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KEMER KARAKİRSE’DE

İBB HEYETİ KEMER BELEDİYESİ’NDE

GELECEĞE NEFES OLMAK
İÇİN FİDAN DİKİLDİ

ÖZLEM, RAHMET VE SAYGIYLA…
∂ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda
başlatılan ‘Geleceğe nefes’ kampanyası kapsamında Kemer Karakise
olarak bilinen bölgede fidan dikimi
gerçekleştirildi. ¥ sayfa 4

ATAMIZI ANDIK!
∂ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te anıldı. ¥ sayfa 4

Yıl:1 Sayı:2 Aralık 2020 ÜCRETSİZ

BAŞKAN TOPALOĞLU,
ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

∂ Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenlerle bir araya
geldi. Kendisi de emekli bir öğretmen olan Başkan Necati Topaloğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede bulunan bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi. ¥ sayfa 6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İBB Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak ve İBB Mahalli İdareler Asistanı İsmail Karabulut, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret
etti. Başkan Topaloğlu, İBB’den gelen heyetin Türkiye’de tüm
belediyeleri ziyaret ettiklerini ve Kemer Belediyesine de nazik
bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Topaloğlu, nazik ziyaretleri için İBB’den gelen heyete teşekkür ederek, ziyaret sonrası Kemer tablosu hediye etti. İBB heyeti de Başkan
Topaloğlu’na Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye verdi.
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KORONAVİRÜSE KARŞI

KEMER BELEDİYESİ
TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMIYOR

#senbenyokbizvarız

¥ sayfa 7

YENi PRojELERiN hAYATA gEçmEsi iLE

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, projelerde gelinen son durumu paylaştı. Kuzdere'ye Kemer'in ilk kapalı pazar yerini kazandırdıklarını
ve hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Topaloğlu, Kındılçeşme sahiline doğru olan sahil bandında yeni bir projeye başlayacaklarını ve Mustafa
Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında da yeniden düzenleme yapacaklarını söyledi. Çalışmaların başlayacağı müjdesini veren Başkan Topaloğlu, yepyeni
çehreye bürünecek olan ve içerisinde ters evin de bulunacağı Atatürk Parkı’ndaki projenin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. ¥ sayfa 3

KEMER’İN İLK KAPALI PAZAR YERİ KUZDERE’DE HİZMETE GEçTİ

“KEMER HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALIYOR!”
‘KEMER İÇİN BİR FİKRİM VAR’
yarışmasının sonuçları belli oldu

Ramazan Kar

∆

KEMİAD (Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği) Başkanı Rıza Sönmez:

Kemer’de yine bir ilk gerçekleşiyor
fa Tıraş, Semih Özdemir, Ramazan Kal ile Kuzdere Muhtarı
Serkan Günay, birim müdürleri, pazar esnafı ve vatandaşlar
katıldı. Pandemi kurallarına uyulan açılışta Başkan Topaloğlu ve meclis üyeleri, Kuzdere Muhtarı Serkan Günay ve
birim müdürleri, pazarcı esnafını yeni yerlerinde ziyaret
ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. ¥ sayfa 5

Kemer Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın:

∆

KEMER BELEDİYESİ’NDEN
YAT VE YELKEN
KULÜBÜNE BOT DESTEĞİ

Kemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bolat Ünsal:

∆

∂ Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi iş birliğince yerel tarihçi Ramazan Kar’ın katkılarıyla Kemer’in ilk müzesi için çalışmalara başlanıldı. Liman Caddesinde bulunan Kemer’in eski jandarma karakol binasını müzeye dönüştürmek için atılan adımlar
sonrası, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yerel tarihçi
Ramazan Kar, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Baki Yalın,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım ve Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber binada incelemelerde bulundu. ¥ sayfa 2

K

emer'in ilk modern kapalı pazar yeri olarak hizmete
geçen Kuzdere Kapalı Pazar yerinde 66 pazarcı esnafı
vatandaşa hizmet verecek. Açılışa Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte Başkan Yardımcıları
Emin Gül ve Gülsüm Bal, meclis üyeleri Emrah Ayhan, Hasan Ali Acar, İsmail Aka, Ferhan Fidan, Mustafa Bilici, Musta-

∆

KEMER’E MÜZE İÇİN
İLK ADIM ATILDI

Kemer Tur Kooperatif Başkanı Oktay Çelik:

∂ Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) tarafından düzenlenen ‘Kemer için bir fikrim var’ adlı
yarışmanın sonuçları belli oldu. ¥ sayfa 9

Güzergah üzerinde ormanlık alanlar, bakir koyların bulunduğu bölgelerde her geçen gün malesefki
çöp yığınları gözümüze çarpıyor.

TERS EV CAZİBE MERKEZİ OLACAK

LİKYA YOLU
Çöp Yolu Olmasın !
¥ sayfa 10

ATATÜRK PARKI’NDA
SONA GELİNİYOR
¥ sayfa 8

/kemerbelediyesi

∂ Kemer Belediyesi, Kemer Belediyespor Yat ve Yelken Kulübü Derneğine,
şişme bot tahsis etti. Yat ve Yelken Kulübü Derneğinin Kemer’deki deniz
sporlarını canlandırması amacıyla ihtiyaç duyduğu şişme botu, Kemer Belediyesi karşılayarak deniz sporlarına katkı sağladı. ¥ sayfa 12

/kemerbelediye

/kemerbelediyesi

DOĞANIN
TEMİZLİĞİ,
GELECEĞİMİZİN
TEMİZLİĞİDİR..
¥ sayfa 11

/kemerbelediyesi
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Kemer’de yine bir ilk gerçekleşiyor

KEMER’E MÜZE İÇİN
İLK ADIM ATILDI
Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları
arasında yer alan Kemer’de, etnoğrafya müzesi
için çalışmalar başladı. Kemer’e hayırlı olsun.

Ramazan Kar, “Kemer’de neden bir
Etnoğrafya müzesi olmasın? “

KAR’DAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR
Ramazan Kar, müze için desteklerinden dolayı Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer halkına teşekkür etti.

150 BİN DALIŞ YAPILIYOR

2 Batığı
Paris
Kemer Marinası'nın hemen karşısında 33 metre

derinlikteki Fransız savaş gemisi 'Paris 2', Birinci
Dünya Savaşı'nda 13 Aralık 1917'de Topçu Yüzbaşı
Mustafa Ertuğrul komutasındaki batarya tarafından
kara topuyla batırıldı. 50 metre boyunda, 8 metre
eninde ve 551 grostonluk geminin yeri, 1995 yılında
tespit edildi. 6 uçaksavar top ve 2 torpil kovanı
bulunan gemi, dalgıç ve sualtı fotoğrafçılarının
ilgi odağı haline geldi. Her yıl yaklaşık 150 bin
dalışın yapıldığı 'Paris 2' batığı, dünyanın en iyi
100 dalış noktası arasında gösteriliyor.
MuSTAFA ERTuğRuL KİMDİR?
Kıdemli Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, 1893
yılında Girit'te doğdu. Askeri okuldan genç bir
Topçu Teğmeni olarak mezun olan Ertuğrul, Birinci
Dünya Savaşı'nda Gelibolu Cephesi'nde savaşlara
katıldı. Daha sonra Aydın'a tayin olan Mustafa Ertuğrul, 1916 yılında 5. Ordu Komutanı Liman Von
Sanders'in Akdeniz sahillerini savunma
kararı üzerine Denizli-Elmalı üzerinden
Kaş'a gelmiş ve burada Meis Adası
baskınına katıldı. Bataryasıyla 3 Ocak
1917'de ''Benami Krea'' isimli İngiliz
Kruvazörünü batıran Mustafa Ertuğrul,
bir muhribi de savaş dışı bıraktı. Mustafa
Ertuğrul 13 Aralık 1917'de de Kemerde
Ağva Limanı'nda Fransızların ''Paris
2'' kruvazörünü batırdı. Ertuğrul, 8
Mart 1918'de, Fransızların ''Alexandria''
isimli kruvazörünü de portakal ve dinamit yüklü
bir yelkenli ile tuzağa düşürerek, Akdeniz açıklarında
batırdı. Kurtuluş Savaşı'na da katılan Mustafa Ertuğrul, 1930'da Aker soyadını aldı ve emekli
olduktan sonra yerleştiği Antalya'da 5 Kasım
1968'de vefat etti. Mustafa Ertuğrul Aker'in mezarı
Antalya Andızlı Mezarlığı'nda bulunuyor.

K

emer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi
iş birliğince yerel tarihçi Ramazan Kar’ın
katkılarıyla Kemer’in ilk müzesi için çalışmalara başlanıldı.
Liman Caddesinde bulunan Kemer’in eski
jandarma karakol binasını müzeye dönüştürmek için atılan adımlar sonrası, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu, yerel tarihçi Ramazan
Kar, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü
Baki Yalın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Asım Yıldırım ve Sağlık İşleri Müdürü Özden
Biber binada incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası açıklama yapan Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ramazan
Kar’ın elinde Kemer’e ait çok sayıda miras
niteliğinde eserlerin olduğunu söyledi.
Uzun zamandır Kemer’de bir müzesi yapılmasının düşünüldüğünü ancak yapılamadığını hatırlatan Başkan Topaloğlu, “Bugün, bu iş için ilk adımı atıyoruz. Kemer’in
eski jandarma karakol binasını müzeye çevirelim dedik. İçerisinde incelemelerde bulunduk.
İçerisinde güzel bir dizayn yaparak Ramazan
Kar’a bu binayı teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın yanı sıra ilçemize gelen yerli ve yabancı
misafirler de bu müzeyi görmeden geçmeyecek.

KOCABURUN MEVKisiNDE

Siperler, halen gün yüzünde olan ve eski adı Ağva
Burnu, şimdilerde Büyükburun olarak bilinen mevkii
de yaklaşık 200 metrelik bir yükseklikte bulunuyor.

Kemer’de müze olmaması büyük eksiklikti.
Müze, turizm açısından Kemer’e büyük katkı
sağlayacak. Kemer’de müze olması ilçeye olan
ilgiyi daha da artıracaktır.” diye konuştu.
Yerel tarihçi Ramazan Kar ise kendisinin
tarih ve geçmiş aşığı bir insan olduğunu söyledi.
Kar, Kemer’in eski köy dönemini ve turizm
dönemini yaşadığını belirterek, özellikle yeni
nesil için Kemer’e etnoğrafya müzesinin kesinlikle yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Kemer’in eski evlerinde, çatılarında ve ahırlarında bulunan eski eşyaları yaklaşık 20 yıldır
topladığını anlatan Kar, “Benim yıllardır hayalim
vardı. Bu eski eşyalar unutulmasın diye bir
müzede sergilemeyi düşünüyordum. Bu eski
eşyaların, eski Kemerlilerin miraslarını yaşatabilmek amacıyla Kemer Kaymakamlığı ve
Kemer Belediyesi iş birliğince müze çalışmalarına başladık. Bugün bir milattır. Müze yapıldıktan sonra herkes Kemer’in tüm geçmişini
görebilecektir. Burası Kemer’in kent belleği
olacak.” dedi.
Kar, müze için desteklerinden dolayı Kemer
Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer halkına
teşekkür etti.

“Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Tarih merakına kendi ailemi araştırarak başladım. Nereden geldik,
kimlerdik diye araştırdım. Kendi ailemin soyunu araştırırken
ilginç belgelere ulaştım ve böylece tarih merakım başlamış
oldu.”
“Araştırmalara göre, Çanakkale Savaşının kahramanlarından ve Kemer’de Paris 2 gemisini batıran Mustafa Ertuğrul
Aker ve arkadaşlarının Kemer’de ninemin evinde kaldığını
öğrendim. Bunun akabinde Kemer ile ilgili belgelere ve bilgilere ulaştım.”
“Kemerliler zamanında çok çile çekmiştir. Antalya’ya kayıklarla ulaşım sağlıyorlardır. Kemerli Ahmet Torgay milletvekili çıkmıştır ve Kemer -Antalya karayolunun açılmasında
büyük katkısı olmuştur. 1958’de karayolu açılmıştı. Elektrik
80’li yıllarda Kemer’e geldi. Dünya Bankası Başkanı o dönem Kemer’e geldi. O dönemin siyasetçileri dünya bankasından kredi çekeceğiz ve fabrika yapacağız demişler ama kimse ne fabrikası olduğunu sormamış. Dünya Bankası Başkanı
ise Kemer ziyaretinde bu fabrikanın kereste fabrikası olduğunu beyan etmiş ve bölgeye büyük zararı olacağını söylemiş. Kemer’i turizme açalım demiş ve Kemer’in turizm tarihi
başlamış. Yani alt ve üst yapısıyla planlı bir Kemer’in temeli
o tarihlerde atılmıştır. Kemer’de turizm, en fazla rahmetli
Turgut Özal zamanında gelişti. 80’li yıllardan sonra tarımdan
turizme geçiş sırasında Kemer halkı uyum içinde olmuştur.
Kemer’de turizme ilk yatırımı Valtur İtalyan tatil köyü yapmıştır. Valtur’un Türk ortaklarından bir dönem Galatasaray
Başkanı Faruk Süren’in babası Fuat Süren’dir. Antalya’da yabancı sermayeli ilk tatil köyünün açılmasında bu insanların
rolü vardır. Anlattığım yer bugünkü Clup Med’dir.”
“Kemer’de hangi taşı kaldırsanız altından bir tarih çıkar.
Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Cenevizliler, Likyalılar, Venedikliler, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlı bunlardan bazılarıdır. Ama ne yazık ki Osmanlı’ya ait Kemer’de
bir yapı kalmadı. Kemer bölgesi önceden gayri müslümlerin
yaşadığı bir bölgeymiş. Özellikle Tekirova. O zaman ismi Tekfurovaymış. Tekirova o dönemlerde Bizans’ın uç karakol
noktalarındanmış. Selçukluların batıdaki son eseri olan Selçuklu Av Köşkü Kemer’de jandarmanın arkasında bulunuyor.
Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ile mücadele ediyoruz. Burayı daha önce ben kendi çabalarımla temizlettim.
Yıllardır turizme açılsın diye uğraşıyoruz. Son olarak restorasyonu yapıldı ve turizme açılmasını bekliyoruz. Kemer’de
8 bin yıl önce insanoğlu yaşamıştır. Bunu Beldibi’ndeki mağarada ki motiflerden biliyoruz. Ama ne yazık ki orayı bile
zar zor tel örgülerle çevirdik.”
“Kemer, turizme açıldıktan sonra Kemer halkı eski kullandığı bütün eşyaları ya çöpe attı ya bırakıp gitti. Ben bu eşyaların birçoğunu topladım. Yaklaşık 20 yıldır ev ev gezerek
Kemer’in eski fotoğrafları, dedelerimizin kullandığı eşyaları
(heybe, çuval, saban, boyunduruk, orak) hepsini topladım.
Bunlar bize bırakılan bir miras. Bunların değerini bilmek gerekiyor. Kemer kaymakamımız ve Kemer Belediye Başkanımız ve diğer geçmiş başkanlarımıza bu konuyu ilettim. Bunları bir müzede ya da kent evinden sergilemek istedim. Kemer’de neden bir Etnoğrafya müzesi olmasın? Anadolu’da
birçok yerde bunların örnekleri var. Biz neden bunlara sahip
çıkmıyoruz? Almanya’da bazı müzeler var buradan götürdükleri malzemeleri sergiliyorlar.”

KEMER BüYüKBuRuN MEVKİSİNDE DAHA DüN GİBİ AYAKTA DuRAN 1. DüNYA SAVAŞINDA ANTALYA
VE KEMER'İN KuRTuLuŞuNu SAğLAYAN SİPERLERİ GöRDüNüz Mü?

TARİH YAZAN SİPERLER!
K
emer'in Kocaburun mevkisinde bulunan
ve 1. Dünya Savaşı'nda Fransız savaş gemilerinin top atışlarıyla batırıldığı siperler,Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin 1. Dünya Savaşı'nda top atışı yaparak 18
dakika içerisinde "Paris 2" ve "Alexandra"
adlı Fransız savaş gemilerinin batırıldığı yer
olarak biliniyor.
Mustafa Ertuğrul ve topçu bataryası, 1. Dünya savaşında Antalya ve Kemer sahillerini
topa tutan ve Fransa'nın Başkentinin ismini
taşıyan Paris 2, dönemin Fransız kralı Aleksandra ismini taşıyan gemileri bu siperlerden
ve topçu bataryalarından attıkları toplar ile
batırmakla kalmadı aynı zamanda
Antalya'nın da kurtuluşunu sağladı. Paris 2
gemisi şu anda Kemer açıklarında 30 mt. de-

rinlikte yatmakta ve günümüzde dünyanın en
iyi 100 dalış noktasından birisi olarak gösterilmektedir. Bu arada Aleksandra gemisi ise halen gizemini korumakta henüz yeri tespit
edilmemekle birlikte takibi sürdürülmektedir.
Aleksandra'ya da ulaşmak adına bölgede sık
sık dalışlar yapılmakta geminin yerinin tespit
edilmesine çalışılmaktadır.
Siperler, halen gün yüzünde olan ve eski
adı Ağva Burnu, şimdilerde Büyükburun olarak bilinen mevkii de yaklaşık 200 metrelik
bir yükseklikte bulunuyor. Buraya çıkmak için
izin almak kaydıyla, Kemer'in en eski otellerinden birisi olan Club Med Tatil köyünü geçmek gerekiyor. Siperlere ulaşmak şu an için
oldukça zor. Çok zor şartlar altında bölgeye
ulaşma şansınız var. Bunun içinde ya Fransız

Tatil Köyü Club Med'in içinden geçeceksiniz
yada sahilde yaklaşık 1.5 km. yürüyerek buraya ulaşma şansınız var. Bir diğer ulaşım şansınız da, ormanlık alandan km.lerce yürüyerek yolu belli olmayan ancak bilen bir kişinin
refakati ile bölgeye ulaşmanız mümkün.Siperlerin turizme kazandırılması ve tarih bilincinin gelişmesi adına çalışmalar yapılıyor. Her
yıl kendisini anmak amacıyla Kemer Belediyesi ve Akdeniz üniversitesi işbirliğinde ''Mustafa Ertuğrul’u anma - Paris 2 Dalış Etkinlikleri''
düzenleniyor. Bu büyük kahramana sahip çıkan Kemer, Kemer Belediyei'nin daha önce aldığı bir meclis kararı ile eski Çalış yoluna
Mustafa Ertuğrul Caddesinin adını verirken,
ayrıca Mustafa Ertuğrul anıtını da Olbia Parkı'nda açılmıştı.
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YENİ PROJELERİN HAYATA gEçmESİ İLE

KEMER'İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR!
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, projelerde gelinen son durumu paylaştı. Kuzdere'ye Kemer'in ilk kapalı Pazar
yerini kazandırdıklarını ve hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Topaloğlu, Kındılçeşme sahiline doğru olan sahil bandında
yeni bir projeye başlayacaklarını ve Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında da yeniden düzenleme yapacaklarını söyledi.
Çalışmaların başlayacağı müjdesini veren Başkan Topaloğlu, yepyeni çehreye bürünecek olan ve içerisinde ters evin de
bulunacağı Atatürk Parkındaki projenin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

ALBENİSİ OLAN BİR KEMER..

K IN

İL PRO
D IL SAH

Y

Kemer’in çehresi değişeceK!
"Kemer’in ilk kapalı pazar yerini Kuzdere
mahallesine yaptık. Kuzdere halkına hayırlı
olsun. Bundan sonra da diğer mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Atatürk Parkında yapılan projede çalışmalar bitmek
üzere. Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine yapılan proje kapsamında yürüyüş yolları, oturma alanları, spor
alanları, kitap okuma yerleri, dinlenme yerleri, iki tane çelikten köprü,
kafe, ters ev olacak. Ayrıca alan içerisindeki dereye de su basmayı düşünüyoruz. Bittikten sonra
Kemer’in çehresi değişecektir"
Kındılçeşme sAhiline doğru olAn sAhil
BAndındA Yeni Proje!
"Kındılçeşme sahiline
doğru olan sahil bandında bir proje yapıyoruz. milli emlak Genel
müdürlüğü ile bir anlaşma yaptık. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde alanı, milli emlak
müdürlüğünden
ön onayını aldık.
iki yıllık bize tahsis
ettiler. Burada yürüyüş yolları,
her 150 metrede bir vatandaşa
hizmet vermesi amacıyla kafe
gibi yerler olacak. Konyaaltı
projesinin bir başka versiyonu
olacak. insanlar burada rahatça denize girebilecek, dinlenecekler ve yürüyüş yapabilecekler"
seneYe AlBenisi olAn Bir
Kemer olAcAK!
"mustafa ertuğrul Aker (olbia)
Parkında da yeniden bir çalışma
yapacağız. halka hizmet verdiğimiz kafeyi biraz daha denize
doğru yakınlaştıracağız. iki tane
150 metrekare kapalı alanı olan
restoran olacak. Bunlar Kemer’e
ayrı bir renk ve katkı getirecektir. Amacımız

KEMER BELEDİYE BAŞKANI / NECATİ TOPALOĞLU
Değerli Kemerliler
Sizlerden Kemer’de İmar Planları konusunda çok sorular
almaktayım. Bu konuda son gelişmeleri ve imar planlarında gelinen
son durumu bölge bölge paylaşmak istiyorum.
"Beldibi'nden Çıralı'ya Tüm Bölgemiz Çok Daha Güzel Olacak,
Hizmete Doyacak.. "
Beldibi İmar Planları:
İlk olarak 1977 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli çevre
düzeni planından sonra açılan davalar ve sonrasında gelen
iptaller nedeni ile yürürlükte bir uygulama İmar planı bulunmayan
Beldibi mahallemizde parselasyon planı da hiç yapılmamıştır. En
son 29.05.2020 Tarihinde onaylanan imar planına yapılan
itirazlar tarafımızdan titizlikle değerlendirilerek özellikle yolda/
meydan alanında/çeşitli kamusal alanlarda kalan evlerin
kurtulması için çalışmalar yapılmıştır.Plan yapım esaslarına bağlı
kalınarak yapılan değişiklikler Turizm Bakanlığına iletilmiştir.Tek
amacımız bir an önce parselasyon planını yaparak kaçak
yapılaşmadan kurtularak her türlü alt yapı hizmetini halkımızın
kullanımına sunmaktır.

JESİ

eni Belediye binası için Kuzdere mahallesinde çalışmaların devam ettiğini de
söyleyen Başkan Topaloğlu, Planın Büyükşehir Belediyesinden geçtiğini ve önümüzdeki yıl temelin atılacağına inandığını
söyledi.Yaptıkları tasarrufa dikkat çeken Başkan Topaloğlu, geçtiğimiz dönemde Kemer
Belediyesi personelinin dört ay maaş alamadığına da dikkat çekerek, artık Personelinin
maaşlarını günü gününe aldıklarını söyledi.

Tüm mücadelemiz
kemerİmİzİ
daha güzel
bir kent haline
getirebilmek
için!

Antalya’daki misafirleri Kemer’e
çekmek. insanları buraya çekebilmek için bir şeyler yapmak zorundayız. seneye albenisi olan bir Kemer olacak. Turizm bundan kötüsü olmaz. Bizim turizmcilerimiz ve
esnafımız zaten koronavirüsle yaşamayı öğrendi. otellerin güvenli
turizm sertifikası almaları dünyaya bir örnektir. her şeyin güzel
olacağına inanıyorum"
Personelimiz mAAşlArını Günü Gününe AlıYor!
"Pandemiye rağmen yatırımlarımzı devam
ediyor ve personelimiz maaşlarını 3 gün önceden alıyor. Biz önceki dönemi de iyi biliyoruz. maaşlarını 4 ay alamadıkları zamanlar oldu. Biz tasarruf yapmadığımız sürece halka hizmet sunamayız.
Ben burada kendi paramı harcamıyorum. Vatandaşın parasını
düzgün yerlere harcıyorum"
ÖnümüzdeKi
Yıl Yeni BelediYe BinAmızın
Temelini ATArız!
"150 milyon
lira bütçesi olan
Kemer Belediyesinin binası
yok. Bu Kemer’in ayıbıdır. Kemer emniyet müdürlüğünün Göynük mahallesine gitmesi
de Kemer’in
ayıbıdır. Belediye binası
için Kuzdere
mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor.
Planımız Büyükşehir
Belediyesinden geçti
ve arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor.
Belli bir olgunluğa geldikten sonra meclisimize getireceğiz. meclis
üyelerine bir sunum yapacağız. Önümüzdeki
yıl belediyenin temelini
atarız"

maske, hijyen ve sosyal mesafenin yanı
sıra her şeye dikkat etmek zorundayız. Buna
dikkat edersek bu işi çözebiliriz. nisan ayı ile
şuan ki durum arasında çok büyük fark var.
Bunu sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da söylüyor. Biz kurallara dikkat ederek pandemiyle
yaşamak zorundayız. Artık herkesin insancıl
düşünerek düğün dernek, akraba ziyaretlerini yapmamaları gerekiyor"
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Kındıl İmar Planı:
06.12.2016 tarihinde Kındıl mevkii için onaylanan imar
planında mevcut yolun belli bir yerden sonra D-400 karayoluna
döndürülerek mevcut güzergahından kaydırılması ve bu hali ile
halkın denizden kullanımını kesmesi ayrıca devlete ait hazine
parsellerinin uygulamaya sokulmaması sonucu, Devletin büyük
oranda arazi kaybı yaşaması nedeni ile tarafımızdan derhal
planlar geriye çekilerek revize imar planları hazırlanmıştır.
Hazırlanan imar planı ile mevcut yol denize paralel olarak kıyıdan
geçirilmiştir. Aynı zamanda kıyıda ilk 50 metrelik alanda bulunan
park alanı düzenlemesi için Milli Emlak Dairesi Başkanlığından ön
izin alınmış ve kıyıda bulunan işgal ve kaçak yapılar kaldırılmaya
başlanılmıştır. Park alanında tüm halkımızın kolayca kıyıya
ulaşacağı ve güzel vakit geçirebileceği yeşil alanlar/yürüyüş
yolları/spor aktivite alanları/dinlenme alanları yapılması
planlanmaktadır.
Çamyuva İmar Planları :
20.09.2017 tarihinde onaylanan imar planında bulunan ve
parselasyon planları iptal edilen alanlarda parselasyon planları
yapılarak Büyükşehir Belediyesi Encümeninde kabul edilmiş, askı
işlemleri sonrasında Tapu Müdürlüğüne iletilmiştir.
Tekirova İmar Planları:
İmar Planlarına açılan davalar sonucunda iptal edilen planlar
yeniden yapılarak Turizm Bakanlığı’nca 24.10.2019 tarihinde
onaylanması sağlanmıştır.En büyük itiraz konusu olan “Bir parselde
tek bağımsız bölüm yapılabilir” ile “T lejantlı alanlarda ada
bazında uygulama yapılacaktır” yönündeki plan hükümlerinin
derhal değişiklikleri yapılmış ve onaylanması sağlanmıştır. Bu hali
ile isteyen her vatandaşımız birden fazla bağımsız bölüm
yapacaktır.İfraz koşulu da minimum 1500 m2 olarak değiştirilmiştir.
Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu 22/a çalışması yeni
tamamlanmış olup parselasyon planı da tarafımızdan
hazırlanmaktadır.En kısa sürede onayları tamamlanarak askı işlemi
yapılacaktır.
Çıralı İmar Planları:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.02.2017 tarihinde
onaylanan koruma amaçlı imar planına kadar onaylı bir imar planı
bulunmayan Çıralı mevkiinde 2017 tarihinden 2019 tarihine
kadar parselasyon planı da yapılmamıştır.İlk önceliğimiz olan bu
mahallemizde Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu 22/a
çalışması biter bitmez parselasyon planları yapılmış, Büyükşehir
Belediyesi onayları tamamlanarak 03.12.2020 tarihinde askıya
çıkartılmıştır.
Göreve gelir gelmez ilk önceliğimiz olan imar planlarının
incelemesi yapılmış, iptal edilen ve akabinde yenisi yapılmadığı
için plansız kalan ve büyük ölçüde vatandaş mağduriyetine sebep
olan Beldibi mahallesinden Çıralı yerleşimine kadar uzanan
sınırlarımızda derhal yeni planlar ve parselasyon planları yapılmaya
başlanılmıştır.Tüm Mahallelerimizde bu konuda halkı bilgilendirme
toplantıları yapılmış talep ve mağduriyetler dinlenmiştir.

KurAllArA diKKAT
edereK PAndemiYle YAşAmAK zorundAYız!
"Pandemi süreci artarak
devam ediyor. herkes üç
ana kurala riayet etmeli.
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İmar planları yürürlükte olan turizm alan sınırı dışındaki Göynük
Mahallesi/Arslanbucak Mahallesi/Kuzdere Mahallesinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği hükümleri gereğince belirli ölçülerde yapılabilen
balkonlar/teraslar/yüzme havuzları için plan hükmü değişiklikleri
yapılmış Büyükşehir Belediyesi onayları tamamlanarak yürürlüğe
girmiştir.Turizm alan içerisinde yer alan Göynük Mahallesi/Kemer
Merkez/Tekirova Mahallesi ve Çamyuva mahallesi için de
balkonlar/teraslar/yüzme havuzları için plan hükmü değişikliği
hazırlanmış ve onaya sunulmak için hazırlanmıştır.
Yapılan bu plan hükmü değişikliği ile vatandaşımızın talepleri
büyük ölçüde karşılanmıştır.

Atatürk parkındaki yapılan çalışmalarda sona gelindi.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.
yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te anıldı.
Kemer Cumhuriyet Meydanındaki anma töreninde
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saat
9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer ralli Alanında
gösterilen film, arabada açık hava sinema olarak izlendi.

Kemer’de
VedA FİLmİ
İLGİYLe İzLeNdİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder
mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.
Yılını anma etkinlikleri kapsamında Kemer’de ‘Veda’
filmi sinemaseverlerle buluştu. Kemer Belediyesinin
destekleriyle Kemer ralli Alanında gösterilen film,
arabada açık hava sinema olarak izlendi. Filmi, Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi
Kültür ve sağlık İşleri müdürü Asım Yıldırım, Kemer
Belediyesi Temizlik İşleri müdürü Hasan Canlı, zabıta
müdürü erhan Kurtoğlu ve çok sayıda vatandaş
izledi.İlçede yaşayan birçok vatandaş, arabalarında
oturarak Atatürk’ü anlatan ‘Veda’ filmini izlerken,
zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. zülfü
Livaneli’nin kaleminden beyazperdeye taşınan ve
Atatürk'ü anlatan ‘Veda’ filminde, salih Bozok'un oğlu
muzaffer'e yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu
zaman zarfı içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan
uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler
anlatıldı.
Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu, bir ulusa
ışık tutuşu ‘Veda’ mektubunda aktarıldı.serhat
mustafa Kılıç, dolunay soysert, Burhan Güven, Ayhan
Aktaş, Kenan Bal, ezgi mola, Kaya Akkaya, sinan Tuzcu
gibi oyuncuların rol aldığı film, Kemer halkı tarafından
da beğeniyle izlendi. Film sonunda sinemaseverler,
araçlarının ışıklarını yaktı ve kornaya basarak Büyük
Önder Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andı.

ÖZLEM, RAHMET VE SAYGIYLA…

ATAMIZI ANDIK!
H

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal’i andıklarını söyledi.

KARDEŞ ŞEHİR TRUSKAVETS’TEN BAŞKAN
TOPALOĞLU’NA 10 KASIM MESAJI

K

emer’in Ukrayna’da bulunan kardeş kenti
Truskavets’in Belediye Başkanı Andriy Kulchinskiy, Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’na Atatürk’ün ölümünün 82. yılı dolayısı
ile bir mesaj yolladı. Başkan Kulchinskiy, mesajında
Ulu Önderin 1934 tarihinde Ukrayna’ya yaptığı ziyareti içeren fotoğraı bir belge de gönderdi.Belgede,
Atatürk’ün Ukrayna ziyareti fotoğraarla yer alırken,
Başkan Topaloğlu da gönderilen tarihi belgeyi büyük
bir gurur ile aldıklarını belirtti. Başkan Topaloğlu,
Ukrayna’nın Truskavets Belediyesi ile kardeş şehir
protokolümüzü geçen sene imzaladıklarını hatırlatarak, “10 Kasım dolayısı ile Ulu Önderimizin

ölüm yıldönümünde kardeş şehrimiz Truskavets’in
Belediye Başkanı Andriy Kulchinskiy’den çok özel
bir mesaj aldım. Sayın Başkan Kulchinskiy, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 tarihinde
Ukrayna’ya yaptığı ziyareti içeren fotoğraı bir
belgeyi tarafıma ulaştırdı. Bizi çok onurlandırdı.”
diye konuştu. Ukrayna’da Lviv’in güneybatısında,
Polonya sınırının yakınında yer alan Truskavets,
mineral sularıyla ünlü bir tatil beldesi. Geçmişte
Polonya-Ukrayna ile Avusturya-Macaristan arasında
gidip gelen bugünse Ukrayna topraklarında yer
alan Truskavets, her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği
yapıyor.

ayatın her gün hızla akıp gittiği Türkiye’nin en
önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de
hayat, saat 9’u 5 geçe adeta durdu. Bazı
vatandaşlar, seyir halindeki araçlarından inerek, Ulu
Önder Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yılında
andı.
Anma programına, Kemer Kaymakamı Murtaza
Dayanç, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, belediye meclis üyeleri Hasan Ali
Acar, Ferhan Fidan ve İsmail Aka, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve daire müdürleri, muhtarlar,
öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği
bir konuşma yapıldı. Atatürk’ü anlatan şiir ve kompozisyonlar okundu. Atatürk’ün sevdiği türkülerin
okunmasının ardından Atatürk konulu şiir, resim ve
kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı
açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal’i andıklarını söyledi.
Gün geçtikçe Atatürk sevgisinin artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Topaloğlu,
“Atatürk, bitmiş tükenmiş bir devleti, tüm dünyaya
meydan okuyarak ayağa kaldırdı. Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurmuş ve dizayn etmiştir. Gençlerimiz yaşadığı müddetçe bu Cumhuriyet devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Atamızı rahmet,
minnet ve saygıyla anıyoruz.” diye konuştu.
Kaymakam Dayanç, Belediye Başkanı Topaloğlu ve
protokol, tören sonrası Atatürk’ün fotoğraflarının yer
aldığı resim sergisini gezdi.

KEMER KARAKİRSE’DE

BAŞKAN TOPALOĞLU,“FİdANLArı dİKTİKTeN sONrA dA KOrUmAmız LAzım “

GELECEĞE NEFES OLMAK İÇİN FİDAN DİKİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
himayesinde Tarım ve
Orman Bakanlığı ile Orman
Genel Müdürlüğü’nün
koordinasyonunda
başlatılan ‘Geleceğe nefes’
kampanyası kapsamında
Kemer Karakirse olarak
bilinen bölgede dan dikimi
gerçekleştirildi.

E

tkinliğe, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer
Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Tekdemir, İlçe Spor Müdürü Mustafa Özkaynak,
belediye meclis üyeleri İsmail Aka ve
Cumali Afşin, siyasi parti temsilcileri,
Beldibi Mahalle Muhtarı Bayramali Talih, Beldibi İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler katıldı.
Geçen yıl başlatılan ‘Geleceğe nefes’
kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat
11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda
gerçekleştirildi.
Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan
büyük öneme sahip ormanları korumak,
sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile yapılan
etkinlikte, Kaymakam Dayanç ve Başkan
Topaloğlu, öğrencilerle dan dikti.
Kaymakam Dayanç, etkinlikte yaptığı
açıklamasında, dan dikimin projesinin
halkın desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.
Kampanyanın asıl amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirten Kaymakam Dayanç, “Amaç, ağaçlandırma seferberliği. Her
yıl 11 Kasım’da Türkiye çapında ağaçlandırma seferberliği
söz konusu. Bu projenin temel felsefesi, çevre bilincini
artırmak, ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve bu
sayede gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak.

Hep birlikte daha yeşil bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz.
Bu bizim vatandaşlık görevi diye düşünüyorum. Katkı
sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ‘Geleceğe nefes’ projesi

için dan dikimi etkinliğine katıldıklarını söyledi.
Etkinliğin en güzel tarafının da öğrencilerle bir arada
olmak olduğuna vurgu yapan Başkan Topaloğlu, “Ağaç
yaş iken eğilir atasözüne istinaden bu ağaç sevgisini
çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Zaten bölgemizin

yüzde 70’i ağaçlık. Burası birkaç yıl önce orman yangını
nedeniyle yanmıştı. Proje kapsamında buraya yeni danlar dikiliyor. Fidanları diktikten sonra da korumamız
lazım. Bunları okullarımızda ders olarak göstermeliyiz
ki, ülkemizi gelecek nesillere daha yeşil bırakabilelim.
Bu bizim asli görevimizdir. Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Fidan dikimi etkinliğine katılanlar daha sonra hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Dayanç ve Başkan
Topaloğlu, öğrencilerle fidan dikti
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KeMer’in ilK KaPalı Pazar yeri Kuzdere’de hizMete Geçti

Pazar esnafı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

Kemer’in ilk kapalı pazar yeri
Kuzdere Mahallesi’nde
kurban kesilerek dualarla açıldı.

KEMEr BElEdİYE BAşKANı NECATİ TOpAlOğlU:

“KEMER HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALIYOR!”
K

emer'in ilk modern kapalı pazar
yeri olarak hizmete geçen Kuzdere Kapalı pazar yerinde 66 pazarcı
esnafı vatandaşa hizmet verecek. Açılışa Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte Başkan Yardımcıları
Emin Gül ve Gülsüm Bal, meclis üyeleri
Emrah Ayhan, Hasan Ali Acar, İsmail
Aka, Ferhan Fidan, Mustafa Bilici, Mustafa Tıraş, Semih Özdemir, ramazan
Kal ile Kuzdere Muhtarı Serkan Günay,
birim müdürleri, pazar esnafı ve vatanDUALARLA AÇILDI
daşlar katıldı. pandemi kurallarına
uyulan açılışta Başkan Topaloğlu ve
meclis üyeleri, Kuzdere Muhtarı Serkan
Günay ve birim müdürleri, pazarcı esyoruz. Burada emeği geçen, ilk önce meclis
nafını yeni yerlerinde ziyaret ederek hayırlı ol- üyesi arkadaşlara, bu kadar zaman zarfında
sun dileklerinde bulundu.
bizim sıkıntılarımızı göğüsleyen Kuzdere halkına ve ayrıca Muhtarımıza çok teşekkür edi66 pazar esnafı tezgah açıyor!
yorum. Uzun süredir arkadaşlar çalışıyordu.
Kemer’in ilk kapalı pazar yeri olan Kuzdere
Çok güzel bir proje çıktı. Bundan sonra bu hizKapalı pazarı, esnafı güneşten ve yağmurdan
metler devam edecektir. Mutlaka eksiklikler
koruyacak. Anons sistemleri, aydınlatmaları,
olabilir ama bu eksiklikler en kısa sürede takamera sistemleri ile toplam 66 pazar esnafı
mamlayacağız. Arslanbucak, Göynük, Çamyutezgah açacak. pazarın arka bölümünde oluştuva ve Tekirova Mahallelerimizde de modern
rulan mutfak ile de bu alanda düğün veya mev- kapalı pazar yerlerini vatandaşlarımız ile bulit gibi etkinlikler için yemekler pişirilebilecek.
luşturacağız. Bu arada arkadaşlarımız, yine
Yine pazarın arka bölümünde oluşturulan tuvaletler de hem pazarcı esnafına
hem de vatandaşlara hizmet
verecek.Yeni yerlerine taşınan pazarcı
esnafı bu hizmetten dolayı Başkan Necati Topaloğlu ve ekibine teşekkür ederken, vatandaşlar da yapılan hizmetten
memnun olduklarını söylediler.
Emeği geçen herkesten Allah razı olsun!
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamasında, “Kemer’in
ilk kapalı pazar yerini Kuzdere Mahallemize kazandırmanın mutluluğunu yaşı-

DERME ÇATMA PAZAR ANLAYIŞI ARTIK YOK

burada Belediye binasının projesini çiziyorlar. Kuzderemize
hep beraber bir de belediye binası kazandıracağız inşallah.
Emeği geçen herkesten Allah
razı olsun. Başta meclis üyesi
arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Muhtarıma ve
belediye çalışanlarına ve emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir açılış değildir, miting değildir. Çünkü bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Tüm
dünyanın çektiği bir bela var
başımızda. Sosyal mesafelere
dikkat edelim ve maskemizi takalım, mutlaka hijyene dikkat edelim. Allah
sizlere bol kazanç versin. Sağlıklı ve mutlu
günler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kemer her şeyin en iyisine layık!
Göreve gelirken hizmet için geldiklerini söyleyen Başkan Necati Topaloğlu “Biz buraya gelirken hizmet yapacağız diye geldik. Meclis
üyelerimiz ile muhalefet iktidar hep birlikte
%90’ı oy birliğiyle geçen kararlar ile bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü Kemer her
şeyin en iyisine layık. 150 milyon
bütçesi olan bir belediyeden bahsediyoruz. Kemerliler bizleri izlemeye
devam etsinler. Güvensinler. Bizde
dedikodu siyaseti yok. Bakın hiç
kimseye cevap bile vermiyoruz. Biz
icraatlarımıza bakıyoruz. Meclis
üyelerimizde sağ olsunlar destek
oluyorlar. Az öncede söyledim kararların hepsi meclisten %90’la geçiyor. %100’ de diyebiliriz. Allah
herkesten razı olsun. Bundan sonra
da Arslanbucak Mahallemizde bu
yatırımın daha büyüğünü yapacağız” diye konuştu.

KEMER, PANDEMİ DÖNEMİNDE ANTALYA’NIN PARLAYAN YILDIZI OLDU

MEcLİs ÜYELERİ NE DEDİ?
¥ eMin Gül: “ Kemerimize Kuzderemize hayırlı uğurlu olsun. Kuzdere’yi de kapı
kapı seçimden önce dolaştım eşim ile beraber. allah razı olsun hepsinden. Bizi
burada birinci parti yaptılar. Söz verdim. Kuzdere halkına 4 tane söz verdim.
Kapalı Pazar yeri, belediye binası, imar yollarının açımı ve yolların yapımı ve
taş fabrikasının taşınması. allah’ın izni ile ilkini yaptık bitirdik. taş fabrikasının da yeri hazırlandı. O’nu da allah’ın izni ile şubat gibi taşıyacağız. yollarımıza başladık. alt yapı aSat tarafından allah nasip ederse pazartesi günü başlıyor. Biz de araç gereç desteği yapıyoruz. en büyük şeyimiz Kuzdere’ye belediye binası. hayalim. Önceden de söylüyordum. allah razı olsun başkandan kırmadı. en kısa zamanda da belediye binamızın temelini atacağız. 2 sene içinde
de allah nasip ederse belediye binamızı da buraya taşımayı düşünüyoruz.
Kuzdere halkı bütün kemer halkı bize güvendiler ve güvenmeye devam etsinler. necati başkanıma ve ekibine sonuna kadar güvensinler. teşekkür ederim”
¥ eMrah ayhan: “Kemer’de bir ilk. Başkan bey kendi vizyonunu göstermeye
başladı. Projeler ortaya çıktıkça halkımız da Başkan beyin çalışmalarını görüyor. Kemer bunu hak ediyordu. yavaş yavaş diğer mahallelerde de bu şekildeki projeler ortaya çıkacak. Böyle bir ekiple çalışmaktan mutluyuz başkan beyle. çok teşekkür ederiz”
¥ Ferhan Fidan: ” Kemer tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Kapalı pazar yerimiz Kemer halkına hayırlı olsun. umarım bundan sonra diğer semtlerimize de bu tip
kapalı Pazar yerleri yaparak halkımızın yağmurda karda kışta ve güneşli havalarda daha sakin alışverişini daha rahat ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Keşke Pandemi dönemi olmasaydı, Kemer’e daha güzel hizmetler yapacaktık. ama buna rağmen hem yatırımlarımız hem hizmetlerimiz devam
ediyor. Kemer’e hayırlı uğurlu olsun. Kemer halkına, bu tip önerilerde bulunan
arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza, meclis üyelerimize ayrı ayrı tüm çalışanlara teşekkür ediyorum”
¥ iSMail aKa: ” Kuzdere’ye güzel bir kapalı pazar yapıldı. Gerçekten Kuzdere’ye yakışır bir pazardı. Başta Belediye başkanımıza ve değerli meclis üyelerimize çalışan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. tabi biz dedikoduya bakmıyoruz. Biz kendi yolumuza devam ediyoruz. halkımız bizi takip
etmeye devam etsin. Gerçekten daha güzel projelerimiz var. şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. herkese teşekkür ediyorum”
¥ MuStaFa Bilici: ” Salı günü saat 18.00’de buradaki pazarcı arkadaşlara kura
çektirdik. Başta meclis üyelerimizin huzurunda eşit bir şekilde kura çektirdik. herkes kurada çıkan yerine bugün yerleşti. çok sevindirici bir olay. Ben
şuna seviniyorum. Kemer’de ilk defa ciddi planlı projeli bir Pazar yeri yapıldı
nihayet. Onun için çok sevinçliyim. inşallah bunun devamı öbür mahallelerimizde de olacak. Kemer’deki pazartesi pazarının da Büyükşehir Belediyesi’nin yapması için başkanımın ve bizlerin girişimi var. Onu takip ediyoruz.
Ve diğer taraftan çamyuva, Göynük, Beldibi bütün mahallelerimize pazar
yeri yapımına devam edeceğiz. inşallah güzel bir şey olacak. Başta başkanıma ve tüm emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum”

K

emer Belediye Başkanı ve aynı zamanda
Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) başkanlığını yürüten Necati Topaloğlu, Kemer
ilçesindeki Ulusoy Kemer Holiday Clup Otel’de
Antalyalı gazetecilerle bir araya geldi. Otel Müdürü, KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz’ın da katıldığı toplantıda ilçedeki turizm
sezonuna ilişkin bir değerlendirmede bulunan
Başkan Topaloğlu, pandemiye rağmen Kemer’in
iyi bir turizm sezonu geçirdiğini söyledi. İlçedeki
ilk otelin 5 Haziran tarihinde, diğer otellerin de
güvenli turizm sertifikalarını alarak birer birer
açıldığına dikkat çeken Topaloğlu, sezonda
açılan otel sayısının yüzde 95 oranına ulaştığını
aktardı.Topaloğlu, otellerin sezonda iyi bir
doluluk oranı yakaladığına işaret ederek, “Tu-

rizmciler, pandemiye rağmen başarabileceklerini
bir kere daha gösterdi. Biz de turizmcilere üzerimize düşen konularda desteğimizi sağladık.
Kemer olarak Antalya bölgesinde en fazla turist
ağırlayan ilçe olduk. Hiçbir olumsuzluğumuz
da olmadı. Bu konuda kaymakam beyin başkanlığındaki İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı
kararları hem yerli hem yabancı turistlerimizle
birlikte uyguladık ve buradan başarıyla çıktık.
Arkadaşlarımız bu yılki zorlukları aştılar, gelecek
yıl pandemi devam etse bile çıtayı yükselterek
devam edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.
“YüzdE 70’İNİ KEMEr AğırlAdı”
KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz
da, pandemi döneminde turizm sezonunun açıl-

masını ve böyle bir sezonda ulaşılan rakamların
olağanüstü olduğunu ifade etti. Yorulmaz, şunları
söyledi:“Tüm Antalya ve Kemer olarak biz bu
seneyi pandemi döneminde bir test yılı olarak
gördük ve bu testten de başarıyla geçtik. Önümüzdeki senenin bir provası oldu bizim için.
Çünkü bu pandemi süreci bir anda hayatımızdan
çıkmayacak. Bu süreçte de misafirlerimizi memnun ederek ülkelerine dönmelerini sağlamak,
önümüzdeki yılların yatırımı anlamında bizim
için önemliydi. Kemer için ilk sezona açılan
destinasyon diyebiliriz. Otellerin yüzde 95’i
açıldı. Antalya’ya gelen turistin takribi yüzde
70’ini Kemer bölgemiz ağırladı. Bu anlamda
ciddi bir test oldu.”

KaMera SiSteMlerinin MOntajını GerçeKleştirildi

KOLLUK KUVVETLERİNİN YANINDAYIZ
Kemer Belediye ekipleri, ilçe jandarma Karakol
Komutanlığına bağlı Göynük jandarma asayiş
noktasında kamera sistemlerinin montajını
gerçekleştirdi. ilçedeki huzurun ve güvenliğin
sağlanması amacıyla gece gündüz demeden sahada
aktif olarak görev yapan jandarma ekiplerinin Göynük
mahallesinin girişine kamera talebi Kemer Belediyesi
tarafından giderildi. jandarmanın sorumluluk
alanında meydana gelen olayların önlenmesi,
emniyet ve asayiş hizmetleri ile olayların kısa sürede
aydınlatılabilmesi için jandarma Suç araştırma
timleri tarafından kullanılmak üzere Göynük
jandarma asayiş noktasının bulunduğu kavşağı
gösterecek şekilde kamera sistemleri yerleştirildi.

¥ MuStaFa tıraş: “Kapalı Pazar yeri Kemer’de ilk defa yapılmış bir şey. Öncelikle sayın belediye başkanımız sayın necati Bey’e teşekkür ediyorum. inşallah diğer mahallelere de bir an önce yapılır. Pazar esnafımız da normal halkımız da bunlardan faydalanır. Kuzderemize hayırlı uğurlu olsun.
¥ SeMih ÖzdeMir: ” hayırlı olsun. Güzel bir yer oldu. daha öncekine göre kapalı oluşu muhtemelen pazarcı esnafımızın menfaatine olacaktır. tabi ki
alışveriş yapan insanlar var, yaşlılarımız var, çocuklarımız var. Onlar için de
daha rahat bir alışveriş ortamı olacaktır. hayırlı olsun. emeği geçenlere allah razı olsun. teşekkür ediyorum”
¥ raMazan Kal: “Bu hizmet bildiğim kadarıyla Kemer’de bir ilk. normalde Kemer’in tamamında pazar kurulan her yerde projede planlamada Pazar yerlerinin ayrılmış olması gerekirdi ki bu atlanmış. Bu bir hatadır. şimdi bize düşen bu hatayı ne kadar telafi edebiliriz. Burada bu telafi edilmiş. Göynük’te
başka bir çalışma yapılıp orada da telafi edilecek. Öyle bir altyapı çalışması
var. diğer Pazar olan her yerde bu tür yapıların oluşması gerekli. hatta kaldırımlar ve yol pazar yeri değildir. diğer turizm pazarı da kaldırımda kuruluyor. Kaldırım halkın ortak kullanımıdır, ortak malıdır, biz onu işgal edemeyiz
normalde. Kanun olarak da edemeyiz. Onun için bu eksikliklerin acilen giderilmesi bu yönde çalışmaların devam edilmesini ben istiyorum. Bunu yapanlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir yapı olmuş. yapanların eline sağlık”

KUZDERE HALKI OLARAK BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
¥ Kuzdere Muhtarı SerKan Günay da yaptığı açıklamasında, Kuzdere Mahallesi’nin Kemer’in
parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini söyleyerek “Biz her zaman şunu söylüyorduk, Kuzdere
Kemer’in parlayan yıldızı derken şaka yapmadığımızı bugün bir kere daha
kanıtlamış olduk. Malum imarın geç gelmesi sebebi ile Kuzdere mahallemiz hizmete aç bir mahalleydi. Biz elimizden geleni vatandaşımızın menfaatine yapıyorduk zaten. Projeler çok. Kemer belediyemizle çok uyumlu
bir şekilde çalışıyoruz. diğer kurumlar antalya büyükşehir Belediyemiz
aSat gibi. Bugün Pazar yerimiz bizim için önemli, Kemer için önemli. neden? Burası Kemer ilçesi tarihinin ilk pazar yeri. Ben muhtar olarak bundan son derece mutluyum. dün kuraları çektik bugün siftah yaptık. Pazar
esnafımıza hayırlı olsun. Onlar çok emek çektiler Kuzdere Pazarlarında,
yıllardır yağmurda çamurda. artık onların daha güzel bir yeri var. halkımıza hayırlı olsun diyorum. Kemer Belediye Başkanımız necati topaloğlu’nun büyük emeği var bu işte. Meclis üyesi arkadaşların, yüklenici firmanın, belediye personelimizin tamamının, emeği geçenlere Kuzdere halkı ve
muhtarı olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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BAŞKAN TOPALOĞLU,“ÖĞRETMENLİK MEsLEĞİ KUTsAL BİR MEsLEK”

KEMER’DE ÖĞRETMENLER GüNü TÖRENİ DüZENLENDİ

MAHALLE SAKİNLERİMİZE HAYIRLI OLSUN!

KÖPRÜ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK
∂ Arslanbucak mahallesi Cumhuriyet Bulvarının sonunda yer alan ve Cihangir sitesi önündeki Bahçe sulama suyununun sifon Projesi ve kot farkının
mani oldugu kaldırım çalışmalarını, köprü yaparak aştık.

Başkan Topaloğlu, öğretmenlerin mesleklerinin önemini
bildiklerini anlatarak, “Öğretmenlik mesleği kutsal bir
meslek. Geleceğin çağdaş nesillerini yetiştiren
öğretmenlere saygı duymalıyız.” dedi.

Ö

KUZDERE VE OVACIK MAHALLESİ ARASINDA

YAYLA YOLUNDA TEMİZLİK
∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzdere mahallesi ile Ovacik mahallesi arasında kalan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan yayla yolunun kenarında temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında
hem trafik güvenliği sağlanmış oldu hem de yağmur suyunun tahliyesi giderilmiş oldu.

ğretmenler Günü dolayısıyla Kemer’de tören düzenlendi.Kemer
Cumhuriyet Meydanından düzenlenen törene, Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer
Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, siyasi
parti temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler
ve öğrenciler katıldı. Tören, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Tekdemir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tekdemir’in
günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Öğretmenler Günü
ile ilgili şiirler okundu. Törende, emekli
bir öğretmen de duygularını anlatan bir
konuşma yaparak, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi. Tören sonrası
açıklama yapan Başkan Topaloğlu, pandemi nedeniyle öğretmenlerle bir araya

gelemediklerini söyledi. Başkan Topaloğlu,
öğretmenlerin mesleklerinin önemini
bildiklerini anlatarak, “Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek. Geleceğin çağdaş
nesillerini yetiştiren öğretmenlere saygı
duymalıyız. Ben de emekli bir öğretmen
olduğum için çocuklara verilmesi gereken
önemi biliyoruz. Öğretmenler, çocukların
yanağını sıkacak, saçlarını okşayacak.
Onlara sevgi aşılayacak. Bu sene pandemi
nedeniyle öğretmenlerimizin gününü doyasıyla kutlayamıyoruz. Ama biz onlara
naçizane bir anı olsun diye ve öğrencilerle
beraber güzel projelere imza atmaları
için dolma kalem hediye ettik. Tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum.“ diye
konuştu. Başkan Topaloğlu, daha sonra
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir’i ziyaret
eden Başkan Topaloğlu, Tekdemir’e kalem
hediye etti. Ziyarette, Milli Eğitim Şube
Müdürleri Yalçın Seyran ve Erdem Can
da hazır bulundu.

“ÖĞRETMENLER, GELECEĞİN NEsİLLERİNİ YETİŞTİREREK ÖNEMLİ BİR GÖREvİ üsTLENİYOR.”

BAŞKAN TOPALOĞLU, ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ
ARSLANBUCAK MAHALLESİ’NDE

ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI
∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanbucak Mahallesi Değirmenönü sokakta ve diğer sokaklarda asfalt kaplama ile
yama çalışmaları yapıyor.

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenlerle bir araya geldi. Kendisi
de emekli bir öğretmen olan Başkan Necati Topaloğlu, Öğretmenler
Günü dolayısıyla ilçede bulunan
bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi.
Öğretmenlere, öğrencilerle güzel
ve faydalı projelere imza atmaları
için dolma kalem hediye eden Başkan Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Tekdemir ve bazı
okullarda öğretmenlerle bir araya
geldi. Ziyaretler sırasında okulların
okul aile birliği üyeleri de hazır bulundu. Öğretmenlerin gününü kut-

layan Başkan Topaloğlu, yaptığı
açıklamasında, “Öğretmenler, geleceğin nesillerini yetiştirerek önemli bir görevi üstleniyor. Onların sayesinde ülkemizin kalkınmasını ve
gelişmesini sağlayacak olan çocuklarımız yetişiyor. Başöğretmen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün,
‘Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyet’in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve
yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’
sözü ne kadar da anlamlı. Geleceğin nesillerini yetiştimek için canla
başla mücadele eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım.”
diye konuştu.

Dolma kalem hediye eden Başkan
Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Tekdemir ve bazı okullarda öğretmenlerle bir araya geldi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ELİZİMDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

AHMET ERKAL DESTEK EĞİTİM
KURS MERKEZİNDE ONLİNE
EĞİTİME GEÇİLDİ

“OKULLARIN İÇ DIŞ BOYA İŞLEMLERİNİ YAPIYORUZ”

EĞİTİME DEsTEĞE DEvAM

OKULLARIMIZA BOYA DEsTEĞİ DEvAM EDİYOR
Geleceğin teminatı olan öğrenciler için her türlü
desteği ve katkıyı sağlamaya devam eden Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında,
pandemi nedeniyle kurs merkezinde ara verilen
eğitimin çevrimiçi olarak devam ettiğini söyledi.

K

emer Belediyesi ekipleri, Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu’nun talimatıyla, ‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganı kapsamında Çamyuva Silkar İlkokulu’nun iç ve dış cephe boya işlemlerini yaptı.
Eğitim alanında yaptığı hizmetlerle adından sıkça söz
ettirmeye devam eden Başkan Topaloğlu ve ekibi, eğitime destek vermeye devam ediyor.
Belediye ekipleri, Çamyuva Mahallesi’ndeki Silkar İlkokulunun eskiyen tahrip olan iç ve dış cephe boyalarını
yenileyerek, geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha
iyi ortamlarda ders alabilmelerini sağladı.
Boya çalışmalarından sonra güzel bir görünüme kavuşan okulla ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Eğitime olan desteğimiz azalmadan devam ediyor. Öğrencilerimize iyi bir gelecek hazırlayabilmek için elimizden
geleni yapıyoruz. Eğitimin olmadığı hiçbir yerde başarı
olmaz. İlçemiz genelindeki tüm okulların boya, badana,
tamirat, klima ve diğer eksiklerini belediye olarak biz
karşılıyoruz. ‘Eğitim varsa gelecek var’ diyerek eğitime
ve öğrencilerimize olan katkılarımıza devam edeceğiz.”
diye konuştu.

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eğitime kazandırdığı
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs
Merkezi, uzaktan eğitime geçerek öğrencilere hizmet vermeye başladı.Milli Eğitim
Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda,
Ahmet Erkal Destek Eğitim kurs Merkezinde de 31 Aralık 2020’ye kadar eğitime
ara verilmesinin ardından eğitimler çevrimiçi ortamda sürdürülmeye başlandı.
Derslerinden geri kalmamak için çevrimiçi
eğitimlere aksatmadan devam eden öğrenciler, desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na ve
öğretmenlere teşekkür etti.Geleceğin teminatı olan öğrenciler için her türlü des-

teği ve katkıyı sağlamaya devam eden
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı
açıklamasında, pandemi nedeniyle kurs
merkezinde ara verilen eğitimin çevrimiçi
olarak devam ettiğini söyledi.Başkan Topaloğlu, öğrencilerin çevrimiçi eğitimlere
eksiksiz olarak katılım sağladığına değinerek, “Pandemi nedeniyle birçok karar
alınmıştı. Okullara ara verildi. Öğrenciler
evden çevrimiçi olarak eğitim almaya
başladı. Biz de belediye olarak eğitime
kazandırdığımız kurs merkezinde alınan
kararlar doğrultusunda çevrimiçi eğitime
geçtik. Öğrencilerimizin eğitimlerinden
geri kalmamaları için elimizden geleni
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Göynük fen Lisesi
Yurdunun ihtiyacı olan iç ve dış boya ihtiyacını karşıladı. Başkan Necati Topaloğlu, ‘Eğitim varsa gelecek var’ sözüyle hareket ettiklerini
ve eğitime olan desteğin artarak devam edeceğini bildirdi.

∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkez İlkokulunun iç ve dış boya ihtiyacını karşılayarak eğitime destek sağladı.
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ALBAY ERDAL KÖSE’YE

NEZAKET ZİYARETİ

KORONAVİRÜSE KARŞI

KEMER BELEDİYESİ TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMIYOR

∂ Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 3’üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Albay Erdal Köse, ziyaretlerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti. Ziyarette, Başkan Topaloğlu’na, Kemer Belediyesi meclis üyesi Ferhan Fidan da eşlik etti.

K

emer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri, koronavirüse karşı ilçe genelinde tedbirleri almaya devam ediyor. Dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de vaka sayılarının artmasıyla beraber
alınan tedbirleri daha da güçlendiren belediye ekipleri,
ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden
devam ederken, maske dağıtımlarına da hız kesmeden
devam ediyor. Belediye ekipleri, Park ve yeşil alanlarda
bulunan oturma grupları, spor aletleri, otobüs duraklarında, pazar alanlarında, resmi kurumlarda,
yollar ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıyor.
Maske dağıtımlarına da devam eden Belediye ekipleri,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı
açıklamasında, “Koronavirüse karşı aldığımız tedbirlere
ara vermeden devam ediyoruz. Belediye olarak ilçe
genelinde tüm tedbirleri alıyoruz. Belediye ekiplerimiz,
ana yollar ve sokaklarda arazözler ile yolları temizliyor.
Pazar yerlerinde giriş ve çıkışlarında halkımıza maske
dağıtıyoruz. El birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz.
Vatandaşlarımızdan ricam mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve Maske, mesafe
ve hijyen konularına dikkat etmeleridir” diye konuştu.

2.GOLD ART FESTİVALİ

DÜNYA ÇOCUKLARI BULUŞTU
∂ 2. Uluslararası Gold Art Fest, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de sona erdi. Tekirova Mahallesi Armas Kaplan
Otelde, Ukrayna Antalya Konsolosluğunun destekleriyle sivil toplum
organizasyonu Spivogray ve Tui Tur operatörü tarafından düzenlenen
etkinliğe katılan ülkeler, dans gösterileri sundu. Renkli görüntülerin
ortaya çıktığı etkinliğin son gününde ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan da katıldı. Törende, en güzel dans gösterilerini sunarak dereceye
girenlere ödüllerini meclis üyeleri Acar ve Fidan verdi. Etkinliğe katılanların ilginç tasarımlardan oluşan elbiselerle sergilediği dans gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı. Meclis üyesi Hasan Ali Acar, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu adına teşekkür plaketi aldı.

KARAPINAR DERESİ

TEKİROVA MAHALLESİ HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALIYOR

KÖPRÜ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında
9 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda köprü yapım çalışması kısa
sürede tamamlanarak Tekirova mahalle halkının hizmetine sunuldu.

K

emer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali
Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Emin
Gül, Tekirova mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Tekirova mahallesinde
Cumayeri mevkisinde yıllardır yapılamayan, su
ve sel taşkınlarına neden olan bölgede köprü çalışması tamamlandı.Kemer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında 9

DERELER ISLAH EDİLİYOR
∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki derelerin ıslahını gerçekleştiriyor. Kemer Yeni Mahallede bulunan Karapınar deresinde 200 metrelik ıslah projesini tamamlayan belediye
ekipleri, çalışmalar kapsamında 375 santimetre uzunluğunda 30
santimetre genişliğinde perde betonlar inşa etti.Aşınmalara karşı zemin kaplama betonu dökülerek yağmur suyu hatları da döşeyen belediye ekipleri, sel ve su taşkınlarına karşı da önlem aldı.

ESKİ HALİ
metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda köprü
yapım çalışması kısa sürede tamamlanarak Tekirova mahalle halkının hizmetine sunuldu. Daha
önce dere açıklığının yeterli seviyede olmaması
nedeniyle su taşkınları yaşanan alanda, dere kesitini küçültmek suretiyle 5 metreye düşürülen
dere açıklığı 10 metreye çıkartıldı. Belediye Başkan Vekili Acar, yaptığı açıklamada, “Belediye

Başkanımız Necati Topaloğlu’nun öncülüğünde
Kemer halkına hizmetlerimize devam ediyoruz.
Tekirova Mahallesinde yıllardır su taşkınlarına
neden olan derede gerekli çalışmalar yapıldı ve
köprü çalışmaları tamamlandı. Belediye ekiplerimiz su taşkınlarının da önüne geçti. Tekirova hak
ettiği hizmetleri almaya devam edecek. Tekirova
halkımıza hayırlı olsun.” diye konuştu.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

YAĞMURA KARŞI ÖNLEM

DENİZ CADDESİNDE KUMLAMA
∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Deniz Caddesinde
kumlama çalışması yaptı. Daha önce alınan kararla tek şeride düşürülen caddede kilitli taşlar arasına kumlama çalışması yapılarak kış
aylarında yağan yağmurda açılmalara karşı önlem alındı.

ZABITADAN
SİGARA DENETİMİ

K

Topaloğlu,’Bu işin üstesinden elbirliği ile
geleceğiz. Maske takalım, hijyene dikkat
edelim ve sosyal mesafemizi koruyalım.’

emer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sigara
ve tütün mamullerinin yasaklandığı alanlarda denetim yaptı. Koronavirüs ile mücadele sürecinin
başından bu yana saha çalışmalarını aralıksız sürdüren
Kemer Belediye ekipleri, maskenin sürekli ve doğru şekilde kullanımını sağlamak amacıyla ilçedeki turistleri
ve vatandaşları bilgilendiriyor. Belediye ekipleri, Kemer
Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu
tüm pazar yerleri ve tüm toplu taşıma durakları, Cumhuriyet Meydanı ve Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı,
Kuğulu Park, yürüyüş yollarında yasak kapsamına alınan lokasyonlar ve genelgenin içeriği hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.Konuyla
ilgili açıklama yapan Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Koronavirüsle mücadelemize son hızla devam ediyoruz. Belediye olarak yaptığımız
rutin dezenfekte çalışmalarının
yanı sıra sigaranın yasaklandığı
alanlarda da ekiplerimiz vatandaşları bilgilendiriyor. Bu işin
üstesinden elbirliği ile geleceğiz.
Maske takalım, hijyene dikkat edelim ve sosyal mesafemizi koruyalım.” diye konuştu.

KEMER
www.antalya-kemer.bel.tr

Yıl:1 Sayı:1 Kasım 2020 ÜCRETSİZ

#senbenyokbizvarız

Kemer Belediyesi
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Yıl:1 Sayı:2 Aralık 2020
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ATATÜRK PARKI’NDA SONA GELİNİYOR

Kemer’e yeni bir soluk katacak Atatürk Parkında
devam eden çalışmalar son hızıyla sürüyor.

DAHA GÜZEL BİR GÖRÜNÜM İÇİN

ORTA REFÜJLERİN BAKIMI YAPILIYOR
∂ Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki
orta refüjlerde bakım çalışması yaptı. Belediye ekipleri, Kemer Yeni Mahalle dr. derviş eroğlu caddesindeki orta refüjde, desen oluşturan dolomit taşları ve kiremit irmiğinin tamiratı ve bakımını yaparak, daha güzel
bir görünüme kavuşmasını sağladı.

A

Başkan Topaloğlu,”Atatürk Parkındaki proje Kemer’e çok yakışacak ve yeni bir soluk
kazandıracak. en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. “

ÇİM BİÇME BAKiM VE YENİLEME

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
∂ Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde
parklarda, yeşil alanlarda ve orta refüjlerde çim biçme, bakım ve yenileme çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor.

İLÇE GENELİNDE ÇALiŞMA

KIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
∂ KKemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçe genelinde
çalışmalar yapıyor. Yaklaşan kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşın tedbir alan belediye ekipleri, Çamyuva, Tekirova mahalleleri ile ilçe merkezindeki derelerin içerisinde temizlik çalışması
başlattı. derelerin içerisindeki çalı ve ağaç dallarının sel ve su taşkınlarına neden olmamaları için derelerde temizlik çalışması yapan
belediye ekipleri, yol ve kaldırım kenarlarında bulunan ve yola sarkan ağaç dallarının da budamasını gerçekleştirdi.

KEMER BELEDİYESİ’NDEN KARDEŞ BARINAK PROJESİ
K

emer Belediyesi Hayvan Barındırma
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Almanya’nın Erfurt şehir hayvan barınağı ile kardeş hayvan barınağı olmaya hazırlanıyor. Erfurt şehrinden gelen Nathalie
Reuss, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine mama
desteği sağlayarak, barınakta incelemelerde
bulundu.Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber ve belediye veterineri
Fevzi Uzun, Reuss’a barınak hakkında bilgiler
verdi. Biber, yaptığı açıklamada, Erfurt şehrinden gelen misafirlere Kemer Belediyesi
Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezini tanıttıklarını söyledi.
Erfurt hayvan barınağından gelen Nathalie
Reuss’un kardeş hayvan barınağı projeleri
olduğunu belirterek, “Kardeş hayvan barınağı
ile ilgili ön görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki
günlerde de bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Barınağımızı ziyaret ederek mama
desteği vermesinden dolayı da kendilerine
teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Nathalie Reuss ise hayvanları çok sevdiğini
ifade ederek, kendi evinde kedisi, köpeği
ve tavşanının olduğunu söyledi.
Yaklaşık 2 yıldır Kemer’de yaşadığını anlatan Reuss, “Gönüllü olarak Kemer Belediyesi
hayvan barınağına mama desteği verdim.
Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. Kardeş barınak projemiz var. Onunla
ilgili de görüşmeler yaptık.” dedi.

erfurt hayvan
barınağından gelen nathalie reuss’un kardeş
hayvan barınağı
projeleri olduğunu belirterek,
“Kardeş hayvan
barınağı ile ilgili
ön görüşmeleri
yaptık. Önümüzdeki günlerde de
bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. “ dedi.

YUKARi CAMİSİ İÇİN

Olympos arasında yaşanan bağlantı sorunu, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’nun girişimleri sonucu çözüme kavuştu.Başkan Topaloğlu’nun talimatıyla hızla hareket eden Belediye
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,
köprü çalışmalarına başlayarak
köprüyü kısa sürede halkın kullanımına sundu.
Yapılan çalışmalar kapsamında, 5 metre genişliğinde, 15 met-

re uzunluğunda ve 2,5 metrekarelik menfezler döşendi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Yıllardır Çıralı ve Olympos arasında bağlantı kurulamıyordu. Bu sorunu köprü yapımıyla giderdik. Kısa zaman içerisinde köprümüzü yaparak halkımızın kullanımına sunduk. Çıralı ve Olympos halkımıza hayırlı
olsun. Kemer halkı bizi izlemeye
devam etsin.” diye konuştu.

GÜVENLİ TATİL MERKEZİ ‘KEMER’

∂ Kemer Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanbucak Mahallesi
Yukarı Camisinin bahçesinde bulanan tuvalet müştemilatlarına, güvenlik
gerekçesiyle demir korkuluklu kapılar yaptı.

T

Yaptıkları çalışmalar için Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Kaya’ya teşekkür eden Acar,
belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İYİ Kİ VARSIN KAN DOSTUM

∂ Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, okul ve yürüyüş alanlarındaki devrilen kuru ağaçları,
tehlike arz etmemesi için kesim işlemlerini gerçekleştirdi.

∂ Yıllardır hem Çıralı hem de

BiLGiLENDiRME MEKTUPLARi DAğiTiLDi

CAMİYE DEMİR KORKULUKLARI TAKILDI

DEVRİLEN KURU AĞAÇLAR KESİLİYOR

tamamlanarak halkın hizmetine
sunulacağı belirtilen alanda, sosyal donatılar ve çevre düzenlemeleri kapsamında kafe ve ters
evde çalışmalar son hızıyla sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Parktaki
çalışmalar hızla devam ediyor.
Gelecek yılda Kemer çok farklı
olacak. Atatürk Parkındaki proje
Kemer’e çok yakışacak ve yeni
bir soluk kazandıracak. En kısa
sürede çalışmaları tamamlayıp
halkımızın hizmetine sunacağız.
Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin.” diye konuştu.

KeMer BelediYesi HAYvAn BArındırMA TedAvi ve reHABiliTAsYon MerKezi TAnıTıldı

ÇIRALI – OLYMPOS ARASINDAKİ KÖPRÜ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

TEHLİKE OLUŞTURAMAMASi İÇİN

tatürk Parkı’nda yapılan
ve yapımı devam eden
projede sona geliniyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in çehresini değiştirmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Kemer’e
yeni bir soluk katacak Atatürk
Parkında devam eden çalışmalar
son hızıyla sürüyor. Çalışmaların
tamamlanmasının ardından parkın içerisinde kafe, ters ev, yürüyüş yolları, oturma alanları, kitap okuma yerleri, iki adet çelikten köprü, fotoğraf alanları yer
alacak. Projenin en kısa sürede

T

ürk Kızılayı Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Erkan Kaya, Kemer
Belediye Başkan Vekili Hasan Ali
Acar’ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Başkan Vekili Acar, kan bağışı
yapmanın çok önemli olduğunu belirterek,
yapılan bir kan bağışıyla birçok hayat
kurtarılabileceğini kaydetti.
Yaptıkları çalışmalar için Türk Kızılayı

Kan Bağışı Merkezi Müdürü Kaya’ya teşekkür eden Acar, belediye olarak her
türlü desteği vermeye hazır olduklarını
sözlerine ekledi.
Kızılay otobüsü 23-27 Kasım tarihleri
arasında Kemer Turizm Otelcilik Lisesi
önünde 10.30-18.30 saatleri arasında ‘İyi
ki varsın kan dostum’ kampanyası kapsamında kan vermek isteyen vatandaşlarla
bir araya geldi.

ürkiye’nin en önemli turizm lokomotifleri
arasında yer alan Kemer’e tatile gelen
yerli ve yabancı misafirler için, ilçe
genelindeki otellere pandemi sürecini anlatan
bilgilendirme mektupları dağıtıldı. Kemer
Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer
Yöresi Tanıtım vakfı (KeTAv), Kemer iş
Adamları derneği (KeMiAd), Kemer Turistik
otelciler ve işletmeciler Birliği (KeToB) ve
Kemer esnaf ve sanatkarlar odası iş birliğince
yapılan proje kapsamında ilçedeki turistlerin
gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilmelerini
anlatmak amaçlandı.rusça ve ingilizce dillerinde ilçe genelindeki otellere dağıtılan
bilgilendirme mektubunda, pandemi sürecinde
alınan tedbirler, etkin denetimler ve uygulamalar sayesinde Kemer’in turizm alanında
son derece güvenli bir yer olduğu belirtildi.
Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirlerin
gönül rahatlığıyla çarşı ve pazar yerlerinde
alışveriş yapabileceklerinin anlatıldığı mektupta, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin
oldukça güvenli olduğu da vurgulandı. Konuyla
ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı
necati Topaloğlu, Kemer Kaymakamlığı
öncülüğünde yapılan projede, turistlerin
güvenli şekilde tatillerini yapabilmelerini anlatmak istediklerini söyledi. Başkan Topaloğlu,

otellerde konaklayan misafirlere ulaştırılan
bilgilendirme mektuplarıyla ile ilgili şunları
kaydetti:“Belediye ekiplerimiz bu mektupları
otel yetkililerine ulaştırdı. onlar da otellerinin
odalarına turistler okusun diye dağıtımını
yaptı. Amacımız, ilçemize gelen yerli ve
yabancı misafirlere, Kemer’in güvenli tatil
merkezi olduğunu anlatmaktı. Misafilerimizin
pandemi sürecinde alınan tedbirler sayesinde
gönül rahatlığıyla alışveriş yapmak için
çarşıya çıkılabileceğini anlatmak istedik.”
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KEMER İÇİN BİR FİKRİM VAR YARIŞMASININ SONUÇLARI BELLİ OLDU
Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) tarafından düzenlenen ‘Kemer için bir fikrim var’ adlı yarışmanın sonuçları belli oldu.
Kemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bolat Ünsal:

"BAŞKANA
ÇALIŞMALARINDAN
DOLAYI TEŞEKKÜR
EDİYORUZ!"

K

emer Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bolat
Ünsal, Kemer Belediyesi'nin STK'lara verdiği
öneme dikkat çekerek değerlendirmelerde
bulundu.
Umut verici bir durum!
"Gelinen durum oldukça iyi durumda. Başkanda
bölge otelcileri ile toplantılar yaptı. Bizim onlardan
ve onların bizden beklentilerini karşılıklı olarak konuştuk. Meclis üyelerimizin de içerisinde bulunduğu
turizm komisyonu oluşturduk. Çalışmalar yaptık.
Kemer’deki turizmin nasıl idare edileceği konusunda
fikir alışverişinde bulunduk. Talihsiz olarak araya
pandemi dönemi girdi. Pandemiyle uğraştığımız
için turizmle ilgili aldığımız kararları topluma pek
fazla yansıtamadık. Turizm sezonu başlamadan
önce tur acentelerini ziyaret ettik. Acentelerin
Kemer’e daha fazla yer ayırmaları konusunda çalışmalar yaptık. Başkanın bunu sivil toplum kuruluşları
ile yapması umut verici bir durum"
Kuzdere pazarı için Başkana teşekkür ediyoruz
"Kuzdere Pazar yeri yapıldı. Bu konuda Başkan
Topaloğlu’na teşekkür etmek istiyorum. Örnek ve
güzel bir proje oldu. Darısı diğer mahallelerin başına
diyelim. Atatürk Parkı ve diğer projeler güzel işler.
Bunlar benim şahsi görüşlerim. Toplumun büyük
çoğunluğu da aynı fikri savunuyor. Kemer’in belki
daha fazla sanata ve fotoğraf karelerine ihtiyacı
var. Mesela hurdalardan topladığımız malzemelerle
at heykeli yaptık ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkına
koymuştuk. Birçok insanın burada fotoğraf çektirdiğini
gördük. Kemer’i görsel anlamda daha çok zenginleştirmeliyiz. Kemer’in yeni bir yüze ve makyaja
ihtiyacı var. Bu zaten Başkan Necati Topaloğlu projelerle geliştirerek gidiyor. Çalışmalarından dolayı
kendisine teşekkür ediyorum"

KEMİAD (Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği) Başkanı Rıza Sönmez:

A

kıl akıldan üstündür yaklaşımı ve her
buluşmada Kemer için şunları yapmak
lazım denilip orada kalan güzel fikirlerin
tüm kamuoyuna ulaşması için www.kemericinbirfikrimvar.com adresinde düzenlenen yarışma tamamlandı. Toplam 17 jüri üyesinin değerlendirmesiyle dereceye girenlerin belirlendiği
yarışmaya 131 fikir katıldı.Yarışmada, dereceye
girenlere ödülleri verilirken, ikincilik ödülünü
ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
verdi. Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada,
“Kemer’e katkı sağlamak adına yapılan yarışma
tamamlandı. Yarışmada çok güzel fikirler ortaya
çıktı. Kemer’e katkı sağlamak için çalışan herkese
teşekkür ediyoruz. Kemer’i her alanda daha iyi
tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dereceye girenleri tebrik ediyorum.” diye konuştu.
KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ise şunları kaydetti:“Projemize emeği geçenlere bizleri destekleyen sponsorlarımıza KEMİAD yönetim kurulu
olarak çok teşekkür ederiz. Dereceye giren, girmeyen fikrini Kemer için paylaşan tüm katılımcılarımızın fikirlerini ayırmaksızın kitap
olarak hazırladık, her bir fikir sahibine ayrı ayrı
teşekkür ederiz. Bu kitaplardan çoğaltarak Başta
Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, siyasi
parti temsilcilerine, diğer STK’na, siz değerli basınımıza dağıtacağız. Dağıtacağız ki fikirler
Kemer kamuoyuna mal olsun, akabinde hayat
bulsun.Yarışma sonuçları ile ilgili olarak bir etkinlik düzenleyerek yerel basınımızın da takip
ettiği geniş katılımlı bir tören düzenlemek
istedik. Ancak pandemi hala devam etmektedir.

K

EMİAD (Kemer Turizmci ve İş Adamları
Derneği) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer
Belediyesi ile brlikte uyumlu çalışmalara imza attıklarını söyleyerek, Kemer
için en iyi işlerin yapılması amacıyla fikir
alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Ve de kış aylarında dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu nedenle etkinlik düzenleyemedik.
Kemiad olarak bizlerde Ödül alacaklar ile ödül
vereceklerin bir arada olduğu bir fotoğraf karesi
ile ödülleri sahiplerine takdim etmek zorunda
kaldık.”Yarışmada, ilk 20’ye giren fikirler yeniden
değerlendirilerek ilk 5’e girenler belirlendi. Yarışmada, Adnan Öney’in Kemer Anadolu Kültürü
Müzesi fikri birinci oldu. Bülent Çimenli’nin
Kemer’de 5 bin kişilik kongre ve fuar merkezi
fikri ikinci olurken, Bülent Çimenli’nin Ulupınar’ın
yeniden projelendirilmesi fikri üçüncülüğü elde
etti. Yine Bülent Çimenli’nin kapalı hal ve pazar
yeri binası yatırımı dördüncü olurken, Ali Demirezen’in %100 Kemer isimli fikri ise beşinci
oldu. Akın Karagöz ise Life Kemer Mobile Guide
Apps fikri ile özel ödülün sahibi oldu.

Kemer Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın:

KEMER BELEDİYESİ İLE SORUNLARI MASAYA
YATIRARAK FİKİR GELİŞTİRİYORUZ!

K

emer Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın, Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu'nun sivil toplum kuruluşlarına ciddi bir önem verdiğini söyleyerek " Başkanımız sürekli
toplantılar yaptı. Bu mantıklı ve güzel bir çalışma.
Sorunları masaya yatırarak ortak bir fikir oluşturmaya
çalıştık. Sonucunda bazı şeyleri de çözdüğünü biliyorum"dedi.
Merdiven altı tabir edilen iş yerleri artık Kemer’de
olmayacak!
Başkan Mehmet Akın Kooperatif olarak yeni alanda çalışmaların devam ettiğini de belirterek "Çalışmalarımız iyi
gidiyor. 2013 yılında ayrı bir kooperatif kurarak dışarıda
kalan küçük sanayi sitesi esnafını bir araya toplamak
amacıyla ek sanayi olarak 57 adet iş yeri planladık. Sadece
bu işi yapan 57 yeni üye kaydettik. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığından yüzde 50 kredi alıyoruz. Bakanlık, haziran
ayında 16 milyon 400 üzerinden ihaleye çıktı. 1 Temmuz
itibariye müteahhite teslim ettik. 1 Ekim tarihi itibariyle
de belediyeden ruhsatlarımızı aldık. 2021 yılının Ağustos
ayında buranın bitmesini planlıyoruz. Kemer’e güzel bir iş
yeri kazandıracağız ve ekonomisini bir yerde toplayacağız.
Merdiven altı tabir edilen iş yerleri artık Kemer’de olmayacak"dedi.

ÇAMYUVA HALKI HİZMETLERDEN MEMNUN

K

emer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamyuva Mahallesi İstiklal Caddesinin
çehresini değiştirdi. Yıllardır yapılamayan
cadde üzerinde çevre düzenlemesi, yol, kaldırım
ve aydınlatma çalışmaları yapan belediye ekipleri,
Kemer halkına yeni bir hizmet daha kazandırdı.
Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar
ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül,
Çamyuva mahallesinde yapılan İstiklal Caddesini
ve ara sokaklarda yapımı devam eden çalışmaları
yerinde inceledi. Yapımı tamamlanarak yeni
çehresine kavuşan cadde ile ilgili açıklama yapan
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “İstiklal
Caddesindeki yaklaşık 19 metre genişliğinde ve
1 kilometre uzunluğunda yol yapım çalışması
tamamlandı. Çamyuva halkı yıllardır bu yolun
yapılmasını istiyordu. Bizde halkımızın isteğini
kısa sürede yerine getirdik. Hizmet yapmaya
devam ediyoruz. Başka söz söylemeye gerek
yok. Önceki dönemle kıyasladığımızda yaptığımız
işler ortada. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kemer halkı
bizi izlemeye devam etsin” dedi.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Kemer açısından faydalı toplantılar yaptık!
"Kemer Belediyesi ile çalışmalarımız
uyumlu olarak götürmeye çalıştık. Yönetim
kurulu olarak ilk dönemlerimizde sanat
çalıştayı yaptık. Kemer Belediyesi bize
olan desteklerini hiçbir zaman esirgemedi.
Bunun dışında Akdeniz Üniversitesi ile
Kemer hakkında neler yapabiliriz diye
toplantılar düzenledik. Kemer Kaymakamı
Murtaza Dayanç ve Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu da bu toplantıların içerisinde oldu. Toplantılar, Kemer açısından

faydalı oldu. Kemer’deki sivil toplum kuruluşları ile sürekli toplantılar yaparak,
Kemer için en iyi işlerin yapılması amacıyla
fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuda
Başkan Topaloğlu’na teşekkür ediyoruz.
Toplantılarda alınan kararlar meclis kararlarına dönüştü. Mecliste oy birliği ile
alınan kararlar için meclis üyelerine de
teşekkür ediyorum"
Kemer Belediyesi'nin büyük desteklerini
görüyoruz!
"Bunların dışında masa tenisi turnuvası
düzenledik. Bu konuda da belediyenin
büyük destekleri oldu. Yaz döneminde
Kemer’i tanıtmak için gelen bir grubu
gezdirmek istedik. Biz bu grubu, belediyeden aldığımız iki araçla kaldıkları otellerinden aldık ve Kemer’i gezmelerini sağladık. O gün alışveriş anlamında Kemer’e
ciddi katkılar oldu. Bu tür dayanışmaların
devam etmesinde fayda var. Hepimiz
Kemer için çalışıyoruz"
Başkan Necati Topaoğlu'na teşekkür
ediyoruz!
"Kemer için bir fikrim var projesi başlattık.
Bu projede bizi yalnız bırakmadılar. Oryaya
çok güzel işler çıktı. Proje tamamlandığı
zaman ortaya çıkan güzel fikirleri kitapçık
haline getirdik. Bunlar inceleniyor. Tüm
Kemer’in incelemesini umuyoruz. Bu konuda da Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ediyoruz"

Kemer Tur Kooperatif Başkanı Oktay Çelik:

ORTAK PAYDADA
BULUŞUYORUZ!

K

emer Tur Kooperatif Başkanı Oktay
Çelik, Kemer Belediye Başkanı Necatşi
Topaloğlu'nun sivil toplum kuruluşlarına
gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederek
" Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle
bir araya gelerek toplantılar yapması çok
güzel bir yaklaşım. Bunlar, Kemer için faydalı
olan konular. Bizde seçimle gelip gidenlerdeniz. Temsil ettiğimiz kişiler için ve vatandaşlar için ortak bir paydada buluşmak güzel
bir şey. Bunun için Başkan Topaloğlu’na teşekkür ediyoruz. Alınacak olan kararlar için
herkes kendi fikirlerini beyan ediyor. İhtiyaç
dahilinde ulaşım konusunda vatandaşa her
zaman hizmete hazırız "dedi.

KEMER’E YENİ PARKLAR KAZANDIRILIYOR

K

emer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemer’e yeni parklar kazandırıyor.Belediye ekipleri, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla Göynük
Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yer alan
alanda park çalışmalarına başladı.
Alanın daha önce temizlenmesinin ardından
yeni park için kolları sıvayan belediye ekipleri,
çocuklar için oyun grubu, oturma alanları, spor
aletleri, pergolalar yaparak ağaçlandırma çalışması
yapacak.
Yaklaşık 2 bin metrekare alanda çalışmaların
en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına
kazandırılması amaçlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, “Kemer halkı hak ettiği hizmetleri almaya devam ediyor. Kemer’e yeni
parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Halkımızın aileleriyle birlikte parklarda rahatça vakit
geçirebilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz.
Kemer’in çehresini değiştirmeye devam edeceğiz.
Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin.” diye
konuştu.

BEYCİK'TE MUHTARLIK BİNASI YAPIYORUZ

K

emer Belediye ekipleri, Kiriş Mahallesindeki
Adile Naşit Caddesi ve ara sokaklardaki
yol ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,
Kiriş Mahallesindeki Kiriş ve Adile Naşit caddelerindeki alt yapı çalışmalarından kaynaklanan
tahribatı gidererek, yol ve kaldırım çalışmalarını
tamamladı. Caddelerdeki ve ara sokaklardaki
yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak halkın kullanımına kazandıran
belediye ekipleri, söz konusu caddeleri yıllar
sonra yeniden cadde havasına soktu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, alt yapı çalışmaları nedeniyle yıllardır
yapılamayan Kiriş ve Adile Naşit caddelerindeki
çalışmaların tamamlandığını söyledi. Kemer’e
en iyi şekilde hizmet etmeye devam ettiklerini
aktaran Başkan Topaloğlu, “Buradaki caddelerde
yıllardır kaldırım yoktu. Belediye ekiplerimiz,
kısa sürede kaldırım ve tahrip olan yollardaki
çalışmalarını tamamladı ve halkımızın kullanımına kazandırdık. Kemer’de hizmetlerimiz artarak
devam edecek.

B

eycik mahallesi mahalle muhtarlığı binasi yapim calışmalarımız kapsamında çalışmalarımız
devam ediyor. Çatı kaplamasının tamamlandığı binada, denizliklerin döşemesi devam ediyor. Sıvasının tamamlanmasının ardından seramikler
döşenecek ve muhtarlık binası vatandaşların hizmetine geçecek.
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TÜRKİYE’NİN DOĞA SPORLARI MERKEZİ
Mevsimlerden kış olduğunu unutun ve bir tatil hayal edin, ama içinde bol
doğa, bol adrenalin ve bol macera olsun. Bir taraf da engin maviliği ile
Akdeniz’i, bir yanında yeşilin tüm renklerini içinde barındıran dağları,
mevsimlerden kış olsa da hava sıcaklığının çoğunlukla 17 derecelerin altına
düşmediği bahardan kalma bir yer olduğunu düşleyin.

KEMER

Tüm doğal güzelliklere
sahip bir turizm
destinasyonu

T

ürkiye’de bu hayal ve düşleri gerçekleştirebileceğiniz tek adres Antalya’nın
turizm cenneti KEMER. Akdeniz’e paralel ilerleyen Kıyı Beydağları ile çevrili, Akdeniz’in el değmemiş koylarının yanı başında
doğa ile iç içe bir kent olan Kemer deniz ve
dağ konseptine sahip ender turizm destinasyonlarından bir tanesi.
Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde kurulu bulunan ilçe eşsiz bir doğal güzelliğe
sahip. Akdeniz’e paralel uzanan Kıyı Beydağları el değmemiş onlarca eşsiz koy oluştururken bembeyaz karlarla kaplı zirvesi
Tahtalı dağı, destansı bir konumda yer almaktadır.
Antik Kentler ve Efsaneleri içinde barındıran İlçe’de Likya dönemi başta olmak
üzere bir çok eski medeniyetlerin izlerine
tanıklık etmek mümkün.

Tüm bu doğal güzelliklere
sahip bir turizm
destinasyonun da peki kış
aylarında ne gibi aktiviteler
yapabiliriz diye sorarsanız,
işte cevabı;
∂ Tarihi Likya yolunda Doğa
Yürüyüşü,
ı
∂ Dağ Bisikleti ile Beydağlar
keşfi,
∂ Antik Kentlere Yolculuk
∂ Dağ Tırmanışı
∂ Jeep Safari Turları
∂ Enduro ve ATV Turları

Önce Kenti ve Çevresini keşfe çıkmaya ne
dersiniz?
Kemer şehir merkezinden yürüyüşe başlayıp Marina ve Ayışığı koyunu gezip bir kafede
kahvenizi yudumlarken bölgenin hakim tepesi Çalış Tepe gözünüze takıldı ve dediniz kendi
kendinize; ‘’buradan manzara ne muhteşemdir.’’ Hadi o zaman düşün yola! kısa bir süre
içerisinde ulaşabileceğiniz Çalış Tepe yürüyüş
parkuru tabelasından Kemer’i zirveden izlemek için orman içerisinde büyülü bir yolculuğa çıkarak, kızıl çam ve dağ çileği ağaçları ile
kaplı orman da Kemer manzarası eşliğinde 4
km yürüyüşten sonra 320 m lik Çalış Tepesine
ulaşabilirsiniz.
Phaselis Antik Kentinde eski medeniyetlerin
izlerini sürün…
Bölgenin en görkemli tarihi kalıntılarından
olan Phaselis antik kenti ve çevresindeki eşsiz
koylarda tarihin izlerine tanıklık ederken mükemmel bir gün geçirebilirsiniz.
Gelin birde bu tarihi liman kentinin geçmişine
bir göz atalım;
Phaselis İ.Ö. 7. Yüzyılda Argos’lu ve Lindos’lu
kolonistler tarafından kurulduğuna dair söylenceler bulunmaktadır. İ.Ö. 333’de Büyük İskender’i altın taçla karşılamaları şehir tarihinin
en renkli sayfalarından birisidir. Büyük İskender’den sonra bir çok kere el değiştiren Phaselis,
İ.Ö. 167’de Likya Birliğine üye olur ve uzun
yıllar Likya’nın doğu kıyısının en önemli liman
kentidir.
Tarihi Likya yolunda efsanelerin peşine
düşün…
Fethiye’den başlayıp, Antalya’da sona eren
509 km’lik tarihi Likya yolunun güzergah olarak

ikiye ayrıldığı son bölümünün yer aldığı Kemer
sınırları içerisinde Likya’nın sönmeyen ateşi
‘’Chimera’’yı ziyaret edebilir ve Bellerophontes
efsanesine kulak verebilirsiniz.
Tanrılar Dağı Olympos’un 2365 m zirvesine eşsiz bir yolculuk…
Akdenizin sıcak sahillerinden, Beydağlarının
karlı zirvesine!
Kıyı Beydağlarının en yüksek zirvesi olan
Tahtalı Dağı (Olympos) 2365 m yüksekliği ile
Türkiye’nin denize en yakın, en yüksek dağıdır.
Mitolojide Olympos olarak anılan bu muhteşem
dağ, çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından çok özel bir yere konumlandırılmış ve
bu dağın zirvesine ulaşmak bu nedenle daha
da heyecan verici.
Dünya’nın en uzun ikinci teleferiği olan
Olympos Teleferik, işte bu muhteşem dağa
çıkma düşünü gerçekleştiriyor.
Tahtalı Dağı ve çevresi tam bir doğa sporları
aktivite alanı. Yamaç paraşütü açısından dünyanın en yüksek yamaç paraşütü merkezi olan
dağ, batı sırtlarında bulunan patika ise dağ bisikletçilerinin yeni gözdesi. Bunun yanında Tahtalı dağı çevresinde bulunan yürüyüş parkurları
ise manzarası ile Kemer’de artık mutlaka yapılması gereken aktivitelerin başında geliyor.
Macera Turları ile Beydağlarını keşfe çıkın…
Kemer şehir merkezinden başlayan Dağ Bisikleti, Enduro Motosiklet, ATV, Jeep ve At Safariler için ayrı parkurlarda Beydağlarına doğru
yol alabilir ya da sahil beldelerine, antik kentlere
günlük ve kamplı turlar gerçekleştirebilirsiniz.

“çöplerimizi doğada bırakmayıp, çöp bidonuna atalım”

Likya Yolu Çöp Yolu Olmasın !
F
Belediye temizlik işleri ekiplerimize
bildirilen bölge ivedilikle temizlendi.

ethiye’den başlayıp, Antalya’da sona eren 509
km’lik Dünyanın en iyi 10 yürüyüş rotasından birisi olarak gösterilen tarihi Likya yolunun 100 kilometrelik bölümü Kemer sınırlarından geçmektedir. Rota
üzerinde Antik şehirler, bir birinden eşsiz koyların yanı
sıra köyler ve tatil merkezlerimizin içinden geçen yol
sürdürülebilir turizm için bulunmaz bir değerdir. Ancak
böylesine değerli ve eşsiz bir güzergahın tanıtılmasının
yanında en önemlisi korunması da gerekmektedir. Güzergah üzerinde ormanlık alanlar, bakir koyların bulunduğu bölgelerde her geçen gün malesefki çöp yığınları
gözümüze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta editörümüz Halil
ÖNCÜ'nün Alacasu - Phaselis güzergahında yaptığı yürüyüş sırasında ormanlık alanda karşılaştığı çöpler hiçte hoş görüntüler içermiyordu, Belediye temizlik işleri
ekiplerimize bildirilen bölge ivedilikle temizlendi. Lütfen daha dikkatli ve bilinçli olalım ve çöplerimizi doğada bırakmayıp, çöp bidonuna atalım. Bu güzel ülke hepimizin kimsenin kirletmesini de izin vermeyelim.
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜ
DÜRLÜĞÜ

DOĞANIN TEMİZLİĞİ,
GELECEĞİMİZİN TEMİZLİĞİDİR..

HER BİRİMİZ BİRLİKTE
TEK TEK KEMERİMİZ
İÇİN ÇALIŞIYORUZ..
Temizlik İşleri Müdürlüğümüze Bağlı,

∆ 156 Personelimiz,
∆ 17 Çöp Toplama Aracımız,
∆ 1 Konteyner Yıkama Aracımız,
∆ 5 Pickup,
∆ 3 Dal Toplama Kamyonumuz,
∆ 3 Kepçemiz,
∆ 4 Yol Süpürme Aracımız,
∆ 2 Adet Elektrikli Mini Çöp Toplama Aracımız
∆Beldibi'nden Çıralı'ya saat farkı gözetmeksizin
Siz Sevgili Halkımıza hizmet vermektedir.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün Son 3 Ay İçerisinde Yapmış Olduğu Faaliyetler:
∆ 2020/2021 Eğitim Döneminde geçen yıl yapmış

∆ 9.977,34 Ton Organik Atık,
∆ 7.762,66 Ton Karışık Evrensel Atık,
∆ 934,56 Ton Bahçe Budama Atığı,
∆ 88 Sefer Hafriyat Atığı,
∆ 5.720 Adet Piknik Alanlarında Poşetleme,
∆ 3.850 Kg Giysi Atıkları Değerlendirme,
∆ 550 Adet Atıl Vaziyette Bulunan Konteyner Bakımları

olduğumuz gibi bu yılda tüm okullarımızın düzenli
olarak bahçelerini, bakımlarını ve temizlik işlemlerini
dezenfekte işlemlerini yaparak evlatlarımızın
kullanımına hazır hale getirilmiştir.
∆ Kent Temizlik Mıntıka Ekiplerimiz tarafından
düzenli olarak sahil, plaj ve piknik alanları, koylarımız,
dere içi temizlikleri, mazgalların temizliği yapılmış
bulunmaktadır.
∆ Son 3 Ay Döneminde Toplamda,
36 Mavi Bayraklı Plaj ve İşletmelerimizin aralıksız
denetimlerini yapmış bulunmaktadır.

yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiş bulunmaktadır.

∆ 2000 Adet Konteynerlerimizin Sürekliliği devam
eden Yıkama ve Bakımları yapılmakla birlikte dezenfekte işlemlerini yapılmıştır.

Beldibi’inden Çıralı'ya tüm cadde ve sokaklarımızın sürekliliği devam ederek her gün planlı olarak son sistem yol süpürme araçlarımızla
süpürme ve temizlik işlemlerini yapmış bulunmaktayız.

SAĞLIK İŞLERİ MÜD
ÜRLÜ

ĞÜ

İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE
BELEDİYE VETERİNERLİĞİ

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

∆

Sağlık Kurumuna Otobüs ile ulaşım sağlanan
hasta sayısı: 260

∆

Binek araç ile hastanede muayene ettirilen
hasta sayısı: 17

∆

Berberin evde tıraş ettiği hasta sayısı: 10

∆

Aşılanan hayvan sayısı: 219

Hasta nakil ambulansı ile hastanelere
ulaşımı sağlanan hasta sayısı: 47

∆

∆
Kısırlaştırılan hayvan sayısı: 219

∆

∆

Sağlık ekibi tarafından evde enjeksiyon pansuman yapılan hasta sayısı: 35

∆

Hastalara verilen hasta yatağı sayısı: 14
Hastalara verilen tekerlekli sandalye sayısı: 6

∆

∆

Sokak hayvanlarıyla ilgili gelen şikayet
sayısı: 379

∆

İşaretlenen hayvan sayısı: 219

İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan kişilere
verilen psikolojoik danışmanlık sayısı: 327
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Kemer Belediyesi, Kemer Belediyespor Yat ve Yelken
Kulübü Derneğine, şişme bot tahsis etti.

#senbenyokbizvarız

DENİZ SPORUNA KATKI
“KEMER’DEKİ GENÇLERİ DENİZ SPORLARINA ÖZENDİRMELİYİZ”

KEMER BELEDİYESİ’NDEN
YAT VE YELKEN KULÜBÜNE
BOT DESTEĞİ
Orhan Yeşilli

“Başkanımız Necati Topaloğlu’na
çoK TEŞEKKüR EDİYoRUZ”

“

Yat ve Yelken Kulübü Derneğinin Kemer’deki
deniz sporlarını canlandırması amacıyla ihtiyaç
duyduğu şişme botu, Kemer Belediyesi
karşılayarak deniz sporlarına katkı sağladı.

K

emer Belediyesi, Kemer Belediyespor Yat
ve Yelken Kulübü Derneğine, şişme bot
tahsis etti.
Yat ve Yelken Kulübü Derneğinin Kemer’deki
deniz sporlarını canlandırması amacıyla ihtiyaç
duyduğu şişme botu, Kemer Belediyesi karşılayarak deniz sporlarına katkı sağladı.
Dernek binası önünde yapılan programa, Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyespor Yat ve Yelken Kulübü
Derneği Başkanı Orhan Yeşilli,
derneğin yönetim kurulu üyeleri,
Kemer G Marina Genel Müdürü
Levent Tokaç ve denizciler katıldı.
Kemer Belediyespor Yat ve Yelken Kulübü Derneği yetkilileri,
kendilerine teslim edilen şişme
botun, ücretsiz yaz okulları optimist ve lazer takımlarının antrenmanı ve yarışlarında kullanılacağını belirtti.
Derneğe şişme botun teslim
edilmesinden sonra açıklama yapan dernek Başkanı Yeşilli, derneğin asıl amacının Kemer’deki
gençleri denizcilikle tanıştırmak
olduğunu söyledi.
Yeşilli, en büyük sorunlarının
deniz sporlarının zengin sporu
gibi algılanması olduğunu belir-

terek, “Bölgemizde deniz kültürünü oluşturup hem alternatif turizm hem de gençlerin alternatif mesleklere yönelmesini istiyoruz. Bu adımı Kemer
Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte atmış olduk.
Beş yıldır hiçbir faaliyet yürütmedik. Ama Başkan
Necati Topaloğlu ile ivmelenen bir çalışmaya
başladık ve Türkiye’de ilk defa ücretsiz yelken
kursunu yaptık.” dedi.

depremde mağdur olan vatandaşlara dağıtıldı

YARDIM MALZEMELERİNİ İZMİR'E ULAŞTIRDIK

İzmir’de meydana gelen ve hepimizi derinden üzen çevre illerde de hissedilen
6.6 şiddetindeki deprem sonrası Kemer’de başlatılan yardım kampanyasında
toplanan yardım malzemelerini İzmir’e ulaştırdık.Kemer Belediye ekiplerinin
taşıdığı bir tır yardım malzemesi, depremde mağdur olan vatandaşlara dağıtıldı.

10 Kasım Atatürk Kupası organizasyonunu Kemer Ayışığı Koyunda organize etmek istediklerini
de anlatan Yeşilli, “İzmir’den de iki tane ulusal
hakem gelecek. Bu destek oldukça biz de bu canlanmayı sağlarız. Bunun içinde elimizden geleni
yapacağız.” diye konuştu.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise
yelken sporunu ve deniz sporlarını yıllardır
ücretsiz olarak canlandırmaya çalıştıkları
için Kemer Belediyespor Yat ve Yelken Kulübü
Derneğine teşekkür ettiğini söyledi.
Derneğin daha önce kendisini ziyaret ettiklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını anlattıklarını belirten Başkan Topaloğlu, “Bazı
istekleri vardı. Bizde kendilerine destek verdik
ve gençlere bu yaz ücretsiz kurs verdiler.
Derneğin, geleceğin denizcilerini yetiştirebilmesi için bota ihtiyaçları olduğunu söylediler. Biz de hemen devreye girdik. Denizin
bu kadar güzel olduğu bir yerde çocuklarımızı
denizle tanıştıramazsak bu bizim ayıbımızdır.
Bu ayıbı ortadan kaldırmak için dernek üyeleriyle birlikte çalışıyoruz. Her spor dalına
destek verdiğimiz gibi bu spora da desteğimiz
devam edecek. Şişme bot kendilerine hayırlı
olsun.” ifadelerine yer verdi.
Programa katılanlar daha sonra şişme
botun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü
olarak uzun süre yeterli maddi imkan olmadığı
için faaliyetlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Kemer olarak yelken ve deniz işinde önder
olduğumuz için Kemer halkından yoğun bir talep
gelmeye başladı. Ne zaman açılacaksınız diye soranlar oldu. Bu durumu arkadaşlarımızla tekrar değerlendirdik.
Normalde bu işleri yapmayı düşünmüyordum
ama Sayın Kemer Kaymakamımız Murtaza Dayanç
ve Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’nun destek sözleriyle bu işe yeniden başladık.
Kaymakam bey ve Başkan beyin gençlere ve spora
verdikleri önem zaten malum.
Bizim içerisinde bulunduğumuz faaliyet Türkiye’de biraz yanlış tanınıyor. Bunun en büyük sorunu zengin sporu olarak adlandırılması. Biz önce bu
fikri yıkmak istedik. Bizim niyetimiz, büyük paralarla yelken sporunu öğrenen çocuklar değil, Kemer’de yaşayan, yüzü denize dönük olan, denizi seven bir çocuğun gelip bu sporu yapabileceği ortam
sağlamak.
Kemer bu spor için çok güzel iklimi ve avantajı
olan bir yer. Gençlerimizi bu konuda yetiştirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’na
bu durumu izah edince gerekli yardımları yaptı. Çocuklarımızı güvenli şekilde denize çıkarabilmemiz
için bot tedarik etti. Hedefimiz olan ücretsiz yaz
okulu kursu işlemlerini bu yaz bitirdik. Bizler sözlerimizi yerine getirince, Başkanımız Necati Topaloğlu'da desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Bu
kısıtlı zamanda hem Kaymakamlığın hem de Belediyenin desteklerini gördük. Yakın zamanda tekne sayımızı da artırarak ilerleyen zamanlarda kano, yüzme, kürek ve diğer branşlarda da burayı canlandırmak istiyoruz.”
Orhan Yeşilli / Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü Başkanı

