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MASKE, SOSYAL MESAFE, HİJYEN...

BAŞKAN TOPALOĞLU ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Valİ YaZIcI KEMER’dE

antalya'nın 19 ilçesi içerisinde
pazar yerlerinde ücretsiz maske
dağıtan tek belediyeyiz.
Pandemi döneminde kamu
kurumlarına her türlü yardımı
sağladık. Sağlık müdürlüğüne bu
süreçde 3 araç ve 13 personel ile
desteğimiz sürüyor.

KUZDERE MAHALLESİ KEMER’İN
PARLAYAN YILDIZI OLUYOR

A

ntalya Valisi Ersin Yazıcı, Kemer’de ziyaretlerde bulundu.
Kemer’de ilk ziyaretini Kemer
Kaymakamlığına gerçekleştiren Vali
Yazıcı’yı, Kemer Kaymakamı Murtaza
Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati

Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı
Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet
Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil
Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri
karşıladı. ¥ sayfa 3

Seçimlerden önce verdiği ∂ Türkiye’nin en önemli turizm
merkezlerinden olan Kemer’de
sözleri tek tek yerine
yıllardır kapalı pazar alanının
getirmeye devam eden
olmayışının farkında olan BaşBaşkan Topaloğlu ve
kan Topaloğlu ve ekibi, Kemer'in
ekibi, hizmetlerine bir
ilk kapalı pazar yerini kazandırdı. ¥ sayfa 5
yenisini daha ekledi.

Bugüne kadar yaklaşık 280 bin
adet maske üretip ücretsiz
dağıtımını gerçekleştirdik.

T

üm dünyayı etkisi altına alan
yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Kemer Belediyesi, kendi maskesini
üreterek halka ücretsiz olarak ulaşmasını sağlıyor. Atatürk Sanat Eği-
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KEMER BElEdİYE BaşKaNI NEcaTİ TOpalOğlu:

tim Merkezi (ATASEM) binasında
belediye personeli tarafından üretilen maskeler, yine belediye personeli tarafından pazar yerlerinde
halka dağıtılıyor ve resmi kurumlara veriliyor. ¥ sayfa 8

“Özel çocuklarımızla
özel bir çalışma yaptık”
∂ kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
umut Su rehabilitasyon
merkezi’ndeki özel çocuklarla ebru çalışması
yaptı. Özel çocuklarla
eğlenerek ebru çalışması yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, özel çocuklarla yakından ilgilendi. ¥ sayfa 9

İZMİR’İN YANINDAYIZ

¥ sayfa 8

“KEMER’İ BİRLİKTE
YÖNETİYORUZ”

Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, "Kemer'de bir yatırım
yapılıyorsa, yapılan tasarruftan dolayı
yapılıyordur. Tasarruf ediyoruz, Kemer
kazanıyor" dedi.

kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
Beycik mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek
şikayetlerini dinledi. ¥ sayfa 11

KEMER’E MOdERN
YOllaR
Vergiler gerekli yere harcanıyor
∂ Başkan Topaloğlu, belediyede tasarruf tedbirleri uyguladıklarını ifade ederek, “Kemer’de
bir yatırım yapılıyorsa, yapılan tasarruftan dolayı yapılıyordur. 2018 yılında temsil ağırlamada harcanan miktar 8 milyon 604 bin 813
lira. 2020 yılı temsil ağırlama miktarı ise 632
bin lira. Aradaki fark ortada. Yani biz kemerleri sıkmadıktan sonra halktan bir şeyler isteyemeyiz. Biz Kemer’deki halktan alınan vergileri
gerekli yerlere harcıyoruz.” ¥ sayfa 3
KEMER BELEDİYE BAşKANI NEcAtİ tOPALOğLU:

¥ sayfa 9

KEMER BElEdİYESİ’NdE

HİZMETTE
SINIR YOK!

aTaTÜRK paRKI
adI GİBİ KEMER’E YaKIşacaK

kemer Belediyesi, Güneşi, denizi, sahili, doğal
güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle tatilcilerin
ilgisini çeken ulupınar mahallesi çıralı
Bölgesi’ne her türlü hizmeti vermeye devam
ediyor. ¥ sayfa 2

Gazinoydu eğitim yuvası oldu
∂ Daha önce gazino olarak da faaliyet gösteren ah-

met erkal Spor Tesisleri’ndeki bina, kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’nun girişimleriyle eğitim
yuvasına dönüştürüldü. ¥ sayfa 6

B

çocuklarınız
Bİzlere
emaNeT ¥ sayfa 7

KEMER AKTİVİTE REHBERİ

¥ sayfa 10
KEMER'İ GEZMEK
ARTIK ÇOK DAHA KOLAY

K

emer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, zor bir
süreçten geçtiklerini belirterek, pandemi sürecinde eğitim alacak olan öğrencilere başarılar diledi. ¥ sayfa 7

/kemerbelediyesi

aşkan Topaloğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün adına
yakışır bir projeye imza atmak istediklerini söyledi.
Toplam maliyetinin yaklaşık 6
milyon liraya mal olduğunu
söyleyen Topaloğlu, projenin
hızla devam ettiğini kısa
süredede tamamlanacağını
söyledi. Topaloğlu, proje kapsamında park içerisinde yapılacakTERS EV, ÇEKİM
MERKEZİ OLACAK
lardan da bahsetti. ¥ sayfa 4

/kemerbelediye

/kemerbelediyesi

KINDIL GÜNÜBİRLİK
ALANI KEMER’E
YAKIŞTI

¥ sayfa 11

/kemerbelediyesi
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KEMER BELEDİYESİ’NDE

HİZMETTE SINIR YOK!
Kemer Belediyesi, Güneşi, denizi, sahili, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle tatilcilerin ilgisini çeken
Ulupınar Mahallesi Çıralı Bölgesi’ne her türlü hizmeti vermeye devam ediyor.

S

essiz, sakin ve doğal ortamı ile dikkat
çeken Çıralı, pandemi döneminde doğal
tatili tercih eden misafirler tarafından bu
yıl daha çok tercih edilirken, misafirler, günübirlik
yat turları ile Çıralı ve çevresinin muhteşem
güzellikleri ve Akdeniz'in harika denizinde unutulmaz günler yaşamaya devam ediyor. 3,2
km uzunluğunda, Akdeniz' in en temiz ve denize
girilebilecek en güzel yerlerinden birisi olan
Çıralı; sahili, Eşsiz kumsalı ve caretta caretta
yuvalarının koruma bölgesi ile dikkat çekiyor.
Çıralı’da, Türkiye’de ender bir durum gerçekleşti!
Kemer Belediyesi, Başkan Necati Topaloğlu’nun
direktifleri ile, Ulupınar Çıralı Koruma Kooperatif
ile imzalanan Kaplumbağa protokolü kapsamında, Kemer Belediyesi olarak dört çalışana
maaşlarını ödüyor. Bu konuda Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya Başkan Topaloğlu’na teşekkürlerini sunuyor:“Belediye Başkanımız bu yılda çevreye katkı yapmaya devam
etti. Kooperatifimiz ve Kemer Belediyemiz arasında Kaplumbağa protokolümüz var. Bu yılda
katkılarını devam ettirdiler. dört tane çalışanımızın maaşını ödediler. Her türlü yardımları
devam ediyor. Bu durum bir Belediyenin deniz
kaplumbağası koruma amaçlı yardım ettiği Türkiye’de ender bir durumdur.
Burada gerçekten çok iyi bir
katkı verdiler. Sağ olsunlar biz
bu yıl, hiçbir sıkıntı yaşamadan
koruma hizmet çalışmamızı sürdürdük” Çıralı sahili, İngiliz The
Guardian Gazetesi'nin seyahat

NE DEDİLER?
Sezonun halen devam ettiği bölgede yer
alan turizmciler, esnaflar, vatandaşlar ve
tatilciler ile görüştük.

¥ Erdal KÖYLÜOĞLU ( Çıralı-İşletmeci )
“Köylüoğlu sülalesi olarak, yaklaşık 200 yıldan bu yana
bölgede yaşayan ailelerdeniz. Tarımcılık ile uğraşırken,
zamanla turizme yöneldik. 1980 yılından bu yana işletmeciyim. Şu anda yetkililerimizden tek isteğimiz bölgemizin alt yapısının bir an önce yapılıp, denizlerimizin
kirlenmeden bu işe çözüm bulunması. Doğa ile bütünleşip onu korumalıyız. Bölgeye bir arıtmanın yapılmasını bekliyoruz. İmarımız zaten gelmek üzere. Ona göre
de inşallah yollar, çizgiler yapılır. İmarımız % 10 kapasite ile koruma amaçlı ahşap bungalov, taş olarak uygulanacak. Köyü de ve köylüyü de koruyacak bizler,
burada yaşayanlarız. Biz bu işleri bıraktıktan sonra çocuklarımızın bu yaptıklarımıza devam etmelerini istiyoruz. Belediyemizden imar konusunun hızlandırılmasını ve bir an önce yollarımızın ve alt yapımızın hazırlanmasını bekliyoruz”

Ulupınar Mahallesi Muhtarı
Habib Altınkaya,
Ulupınar Mahallesi olarak
Kemer Belediyesi ile iyi bir işbirliği halinde
olduklarını söyledi ve başkan
Topaloğlu’na teşekkür etti.

yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz plajları
arasında gösterilirken, Kemer Belediyesi de bölgede gösterdiği temizlik seferberliği ile övgü
alıyor:Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya, Ulupınar Mahallesi olarak Kemer Belediyesi ile iyi bir işbirliği halinde olduklarını
söylerken “ Belediyemiz şu anda çöplerin toplanması ve temizlik konusunda çok iyi çalışıyor.
Günlük çöplerimiz alınıyor. Bu konuda Belediye
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Birçok
bölgeden Çıralı’ya gelen insanları burasının çok
güzel olduğunu, günlük çöplerin çok iyi bir
şekilde toplandığını söylüyorlar.
Kemer Belediyesi Temizlik çalışmaları ile övgü alıyor!
Açıkçası bu konuda minnettarız. En büyük sorunumuz şu anda Çıralı’nın koruma amaçlı imar
planı. Şu anda Belediyemiz o konuda 18 uygulaması ile ilgili hızlı bir şekilde uğraşıyor. İnşallah
çözülür ve kısa sürede bölgemizi, Altyapımız, üst
yapımız, yollarımız açılarak yaşanır bir turizm
beldesi haline getiririz. Bu konuda Belediyemiz
büyük bir özveri gösteriyor. Yayla yollarımızın
topraklanması, düzenlemelerini Belediyemiz yapıyor. Ulupınar’da bir yolumuz var. orda içme
suyu, alt yapı sorunu çözüldükten sonra Belediye
Başkanımızın sözü ile o yolu da asfaltlayacaklar.
Belediyemiz, diğer konularda da her türlü aradığımız zaman geri dönüyorlar. Bu konuda
Belediye Başkanımız, Belediye Başkan
Yardımcılarımız, Müdürlerimiz sağ
olsunlar her türlü katkıyı sağlıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇIrAlI’dA VATANdAŞlAr İlE BUlUŞAN KEMEr BElEdİYE BAŞKANI NECATİ TopAloğlU:

“HALK TOPLANTILARI İLE BİR ARADAYIZ”
¥ Mehmet ÜTÜ (Çıralı-İşletmeci )
“ Kemer Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Burada
bir sıkıntımız yok . Bizler, doğal olarak yaşadığımız turizmin göz bebeği olan Çıralı’da herkese güzel bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. İlerleyen süreçte Covid nedeniyle sıkıntılar olsa da Başkanımızın Çıralı’yı
bir ziyaret etmesini ve kendisini burada görmek istediğimizi söylemek isterim. Kemer Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyorum ve başarılı buluyorum.
Kemer sayfasından takip ediyorum çalışmaları. Çok
çok iyi. Şu an okullarda, eğitime destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize defter kalem kırtasiye dağıtıldı. Çok güzel bir uygulama. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Temizlik konusunda da her gün Belediye aracımız geliyor, temizliğini yapıyor. Çıralımıza
güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışıyorlar”

¥ Mehmet Öner AYGÜN: (Çıralı-İşletmeci )
“ Çıralı’da doğdum ve büyüdüm ve ikinci jenerasyondanım. Kemer Belediyesi çöplerimizi düzenli alıyor. Gördüğüm enteresan bir durum. Önceki Belediye döneminde bu şekilde görmemiştim. Konteynırların düzenli
olarak temizlendiğini görüyoruz. Bu dönemde birkaç
yolun Belediyemiz tarafından yapıldığını gördüm.
Olympos tarafına giderken Köprü çalışmasının daha
hızlı yapıldığını gördüm. Bunlar Belediyemizin dikkat
çeken çalışmaları. Necati Başkanımızı daha çok Çıralı’da görmek isteriz. Başkan her türlü sorunu kısa sürede çözmek istiyor. Başkan olarak değil ama Belediye
ile Çıralı Muhtarlığı arasında daha yoğun ilişkilerin olması gerektiğine inanıyorum. Belediyeye ulaşmak artık eskisine göre daha basit hale geldi. İmar yıkım konusunda gelişmelerin kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Bu tabi sadece Kemer Belediyesi üzerinde olan bir
problem değil. Belediye imar müdürlüğümüzün bu konuya daha yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Yıkımlar
ile ilgili, başladı, başlayacak ne oldu gibilerden sürekli
dedikodular dönüyor. Bu konuda bilgi bekliyoruz”

¥Nuray Celayir ALLAK ( Tatilci )
“ İsviçre’den Zürih’den geliyorum. Buraya tatil amaçlı
geliyorum. Bu ortamı ve doğallığını çok seviyorum.
Burası aile ortamı. O yüzden de rahatlıkla tek başıma
gelebildim. Sahilde çok rahatlıkla eşyalarımızı bırakıp,
denizde gidebiliyoruz. Buraya tavsiye üzerine geldik
çok beğendik. Çıralı’yı herkese tavsiye ediyorum”

Sıcak bir sohbet havası şeklinde geçen toplantıda konuşan
Başkan Topaloğlu, Çıralı’nın Kemer için çok
önemli bir yer olduğuna değinerek, adeta cennetten bir köşe
olduğunu ve buranın kıymetinin
bilinmesinin altını çizdi.

B

“Herkese aynı ve eşit şekilde
hizmet vereceğiz. Gerekli yerlerle görüşerek tüm sorunların üstesinden geleceğiz”

“AMACIMIZ KİŞİYE DEĞİL, TOPLUMA
HİZMET ETMEK“

elediye Başkanımız Necati Topaloğlu’nun yaptığı halk toplantıları, Çıralı Mahallesi’ndeki
toplantıyla devam etti.
Çıralı Mahllesi’ndeki köy kahvehanesinde yapılan toplantıya, Başkanımız Necati Topaloğlu’nun yanı
sıra, belediye başkan yardımcılarımız
Emin Gül ve Gülsüm Bal, İlçe Sahil
Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, meclis üyelerimiz İsmail Aka, Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, Emrah Ayhan,
Ulupınar-Çıralı Muhtarı Habip Altınkaya, birim müdürlerimiz ve Çıralı halkı katıldı.
TüM proBlEMlEr dEğErlENdİrİldİ
Toplantıda, Çıralı’nın imar sorunu, denizdeki şamandıralar ve teknelerin oluşturduğu yoğun trafik, otopark,
bozuk yollar, arıtma, sağlık ve sahilde tuvaletlerin bulunmaması gibi konular tartışıldı. Sıcak bir sohbet havası
şeklinde geçen toplantıda konuşan Başkanımız Topaloğlu,
Çıralı’nın Kemer için çok önemli bir yer olduğuna değinerek, adeta cennetten bir köşe olduğunu ve buranın

kıymetinin bilinmesinin altını çizdi. Çıralı’daki imar sorunları ile ilgili konuşan Başkanımız Topaloğlu, “Çıralı’da
koruma amaçlı imar planı var. Bu çok güzel bir şey. Buradaki yapılaşmayla ilgili olumlu bir konu. Yasaya göre
imar planı kapsamında yanlış yapılaşmaya müsaade
edilmiyor. Bozuk olan yollara asfalt veya beton dökümü
yasak. Taş döşemesi yapılacak. İmar planında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi. Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, Çıralı’nın sorunları olduğunu bildiğini

B

ancak çözülemeyecek büyük bir sorunu
olmadığına vurgu yaparak, “Burada
betonarme bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Buranın ayrı bir yeri var.
Çıralı, caretta carettaların yuvalama
alanı. Nesli tükenme tehlikesi bulunan
caretta carettalar ile ilgili yapılan uygulamalar çok güzel. Bu hayvanlar
artık buranın bir simgesi konumuna
geldi. Bunları korumamız gerekiyor.
Biz, kişiye değil topluma hizmet için
göreve geldik. Herkese aynı ve eşit şekilde hizmet vereceğiz. Gerekli yerlerle
görüşerek tüm sorunların üstesinden geleceğiz.” diye
konuştu.Vatandaşların otopark sorunlarını da dinleyen
ÇAlIŞMAlAr HIZlI Bİr ŞEKİldE YApIlACAK
Başkan Topaloğlu, gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde
başlatacaklarını kaydetti. denizdeki şamandıralarla ve
tekne trafiği ile ilgili gelen bir soru üzerine söz alan İlçe
Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören ise konuyla ilgili
gerekli görüşmelerin yapıldığını, sahile teknelerin yanaşabileceği seyyar bir iskele yapılacağının müjdesini verdi.

elediyemizin belirlediği 4 personel,
dünyanın en önemli sahillerinden
ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya olan caretta carettaların yuvalama
alanlarından Çıralı sahilinde caretta caretta
nöbeti tutuyor. Belediyemiz ile Ulupınar
Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında caretta carettaları koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş
birliği protokolü imzalanmasının ardından
görevlendirilen 4 personelimiz, caretta
carettaların yaşam alanları kolaylaştırmaya
çalışıyor. Belediyemizin deniz kaplumba-

CARETTA
CARETTALARIN
‘RESMİ
KORUYUCULARI’
¥ Narengül ÇELİK ( Çıralı Vatandaş )
“ 30 senedir Çıralı’ya gidip gelirim. 3 senedir de yerleşik olarak Çıralı’da ikamet ediyorum. Doğayı ve burayı çok seviyorum.
Ancak bazı eksiklikler var. En büyük eksiğimiz Sağlık Ocağımızın olmayışı. Bizler
emekliyiz. İlaçlarımız oluyor ya Kemer’e
gidiyoruz, ya da Kumluca’ya. Bu bakımdan
biraz sıkıntılıyız. Eczanemizin olmasını isterim. Buranın en güzel yanı köylüler ile
gelenlerin iç içe olması. Burada yaşamaktan çok memnunuz. Ağaçların kesilip de
doğanın bozulmamasını istiyoruz. Fazla
yerleşik ev yapılmamasını istiyoruz”

ğalarına verdiği önem ve değer dolayısıyla
Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu
tarafından görevlendirilen Dicle Yılmaz,
Kadir Aydınlı, Uğur Akyol ve Emin Sofoğlu,
caretta carettaların korunması, popülasyonunu artırmak için her gece sabaha
kadar sahilde nöbet tutuyor. Belediye
personelimiz, caretta carettaların yumurtlamaya başladığı andan itibaren yumurtaların sayısı tutup, yuva sayısının
tespiti, yumurtadan çıkış döneminden
yavruların denize ulaşmasına kadar tüm
süreci titizlikle takip ediyor.

¥ Mustafa ZORLU (Çıralı-İşletmeci )
“ Çıralımızda, sezon her şeye rağmen olumlu bir şekilde
devam ediyor. Hala turistlerimiz var. Pandemi döneminde gerekli önlemlerimizi aldık. Temizlik olarak Belediyemizin yapmış olduğu desteklerden dolayı uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah
bundan sonra da bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Gerekli önlemlerimizi Belediyemiz ile birlikte aldığımız için herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Belediyemizin hizmetlerinden memnunum. Pandemi döneminde en
önemli şey temizlik. Gerek temizlik olsun, gerekse de görevli arkadaşların bizlerin eksikliklerimizi tamamlamak
için bu konularda bizleri bilgilendiriyorlar. Her gün bizimle beraberler, destekçiler. Teşekkür ediyoruz”
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CUMHURİYET COŞKUYLA KUTLANDI

C

umhuriyetin 97. yılı kutlamaları kapsamında, Kemer lerdeki vatandaşlar ve turistler, deniz üzerinde yapılan
Belediyesinin hazırladığı tır, ilçe genelinde kortej flyboard gösterisini de ilgiyle izledi. Kemer Belediye
oluşturarak vatandaşları selamladı. Bando
Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in mahalletakımı eşliğinde Kemer’in tüm mahallelelerinden geçen tırı ve konvoya katılanları
rinde kortej oluşturan tırın geçişi sıraselamladı. Kemer Belediye Başkanı Nesında vatandaşlar da ellerindeki Türk
cati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında,
bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.
Cumhuriyet Bayramını Kemer’de
Kemer Cumhuriyet Meydanı’ndaki
coşkuyla kutladıklarını söyledi. Vahavai fişek gösterileri de büyük
tanın ve bayramların kıymetini
bir ilgi ile izlenirken, vatandaşlar
bilmek gerektiğinin altını çizen
ve ilçede tatilini devam ettiren
Başkan Topaloğlu, “Öyle bir gençlik
turistler cep telefonları ile görünyetiştirelim ki vatanını, bayrağını,
tüledi. Bando takımının Liman Cadmilletini ve Atatürk’ü sevsin. Kedesi’nden zafer şarkıları eşliğinde
mer’de güzel etkinlikler oldu. Pangeçişi sırasında da cadde esnafı alkışlarla
demiye rağmen belediye olarak kortej
ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramını
yaptık ve çeşitli etkinlikler düzenledik.
kutladı. Kutlamalar kapsamında Kemer Sahil
Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”
Güvenlik Komutanlığı tarafından koordine edilen tekdedi. Türk bayraklarıyla süslü tır, gece saatlerine kadar
nelerin geçişi de yapıldı. Teknelerin geçişi sırasında sahil- ilçe genelinde kutlamalara devam etti.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU:

TASARRUF ETTİK, KEMER KAZANDI!
Kemer Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirilirken,
toplantıda, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü.

K

emer Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda,
daha önce Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen
2021 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. Gündem maddesiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geçen sene 133 milyon 520 bin
lira olan bütçenin bu sene yüzde 10 artırılarak 145
milyon lira olarak belirlendiğini söyledi. Başkan Topaloğlu, belediyede tasarruf tedbirleri uyguladıklarını ifade ederek, “Kemer’de bir yatırım yapılıyorsa,
yapılan tasarruftan dolayı yapılıyordur. 2018 yılında temsil ağırlamada harcanan miktar 8 milyon
604 bin 813 lira. 2020 yılı temsil ağırlama miktarı
ise 632 bin lira. Aradaki fark ortada. Yani biz kemerleri sıkmadıktan sonra halktan bir şeyler isteyemeyiz. Biz Kemer’deki halktan alınan vergileri gerekli
yerlere harcıyoruz. Tasarruf ediyoruz, Kemer kazanıyor” diye konuştu. Öte yandan, Kemer Belediyesi
2021 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2021 yılı
Gelir Tarifesi de görüşülerek oy birliği ile karara
bağlandı. Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı meclis üyesi Hasan Ali Acar, her iki madde
Gündem maddesiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geçen sene 133
ile ilgili olarak yapılacak olan yatırımlarla ilgili
milyon 520 bin lira olan bütçenin bu sene yüzde 10 artırılarak 145 milyon lira olarak belirlendiğini söyledi.
meclise bilgiler verdi.

BAŞKAN TOPALOĞLU ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

VALİ YAZICI KEMER’DE

BAŞKAN TOPALOĞLU,
MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

A

Belediyesine geçti. Belediye binası önünde çiçeklerle karşılanan
Vali Yazıcı, belediye Başkanı Topaloğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda ise
Başkan Topaloğlu, Vali Yazıcı’ya
Kemer hakkında bilgiler vererek,
göreve geldikleri günden bu
yana yaptıkları çalışmaları ve
yapacakları projeleri anlattı.
Daha sonra Liman Caddesinde
esnafı ziyaret eden Antalya Valisi
Ersin Yazıcı ve Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu, esnafla bu yılki turizm sezonu
hakkında sohbet etti.

Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak muhtarlarımızla her zaman görüş halindeyiz. Belediye olarak
tüm mahallelerimizde yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Muhtarlarımızla birlikte el ele
vererek tüm mahallelerimizi daha modern bir hale getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

B

eldibi Mahallesinde muhtarlarla ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Topaloğlu,
muhtarların mahallelerine verdikleri
desteklerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında,
muhtarların demokrasinin en temel taşlarından biri olduğunu söyledi.Devletle vatandaş
arasında köprü vazifesi gören muhtarların belediye ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarına vurgu yapan Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak muhtarlarımızla her zaman görüş halindeyiz. Belediye olarak tüm mahallelerimizde yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Muhtarlarımızla birlikte el ele
vererek tüm mahallelerimizi daha modern bir
hale getirmek için çalışıyoruz. Muhtarlarımı-

K
KEMER'DE AVRUPA
ÇEVRE AJANSI ‘DENİZ
ÇÖPLERİ İZLEME’
PROGRAMI KAPSAMINDA
SAHİL TEMZİLİĞİ YAPILDI

S

en, ben yok, biz varız! Sloganı ile çıkmış olduğumuz bu kutsal
görevimizde yaklaşık 19 aydan bu yana Kemer’i hep birlikte
yönetiyoruz. Bizlere verdiğiniz güven ile Kemer’de verdiğimiz
sözleri gerçekleştirmek adına gece gündüz demeden tüm ekibimiz
ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Beldibi’nden Çıralıya’ya
uzanan bölgemizde tüm mahallelerimizde hummalı çalışmalarımız
devam ediyor.
Bu süre içerisinde verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına
öncelikle ‘Tasarruf’u ön plana çıkardık. Temsil etmiş olduğumuz
kurumda tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu biliyor ve tüm
harcamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Yaptığımız ciddi
tasarruflar ile bugün sizlerinde gördüğünüz projelerimizi daha rahat
hayata geçirme fırsatı buluyoruz. Tasarruf konusunda önceki dönem
temsil harcamaları ile ilgili aradaki farkı kıyaslayabileceğiniz bir
örnek vermek istiyorum:
Kemer Belediyemizde;
- 01.10.2017 - 31.03.2019 tarihleri arasında son 18 ay
zarfındaki temsili gider harcaması 11.573.221,60 TL
- 01.04.2019 - 30.09.2020 tarihleri arası 18 ay süre
zarfındaki temsili gider harcamamız 1.420.381,28 TL
- Tek kalemde temsili gider harcamasından eski dönem ile
yönetimimiz dönemindeki yapmış olduğumuz tasarruf farkı
10.152.840,32 TL .dir.
Mesai arkadaşlarımız mutluluğu bizim mutluluğumuz !
Bu sadece bir örnek. Bu tasarruf tedbirlerimiz tüm birimlerimizde
uygulanmaktadır. Tasarruflarımızı devam ettirerek Kemerimize
aralıksız hizmetler vermeye kararlıyız. Geçtiğimiz dönemde
personelimizin maaşlarını zaman zaman aylarca alamazken, artık
personel maaşlarımızı gününden önce yatırıyor, onlarında evlerine
mutlu bir şekilde gitmelerini sağlıyoruz .
Bu arada araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. 3 Adet
Çöp Toplama Aracı, 1 Adet Yol Süpürme Aracı, 1 Adet Sokak
Hayvanı Taşıma Aracı, 1 Adet Bomlu Vinç, 1 Adet Lastik Tekerlekli
Ekskavatör Kepçe olmak üzere toplamda 7 Adet yeni araç alımı ile
birlikte 3 adet atıl durumda olan araçlarımızı yeni bakımları ile faal
duruma getirdik, belediye bünyemize katarak siz sevgili halkımızın
hizmetine sunduk.
Okul sıralarından beri inancımdır;
Bir okul fazla yapın,bir hapishane eksiltmiş olursunuz.
Eğitimde, 6 bin öğrencimizin anaokulundan 8.sınıfa kadar
kırtasiye ihtiyaçlarını temin ederek okul sıralarında hazır durumda
bırakmış olmanın mutluluğunu yaşadık. Lise öğrencilerimiz servis
ihalesini yapıp yüklenici firma ile servislerimizi başlatmış
bulunmaktayız . Geçen seneki gibi bu yıl da pandemiye uygun
şartlarda çocuklarımızı ücretsiz taşıyorlar.
Anaokulundan Üniversiteye Kadar Evlatlarımız Bizlere Emanet..
Kemer Belediyesi kadrosuna dahil ettiğimiz 2 Türkçe, 2
Matematik, 1 Fizik, 1 Kimya, 1 Biyoloji, 1 Tarih, 1 Coğrafya,
Psikolojik Danışman Rehber Öğretmen ve Kurucu Müdürümüz
olmak üzere toplamda 11 Öğretmenimiz, 142 Öğrencimize
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezimizde eğitim vermektedir.
Evlatlarımızın gelecekleri ve hayata ışık olabilmeleri için her daim
yanlarında olmanın gayretini sarfetmeye devam edeceğiz.
Okullarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okullarımızın boya
ihtiyaçlarını karşıladık, birçok okulumuzun boya işlerini
gerçekleştirdik. Birçok okulumuzun da klima sistemlerini değiştirdik.
Pandemiye rağmen yatırımlarımız sürüyor.
Sizler ile birlikte Kemer’i yönetmeye ve hizmetlerimizi
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen her
türlü isteğin bizlerin başının üstünde yeri vardır.
Sizlerden çok beğeni aldığımız, Mustafa Ertuğrul Parkını
vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Halkımız Parkımız içerisinde yer
alan Cafemizden uygun fiyatlar ile yararlanırken, daha rahat
denize girebiliyor. Kındıl piknik alanını yaptık. Modern ve yeni
yollar ile de hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, MUHTARLARLA VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

ntalya Valisi Ersin Yazıcı,
Kemer’de ziyaretlerde bulundu. Kemer’de ilk ziyaretini Kemer Kaymakamlığına
gerçekleştiren Vali Yazıcı’yı, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan
Ergel, Kemer Emniyet Müdürü
Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören,
kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri karşıladı.
Vali Yazıcı, kaymakamlıkta
kısa bir toplantı sonrası Kemer

HER BİRİMİZ BİRLİKTE
TEK TEK, KEMERİMİZ
İÇİN ÇALIŞIYORUZ !

Kemerimize yeni bir nefes katacak Atatürk Parkı’mızda
çalışmalarımız hızla ilerliyor.
Temel atma töreninin kısa bir süre önce gerçekleştirdiğimiz Atatürk
Parkımız ile yeni bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu
yaşarken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adını bir
kez daha yaşatacak olmanın, yeni nesillerimize ideolojilerini
aktarabilecek olmanın onuru içerisindeyiz.
Kısa bir sürede halkımızın kullanıma açılmasını beklediğimiz
toplam 6 Milyon Liraya mal olacak parkımızın giriş bölümüne cafe
yapılacak olup, diğer ucunda ise ters ev bulunacaktır.
Parkın içerisinde olan köprüler yenilecek olup, oturma grupları,
yürüyüş, bisiklet ve koşu yolları, wc gibi bir takım düzenlemelerin
yapılacağı Kemerimize yakışacak projemiz ile siz sevgili Halkımız
ile yeniden bir arada olacağız.
Bizleri her zaman destekleyen Meclis Üyelerimize ve Kemer
Halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

zın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi. Muhtarlar ise her mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Topaloğlu ve
Kemer Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

emer’de Kındılçeşme Piknik alanında Avrupa
Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programı
kapsamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfının
(TÜRÇEV) Kemer Belediyesi ile iş birliğince sahil temizliği yapıldı.11 dönümlük Kındılçeşme piknik alanında
yapılan etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin
Gül, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl
Koordinatörü Lokman Atasoy, Mavi Bayrak Temsilcileri
Halil Öncü, Serap Minta ve belediye ekipleri ile gönüllüler katıldı. Kındılçeşme sahilinde Avrupa Çevre
Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programı kapsamında
yapılan temizlik etkinliğinde toplanan çöplerin, incelendikten sonra yapılacak olan bilimsel araştırmaya
da zemin oluşturacağı belirtildi.

Pandemi şartlarına rağmen bütün mahallelerimizde çalışmalarımız
aralıksız sürüyor. Kemer’in ilk kapalı Pazar yerini Kuzdere’ye
kazandırdık. Pazarımız modern görüntüsü ve yapısı ile olduğu
kadar yüz tanıma kamera sistemi ile ileri teknoloji ile hizmet
verecek. Yine pazarımızın yanında bir bina yaptık ve burada da
bir mutfağımız var. Vatandaşımız mevlütünü düğününü, nişanını
burada yapabilecek. Bu kapalı pazarlarımız sırası ile diğer
mahallemizde de yapılmaya devam edecek. Bundan sonraki
projemizi de Aslanbucak Mahallemize uygulayacağız.
Belediye olarak halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz.
Zorlu geçen pandemi sürecinde halkımızın maske ihtiyacını
karşılıyoruz. Kemer Belediyesi olarak günlük yaklaşık 4 bin maske
üretiyoruz. Tüm kamu kurum ve ilgili yerleri dezenfekte ettik. Sağlık
Müdürlüğümüze 3 araç ve 6 personel verdik. Halkımız sosyal
mesafe, temizlik ve maske kuralına uyarsa hep birlikte bu işin
üstesinden geleceğimize inanıyorum.
“Sözümüz Var Bize İnananlara..”sloganımızla çıkmış
olduğumuz bu kutsal yolda sözlerimizi tutmaya devam
ediyoruz.
Siz Sevgili Halkımızın sesine kulak veriyor
ve çözüm odaklı çalışmalarımızı her daim
devam ettiriyoruz. Her türlü istek ve
şikayetinizi bizlere telefonlarımızdan, sosyal
medya hesaplarımızdan iletebilirisiniz.
Saygılarımla.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI

kemer4_QUARKXPRESS (8.5) SABLON 67 LIK BOBIN 4.11.2020 14:29 Page 1

4

Kasım 2020
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ATATÜRK PARKI
ADI GİBİ KEMER’E YAKIŞACAK
Kemer Belediye
Başkanı Necati
Topaloğlu’nun
Kemer’e
yeni bir soluk
kazandıracağına
inandığı Atatürk
Parkı projesi hızla
ilerliyor.

TERS EV, ÇEKİM
MERKEZİ OLACAK

B

Başkan Topaloğlu,”Kısa sürede Kemer’e çok güzel bir hizmeti kazandırmış olacağız. Desteklerini esirgemeyen meclis üyelerimize ve Kemer
halkına teşekkür ediyorum. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin.”

aşkan Topaloğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün adına yakışır bir projeye imza atmak
istediklerini söyledi. Toplam maliyetinin yaklaşık
6 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Topaloğlu, projenin hızla devam ettiğini kısa sürede de tamamlanacağını söyledi.Topaloğlu, proje kapsamında park
içerisinde yapılacaklardan da bahsederek, “Parkın giriş
bölümünde bir kafe yapılacak. Diğer ucunda ise ters ev
olacak. Parkın içerisindeki köprüleri yenileyeceğiz.
Oturma grupları, yürüyüş ve koşu yolları olacak. Kemer’e yakışan bir proje.Kısa sürede Kemer’e çok güzel
bir hizmeti kazandırmış olacağız. Desteklerini esirgemeyen meclis üyelerimize ve Kemer halkına teşekkür
ediyorum. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin.”
diye konuştu.
KEMER’DE DEĞİŞİM HİÇ BİTMEYECEK
Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer’de değişimin hiç
durmadığını ve aralıksız devam ettiğine dikkat çekerek, Atatürk Parkı projesinden sonra Mustafa Ertuğrul
Aker Parkında yeni bir düzenleme yapılacağını ve yeni
belediye binasının projesine en kısa zamanda başlayacaklarının müjdesini verdi. Başkan Yardımcısı Emin
Gül ise Türkiye’nin göz bebeği konumundaki Kemer’e
yakışan bir projeye imza attıklarını belirterek, Başkan
Topaloğlu’na emeklerinden ve katkılarından dolayı
teşekkür etti. Meclis üyelerinden Mustafa Bilici ise projenin sosyal yönlü olduğunu belirterek, projeyi çok
beğendiğini ve Kemer’e çok yakışacağını kaydetti.
Meclis üyeleri İsmail Aka ve Emrah Ayhan da projenin Kemer’e farklı bir değer katacağını anlatarak,
emeği geçenlere teşekkür etti.
Meclis üyesi Aslı Bayar Ulukapı da projenin Kemer’e
hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmaların tamamlanmasından sonra parkın Kemer’e albeni katacağını
ve ilgi çekeceğine inandığını dile getirdi.

5 YILDIZLI
OTEL

luşma
“Kemer’in bu u”
noktası old

KALİTESİNDE
BİR PARK
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
göreve geldiği günden ilk günden itibaren
Kemer halkına kazandırdığı hizmetlerine bir
yenisini daha ekledi.

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu yaptığı açıklamasında, Mustafa Ertuğrul Aker
Parkı (Olbia) içerisinde daha önce çarpık yapılaşmaların olduğunu belirterek, göreve
geldiklerinden sonra parkın içerisini temizlediklerini ve düzene soktuklarını söyledi.

Topaloğlu,”Projemiz tamamlandıktan sonra Kemer’e
yeni ve güzel bir hava katacak. “ dedi.

K

emer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, Atatürk Parkı projesi
kapsamında yapımı devam
eden ters evdeki çalışmaları yerinde
inceledi. Kemer’e yeni bir soluk
kazandıracak olan projede çalışmalar
hız kesmeden devam ediyor. Kemer’i
hak ettiği yere taşımak için gecesini
gündüzüne katan Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, ters evde devam
eden çalışmalar hakkında yüklenici
firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada,
“Atatürk Parkında çalışmalar hızla devam ediyor. Projemiz tamamlandıktan sonra Kemer’e yeni ve güzel bir
hava katacak. Türkiye’nin en önemli
turizm merkezlerinden olan Kemer’e
gelen yerli ve yabancı misafirler, ters
eve gelerek fotoğraf çektirebilecekler.
İlçemizde tatilini sürdüren turistler
buradan güzel anılarla ayrılacaklar.
Kemer’e ve turizme katkı sağlamaya
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirler,
ters eve gelerek fotoğraf çektirebilecekler.

K

emer Belediyesi yanında bulunan Mustafa Ertuğrul
Aker (Olbia) Parkı’nı kötü görüntüsünden arındıran ve
Kemer’e yakışan bir park haline getiren Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer halkı için gecesini
gündüzüne katmaya devam ediyor.
Kemer halkı için elinden gelenin en iyisini yapmak için çok
sıkı çalışmaya devam eden Başkan Topaloğlu ve ekibi,
Mustafa Ertuğrul Aker parkını ve belediyeye ait halk plajını
yeniden düzenleyerek halkın kullanımına sundu.
Park içerisinde yapılan düzenlemeler kapsamında, duş
kabinleri, soyunma odaları, tuvaletler, çay bahçesi, oturma
alanları ve plajdaki genişletme çalışmaları ile halkın daha refah bir ortamda vakit geçirebilmelerine olanak sağlandı.
KEMER’E YAKIŞAN BİR PLAJ HALİNE GELDİ
Normalleşme sürecine girildiği günden itibaren özellikle sıcak yaz günlerinin akşam saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşların, park içerisinde ve sahilde yoğunluk oluşturmaya
başladı. Belediyeye ait çay bahçesinde vakit geçirmek isteyen
vatandaşların, belediye ekiplerinin hazırladığı birbirinden
lezzetli pasta, kek ve içeceklerin tadına bakarken, bazı vatandaşların da yeniden düzenlenerek Kemer’e yakışan bir plaj haline getirilen sahilde yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Sahilde
vakit geçiren vatandaşlar, Kemer’in berrak denizine karşı dinlenerek, aileleriyle güzel vakit geçirme imkanı elde ediyor.
HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ
Belediye Başkanı Topaloğlu yaptığı açıklamasında, Mustafa
Ertuğrul Aker Parkı (Olbia) içerisinde daha önce çarpık
yapılaşmaların olduğunu belirterek, göreve geldikten sonra
parkın içerisini temizlediklerini ve düzene soktuklarını söyledi. Parkın içerisinde her şeyin hazır olduğunu ifade eden
Topaloğlu, “Duş yerleri, kafe, tuvaletler, şezlonglar, voleybol sahası, gölgelikler hazır. Belediyemizin işletmiş
olduğu bu parkın içerişinde 5 yıldızlı otelde olan her
şey var.” dedi.
“KEMER HALKININ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”
Topaloğlu, Kemer halkının her şeyin en iyisine layık
olduğuna vurgu yaparak, “Kemer’ yaptığımız
hizmetlere devam edeceğiz. Park içerisindeki kafede
ufak tefek eksiklikler var. Çünkü yeni açıldı ama hepsi
gideriliyor. Buraya gelen bir misar, hamburgerinden
köftesine, tatlısından tuzlusuna her şeyi bulacaklar. Uygun yatlarla isteyen herkes her lezzeti tadabilecek.” diye
konuştu. Parka dinlenmek ve vakit geçirmek için gelen vatandaşlar parkın yeniden düzenlenerek daha güzel bir görünüme
kavuşturmasından dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.
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Seçimlerden önce verdiği
sözleri tek tek yerine getirmeye
devam eden Başkan Topaloğlu
ve ekibi, hizmetlerine bir
yenisini daha ekledi.

KUZDERE MAHALLESİ KEMER’İN PARLAYAN YILDIZI OLUYOR
T

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in ilk kapalı pazar yerinin Kuzdere
mahallesine nasip
olduğunun altını çizerek, “Kapalı pazar
yerimiz Kemerimize
Kuzderemize hayırlı
olsun" dedi.

ürkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de yıllardır kapalı pazar
alanının olmayışının farkında olan Başkan Topaloğlu ve ekibi, Kemer'in ilk kapalı pazar yerini kazandırdı.
Kuzdere Mahallesinde tamamlanan 80 esnafın tezgah açabileceği büyüklükte olan kapalı
pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Topaloğlu, seçimlerden önce verdiği sözleri birer birer yerine getirmeye başladıklarını
söyledi.
KUZDEREYE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in
ilk kapalı pazar yerinin Kuzdere mahallesine
nasip olduğunun altını çizerek, “Kapalı pazar
yerimiz Kemerimize Kuzderemize hayırlı olsun" dedi.
PANDEMİYE RAĞMEN YATIRIMLARIMIZ
DURMUYOR
Kuzdere mahallesini daha yaşanılır bir yer
haline getireceklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Bundan sonra yatırımların büyük bölümü Kuzdere mahallesinde olacak. Kemer Belediyesi güçlü ve zengin bir belediyedir. Pandemiye rağmen yatırımlarımız durmuyor. Bundan sonra Göynük ve Arslanbucak mahallelerinde de pazar yeri ihalesine çıkacağız. Bizi izlemeye devam etsinler.” diye konuştu.
Belediye meclis üyesi Mustafa Bilici ise Kemer tarihinde ilk defa kapalı pazar yerinin ya-

pıldığına değinerek, “Kapalı pazar yerinin yanında aşevi yapılmış. Bunlar güzel hizmetler.
Bu hizmetlerin diğer mahallelerde de kesin
devam edeceğine inanıyorum. Her şey güzel
olacak.” dedi.
KUZDERE HALKI HİZMETLERDEN MEMNUN
Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay da
Kuzdere mahallesinin Kemer’in parlayan yıldızı olduğuna vurgu yaparak, “Kemer tarihindeki ilk kapalı pazar yeri Kuzdere mahallesine
nasip olacak. Bu arada ASAT içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıyor. Kuzdere mahallesi bakir bir yer olduğu için çalışmalar son

hızıyla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
Vatandaşlardan Turgut Duran ise Başkan Topaloğlu’nun Kuzdere mahallesine yaptığı hizmetlerden oldukça memnun olduklarını kaydetti. Bugüne kadar yapılamayan hizmetleri
kısa sürede halkın kullanımına kazandırdığı
için Başkan Topaloğlu’na teşekkür eden Duran, “Bugüne kadar Kuzdere’ye verilmeyen
hizmetleri kısa zamanda Kuzdere mahallesine
kazandırdığı için başkanımıza minnettarız.
Başkanımıza A’dan Z’ye yaptığı hizmetler için
çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisine güç
kuvvet versin.” ifadelerine yer verdi.

AYIŞIĞI YOLU

YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞTU

ESKİ HALİ

LİSE CADDESİ ARTIK DAHA ESTETİK VE MODERN
Kemer'in en eski caddeleri arasında yer alan Lise Caddesi yeni görünümüne kavuştu.

Türkiye’nin en güzel koylarından biri ve önceden birçok sinema
filminin çekim yerlerinden olan Ayışığı Koyu’na giden yol,
yenilendi.Yıllardır Kemer’in kanayan yarası olan bozuk yolun
yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açıldı.Başkan Necati
Topaloğlu Ayışığı Koyu’nun “Kemer’in adeta kalbi” olduğunu
söylerken “Daha önce bu yol parke taşıyla yapılmış. Yoldaki taşlar
çökmüş durumdaydı. İlk etapta parke taşları söküdü.Daha sonra
kaldırımlar söküldü.Yağmur suyu drenaj hatları yapıldı. Sıcak asfalt
çalışmaları ve yeniden kaldırım çalışmalarının yapılmasının
ardından aydınlatma direkleri ile birlikte modern bir görünüme
kavuştu. Bu yol ile Kemer’imize ayrı bir hava kattığımıza
inanıyorum. Kemer’e hayırlı olsun"

YENİ HALİ

K

emer'in en eski caddeleri arasında yer alan Lise Caddesi
yeni görünümüne kavuştu. Merkez mahallesi 34 adada
bulunan 2020/45668 ihale kayıt numarası ile 488 bin
lira bedel ile ihale edilen, belediyeye ait dükkanların çatı
yapımı ve dış cephe kaplama çalışmaları kapsamında, bütün
çatılar, profil karkas, osb, membran ve ondolin ile kaplanarak
çatıların izolasyonu tamamlanarak Kemer halkının hizmetine
sunuldu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Lise Caddesinin eski kötü görüntüsünden sonra yapılan çalışmalarla
daha estetik bir hale dönüştüğünü söyledi.

Başkan Topaloğlu, "Lise Caddesinde belediyemize ait dükkanların çevresinde düzenlemeler yaptık. Çalışmalar kapsamında, klima, anten ve gün ısı gibi tesisatlar için çatı platformu
yapıldı. Zeminde ise kolonlar andezit ile kaplanacak ve wallwasher ile aydınlatma sağlandı. Portik alan ve basamaklar
mermer kaplama, boya ve sıva tamiratları yapıldı. Kemerimizin
önemli caddelerinden olan Lise Caddesi artık daha modern ve
estetik bir hal aldı. Kemer’e yakışanı yapmaya devam edeceğiz.
Kemer halkımıza hayırlı olsun. " dedi.
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Gazinoydu,
eğitim yuvası oldu
Daha önce gazino olarak da faaliyet gösteren Ahmet Erkal Spor Tesisleri’ndeki bina, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’nun girişimleriyle eğitim yuvasına dönüştürüldü.

ATSO’DAN KEMER ZİYARETİ

DAVUT ÇETİN KEMER’DE
∂ Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.Ziyarette, Çetin’e, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu ve ATSO Kemer Temsilcisi Mustafa Çetinkaya da eşlik etti. ATSO ile Kemer Belediyesi'nin ortaklaşa yapabileceği
çalışmalar ve projeler hakkında konuşulan ziyarette, Başkan Topaloğlu,
Kemer’de yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Topaloğlu, ATSO Başkanı Çetin ve beraberindekiler, daha sonra
Atatürk Parkı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Kemer’in dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, ATSO Başkanı Davut Çetin’in ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu
söyledi. ATSO Başkanı Çetin ile Kemer’de yapılabilecek projeler hakkında
fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, “ATSO, Kemer’de yatırım anlamında bir şeyler yapmak istiyor. Atatürk Parkı’nda
yapmayı düşündüğümüz proje hakkında bilgiler verdik. Onlarda projede
desteğimiz olsun ve turizme katkımız olsun diye projeye destek olacaklarını belirtti. İşbirliğimiz her zaman devam edecek. Kemerliler bizi izlemeye
devam etsin.” diye konuştu.

B

AESOB BAŞKANI DERE’DEN

TOPALOĞLU’NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
∂ Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan
Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. AESOB yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, Kemer Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal ile Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Tıraş da yer aldı. Ziyarette konuşan AESOB Başkanı Dere, Belediye Başkanı Topaloğlu’nun
pandemi sürecinde esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Topaloğlu’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DAHA YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN

OKUL BAHÇESİNE AĞAÇ DİKTİLER
∂ Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Kemer Merkez İlkokulunda
ağaç dikimi etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde yapılan fidan dikimine,
Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Okul Müdürü Mustafa Değer, öğretmenler, okul aile birliği
üyeleri ve Mavi Bayrak Temsilcisi Halil Öncü katıldı. Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk’un çağrısı doğrultusunda özellikle Hatay’daki yanan ormanlar için okul bahçesinde fidan dikildi.Etkinlikte konuşan Belediye Başkan
Vekili Acar, yeni başlayan eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmenler ve
öğrencilere başarılar diledi.

elediye Başkanı Topaloğlu, örnek eğitim anlayışıyla Kemer halkının ve öğrencilerin gönüllerine dokunmaya devam ediyor.
Göreve geldikleri günden itibaren eğitime ve yatırıma büyük önem veren Başkan Topaloğlu, öğrencilere ücretsiz servis, ücretsiz kırtasiye malzemesi
desteğinin ardından üniversiteye hazırlanan öğrencilere de ücretsiz kurs imkanı sağladı.
Ahmet Erkal Spor Tesisleri, Ahmet Erkal Destek
Eğitim Kurs Merkezi adı altında öğrencilere hizmet
vermeye başladı.
ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA
ALMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR
‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganıyla hareket
eden Başkan Topaloğlu, kurs merkezinin daha
önce restoran ve gazino olarak kullanıldığını, son
olarak da güreşçilere verildiğini söyledi.
Topaloğlu, eğitimin olmadığı yerde başarının da
olmayacağının altını çizerek, “Buranın bakımını
ve onarımını yaparak kurs merkezi haline getirdik.
12 derslikten oluşan bir eğitim yuvası. İçeride de
deneme sınavları başlamış durumda. Şu ana kadar
151 öğrenci başvuruda bulundu. Çocuklarımızın
geleceğini teminat altına almak bizim boynumuzun
borcudur.” dedi. Türkiye’de eğitimin artık paraya
döndüğünü ifade eden Topaloğlu, parası olmayan
öğrencilerin sokakta gezmeleri yerine onlara sahip
çıktıklarını kaydetti.
BURASI ARTIK ÖĞRENCİLERİN EVİ OLACAK
Topaloğlu, daha önce Göynük Belediyesi döneminde de eğitime büyük önem verdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:
“Eğitime olan desteğimizi hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Biz sürekli öğrencilerin yanında olacağız.
Onlar bizim yanlarında olduğumuzu hissedecek.
Huzurlu bir ülke istiyorsak eğitime ve öğrencilere
destek vermek zorundayız. Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk bile Cumhuriyeti gençliğe emanet
etmiş. Burası artık öğrencilerin evi olacak. Burada
12 ay boyunca eğitim olacak. Şu anda burada
üniversiteye hazırlık kursları var ama 8. sınıflara
da kurs vermek için çalışmalarımız devam ediyor.
Kemer’de artık hiçbir öğrencinin benim param
yok ben nasıl üniversiteye hazırlanacağım diye
bir kaygısı olmayacak. Kurs merkezimiz Kemer’e
hayırlı olsun.” Öğrenciler ve velileri de eğitime
büyük bir hizmet kazandıran Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu’na teşekkür etti. Kurs merkezin
içerisinde kütüphane, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı, 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fizik 2 kimya
ve coğrafya bilim dersliği, kız ve erkek tuvaletler,
engelli tuvaletleri, kantin ve çay bahçesi bulunuyor.
BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Müdürü Suat Göğ
ise yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere
hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Topaloğlu’nun
kurs merkezini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını anlatan Göğ, “Burayı eğitime kazandırdığı
için Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür
ediyoruz. Eğitim ve öğretim yılına 14 sınıfla başladık.
Başkanımızın sayesinde kuruma optik cihazlar ve
web tabanlı sistemler alındı. Sınav sonuçlara veliler
an be an ulaşıyor. Derslere katılmayan öğrenciler, velilerine anlık olarak bildiriliyor. Toplamda şu anda
140 öğrenci var. Ayrıca şu anda 1 tane dil sınıfı var.
Başkan beyden bugün öğrencilerin çözeceği test talebinde bulunduk. Başkanımız hemen alınması talimatını
verdi. Başkanımıza katkılarından dolayı
teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu,
eğitimin olmadığı yerde
başarının da
olmayacağının altını
çizdi.

Türkiye’de eğitimin artık
paraya döndüğünü ifade eden
Topaloğlu, parası olmayan
öğrencilerin sokakta
gezmeleri yerine onlara sahip
çıktıklarını kaydetti.

Kemer Belediye BaşKanı necati topaloğlu:

EĞİTİME OLAN DESTEĞİMİZİ
HİÇ BİR ZAMAN KESMEYECEĞİZ !

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun
girişimleriyle eğitim yuvasına dönüştürülen
Ahmet Erkal Spor Tesisleri’ndeki Destek Eğitim Kurs Merkezinde öğrenciler sınava tabi tutuldu. Daha önce gazino olarak da faaliyet gösteren
Ahmet Erkal Spor Tesisleri'ndeki bina, Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimleriyle eğitim
yuvasına dönüştürüldükten sonra üniversiteye hazırlanan öğrenciler de rahat bir nefes almış oldu.
Bina, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi adı
altında öğrencilere hizmet vermeye başladıktan
sonra, geleceğe büyük bir adım atmak isteyen öğrenciler, Başkan Topaloğlu ve ekibin üstün gayretleriyle eğitim yuvasına dönüştürülen merkezde deneme sınavına tabi tutuldu. Sınava girmek için
merkez önüne gelen öğrencilerin sınav öncesi belediye ekipleri tarafından ateşi ölçüldü, elleri dezenfekte edildi ve maske dağıtıldı.

Pandemi kurallarını uyguluyoruz.
BETON ÜRETİM FABRİKAMIZ

YENİ YERİNE TAŞINIYOR
∂ Kuzdere mahallesinde bulunan belediyemize ait beton santral
tesisimi, yeni yerine taşınacak. Kader Buse Acar Caddesi üzerinde bulunan Kemer Sanayi Sitesi yanı ve imar planında belediye
hizmet alanı olarak ayrılan yer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli
Emlak genel Müdürlüğünce belediyemize tahsis edildi. Söz konusu alanın belediye hizmet alanına dönüştürme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Daha hızlı ve verimli bir şekilde hizmet sunabilmek adına çalışmalar sonucunda beton santral tesisimiz ve kilitli taş üretim tesisimiz bu alana taşınacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun girişimleriyle eğitim yuvasına dönüştürülen Ahmet Erkal
Spor Tesisleri’ndeki Destek Eğitim Kurs Merkezinde
öğrenciler sınava tabi tutuldu.
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Kemer Belediye BaşKanı necati topaloğlu:

EĞİTİM VARSA, GELECEK VAR!

Kemer Belediye Başkanı necati topaloğlu, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, pandemi
sürecinde eğitim alacak olan öğrencilere başarılar diledi.
eSKi ÇÖp Konteynerlerini

EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ

o

kulları ziyaret ederek yeni eğitim ve öğretim
yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan topaloğlu, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin
işlerinin pandemi döneminde zor olacağını ama bu
günleri de atlatacaklarına inandıklarını söyledi.
Başkan topaloğlu, “eğitimin devam etmesi için Kemer
Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa hepsini
yapıyoruz. Belediye olarak geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini dağıttık. Koronavirüse
karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda dezenfektan malzemeleri ve maske dağıtımlarını gerçekleştirdik” dedi.
Her Konuda olduğu GiBi eğitimde
de iddialıyıZ
Başkan topaloğlu, belediye olarak eğitime
büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şunları
kaydetti:“Geçen sene yaklaşık 7 bin öğrencinin
kırtasiye malzemelerini vermiş ve lise öğrencilerinin de servis ücretlerini biz karşılamıştık.
Bu sene de aynı şekilde hepsini biz üstlendik.
ahmet erkal destek eğitim Kurs merkezinde öğrencilere ücretsiz kurs veriyoruz. anlaştığımız 11 öğretmen, öğrencilerimize her konuda destek oluyor. şu
anda burada 142 öğrencimiz var. Öğrenciler, 6 ve 9’ar
kişilik sınıflarda derslerine devam ediyor. Biz her konuda
olduğu gibi eğitim konusunda da iddialıyız. elimizden
geldiği sürece de eğitime yardımcı olmaya devam ediyoruz. Veliler bu konuda hiçbir şeyi düşünmesin. Bize
güvenmeye devam etsinler”

Her Zaman eğitimin yanındayıZ!
Örnek bir eğitim anlayışıyla Kemer halkına ve
eğitim camiasına her türlü desteği yapmaya devam
eden Başkan topaloğlu ve belediye ekipleri, ilçedeki
okulların boya, badana, tamir ve tamirat işlemlerini
eksiksiz yapıyor. Kemer Belediyesi ekipleri, Çamyuva
Silkar ilkokulu, Çamyuva rukiye Koç ortaokulu,
Hakkı Saygan Hafize Saygan ortaokulu, Göynük
Fen lisesi yurt binası, merkez ilkokulu, Kuzdere
mehmet Saygın ilkokulu ve ortaokulu, Göynük
Ünal aysal anadolu lisesi ve diğer okulların
ihtiyacı olan boya ve tamiratlarını yaparak eğitime
katkı sağladı.

ÖĞRENCİLERİMİZE TERCİH
DANIŞMA MERKEZİ KURDUK!

ÇOCUKLARINIZ BİZE EMANET
okul servisleri Kemer Belediyesi’nden!

Kemer Belediyesi öğrencilerin
ücretsiz taşınmasını sağlıyor

G

eçtiğimiz yıl lisede öğrenim gören bin 100 lise öğrencisi,
c plakalı servislerle belediye tarafından taşındı. Geleceğin teminatı öğrencilere her zaman yatırım yapan Başkan necati topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Geçen sene
Kemer’de eğitim gören lise öğrencilerinin servislerini ücretsiz yaptık. c plaka sahibi şoför arkadaşlarla görüştük
ve bin 100 lise öğrencisinin taşınmasını sağladık. Öğrencilerin servis ücretlerini belediye olarak biz üstlendik. Bu yıl pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 12. Sınıflarda okuyan teknik lise ve anadolu lisesi ve Fen lisesi öğrencilerimizin servislerini ücretsiz
olarak karşılıyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle sayımız
az da olsa her zaman öğrencilerimize ve velilerine destek
olmak için çalışıyoruz. Öğrencilerin geleceği bizim geleceğimizdir.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZE KIRTASİYE
MALZEMELERİNİ DAĞITTIK

temiZliK Kemer BelediyeSi’nden

CAMİLERDE TEMİZLİK YAPIYORUZ
∂ Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki
camilerde temizlik çalışması yapıyor.Cami ve mescitlerde pandemi
nedeniyle daha titiz bir temizlik çalışması yürüten belediye ekipleri,
vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için detaylı
temizlik çalışması başlattı. Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan cami temizleme ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, cami ve mescitlerdeki halılar, pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar siliniyor. Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, ilçe genelindeki cami ve
mescitlerde temzilki konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi.

Belediyeden deSteK

ALEVİ DERNEĞİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

K

emer Belediyesi, yaklaşık 6 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.Başkan Topaloğlu, eğitime yaptığı destekler kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da anasınıfından 8. sınıfa kadar olan yaklaşık 6 bin öğrencinin kırtasiye
malzemelerini karşıladı. Eğitime yapılan yatırımın en iyi yatırım
olduğunun altını çizen Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında,
“27 yıllık öğretmenlik hayatında fakir öğrencilerin boyunlarının
bükük olduğunu gördüm. Geçen sene 8. sınıfa kadar eğitim
alan 6 bin öğrencinin kırtasiye malzemelerini hazırladık ve öğrencilere teslim ettik. Belediye olarak her zaman öğrencilerin
yanına olmaya çalışıyoruz. Pandemi tedbirleri kapsamında
açılan okullarımızda bu sene de aynı hizmeti yaptık. Öğrencilere
verilmek üzere kırtasiye malzemelerini okullarına teslim ettik.
Öğrenciler bizim geleceğimiz.” diye konuştu.

KEMER BELEDİYESİ AHMET ERKAL DESTEK EĞİTİM
KURS MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ PİKNİKTE BULUŞTU

∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer Alevi Derneği
binasında bakım çalışması yaptı. Merkez Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan Kemer Alevi Derneği binasının eskiyen ve tahrip olan
boya ve badana çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, bina
içerisinde de çevre düzenlemesi çalışmaları yaptı. Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, belediye olarak ilçe
genelinde halka en iyi hizmeti verebilmek için aralıksız çalıştıklarının
altını çizen Başkan Topaloğlu, Kemer halkının en iyi hizmeti almaya
devam edeceğini kaydetti. Kemer Alevi Derneği yöneticileri de desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

KEMER
www.antalya-kemer.bel.tr
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Kemer Belediyesi
Aylık Bilgilendirme Gazetesi
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Kemer Belediyesi Adına Sahibi
Başkan Necati TOPALOĞLU
Genel Yayın Yönetmeni
Halil ÖNCÜ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Aynur KÖSLÜ

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitime kazandırdığı hizmetlerine bir yenisini
daha ekledi. Kemer Belediyesi ile İstanbul
Aydın Üniversitesi iş birliğince üniversite sınavından
sonra tercih yapacak olan öğrenciler için danışma
merkezi oluşturuldu. Belediye Başkanı Topaloğlu’nun
gazinodan eğitim yuvasına dönüştürdüğü Ahmet
Erkal Destek Eğitim Merkezinde oluşturulan danışma
merkezinde öğrenciler ücretsiz olarak danışabiliyorlar.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Öğrenciler
bizim geleceğimizin anahtarıdır. Eğitimin olmadığı
bir yerde başarı sağlanamaz. Üniversite sınavında
giren öğrencilerimizin tercihleri sırasında onlara
yardımcı olmak üzere ücretsiz danışma merkezi
oluşturduk. İstanbul Aydın Üniversitesi ile iş birliği
yaparak öğrencilerimize tercihlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. “ dedi.

∂ Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, eskiyen çöp konteynerlerini ve çöp sepetlerini tamir ederek, belediyemizin ekonomisine katkı sağlıyor. Eskiyen, çürüyen ve bozulan çöp konteynerleri ile
çöp sepetleri, belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde toplanarak yeniden tamir ediliyor ve belediyemiz ekonomisine kazandırılıyor. Konteynerlerin ve çöp sepetlerinin çürüyen kısımları kesilip
yenilendikten sonra boyaları tamamlanıyor. Başkanımız Topaloğlu,
yaptığı açıklamasında, belediye ekiplerimizin temizliğe önem vererek çalıştıklarını söyledi. İlçemizdeki çöp konteynerleri ve çöp sepetlerinin bozuk ve eski olanların yenilendiğini belirten Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu, “Eskiyen ve çürüyen konteynerler ile çöp sepetlerini yeniliyoruz. Ekiplerimiz, atölyemizde hummalı şekilde çalışıyor. Çalışmalar sırasında eskiyen ve bozulan malzemeler de geri
dönüşüme tabi tutuluyor ve önemli bir tasarruf sağlamış oluyoruz.
Geri dönüşüm fabrikası gibi çalışarak belediyemizin ekonomisine de
katkı sağlamış oluyoruz.” diye konuştu.

Hukuk Müşaviri
Umut GÜNEŞ

Öğrenciler de yaptıkları açıklamalarda, Belediyenin düzenlemiş olduğu destek eğitim kursuna devam
ettiklerini, yoğun bir hazırlık içinde olduklarını ve zaman zaman bu tarz etkinlikler ile stres attıklarını,
eğitime verdikleri destek için Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ettiklerini söylediler.

140 öğrenicinin eğitim aldığı, Kemer Belediyesi ahmet erkal destek eğitim Kurs merkezi'nde üniversite hazırlık kursları hız kesmeden devam ederken, öğrenciler
ders dışı etkinlikleri ile de dikkat çekiyor. Öğrenciler evlerinde yaptıkları yemekleri, öğle arasında bir araya gelerek merkez bahçesinde düzenledikleri piknikte paylaştı. evlerinde hazırladıkları birbirinden farklı lezzetleri

arkadaşları, öğretmenleri ve konuklar ile paylaşan öğrenciler, ders dışında kısa da olsa stres atma imkanı buldu. Bu özel buluşmaya her zaman olduğu gibi gençleri
hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kemer Belediye Başkanı necati topaloğlu da katıldı. Başkan topaloğlu, öğrenciler ile bir bir ilgilenirken, derslerde gelinen son durumu da kendilerinden öğrendi.

Haber Merkezi
Yunus İÇEN
Yunus Emre UNAY
Volkan Temel
Ahmet DÖNMEZER
Adres-İletişim:
Merkez Mahallesi Yalı Cad. No:1
Kemer / ANTALYA
Tel: 0 242 814 15 03
www.antalya-kemer.bel.tr
E-mail: info@antalya-kemer.bel.tr
Baskı-Tasarım:
İleri Basım Matbaacılık A.Ş. Tel: 0242.340 50 40 Muratpaşa / Antalya
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MASKE, SOSYAL MESAFE, HİJYEN...
Antalya'nın 19 ilçesi içerisinde
pazar yerlerinde ücretsiz maske
dağıtan tek belediyeyiz.

Pandemi döneminde kamu kurumlarına her türlü yardımı
sağladık. Sağlık müdürlüğüne bu süreçde 3 araç ve 13 personel ile
desteğimiz sürüyor.

Bugüne kadar yaklaşık 280 bin
adet maske üretip ücretsiz
dağıtımını gerçekleştirdik.

KEMER BELEDİYESİ

YARDIM TIRI İZMİR YOLUNDA
∂ 30.10.2020 tarihinde 6.6 büyüklüğünde merkez üssü İzmir olan İstanbul, Bursa, Manisa, Balıkesir ve bir çok ilimizde hissedilen Türkiye'mizi tek vücut, tek millet olarak yasa boğan depremden kaynaklı depremzedelerimizin yanındayız. Kemer Belediyesi olarak bütçemiz ile
tüm gıda ürünlerinden, çocuk ürünlerine, battaniyesine ve bir çok ihtiyaç malzemelerimizi hazırlayarak yardım tırımızı depremzede kardeşlerimize ulaştırmak üzere uğurluyoruz. Kemer Kaymakamımız
Sn.Murtaza DAYANÇ Bey ile koordineli çalışma sonucunda, Acınız acımızdır diyerek başlamış olduğumuz hazırlıkta Kemer'imizin kalbi,
gönlü güzel, güzide halkımıza, bizlerde varız diyerek kayıtsız kalmayan tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı minnettarız!Rabbim böyle acıyı bir daha yurdumuza yaşatmasın. !

“KOLLEKT” TÜRKİYE’DE İLK OLARAK

KEMER’DE KULLANILIYOR
∂ Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun girişimleriyle, Türkiye’de ilk
defa belediyemizde uygulanan “Kollekt” projesi hayata geçirildi. Kollekt
projesiyle, ilçemizde daha temiz bir ortam yaratmak ve vatandaşları daha
duyarlı olmalarını sağlamak hedefleniyor. Kemer’de, cep telefonuna yüklenen uygulamayla çevrede görülen çöplerin fotoğrafının çekilerek, belediyemize bildirilmesi ve ekipler tarafından çöpün bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik proje hayata geçirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün desteği, Doğa Koruma Merkezi
Vakfı yürütücülüğünde, 'Temiz Akdeniz Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'sıfır atık' politikasıyla uyumlu olarak 'Kollekt' adlı akıllı cep telefonu uygulaması geliştirildi. Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanan, doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan
çöp ile atıkların toplanması ve böylece denizlere ulaşan atığın azaltılmasının amaçlandığı uygulama, ilk olarak Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer'de kullanılmaya başlandı.

T

üm dünyayı etkisi altına alan yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında Kemer Belediyesi, kendi
maskesini üreterek halka ücretsiz olarak
ulaşmasını sağlıyor.
Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM)
binasında belediye personeli tarafından
üretilen maskeler, yine belediye personeli
tarafından pazar yerlerinde halka dağıtılıyor ve resmi kurumlara veriliyor.
Belediye olarak alınan tedbirler kapsamında her türlü görevi eksiksiz yerine
getiren belediye ekipleri, Kemer’de koronavirüsün yayılmaması için elinden geleni
yapmaya çalışıyor.
Belediye personelinin el emekleriyle
diktiği maskeler, 3 katlı, 20x20 boyutunda
ve içerisinde 9 santimetrelik plastik kaplı
bakır tel bulunuyor.
MASKE ÜRETİMİNİ YAPIYORUZ
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
pandemi gündeme geldiği zaman belediyenin maske dikim yerinin olmadığını
söyledi. Başkan Topaloğlu, ilk etapta 100
bin adet maske satın aldıklarını belirterek,
“Pandemi ile yaşamaya alışmamız lazım.
Büyükşehir Belediyesinin Kemer’deki atölyesi olan Atatürk Sanat Eğitim Merkezini
(ATASEM) kullanmaya başladık. Desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür
ederim.” dedi.
280 BİNE ADET ÜRETİM GERÇEKLEŞTİ
Atölyede belediye personelinin hummalı
şekilde çalışarak maske diktiğinin altını
çizen Topaloğlu, “Şu ana kadar 280 bin
maske dikimi gerçekleştirdik. Bu maskeleri,
örnek bir uygulamaya imza atarak pazar
yerlerinin giriş ve çıkışlarında, düğün yerlerinde, resmi kurumlara, esnafa dağıttık
ve dağıtmaya devam ediyoruz. Pandemi
sürecinde belediye personelimiz elinden
gelenin fazlasını yapmaya devam ediyor.
Biz bu pandemi ile yaşamaya alışacağız.
Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde tüm

önlemlerimizi aldık. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Maskemizi takalım ve hijyen
kurallarına uyalım. Her şey çok güzel olacak.” diye konuştu.
KEMER BELEDİYESİ TEDBİRİ ELDEN
BIRAKMIYOR
Öte yandan Kemer Belediye ekipleri,
koronavisüre karşı aldığı tedbriler kapsamında ilçe genelinde de dezenfektan
çalışmalarına hız veriyor. İlçe genelinde
arazözlerle cadde ve sokaklar ile ana arteller yıkanıyor. Pazar yerleri pazar tezgahları kurulmadan önce ve sonra temizlenerek dezsenfekte ediliyor. Parklar, oyun
grupları, resmi kurumlar, yeşil alanlar,
camiler, Kur'an kursları, otobüsler, sanayi,
taksi duraklarını da dezenfeklte eden belediye ekipleri, okullara, kuaförlere ve vatandaşlara da üzcretsiz maske dağıtımı
gerçekleştiriyor. Tedbriler kapsamıdna sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de
halkın yanında olan belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar götürdü.

BAŞKAN TOPALOĞLU, KEMER
CADDELERİNDE MASKE DAĞITTI

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer caddelerinde vatandaşlara ve ilçeye gelen misafirlere
maske dağıttı. Türkiye’de maske takmanın
zorunlu olmasından dolayı farkındalık
oluşturmak amacıyla Kemer caddelerinde
maske dağıtan Belediye Başkanı Topaloğlu,
maske takmanın önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin en önemli turizm lokomotifleri
arasında yer alan Kemer’e gelen yerli ve
yabancı misafirlerin de maske kuralına
uymalarını teşvik etmek amacıyla maske
dağıtan Başkan Topaloğlu, kurallara uyan-

lara da teşekkür etti. Kemer’in turistik bir
belde olduğunu da hatırlatan Başkan Topaloğlu, “Çok sayıda yabancı misafirmizi
Kemer'de ağırlıyoruz. Kemer sokaklarında
maske dağıtarak turistlere maske takmanın
önemini hatırlatıyoruz. İlçemize gelen misafirlere Türkiye’nin bu işe ne kadar önem
verdiğini anlatıyoruz. Herkesin kurallara
uymasını rica ediyoruz.” ifadelerine yer
verdi. Ukrayna ve Rusya’dan gelen misafirler
de Kemer Belediyesinin koronavirüse karşı
aldığı tedbirler kapsamında maske dağıtmasından dolayı teşekkür etti.

Kemer’de birçok noktabelediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Berberlere maske dağıtımlarımız sürüyor.

CAN DOSTLARIMIZA

MAMA DESTEĞİ SAĞLIYORUZ
∂ Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hiçbir zaman unutmadığı sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor. Can dostlarına el uzatmanın ve hayvan sevgisinin ne denli önemli olduğunun bilinciyle hareket eden Kemer Belediye ekipleri, Beldibi mahallesinden Çıralı’ya kadar
sokak hayvanlarına mama desteği sağlamaya devam ediyor.
Camilerde dezenfektasyon işlemleri.

PAZAR YERLERİNDE DE HALKIN ATEŞİ
ÖLÇÜLÜYOR, MASKELERİ DAĞTILIYOR
Belediye binasının giriş ve çıkışlarında
yapılan ateş ölçümlerini uygulayan belediye ekipleri, çok sayıda vatandaşın geldiği
pazar yerlerinde de ateş ölçümlerine devam ediyor. Başkan Topaloğlu, yaptığı
açıklamasında, “Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri elden bırakmıyoruz. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber

ediyoruz. Ekiplerimiz sahada hummalı
şekilde çalışmaya devam ediyor. Alınan
tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.
Belediye giriş çıkışlarında ve pazar yerlerinde de halkımızın ateşinin ölçümünü
yapıyoruz. Ateşi yüksek çıkan olursa ilgili
sağlık kuruluşuna yönlendireceğiz. İnşallah
bu salgından el birliği ile kurtulacağız.”
diye konuştu.

KEMER BELEDİYE PERSONELİNE

KORONAVİRÜS

TESTİ UYGULANIYOR

BELEDİYE PERSONELİMİZE

ACİL DURUM EĞİTİMİ VERİLDİ
∂ Belediyesi personeline, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığı tarafından, “Afet ve Acil Durum Bilincinin Geliştirilmesi, Yangın Bilgisi ve Güvenliği” eğitimi verildi. Arslanbucak Düğün Salonu’nda
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan Eğitim Uzmanı Hasan Altuntaş, belediye birim müdürleri ve belediye personeline
olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler, alınacak önlemler,
yangın tüpünün kullanımı hakkında bilgiler verdi.Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin Deniz ise deprem, sel, hortum ve fırtınalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler hakkında sunum gerçekleştirdi.Eğitimin ardından belediye personeline, yangın anında yapılacaklar ve yangına yaklaşım yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Bir
el arabasının içerisine benzin ve mazot dökülerek yaktıktan sonra, senaryo gereği bir otomobilde çıkan yangının söndürülme metotları gösterildi. Yangın tüpünü kurallarına göre açarak yangına müdahale eden
belediye personeli, senaryo gereği yapılan tatbikattı başarılı olarak tamamladı.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından
eğitim için gelen Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin Deniz ve Eğitim
Uzmanı Hasan Altuntaş, belediye personelinin eğitime yoğun katılımından dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür etti.

Sanayi bölgemizde pandemile karşı önlemlerimizi alarak, gerekli desteği verdik.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler
kapsamında Kemer Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 testi
yapıldı.Virüsün Türkiye’de de görülmeye başlanıldığı ilk andan itibaren
etkin ve kararlı şekilde mücadele eden ve alınan kararlara harfiyen
uyarak Kemer halkının sağlığını korumak adına her türlü çalışmayı
yapan Kemer Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı. Zorlu
pandemi sürecinde halkın sağlığını her şeyin üzerinde tutmaya çalışan
ve her türlü tedbiri alan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da
teste tabi tutuldu. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kemer Yaşam
Hastanesi işbirliğince gerçekleştirilen programda yaklaşık 750
personel teste tabi tutuldu.
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BAŞKAN TOPALOĞLU: DAHA MODERN BİR KEMER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

KEMER’E MODERN YOLLAR

“Belediye olarak her türlü desteğe vermeye hazırız”

UNUTMAYALIM Kİ HERKES
BİR ENGELLİ ADAYIDIR
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer halkı artık daha
rahat nefes alacak. Kemer'e yakışmayan yollarımızı yeniliyoruz. Daha
modern bir Kemer için çalışıyoruz. Göynük Mahallesi Kurtuluş
Caddesi artık daha güzel olacak. “ dedi.

B

aşkanımız Necati Topaloğlu, Ayışığı Koyu'na
giden yolda ve Göynük Mahallesi Kurtuluş
Caddesindeki yapımı devam eden yolda
çalışmaları inceledi.Daha modern bir Kemer için
aralıksız çalışan Başkanımız Necati Topaloğlu'na,
Belediye Başkan Yardımcımız Emin Gül de eşlik
etti.Kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının devam
ettiği yolda inceleme yapan Başkanımız Topaloğlu
ve Başkan Yardımcımız Emin Gül, daha sonra

Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesindeki çalışmaları yerinde gördü.Kaldırım ve yağmur suyu
drenaj hattı çalışmalarını tamamlayan belediye
fen işleri ekiplerimiz, ihalesi yapılan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı.Fen İşleri Müdürü
Baki Yalın'dan devam eden çalışmalar hakkında
bilgi alan Başkanımız Topaloğlu, "Kemer halkı
artık daha rahat nefes alacak. Kemer'e yakışmayan yollarımızı yeniliyoruz. Daha modern bir

Kemer için çalışıyoruz. Göynük Mahallesi Kurtuluş
Caddesi artık daha güzel olacak. Buranın ihalesi
yapıldı ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden
başladık. En kısa sürede halkımızın kullanımına
sunacağız. Her şey daha güzel olacak. Herkes
bizi takip etmeye devam etsin." dedi.Başkanımız
Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcımız Emin
Gül, yol yapımında çalışan belediye personelimize
kolaylıklar diledi.

B

elediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü
ile Kemer Engelliler Derneği (KEMED)
iş birliğince ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza yardım paketi dağıtıldı. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla
KEMED Başkanı Nur Batıbay Yanmış ile
ilçemizdeki engelli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla bir proje gerçekleştirdi. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların tespitinden sonra Sağlık İşleri
Müdürlüğü ekiplerimiz, KEMED Başkanı
Yanmış ile ev ev dolaşarak engelli vatandaşlarımıza yardım paketi dağıttı.
Belediyemiz Psikoloğu Sevilay Bozkaya’da
engelli vatandaşlarımızın aileleri ile kısa
bir sohbet ederek belediyemizde ücretsiz

“Emniyet teşkilatına bina konusunda yardımcı
olmak bizim görevlerimiz arasındadır.”

olarak terapi sağlayabileceklerini kaydetti.Engelli vatandaşlarımıza yardım
paketlerinin dağıtımına devam edileceğini
ifade eden Başkanımız Topaloğlu, “Engelliler Haftası dolayısıyla ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimize küçük de
olsa bir destek sağlamak istedik. Onları
hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Belediye olarak elimizden gelenin
en iyisini yapmak için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki
herkes bir engelli adayıdır. Evlerinden
engelli çocuklarını dışarıya çıkarmayan
aileler var. Lütfen bu çocuklarımızı sosyalleşmesi ve eğitimlerini alabilmeleri
çaba göstersinler. Biz de belediye olarak
her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA
KOLAYLIKLAR SAĞLAMAYA
DEVAM EDİYORUZ

KEMER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
GÖYNÜK’E TAŞINIYOR
“Teşekkür ediyorum”

KEMER BELEDİYESİ

K

K

emer Belediyesi ile Kemer Emniyet Müdürlüğü arasında emniyet
müdürlüğünün Kemer Belediyesi Göynük Hizmet Binasına
taşınması ile ilgili protokol imzalandı. İlçe Emniyet Müdürü
Deniz Yılmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyareti
sırasında imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti. Ziyarette
konuşan Başkan Topaloğlu, emniyet müdürlüğünün Türkiye’nin en
önemli güzide kurumlarından olduğunu söyledi.Başkan Topaloğlu,
Arslanbucak Mahallesindeki Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının
yenilenmesi nedeniyle geçici olarak Göynük mahallesindeki Kemer
Belediyesi Hizmet Binasına taşınması ile ilgili şunları kaydetti:
Göynük hizmet binasını emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun
“Emniyet teşkilatına bina konusunda yardımcı olmak bizim görevlerimiz arasındadır. Daha önce bina tahsisi konusunda mecliste karar
aldık. Göynük hizmet binamızı, mecliste oy birliği ile 5 yıllığına tahsis
etme kararı aldık. Emniyet Müdürlüğüne yakışacak olan bina aslında
Kemer’de olmalıydı ancak Kemer’de şu anda buna uygun binamız
yok. Göynük hizmet binasını emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun.” İlçe
Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ise ciddi bir ihtiyaçları olan yeni
binanın yapılması için geçici bir binaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.Bina
ihtiyacını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na ilettikten kısa
bir sonra kendilerine yardımcı olduklarını anlatan Yılmaz, “Belediyeye
ait Göynükteki bina, 5 yıllığına emniyetimize tahsis edildi. Mecliste
oy birliği ile alınan karardan dolayı Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

emer Belediyesi ekipleri, ilçede yaşayan bedensel engelli Figen Yıldırım'ın evinin
önüne engelli rampası yaptı.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Figen Yıldırım'ın yıllardır
engelli rampası yapılması için verdiği mücadeleye anında cevap
verdi.Yıldırım'ı ziyaret eden Başkan Topaloğlu, engelli rampası yapılmasından sonra Figen Yıldırım'ın mutluluğunu paylaştı.Yıldırım'ın belediyeye yaptığı müracaatından çok kısa bir süre sonra
belediye ekipleri, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla söz konusu yere geldi.Belediye ekipleri, Figen Yıldırım'ın
evinin önündeki yükseltiyi düzleştirdi ve engelli rampasını kısa sürede tamamladı.Yapılan engelli
rampasından artık daha rahat
geçme imkanı elde eden Figen Yıldırım, emeklerinden dolayı Başkan Topaloğlu ve ekibine teşekkür
etti.Figen Yıldırım, evinin önündeki yükseltiden tekerlekli sandalyesi ile geçemediği için belediyeye
müracaat ettiğini söyledi.

ENGELLERİ KALDIRIYOR!

F

igen Yıldırım, engelli rampası yapılmadan önce zaman zaman düşme tehlikesi de yaşadığını belirterek,
“Önceki dönemde çok kez engelli rampası
yapılması için müracaat ettik ama yapılmadı. Ben müracaatımı tekrar yaptım
ve en kısa sürede belediye ekipleri gelerek
engelli rampasını yaptı. Bence Kemer'in
en güzel engelli rampası oldu.” dedi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyemiz tesislerinin olduğu plajlara engelli vatandaşlarımız için platformlar
inşa etti.Engelli vatandaşların rahatlıkla plaja ulaşmaları için çalışan belediye ekiplerimiz, paslanmaz kormlarla 6 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde engelli platformlarını hizmete sundu.

“Biz, hizmet etmek için geldik.”

30 YILDIR KARANLIĞA MAHKUM
EDİLEN YOL AYDINLIĞA KAVUŞTU

T

Çamyuva Balçıklı Camii yenilendi

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi
Balçıklı mevkisinde yapılan çalışmaları denetledi.Başkan Topaloğlu'na,
Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Fen İşleri Müdürü
Baki Yalın ve Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle sorumlusu Özgür
Şahin de eşlik etti.Çamyuva Balçıklı Camisinin etrafında yapılan düzenlemeler ile daha güzel bir görünüme kavuşturan belediye ekiplerine
teşekkür eden Başkan Topaloğlu, Çamyuva mahallesine yaptıkları hizmetlerin devamının geleceğini söyledi.Kemer'e yıllardır yapılmayan
hizmetleri kısa sürede yaparak halkın hizmetine sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Çamyuva halkı Balçıklı
Camisinin çukurda kaldığını ve
sel baskınlarına maruz kaldığını
söylemişti. Belediye ekiplerimizle
beraber hemen çalışmalara başladık ve cami önündeki yolu 1,5
metre aşağıya düşürdük. Caminin
zemin kaplaması ve çevresini
düzenledik. Cami tuvaletlerini
yeniledik ve Çamyuva halkının
hizmetine sunduk. Hizmette sınır
yok. Kemerli vatandaşlarımız
bize güvenmeye devam etsinler.”
diye konuştu.

ekirova Mahallesindeki Amara yolu olarak
bilinen yol, Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’nun üstün gayretleriyle 30
yıllık karanlığından kurtuldu. Yıllardır Tekirova’nın kanayan bir yarası olan, ilçeye gelen
misafirlerin ve vatandaşların geçmeye korktuğu
yol, Başkan Topaloğlu ve ekibinin titiz çalışmasıyla yeniden aydınlanmaya başladı. İlk
günkü aşkla ve azimle çalışmalarını sürdüren
ve hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen
Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Tekirova mahallesinin en önemli caddelerinden
biri olan Amara yolunun yaklaşık 30 yıldır yapılamadığını söyledi. Topaloğlu, yerli ve yabancı
misafirler ile Tekirova halkının akşam saatlerinde
yoldan geçemediğine dikkat çekerek, “Yolda
yıllardır bir çalışma yapılmamış. Kaldırım yok,
aydınlatma yok. Bu yolun ne kadar önemli olduğunun farkındaydık ve hızlı bir çalışma ile

yolumuzu halkımıza kazandırdık. Biz, hizmet
etmek için geldik. Kemer halkının bundan şüphesi olmasın. Biz herkesi seviyoruz ve hizmet
etmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.
HİZMETLER BİZİ MUTLU EDİYOR
Kemer Belediyesi Tekirova sorumlusu Adem
Barış ise Tekirova halkı ile mahalleye gelen
yabancı misafirlerin uzun yıllardır yaşadığı
sorunun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, yolda yapılan aydınlatma
ve kaldırım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını sağlayan Başkan Topaloğlu
ve ekibine teşekkür etti. Tekirova mahalle
muhtarı Mustafa Barış da Amara yolunda uzun
yıllar aydınlatma ve kaldırım sorunu olduğunu
hatırlatarak, sorunun çözülmesinden sonra
turistlerin Kemer’in vizyonun yakışan caddede
yürüyerek çarşıya geleceklerini ve alışverişlerini
yapabileceklerini kaydetti.

“Özel çocuklarımızla özel bir çalışma yaptık”

BAŞKAN TOPALOĞLU, ÖZEL
ÇOCUKLARLA EBRU SANATI YAPTI

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Umut Su Rehabilitasyon
Merkezi’ndeki özel çocuklarla ebru
çalışması yaptı. Özel çocuklarla eğlenerek
ebru çalışması yapan Belediye Başkanı
Topaloğlu, özel çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Topaloğlu’nun, özel çocuklarla ebru sanatı icra ettiği sırada renkli
görüntüler ortaya çıktı. Özel çocuklarla
ebru sanatı yaptıkları sırada
çok eğlendiklerini ve
mutlu olduklarını
ifade eden Topaloğlu, “Bu
harika çocuklarımız
güzel bir
çalışma
yapmışlar. Bizde onla-

rın bu heyecanına ortak olduk ama özel
çocuklarımız kadar yapamadık. Engelli
öğrencileri toplum içerisine sokmamaya
çalışan insanlar var. Sonuçta bu çocuklar
bizim bir parçamız. Biz onlara ne kadar
sıcak davranabilirsek, toplumda daha
çok huzur olur. Biz, üzerimize düşen ne
varsa bu çocuklarımız için yapacağız.
İnşallah bu tür etkinlikler bir farkındalık
oluşturur. Özel çocuklarımız
renklerin arasında kendilerini ifade ediyorlar. Özel çocuklarla özel
bir çalışma
yapmaktan dolayı çok
mutlu
oldum.”
dedi.
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KEMER'İ GEZMEK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY
Türkiye'nin en gözde tatil yeri Kemer denilince, antik
Likya şehirleri, kanyonlar, dünyaca ünlü plajlar,
mitolojik hikayelere konu olmuş dağlar, yaylalar,
turkuaz renkli koylar ve eğlence hayatı gelir akla.

TÜRKİYE'NİN BİSİKLET TURİZM
DESTİNASYONU; KEMER
Kemer’de, deniz seviyesinden başlayıp Beydağları'nın zirvelerine
kadar ulaşan 1.000 km.lik bisiklet rotaları projesi hayata geçirildi.
Akdeniz’e paralel ilerleyen Beydağları ile çevrili olan ve yılın 300
günü güneşin parladığı Kemer’de, farklı zorluk seviyelerine göre
yirmi altı adet yol ve dağ bisikletinden oluşan rotalar hazırlandı.

H

azırlanan rotalarla, bölgenin antik kentleri,
yaylaları ve koyları gibi birbirinden güzel lokasyonları keşfetmeye imkan sağlıyor. Bu rotalar içerisinde en dikkat çekici olan ise 33 kilometrelik
Türkiye’nin ilk Enduro Dağ Bisikleti rotası Tahtalı
Dağı rotası yer alıyor.Hazırlanan rotalarla ilgili
açıklama yapan Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu
"Kemer'de turizm denince akla ne geliyordu, deniz,
kum ve güneş geliyordu. Biz Kemer turizmine ek
olarak sağlık ve spor turizmini de kazandırmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bölgede yürüyüş rotalarından
sonra bisiklet rotaları projesini de hayata geçirdik ve
Turizm bakanlığımızın çalışmaları ile Kemer, ülkemizin bisiklet turizmi pilot bölgelerinden birisi oldu ve Bakanlığımız
bununla ilgili bölgemizin tanıtım çalışmalarına başladı. "

AKTİVİTE REHBERLERİMİZİ DAĞITTIK

T

ürkiye'nin en gözde tatil yeri Kemer denilince, antik Likya şehirleri, kanyonlar, dünyaca ünlü plajlar, mitolojik hikayelere konu
olmuş dağlar, yaylalar, turkuaz renkli koylar
ve eğlence hayatı gelir akla.
Kemer'in eşsiz coğrafyası içerisinde başlıca
gezilip görülmesi gereken yerlere misafirlerin
daha kolay ulaşabilmesi amacıyla belediyemiz
tarafından QR kod sistemli yeni bir broşür çalışması hazırlandı.
Kemer Aktivite Rehberi içerisinde misafirlerin
Kemer'de nereleri görmeleri ve bölgede hangi
aktiviteleri yapılabileceklerine dair bilgiler yer
almakta.
Dört dilde (Türkçe-İngilizce-Almanca ve Rusça)
hazırlanan broşürler belediye ekiplerimizce turistik tesisler, taksi durakları ve informasyon
bürolarına dağıtımı yapıldı.

YÖRÜKLERİN
GÖÇ YOLLARI
ARTIK
TEKNOLOJİ
İLE
KATEDİLİYOR

Kemer ilçesinde 2013 yılında döneminKemer Kaymakamı önderliğinde
düzenlenen, Yerli ve yabancı turistler için yürüyüş parkuru haline getirilen yörükler
tarafından göç yolu olarak kullanılan patikalar, Belediyemizin ve Kemer Tanıtım
Vakfının ortak çalışmalarıyla artıkteknoloji kullanılarak kat ediliyor.

D

ünyaca ünlü Likya Yolu’nun 100 kilometrelik alanın içinde bulunduğu, birçok yerli
ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kemer’de,
2013 yılında bölgede Likya yolunun dışında eskiden yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılan patikalardan oluşan 23 adet 200 km’nin
üzerinde yürüyüş parkuru turizme kazandırılmıştı.
O dönemden sonra proje Türkiye genelinde
birçok bölgeye örnek olmuş ve aynı zamanda
bölgede yürüyüş turizminin gelişmesine de
katkı sağlamıştı.
KEMER YÜRÜYÜŞ PARKURLARINA YENİ
TEKNOLOJİK ALTYAPI
Gelişen teknoloji ile artık akıllı telefon uygulamaları doğa sporları meraklılarına birçok kolaylıklar sunuyor. Bu bağlamda belediyemiz tarafından Kemer Yürüyüş Parkurlarına bu yeni teknolojik alt yapı
kazandırılarak, QR kod uygulaması
ile istenilen rotanın GPS kaydını akıllı
telefon yada GPS cihazına indirilmek
kaydı ile parkurların başlangıç noktalarını bulma ve güzergah üzerinde
kolaylıkla GPS izlerini takip ederek
güvenli bir şekilde yürüme imkanı
sağlıyor. Hazırlanan yeni Kemer Yürüyüş Parkurları harita broşür çalışması sayesinde Kemer’de yürüyüşler
artık daha kolay ve daha güvenli hale
getirildi.
KEMER’DE 300 GÜN GÜNEŞ, 300 GÜN
YÜRÜYÜŞ KEYFİ
Doğa severlerin Kemer kent merkezinin yanı başından başlayan parkurlarla eşsiz Akdeniz manzarası eşliğinde
yürüyüş imkanı sunan parkurlarda yılın
her mevsimi yürüyüş yapmak mümkün. Kemer
deniz seviyesinden başlayıp Beydağlarının karlı
zirvesine kadar uzanan parkurlar Batı Antalya’nın
tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.
KEMER ARTIK DOĞA ODAKLI TURİZMDE ÖN
PLANDA OLACAK
Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu, çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Artık
turizm de daha çok doğa odaklı tatil tercih edilir
hale geldi ve bu bağlamda da İlçemiz Kemer
diğer turizm destinasyonlarından bir adım öne

çıkmaya başladı.
Kemer eşsiz doğasının yanında doğa aktiviteleri
için birçok altyapıya da sahip, bölgemizden
geçen tarihi Likya yolu, Kemer Beydağları yürüyüş parkurları ile Kemer bisiklet rotaları spor
ve doğa tutkunları için eşsiz aktivite alanları
sunuyor. Akdeniz’in mavi koyları ve yeşilin her
tonuna sahip Beydağları içerisindeki Kemer, doğada tatilin tek adresi olacaktır.” dedi.
ARTIK KİTLESEL TURİZMDEN EKO TURİZME
GEÇİŞ YAPILIYOR
Kemer Yürüyüş Parkurları ve Bisiklet Rotaları
Proje Koordinatörü Ömer Nizam ise Turizmde
kitlesel turizmden Eko Turizme yani sürdürülebilir
turizme doğru büyük bir eksen kayması yaşıyoruz. Turizmin bu çeşidine birçok turizm bölgesi

hazır değil ya da böyle bir alt yapıları da yok.
Kemer olarak Eko Turizm faaliyetleri için Kemer
Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu’nun
destekleri ile yeni projeler geliştirirken, mevcut
projelerinde teknolojik güncelleme çalışmalarını
tamamladık. Kemer Yürüyüş Parkurları ile Kemer
Bölgesinde bulunan Likya yolu rotalarının QR
kod uygulaması ile birlikte GPS kayıtlarının kolaylıkla indirebilmesi ve güvenli bir şekilde yürüyüşlerin yapılabilmesi amacıyla yeni bir harita
broşür çalışması hazırladık. Doğada zaman geçirmek ve Kemer'in eşsiz coğrafyasını keşfetmek
isteyenleri bekliyoruz.” dedi.
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HASTALARIMIZIN YARDIMINA KOŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

YANINIZDAYIZ

İYİ GÜNDE DE, KÖTÜ GÜNDE DE !
Kemer
Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü
ekipleri, evde
sağlık hizmetleri
kapsamında
ilçede bakıma
muhtaç yaşlı
vatandaşların
ihtiyaçlarını
gideriyor.

Topaloğlu, Beycik mahallesinin doğası ile Kemer’in en güzel yerlerinden biri
olduğunu ifade ederek, mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinlemeye ve tüm sıkıntıları çözmeye geldiklerini kaydetti.

BEYCİK’İ ZİYARET EDEN BAŞKAN TOPALOĞLU:

“KEMER’İ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Beycik
Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek şikayetlerini dinledi.

“BİZLERE İHTİYACI OLAN HALKIMIZIN
O GÜN YANLARINDAYDIK, BUGÜNDE
YANLARINDAYIZ, YARINDA OLACAĞIZ..”

B

Kemer Belediyesi sağlık birimimizin son 3 ayda
vatandaşlarımıza vermiş olduğu hizmetler:

∆

Sağlık kurumlarına araçlarımız ile ulaşım
sağlayan hasta sayımız:358

∆

Kemer Belediyesi evde tıraş hizmetimizden
yararlanan vatandaş sayımız:37

B

∆

elediye ekipleri, ilçede yaşayan bakıma
muhtaç ve hasta yatağı ihtiyacı olan
vatandaşlara hasta yatağı temin ediyor, saç ve sakal tırşalarını yapıyor. Beldibi’nden Çıralı’ya kadar zor durumdaki tüm
vatandaşlara da yardım eli uzatmaya devam
eden belediye ekipleri, kırsaldaki en uzak
mahallelere kadar ihtiyaç sahiplerini tespit
ederek, yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.
HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK
Her şeyin başı sağlık sözüyle hareket
eden, yaşlı ve hasta vatandaşlara her fırsatta yardım eli uzatan belediye sağlık
ekipleri, her hafta boyunca yaklaşık 57
vatandaşa hastane aracıyla hizmet veriyor.
Evde bakım hizmetleri kapsamında da
yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerinde gerekli pansumanlarını yapan belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi hastalara
da hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temini sağlıyor.

Sağlık birimi ekiplerimiz tarafından evde
enjeksiyon pansuman yapılan hasta sayımız:50

∆

Hasta nakil Ambulanslarımızla hastanelere
nakil etmiş olduğumuz hasta sayımız:45

∆

Evde yatmakta olan hastalarımıza verilen
hasta yatak sayımız:30

∆

Vatandaşlarımızın bizlerden talep etmiş
olduğu tekerlekli sandalye sayısı:10
Temin etmiş olduğumuz sayı:10

∆

İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan
vatandaşlarımızın talep etmeleri üzerine vermiş
olduğumuz psikolojik danışmanlık hizmetimizden
yararlanan vatandaş sayımız:427

Bizler o gün sağlık birimimiz olarak toplamda
957 vatandaşımız yanlarındaydık ve her daim
yanlarında olacağız.

eycik mahallesindeki meşhur Çınar altında yapılan
halk toplantısına, belediye
başkan yardımcıları Emin Gül ile
Gülsüm Bal, belediye birim müdürleri ve Beycik Mahalle Muhtarı
Arif Namdar da katılım sağladı.
Toplantı öncesi Başkan Topaalğlu, Beycik halkına belediye olarak yapılan hizmetler hakkında
bilgiler verdi. Topaloğlu, Beycik
mahallesinin doğası ile Kemer’in
en güzel yerlerinden biri olduğunu
ifade ederek, mahalle sakinlerinin
sıkıntılarını dinlemeye ve tüm sıkıntıları çözmeye geldiklerini kaydetti. Mahalle sakinlerinin sorularını dinleyen Topaloğlu, belediye
birim müdürlerine talimat vererek
sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşacağını bildirdi. Beycik
mahalle sakinlerinin en çok şikayet ettiği başı boş gezen köpek
ve diğer hayvanlarla ilgili not
alan Belediye Başkanı Topaloğlu,
konuyla ilgili belediye sağlık işleri
müdürlüğüne gerekli talimatları
vereceğini ve en kısa sürede so-

runun ortadan kaldırılacağını kaydetti. Mahalle sakinleri, piknik
yapanlar ve ateş yakan vatandaşlar için gerekli uyarı tabelalarının konulmasını da istedi. Konuyla ilgili notlarını alan Topaloğlu, fen işleri müdürü Baki Yalın’a gerekli talimatları vererek,
uyarı tabelalarını en kısa sürede
Beycik mahallesinin belirli noktalarına koyacaklarını aktardı.

BAŞKAN DA KATILDI

KEMER’DE
SU ALTI
TEMİZLİĞİ
K

emer’de su altı temizliği yapıldı. Mustafa Ertuğrul Parkı Belediye
Çay Bahçesi Sahilinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine,
Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Kemer Belediye Başkanımız
Necati Topaloğlu, SKUT (Suda Arama Kurtarma Derneği) Başkanı
Hakan Milli, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Bağlısı Dalış
Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma 8. Özel Timi katıldı.Yaklaşık bir
saat süren deniz dibi temizliğine sahilde denize giren turistlerde
büyük ilgi gösterirken temizlik sonrası çuvallara doldurulan çöpler
adeta pes dedirtti. Son dönem pandemi nedeniyle yoğun kullanılan
maskeler başta olmak üzere, pet şişeler, cam şişeler, hortum gibi
çöpler deniz dibinden çıkarıldı. Kemer Belediye Başkanımız Necati
Topaloğlu yaptığı açıklamasında “Su altı Arama ve Kurtarma Timi
şu anda Kemer’de. Sayın Vali Yardımcımız Atıf Çiçekli ve Kemer
Kaymakamı Murtaza Dayanç’ın da desteği ile, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve ekibi ile birlikte deniz dibi temizliği yaptılar. Esasında
bu antrenman olarak da güzel bir durum olsa da, insanoğlu olarak
bu kirliliği yapmamız gerekiyor. Çevremiz de denizin dibi de aynı.
Nasıl ki bu memlekette şu an biz yaşıyorsak, gelecekte de çocuklarımız
yaşayacak. Onlara temiz bir çevre, temiz bir deniz, temiz bir dünya
bırakmak istiyorsak, çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Temizleme
ile bu iş bitmez. Önemli olan çöplerimizi denize ve çevremize
atmamak. Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Su altı Arama ve
Kurtarma ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kemerli vatandaşlar, bu
yaz sezonda Kındılçeşme
Günübirlik Kamp Alanı’nında buluştu.Başkan Topaloğlu, “Verdiğimiz sözleri tek
tek tutuyoruz”dedi ve ekledi
“Biz halkımıza verdiğimiz
sözleri tutmak için buradayız. Verdiğimiz sözlerden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün
sözlerimizi tek tek yerine getireceğiz.”Yapılan çalışmalar
kapsamında mesire alanında, piknik masaları, duş kabinleri, soyunma odaları, tuvaletler, çay bahçesi ve otopark yapıldı. Başkan Topaloğlu'nun talimatıyla hemen işe koyulan belediye
ekipleri, vatandaşların özellikle hafta sonları güzel vakit geçirebileceği bir ortam
hazırlanmış oldu.

‘daha çok çalışarak daha güzel işler başaracağız"

KEMER BELEDİYESİ,
TARİHİNDE İLK DEFA YATIRIM
TEŞVİK BELGESİ ALDI

K

emer Belediyesi, Fen İşleri Müdürü Baki Yalın’ın
üstün gayretleriyle tarihinde ilk defa yatırım teşvik
belgesi aldı. Birim müdürü
Baki Yalın’ın katkılarıyla Kemer
Belediyesi’ne ait makine ve
teçhizat alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) istinasından
faydalanmak üzere yatırım teşvik belgesi alındı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğ-

lu, konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamasında, “Kemer Belediyesi tarihinde ilk defa yatırım
teşvik belgesi almıştır. Bu
önemli belgenin alınmasına
büyük emekleri olan Fen İşleri
Müdürü Baki Yalın’ı kutluyorum. Belediye olarak tüm ekibimizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İnşallah daha çok çalışarak daha güzel işler başaracağız" dedi.

KINDIL GÜNÜBİRLİK
ALANI KEMER’E
YAKIŞTI

İSTİKLAL CADDESİ’NDE
YOL YAPIM ÇALIŞMALARI
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamyuva
Mahallesi İstiklal Caddesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, yol kaplama, aydınlatma, yağmur
suyu drenaj hattı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak
halkın hizmetine sunulması planlanıyor. Öte yandan ekipler,
çamyuva ve merkez mahallesinde alt yapı kurumlarınca tahrip edilen yollarda da tamir çalışmalarını aksatmadan yapmaya devam ediyor.
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ŞAMPİYONUN ADI
KEMER BELEDİYESİ
SPOR TESİSLERİNDE

KEMER
www.antalya-kemer.bel.tr

#senbenyokbizvarız

Kemer’in gururu dünya Karate Şampiyonu
müşerref Özdemir’in adı Arslanbucak
mahallesindeki Kemer Belediyesi Spor
Tesislerinde yaşatılıyor.

K

emer’in gururu dünya Karate Şampiyonu müşerref
Özdemir’in adı Arslanbucak mahallesindeki Kemer
Belediyesi Spor Tesislerine verildi. daha önce
Kemer Belediyesi meclisinde belediye spor tesislerine,
Şili’de dünya karate şampiyonu olan müşerref
Özdemir’in adının verilmesinin karara bağlanmasının
ardından, şampiyon karatecinin adının yazılı olduğu
tabela, spor tesislerinde yerini aldı. Kemer Belediye
Başkanı necati Topaloğlu başta olmak üzere meclis
üyelerinin jest olarak şampiyon karateci müşerref
Özdemir’in adının belediye spor tesislerine
verilmesinde büyük katkıları olmuştu. Spor
tesislerinde hummalı çalışmaların
tamamlanmasının ardından da elde ettiği sayısız
şampiyonluklara ve başarılara imza atan Kemer’in
gururu müşerref Özdemir’in adının yazılı olduğu
tabela yerine asıldı.
“OnUn iSmiYle GURURlAnIYORUz”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Belediye Başkanı necati Topaloğlu, müşerref
Özdemir’in Şili’de düzenlenen dünya karate
şampiyonasında kendi kilosunda dünya
şampiyonu olduğunu hatırlatarak Kemer’i
gururlandırdığını söyledi.Başkan Topaloğlu, müşerref
Özdemir’i elde ettiği başarısından dolayı meclis kararıyla
50 tam altınla ve antrenörü emin Akar’ı da 10 tam altınla
ödüllendirdiklerini ifade ederek, “Sosyal tesislerimizdeki
çalışmaları tamamladık ve kızımızın ismini buraya
verdik. Biz her zaman sporun ve sporcuların yanında
olduk olmaya da devam edeceğiz. Kızımıza bundan
sonraki spor hayatında başarılarının devamını
diliyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN TOPALOĞLU:

Her zaman sporcunun
yanında olduk ve olmaya
devam ediyoruz

M

Başkanı Necati
Topaloğlu, Müşerref
Özdemir’in Şili’de
düzenlenen dünya
karate şampiyonasında
kendi kilosunda dünya
şampiyonu olduğunu
hatırlatarak Kemer’i
gururlandırdığını
söyledi.

inikler kategorisinde kata branşında mücadele eden minik karateciler Meliha Nur Birdal ve
Serap Ünal, Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. Adalin
Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yenal
Ünal ve karateci miniklerin antrenörü
Sultan Ünal da ziyarette hazır bulundu.
Son olarak 27-30 Ağustos tarihlerinde
Sakarya’da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonasına
katılan ve minikler 1 bayan takım katada
birinci olan minik karateciler, spora ve
sporcuya desteklerinden dolayı Başkan

Topaloğlu’na teşekkür etti. Ziyarette
konuşan Başkan Topaloğlu, minik karatecilerin elde ettiği başarılardan dolayı
kendilerini tebrik etti. Başkan Topaloğlu,
belediye olarak her zaman spora ve
sporcuya destek olduklarını ifade ederek,
“Belediye olarak her zaman sporcunun
yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Kemer’in gururu dünya karate
şampiyonu Müşerref Özdemir’e başarısından dolayı destek olmuştuk. İnşallah
bu minik kızlarımız da Müşerref Özdemir
gibi büyük başarılar elde eder.” diye
konuştu.

BAŞKAN TOPALOĞLU, RUSYA OKÇULUK
MİLLİ TAKIMINI ZİYARET ETTİ

Başkan Topaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmasında,
“Rusya Okçuluk Milli Takımını Kemer’de ağırlamaktan
mutluluk duyuyoruz. Kemer inşallah onlara uğurlu
gelir ve yarışmadan madalyalarla dönerler.

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya’nın
Kemer ilçesinde kampta bulunan Rusya Okçuluk
Milli Takımını ziyaret etti. Ekim ayında Antalya’da
düzenlenecek yarışma için hazırlıklarını sürdüren Rusya
Okçuluk Milli Takımını kamp yaptığı Kiriş Mahallesindeki
Viking Park Hotel’de ziyaret eden Başkan Topaloğlu,
Rusya milli takım sporcularına başarılar diledi. Hazırlık
kampı için 40 kişilik ekiple Kemer’e gelen Rusya Okçuluk
Milli Takımının başında Rusya Okçuluk Federasyonu
Başkanı Vladimir Esheev bulundu.
Başkan Topaloğlu, ziyarette yaptığı
konuşmasında, “Rusya Okçuluk Milli
Takımını Kemer’de ağırlamaktan
mutluluk duyuyoruz. Kemer inşallah onlara uğurlu gelir ve yarışmadan madalyalarla dönerler.
Kemer, doğasıyla ve güzellikleriyle çok güzel bir yer. Zaten
Rus vatandaşlarının ikinci adresi

KemeR BelediYeSi'nin deSTeKleRi ile düzenlendi

TAHTALI RUN TO SKY

Kemer. Kışında geleceklerini söylediler. Bu Kemer için
olumlu bir gelişme. Kemer’de kış turizminin canlanması
açısından güzel bir şey. Kemer Belediyesi olarak üzerimize
düşen bir şey varsa yapmaya hazırız. Tüm sporculara başarılar diliyorum.” diye konuştu. Rusya Okçuluk Federasyonu
Başkanı Vladimir Esheev ise yıllardır Kemer’e geldiklerini
belirterek, Kemer’in havası ve doğasıyla her sporu yapmaya
elverişli olduğunu söyledi.
Viking Park Hotel sahiplerinden Can Kobal da Rusya Okçuluk Milli Takımını otellerinde
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, amaçlarının kış turizmini canlandırmak ve Kemer’e katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.
Kobal, Başkan Topaloğlu’na
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

SEA TO SKY

ENDURO YARIŞLARI

KEMER BELEDİYESİ
ANA SPONSORLUĞUNDA
GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan “Tahtalı Run to
Sky”, Kemer Belediyesinin destekleriyle başladı.

T

ürkiye’nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk
gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan “Tahtalı
Run to Sky”, Kemer Belediyesinin destekleriyle
başladı.Dünyanın en güzel 10 plajından biri kabul edilen
Çıralı sahilinden başlayan yarış, 3 farklı kategoride
gerçekleştiriliyor.
Yaklaşık 30 kilometrelik parkuru tamamlayarak
dereceye girmeye çalışan sporcular, zaman zaman
zor anlar yaşadı. Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metre yükseklikteki zirvesine ulaşan bazı sporculara görevliler
yardım etti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
zirveye ilk çıkan yarışmacı olan Alper Dalkılıç’a madalyasını vererek tebrik etti. Yarışlarla ilgili açıklama
yapan Başkan Topaloğlu, bu yıl 6’ncısı düzenlenen yarışların uluslararası arenada da büyük bir ilgiyle takip
edildiğini söyledi. Başkan Topaloğlu, Türkiye’nin en
önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de bu tür
yarışların yapılmasının Kemer’e katkı sağladığını aktararak, “Kemer’in tanıtımı
açısından önemli bir
organizasyon. Kemer
Belediyesi olarak her
organizasyona olduğu
gibi bu yarışlara da destek veriyoruz. Yarışlar
güzel bir atmosferde
yapılıyor. Kemer Belediyesi burada yapılan
tüm organizasyonların
içerisinde yer alamaya
devam edecektir. Yarışlarda emeği geçen-

lere teşekkür ediyor, sporculara başarılar diliyorum.”
diye konuştu. Organizasyon Komite Başkanı Polat
Dede ise organizasyonu bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında 6. defa gerçekleştirdiklerini söyledi.Dede, yarışların ilk gününde Tahtalı Dağına 27 kilometrelik
yarışı tamamlayan sporcular ve 60 kilometre koşarak
Tahtalı Dağından yarışa devam eden sporcuların koştuğunu kaydetti. Bu seneki yarışlara yaklaşık 250
sporcunun katıldığını aktaran Dede, “Pandemi olmasaydı
600’e yakın sporcu katılacaktı. 10’a yakın ülkeden
sporcu katıldı. Seneye daha iyisini yapacağız. En büyük
destekçimiz Kemer Belediyesi. Başkan Necati Topaloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”
ifadelerine yer verdi.
Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü
de Tahtalı Dağının zirvesinde uluslararası organizasyon
yapılmasından mutlu olduklarını söyledi. Gümrükçüspor
organizasyonlarını çok sevdiklerini belirterek, Olympos
Teleferik olarak spora her zaman
destek verdiklerini ve vermeye
devam edeceklerini belirtti.
Zirveye ilk çıkan koşucu Alper Dalkılıç ise yarışı ilk sırada
tamamlamasından dolayı
mutlu olduğunu belirterek,
kazandığı madalyayı
İzmir’de meydana
gelen depremde
ölen vatandaşlara
ve depremzedelere armağan ettiğini kaydetti.

Başkan Topaloğlu, yarışlara
belediye olarak her türlü desteği
verdiklerine vurgu yaparak,
“Yarışlar güzel geçti. Kemer’in ve
ülke tanıtımı için büyük önem arz
ediyor. “ dedi.

K

emer Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen 11. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları gerçekleştirilirken İngiliz Graham Jarvis, genel klasmanda da birinci oldu. Kemer Belediyesi’nin
ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonunun
destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet
Kulübü (KEMK) tarafından bu yıl 11'incisi
gerçekleştirilen yarışlar pandemi şartlarında
yapıldı.Aralarında Graham Jarvis, Wade
Young, Mario Roman ve Billy Bolt gibi gibi
sporcuların da yer aldığı, 17 ülkeden 175
sporcu mücadele etti. Sporcular, zorlu
etablarda mücadele ederken sahilde, orman
içerisinde ve dağ etabında nefesleri kesti.
Pandemi nedeniyle seyirci etaplarının olmadığı yarışlarda, Kemer Belediyesi ve
kolluk kuvvetleri her türlü önlemi aldı.
Yarış sonrası zirvede genel klasmanda
dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül
töreninde, sporculara ödüllerini Kemer

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KEMK
Başkanı Semih Özdemir ve İlçe Spor Müdürü
Mustafa Özkaynak verdi. Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, zorlu, heyecanlı ve keyifli bir yarış
olduğunu, söyledi. Pandemiden dolayı
dünyanın birçok noktasında spor organizasyonlarının yapılmadığına dikkat çeken
Başkan Topaloğlu, bu tür organizasyonlara
her zaman destek olmaya devam edeceğiz.
Başta Semih Özdemir olmak üzere emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
KEMK Başkanı Özdemir ise zorlu geçen
pandemi döneminde organizasyonu sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirtti.
Pandemi kuralları çerçevesinde güzel
bir yarış gerçekleştirdiklerini ifade eden
Özdemir, “17 ülkeden 175 sporcu katıldı.
Mutluyuz. Kemer Belediyesi büyük destek
verdi. Başkanımıza teşekkür ediyorum.
Dereceye giren sporculara da başarılar
diliyorum.” dedi.

