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24'de

A
     lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Destek Kart' 
      projesiyle maddi durumu iyi olmayan ailelere üç ayda bir 
       200 TL yardım edeceklerini açıkladı. 

EKİM 2015

DAR GELİRLİ AİLELERE

‘DESTEK KART' 
Destek kartla gıda, sağlık, giyim ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlar 
karşılanabilecek.

 müzikaliyle, üç ödüle birden lâyık görüldü
           eçtiğimiz sezon beğeniyle izlenen ve Manavgat'ta da seyirciyle 
           buluşan “ Bir Şehnaz Oyun ” müzikali “XV. Direklerarası 
            Seyircileri Tiyatro Ödülleri”nde ödüllere lâyık görüldü. 
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Şehnaz rolüyle Birke Muratal
 alırken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise Müştak rolüyle 
Emir Burak Kaya aldı. Ayrıca en iyi koreograf ödülü de koreogra-
fileri yapan İhsan Bengier'e lâyık görüldü.

     Alanya Belediye Tiyatrosu, ''Bir Şehnaz Oyun'' müzikalini bu
sezonda Adana Büyükşehir'in yanı sıra, çeşitli il ve ilçelere de 
götürmeye hazırlanıyor. Müzikal aynı zamanda Belediye Tiyatrosu 
sahnesinde de sahnelenmeye devam edecek.

      Turgut Özakman'ın yazdığı, yönetmenliğini  Devlet Tiyatroları 
Rejisörü Murat Atak'ın yaptığı “Bir Şehnaz Oyun”un müzikleri 
dünyaca ünlü bestecilerimizden Cem İdiz tarafından bestelendi. 

     Dans düzenini, Devlet Opera ve Balesi Baş Koreografı ve 
Birim Dans Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İhsan Bengier yaptı. 
Eserin, sahne ve kostüm tasarımı ise İstanbul Şehir Tiyatroları 
kreatörü Özhan Özdil'e ait. Müzik düzenlemelerini ise ünlü film 
müzikleri bestecisi Gürkan Çakıcı yaptı.

Alanya Belediye Tiyatrosu

G EĞİTİME BÜYÜK

YATIRIM Başkan Yücel, 2015-2016 
Eğitim Öğretim Yılı'nda 
tüm okullarda aynı konforu 
sağlamak için çalışacaklarını 
söyledi. 6'da

16'da

Alanya Belediyesi tarafından 
Payallar Mahallesi'ne yapılacak 
Çok Programlı Anadolu Lisesi ve 
Oba Mahallesi'ne yapılacak Alanya 
Belediyesi Kız Öğrenci Yurdunun 
temeli iki ayrı törenle atıldı. 

29'de

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ KURULDU
Alanyalı akademisyenler, 
Alanya'da kurulacak akademik 
araştırmalar merkezine destek 
vereceklerini belirttiler. 32'de

SOKAK HAYVANLARINA
5 YILDIZLI TESİS YAPILIYOR
Alanya Belediyesi, sokak hayvanlarına 
yeni bir yuva olacak, 2.5 milyon TL'lik 
Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon 
Merkezi yapıyor.
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PLANLAR BÜYÜKŞEHİR'DE  
OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ
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MAHMUTLAR'IN 

İMAR PLANI 
MECLİSTEN GEÇTİ

            ntalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 
             Alanya Belediyesi tarafından 
              hazırlanan tüm planlara evet dedi. 
              Kararlar oybirliğiyle alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya 
Belediyesi,  50 Metreli Çevre Yolunun 
açılması için yol güzergahı üzerinde bulunan 
mahallelerde yapılacak gerekli imar planı 
çalışmalarını tamamlandı.

A

YENİ ÇEVRE YOLUYLA İLGİLİ 
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI
Antalya Büyükşehir Meclisinde bu 
doğrultuda Cikcilli Mahallesi'ne ait18.5 
hektarlık alanda uygulanacak 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonu oybirliği ile 
kabul edildi. Yine 50 Metreli Çevre Yolu 
Alaaddin Keykubat Üniversitesi  ve Kestel 
Mahallesi'nin tamamını ilgilendiren 1/5000 
ölçekli nazım imar planı revizyonu ile 1/1000 
ölçekli ilave  ve revizyon uygulama imar planı, 
Alanya Belediyesi'nin hazırladığı şekliyle  
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle 
kabul edildi.

“50 METRELİ ÇEVRE YOLUYLA 
İLGİLİ ÜZERİMİZE DÜŞEN 
GÖREVLERİ EKSİKSİZ  YERİNE 
GETİRMEKTEYİZ”
50 Metreli Çevre Yoluyla ilgili belediyemize
 düşen bütün görevleri bölge halkımızın 
menfaatleri göz önünde bulundurularak 
eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz diyen

yapılacak Büyükşehir Meclisi'nde 
görüşülecektir. Bugün Cikcilli Mahallesi ve 
Kestel Mahallesi ile ilgili alınan kararlar 
Büyükşehir Meclisi'nden oybirliği ile 
geçmiştir. 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Meclis 
Üyelerine teşekkür ederim. Alınan kararların 
Alanya'mıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

 Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Büyükşehir ile ortak yürütülen,   
planlama ve mülkiyet problemlerini çözme 
işi belediyemiz tarafından yapılan bu yolla 
ilgili çalışmalar bir sonuçlandırılıyor. 
Yine belediyemizce hazırlanan Mahmutlar 
Mahallesi'ne ait 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı revizyonu da önümüzdeki ay 

Mahmutlar'ın
1/1000' lik
Uygulama İmar 
Planı Revizyonu, 
B.Şehir Meclisinde  
onaylandı

A
lanya Belediyesi, daha önce 
belde olup yerel seçimlerden 
sonra kapanarak Alanya' ya 
bağlanan yeni mahalleleri tek 
tek planlıyor. 

Eylül Meclisinde Kestel Mahallesi'nin 
planını hazırlayıp Antalya Büyükşehir 
Meclisi'nden oybirliği ile geçiren 

Alanya Belediyesi, Ekim 
Meclisinde de Mahmutlar 
Mahallesi'nin 1/1000'lik 
uygulama imar planını onaylattı. 
Yıllardır Mahmutlar'da sorun 
olan emsal, yüksek kat 
uygulamaları ve tarım alanlarının 
problemleri uygulanacak planla 

ortadan kaldırılarak tamamen kanun 
ve yönetmeliklere uygun olarak 
düzenlenecek. 
Mahmutlar Mahallesi'nin tamamını 
kapsayan alanda yapılan imar planı 
ile yeni çevre yoluna bağlantılı 30 
metre genişliğinde Hadim Taşkent 
Yolu olmak üzere, kuzeyden güneye 
doğru inen 30 metrelik yollarla 
birlikte düzgün şehirleşme adına 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı Büyükşehir Meclisinde 
oybirliği ile kabul edildi. 

KORUMA ALANLARI DA 
KABUL EDİLDİ
Antalya Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu'nun almış olduğu karara göre; 
Kestel ve Kızlarpınarı Mahallelerinde 
bulunan tarihi ve kültürel mirası 
koruma alanlarının plan üzerinde 
koruma alanları olarak belirlenmesine 
oy birliği ile karar verildi.



Kapaklar

4 5

Kapaklar

EKİM 2015

SALEP ORKİDELERİ 

    Kırsal mahallelerin ekonomik yönden 
kalkındırılmasına büyük önem veren 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Sapadere'den sonra Üzümlü 
Mahallesi'nde salep orkidesi projesinin 
tanıtımına katıldı. 
    İlk orkideleri toprakla buluşturan 
Başkan Yücel, salep orkidesi üreticilerine 
her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kırsal mahallerin 
kalkınması için 
Alanya Belediyesi, 
“Salep Orkidesi” 
projesine devam ediyor.

KÖYLER 

“Sapadere Kardelen Kanyonu ve Köyler İstihdamla Güçleniyor” 
projesi  her geçen gün daha da büyüyerek gelişmeye devam ediyor...

             apadere Kardelen Kanyonu ve Köyler İstihdamla Güçle-
             niyor”projesi, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin “Kardelen 
            Eko-Tur” projesine iştirakçi olarak dahil edildi. 
   Mart ayında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tara-
fından, Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu'nda startı 
verilen “Sapadere Kardelen Kanyonu ve Köyler İstihdamla 
Güçleniyor” projesi güçlenerek devam ediyor. 

POROJE, “ KARDELEN EKO-TUR”A 
İŞTİRAKÇİ OLARAK DAHİL EDİLDİ
    Alanya Belediyesi'nin Kardelen Projesi, Akdeniz Belediyeler 
Birliği tarafından Akseki, İbradı ve Gündoğmuş Belediyelerinde 
gerçekleştirilen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 
tarafından desteklenen “Kardelen Eko-Tur” projesine iştirakçi 
olarak dahil edildi. Bundan sonra, Sapadere Kanyonu da 
“Kardelen Eko-Tur” Projesi kapsamında düzenlenecek olan her 
türlü tanıtım faaliyetinde, diğer bölgelerle birlikte tanıtılacak.

    Kanyonun tanıtımı, hazırlanacak olan web sitesindeki dinamik 
haritada, CityMap'lerde yayınlanacak. Kanyonundaki yürüyüş 
yolunun koordinatları da bütün tanıtımlarda kullanılacak.

YÜCEL, AKSEKİ'DE YAPILAN TOPLANTIDA 
PROJE HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ
    Turizmin 12 aya yayılması için ekolojik turizmin teşviki ve destek-
lenmesini kapsayan “Eko-Tur” projesi, geçtiğimiz ay Akseki'de yapı-
lan toplantıda tanıtılmıştı. Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner, 
Akseki Kaymakamı Murat  Beşikçi, Akdeniz Belediyeler Birliği 
Başkanı Hakan Tütüncü, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet 
Özeren ve Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal'ın katıldığı toplan-
tıda, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sapadere 
Kanyonu'nda sürdürülen Kardelen ve Salep Orkidesi projesini ve 
proje kapsamında köylere sağlanacak istihdamı anlatmıştı. 

AMAÇ KIRSALDA YENİ GELİR KAYNAĞI OLUŞTURMAK
     Endemik bitki türleri arasında yer alan ve ticari değeri yüksek Salep orkidesini 
yaygınlaştırmak ve kırsal bölgelerde yeni bir gelir kaynağı oluşturmak için 
Üzümlü Mahallesi'nde Alanya Belediyesi tarafından salep orkidesi tohumu 
dağıtıldı. Alanya Belediyesi ve Alanya Ziraat Odası'nın ortaklaşa sürdürdüğü 
proje kapsamında Üzümlü Mahallesinde hazırlanan ekim alanında salep orkideleri 
toprakla buluştu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda ilk orkideleri, 
Başkan Adem Murat Yücel ve Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu ekti. 

PROJE ÇAMLICA VE GÜZELBAĞ MAHALLESİ'NDE DEVAM EDECEK
     Salep orkidesi projesi hakkında bilgi veren Başkan Yücel, “Salep Orkidesi proje-
mizin ilk çalışmasını Sapadere Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında başlatmıştık. 
Alanya Ziraat Odası ile işbirliğinde projemizin daha da yaygınlaşması amacıyla 
2. adım olarak Üzümlü Mahalle'sinde orkide soğanlarının ekimini yaptık. 

     Belediye olarak gerek ekim alanlarının hazırlanması gerekse yetişme aşamasında 
her türlü desteği üretici arkadaşlarımıza sağlayacağız. Salep Orkidesi endemik bitki 
türlerinden gerçekten ticari değeri yüksek olan bir bitki. Özellikle kadınlarımıza 
ekonomik olarak katkı yapmayı hedefliyoruz.  Alanya Ziraat Odası ile beraber 
projemiz Çamlıca ve Güzelbağ Mahallerimizde devam edecek.” dedi. 

"S
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“TÜM OKULLARDA AYNI KONFORU 
SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması ve İlköğretim Haftası 
nedeniyle, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu yöneticileri ve öğrenciler, 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.  

28 OKULUN ÇEVRE DÜZENLEMESİNİ 
İLKÖĞRETİM HAFTASINA YETİŞTİRDİK
Okul Müdürü Abdullah Tüver, Müdür Yardımcısı Murat  Taşpınar, 
8.sınıf öğrencileri Şevval Yaşar ve Emirhan Sönmez, Başkan Yücel'i 
makamında ziyaret ederek, okullarına yapılan hizmetlerden dolayı 
teşekkür ettiler. “Tüm okullarımızda aynı konforu yakalamak için 
elimizden geleni yapıyoruz” diyen Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'na başlamadan önce, 
belediyenin 28 okulun çevre düzenlemesini yaptığını belirtti.

Belediyelerin daha çok okulların spor alanı, park ve bahçe düzenlemesi 
gibi sosyal alanlarına ağırlık vermesi  gerektiğini kaydeden Başkan Yücel, 
“Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için okulların fiziki ortamlarını 
düzenliyor, tozdan-topraktan kurtulmaları için çevre düzenlemelerini 
yapıyoruz. Bunun yanında iç mekanlarda da ihtiyaçlar var. Bu mekanlarda 
kullanılacak bilgisayar, televizyon, ders ve spor malzemesi gibi ihtiyaçlar 
için de başka kurumlar ve hayırseverlerin harekete geçmesi lazım ”dedi.

EĞİTİME 4 MİLYON TL.'LİK DESTEK
Göreve geldikleri günden beri, eğitim için yaklaşık 4 milyon lira harca-
dıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Yücel, “ Bu miktar, Milli Eğitim'in 
eğitim için ayırdığı bütçenin kat kat fazlası” şeklinde konuştu. 

“YAPTIĞINIZ HİZMETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”
Okullara yapılan yardım ve hizmetleri yakından takip ettiklerini kaydeden 
Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü Tüver, “Tüm okullara ve eğitime 
yaptığınız hizmetler için teşekkür ederiz.” şeklinde duygularını dile getirdi.

Eğitime 4milyon TL katkı

                           ilkokul öğrencisine “Çevremi Koruyorum” 
                           kitabı ve Alanya resimli yapboz dağıtıldı.
                          Alanya Belediyesi tarafından 2015-2016 
Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde ilkokul öğrencilerine 
"Çevremi Koruyorum" adlı 20 bin kitap ve üzerinde Alanya 
resmi bulunan yap boz dağıtıldı.
     2015-2016  Eğitim-öğretim yılı Alanya'da düzenlenen 
bir dizi etkinliklerle yeni döneme merhaba dedi.

YÜCEL, ÖĞRENCİLERE KİTAP DAĞITTI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlköğretim 
Haftası'nın ilk gününde okulları ziyaret ederek öğrencilerle 
bir araya geldi. Hacıkura İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklere 
katılan Başkan Yücel'e, minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan 
törenin ardından ilkokul öğrencileri tarafından halk oyunları 
gösterileri düzenlendi.
Törende bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, 
öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Başkan Yücel, 
“Bizim geleceğimiz ve yarınlarımızsınız. Bizim dileğimiz, 
sizlerin, hem bilgi ve birikim olarak başarılı, hem de tüm 
ahlaki değerlere sahip, tek gayesi vatanına ve milletine faydalı 
olan gençler olarak yetişmenizdir. Alanya Belediyesi olarak; 
siz sevgili öğrencilerimize doğayı korumak, çevremizi temiz 
tutmak ve geri dönüşüm konularında bilgilendirici kitaplar 
hazırladık. Doğayı seven ve koruyan bireyler, çocuklarımıza 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte çaba sarf 
etmeliyiz'' dedi.

YAPBOZLARI BİRLİKTE DİZDELER
Törenin ardından Başkan Yücel, Alanya Belediyesi 
Proje Koordinasyon Ofisi ve Çevre Koruma Kontrol 
Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Çevremi Koruyorum' isimli kitap 
ile üzerinde Alanya resmi bulunan yap bozları öğrencilere 
dağıttı. Yücel, öğrencilerin sıralarına oturak,  “Çevremi 
Koruyorum'u” öğrencilerle okudu, yapbozu birlikte yaptı.

ÖĞRENCiYE 
ÇEVRE BiLiNCi

Yücel, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'nda 
tüm okullarda aynı konforu sağlamak için 
daha çok çalışacaklarını söyledi... 20 00020 00020 000

20 00020 00020 000
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BAŞKAN SANAYİCİLERİ DiNLEDi

A
Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, 
Konaklı Sanayi Sitesi'nde 
esnaflarla kahvaltıda 
bir araya geldi

BAŞKANLAR
BULUŞTU

Yücel, Alanya'da geçmiş dönemlerde 
belediye başkanlığı yapan isimleri
Hasan Ağalar Konağı'nda buluşturdu

 Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş'ın 
organize ettiği kahvaltılı toplantıda, Başkan Yücel, 
bölge esnafının sorunlarını dinledi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş'ın 
organize ettiği kahvaltıda Konaklı Sanayi Sitesi esnafı 
ile bir araya geldi. Tüm sanayi esnafının katıldığı 
toplantıya, Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Meclis 
Üyesi Abdullah Öztürk ve Belediye'nin batı bölgesi 
sorumlu birim amirleri katıldı.
Sanayi çarşısı ve yerel sorunların aktarıldığı toplantı 

sonrası konuşan Başkan Yücel, ruhsat 
güncellemelerinden, yol sorunlarına kadar çeşitli 
konularda esnaflara bilgi verdi. Başkan Yücel, “Bir 
buçuk yıldır her ortamda sivil toplum kuruluşları ve 
vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Sorunları bizzat 
yerinde görmek ve halkın kendisinden dinlemek için 
gerek mahalle ziyaretlerimizde gerekse oda 
başkanlarımızın bu şekilde organize ettiği toplantılarda 
sizlerle bir araya geliyoruz. Öncelikle bu buluşma 
ortamını hazırlayan Metal İşleri Odası Başkanı Kerim 
Taş'a ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum.” dedi.

              lanya'nın geçmiş dönem belediye başkanları Alanya Belediye Başkanı 

              Adem Murat Yücel'in, davetiyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Adem 

               Murat Yücel'in ev sahipliğinde Hasan Ağalar Konağı'nda gerçekleştirilen 
kahvaltıya; Alanya'ya 1980-1982 yılları arası başkanlık yapan Şevket Tokuş, 1982-
1984 dönemi başkanı Sıtkı Ulu, 1989-1999 dönemi başkanı Cengiz Aydoğan, 
1999-1999 dönemi başkanı Mustafa Bekar ve 1999-2014 yılları arası belediye 
başkanlığı yapan Hasan Sipahioğlu katıldı.

Düzenlediği kahvaltıyla eski belediye başkanlarını bir araya getiren Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, “Dünden bu güne Alanya'ya hizmet etmiş değerli 
belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Alanya'nın gelişiminde çok büyük 
emekleri olan başkanlarımızı ağırlamaktan onur duydum. Davetimi kabul ettikleri 
için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendileri geçmişte yaptıkları işlerle çok 
güzel izler bıraktılar.” dedi.

YENİ BELEDİYE BİNASININ PROJESİNİ İNCELEDİLER
Kahvaltının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve eski 
belediye başkanları, yeni belediye binası ile ilgili teknik proje toplantısına katıldılar.

Toplantıda yeni belediye binası hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve projenin 
son değerlendirilmesi yapıldı. Başkan Yücel, “Başkanlarımızın yeni projelerimizle 
ilgili verecekleri destek ve önerileri gerçekleştirmekten onur duyarız. Onların görüş, 
düşünce ve önerileri bizim için çok kıymetli.” dedi. Önceki dönemlerin belediye 
başkanları da, nazik davetinden dolayı Adem Murat Yücel'e teşekkür ettiler ve 
çalışmalarında başarılar dilediler. 

AA
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 YÜZEY ARAŞTIRMALARININ İLK ETABI TAMAM

Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz'de ki en 
önemli merkezlerinden Syedra Antik Kenti'nde,  
“Yüzey Araştırmaları”nın ilk etabı tamamlandıESNAFLARAESNAFLARAESNAFLARA

AKŞAM ZiYARETLERiAKŞAM ZiYARETLERiAKŞAM ZiYARETLERi

         lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
         Belediye Başkanı  Yücel, gündüz saatlerinde yaptığı esnaf ziyaretlerine vakit 
          buldukça akşam saatlerinde de devam ediyor.  Başkan Yardımcıları Adem Er, 
           Mehmet Kula, Tunahan Kasapoğlu ve Meclis Üyesi Abdullah Öztürk ile 
esnafları ziyaret eden Yücel, merkez Çarşı ve Cuma Pazarı esnafını ziyaret ederek 
esnaflarla sohbet etti. Başkan Yücel, turizm sezonuyla ilgili  esnafların nabzını ölçtü, 
gelecek sezonla ilgili düşüncelerini aldı. Başkan Yücel'in akşam saatlerinde gerçek-
leştirdiği ziyaretin, esnafımıza moral ve güven verdiğini dile getiren vatandaşlar, 
Başkan Yücel'in her zaman esnafın yanında yer aldığını söylediler.  

Başkan Yücel, başkan yardımcıları ve 
meclis üyeleriyle birlikte merkezde 
Çarşı ve Cuma Pazarı esnafını ziyaret 
ederek, sezonun gidişatını sordu.

YÜCEL'DEN,

CHP'Li  
ÜYELERE 
HiZMET 
BRiFiNGi

Hasan Ağa Konağı'nda  CHP'li Meclis Üyeleri'nin 
talebi üzerine bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı 
Yücel, üyelere belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi

         elediye Başkanı Adem Murat 
         Yücel tarihi Alanya evi Hasan 
         Ağa Konağı'nda CHP'li Bele-
diye Meclis Üyeleri Nefise Develioğlu, 
Mehmet Kural, Erkan Demirci, 
Mustafa Aras ve Gökhan Sipahi-
oğlu'yla bir toplantı düzenledi. 

      Yücel, meclis üyelerine Alanya 
Belediyesi'nin devam eden yatırımları, 
temeli atılan sosyal projeler ve günlük 
hizmetler hakkında bilgiler verdi ve 
üyelerin sorularını yanıtladı. Toplan-
tıda ayrıca Alanya-nın turizmi, eko-
nomisi ve sosyal yaşamıyla ilgili de 
görüş alışverişinde bulunuldu.

 

B

      Meclis Üyelerinin talebi üzerine bir araya 
geldiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Meclis üyelerimizin görüşleri bizim 
için her zaman önemlidir. Biz çoğulcu yönetim 
anlayışıyla hareket ederek, toplumun her kesimini 

kucaklamaya çalışıyoruz. Eleştiri ve olumlu 
fikirleriyle bize destek veren tüm meclis üyelerimize 
de bu vesileyle teşekkür ederim. Meclis 
Üyelerimizden teklif geldiği takdirde n bu tür 
toplantıları tekrarlayacağız” dedi.

A

şak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Birol Can başkanlığında 
sürdürülen Syedra Arkeolojik Yüzey 
Araştırmalarının ilk sezonu, 12 günlük bir 

çalışmanın sonunda tamamlandı. 

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret 
eden Doç. Dr. Birol Can, antik kente yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve destek veren tüm 
kuruluşlara teşekkür etti. Can, “Yüzey 
araştırmaları, kazı çalışmalarından önce yapılan çok 
önemli bir hazırlıktır. Bölgedeki ilk çalışmalarda 
hava fotoğrafları çekildi. Kentin tüm yayılım alanını 
kapsayan harita ve plan çalışmalarına başlandı. 
Amaç ileride başlanacak kazı çalışmalarının 
altyapısını oluşturmak ve hazırlıkları tamamlamak” 
dedi.

SYEDRA 3 BİN YILLIK BİR TARİH
Syedra'nın yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip 
olmasına rağmen, şu an yüzeyde görülebilen 
kalıntıların Roma dönemine ait olduğuna dikkat 
çeken Doç. Dr. Birol Can, “Kentin göze çarpan 
yapıları ise kentin kamusal merkezini oluşturan 250 
metre uzunluğundaki Sütunlu Caddesi ve onun 
çevresinde teraslar üzerinde yeralan Büyük 
Hamam, Meclis Binası, Anıt Mezarlar gibi yapılar 
. Bu yılki çalışmalarda kentin liman alanına kadar 
uzanan güney yamaçlarda  ve Asar Tepenin 
çevresinde araştırmalar yapıldı. Yoğun bitki, ağaç ve 
çalı kaplı olmasına rağmen az zamanda yeni yapılar 
tespit edilebildi. Bunların bazılarında anıtsal 
boyuttaki oda mezarları ve bölgedeki zeytin yağı 
üretiminin yoğunluğunu gösteren işlik atölyeler  
bulundu”…

SYEDRA, İKİ KENTİN KESİŞİM 
NOKTASINDA
Syedra'nın  antik çağda Pamphylia ve 
Kilikia  bölgelerinin birleştiği noktada yer 
almasıyla ve doğu – batı kıyısındaki stratejik 
konumuyla büyük önem taşıdığının da altını 
çizen Doç. Dr. Can, antik kentin ne kadar 
önemli bir liman şehri olduğunun Alanya 
Müzesi'ndeki mozaiklerden ve bölgede 
bulunan kalıntılardan anlaşılabileceğini 
söyledi.

“KAZI ÇALIŞMALARI İÇİN YEREL 
İDARENİN VE SİVİL 
KURULUŞLARIN DESTEĞİ 
ÖNEMLİ”
Antik kentteki çalışmalar tamamlanıp gün 
ışığına çıkarıldığı zaman bölge turizmine ve 
tarihe inanılmaz bir katkı sağlayacağını 
kaydeden Syedra Arkeolojik Yüzey 
Araştırmaları Başkanı Doç. Dr. Birol Can, 
yerel idarenin ve sivil kuruluşların desteğinin 
önemli olduğuna vurgu yaptı.

Daha şimdiden çalışmalarımıza destek veren 
Alanya Kaymakamlığına, Alanya Belediye 
Başkanlığına, Müze Müdürlüğü'ne, 
Büyükşehir Alanya Koordinatörlüğü'ne ve 
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği olmak 
üzere destek ve ilgi gösteren tüm kuruluşlara 
teşekkür ederim” dedi.

 SYEDRA'da
U
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KÜLTÜREL MİRASIMIZA 

Alanya Kalesi'nde ki tarihi Kale Kapısı, 
Ömürlü Kemal Atlı Evi, Denizci Mescidi, 
Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları
Sandık Emini Kayhanlar Evi,
Herbaryum ve İpek Evi'ni vatandaşlar 
ücretsiz ziyaret ediyorlar. 

RUSYA TV 
KANALLARINDA 

Rus pazarını canlandırmak için 

Alanya Belediyesi, Rusya ve 

çevre ülkelerde yayın yapan 

TV kanallarını Alanya'ya davet etti.

YOĞUN İLGİ

Alanya Belediyesi tarafından aslına 
uygun olarak restore edilen bu 
tarihi mekanlar, Alanya'nın 
geçmişiyle ilgili merak edilen tüm 
sorulara cevap verebiliyor. Her yıl 

binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret 
ettiği bu yapılar, belediye tarafından 
özenle korunuyor.

TARİHİ KAPIYI 166 
BİN 855 KİŞİ ZİYARET 
ETTİ.
Kültürel miras olarak korunan, Selçuk 
Sultanı Keykubat'ın kışlık başkenti 
Alanya'daki tarihi kalenin, 1230'dan beri 
ayakta duran ana giriş kapısını 9 ayda 166 
bin 855 kişi ziyaret etti.

Kale ana giriş kapısı ve güneyindeki burç 
yapısı 2012 yılında Alanya Belediyesi 
tarafından aslına uygun olarak restore 
edilerek ziyarete açıldı. Restorasyon 
çalışması kapsamında, kapı üzerindeki 
freskler uzman ekipler tarafından 
incelenerek raporlandı. Rapor 
doğrultusunda yapılan restorasyon 
çalışması sonucunda, yenilenen kale kapısı 
ve güneyindeki burç yapısı, Alanya Kalesi 
koruma amaçlı imar planı kararlarına 
uygun olarak ziyaretçi danışma ve 
bilgilendirme merkezi olarak hizmet 
vermeye devam ediyor.

KAPI, 1230'DAN BERİ AYAKTA
Geçmişi M.Ö. 4. yüzyıla dayanan ve 
sürekli bir yerleşime sahip olan Alanya 
Kalesi, Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı 
izlerini taşımasıyla birlikte, esas 
karakteristik özelliğine Anadolu Selçuklu 
hükümdarı I. Alaaddin Keykubat 
tarafından kışlık başkent ilan edilip, 
yeniden imar edilmesiyle kavuştu. Hisariçi 
Mahallesi, Tünel Mevkii'nde bulunan kale 
ana giriş kapısı 2 bin 400 yıllık geçmişiyle 
birinci derece doğal, tarihi, arkeolojik 
kentsel sit alanı içerisinde Alanya 
Kalesi'ne giriş ve çıkışı sağlayan anıtsal 
kapılardan birisi olma özelliğini taşıyor. 
Üzerinde yer alan kitabeye göre 1230 
yılında inşa edilmiş olan kapı, 13. yüzyıl 
Anadolu Selçuklu mimarisi özelliklerini 
yansıtan askeri ve törensel nitelikte bir 
yapı. Kapı, hemen gerisindeki burç 

yapısıyla birlikte kalenin en önemli 
noktalarından birini teşkil ediyor. Kapının 
çevresindeki sur duvarları Alanya Kalesi'ne 
has kırmızı beyaz damalı freskler 
barındırıyor.

KÜLTÜREL MİRAS 
OLARAK KORUNACAK
Restorasyon çalışmalarında ana kapıyla 
güneyindeki burç ve surların kültürel miras 
olarak korunmalarının sağlanması 
amaçlandı. Yine çalışmalar sonucunda bu 
mirasın gelecek nesillere aktarılması, kent 
tarihini ve belleğini pekiştirerek kültür 
turizmine katkıda bulunması, ziyaretçilere 
kolay dolaşım imkânı ve bilgilendirme 
olanağı sağlanması, Anadolu Selçuklu 
dönemine ait fresklerin ve kitabelerin 
korunmasının sağlanması hedeflendi. 

İKİ ÜNİVERSİTE 
KAPIYI İNCELEDİ 
Ana giriş kapısıyla burç ve surlar, Hazine 
mülkiyetinde olup Alanya Belediyesi'ne 
2008 yılında tahsis edildi. Antalya Koruma 
Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanan 
Alanya Kalesi koruma amaçlı imar 
planında 'Ziyaretçi Danışma, Kale 
Bilgilendirme Merkezi ve Bakı Terası' 
(Manzara Terası) olarak fonksiyon verilen 
alan, Tarihi Kentler Birliği'nin 2005 
yılında başlattığı '200 Ortak 200 Eser 
Projesi' kapsamında sağlanan ödenekle 
Alanya Belediyesi tarafından 
projelendirildi. Proje kapsamında, kale ana 
giriş kapısı üzerinde yer alan fresklerin 
konservasyonu için Ankara Üniversitesi 
(AÜ) Başkent Meslek Yüksekokulu 
Malzeme ve Koruma Laboratuvarı 
tarafından yapıda kullanılan taş, harç, sıva 
ve toprak malzemelerin arkeometrik 
araştırması yapıldı. Çıkan sonuçlara göre 
Gazi Üniversitesi (GÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarım Bölümü tarafından konservasyon 
uygulama raporu hazırlandı. Onaylanan 
projeler ve konservasyon raporları 
doğrultusunda titizlikle yapılan yapıların 
restorasyonu, belediyenin kendi bütçesinden 
ve 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu'nun 12. maddesi 
gereğince İl Özel İdare'de toplanan emlak 
vergilerinden alınan ve İl Özel İdare'de 
toplanan yüzde 10'luk katkı payından 

A
 yapımcısı Okan Denizer koordinatörlüğünde 
Rusya ve dünya genelinde yayın yapan Rusya 1, 

Başkurdistan'da yayın yapan BTC, Tataristan'da yayın yapan 
Medion ve TNT ile TRT Haber ekipleri Alanya 
Belediyesi'nin daveti üzerine Alanya'ya geldi. 10 günlük bir 
çekim programı hazırlayan ekip, ilk çekimleri Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel ve turizmcilerle yaptı.
Başkan Yücel'i makamında ziyaret eden ekip, yöresel 
kıyafetleriyle hediyeler vererek, milli şarkılarından örnekler 
seslendirdi.

YÜCEL, TRT HABER VE RUS KANALLARINA 
TURİZM İÇİN RÖPORTAJ VERDİ
Rus pazarını canlandırmak amacıyla Alanya'ya çağrılan Rus 
Tv ekipleri ve TRT Haber, Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel ve turizm temsilcileri ile röportajlar yaptı. 
Alanya'nın tanıtılması için haber ve belgesel programlarının 
çekilmesine vesile olan Başkan Yücel, Rus TV kanalları ve 
TRT Haber ile yaptığı  röportajlarda, Alanya'nın turizmi, 
ekonomisi, tarihi ve sosyal yapısı hakkında bilgiler verdi.
Yerleşik Rusların sosyal hayatı, Alanya'ya gelen Rus turist 
sayısı, Rus Dernekleri, Rus Okulu, Alanya Belediyesi 
Yabancılar Meclisi ve yabancıya konut satışları hakkında Rus 
TV kanallarına konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Rusların Alanya'ya olan ilgisine vurgu yaptı.

HERKES İÇİN ALANYA PROJESİ, TRT HABER'DE.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel , Rus TV 
kanalları ve RTR Haber ile yaptığı söyleşilerde “Herkes İçin 
Alanya”, “Engelsiz Turizm” projelerine de dikkat çekti. 
Avrupa'daki engelli turist potansiyelini Alanya'ya çekmek için 
her türlü altyapıyı tamamlamaya çalıştıkların belirten Başkan 
Yücel, “Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam 
Merkezi'mizde engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına, el 
sanatları, fizyoterapi, psikolojik destek, ulaşım, sağlık gibi birçok 
alanda hizmet sunuyoruz. Merkezimiz aynı zamanda turistlere 
de talep olunduğu takdirde yardımcı oluyor” dedi.
 Alanya'yı engelli bir vatandaşın kimseye ihtiyaç duymadan 
gezebileceği standartlara getirdiklerini belirten Başkan Adem 
Murat Yücel,” İki adet plajımızı engelliler için düzenledik. 
Belediye olarak geleceğe yönelik yaptığımız tüm planlamaları da 
engellilere uygun olarak hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

TRT
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ULAŞIM SORUNLARI 
ÇÖZÜLÜYORBelediye Başkanı Yücel, Alanya'nın ulaşım sorununa 

çözüm bulmak için Karayolları yetkilileriyle görüştü

KARAPINAR MUHTARI;  

''MAHALLEMiZ 

iLK KEZ HiZMET GÖRDÜ''
        lanya'nın en uzak mahallesi Karapınar'a, Alanya Belediyesi tarafından hizmet seberber-
          liği başlatıldı. Başkan Adem Murat Yücel'in talimatı ile Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler 
          Müdürlüğü tarafından mahalleye iki kamyon büz gönderildi. Mahalle yolunun asfalt-
            lanması için de alt yapı çalışmaları başladı. Mahalle gezileri sırasında ekibi ile birlikte 
Karapınar Mahallesi'ni ziyaret eden ve Muhtar Kadir Güneş'in talep ve sorunlarını dinleyen 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalleye ilk hizmetini getirdi. Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallede asfalt öncesi alt yapı çalışmalarına başladı. Dere 
yataklarına büzleme işinin ardından mahalle yolları asfaltlanacak.
      Akşam saatlerinde mahallesinde Alanya Belediyesi'na ait büz yüklü tırları görünce hem 
şaşırdığını hem de sevindiğini belirten Mahalle Muhtarı Kadir Güneş, “Mahallemiz 
tarihinde ilk kez Başkan Adem Murat Yücel sayesinde hizmet gördü.” dedi.

MAHALLELİ KARAPINAR'A HİZMET GELECEĞİNE İNANMIYORDU
      Karapınar Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü ve ilk kez hizmet gördüğünü belirten 
Mahalle Muhtarı Kadir Güneş, ''Bundan bir kaç hafta önce Belediye Başkanımız Adem 
Murat Yücel ve birim amirleri mahallemize geldi. Başkanımıza mahalle halkımla birlikte 
sorunlarımızı ilettik. Kendiside bize en kısa zamanda sorunlarımızı çözeceğini söyledi. 
Mahalle halkı Karapınar'ın Alanya'ya en uzak mahalle olduğunu ve bundan öncede başka 
kurum ve belediyelerden kendilerine hizmet sözü verildiğini ancak hiç birinin yerine 
getirilmediğini söyledi. Biz ilk kez mahallemizde bir hizmet gördük ve çok sevinçliyiz. 
Başkanımız sayesinde bir mahalle olduğumuzu hatırladık.  Mahallem adına Belediye 
Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum ''dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, 50 Metreli Çevre Yolu'nun 
Alanya'nın doğusunda kalan bölümünde 
yapılacak çalışmalar için ilçeye gelen, 

Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüş-
alışverişinde bulundu. Yücel,  Bölge Müdürü Şenol 
Altıok, Yol Yapım Arazi Mühendisi Mustafa 
Demiralay  ve  Etüt Proje ve Çevre Başmühendisi 
Ayhan Bacak'la makamında ulaşım sorunu hakkında 
bir süre görüştü. 

 Belediye Başkanı Yücel, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü yetkililerine, yolun yapım ihalesine 
başlanılması için yol güzergahında bulunan 
mülkiyetlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Yücel, 
Belediye tarafından yolla ilgili yürütülen çalışmalar 
hakkında da yetkililere detaylı bilgi aktardı. Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, imar 
planında tarım alanı olan bölgelerde Karayolları 
tarafından yapılacak kamulaştırma işlemleriyle ilgili 
de Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

“Yolla ilgili mülkiyet sorunlarını İmar Kanunu ile 
çözüyoruz” diyen Yücel, tarım arazisi dışında kalan 
yerlere de kepçeyi bir an önce sokmaya hazır 
olduklarını belirtti.

Bölge Müdürü ise yol güzergahında yapılacak 
tüneller, viyadükler ve kavşaklar hakkında Başkan 
Yücel'e bilgi vererek, kurumların karşılıklı 
mutabakatıyla hiçbir sorun yaşanmayacağını kaydetti.   

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞINDA YAPIMINA 
BAŞLANMASI İÇİN ÖN MUTABAKATA 
VARILDI 
Karayolları Bölge Müdürü'yle yaptığı görüşmelerle 
ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, “Bölge 

Müdürümüzle, 50 Metreli 
Çevre Yolu'nun tüm 
aşamalarında Karayolları 
Bölge Müdürlüğü ile ortak 
hareket etme konusunda fikir 
alış-verişinde  bulunduk. 
Karşılaşılacak zorluklarda 
Karayollarının yanında 
hareket edeceğimizi ifade 
ettik. Yaptığımız görüşmede 
Bölge Müdürümüzle  beraber 
önümüzdeki yılın başında 
yolun yapımına başlanması 
konusunda ön mutabakata 
varmış olduk.” şeklinde 
konuştu.

GAZİPAŞA HAVALİMANI 
15 DAKİKA 

A

projeler üzerinde de görüş alış-verişi yapıldı.

 Başkan Yücel, Bölge Müdürüne konuyla ilgili 
önerilerde bulundu. Yücel, Hal Kavşağının 
Antalya- Mersin istikametinin transit bir şekilde 
devam etmesi ve şehir merkezinin kuzeye 
bağlantısının rahatça sağlanabilmesi için battı-çıktı 
ya da köprülü kavşak gibi alternatif bir kavşak 
düzenlemesi yapılabileceğini belirtti. 

Karayolları Bölge Müdürü de bu konuda imalatı 
Karayolları tarafından yapılacak kavşak 
çalışmalarında, belediyeye her türlü desteğin 
verilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Karayolları 
Bölge Müdürü Şenol Altıok, Belediye ve 
Karayolları teknik ekiplerinin güzergahta etüt 
çalışmalarına başlamaları için de talimat verdi.

Yolun açılmasının Alanya ulaşımına sağlayacağı katkıların 
önemine  dikkat çeken Başkan Yücel, “Yeni Çevre 
Yolumuzla beraber mevcut 35 Metreli Çevre Yolu'nun 
trafik yoğunluğu azalmış olacak. Sahil ve mevcut çevre yolu 
şehir hizmetine ayrılıp, büyük tonajlı ve şehirlere arası 
transit taşıtlar 50 Metreli Çevre Yolunu kullanacak. Yeni 
çevre yolu aynı zamanda  Alanya merkez ile Gazipaşa 
Havalimanı arasında transit güzergah olup 15 dakikaya 
kadar düşecektir.” değerlendirmesini yaptı.

ŞEHİR MERKEZİNE YAPILACAK 

YENİ KAVŞAKLARIN DA STARTI VERİLDİ
50 Metreli Çevre Yolu'nun dışında Karayolları Bölge 
Müdürlüğü yetkileriyle Alanya trafiğini rahatlatacak yeni 

A

TARiHiNDE 
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ÇOK PROGRAMLI 
ANADOLU LİSESİ'NİN TEMELİ ATILDI
Alanya'nın doğusu ve batısında bulunan iki ayrı mahallede 
düzenlenen temel atma töreninin ilki saat 14.00'da Payallar 
Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin yapılacağı alanda 
düzenlendi. Alanya Belediyesi'nin düzenlediği törene 
Antalya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, 
MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı, MHP Antalya İl 
Başkanı Ali Adnan Kaya, MHP Antalya Milletvekili 
Adayı Cafer Uyar, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü,  İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Meclis Üyeleri, 
Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu 
Başkanları, muhtarlar, birim amirleri, Belediye Başkan 
Yardımcıları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

24 DERSLİKTEN OLUŞUYOR
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 
başlayan törende açılış konuşmasını yapan Bir Alanyamız 
Var Derneği Başkanı Süleyman Sönmez, 24 derslikten 
oluşan Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 2016-
2017 Eğitim –Öğretim Yılına yetiştirileceğini söyledi.

ALANYA'DA BU İLK DEĞİL, SON DA 
OLMAYACAK
Başta Belediye Başkanı olmak üzere, okulun yapılmasında 
emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan 
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, devletin 
paydaşlarının eğitim alanında bir araya gelmesinin Alanya'da 
ilk olmadığını ve son da olmayacağını hatırlattı. Er, Payallar 
Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Alanya'daki 301 eğitim 
kurumu içindeki yerini aldığını belirtti. Milli  Eğitim Müdürü 
Er, Alanya'nın paydaşlarıyla daha da güçleneceğini söyledi.

PROR. DR. SELİM YURDAKUL, 
“HERKESE DOKUNAN BİR BELEDİYE 
BAŞKANINIZ VAR”
Temel atma töreninde söz alan Antalya Milletvekili Prof.Dr. 
Ahmet Selim Yurdakul'da Belediye Başkanı Yücel ve eğitime 
destek verenlere teşekkür etti. “Herkese dokunan, herkesi 

EĞiTiMEEĞiTiME

Alanya Belediyesi tarafından 
Payallar Mahallesi'ne yapılacak 
Çok Programlı Anadolu Lisesi ve
Oba Mahallesi'ne yapılacak Kız 
Öğrenci Yurdunun temelleri atıldı

 Sönmez konuşmasında , “Ülkemizin geleceği olan 
gençlerimizin eğitim göreceği bu okulumuzun inşaatını biz 
Bir Alanya'mız Var derneği olarak üstlendik. Okulumuzun 
proje maliyeti toplam 4 milyon TL'dir. Okulumuzun 
inşaatını bir yılda bitirip Belediyemizle birlikte  İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmeyi planlıyoruz. Okulumuz,  
2016-2017 eğitim dönemlerinde  öğrenci alarak eğitime 
başlayacak. Derneğimiz bugüne kadar okul yapımından 
başka eğitimle ilgili olarak, öğrencilerimize burs yardımı 
eğitim veren vakıf ve derneklerimize başta Hamdullah Emin 
Paşa Üniversitesi  olmak üzere eğitim yardımı olarak  toplam 
1 milyon 520 bin TL yardımda bulunmuştur, bulunmaya da 
devam edecektir.” dedi.

“BİR ŞEHRE YAPILABİLECEK 
EN BÜYÜK İYİLİK EĞİTEME 
YATIRIM YAPMAKTIR”

kucaklayan bir belediye başkanınız var” diyen 
Prof.Dr.Yurdakul, Çok Programlı Lisesi'nin hayata 
geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanına, yardımseverlere ve 
emeği geçenlere teşekkür etti.

“KIZLARIMIZA EVLERİNİ ARATMAYACAĞIZ”
Payallar Mahallesi'ndeki temel atma töreninin ardından saat 
16.00'da Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu'nun 
temeli dualarla atıldı. Protokol ve vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği temel atma töreninde Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Er, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya 
Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Alanya 
Kaymakamı Hasan Tanrıseven eğitim ve kız çocuklarının 
okutulmasının toplumdaki yerinin önemine işaret eden birer 
konuşma yaptılar.

160 ÖĞENCİYE AİLE SICAKLIĞI
Oba Mahallesi Maki Sokak'ta temeli atılan 4 katlı Alanya 
Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu'nun aile sıcaklığını 
aratmayacağını vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “160 öğrenciye barınma imkanını sağlayacağız. 
İki engelli odasından oluşan yurdumuz ileri zamanlarda 
ihtiyaç durumuna göre 200'yatağa kadar çıkabilecek” dedi.
Kırsal mahallerde yaptığı gezilerde tespit ettiği en büyük 
sorunun kız çocuklarının okutulmasına olduğunu tespit ettiğini 
söyleyen Başkan Yücel, “Kız çocuklarının ilkokulu bitirdikten 
sonra okuyamadıklarını gördük. İnşallah yurdumuz 
tamamlandığında ortaokul ve liseyi okumak isteyen 
çocuklarımız bu yurdumuzda aile ortamını aramayacaklar. 2 
milyon 360 bin TL.'ye mal olacak olan yurtta, güvenlik dahil 
her türlü konfor ve imkan düşünüldü“ şeklinde konuştu.

Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, okulların mevcut durumlarını iyileştirmek için 4 
milyon TL. harcadıklarını kaydetti. 
Başkan Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü:  “Bir halka, bir 
şehre yapılabilecek en büyük iyiliğin de eğitime yapılacak 
olan katkı olacağına her zaman inandım. Kestel Belediye 
Başkanlığı dönemlerimde ve Alanya Belediye Başkanlığı 
görev süremde de eğitim önceliğim oldu ve eğitim 
kurumlarına çok önemli katkılar yaptık. 1.5 yıl içinde 
yaklaşık 4 milyon TL'yi okulların mevcut durumlarının 
iyileştirilmesinde harcadık. Başka yatırımlar yapmak yerine 
her zaman eğitim yatırımlarına öncelik verdik. Liseyi en kısa 
sürede bitirip Milli Eğitim'e teslim edeceğiz. ”

YÜCEL, BUTONA 
KATILIMCILARLA BİRLİKTE BASTI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan 
duaların ardından  her iki tesisin de butonuna milletvekilleri, 
Kaymakam, birim amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve katılımcılarla birlikte bastı. 
Yücel, tesislerin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılına 
yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. 



KONAKLI ÇÖP AKTARMA İSTASYONU 
HİZMETE GİRDİ
4 kamyon çöpün tek seferde sadece bir tırla Yumru 
Tepesi'ne taşınacağını belirten Başkan Yücel, çöp 
aktarma istasyonu ile ayda 450 bin, yılda yaklaşık 
5 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Alanya Belediyesi tarafından Konaklı 
Şantiyesinde kurulan Çöp Aktarma İstasyonu 
yapılan dua töreni ile hizmete girdi.

ÇÖPÜ KAMYONLAR TOPLAYACAK, 
TIRLAR TAŞIYACAK
Alanya genelinde bir günde toplanan çöpleri 
Yumru Tepesi Katı Atık Düzenli Depolama 
Sahası'na ortalama 48 kamyon ile taşıyan Alanya 
Belediyesi, Çöp Aktarma İstasyonu ile 
kamyonlarla toplanan çöpü tırlara yükleyip, 12 
seferde taşıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan 40 ton kapasiteli 2 tır tek 
seferde 8 kamyon çöpü taşıyabiliyor. Çöp aktarma 
istasyonu ile yakıt, personel ve araç konusunda 
tasarruf sağlanacağı gibi, sadece 2 tırın çöp 
taşımada kullanılmasından dolayı da yayla yolunda 
trafikte rahatlama sağlandı.

YILDA 5 MİLYON TL'LİK TASARRUF
Çöp Aktarma İstasyonu hakkında bilgi veren 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
yeni terfi merkezi ile günde 48 kamyonun taşıdığı 
çöpü 2 tırla taşıdıklarını belirtti. Başkan Yücel, 
“Batı bölgesinde yeni bir terfi merkezini araçlarla 
birlikte açtık. Buradaki çalışmalarla birlikte hem 
yeni terfi merkezimizi kurduk, hem de yeni tırlarla 
büyük çekicilerle yaklaşık 48 tane aracın Yumru 
Tepesi'ne seyretmesinin yerine  2 tır iki dorse ile 
12 seferde günü kapatabiliyoruz. Sadece akaryakıt 
tasarrufumuz yaklaşık 1.500 litre. Hem zaman, 
hem araçların eskime payları, hem de işçi maliyeti 
giderleri ile aylık neredeyse 400, 450 bin lira 
tasarruf sağlıyoruz “ dedi.

 “DOĞU BÖLGESİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ'NİN PROJESİNİ 
BEKLİYORUZ”
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üreteceği 
proje dahilinde doğu bölgesine de bir terfi 
merkezi yapmayı hedeflediklerini anlatan 
Başkan Yücel, “Biliyorsunuz ki çöp 
toplaması ilçe belediyede, terfi merkezleri, 
bertaraf merkezleri Büyükşehir 
Belediyesi'nin sorumluluğu altında. 
Büyükşehir'in üreteceği proje ve bertaraf 

merkezinin netleşmesinden sonra; doğu 
bölgesine de bir tane daha terfi 

merkezi düşünüyoruz.  Ama ilk 
önce Büyükşehir Belediyesi'nin 
depolama tesisinin yerinin belli 
olmasını  ve ihalesinin 
çıkmasını bekliyoruz.” diye 

konuştu.
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ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM PROTOKÜLÜ İMZALANDI
      lanya Belediyesi ile Çevre Koruma
      ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
       Vakfı İktisadi İletmesi (ÇEVKO) 
arasında, geri dönüşümlerin değerlendi-
rilmesi ve eğitim konusunda bir protokol 
imzalandı. 
    Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kula, Belediye Temizlik İşleri 
Müdürü Adem Demir, ÇEVKO 
Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla ve 
ÇEVKO Atık Yönetim Müdürü 
Eyüp Yılmaz'ın katıldığı toplantıda 
imzalanan protokolle, tarafların 
üstleneceği görevler belirlendi. 

Protokolde, Alanya'daki geri dönüşümlerin 
değerlendirilmesi, tekrar kullanıma 
kazandırılması ve dönüşümle ilgili 
vatandaşlara verilecek eğitimlere öncelik 
verildi.

GERİ DÖNÜŞÜM KAFESLERİ 
ÇEVKO'DAN
     Protokol gereği ilçedeki geri dönüşüm 
atıklarını değerlendirecek olan ÇEVKO, 
Alanya Belediyesi'ne sokaklarda kullanılan 
geri dönüşüm kafesleri ve binalarda 
kullanılan geri dönüşüm kutuları başta 
olmak üzere geri dönüşüm konusunda 

Alanya çevreci projelerinden birini daha imzaladı. 
ÇEVKO ile yapılan protokole göre, ÇEVKO atıkları 
değerlendirerek malzeme olarak belediyeye sunacak.

yapılacak tüm çalışmalarda malzeme ve 
materyal desteği verecek.
     Konuyla ilgili bilgi veren Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemiz, 
ÇEVKO ve lisanslı geri dönüşüm firması 
arasında bir protokol imzaladık. 

Bu protokol kapsamında ÇEVKO, 
ilçemizdeki geri dönüşümleri 
değerlendirecek, belediyemizin  geri 
dönüşümle ilgili yapacağı eğitim 
çalışmalarına görsel ve yazılı malzeme 
konusunda her türlü desteği verecek. 
İlk eğitimlere de önümüzdeki günlerde 
başlayacağız” dedi.

İLK EĞİTİM OTELLERE
    Alanya Belediyesi ve Çevre Koruma 
ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı İktisadi İletmesi (ÇEVKO)
arasında imzalanan protokol kapsa-
mında, ilk eğitimlere otel personelle-
rinde başlanacak. 

     Önümüzdeki günlerde başlayacak 
eğitimler toplumun tüm  kesimlerini 
kapsayacak şekilde peyderpey devam 
edecek.

AKTARMA

"Sokaklara Atılan Her Çöp
 Paranızı Çöpe Atmaktır"

Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşın israfa 
karşı tutumuna ve sokak temizliği için harcanan para 
israfına dikkat çekti. Konuyla ilgili hazırlanan afişler 
şehir genelindeki billboardlarda sergilendi.  

A
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Kırkpınarı'ın başpehlivanı Orhan Okulu, 
11. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası 
Yağlı Pehlivan Güreşlerinin de galibi oldu. 
407 bin TL ile üçüncü kez ağalık 
ihalesini alan Kasımoğlu Kerim Yılmaz 
altın kemeri almaya hak kazandı.

lanya Belediyesi tarafından Bu yıl 11'incisi 
düzenlenen Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan 
Güreşleri, minikler branşı güreşleriyle başladı. 
Güreşe 14 branşta 35'i başpehlivan olmak üzere 

yaklaşık 500 güreşçi katıldı.

     11. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerine Milliyetçi 
Hareket Partisi Antalya Milletvekili Dr. Mehmet Günal, 
Cumhuriyet Halk Partisi  Antalya Milletvekilleri Mustafa 
Akaydın ve Devrim Kök, Alanya Kaymakamı Hasan 
Tanrıseven, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı 

Hilmi Er, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı 
Şengül Yeşildal, Albimo Alanyaspor Kulübü Başkanı 
Hasan Çavuşoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, 
turizmciler, yerleşik yabancılar ile vatandaşlar katıldılar.

     Gökbel Güreşleri Alanya Müftüsü Mustafa Topal'nı 
okuduğu duayla başladı.  Belediye Başkanı Adem Murat 

Yücel, Kırkpınar 
Başpehlivanı Orhan Okulu 
ve finalisti Osman Aynur 
ile er meydanını dolduran 
halkı selamladı. A

14 BRANŞTA 500 GÜREŞÇİ KATILDI
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Alanya Belediyesi'nin bu yıl 11.'sini 
düzenlediği Alanya Gökbel Yaylası Yağlı 
Pehlivan Güreşleri Volkan Konak konseriyle 
başladı. "Buraya eğlendirmeye gelmedik, 

moral ve ümit vermeye geldik" diyen Volkan Konak'a 
onbirlerce kişi Türk Bayrağı ile eşlik etti.

Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreş 
festivali mehteran takımı ve folklor gösterileriyle 
başladı. Yerel sanatçılarında sahne aldığı festivalde 
sahne öncesinde konuşan Volkan Konak, Gökbel 
Yaylası'na gelmekten mutlu olduğunu söyledi. 
Kendisinin de yayla çocuğu olduğunu belirten şarkıcı 
Volkan Konak, “Yaylalar benim için çok önemli. 
Kendimi ifade ettiğim, özüme döndüğüm ve hatta 
özgür olduğum yerler. Karadeniz uşağı olarak biz 
yaylayı çok severiz.” dedi.

 “ BU KEYİFSİZ GÜNLERDE

BİZ MORAL VE UMUT 

OLMAK ZORUNDAYIZ”
Son günlerde yaşanan terör olaylarından dolayı 
ülkenin keyifsiz günler geçirdiğine işaret eden Volkan 
Konak şunları söyledi: “Ülkemiz keyifsiz günler 
geçiriyor fakat biz moral ve umut olmak zorundayız. 
Buraya da düğüne ve eğlenceye gelmedik zaten. 
İnsanlara umut ve moral pompalamaya geldik. 
Mesleğimiz zor ama imkansız değil. Böyle 
zamanlarda radyolar görevini yapacak, diziler devam 
edecek, maçlar oynanacak ve bizlerde işimize devam 
edeceğiz. Bir şekilde hayat devam ediyor ama 
yaralıyız, üzgünüz ve kırgınız. Biz onu sahneye 
yansıtmıyoruz. Biz onlara moral vermeyle 
yükümlüyüz.”

VOLKAN       KONAK 

A

RÜZGARI

SAHNEDE ŞALVAR GİYDİ
Konuşmaların ardından sahne alan 
Volkan Konak, konserine 'Dadaloğlu' 
şarkısıyla başladı. Birbirinden sevilen 
parçalarını ardı ardına seslendiren Konak 
büyük alkış aldı. Konser arasında sahneye 
gelen Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, şarkıcı Volkan Konak'a 
yöresel kıyafeti olan Alanya şalvarı, 
kasket, cepken ve kuşak hediye etti. 
Sahnede hediye edilen kıyafeti giyen 
Volkan Konak'a Belediye Başkanı Yücel, 
“Maşallah Volkan Bey tam bizden 
oldunuz. Yarın pazara çıksanız sizi kimse 
tanımaz” dedi.

GÖKBEL'de

“ALANYA HALKINI GÜREŞ ALANINDA 
GÖRMEKTEN MUTLUYUM”
Bu yılki güreşlerin şehit haberleri ile buruk geçtiğini 
söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
terörün amacına ulaşamayacağını söyledi. Güreş festivali 
içinde bulunan birçok etkinliği iptal ettiklerini belirten 
Başkan Yücel, “11 yıldır sürdürdüğümüz etkinliğimizi bu 
yıl ülkemizin içinde bulunduğu durum dolayısıyla buruk 
geçirdik. Güreşlerimizde eğlence kısımlarını iptal ettik. Bu 
yıl 35 başpehlivan ve 500'e yakın güreşçi Gökbel'de yine 
kol bağladılar. Tüm Alanya Halkını burada görmekten ve 
ata sporumuza sahip çıkmalarından dolayı tebrik 
ediyorum. Gelecek yıl daha huzurlu ve daha mutlu bir 
ortamda güreşlerimizi yapmayı diliyorum.” dedi.

GÖKBEL GÜREŞLERİNDE İKİ TURİST 
GÜREŞTİ
Alanya Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Gökbel 
Yaylası Yağlı Güreşleri'nde iki turist güreşti. Kıyasıya 
geçen güreşi Hollanda vatandaşı olan Cristian Dam 
kazandı. 

Profesyonel yağlı güreş müsabakalarının arasında 

meydana çağırılan iki turiste kısmet giydirilerek güreş 
tutturuldu. Her ikisi de Hollandalı olan 46 yaşındaki 
Marcel Zwiep ile 42 yaşındaki Cristian Dam yağlanarak 
güreşe hazırlandı. Güreşleri izlemeye gelen yaklaşık 30 
turistte Hollandalı güreşçilere tezahüratta bulundu. 
Hakemliğini güreş ağası Kerim Yılmaz'ın yaptığı güreşi 
rakibi Marcel Zwiep'i tuş eden Cristian Dam kaz
andı. Kazanan Hollandalı turist Cristian 
Dam'a, Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, ilçede bulunan 5 yıldızlı bir otelde 
ailesiyle birlikte geçireceği 1 haftalık tatil 
etti. 

 GÖKBEL AĞASI 
ÜÇÜNCÜ KEZ KERİM 
YILMAZ OLDU
Kasımoğlu lakaplı Kerim 
Yılmaz 407 Bin TL ile 
Gökbel Güreş ağalığını 
tekrar kazanarak altın 
kemerin sahibi oldu. 
Gökbel'in  2016 Yılı Güreş 
Ağası olan Kasımoğlu Kerim 
Yılmaz'a ödül ve altın kemeri 

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve 
MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal 
tarafından verildi.

BAŞKAN YÜCEL, SERİK'E HAREKET 
ETTİ
Final müsabakalarının başlamasından sonra 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP 
İlçe Başkanı Hilmi Er ve Meclis Üyesi 

Mustafa Toksöz, Mardin'de çıkan 
çatışmada şehit düşen Barış Akkabak'ın 
cenaze törenine katılmak için helikopterle 
Gökbel'den Serik'e hareket etti.

 OKULU GÖKBEL'İN BAŞPEHLİVANI
Final Müsabakasında Serhat Gökmen ile 
karşıkarşıya gelen Kırkpınar'ın başpehlivanı 
Orhan Okulu rakibini yenerek Gökbel'in 
başpehlivanı oldu. Gökbel'in başpehlivanı Orhan 
Okulu'nun ödüllerini 7 Haziran 2015 Genel 
Seçimlerinde MHP Antalya Milletvekili adayı 
olan Cafer Uyar verdi.
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DESTEK KART SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Alanya Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan ailelerin gıda, sağlık, temizlik ve 
kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için 'Destek Kart' projesi başlattı. Belediye 
Başkanı Yücel, Encümen Toplantısı akabinde Vakıfbank Alanya Şube Müdürü 
Nuran Arslan ile Destek Kart protokolünü imzaladı. 
İmza töreninden sonra Destek Kart Projesini tanıtan 
Başkan Yücel, Alanya Belediyesi olarak sosyal 
hizmetlere çok önem verdiklerini ve Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilikte 
çığır açacak çok önemli hizmetler yaptıklarını kaydetti.
 

DESTEK KART PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Başkan Yücel,  ''Hem merkez hem de mahallelerimizde 
çok zor koşullarda yaşayan insanlarımız olduğunu 
biliyoruz. Alanya Belediyesi olarak kimsesiz ve yalnız 
kalmış ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmak en büyük 
görevimizdir. Bu nedenle 'Destek Kart' projesini 
hayata geçirdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün 
ihtiyaç sahibi olduklarını belirlediği ailelerimizin 
Destek Kartına düzenli olarak yıl boyunca eşit taksitlerle yardım yüklemeleri 
yapılacak ve bu kart ile tüm gıda, giyim, kırtasiye vb. her türlü ihtiyaç 
karşılanabilecek. Yardımların etkin ve daha verimli kullanımını sağlamak için alkol, 
tütün, vb. ürünlerin alımı engellenerek yardımların farklı 
amaçlarla kullanımının da önüne geçilmiştir.” dedi.
 

BAŞLANGIÇTA 3 AYDA 200 TL YÜKLENECEK
Ödemelerin banka kartı özelliklerini taşıyan Destek Kart'a yapılacağını ve kart 
sahiplerinin bu kartla istedikleri marketten istedikleri ihtiyaç malzemelerini 

alabileceklerini kaydeden Başkan Yücel, “Destek Kart, bir banka ya da kredi kartı 
formatında. Belediyemiz başlangıçta bu karta, üç ayda 200 lira yükleme yapacak. 
İlerleyen zamanlarda sistem oturduğunda karttan istifade eden aile sayısını, yatırılan 
miktarı bütçemize göre arttırmayı hedefliyoruz. Kart sahipleri vatandaşlarımız bu kartla 
rahatça alışverişlerini yapabilecekler. Her zaman 'önce insan' anlayışıyla hizmet ediyoruz. 
Destek Kartla, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın sırtındaki yükü azaltmak 
istiyoruz. '' dedi.
 KİMSE RENCİDE OLMAYACAK

Başkan Yücel,  ''sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği'' 
bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurguladı. Kart 
verilecek ailelerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
tarafından belirleneceğini ve isimlerin de sadece 
müdürlük yetkilileri tarafından bilineceğini kaydeden 
Başkan Yücel, “Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi 
gerektiği inancıyla temel ihtiyaçlarını karşılamaktan 
yoksun vatandaşlarımızı rencide etmeden, afişe etmeden 
onlara yardım elimizi uzatmak istedik. Bu kartı gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarfedeceğiz. 
Hiçbir ayrım gözetmeden, adil bir şekilde kart 
dağıtımını gerçekleştireceğiz.” dedi.

“DESTEK BELEDİYEDEN HİZMET BİZDEN”
İmza protokolünün ardından Başkan Yücel'le birlikte basına değerlendirmede 
bulunan Vakıfbank Alanya Şube Müdürü Nuran Aslan, “Destek Belediyeden 
Hizmet Bizden.” dedi.

“Ben Alanyalı biri olarak hem şahsım hem de bankam adına Belediyemizin bu 
çabasının ardında olmaktan gurur duyuyorum” diyen Aslan,  banka olarak yeterli 
kadro ve güce sahip olduklarını, belediye ile işbirliği içinde bu hizmeti en iyi şekilde 
götüreceklerine inandığını söyledi.

BİN 750 İHTİYAÇ SAHİBİNİ GİYDİRDİ

DAR GELİRLİ AİLELERE

DESTEK KART
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
"Destek Kart" projesiyle maddi durumu iyi olmayan 
ailelere üç ayda bir 200 TL yardım edeceklerini açıkladı

Destek kartla gıda, sağlık, giyim ve kırtasiye 
gibi temel ihtiyaçlar karşılanabilecek.

oplamda 1.750 ihtiyaç sahibini giydiren 
Gönül Pınarı, Saray Mahallesi Abdullah 

Doğan  Sokak'taki yeni yerinde hizmet 
vermeye devam ediyor.

Bebek, çocuk, bayan ve erkek grubu 
reyonlarıyla her yaş grubundaki ihtiyaç sahiplerine 
ulaşmaya devam eden Gönül Pınarı, yeni yerinde 
daha geniş ve rahat hizmet veriyor. Mağazaya 
uğrayan ihtiyaç sahipleri bedenlerine göre ayrılan 
kıyafetleri reyonlardan rahatlıkla seçebiliyor. Bebek 
giysilerinden, gelinlik ve damatlığa, yazlıktan 
kışlığa, blue jeanden ayakkabıya her türlü ihtiyaca 
cevap verebilen mağaza, gönüllülük esasıyla 
hizmetlerini sürdürüyor. Merkeze uzak 
mahallelerde yaşayan vatandaşlarında ayağına 
giderek kıyafet yardımı yapan Alanya Belediyesi 
Gönül Pınarı Mağazası, hayırseverlerin yapacağı 
yardımları bekliyor.

MEDİKAL VE EV EŞYASI DA KABUL 
EDİYOR
Vatandaşların ve mağazaların bağışladığı kıyafetleri 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturan Gönül 
Pınarı, yeni yerinde medikal malzeme ve ev 
eşyalarını da kabul etmeye başladı. Beyaz 
eşyalarını, mobilyalarını yenileyen, kullanılmayan 
eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşların, 
dükkanlarındaki seri sonu ürünleri elden çıkarmak 
isteyenlerin eşyalarını kabul eden Gönül Pınarı, bu 
eşyaları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı. 

SİZ BAĞIŞLAYIN BİZ ULAŞTIRALIM
Vatandaşların bağışladığı ev eşyalarını yerinde 
teslim alan Gönül Pınarı, vatandaşı yormadan 
bağışlanan eşyaları ihtiyaç sahibinin evine direkt 
ulaştıriyor. Vatandaşların yapmak istedikleri 
bağışlar için Alanya Belediyesi Çözüm Masası'na 
ait 444 82 07 nolu telefon 7/24 hizmet veriyor.

“DUYARLI VATANDAŞLARIMIZA 
TEŞEKKÜR EDERİM”
Gönül Pınarına destek veren vatandaşlara ve 
mağaza sahiplerine duyarlılıklarından dolayı 
teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Alanya Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü'müze  bağlı Gönül Pınarı, 
vatandaşlarımızın ve mağazalarımızın desteği ile 
ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam 
ediyor. Artık kıyafetin yanı sıra  ev eşyaları ve tıbbi 
malzeme desteklerini de kabul etmeye başladık. 
Hayırseverlerimizin bağışlarını vatandaşlarımıza 
ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne 
bağlı Gönül Pınarı, 5 ayda 470 aileye kıyafet yardımı yaptı. 

ADRES:
Alanya Belediyesi Gönül Pınarı 
Saray Mah. Abdullah Doğan Sokak 4-1/C 
Valide Sultan Öğrenci Yurdu Arkası, 
Pazarcılar Odası Yanı.  ALANYA
Tel: 444 82 07
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A

HAYIRSEVERLERDEN 
TEKERLEKLİ SANDALYE 

BELEDiYE TARAFINDAN 

Sünnet olan çocuklara erkeklik diploması ve oyuncak hediye edildi.

ENGELLİ VE YATAĞA BAĞIMLI 
HASTALARIN YANINDAYIZSÜNNET ETTiRiLDi

        lanya Belediyesi tarafından Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde 
          36 çocuk ücretsiz olarak sünnet ettirildi. Başkan Yücel, 
sünnet olan çocuklara erkeklik diploması ve oyuncak hediye etti.
     Alanya Belediyesi'nin belirli aralıklarla düzenlenen ücretsiz 
sünnet hizmeti törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, 
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül 
ve sünnet çocuklarının aileleri katıldı.
     21 çocuğun erkekliğe ilk adımını attığı törende, Alanya Bele-
diye Başkanı Adem Murat Yücel çocukları tek tek tebrik ederek, 
ilgilendi. Çocuklara kirvelik eden Başkan Yücel, sünnet olan 
erkek çocuklarına erkeklik diploması ve uzaktan kumandalı oyun-
cak araba hediye ederek, onları sevindirdi.
      Başkanı Yücel, “Uzman doktorlarımız tarafından sağlıklı 
ortamlarda sünnet hizmetimiz gerçekleştiriliyor. Bu hizmeti ücret-
siz olarak veriyoruz. Tüm çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun 
diyorum. İnşallah düğünlerini de görmek nasip olur.” dedi.

A

lanya'da yaşayan Ali Seki ve Mehmet 
Toraman, Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel'i makamında ziyaret ederek, 
Belediye bünyesinde hizmet veren Engelsiz 
Park ve Yaşam Merkezi'ne 4 tane tekerlekli 
sandalye bağışında bulundu.

Önceki aylarda da bağışta bulunan 
hayırseverler Ali Seki ve Mehmet Toraman, 
Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak 
adına dönem dönem bu yardımları 
gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirttiler. 
Seki ve Toraman, ''Bu yardımlarımız umarız 
topluma örnek olur.Tek dileğimiz bu tür bağış 

yapan kişilerin artması.'' dedi.

Tekerlekli sandalyeleri teslim alan Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
“Hayırsever vatandaşlarımız Ali Seki ve 
Mehmet Toraman'ı bu anlamlı 
davranışları için kutluyorum. Yapmış 
oldukları 4 tekerlekli sandalye bağışıyla, 
ihtiyacı olan engelli bireylerin toplum 
içerisindeki yaşamını kolaylaştırmış 
olacaklar. Bizler de, Alanya Belediyesi 
olarak hayırseverlerle ihtiyacı olan kişileri 
bir araya getirmek amacıyla köprü 
oluşturmaya devam edeceğiz.'' dedi. 

Alanya Belediyesi, Alanya Belediyesi, 
bakıma muhtaç yaşlılara, bakıma muhtaç yaşlılara, 
engelli ve yatağa bağımlı engelli ve yatağa bağımlı 
hasta ve ihtiyaç sahiplerini hasta ve ihtiyaç sahiplerini 
yalnız bırakmıyoryalnız bırakmıyor

Alanya Belediyesi, 
bakıma muhtaç yaşlılara, 
engelli ve yatağa bağımlı 
hasta ve ihtiyaç sahiplerini 
yalnız bırakmıyor

         akıma muhtaç yaşlılara, engelli 
         ve yatağa bağımlı hasta ve ihti-
         yaç sahiplerine her ay maddi 
yardımda bulunan Belediye, alışve-
rişlerini kendileri yapamayacak du-
rumda olan ihtiyaç sahiplerine ise 
aylık gıda ve temizlik malzemesi alıyor. 
Belediye bünyesinde bulunan fizyo-
terapist ve psikolog tarafından da 
belirli aralıklarla muayene ediliyorlar.

MADDİ VE GIDA YARDIMI
SAĞLANIYOR
Alanya Belediyesi, yardıma muhtaç 
ailelere ve evinde tek başına yaşayan 
yaşlı ve hastalara düzenli olarak her 
ay yardımda bulunuyor. Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından belirli aralık-
larla ihtiyaç sahiplerine nakdi para, 
alışveriş yapamayacak durumda olan-
lara ise gıda, temizlik ve medikal mal-
zeme yardımında bulunuluyor. Ge-
rekli görülen durumlarda, hastalar 
sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bele-
diye bünyesinde bulunan fizyoterapist 

 
ve psikolog tarafından belirli ara-
lıklarla muayene ediliyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN 
GEÇİRİLİYOR
Alanya Belediyesi olarak merkez ve 
mahallelerde yaşayan yaşlı ve hast-
ları evlerinde düzenli olarak ziyaret 
ettiklerini belirten Sosyal İşler Mü-
dürü Bilal Nurgül, “Sosyal İşler 
Müdürlüğü olarak hasta,  bakıma 
muhtaç yaşlılara ve engelli vatan-
daşlarımıza düzenli olarak yardım-
da bulunuyoruz. Alışverişlerini 
yapamayanlar içinde kendimiz 
ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine 
teslim ediyoruz. Talep durumunda 
ise; Engelsiz Park ve Yaşam Mer-
kezi'miz psikologları ve fizyote-
rapistleri tarafından hastaları 
muayene ediyoruz. Müdürlüğü-
müz imkanları ölçüsünde dar gelirli, 
kimsesiz, hasta, yaşlı ve engelli 
vatandaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırmaya çalışıyoruz.'' dedi

B

AKÜLÜ ARABA
        lanya Belediyesi, yardıma 
         muhtaç, kimsesiz ve engelli 
          vatandaşlara yardım elini 
uzatmaya devam ediyor. 
     Belediye Sosyal İşler 
Müdürlüğü'nün çalışmaları 
kapsamında, hayırsever bir vatandaşın 
katkıları ile alınan akülü araba 
Konaklı Mahallesi'nde yaşayan 
bedensel engelli bireye teslim edildi. 
Engelli Çocuğun Annesi Ümmühan 
Arıkan ekonomik durumları iyi 
olmadığı için bir yakınlarının evinde 
yaşadıklarını belirterek, “Oğlum 
sürekli akülü arabanın hayali ile 
yaşıyordu. Hiç bir şekilde alma 
imkânımız olmadığı için Kurban 
Bayramından önce Belediyeye 
başvurduk. Allah hepsinden razı 
olsun. Kurban bayramının hemen 
sonrasında oğlumu sevindirdiler. 
Allah da onları sevindirsin. Vesile 
olan hayırsevere ve belediyemize çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 
     Akülü arabayı teslim eden 
Belediye Sosyal İşler Müdürü Bilal 
Nurgül, Anne Ümmühan Arıkan'a 
her türlü ihtiyaçlarında belediyeye 
başvurabileceklerini söyledi. Nurgül, 
ayrıca Ailenin belediyenin yeni 
yürürlüğe koyduğu 'Halk Kart' ve 
üniversiteye yeni başlayan öğrenciler 
için sağladığı burstan da faydalanma-
ları için gerekli işlemleri başlattı.

ALANYA BELEDİYESİNCE
6 AYDA TOPLAM 268 AİLEYE 
NAKDİ YARDIM, 
97 VATANDAŞA MEDİKAL MALZEME 
YARDIMI YAPILDI
    Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, tarafından sosyal belediyecilik adına 
etkin bir hizmet yürütülmesi amacı ile 
11.03.2015 tarihinde hizmet vermeye 
başlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 
6 aylık süre içerisinde toplam 268 aileye 
nakdi yardım, 97 vatandaşa medikal mal-
zeme yardımı (Hasta bezi, tekerlekli san-
dalye, walker vb.) yaptı. 61 ihtiyaç sahibi 
ailenin çocuklarının sünneti de Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapı-
lırken toplam 1134 üniversite öğrencimize 
eğitim yardımı, geçtiğimiz Ramazan ayı 
boyunca ihtiyaç sahibi 5500 aileye gıda 
paketi dağıtımlarının yanı sıra günlük 
1500 kişiye iftar yemeği ve yatağa bağımlı 
vatandaşların evlerine yemek servisi yapıldı.

A
50 

ENGELLİLER İÇİN
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            erkes için Alanya" projesi kapsamında 
            Alanya Devlet Hastanesi personeline "Top-
            lumda Engelli Farkındalığı" semineri verildi.
Alanya Belediyesi engelli birey ve yakınlarına 
yönelik yaptığı çalışmalarla 'Herkes İçin Alanya' 
projesini aktif tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda 
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi biriminin yürüttüğü 
Toplumda Engelli Farkındalığı semineri engellilerin 
aktif hizmet aldığı kurum ve kuruluşlarda devam 
ederek, toplumun konuya ilişkin duyarlılığının 
arttırılması sağlanıyor.

PSİKOLOĞUMUZ BİLİNÇLENDİRİYOR
   Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Müdürü Psikolog 
Esra Yemez tarafından Alanya Devlet Hastanesi 
personeline verilen seminerde, Engelsiz Park ve 
Yaşam Merkezi biriminin yaptığı çalışmalar, engelli 
tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre 
davranış şekilleri, engelli bireylerin sağlık alanında 
var olan hakları ile engelli bireylere empati konu 
başlıkları anlatıldı.

SEMİNER 3 GÜN SÜRDÜ
   Aynı zamanda işitme engellilerin dünyası ve temel 
işaret dili çalışmalarından harfler, sayılar, günlük 
diyalog konuşmaları öğretildi. Uygulamaların eşlik 
ettiği çalışmada hastane personelinin katılımı 
sağlanarak engelli bireylerin psikolojileri, yaşamda 
karşılaştıkları güçlükler, doğru yardım teknikleri 
konularında bilgilendirme yapıldı. Üç gün süren 
seminerde temizlik personeline, hasta kabul 
yönlendirme sekreterlik ve sağlık personeline 
toplumda engelli farkındalığı anlatıldı.

HASTANE PERSONELİNE 
ENGELLİ FARKINDALIĞI 

Alanya Belediyesi, toplumda engelli bireylere karşı 
farkındalığı arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Alanya Belediyesi'nin engellilerle ilgili 
yaptığı uygulamaları yakından takip 
eden Altınokta Körler Derneği 
üyeleri, tatillerini rahat geçire-
bilmek için Alanya'yı tercih etti. 

GÖRME ENGELLİLERİN DE TATİL TERCİHİ ALANYA 

          lanya Belediyesi'nin 'Herkes     İçin 
          Alanya' projesi kapsamınd  a yaptığı 
           çalışmalar  ilçenin Eng    elsiz Turizm 
alanında ön plana çıkmasını sağladı. Altınokta Körler Derneği 
üyeleri, tatillerini rahat geçirebilmek için Alanya'yı tercih etti. 

     Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ni 
ziyaret eden dernek üyeleri,  Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi 
sorumlusu Esra Yemez eşliğinde birimleri gezerek, yapılan 
çalışmaları yerinde incelendi. Merkezdeki planlamanın görme 
engelliler için uygunluğu da yöneticileri oldukça memnun etti.
Alanya'nın engelli birey ve yakınları için oldukça iyi seviyede 
olduğunu vurgulayan Altınokta Körler Derneği Ankara 
Şubesi Başkanı Hasan Tatar;  “Alanya tatillerinin çok rahat 
geçtiğini, her aşamada Alanya Belediyesi temsilcilerinin 
kendilerine refakatte bulunduğunu söyledi. Alanya'nın engel-
siz kent olma yolunda kent düzenlemesi, engelsiz plajı, engel-
siz parkı, “hayata yelken aç projesi”, engelsiz sanat merkezi 
gibi çok güzel çalışmalara imza attığını gördüklerini anlatan 
Tatar, çalışmalarından dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

SEMİNERİ
"H

A 

ALANYALI AKADEMİSYENLERİ 
BAŞKAN YÜCEL, 

ALANYA'da BULUŞTURDU

ev sahipliğinde bir araya gelen Alanyalı akademisyenler, 
Alanya'da kurulacak akademik araştırmalar merkezine destek vereceklerini belirttiler. 

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev 
yapan Alanyalı akademisyenler, Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ev 

sahipliğinde Alanya'da toplandı. 30 
üniversiteden 76 akademisyenin katıldığı 

toplantıda, Alanya Akademik Araştırmalar 
Merkezi kurulmasına karar verildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Alanya'da doğan büyüyen akademisyenlere tek tek 
ulaşarak, onları Alanya'ya davet etti. 6 Aylık bir 
çalışmanın neticesinde Türkiye'nin çeşitli 
üniversitelerinde görev yapan Alanyalı 76 
akademisyen, Tanışma ve İstişare Toplantısı'nda bir 
araya geldi. 

YÜCEL: 

“AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 
MERKEZİ KURACAĞIZ”
Alanyalı Akademisyenler Tanışma ve İstişare 
Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, toplantıya 
katılan akademisyenlere teşekkür etti. Belediyenin 
yapacağı çalışmaların altyapısını oluşturmak için 
bilimsel bilgilerden yararlanmak istediklerini 
belirten Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak 
bilimsel düşünme alışkanlığımızı geliştirmek ve 
yapmış olduğumuz çalışmalarda bilimden 
faydalanmak üzere Alanya Belediyesi Akademik 
Araştırmalar Merkezini kurmayı amaçlamaktayız. 

Bu toplantının bir diğer amacı da bu merkezin 
kuruluşu için fikir alışverişinde bulunmaktır. Bu 
konuda sizlerin desteğini bekliyoruz.” dedi. 

BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR
Başkan Yücel'in konuşmasından sonra Alaaddin 
Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı 
zamanda ALTSO Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
Doç. Dr. Süleyman Uyar, Alanya'daki 
üniversitelerin kuruluşu, yapısı ve gelişimi hakkında 
bilgi verdi. Toplantının asıl amacının Alanya'da 
doğup büyüyen bilim insanlarının tanışması ve 
Alanya için ortak çalışmalar yapılması olduğunu 
kaydeden Uyar, böyle önemli bir toplantıyı organize 
ettiği için Başkan Yücel'e ve katılımcılara teşekkür 
etti.

ALANYAMIZ İÇİN NE 
İSTENİYORSA YAPMAYA 
HAZIRIZ
 Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri 
Duman da Alanya için ne isteniyorsa yapmaya 
hazır olduklarını kaydederek,  “Sadece deniz, güneş 
değil bunların ötesinde yapacak neyimiz var? Bu 
konuda çalışılması gerekiyor. Biz akademisyenler 
olarak talep edildiğinde gereken her türlü desteği 
sağlarız. Bu istişare toplantısını önemli bir başlangıç 
olarak görüyorum.  Akademik Araştırmalar 
Merkezi'ne gereken desteği vereceğiz. Başarılı 
olacağından eminim.” dedi.

PROF DEMİR: ALANYA 
EĞİTİMDE DE MARKA OLMALI
Alanya'da hem vakıf hem de devlet üniversitesinin 
varlığının çok önemli bir fırsat olduğunu belirten 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nurettin Demir,“Alanya'da evrensel bilgi üreten bir 
üniversite ortamı kurulması gerekiyor. Burada dünya 
ile yarışacak uluslararası bilgiler üretilmeli. 
Belediyemizin Araştırma Merkezine tüm 
akademisyenler olarak destek vereceğiz. Başkanımıza 
böyle anlamlı bir toplantıyı organize ettiği için ve 
birbirimizi tanıma fırsatı oluşturduğu için teşekkür 
ederim.”şeklinde konuştu. 

MECLİS, AKADEMİK 
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ'NE 
ONAY VERDİ
Belediye bünyesinde Akademik Araştırmalar 
Merkezi'nin kurulmasına oy birliği ile karar verildi.
20 Temmuz'da 30 üniversiteden 76 akademisyenin 
katıldığı toplantıda gündeme gelen Alanya Belediyesi 
öncülüğünde Akademik Araştırmalar Merkezi'nin 
kurulması konusu, Ağustos Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı'na taşındı. Meclis Üyeleri, Alanya 
Belediyesi Akademik Araştırmalar Merkezi'nin 
kurulması için Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel'e yetki verilmesi konusunu görüşerek, oy birliği 
ile kabul etti.

T
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YENİ TAHSİLAT OFİSİ 
Alanya Hal Bölgesinde, 
Tapu Müdürlüğü'nün
doğusunda Mali Hizmetler 
Müdürlüğü'ne bağlı açılan 
Alanya Belediyesi Tahakkuk 
ve Tahsilat Bürosu 
hizmet vermeye başladı.

ALANYA,DAN

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasını 
kapsayan Zabıta Haftası'yla ilgili bir 
haftalık bir program hazırlayan 
Alanya Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, Haftanın ilk etkinliğine 
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 
resmi törenle başladı.  Törene, 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Başkan Yardımcıları 
Adem Er, Mehmet Kula, Nazmi 
Yüksel, Zabıta Müdürü Hasan 
Akın, Belediye birim amirleri, 
davetliler ile zabıta personeli katıldı. 

 Anıta çelenk konulması, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından Zabıta 
Müdürü Hasan Akın ve Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, günün 
anlam ve önemine ilişkin konuşmalar 
yaptı. 

Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel konuşmasında, "Kendi 
rahatından ödün vererek çalışan 
zabıta teşkilatı büyük bir teşekkürü 
hak ediyor. Sizler belediyenin gülen 
yüzü ve dışarıya açılan kapısısınız" 
diyerek   Zabıta Teşkilatı'nın toplum 
hayatındaki önemine dikkat çekti. 
Törenin ardından görevde şehit olan 

Zabıta Komiseri Hayri Üner mezarı 
başında anıldı. Şehit komiser için  
Mevlidi Şerif okutuldu.

RESMİ KURUMLAR ZİYARET EDİLDİ
Zabıtadan sorumlu Başkan 
Yardımcısı Mehmet Kula, Zabıta 
Müdürü Hasan Akın ve ekibi, etkinlik 
kapsamında Alanya Kaymakamı 
Tanrıseven'i ve  Garnizon Komutanı 
Binbaşı Serkan Akbaba'yı ziyaret 
ederek, bundan sonraki zamanda da 
Alanya'nın huzuru için üzerlerine 
düşen görevi yapacaklarını belirttiler.

ESNAF VE HALKA ÇİÇEK DAĞITILDI
Bir hafta boyunca devam eden Zabıta 
Haftası etkinliklerinin bir diğer ayağı 
da Alanya Çarşısı, Avsallar ve 
Konaklı Pazarı'nda gerçekleştirildi. 
Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, 
Zabıta Müdürü Hasan Akın ve 
personeli, çarşı ve pazar esnafı ile 
halka çiçek dağıttı. Çiçek dağıtımı 
sırasında esnafın istek ve önerilerini de 
dinleyen Başkan Yardımcısı Kula, 
halktan gelen tebrikleri kabul etti. 
Başkan Yardımcısı Kula, halk ve 
esnafla göreve geldikleri günden bu 
güne sürekli iç içe olduklarını belirtti. 

Çiçek dağıtma etkinliğinin yanı sıra bir 
hafta boyunca, Alanya Merkez; İskele, 
Avsallar, Mahmutlar ve Konaklı 
bölgelerinde Zabıta Teşkilatı'nın 
tanıtımı için stant açıldı.

EMEKLİ ZABITALARA TEŞEKKÜR 
PLAKETİ VERİLDİ
Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk 
kez düzenlenen zabıta haftası 
etkinlikleri, Alanya Öğretmenevi'nde 
düzenlenen programla sona erdi. 
Kapanış programında emekliye ayrılan 
zabıta personellerine teşekkür plaketi 
verildi.
Öğretmen Evi'ndeki törende konuşan 
Zabıta Müdürü Hasan Akın,  zabıta 
personelinin özveriyle halka hizmet 
sunduğunu, teşkilatın ceza yazan değil, 
çözüm bulma bilinciyle görev yapan bir 
teşkilat olduğunu söyledi. 

 Alanya'ya olan sorumluluklarının 
bilincinde olduklarını belirten Başkan 
Yardımcısı Kula da belde belediyelerin 
de katılmasıyla büyüyen Alanya'da 
Okurcalar'dan Gazipaşa'ya, 
Akdeniz'den Taşkent'e kadarki alanda 
gelişen ve yenilenen yeni anlayış ile 
hizmet verdiklerini vurguladı. 

ALANYA  ZABITA TEŞKİLATI

Zabıta Teşkilatının 189. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

EKONOMİYE 4 MİLYAR DOLAR KATKI

Akdeniz Belediyeler Birliği 
bünyesinde düzenlenen Güney-Doğu 
Avrupa Bölgesel Konferansı'nda konuşan 
Alanya Belediye Başkanı Yücel, Alanya'nın 
ülke ekonomisine 4 milyar katkısı var... 

Golf merkezleri, Akdağ projesi, kongre turizminin 
canlandırılması ve Alanya Kalesi'nin UNESCO'ya 
girmesiyle Alanya katlanarak büyüyecektir” dedi 

Alanya, uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği 
yaptı. Akdeniz Belediyeler Birliği bünyesinde 
düzenlenen “Belediyelerin Stratejik Planlamaları” 
konulu Güney ve Doğu Avrupa Bölgesel Konferansı, 
17-24 Eylül tarihleri arasında Türkler Mahallesi Alaiye 
Resort Otel'de gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği hibe ödemeli projeler üzerinde 
çalışmaların hazırlandığı Belediyeler Arası Gelişim ve 
Stratejik Planlama Konferansı, Romanya ve Türk 
temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Her iki ülkenin belediye, 
oda ve dernek yöneticilerinin katıldığı konferans, 
Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan'da gerçekleştirilen 
buluşmaların devamı niteliğini taşıdı.

 Toplantının amacıyla  ilgili yapılan açıklamada, 
görüşmelerin amacının belediyelerin kapasite gelişimini 
arttırma, stratejik planlama, ortak proje üretimi ve 
yönetim konularında ortak yol haritalarının belirlenmesi 
ve reform süreçleri hazırlama olduğu belirtildi.

“HEDEFİMİZ TÜRK İŞADAMLARI”
Öncelikli amaçlarının Türk işadamlarını Romanya'ya 
götürerek yatırım yapmalarını sağlamak olduğunu ifade 
eden Romanya Belediyeler Birliği Başkanı Florian 
Dudu ise; Alanyalı turizmci ve işadamlarının kendilerini 
her zaman önemle karşıladıklarını söyledi. Dudu, 

konuşmasında  Türkiye ve Romanya arasındaki 
ticari, kültürel, spor ve turizmle ilgili ilişkilerin 
geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

“ALANYA'NIN ÜLKE EKONOMİSİNE 4 
MİLYAR DOLAR KATKISI VAR”
Alanya tarihi hakkında bilgilendirme yaparak 
sözlerine başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel de Alanya'nın 2014 verilerine göre 
200 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 
olduğunu söyledi. 17 bin yerleşik yabancının 35 bine 
yakın konutla Alanya'da ikamet ettiğini ve yatırım 
yaptığını dile getiren Başkan Yücel, 300 bine yakın 
nüfusun yaz döneminde 1 milyona yaklaştığını 
vurguladı. Başkan Yücel, “Alanya'nın ülke 
ekonomisine 4 milyar dolar katkısı var. Gazipaşa 
Havalimanının açılmasıyla şehir doğuya doğru 
kaymakta; cazibesini arttırıp, gözde bir yatırım 
merkezi olmaktadır” dedi.

“YATIRIMLARLA KATLANARAK 
BÜYÜYECEĞİZ”
Alanya'da turizm 12 aya yayılması ve çeşitliğin 
arttırılması için bir takım yatırımlara ihtiyaç 
duyulduğunu belirten Başkan Yücel, “ Golf 
merkezleri, Akdağ projesi, kongre turizminin 
canlandırılması ve Alanya Kalesi'nin UNESCO'ya 
girmesiyle Alanya katlanarak büyüyecektir.” dedi.

G

        lanya Belediyesi tarafından 
         vatandaşların işlemlerini 
          kolaylaştırmak amacıyla 
açılan yeni tahsilat ofisi, Alanya 
Hali'nin kuzeyinde bulunan 
Anadolu Hastanesi karşısı Halk 
Bankası'nın altında hizmet veriyor..

HİZMETİ VATANDAŞIMIZIN 
AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Vatandaşlarımıza 
kolaylık sağlamak ve hizmeti 
onların ayağına götürmek 
amacıyla yeni bir tahsilat ofisi 
açtık. Tapu Müdürlüğü'nde işlem 
yapmak isteyen vatandaşlarımız, 
Alanya Belediyesi'nden emlak 
beyanı almadan işlem 
yapamıyordu. Bu büromuzda 
emlak beyan değeri verilmekte, 
tahakkuk ve tahsilat işlemleri 
yapılmaktadır. Yeni ofisimizin 
Alanya Halkına hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” dedi.

A

HİZMETE BAŞLADI
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dualarla

temel atıldı
SOKAK HAYVANLARINA 5 YILDIZLI TESiS

Alanya Belediyesi
Sokak hayvanlarına 
yeni bir yuva olacak, yaklaşık 
2.5 milyon'a Hayvan Bakım Evi 
ve Rehabilitasyon Merkezi yapıyor

            emirtaş Mahallesi'nde Orman Bakanlığı'ndan
             kiralanan 24 dekar alan üzerine yapılacak ve 
             2 milyon 464 bin TL'ye mal olacak Alanya 
             Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitas-
             yon Merkezi'nin temeli geniş katılımlı bir tö-
             renle atıldı.
       Demirtaş Mahallesi'nde Orman Genel Müdür-
lüğü'nden tahsisi yapılan 24 dönüm alan içerisinde 
yapımına başlanan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve 
Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma törenine 
Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü Tuğrul 
Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İlçe 
Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, İlçe Orman Mü-
dürü Cihat Yıkıcı, Müftü Mustafa Topal, MHP 
İlçe Başkanı Hilmi Er, başkan yardımcıları, meclis 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, 
hayvansever dernekleri üyeleri, çok sayıda davetli 
ve vatandaşlarımız katıldı.

SOKAK HAYVANLARI 
SAHİPSİZ KALMAYACAK
     Törenin açılış konuşmasını yapan Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü Tuğrul Şahin, 
sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda bakılma imkanı 
sunmak için girişimlerde bulunan Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Sahipsiz hayvan-
ların kimsesiz olmaması gerektiğini belirten Şahin, 
“ Hayvanların dertleriyle dertlenmek bizim görevimiz. 
Alanya Belediyesi'ni bu güzel projeyi hayata geçirdiği 
için kutluyorum. Bu barınakta aynı zamanda yaban 
hayvanlarının da rehabilite edileceğini öğrendim.
Tebrik ediyorum.” dedi.

BÖLGENİN EN DONANIMLI 
HAYVAN MERKEZİ
     Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, 
Alanya Belediyesi olarak sosyal projelere çok büyük 
önem verdiklerini söyledi. Başkan Yücel, “Orman 
Bakanlığı'ndan kiraladığımız 24 dekar alan üzerine 
yapacağımız hayvan merkezi 2 milyon 464 bin TL'ye 
mal olacaktır. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Reha-
bilitasyon Merkezi'miz bünyesinde bulunan 2 köpek 
bakım evi, kedi bakım evi, klinik üniteleri, sosyal 
donatı alanları ve evcil hayvan mezarlığı ile Türkiye-
nin entegre çözüm sunan en iyi hayvan merkezidir.  
Projemiz faaliyete geçtiğinde; hayvanların barınması, 
bakımı ve tedavisi ile ilgili birçok önemli hizmeti tek 
merkezden karşılayabileceğiz.” dedi.

TANRISEVEN: TÜRKİYENİN İLK EVCİL 
HAYVAN MEZARLIĞI OLACAK
     “Avrupai bir kente Avrupa standartlarında hizmet 
veren Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.”
diyerek sözlerine başlayan Alanya Kaymakamı Hasan 
Tanrıseven ise; “Alanya bir dünya kentidir. O yüzden 
Avrupa standartlarında bir kent olmalıyız. Avrupai 
kent olmak için engellilere, insan haklarına ve tüm 
hayvanlara saygı duymalıyız. Ve onlara Avrupa stan-
dartlarında hizmet etmeliyiz.  
    Hayvan dostu olma konusunda Alanya Belediyesi 
önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Burada sokak 
hayvanları aç kalmayacak, her türlü tedavileri yapılacak. 
Yaban hayvanları da bakılacak. Ayrıca içinde evcil 
hayvan mezarı da olacak. Bu çok önemli bir hizmet. 
Türkiye'nin ilk evcil hayvan mezarlığı da burada yapı-
lacak. Hayvan dostu Alanya Belediyesi'ni ve burayı 
böyle güzel bir hizmet için veren Orman Bakanlığımızı 
tebrik ediyorum.” dedi.
   Alanya Müftüsü Mustafa Topal'ın okunduğu duanın 
ardından Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol 
üyeleri hep birlikte temel atma için butona bastılar.

D

SOKAK HAYVANLARI İÇİN 

İŞBİRLİĞİ

              lanya Belediyesi, 1998 yılından beri Alanya'daki yerli ve yerleşik 
              yabancı hayvan koruma gönüllüleri ile birlikte, sokak hayvanlarının 
              refahını artırmak için çalışmalar yürütüyor. Sokak hayvanlarının 
              sağlık, bakım ve tedavileri gibi faaliyetlerin gönüllülük esasına bağlı 
olarak da yapılabilmesi ve desteklenebilmesi için protokol imzalandı. Protokol 
kapsamında, sahipsiz hayvanların bakımı, beslenmesi ve tedavileri ile ilgili 
gönüllük esasına göre katılım 2015 yılı içerisinde de dernek üyelerince des-
teklenecek. Bunun dışındaprotokol çerçevesinde hayvanların bakımlarının da 
dernekçe yapılabilmesi sağlanacak. 

     Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Dernek Başkanı Heidi Marie 
Pickel adına Dernek Başkan Yardımcısı Zöhre Kocabeyoğlu tarafından 
Alanya Belediyesi'nde imza edilen protokol sayesinde, Alanya Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Demirtaş köpek bakım merkezinde yürütülen 
faaliyetler şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik örneği olarak gönüllülük 
esasına göre desteklenebilecek.  Protokol imza töreninde Veteriner İşleri 
Müdürü Kenan Ersoy ve Veteriner Hekim Hasan Eşit de hazır bulundu. 
Başkan Yücel, sokak havyalarının daha sağlıklı ve daha güvenli bir şekilde 
hayatlarını idame edebilmeleri için derneklerin ve  vatandaşların da yapılan 
çalışmalara gönüllü olarak katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Alanya Belediyesi ile Alanya Tabii 
Hayvan Sevgisi Derneği arasında 
sahipsiz sokak hayvanlarının refahını 
arttırmak için işbirliği ve katılım 
protokolü imzalandı. 

A
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7 MAHALLEYE 7 YENi PARK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, belediye 
hizmetleri dışında birçok kurum, 
kuruluş ve vatandaş taleplerine de 
anında cevap veriyor.

ALANYA BELEDiYESi 
HiZMETTE SINIR 

TANIMIYOR           aha yeşil ve daha güzel bir 
          Alanya için park ve peyzaj 
          çalışmalarını sürdüren Alanya 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü, hizmet alanında olmamasına 
rağmen cami ve okulların da çevre 
düzenlemesini gerçekleştirip, ihtiyaç-
larını karşılıyor. Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Alanya Müftülüğü'nden 
gelen talepler doğrultusunda okul ve 
camilere ayrıca, muhtarlıklara, resmi 
kurumlara ve vatandaşların talep 
ettiği yerlere, 2014 yılı içerisinde 

ŞEHİTLERİMİZİN ADI PARKTA YAŞAYACAK

Abdullah Ümit Sercan ve İbrahim Halil Aksoy 

Belediye Meclis Toplantısında, Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerinde 
şehit olan polis memuru Abdullah Ümit Sercan ve Emniyet Amiri İbrahim 
Halil Aksoy'un adlarının parka verilmesi kabul edilerek, iki şehidimizin 

adları Güllerpınarı Mahallesi'ndeki iki ayrı parkta yaşatılacak

A
           lanya Belediyesi Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve 
           Benzerlerine Ad Verme Komisyonu'nun Güllerpınarı 
            Mahallesi'ndeki bir parka, Ağustos'ta şehit olan  Abdullah 
Ümit Sercan isminin verilmesi önerisi, Eylül Meclisinde Meclis 
Üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. 
      Yine Eylül ayında  Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde şehit olan 
Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy'un ismi de Kızlarpınarı 
Mahallesi'ndeki İslam Deresi Sokak'ta bulunan bir parka verildi. 
Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzeri Ad Verme 

Komisyon'undan gelen karar Ekim Ayı Meclisinde oybirliği ile 
kabul edilerek park “Şehit  İbrahim Halil Aksoy” parkı adını aldı.
Şehitlerimiz Ümit Sercan ve İbrahim Halil Aksoy'un  isimlerinin 
yaşatılması için  böyle bir karar aldıklarını belirten Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ''Hepimizin yüreği yanıyor. 
      Alanyalı şehitlerimizin isimlerinin Güllerpınarı Mahallesi'nde 
bulunan iki ayrı parka verilmesi için karar aldık. Vatanın birlik ve 
beraberliği için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimize ve 
ailelerine saygımız sonsuzdur'' dedi.

Alanya Belediyesi sosyal yaşam alanlarına ve kent 
mobilyalarına yaptığı yatırımlar artarak devam ediyor Yeni parklar ve mevcut parkların iyileştirilmesi için 

1 milyon 680 bin 150 Tl.'lik dev bir yatırım yapıldı

     lanya merkez ve mahallelerde, 
     7alanın daha peyzaj projeleri 
      çizilip ihalesi yapıldı. Sugözü 
        Mahallesi, İncekum Kara-
boynuzlar mevkii, Tosmur Mahal-
lesi, Karapınar Mahallesi, Seki 
Mahallesi, Hacet Mahallesi ve 
Avsallar Mahallesi'nde bulunan 
alanların yapımına önümüzdeki 
günlerde başlanacak.

    Yeni park çalışmaları ile ilgili 
bilgi veren Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel,
“Merkez ve yeni mahallerimizdeki 
çocuk parkları, dinlenme mekanları, 
spor sahaları gibi sosyal alanların 
sayısını arttırmak istiyoruz. 
  
     Bu kapsamda inşaatlarına baş-
lanacak olan bu 7 parkımızın tamam-
lanmasıyla 7 mahallemize daha yeni
parklar kazandırmış olacağız. Diğer 
taraftan da peyzaj mimarlarımız 
farklı yerlere yeni park projeleri 
çizmeye devam ediyor.” dedi.

A

A
     lanya Belediyesi,  yeni yapılacak parklar ve mevcut 
     parklarda yapılacak iyileştirme çalışmaları için ihale 
      ile 1 milyon 680 bin 150 TL'lik malzeme alımı yaptı. 
       Başkan Yücel, “Şu an merkez ve mahallelerimizde 
32 adet park çalışmamız var. Parkların genel maliyeti ise 
5 milyon TL'yi geçiyor. Yeni yatırımlarımızla Alanya, 
daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent olacak.” dedi.

    Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni 
yapılan parklar ve oyun grupları eskiyen parklar için yeni 
oyun grupları, dış mekan spor aletler ve kauçuk alımı 
ihalesi yaptı. Bu kapsamda 39 oyun grubu, 200 dış me-
kan spor aleti, 57 salıncak, 52 tahterevalli, 170 zıpzıp, 
16 adet tırmanma aleti, 500 m2 kauçuk ve çocuk oyun 
grubu yedek parçaları alındı..

MERKEZ VE MAHALLERİMİZE 32 PARK 
    Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları ile ilgili 
bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Büyüyen Alanya'mızda çocuk parkları ve park-
ların sayısını arttırmaktayız. Alanya merkez ve mahallele-
rinde yapımı devam eden ve projesi hazırlanan 32 adet 
parkımız var. Amacımız çocuklarımızın neşeyle oynayaca-
ğı ve halkımızın dinleneceği, huzur bulacağı yeşil alanlar 
ve parklar yapmak. Park Bahçeler Müdürlüğümüz yeni 
parklar ve mevcut parkların iyileştirilmesi için 1 milyon 
680 bin 150 TL'lik ihale yaptı. Bu sadece malzeme fiyatı. 
Toplamda ise merkez ve mahallelerimizde 5 milyonu ge-
çecek park çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu park-
ları oyun grupları, spor aletleri, oturma bankları gibi tüm 
yapılarıyla eksiksiz olarak tamamlayıp halkımızın hiz-
metine sunacağız.” dedi.

D 600 adet bank, 240 adet çöp 
kovası ve 25 adet piknik masası 
dağıtımı yapılarak, montaj 
işlemleri gerçekleştirildi. 
2015 yılı içerisinde ise; 1200 
adet bank, 800 adet çöp kovası 
ve 37 adet piknik masası gelen 
talepler doğrultusunda Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından istenilen 
yerlere konuldu.
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temiz deniz için 

iş başında
wasteddin 

       lanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 
        deniz kirliğini önlemek için deniz yüzeyi temizleme ça-
         lışmalarını sürdürüyor. Deniz temizliği çalışmaları 
          Alanya Belediyesi'nin bünyesindeki teknisyenler tara-
fından yapılan 'Wasteddin' isimli deniz yüzeyi temizleme aracı 
ve deniz zabıta teknesiyle yapılmaya devam ediyor.

 “GÜNDE 200 KİLOGRAM ÇÖP TOPLUYOR”
    Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Alanya Beledi-
yesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, 
Wasteddin'in yaz sezonunda artan deniz kirliliğinin önüne 
geçilmesi çalışmalarında, gün boyu kıyıları ve açık denizi 
denetlediğini söyledi.

     Temizleme çalışmalarında Wasteddin'in günlük olarak 
ortalama 200 kilogram kişisel atık topladığını belirten müdür 
Erdoğmuş, “Deniz yüzeyiyle ilgili birimimiz gün boyu kıyı 
ve açık bölgeleri temizliyor. Deniz yüzeyinde gezi tekneleri 
ve gemilerden kaynaklı olan, kıyıdan denize gelen kirlilikle-
rin bertaraf edilmesini sağlıyor. Wasteddin denizde 40 san-
timetre derinliğe ulaşarak yüzeydeki tüm atıkları haznesine 
topluyor.” dedi.

Alanya Belediyesi, kendi imalatı olan 'Wasteddin' isimli deniz 
yüzeyi temizleme aracıyla kıyı ve açık denizdeki atıkları temizliyor

A

ORTAK 
Alanya Yabancılar Meclisi, Alanya'nın 
imajına zarar vermek isteyenlere 
karşı tepkisini, sert gösterdi.

“ALANYA'NIN HUZURUNU BOZDURMAYIZ”
      Bölgenin huzurunu bozmak isteyenlere karşı güvenlik 
güçleriyle birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini 
belirten Başkan Yücel, “Ben tekrar söylemek istiyorum. 
Biz Türkiye ve Alanya halkı olarak çok dilli, çok dinli, 
çok mezhepli, çok etnik gruplu, insanlarla yaşadık ve yaşa-
maya devam edeceğiz. Bizim yerel yönetimler olarak tek 
bir amacımız var. Bu amaç da  bölgenin huzur ve refahı, 
burada yaşayan herkesin mutlu olmasıdır. Bundan önceki 
ve bundan sonraki hedefimiz de mutlu insanların sayısını 
arttırmaktır. Bizim huzurumuzu bozmak isteyenlerle 
karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

  

A

“BİZ TÜRKİYE'DE VE ALANYA'DA 
YAŞAMAKTAN MUTLUYUZ”
    Yapılan yürüyüş ve gösterilerde hiçbir yerleşik yabancı-
nın ya da tatilini Alanya'da geçiren turistin zarar görme-
diğini belirten Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah 
Karaoğlu ve Üyeler bildiride şu ifadelere yer verdi:
“Yürüyüşleri polisler ve güvenlik güçleri kolaylıkla kontrol 
altına alarak etrafa zararını önlemiştir. Bu tür yürüyüşler 
her insanın demokratik hakkıdır. Alanya'daki insanlarda 
bu hakkını kullanmıştır. Ancak bu haklar kullanılırken 
araya sızan bazı provokatörler olayları gerçek anlamının 
dışına taşımıştır. Bütün Alanya'nın güvenliğini sağlamak 
ve provokatörlerin çalışmalarını önlemek için güvenlik 
güçleri her zaman hazır halde olmuşlardır. Bu yürüyüşler 
ne dine, ne kültüre, ne dile, ne ırka karşı yapılan yürü-
yüşlerdir; bu yürüyüşler sadece ve sadece teröre ve terör 
yandaşlarına karşı yapılan yürüyüşlerdir. Biz burada din, 
 dil, ırk, kültür farkı gözetmeksizin çok mutluyuz; bize bu  
    mutluğu ve güveni veren Belediye Başkanımız Adem 
   Murat Yücel'e, Güvenlik Güçlerine ve Alanya halkına 
teşekkür ederiz”…

“ORTAK DİL”
    Belediye Başkanı Yücel'in konuşmasının ardından 
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah 
Karaoğlu başkanlığında, Fin Kültür Derneği, Danimarka-
lılar Derneği, Alman Derneği, St. Nikolaus – Kilise 
Derneği, St. George Rus Ortodoks Kilisesi, Hür-Türk, 
Rus Derneği, İrlandalılar Grubu, İngilizler Grubu ve 
Alanya Export Facebook Grubu temsilcilerinden oluşan 
Yabancılar Meclisi Üyeleri ortak bir açıklama yaptı. 

           lanya Belediyesi Yabancılar ( Yeni Alanyalılar) 
           Meclisi, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 
            de katıldığı bir toplantı düzenleyerek, yurt dışında 
            çıkan ve Alanya'nın imajına zarar veren haberlere 
             karşı 'Ortak Dil' başlığıyla bir bildiri yayınladı.
Terör olaylarına karşı yapılan protesto gösterilerini fırsat 
bilerek, özelikle İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkelerinde,  
turistlere zarar veriliyormuş gibi gösterilen olay ve  sansas-
yonel haberlere karşı, Alanya Belediyesi Yabancılar Mec-
lisi de harekete geçerek ortak bir basın açıklaması yaptı. 

    Yabancılar Meclisi  Abdullah Karaoğlu başkan-
lığında toplanan Yeni Alanyalılar Meclisi, Belediye 
Başkanı Yücel'i de toplantıya davet ederek 
ortak bir açıklama yaptı.

OLAYLARI TASVİP ETMİYORUZ
    “Biliyorsunuz ki dünyanın her yerinde insanlar, tasvip 
etmedikleri olaylara karşı demokratik tepkiler gösterebili-
yorlar.” diyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Alanya halkı demokratik hakkını kullanırken bazı 
provokatörler devletimizin, bizim, güvenlik güçlerinin ve 
vatandaşımızın tasvip etmediği olaylara sebebiyet vermiş-
lerdir. Biz burada sizleri aydınlatmak istedik. Alanya'da 
ve ülkemizde de her şey gördüğünüz gibi normal. Alanya 
güvenli ve huzurlu bir şehir.” dedi.

“TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ”
     Dünya'nın bir çok yerinde terör olaylarının yaşandığına 
dikkat çeken Başkan Yücel,” Sizlere şunu söylemek istiyo-
rum. Her ülkenin kendisine göre bir sorunu, iç yapısından 
kaynaklanan kendisine göre bir mücadelesi vardır. Biz te-
rörün her türlüsünü lanetliyor,  onlara tepki gösteriyoruz”
şeklinde konuştu.

“TEPKİMİZ İNSANLARA DEĞİL, TERÖRE”
    “Tepkimiz insanlara değil, teröre” diyen Alanya Bele-
diye Başkanı Adem Murat Yücel, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: Her ülke kendi içinde farklı inançlardan, farklı 
kültürlerden, farklı etnik yapılardan oluşmaktadır. 

    Biz her zaman etnik gruplarla birlikte yaşayan, onlarla 
birlikte hareket eden bir yapıya sahibiz. Biz insanları 
inançlarıyla, dilleriyle, dinleriyle ayırmıyoruz. Biz herkesi 
öncelikle insan olarak görüyoruz ve herkese insan olarak 
yaklaşıyoruz. Bizim tepkimiz insanlara değil teröre, teröre 
yardımcı olanlara ve onlar gibi düşünenlere…

     Gerek turizm olsun gerekse de başka konularda olsun 
tüm dünyada olduğu gibi bizimde kendimize göre rakip-
lerimiz var. Bu olaylarda da turizm konusunda bizlere 
rakip olan ülkelerin provokatörleri, olayları tüm dünyaya 
farklı servis yapmıştır.



OKURCALAROKURCALAROKURCALAR
ESKİ ANTALYA YOLUNAESKİ ANTALYA YOLUNAESKİ ANTALYA YOLUNA
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Alanya Belediye Spor Kulübü, 
amatör liglerde görülmeye 
alışık olmadığımız ilklere 
imza atmaya devam ediyor. 

       ulüp bünyesinde 14 yaş grubundan oluşturulan Bayan Futbol Takımı, 
       sahalarda kendilerini göstermeye başladı. Erkeklerin çoğunlukla ilgi 
       duyduğu bir spor dalı olan futbola, artık bayanlar da yoğun ilgi göster-
       meye başladı. 
             Alanya Belediye Spor Kulübü'nün, girişimleriyle ilk kez bu yıl 
kurulan Bayan Futbol Takımı sayesinde kızların futbol sahalarına olan ilgisi 
de arttı. 2001-2002 doğumlu kızların oluşturduğu Bayan Futbol Takımı, 
Belediye Spor  Kulübü Tesisleri'nde antreman ve  her hafta yaptıkları 
dostluk maçı ile ilgi çekiyor.

İKİ GÜN ANTREMAN BİR GÜN MAÇ YAPIYORLAR
      Haftanın iki günü antreman bir gün de maç yaptıklarını söyleyen Alanya 
Belediye Spor Kulübü Antrenörü Gürsel Atay,  Alanya için karma bir takım 
oluşturacaklarını belirtti. Okullar açılınca seçme yapacaklarını kaydeden 
Atay, yaz okullarına devam eden küçük yaş gruplarındaki mimik bayanların 
da top koşturduğunu vurguladı.   

ERKEN: ÖZEL BİR TURNUVA DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ  
     Alanya Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, bayanlardan 
gelen talep üzerine Bayan Futbol Takımı oluşturduklarını söyleyerek takım 
sayısını arttırmayı hedefledikleri belirtti. Erken, takım sayısının artması 
halinde bayanlar arası özel bir turnuva düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. 

K
Alanya Belediyesi ve 
Türkiye Triathlon Federasyonu 
işbirliği ile 17-18 Ekim 2015 
tarihlerinde Alanya Galip Dere 
Plajı'nda gerçekleştirilen 
ITU Word Cup Dünya Kupası ile 
Alanya International Triathlon 
yarışalarının 25. yılını kutladı...

17-18 OCTOBER
2015

ITU WORLD   CUP

MUHTEŞEM YARIŞ
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A
    lanya Belediyesi, Okurcalar Mahallesi'nde 
     sıcak asfalt çalışması yaptı. Okurcalar 
      Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsa-
       mında daha önce kaldırım ve altyapısı 
tamamlanan 5 kilometre uzunluğundaki 
Eski Antalya Yolu sıcak asfaltla kaplandı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 
hizmet programı kapsamında, Okurcalar 
Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıldı. 
Eski Alanya-Antalya yolunda yapılan sıcak 
asfalt çalışmasında D 400 karayolu Okur-
calar Kavşağı ile İncekum Mahallesi  

arasında toplam 5 kilometrelik yola 
sıcak asfalt döküldü. 

 BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR
Okurcalar Mahallesi'nin ilk defa sıcak asfaltla 
tanıştığını dile getiren vatandaşlar, ”Sıcak asfalt-
ın ne olduğunu Başkan Yücel sayesinde öğrendik. 
Ayrıca daha önce Okurcalar halkı için büyük 
önem arz eden Eski Alanya-Antalya yolu olarak 
bilinen merkez yolumuza kaldırım yapıldı. Kal-
dırımın ardından yolun asfaltı da gecikmeden 
yapıldı. Başkanımıza ve Fen işleri ekibine teşek-
kür ediyoruz” diye konuştular.


