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GÖYNÜK FEN LİSESİ, ANTALYA BİRİNCİSİ OLDU

KEMER BELEDİYESİ
Kemer’i yeni yıl
için süsledi

“GURUR DUYDUK”

KAYMAKAM DAYANÇ’TAN VEDA
VE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
∂ 2019 Ağustos ayında Kemer’e Kaymakam olarak atanan
Murtaza Dayanç, Pazartesi günü yeni göreve başlayacağı Urla’ya gitmeden önce Kemer Belediyesi’ne bir veda
ve teşekkür ziyaretinde bulundu. ¥ sayfa 2

∂ Göynük Fen Lisesi, Kazanım Değerlendirme Sınavında
Antalya birincisi oldu. Antalya genelinde pilot olarak
belirlenen okullarda 11 Kasım tarihinde düzenlenen 5
ve 9’uncu sınıflar seviyesinde online kazanım değerlendirme sınavı yapıldı. Sınava, Antalya genelindeki 19
ilçeden 37 lise ve 3 bin 168 öğrenci katıldı. Kemer’den
katılım sağlayan Göynük Fen Lisesi, 9’uncu sınıflarda
Antalya birincisi oldu. ¥ sayfa 9

BAŞKAN TOPALOĞLU,
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI
ÜMİT UYSAL’I AĞIRLADI
∂ Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’na bir ziyaret gerekleştirdi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal’ı ağırlamaktan büyük bir
memnuniyet duyuyoruz. ¥ sayfa 8

∂ Kemer Belediyesi, ilçe genelini yeni yıl için süsledi. Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını tamamladı.
İlçe genelinde reklam tabelaları ve bilboardlara farklı dillerde yeni yıl kutlaması yapan ekipler, ¥ sayfa 8
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“ONLAR BİZİM
EN YAKIN
DOSTLARIMIZ”

#senbenyokbizvarız

¥ sayfa 11

BELEDİYE BÜTÇESINDEN 1.467,926,83 TL. HARCAMA YAPILDIĞINI SÖYLEYEN BAŞKAN TOPALOĞLU:

KEMER BELEDİYESİ OLARAK

KORONA’YA KARŞI

‘HALKIMIZIN
yanında olduk’
EKİPLER SEFERBER OLDU

MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
Türkiye’nin gündeminde yer alan Koronavirüs'e karşı,
Kemer Belediyesi ekiplerinin tedbir ve önlem
çalışmaları hızla devam ediyor.

∂ Geçtiğimiz günlerde Antalya genelinde etkisini sürdüren gök gürültülü şiddetli sağanak, Kemer’de de hayatı olumsuz etkiledi.
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer’de etkili olan şiddetli sağanağa
karşı her türlü önlemi aldı. ¥ sayfa 9

K
KEMER BELEDİYESİ’NDEN
KORONAVİRÜSE KARŞI
MÜCADELEYE ARAÇ DESTEĞİ

oronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında belediye ekipleri,
Pandemi başladığı günden bu yana Belediye bütçesinden
1.467,926,83 TL. harcama ile mücadeleye büyük destek sağladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamasında, “
Pandemi süresince 7 gün 24 saat sahada
vatandaşlarımız için görevlerimizin
başındaydık, bundan sonra da her
zaman vatandaşlarımızın
yanındayız. Koronavirüse karşı
aldığımız tedbirlere ara vermeden
devam ediyoruz. Belediye
bütçesinden 1.467,926,83 TL.
harcama yaparak mücadeleye
büyük destek sağladık. Belediye
olarak ilçe genelinde tüm tedbirleri
alıyoruz. ¥ sayfa 4

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin:

FEN İŞLERİ SON BİR YILDA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRİDİ:

ÇALIŞMALAR hIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
Başkan Necati Topaloğlu Çıralı’da
VATANDAŞLARLA BULUŞTU

∂

∂

∂

∂

∂

∂

ÇIRALI’DA İMAR PLANINDA

SONA GELİNDİ

∂ Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in gözde turizm bölgelerinden birisi olan Çıralı’daki imar planı konusundaki
son gelişmeleri vatandaşlar ile paylaştı. Çıralı sahilinde Pandemi kurallarına göre hazırlanan toplantıya Başkan Necati Topaloğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Emin Gül ve
Gülsüm Bal, Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya ile belediye birim
müdürleri de katıldı. ¥ sayfa 2

Pandemiye rağmen yatırımlarında hız kesmeyen Kemer Belediyesi yoğun çalışmalarına devam
ediyor. Kemer Belediyesi Fen işleri müdürlüğü son bir yılda gerçekleştirilen çalışmalarını faaliyet
raporu ile şu şekilde açıkladı: ¥ sayfa 6-7

BAŞKAN
YARDIMCISI
EMİN GÜL
ANA BİNAYA
TAŞINDI

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU:

KEMER hALKI BİZE
güvenmeye devam etsin!
emer Belediyesi pandemiye rağmen yatırımlarda hız kesmiyor. İlçenin dört bir yanında
projelerini hayata geçirmeye devam eden Kemer Belediyesi, Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı'nda düzenleme çalışmalarına başlarken, yoğun
çalışma gözlerden kaçmıyor. Parkta yapılacak olan
düzenlemeler kapsamında, hiçbir ağaç kesilmeyecek, ağaçlar korunarak parkın içinde bulunan kafe
sahil kısmına doğru taşınacak. Kafenin sahile yakın olmasıyla birlikte, vatandaşlar daha çok kamusal alana sahip olacak,li hizmet alacak. ¥ sayfa 3

¥ sayfa 8

∂ TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin,
Batı Antalya Bölgesi olarak 2021 yılı için umutlu
olduklarını belirtirken, aşıdaki olumlu gelişmeler ile daha da heyecanlandıklarını ve özlemle
sezonu beklediklerini söyledi. Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu ile çok yakın ilişkiler
içerisinde olduklarını belirten Rıza Perçin, Başkan Topaloğlu’nun kendileri için hem ağabey,
hem hoca hem de çok değerli bir Belediye Başkanı olduğunu söyledi. ¥ sayfa 5

MUSTAFA ERTUĞRUL AKER PARKI’NDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

K

KEMER’E
4 ADET MAVİ
BAYRAKLI
HALK PLAJI
GELİYOR!

O BİZİM HEM AĞABEYİMİZ,
HEM HOCAMIZ,
HEM DE BAŞKANIMIZ!

/kemerbelediyesi

/kemerbelediye

/kemerbelediyesi

¥ sayfa 3

Dünyanın en
büyük, en yaşlı,
en görkemli
çınarı
Kemer’de
¥ sayfa 12

/kemerbelediyesi
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Başkan Necati Topaloğlu Çıralı’da vatandaşlarla buluştu

ÇIRALI’DA İMAR PLANINDA

SONA GELİNDİ
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in gözde turizm bölgelerinden birisi olan Çıralı’daki
imar planı konusundaki son gelişmeleri vatandaşlar ile paylaştı. Çıralı sahilinde Pandemi kurallarına
göre hazırlanan toplantıya Başkan Necati Topaloğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Emin
gül ve gülsüm Bal, Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya ile belediye birim müdürleri de katıldı.

K

“YüZDüK YüZDüK VE KUYRUĞUNA gELDİK!”
Zaman zaman vatandaşlar ile bir araya geldiklerini ve
gelinen son durum hakkında görüşleri vatandaşlar ile
paylaştıklarını da belirten Başkan Topaloğlu “Çıralı’da
Pandemi kurallarına dikkat ederek vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 2017 yılındaki koruma amaçlı imar planı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış. Fakat parsel mülklerinde bir takım sıkıntılar vardı. Bu da
sorun oluşturuyordu. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile

görüştük. Oradan yazımızı getirdik. Parsel büyüklüklerini daha az miktarda olacak şekilde. Teknik ekibimiz hazırlıklarını yaptı. Büyükşehir imar daire başkanı ile görüştük. Onlarda onayı verdi ve Büyükşehir encümenine
girdi. Encümenden de çıktıktan sonra şu an Kemer Belediyesi’nde askıda. Burada yaşayan vatandaşlarımızın
Kemer’e gidiş gelişlerini de düşünerek Harita Mühendisi
arkadaşımız burada şikayetlerini dinleyecek ve vatan-

daşlarımızın görüşlerini alacak. Vatandaşlarımızın dilekçelerini alacağız ve düzeltilebilecek yerleri Kemer
Belediye encümeninde düzelteceğiz. Sonrasında da Büyükşehir’e göndereceğiz. Artık bu konuda yüzdük yüzdük ve kuyruğuna geldik. İnşallah en kısa zamanda bu
iş bitecek. Çıralı da rahat edecek, bizler de rahat etmiş
olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çıralımıza da hayırlı olsun” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR
Namık Kemal ÖNCER: ( ÇIRALI – Emekli Öğretim Üyesi)

SİZLERİ KUTLAMAYA GELDİM!

“İstanbul Marmara Üniversitesi’nden emekli öğretim üyesiyim. Eğitim bilimciyim ve psikolog aynı zamanda sosyal bilimciyim. Yaşım 80 ve 50 yıldır
hocalık yapıyorum. Çıralıda oturuyorum. Bana göre gerek Çıralı’daki gerekse Kemer’in içerisindeki çalışmaları kıyasladığımda çok hoşuma gidiyor ve
daha temiz ve daha hijyenik ve daha denetimli ve sevgiye dayalı bir denetim olarak görüyorum. Çünkü ekip hepsi sorumluluğunu çok iyi biliyor. Bu
sevgiden geçer. Benim anladığım bu. Branşım gereği değerlendiriyorum.
Bu sevgiyi gösterdikleri için personelleriniz, çevredeki vatandaşları da
memnun olarak görüyorum. Çıralı’nın da imar planının başından beri yapılması konusunda teşvik edenlerden birisiyim. Çıralı’daki imar çalışmalarında
benim bir planda kesintimin olmasına rağmen ben burada herhangi bir art
niyet görmüyorum. Herkeste eşit bir kesme ve bölüşme var. Köyümüzde
vaktiyle toplantılar da yaptık. Size başarılar diliyorum. Ekibe başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Herkes belki Belediyeye şikâyete gelir
çoğu zaman. Türk toplumunun genel yapısı budur. Ben izlerim, izlerim, izlerim en sonunda teşekkür ederim. Onun için de hem sizleri kutlamaya geldim hem de teşekküre geldim. Saygılarımı sunarım”

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in
gözde turizm bölgelerinden birisi olan Çıralı’daki
imar planı konusundaki son gelişmeleri vatandaşlar ile paylaştı. Çıralı sahilinde Pandemi kurallarına
göre hazırlanan toplantıya Başkan Necati Topaloğlu'nun
yanı sıra belediye başkan yardımcıları Emin gül ve
gülsüm Bal, Çıralı Muhtarı HabibAltınkaya ile belediye
birim müdürleri de katıldı.
Halkı bilgilendirme toplantıları yapılmış talep ve
mağduriyetler dinlenmiştir!
Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Necati Topaloğlu, “göreve gelir gelmez ilk önceliğimiz olan imar
planlarının incelemesi yapılmış, iptal edilen ve akabinde
yenisi yapılmadığı için plansız kalan ve büyük ölçüde
vatandaş mağduriyetine sebep olan Beldibi mahallesinden Çıralı yerleşimine kadar uzanan sınırlarımızda
derhal yeni planlar ve parselasyon planları yapılmaya
başlanılmıştır. Tüm Mahallelerimizde bu konuda halkı
bilgilendirme toplantıları yapılmış talep ve mağduriyetler dinlenmiştir” dedi.
Başkan Topaloğlu Çıralı’daki imar planında gelinen
son durumu da değerlendirirken “ Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından 03.02.2017 tarihinde onaylanan
koruma amaçlı imar planına kadar onaylı bir imar
planı bulunmayan Çıralı mevkiinde 2017 tarihinden
2019 tarihine kadar parselasyon planı da yapılmamıştır.
İlk önceliğimiz olan bu mahallemizde Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu 22/a çalışması biter bitmez
parselasyon planları yapılmış, Büyükşehir Belediyesi
onayları tamamlanarak 03.12.2020 tarihinde askıya
çıkartılmıştır” dedi.

Hıdır YILMAZER ( ÇIRALI – Almanya’da ve Çıralı’da yaşıyor)

“TÜM EKİBİNİZE YAKIN İLGİLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM!”
“61 yaşındayım. Yaklaşık 25 yıldan beri Çıralı’ya gidip geliyorum. Önceleri turist olarak gidip geliyordum. 25
yıldır yarı yerleşik düzene geçtim Çıralı’da evimiz var. Sık sık geliyorum Çıralı’ya. Bir de memleketimi çok seviyorum. 43 yıldır Almanya’da yaşamama rağmen. Burasının havası suyu her şeyi başka. O nedenle özlem duyuyor
insan. 1 yıl sonra emekli oluyorum ve Çıralı’ya tam anlamıyla yerleşmeyi düşünüyorum. Bu konuda artık kesin
kararım var. Belediyeyle işlerimiz vardı resmi müracaat imar planıyla ilgili dilekçe vs. Burada bir şey dikkatimi
çekti. Ben farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Avrupayla burayı karşılaştıracağım. Emin olun Türkiye’nin başka
yerlerinde bazen insan hayal kırıklığına uğruyor. Oradaki o düzeni,düzesizliği hissediyoruz. Ama Kemer Belediyesi’nde gencecik insanlar pırıl pırıl insanlar büyük bir sabırla o kadar çok yardım etmeye çalışıyorlar ki. Hatta
ben bazen Türkçe kelimelerde falan zorluk buluyorum ve beni sabırla dinliyorlar. Vaktimiz yok falan da demiyorlar. Yani duygulandık hakikatten. En azından bir teşekkür edelim. Pandemiye rağmen hizmet vermeye çalışıyor. Ve başarılı olduklarını düşünüyorum. Çıralı ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben buraya yıllardan beri çeyrek asırdır gidip geliyorum. Bir imar planı vardı. Bu nihayet yürürlüğe giriyor ve askıya çıkmış. Benim evimin olduğu yerin 10% civarı bir bölümü gidiyor. Buna da eyvallah diyeceğiz yani. Yollar yapılacak parklar yapılacak. O nedenle
problem yok. Severek geldik. Kötü bir şeyle karşılaşmadım belediyede. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. İnsanlar tanımadıkları halde merhaba diyorlar hoş geldiniz diyorlar. Kapıdaki HES kodunu okuyan o genç hanımefendi arkadaşlarımızdan taa içeriye kayıt yapılana kadar. Yani orada çalışan memur Hanıma kadar pırıl pırıl insanlar. Tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum”

BAŞKAN TOPALOĞLU PERSONELİN
YENİ YILINI KUTLADI

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Personelin yeni yılını
kutladı. Önce Aslanbucak Mahallesinde yer alan Hizmet alanında,
sonrasında da Kemer Belediyesi Merkez Binasında Belediye
Personeli ile bir araya gelen Başkan Necati Topaloğlu, Pandemi ile
birlikte zorlu geçen bir 2020 yılında tüm olumsuzluklara rağmen
yoğun bir tempo çalışmalara devam ettiklerini belirtirken bu çalışmalarda verdikleri emekler için tüm personele teşekkürlerini sundu.
Başkan Topaloğlu “2021 yılının başta sağlık, mutluluk, barış ve
huzur getirmesi temennisi ile sizlerin ve ailelerinizin yeni yılını kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

BTP’DEN BAŞKAN TOPALOĞLU’NA ZİYARET
Bağımsız Türkiye Partisi Antalya
İl Başkan Yardımcısı Sinan Afşar,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti.
Afşar’a ziyarette, BTP Kemer İlçe
Başkanı Hakan Işık ve BTP Akdeniz
Bölge Müfettişi Mimar Nazım Şahin
de eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye’deki son yaşanan gelişmeler ve Türkiye gündemi
hakkında sohbet edildi.
Başkan Topaloğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı BTP İl Başkan Yardımcısı Afşar ve beraberindekilere
teşekkür etti.

KAYMAKAM
DAYANÇ’TAN VEDA VE
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

2

DEVA PARTİSİ İL BAŞKANI AKINCI’DAN
BAŞKAN TOPALOĞLU’NA NEZAKET ZİYARETİ
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
Antalya İl Başkanı Süleyman Akıncı,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Akıncı’ya, il yönetim kurulu
üyeleri de eşlik etti. Ziyarette, ülke
gündemi ve turizmde yaşanan son

gelişmeler, turizmde yaşanan sorunların çözümleri hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu. Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DEVA Partisi
Antalya İl Başkanı Akıncı ve yönetim
kurulu üyelerine teşekkür etti.

019 Ağustos ayında Kemer’e Kaymakam olarak atanan Murtaza Dayanç,
Pazartesi günü yeni göreve başlayacağı Urla’ya gitmeden önce Kemer Belediyesi’ne bir veda ve teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Necati Topaloğlu’nun karşıladığı Kaymakam Murtaza Dayanç, Bakanlığın aldığı görevlendirme kararı ile Urla’ya
atandığını, Kemer’e hizmet adına güzel
günler geçirdiklerini ve görev yaptığı süre
içerisinde de uyumlu bir çalışma sergilediklerini belirterek, Başkan Topaloğlu’na teşekkürlerini sundu.Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu da yaptığı açıklamasında,
“ Sayın Kaymakamımız Murtaza Dayanç ile
Kemer’de görev yaptığı süre içerisinde
uyumlu bir çalışma içerisindeydik. Sayın
Kaymakamımıza Kemer adına yapmış olduğu hizmetler için çok teşekkür ediyoruz ve
Urla’ya uğurluyoruz. Kendisine bundan sonraki görev yerlerinde başarılar diliyoruz”
diye konuştu.
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MUSTAFA ERTUĞRUL AKER PARKI’NDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU:

KEMER hALKI BİzE
güvenmeye devam etsin!
Kemer Belediyesi pandemiye rağmen yatırımlarda hız kesmiyor. İlçenin dört bir yanında
projelerini hayata geçirmeye devam eden Kemer Belediyesi, Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia)
Parkı'nda düzenleme çalışmalarına başlarken, yoğun çalışma gözlerden kaçmıyor.

P

arkta yapılacak olan düzenlemeler kapsamında, hiçbir ağaç kesilmeyecek, ağaçlar korunarak parkın içinde bulunan
kafe sahil kısmına doğru taşınacak. Kafenin
sahile yakın olmasıyla birlikte, vatandaşlar
daha çok kamusal alana sahip olacak, daha
hızlı ve kaliteli hizmet alacak. Parkın 2021 yaz
sezonuna hazır hale getirileceği ifade edildi.
Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin!
Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği
Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı'nda incelemeler yapan ve sonrasında açıklamalarda
bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu “ Parkımızı 2021 turizm sezonuna hazırlamak için arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyorlar. İş makineleri, elemanlarımız yoğun bir
şekilde çalışıyorlar. Elektrik aydınlatma direkleri sökülüyor. Burada iki tane restoranımız
olacak. Halka hizmet edecek büfemiz yine burada yer alacak. Yürüyüş yolları değişiyor. İnsanların daha rahat, burada denizi seyredip,
eşinle dostunla sohbet edebilecekleri yerleri
hazırlıyoruz. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin, burası bittiği zaman bu iş daha
önce neden yapılmadı diyecekler. Her şeyin
en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Masraftan
kaçmıyoruz çünkü burası Kemer. Bir dünya
markası. Kemer halkı bize güvenmeye devam
etsin. Teşekkür ediyorum” dedi.
Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin
Gül, Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı'nda
hummalı bir çalışma içinde olduklarını söyler-

ken, çalışmaları en kısa zamanda tamamlayarak Kemer halkının hizmetine sunacaklarını
söyledi.
Parkı baştan yaratıyoruz!
Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Baki
Yalın da yaptığı açıklamada, Mustafa Ertuğrul
Aker Park projesinin tamamen yenilendiğine
dikkat çekerek “ Parkı baştan yaratıyoruz diyebilirim. Komple aydınlatması ile, yürüyüş
yollarımız ile içerisindeki restoranları ile, alt
yapısı, yağmur suyu drenajları ile tekrardan
bir dizayn oluşturduk. Burada güzel üç adet
büfemiz olacak. Voleybol sahsını kaldırıyoruz.
Vatandaşlarımız denize daha iyi bir şekilde
ulaşmak ve faydalanma imkanı bulacak. Tasarım çalışmamızı tamamladık. Şimdide bunu
hayata geçiriyoruz. İnşallah Kemer’e düzgün
bir projeyi kazandırmış olacağız” dedi.

Kamusal alan büyüyor ve halk daha fazla
yararlanıyor!
Belediye mimarlarından Canan Süzer de
yaptığı açıklamasında, proje ile bilgiler vererek “ Burada Belediyeye ait bir kafeteryamız
olacak. Bütün vatandaşlarımızın faydalanması için burada en önde denize hakim konumda
olacak. Yürüyüş yollarımız var. Burada bütün
ağaçlarımız korunuyor ve tek bir ağaç bile kesilmeyecek. Yine projemizde iki tane restoran
ünitemiz olacak. Yürüyüş yolu biraz daha geriye alınarak sahil kısmında kamusal alan büyüyor ve halk daha fazla yararlanıyor. Genel
olarak parkın içerisinde yer alan yürüyüş yolları da yenilenecek” dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI EMİN GÜL ANA BİNAYA TAŞINDI

1

6 aydan bu yana Kemer Belediyesi Başkan Yardımcılığını
başarı ile yürüten Emin Gül’ün, Aslanbucak Mahallesi’nde
yer alan ofisi hizmet binasındaki ana binaya taşındı.
Kemer’e hizmet için geldiklerini ve bu hizmetleri gerçekleştirmek
adına Başkan Necati Topaloğlu önderliğinde çalışmalara hız
kesmeden devam ettiklerini belirten Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, “16 aydır sürdürmekte olduğum Kemer Belediyesi
Başkan Yardımcılığı görevimi, Arslanbucak ek Hizmet Binasında
yerine getirmekteydim. Bundan sonra görevimi Kemer Belediyesi
Ana Hizmet Binası’nda sürdüreceğim. Kemer’de bir sorununuz ve
sıkıntınız olduğunda yeni yerimde sizleri dinlemeye ve çözüm bulmaya devam edeceğim. Başkanımız Necati Topaloğlu önderliğinde
çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

KEMER BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDE
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Skate park uygulaması ile spor, bisiklet ve
kaykay tutkunu gençler için

KEMER'İN İLK SKATE PARKI GELİYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
Kemer'e ilk skate parkı kazandırıyor.
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından,merkez mahallesinde bulunan Schwabach Parkı içerisinde temelleri atılmaya başlandı. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde tamamlanması düşünülen skate park uygulaması ile spor, bisiklet ve kaykay tutkunu gençlerin eğlenerek vakit geçirebileceği bir park olacak.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer'in ilk skate parkını yapmak bize nasip oluyor. Bu
park içerisinde gençlerimizin kaykay yapabileceği, bisiklet sürebileceği
ve spor yapabileceği bir alan olacak. Kaykay tutkunu gençlerimize şimdiden hayırlı olsun. Daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Kemer halkı
bizi izlemeye devam etsin." diye konuştu.

Kemer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına hızla devam ediyor.
Çamyuva mahallesindeki
650 metre uzunluğunda ve 15
metre genişliğindeki İstiklal
Caddesinin yağmur suyu drenaj hattını tamamlayan belediye ekipleri, yol kaplaması, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarını da tamamladı.
İstiklal Caddesinin devamındaki Abdi İpekçi caddesinin de
kaldırım be bordür çalışmalarını bitiren belediye ekipleri, yol
kaplama çalışmalarına devam
ediyor.
Arslanbucak mahallesi 235.
sokakta yağmur suyu drenajı
çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, alt yapıya
önem vermeyen diyenlere inat
233. sokakta da yağmur suyu
drenaj hattı çalışmalarını da
sonlandırdı.
Belediye fen işleri ekipleri,
Kiriş mahallesinde ise su hendeklerini temizleyerek yağmur
suyunun drenesini sağladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Ekiplerimiz ilçemiz
genelinde çalışmalarına hızla
devam ediyor. Alt yapı ve üst
yapı çalışmaları Kemer için
çok önemli. Bu yöndeki çalışmalarımızı aksatmadan devam
ettiriyoruz. Yağmur suyu drenaj hatlarımızı yapıyoruz. Aydınlatmaları, yol kaplamaları
ve kaldırım çalışmalarımızla
halkımıza daha iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Kemer
halkı bize güvenmeye devam
etsin.” diye konuştu.

Örnek alan değil,
örnek olan
bir kurum
olma
çabasındayız..
KEMER BELEDİYE BAŞKANI / NECATİ TOPALOĞLU
Sizlere hizmet edebilmenin verdiği mutluluk ile bir yılı daha
geride bırakırken; dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19
pandemisi ile mücadelemiz aynı kararlılık ile devam etmektedir.
Sizlerin sağlığı bizlerin mutluluk kaynağı olduğunu bir kez daha
belirtmek istiyoruz. Ve bu kararlılığımızla 2019’un 3 kuralını her
daim göz önünde bulundurarak siz sevgili halkımıza;
Kendi olanaklarımız ve özkaynaklarımız ile 500 bin maske
üreterek sizlerin kullanımına sunmuş bulunmaktayız. Bugün de
yarında pandemi devam ettiği sürece de aynı istikrar ile maske
üretimimiz devam edeceğiz.
Tüm tedbirlerimizi alarak 3 kuraldan bir tanesi de Hijyen
demiştik. Okullarımızı, camilerimizi, parklarımızı vatandaşlarımızın
ortak kullanımına sunulmuş tüm alanlarımızı dezenfekte ederek steril
ortamlar sağladık.
Bu hizmetlerimizi verirken siz değerli halkımızı her daim
bilgilendirmeye gayret ettik. Dezenfektan ve maske bizden, sosyal
mesafe sizden olsun istedik.
Biliyoruz kolay geçmedi bu süreç, kimimiz annemizi, babamızı,
kimimiz ablamızı, abimizi, kimimiz eşimizi dostumuzu bu amansız
hastalıkla mücadelede kaybettik. Tüm kaybettiğimiz değerlerimize
yüce mevladan bir kez daha rahmet diliyor, geride kalanlara da
sağlık ve mutluluklar diliyoruz.
Lakin hayat acısı ve tatlısı ile devam etmektedir.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı zamanlarda sokağa çıkma
kısıtlamaları yaşadık. Biz de bu süreçte halkımızın yanında yer
aldık. Sen, ben değil, biz varız diyerek talepleri üzerine halkımıza
yardım paketlerimizi ulaştırdık. 7 gün 24 saat sahada bizler sizler
için görevlerimizin başındaydık.
Bir yanımız pandemi ile mücadele ederken, bir yanımız Kemer’e
hizmet sevdası ile Kemerimizin çehresini değiştirme gayreti
içerisindeydiz. Lise Caddesinin çehresini tepeden tırnağa
değiştirdik, halkımızın beğenisini de aldık.
İsmi kadar kendisi de güzel olan Ayışığını yeni yoluna
kavuşturarak siz değerli halkımızın hizmetine sunduk.
“Aslan yattığı yerden belli olur” sözünün ışığında Mustafa Ertuğrul
Aker Parkı (Olbia Parkı) yeniden dizayn ettik. Bu parka yeni bir
hayat verirken biliyorduk ki halkımızın Kemer de denize gireceği
oturup çayını ve kahvesini içeceği, pikniğini yapabileceği
mekanlara ihtiyaçları vardı Kındıl Çeşme Halk Plajını halkımızın
kullanımına açarak siz değerli vatandaşlarımızın mutluluğuna şahitlik
ettik.
Bunları yaparken Kemerimizin ilk Kapalı Pazar yeri projesini
Kuzdere Mahallemiz de hayata geçirerek kısa sürede halkımızın
kullanımına sunduk.
Beldibi’nden Çıralı’ya kadar tüm bölgenin bu güne kadar
alamadığı hizmeti almalı dedik. Kaybedecek zamanımız yoktu.
Göynük Mahallemizde bulunan Zübeyde Hanım Caddesi olarak
ismini vermiş olduğumuz 23 m. Genişliğinde 970 m
uzunluğundaki caddemizin alt yapısı ve peyzaj çalışmalarınıda
tamamlayarak sıcak asfalt kaplaması ile birlikte modern bir caddeyi
Göynük mahallemize kazandırdık.
Çamyuva Mahallemiz’de bizi bekliyordu. Yıllardır yapılamayan
İstiklal Caddesi’nin alt yapı ve üst yapıları tamamlanarak modern
bir şekilde halkımızın hizmetine sunduk.
Tekirova Mahallemiz de yıllardır karanlığa bürünmüş Tekirova
Caddemizin kaldırım çalışmasını tamamlayıp sokak aydınlatmalarını
da tamamlayarak karanlıkta kalan caddemizi aydınlığa
kavuşturduk.
Kemer’e yeni bir nefes dedik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiğimiz
parkımızın halkımız ile buluşmasına sayılı günler kalmasının sevinci
içerisindeyiz.
Kendi ürettiğimiz çiçeklerle parklarımızı, refüjlerimizi, parke ve
bordür imalatlarımız ile de yol ve kaldırım çalışmalarımızı
gerçekleştirdik.
Her bakış bir gözlem,
Her gözlem bir düşünce,
Her düşünme bir bağlantıdır...
Diyerek halkımız ile istişareler içerisinde, bölgemizdeki tüm imar
planı gerçekleşecek yerlerin mücadelesinde sona yaklaşmak
üzereyiz. En kısa sürede mutlu haberleri sizlerle paylaşmanın
sevincini yaşayacağız.
Her zaman söylediğimiz gibi aynı istikrarla ve aynı heyecanla
tekrar ediyoruz. EĞİTİM VARSA GELECEK VAR. Atamızın emanet
ettiği Cumhuriyeti koruyacak, kollayacak ve muzaffer edecek
gençlerin her daim yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Ana
sınıfından, ortaokul son sınıfa kadar Eğitim ve Öğretim gören
evlatlarımızın kırtasiyelerini sıralarına bıraktık. Lise öğrencilerimizin
okul servislerini ilçemizde bulunan C plakalı araçlar ile
gerçekleştirdik. Bu sayede velilerimizin bir nebzede olsa okul
masrafı giderlerine katkı sağladık.
Yıllardır gazino olarak faaliyet gösteren Ahmet Erkal Tesisleri,
Destek Eğitim Kurs Merkezi’ne çevrilerek Lise öğrencilerimizin
geleceğini şekillendirmelerine yardımcı oluyoruz. Binamızda artık
müzik sesi yerine, çocuklarımızın cıvıltıları yankılanıyor.
Nerede bir can ölse, oralı olur yüreğim, olmalı da zaten,
olmazsa da insan olmaz yüreğimiz dedik. Ülkemizde yaşanan
deprem felaketlerin de Kemerimiz ile bir bütün olarak
depremzedelerimizin yanında olduk.
Siyasi hayatımın kimliğidir. Örnek alan değil, örnek olan bir
kurum oluşturma çabalarımız. Hiç şüphesizdir ki Kemerimize olan
hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir. Ne ezen, nede ezilen
insanca ve hakça bir düzen içerisinde Kemerimizi hep birlikte
yöneterek marka bir şehir haline dönüştüreceğiz.
Bu duygu ve düşünceler ile 2021 yılının sizlere ve sevdiklerinize
başta sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini temenni ederim.
Yeni yılınız kutlu olsun...
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KORONA’YA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
K

Türkiye’nin gündeminde yer alan Koronavirüs'e karşı, Kemer Belediyesi ekiplerinin
tedbir ve önlem çalışmaları hızla devam ediyor.

oronavirüs'e karşı alınan tedbirler
kapsamında belediye ekipleri, Pandemi
başladığı günden bu yana Belediye
bütçesinden 1.467,926,83 TL. harcama ile
mücadeleye büyük destek sağladı. Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı
açıklamasında, “ Pandemi süresince 7 gün 24
saat sahada vatandaşlarımız için
görevlerimizin başındaydık, bundan sonra da
her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.
Koronavirüse karşı aldığımız tedbirlere ara
vermeden devam ediyoruz. Belediye
bütçesinden 1.467,926,83 TL. harcama
yaparak mücadeleye büyük destek sağladık.
Belediye olarak ilçe genelinde tüm tedbirleri
alıyoruz. El birliği ile bu işin üstesinden
geleceğimize inanınyorum.
Vatandaşlarımızdan ricam mümkün
olduğunca kalabalık ortamlardan uzak
durmaları ve maske, mesafe ve hijyen
kurallarına uymaları olacak.

BÜTÇEDEN YAPILAN HARCAMALAR

COVİD-19 TEDBİRLERİ İÇİN BELEDİYEMİZ BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMALAR, PANDEMİ
SÜRECİNDE BELEDİYE OLARAK ALDIĞIMIZ TEDBİRLER VE MADDİ TUTARLARI
CİNSİ :

MÜCADELEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

∆

73.000 ADET CERRAHİ MASKE SATIN ALINDI.DAHA SONRA BELEDİYEMİZ
KENDİ MASKESİNİ ÜRETMEYE BAŞLADI.

ADEDİ :

∆

: 73.000
1- Maske
2- Hijyen tulumu
: 500
3- Çamaşır Suyu
: 4500 LT.
4- Eldiven
: 33.000
5- Gıda Paketi
:8.366
6- Galoş
: 8.000
7- Dezenfektan
: 5.000 LT.
8- Ateş Ölçer ve tıbbi malz. alımı:
9- Maske Kumaşı
ve maske dikim malzemeleri:
10- Covid-19 testi:
11- İlaçlama cihazı: 5 adet
12- El dezenfektan aparatı (ayaklı):
13- Sahra Çadırı:
14-1 adet araç kiralama (2 aylık) :
15-Cam plexi ve koruyucular:

TUTARI

:

195.210,00
10.800,00
6.700,00
12.474,00
926.332,00
472,00
75.210,00
14.375,34
108.016,42
64.794,58
7.080,00
9.292,50
18.290,00
11.800,00
7.080,00

33.000 ADET ELDİVEN

∆

TOPLAM

: 1.467,926,83

8.000 ADET GALOŞ

∆
500 ADET HİJYEN TULUMU

∆
4.500 LİTRE ÇAMASIR ŞUYU

∆
5.000 LİTRE EL DEZENFEKTANI

∆

5 ADET ATEŞ ÖLÇER VE TIBBİ MALZEME ALIMI( 3 PAZAR YERİNDE, 1 OTOGARDA
,1 ADET KAYMAKAMLIK BİNASINDA)

∆
8366 ADET GIDA PAKETİ DAĞITIMI YAPILDI

∆

06.04.2020 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR , BELEDİYE PERSONELİMİZ
TARAFINDAN DİKİLEN 840.810 ADET MASKE HALKIMIZA DAĞITILDI. HALA
ÜRETİM DEVAM EDİYOR.

∆
PERSONELE COVİD-19 TESTİ YAPTIRILDI.

∆

KEMER BELEDİYESİ’NDEN
KORONAVİRÜSE KARŞI
MÜCADELEYE ARAÇ DESTEĞİ

KAYMAKAMLIK VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE COVİD-19 KAPSAMINDA
KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET ARAÇ TESLİM EDİLDİ.

∆

KEMER DEVLET HASTANESİNE COVİD-19 HASTALARININ İLK
MÜDAHELESİNİ YAPMALARI İÇİN SAHRA ÇADIRI ALINMASI

∆

25 ADET ADET AYAKLI EL DEZENFEKTAN APARATI BELDELERE
YERLEŞTİRİLDİ.

∆

5 ADET ULV İLAÇLAMA CİHAZI ALIMI. BU CİHAZLAR İLE TÜM RESMİ KURUM
VE KURULUŞLARIN İHTİYAÇ DUYMASI HALİNDE İLAÇLANMASI YAPILIYOR.

∆

BELEDİYEMİZ EMLAK SERVİSİ, ÖZEL KALEM BİRİMİ , KEBİM VE GÜVENLİK
NOKTASINA CAM VE PLEKSİ KORUYUCULAR YAPILDI.

K

emer Belediyesi koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçedeki kurumlara araç
desteği sağlıyor. Kemer Kaymakamlığının
talebi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü, filyasyon ekipleri ve sosyal vefa grubuna sağlanan araç desteği
ile pandemiye karşı daha hızlı tedbir alınması
amaçlanıyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer
Kaymakamlığının talebi üzerine hemen harekete
geçerek araç desteği sağladı.
İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilen 15 kişi kapasiteli 1
adet araçla işlemlerin daha hızlı olması sağlandı.
Sosyal Vefa Grubunun ilk kurulduğunda da 1 adet
araç desteği sağlandı.
Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüse karşı savaş açan sağlık ekiplerine desteğini
esirgemeyen Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, sahada zorlu görev üstelenen filyasyon
ekiplerine yardımcı olmak için de 2 adet araç
desteğinde bulundu.
Öte yandan pozitif vakaların, pozitif olduğundan
şüphe duyulanların ve karantinadan kaçanların
taşınması için Kemer Kaymakamlığının talebi üzerine Kemer Devlet Hastanesine bir adet araç kiralandı.
Kemer Belediyesi, araç desteğinin yanı sıra ilçe
genelinde dezenfekte çalışmaları, ücretsiz maske
dağıtımı ve dezenfektan malzemesi dağıtmaya da
aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Kemer
Belediyesinin halka dağıttığı ücretsiz maske sayısı
da yaklaşık 330 bin olduğu belirtildi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı

açıklamasında, Kemer Belediyesinin koronavirüsün
Türkiye’de ilk çıktığı günden itibaren vatandaşların
daha sağlıklı yaşaması için eldeki imkanları seferber ettiklerini söyledi.
Belediye olarak maske üretimi, dezenfekte çalışmaları, resmi kurumların ve ilçe genelinin ilaçlanması çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan
Topaloğlu, ellerinden gelen desteği verdiklerini ve
vermeye devam ettiklerini kaydetti.
Topaloğlu, koronavirüse karşı daha hızlı ve etkin
mücadele konusunda resmi kurumlara araç desteği
de sağladıklarına dikkat çekerek, “Şu anda ilçe
sağlık müdürlüğüne 3 tane araç desteğinde bulunduk. Bu araçların iki tanesini filyasyon ekipleri kullanıyor. Bir tane Kemer Devlet Hastanesine araç kiraladık. Bir tane de Kaymakamlıkta bulunan vefa
destek grubunda var. Kaymakam Murtaza Dayanç
istediği takdirde daha fazla araç desteği sağlamaya
hazırız.” dedi.
Vatandaşın sağlığını önemsediklerini anlatan
Başkan Topaloğlu, hiçbir masraftan kaçmadan
çalıştıklarını aktardı.
Topaloğlu, koronavirüsün çıktığı ilk günden bu
yana halka ücretsiz maske dağıttıklarına vurgu yaparak, “Günlük yaklaşık 4 bin adet maske üretiyoruz. Bunları resmi kurumlara ve pazar yerlerinde
halkımıza dağıtıyoruz. Şu ana kadar 330 bin maske
ürettik ve dağıttık. Devletin tüm kurumları ile çok
iyi diyalog halindeyiz. Üzerimize düşen görevi yaptık ve yapamaya da devam edeceğiz. Sosyal mesafe
maske ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız
gerekiyor.” diye konuştu.

HASTANEYE TÜNEL ÇADIRI KURDUK

K

emer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle
alınan tedbirler kapsamında Pandemi başladığı
günlerde hastane bahçesine
tünel çadırı kurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle ilçede alınan tedbirler kapsamında Kemer Devlet Hastanesi’nden gelen talep üzerine hastaneye
tünel çadırı temin edildi.
Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, hastaneden
gelen talep üzerine belediye
ekiplerini hızlı bir şekilde tünel

çadırını temin etmesi için
görevlendirmişti.
Belediye Başkan Vekili Hasan
Ali Acar devlet hastanesinin,
Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’nun talebi üzerine,
tünel çadırını temin ettiklerini
ve kurulumunu yapıp hastane
yetkililerine teslim ettiklerini
belirtmişti.
Belediye Başkan Yardımcımız
Emin Gül de çadırın kurulumu
sırasında incelemelerde bulunmuş ve Kemer halkını evlerinde kalmaları konusunda
uyarmıştu.
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TÜRSAB BATı AnTAlYA Bölge BAşKAnı RızA PeRçİn:

O BİZİM HEM AĞABEYİMİZ,
HEM HOCAMIZ,
HEM DE BAŞKANIMIZ!

POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) Başkanı Ülkay Atmaca :

ANTALYA ŞEHRİMİZDE
EN ÇOK TURİST AĞIRLAYAN

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, Batı Antalya Bölgesi olarak 2021 yılı için umutlu olduklarını belirtirken, aşıdaki olumlu gelişmeler ile daha da heyecanlandıklarını ve özlemle
sezonu beklediklerini söyledi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile çok yakın ilişkiler
içerisinde olduklarını belirten Rıza Perçin, Başkan Topaloğlu’nun kendileri için hem ağabey, hem
hoca hem de çok değerli bir Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

DESTİNASYONUMUZ
KEMER OLDU!
POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) Başkanı Ülkay Atmaca yaptığı açıklamasında “ Böyle bir zamanda
Kemer'de 1.5 milyon turist ağırlandı. Bunda Sayın Başkanımız Topaloğlu'nun çok büyük etkisi oldu” dedi.

P

OYD (Profesyonel Otel Yöneticileri
Derneği) Başkanı Ülkay Atmaca
yaptığı açıklamasında “ Böyle bir
zamanda Kemer'de 1.5 milyon turist
ağırlandı. Bunda Sayın Başkanımız
Topaloğlu'nun çok büyük etkisi oldu” dedi.
Kemer’deki çalışmaları yakından takip
ediyorum

T

ÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı
Rıza Perçin, Batı Antalya Bölgesi
olarak 2021 yılı için umutlu olduklarını belirtirken, aşıdaki olumlu
gelişmeler ile daha da heyecanlandıklarını ve özlemle sezonu beklediklerini
söyledi. Kemer Belediye Başkanı necati
Topaloğlu ile çok yakın ilişkiler içerisinde
olduklarını belirten Rıza Perçin,
Başkan Topaloğlu’nun kendileri
için hem ağabey, hem hoca hem
de çok değerli bir Belediye Başkanı
olduğunu söyleyerek değerlendirmelerde bulundu:
Umut verici bilgiler geliyor!
“Kemer bölgesiyle özellikle, Sayın
Belediye Başkanımız necati Topaloğlu ile birlikte ve sayın kaymakamımızla birlikte faal bir şekilde
çalışıyoruz. Kemer Belediye Başkanımız ile çok sıcak ilşkiler içerisindeyiz. Sayın Başkanımız bizim
hem ağabeyimiz, hem hocamız
hem de Başkanımız. özellikle Pandemi döneminden önce daha çok
faaldik. Ama pandemi başladıktan
sonra mecburen sağlık ve kurallardan ötürü en azından dijital olarak daha çok görüşmeye başladık.
Toplantılarımızı zoom üzerinden
yapmaya başladık. Dijital anlamda
her zaman yakınız. Oradaki Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla, STK Başkanlarıyla, üyelerimizle birlikte her zaman bir yumruk halindeyiz. İnşallah 2021 şu
anda aşı ve ilaçla ilgili umut verici
bilgiler bize geliyor, durumu izliyoruz da. İnşallah bu bile insanlar
için psikolojik anlamda rahatlama olgusu yaratıyor. şubat mart gibi insanların en azından daha çok tatil anlamında faal olan kişilerin aşılacağını
düşünüyorum. en azından bu refleksle
birlikte olumlu anlamda bir geri dönüş
olacağını tahmin ediyorum. eğer tekrar
başka bir dalga ya da başka bir sağlık
felaketiyle karşılaşmazsak 2021 bence
iyi olacaktır. 2019 verilerini belki yakalayamayız ama ona yakın sezon olacaktır. Bölgemiz adına da ülkemiz adına

da iyi bir turizm yılı geçireceğimize
inanıyorum. Umarım bir felaket ya da
virüsle ilgili başka bir mutasyon dönemiyle karılaşmayız”
Acenteci dostlarımız ile hep bir aradayız!
“Sevgili Kemerli acenteci dostlarımız
ile her zaman bir aradayız. Pandemi

“ Başkanımızın Kemer adına
yaptığı çalışmaları çok olumlu
buluyoruz. Bölgede
konuştuğumuz arkadaşlardan
da bu projelerle ilgili hep
olumlu dönüş oldu. Kendilerine
pandemiye rağmenbu
dönemde bölgeye
kaznadırdıkları için bölge halkı
olarak çok teşekkür ediyoruz”

öncesi sık sık toplantılar yapıp bir araya
geliyorduk. şu anda Whatshup grubumuz ile birbirimiz ile bilgiler paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız zoom üzerinden
toplantı talep ediyorlar. Yakın görüşüyoruz. en küçük bir olayı, yasayı, günlük
düzenle ilgili her şeyi oradan paylaşıyoruz. Düğün, bayram, cenaze gibi konuları oradan paylaşıyoruz. Yakinen görüşme halindeyiz. Biz
bir aileyiz”
Yasaklara uyuyoruz!
“Yasaklara uyuyoruz. Her şeyin
başı sağlık. Bu illetin üstesinden
hep birlikte geleceğiz. 2021’de inşallah yanılmam ama iyi bir sezon bizi bekliyor. & 99 oranında
bugüne kadar yanılmadık.
2020’den daha iyi bir sezon bizi
bekliyor olacak inşallah. en azından biz geçen yıl Ağustostan sonra iyi bir sezon yaşadık. O da
tam bir sezon değildi. öksüz bir
sezondu. Ama nisan’dan Mayıs’tan itibaren normal bir sezon
yaşayacağımıza inanıyorum.
Aşıyla birlikte hiç merak etmesinler bölgedeki herkes daha önce
yaptıkları ticaretini yine yapacaklardır. Belki fazlasını yapamazlar ama ona yakınını yapacaklardır. Ona göre planını yapsın
ona göre maddiyatını maneviyatını hazırlasın. Huzurlu olsun
psikolojisini bozmasın”
İnsanlar için sosyal hayat için
güzel projeler var!
“Başkanımızı zaten yakınen takip ediyoruz. şimdi 2 aydır da gazeteden
Kemer Belediyesi’nin dolu dolu çıkardığı
gazeteden de takip ediyoruz. güzel projeler var. İnsanlar için, sosyal hayat
için güzel projeler var. şimdi tek tek
saysak yetmeyecek. Biz Başkanımızın
Kemer adına yaptığı çalışmaları çok
olumlu buluyoruz. Bir de bölgede konuştuğumuz arkadaşlardan da bu projelerle ilgili hep olumlu dönüş oldu.
Kendilerine pandemiye rağmenbu dönemde bölgeye kaznadırdıkları için bölge halkı olarak çok teşekkür ediyoruz”

KEMER’DEKİ REKLAM
TABELALARI
DÜZENLENİYOR
Kemer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki reklam tabelalarını
yeniliyor.
İlçe genelindeki eskiyen, deforme olan ve kullanılmayan
reklam tabelalarını yenileme
çalışması yapan belediye ekipleri, halkı daha iyi bilgilendirmek için tabelaların deplasesini sağlıyor.
Kullanılmayan, atıl durumdaki ve görüşün net olmadığı
yerlerdeki reklam tabelaları
yenilenerek daha merkezi ve
açık yerlere taşınıyor.

Kemer’de çalışmaları yakından takip
ettiğini de söyleyen Başkan Ülkay Atmaca
"Martta hayatımızı tamamen
durdurmuştuk. Otellerimizi tamamen
kapatmıştık. 1 Haziran'da normalleşme
süreci ile beraber başta Kemer olmak üzere
yavaş yavaş oteller açılmaya başladı.
Antalya şehrimizde en çok turist ağırlayan
destinasyonumuz Kemer oldu. Bu konuda
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Oradaki dostların verdiği emeği bizzat
yakından takip eden birisi olarak, başta
sayın Başkanımız Necati Topaloğlu olmak
üzere tüm STK'lara ve yatırımcılara çok
teşekkür etmek lazım. Böyle bir zamanda
Kemer'de 1.5 milyon turist ağırlandı. Bunda
sayın Başkanımız Topaloğlu'nun çok büyük
etkisi oldu. Kendisi çok uzun zamandır
tanıyorum. Sektöre verdiği desteği iyi bilen
birisi olarak bunları bizzat görmüş ve
yaşamış birisiyim. POYD'un en son
yaptığımız aylık yemeğini de zaten
Tahtalı'da yapmıştık. O günden beri
Pandemiden dolayı üyelerimiz ile bir araya
gelemiyoruz. Kemer'deki çalışmaları
yakından takip ediyorum. Yapılan yollarını,
pazar yerlerini, parklarını çok yakından
takip ediyorum. Bir kez daha emeği geçen
herkese sonsuz teşekkür ediyorum"
Sektör Aşı Haberleri İle Umutlandı
Öte yandan turizmciler gelecekten
umutlu. Aşı haberleri ile umutlanan turizm
sektörü, önlemler ile birlikte 2021’in ilk
çeyreğinde Covid’den kurtulmayı bekleyip
yavaş yavaş düzlüğe çıkmayı bekliyor.
POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri
Derneği) Başkanı Ülkay Atmaca yaptığı
açıklamasında hayatlarının en kötü yılını
geride bırakacaklarını belirtirken şu
değerlendirmelerde bulunudu:
“Hayatımızın muhtemelen en kötü yılını
bitirmek üzereyiz. 2021’de önceliğimiz
sağlık olacak. Çünkü sağlığın ve özgürlüğün
ne kadar önemli olduğunu özellikle son 10
ayda çok iyi anladık, yaşadık ve yaşamaya
da devam ediyoruz. Her ne kadar vaka
sayıları artmış olsa da ya da mutasyon gibi
söylemler olsa da bu işin finale doğru
geldiğini düşünüyorum. Aşının performansı
hayatımızda çok önemli olacak. Dünyada
birçok yerde aşılama işlemi başladı.
Ülkemize de aşılar gelmeye başladı.

“Bizdeki ürün ve fiyat kalitesi dünyanın hiçbir
yerinde yok. Sahip olduğumuz kültür,
gastronomi, değerler, antik tiyatrolarımız,
şehrimiz, ülkemiz bunların hepsi hem
Avrupalının, Orta Doğu’nun hem de BDDT diye
adlandırdığımız Rus Pazarının hiçbir yerde
bulamadığı tatlar. O yüzden yine eskiden olduğu
gibi Türkiye’de turizm başlayacak ve Antalya’da
yine turizm başkenti olmaya devam edecek”
Aldığımız önlemler var. Sokağa çıkma
yasakları var. Karantina önlemleri var.
Bunların hepsinin bir araya geldiğinde ben
2021’in ilk çeyreğinde Covid’den kurtularak
yavaş yavaş düzlüğe çıkamaya
başlayacağımızı düşünüyorum. Nisan’dan
itibaren de belki bir 2019 yılı kadar hızlı
olmazsa da asla 2020 yılı kadar kötü bir yıl
olmayacak bir sezon başlangıcı olacak gibi
görünüyor. Mayıs Haziran ayından sonra da
iyi rakamlara ulaşacağımıza , yine insanların
gelmekiçin yarışacağı bir ülke olacağımızı
biliyorum. Çünkü, bizdeki ürün ve fiyat
kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Sahip
olduğumuz kültür, gastronomi, değerler,
antik tiyatrolarımız, şehrimiz, ülkemiz
bunların hepsi hem Avrupalının, Orta
Doğu’nun hem de BDDT diye
adlandırdığımız Rus Pazarının hiçbir yerde
bulamadığı tatlar. O yüzden yine eskiden
olduğu gibi Türkiye’de turizm başlayacak ve
Antalya’da yine turizm başkenti olmaya
devam edecek”

BAŞKAN TOPALOĞLU’NDAN
ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bir
mesaj yayımladı. Her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Topaloğlu,
mesajında şu ifadelere yer verdi: “Engelli insanlarımıza göstereceğimiz ilgi, şefkat ve
destek onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almalarını
sağlayacak ve hayata olan bağlılıklarını daha da güçlendirecektir. Engellilerin toplumsal
hayata katılımı sağlamak gerekiyor. Engelli çocuklarını evden dışarıya çıkarmayan
ailelerin bu algısını yıkmamız gerekiyor. Toplumsal hayatta onların başarılı olacağı
birçok alan var. Bu çocuklarımıza güvenelim ve onları destekleyelim. Spora
yönlendirelim. Engelli çocuklarımızın başarı noktasında gösterdikleri azim ve
gayretlerinden dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bu düşüncelerle 3 Aralık
Engelliler Gününde yürekleri heyecanla çarpan ve sevgi ile dolan tüm engelli
vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
Pandemiye rağmen yatırımlarında hız kesmeyen Kemer Belediyesi yoğun çalışmalarına
devam ediyor. Kemer Belediyesi Fen işleri müdürlüğü son bir yılda gerçekleştirilen
çalışmalarını faaliyet raporu ile şu şekilde açıkladı

ÇALIŞMALARI - 2020
∂

Hatice Karakaşlı parkı içine yeni mahalle
muhtarlık hizmet Ofisi yapıldı . Tesis ile ilgili ünitelere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir
a) Muhtarlık Ofisi (21m2)
b) WC
c) Mutfak
d) Teras (18m2)
e) Klima
f) Büro Malzemeleri

∂

∂

yENİ MAHALLE MUHtARLIK
HİzMEt oFİSİ

KEMER BELEDİyESİ MüŞERREF
ÖzDEMİR SoSyAL tESİSLERİ

“EĞİtİM vARSA GELECEK vAR”

2019/14214 İhale kayıt numarası ile Arslanbucak Mahallesinde 245 Ada 1 Parsel Üzerine 200
Kişilik Fitness Salonu Yapıldı. Yatırım bedeli 2.874.000,00+KDV dir.
Tesis Meclis Kararı ile 21. Yaş altı Dünya karate şampiyonu olan Müşerref Özdemir’in ismini
aldı. Tesis ile ilgili ünitelere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yüzme havuzu
b) Kafeterya,
c) Yönetim Odası
d) Eğitmen odaları
e) Diyetisyen odası,
f) Bay (110 Kişilik) ve bayan (90 Kişilik) spor salonu
g) Çok amaçlı ofisler
h) WC, Soyunma Odaları ve Duş alma üniteleri
i) Yangın Merdiveni
j) Asansör, Jeneratör ve Paratoner ve CCTV Sistemleri
k) Modern ve Estetik Tasarım
l) 1540 m2 arsa üzerinde toplamda 1287 m2 kapalı alan
m) Otopark ve bahçe duvarı
n) İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmıştır.

∂
Aşağıda isimleri belirtilen İlçemiz dahilindeki 19 adet okulun boya , bakım, tamir , onarımları ile çevre düzeni çalışmaları kapsamında bahçe duvarları , bahçe çitleri giriş kapıları , yağmur suyu çalışmaları,
korkuluk, güvenlik kulübesi ,kantin yapımları , bank ve klima ihtiyaçları giderildi.
a) Tekirova Mahallesi Halit Narin İlköğretim Okulu
b) Çamyuva Mahallesi Silkar İlköğretim Okulu
c) Çamyuva Mahallesi Rukiye Koç İlk Öğretim Okulu
d) Merkez Mahalle Kemer Anaokulu
e) Kemer Merkez İlkokulu
f) Yeni Mahalle Kemer Anadolu Otelcilik ve Turiz Meslek Lisesi
g) Kiriş Mahallesi Şeker İlkokulu
h) Arslanbucak Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ortaokulu
i) Arslanbucak Mahallesi Eski Güven Koleji ( Arslanbucak OrtaOkulu)
j) Arslanbucak Mahallesi Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu
k) Kuzdere Mahallesi Kemer Anadolu Lisesi
l) Göynük Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu
m) Göynük Mahallesi Göynük Fen Lisesi Yemekhanesi
n) Göynük Mahallesi Ahu Aysal Anaokulu
o) Kuzdere Mahallesi Hacı Mehmet Saygın İlkokulu
p) Kuzdere Mahallesi Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu
q) Beldibi Mahallesi Beldibi İlkokulu ve Ortaokulu
r) Yeni Mahalle Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan Ortaokulu
s) Mülkiyeti Belediyemize ait Umutsu Reheabilatasyon Merkezi

∂

Kemer Merkez Mahalle 218 Ada 1 Parselde atıl halde bulunan yapı müdürlüğümüzce revize edilerek
mimari çalışmalar sonucunda 220 Öğrenci Kapasiteli Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi olarak dizayn edildi. Tesis lise son sınıfta öğrenim gören ve liseden mezun olmuş öğrencilerimizin üniversite imtihanına hazırlanabilmeleri için ilçemiz dahilinde üniversiteye hazırlık kurs ve etüt merkezi olarak hizmet
verecektir. Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü Tesis ile ilgili ruhsat çalışmalarını tamamlamış , covid -19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin kalkmasına mütakip tesisimiz hizmet vermeye başlayacaktır. Tesis ile
ilgili ünitelere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
a) 650 m2 İnşaat Alanı
b) 1 Adet Öğretmen Odası
c) 11 Adet Derslik
d) 1 Adet Etüd Odası
e) 1 Adet Yönetim Odası
f) 1 Adet Çay Ocağı
g) Yangın Merdiveni (12m2)
h) Kantin (23m2)
i) Öğrenci, öğretmen ve engelli bay ve bayan tuvaletleri
j) Çevre düzenleme Çalışmaları

∂

BEyCİK MAHALLESİ
MUHtARLIK HİzMEt oFİSİ

KEMER’İN İLK KAPALI PAzAR yERİ
KUzDERE’DE HİzMEtE AÇILDI

a) 515/3 parsel 700m2, 515/4 parsel 2635 m2 toplamda 3335m2 alan
b) 515/3 parselde 111m2 ,515/4 parsel 1450 m2 inşaat alanı
c) Toplamda 80 pazarcı kapasiteli
d) Modern ve estetik görünüm
e) Mutfak ve depo
f) Zabıta Odası
g) Tuvaletler (engeliler dahil)
h) Seslendirme, CCTV, anons ve kuvvetli akım tesisatı
i) Modern, Led Aydınlatmalar

MUStAFA ERtUĞRUL AKER (oLBİA )
PARKI ÇEvRE DüzENLEMESİ vE
SoSyAL DoNAtI tESİSLERİ
Yeşil alanlarımızı işgallerden arındırıyoruz , tamamen halkın kullanımına açıp halkın sahile ulaşabileceği , deniz, kum , doğa ve bitki örtüsü ile bütünleşip zaman geçirebileceği sosyal
donatı tesisleri inşa ediyoruz. Bu kapsamda Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia ) parkı üzerinde
çevre düzenlemesi ve Sosyal Donatı Tesislerini yaptık . Tesis ile ilgili ünitelere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
a) 2 Adet üçer kişilik Soyunma Odası
b) 2 Adet dörder kişilik duş alma Ünitesi
c) 1 adet 6 kişilik tuvalet (engelli tuvaletleri dahil)
d) 1 Adet Büfe
e) 2.5m genişliğinde 45 m uzunluğunda Kamelya
f) 3 adet çardak
g) 300 Kişilik güneş şemsiyesi ve şezlong
h) Sahil İçin ahşap yürüyüş yolları
i) Çevre düzenleme çalışmaları
j) Aydınlatma Çalışmaları

∂

Yeşil alanlarımızı işgallerden arındırıyoruz , tamamen halkın kullanımına açıp halkın sahile
ulaşabileceği , deniz, kum , doğa ve bitki örtüsü ile bütünleşip zaman geçirebileceği sosyal donatı tesisleri inşa ediyoruz. Bu kapsamda yeni mahalle kındıl çeşme 707 parsel üzerinde çevre
düzenlemesi ve Sosyal Donatı Tesislerini yaptık . Tesis ile ilgili ünitelere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
a) Soyunma kabinleri ve duş alma ünitesi
b) Engelli Tuvaletleri
c) Büfe ve Teras
d) Piknik alanı
e) Otopark alanı
f) Kömürlük
g) Teras
h) Aydınlatma
i) Peyzaj ve Çevre düzenleme
j) Güneş Şemsiyesi ve şezlong

LİSE CADDESİ yENİ
GÖRüNtüSüNE KAvUŞtU

Prestij Caddeler İnşa ediyoruz.
a) Göynük Mahallesi Zübeyde Hanım caddesi :
Göynük Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı 16000
m2 BSK Asfalt kaplama yol, 5000 m2 kaldırım,
1000 m yağmur suyu hattı, 2000m Çiçeklik orta
refüj Yapımı , 1000m Bisiklet yolu ve 26 adet Aydınlatma Direği yapıldı.
b) Ayışığı yolu (Onno Tunç Caddesi, Barış Manço Caddesi, 152. Sokak) : 8300 m2 BSK asfalt kaplama yol, 725 m. yağmur suyu hattı, 3445m2 kaldırım ve 31 adet Dekoratif Aydınlatma Direği yapıldı.
c) Hükümet Caddesi: 3600 m2 BSK Asfalt kaplama yol, 2700 m2 kaldırım, 350 m Yağmur suyu
hattı ve 12 adet Aydınlatma direği yapıldı.
d) Merkez Mahallesi 132. Sokak( Kaymakam
Lojmalık Önü): 1800 m2 BSK Asfalt kaplama yol,
780 m2 Kaldırım, 250 m Yağmur Suyu hattı ve 8
Aydınlatma direği yapıldı.
e) Göynük Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi: 42 Dekoratif Aydınlatma direği yapıldı.
f) Tekiova Mahallesi Tekirova Caddesi (Amara
Dolve vita otel yolu): 2600 m bordür , 3250 m2
kaldırım kaplama ve 42 adet galvanizli poligon
aydınlatma direği ile aydınlatma yapılmıştır.
g) Tekiova Mahallesi Şehit Er Hasan Yılmaz
Caddesi (Rixos otel yolu): 1700 m bordür , 2100
m2 kaldırım kaplama çalışmalarımız yapılmıştır.
h) Çamyuva Mahallesi İstiklal Caddesi: 7600
m2 yol Kilitli Taş kaplama , 2500 m2 kaldırım,
500 m yağmur suyu hattı, 17 adet galvanizli poligon aydınlatma direği ile aydınlatma yapılmıştır.

2020/45668 İhale Kayıt numaralı Merkez Mahalle 34 ada üzerindeki mülkiyeti belediyemize
ait dükkanların tadilat işi için ihaleye çıkılmış 488.000 +KDV ile ihale verilmiştir. Tadilat kapsamında yapılan işlemler aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
a) Dış Cephe alüminyum kompozit ile kaplandı.
b) 1,5m genişliğinde güneş kırıcıları inşa edildi.
c) Portik alan, merdivenler ve yan yüzeyler 2cm mermer ile kaplandı.
d) Kolonlar 70x70 cm ebatlarında mekanik andezit kaplama yapıldı.
e) 10mx110m ebatlarında çatı yapıldı.
f) 110m boyunca 3cm mermer ile harpuşta yapıldı.
g) Her dükkan için tek tip ahşap görünümlü tabela yapıldı.
h) Sıva ve boya çalışmaları yapıldı.
i) Portik alan ve kolonlar için aydınlatma çalışmaları yapıldı.

2020/45668 İhale Kayıt numaralı
Merkez Mahalle Atatürk Parkı üzerinde Atatürk Parkı Sosyal Donatılar ve
Çevre Düzenleme Yapım işi için ihaleye çıkılmış 4.690.000 TL +KDV ile ihale verilmiştir. Yapım Kapsamında yapılacak işlemler aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
a) Taş Kaplama Büfe ve Teras Yapımı
b) Ters Ev Yapımı
c) 2 Adet Dekoratif Köprü Yapımı
d) Tuvalet Yapımı
e) Modern meydan ve kaldırım
kaplamaları
f) Yürüyüş yolları ve çeşme.
g) Tartan pist
h) Modern Aydınlatma sistemleri
i) Açık alan Kamera ve wifi (internet sistemi)
j) Kent Mobilyaları
k) Bitki ve Peyzaj Çalışmaları
l) Dere Islahı

∂

PREStİJLİ CADDELER
İNŞAA EDİyoRUz

∂

Karapınar Deresi Üzerinde ıslah çalışmaları kapsamında; yeni mahallede ilçe müftülüğü önünde 200m 3,75
yüksekliğinde istinat duvarı ,
2000m2 zemin saha betonu döküm
çaılışmaları , Arslanbucak Mahallesinde ise düğün salonu karşısında
180m 2,5 m yüksekliğinde istinat
duvarı ve 900m2 saha betonu döküm çaılışmaları yapılmıştır. Aynı
çalışmalar Tekirova Mahallesi Cuma
yeri mevkii Karaçay deresi ile Arslanbucak mahallesi Karapınar Dersinin devamı içinde planlanmaktadır.
Ayrıca Karayer deresi ( kaymakamlık arkası) 200m hat boyunca dere
temizliği yapılarak , hendek içine
saha betonu döküm çalışmaları yapılarak ıslah çalışmaları yapılmıştır.

∂

∂
KINDIL ÇEŞME SAHİLİ
PARKI ÇEvRE DüzENLEMESİ vE
SoSyAL DoNAtI tESİSLERİ

Fen İşleri Müdürlüğünce Ulupınar Mahallesi Çıralıda
deresinde , Kuzdere Mahallesi keçili deresinde ve Tekirova Mahallesi Karaçay derelerinde toplamada 3 adet
köprü yapıldı.
a) Çıralı deresindeki köprü; 4,5m genişliğinde 18m
uzunluğunda kendi ürettiğimiz 2,5x2,5m menfezlerle,
b) Kuzdere Mahallesi Keçili Deresi Üzerindeki Köprü ;
4,5m genişliğinde 13m uzunluğunda kendi ürettiğimiz
2,5x2,5m kare menfezlerle,
c) Tekirova Mahallesi Karaçay Deresi Üzerindeki
Köprü ; tek açıklıkta 8,5m genişliğinde 12m uzunluğunda yerinde kalıp ve donatı çalışması ile inşa edilmiştir.

∂

∂

2020/138167 İhale Kayıt numaralı Kuzdere Mahallesi 515 ada 3-4 Parseller üzerine kapalı
pazar yeri yapım işi için ihale çıkılmış 1.638.500,00 +KDV ile ihale verilmiştir. Yüklenici ile
04.05.2020 tarih itibari ile sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Yer teslimini yapabilmek için Pazar alanına çıkan yolları açıyor ve yolda kalan okullara ait bahçe duvarlarını ve
kantinleri yıkıp yenilerini yapıyoruz. Pazar alanı yapım işi kapsamında inşa edilen ünitelere
ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir

∂

“EĞİtİM vARSA GELECEK vAR”

Beycik Mahallesi içine muhtarlık hizmet Ofisi yapım çalışmalarında sona gelindi. Tesis
ile ilgili ünitelere ait bilgiler
aşağıda belirtilmiştir.
g) Muhtarlık Ofisi (45m2)
h) WC
i) Mutfak
j) Teras (18m2)
k) Klima
l) Büro Malzemeleri

∂

yAPtIĞIMIz KÖPRüLERLE
GEÇİt SAĞLADIK

DERE ISLAH
ÇALIŞMALARI

KUzDERE’DE KİLİtLİ tAŞ vE
BEtoN BLoK üREtİM tESİSİ
İNŞAAtI HIzLA SüRüyoR

Kuzedere Mahallesi Kilitli Taş Üretim Tesisi ile
Beton Blok Üretim tesisinin yeri, Kader Buse Acar
Caddesi Üzerindeki Sanayi yanı İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılan yere yapılacak olup Çevre Şehircilik
Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belediyemize tahsis edilmiştir. Tesis yapım çalışmalarım devam etmektedir.

yoL AÇIM ÇALIŞMALARI

1/1000 uygulama imar planında yer alan 10m ile 15m arasında değişen yol açım çalışmlarımız devam etmektedir. Kuzdere mahallesinde toplamda 2000m ve Göynük mahallesinde ise 800m yol açım çalışmaları
tamamlanarak asat, tedaş, telekom gibi altyapı kurumlarının yatırımlarına hazır hale getirilmiştir.

ilçemiz muhtelif
bulvar, cadde ve
sokaklarında toplam 35.420 m2 asfalt (Yapılan yamalar hariç ) , 40.840
m2 kaldırım,
64.735 m2 parke
yol, 3831 m yağmur suyu drenaj
hattı yapılmıştır.

∂

∂

IŞIL IŞIL BİR KEMER

ASFALt, KALDIRIM, PARKE
yoL, yAĞMUR SUyU
DRENAJ HAtLARI

ilçemiz muhtelif bulvar,
cadde ve sokaklarında 222
aydınlatma direği ile 8800
metreden oluşan aydınlatma tesisi yapılmıştır.
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BAŞKAN TOPALOĞLU,

ÜMİT UYSAL’I AĞIRLADI
∂ Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’na bir ziyaret gerekleştirdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal’ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet
duyuyoruz. Kendisi ile zaman zaman görüşüyor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunma şansı yakalıyoruz. Sayın Başkanın çalışmalarını daha yakından
dinledik, bizde çalışmalarımızı kendisine aktardık. Ayrıca Başkanımızın
yeni yılını kutladık” dedi.Başkan Ümit Uysal, Kemer’i yakından takip ettiklerini belirtirken, Başkan Necati Topaloğlu’nun misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.Başkan Topaloğlu ziyaretten sonra Başkan Uysal’a Kemer manzaralı bir tablo hediye ederek, yeni yılını kutladı.
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KEMER’E 4 ADET
MAVİ BAYRAKLI
HALK PLAJI
GELİYOR!
Mavi Bayrak uygulamasının ilk olarak başladığı turizm destinasyonlarından birisi olan ve her yıl milyonlarca yerli
ve yabancı turisti ağırlayan Kemer, Mavi Bayrak Sertifikasyon sistemini daha da geliştirecek. Tertemiz denizi,
muhteşem doğası ile her zaman tercih sebebi olan Kemer’de, Kemer Belediyesi Göynük Halk Plajı, Mustafa Ertuğrul
Aker Halk Plajı, Kındıl Halk Plajına ve Mavi Bayrak alınması için başvuruda bulunacak. Ayrıca Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından Çamyuva sahilinde yapımı gerçekleşecek olan halk plajı da mavi bayraklı olacak.

T

KALDIRIM VE BORDÜR, YOL KAPLAMA

ÇAMYUVA'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
∂ Çamyuva Mahallesi 650 m uzunlugundaki ve 15 genisligindeki istiklal
Caddesi'nin yağmur suyu drenaji aydınlatması , yol kaplaması ve kaldırım calışmaları tamamlandı. Caddenin devamındaki Abdi İpekci Caddesi'nin kaldırım ve bordür calışamaları tamamlandı. Ekipler, halen yol
kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN TOPALOĞLU’NA

ALDAŞ’DAN ZİYARET
∂ Aldaş Genel Müdür Yardımcısı Murat Zeydanlı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Zeydan'a ziyarette, satış pazarlama müdürü Lütfi Ergen, satış pazarlama uzmanı Deniz Güven ve
mühendis Tayyar Şimşek eşlik etti. Ziyarette Aldaş A.Ş ile Kemer Belediyesi arasında yapılacak olan iş birliği ve projelerin karşılıklı olarak desteklenmesi konuşuldu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aldaş ile her
zaman iş birliği içerisinde olacaklarını ve güzel projelere imza atacaklarına inandıklarını kaydetti.

ÜRÇEV ( Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı ) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy, Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile
bir araya gelerek, 2021 yılı Mavi Bayrak
başvuruları hakkında bilgi verdi. Toplantıya TÜRÇEV Antalya Koordinatör
Yardımcısı Ömer Keskin ile Kemer Belediyesi Mavi Bayrak Temsilcileri Halil
Öncü ve Serap Minta da katıldı.
Kemer’de mavi bayrak sayısını arttıracağız!
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Mavi bayrak temsilcimiz Lokman bey ve arkadaşlar ile bugün burada bir toplantı yaptık. Artık önümüzdeki günlerde Kemer mavi bayraklı
plajlarına ek olarak 6 tane daha mavi
bayrak almak için müracaatını yapacak. İlk önce biz Kemer Belediyesi olarak Mustafa Ertuğrul Aker Parkı sahili
için müracaat ediyoruz. İkincisi Kındıl
Bölgesinde yapacak olduğumuz Kındıl
projesi için. Üçüncüsü de Göynük halk
plajı için. Bir tane de Kültür ve Turizm
Bakanlığı’mızın Çamyuva sahilde bir
halk plajı için müracaatı var. Bakanlığımız bu bölgede 33 dönüm yere halk
plajı yapıyor. Onlar da müracaatlarını
yapıyor. Bölgemizde yeni açacak iki

tesis daha mavi bayrak başvurusu yapıyorlar. Kemer bölgesine 6 tane daha
mavi bayrak gelince Kemer’in değeri
bir kat daha artacaktır. Mavi bayrak
demek bütün kriterlere uyulmuş, sonrasında da güvenilir olarak halk plajları
olarak biliniyor. İnşallah pandemi sonrası iyi bir sezonda mavi bayraklı sahillerimizde misafirlerimizi ağırlayacağız” dedi.
Kemer uzun yıllardır, mavi bayrak
çalışmalarında öncü bir ilçe olarak hareket etmiştir!
TÜRÇEV ( Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü
Lokman Atasoy da yaptığı açıklamada,

Başkan Necati Topaloğlu’nun sıcak
ilgisi ve çevreye olan duyarlılığı için
teşekkür ederken “ Bugün Kemer’deyiz.
Kemer Belediye Başkanımızla bir toplantı yaptık. Kendileri zaten evveliyatından beri çevre konusunda, doğa
konusunda çok duyarlı. Mavi bayrak
konusunda da doğal olarak gereken
bütün kolaylığı ve iş birliği yapma anlamında bize desteğini devam ettiriyor.
Kemer uzun yıllardır, mavi bayrak çalışmalarında öncü bir ilçe olarak hareket etmiştir. Bakanlığımızın ilk programı başlattığı ilçe olması nedeniyle
bu konuda da son derece tecrübelidir.
Mavi bayrak biliyorsunuz ki temiz de-

“ORMANLARIMIZ GELECEĞİMİZ”

RUSYA HEYETİNDEN ZİYARET

AKILLI ŞEHİRLER KONSEPTİ GÖRÜŞÜLDÜ
∂ Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği Baş Danışmanı Ayrat Zakiev, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret
etti.Zakiev, ziyarette, akıllı şehirler konsepti ile ilgili Başkan Topaloğlu ile
fikir alışverişinde bulundu. Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kemer’i daha modern hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

nizlerimizin, sağlıklı, güvenli bir plaj
ortamının uluslararası bir simgesidir.
Kemer’in bu anlamda plaj sayılarını,
marina sayılarını ve hatta yat sayılarını
arttırması son derece önemlidir. Turizmin gelişmesi sürdürülebilir turizme
katkısı anlamında son derece önemlidir.
Kemerle ilgili hazırlıklarımıza başladık.
Kollarımızı sıvadık. 15 Aralık’ta müracaatlarımız sonra eriyor, ancak Başkanımız 4 tane şu anda bize bir halk
plajı potansiyeli olduğunu ve bunla
ilgili çalışmalarımızın müjdesini verdi.
Bu halkımızın uluslararası standartlarda plajlarla kavuşacak olmasının
bence bir müjdesi. Çok güzel bir haber.
Bunun yanı sıra çok nitelikli, Kemerimize oteller, büyük yatırımlar yapılıyor.
Onlardan da şu anda gelen müracaatlar
var. Bunlar da hem bölgemiz için hem
Türk turizmi için son derece önemli
bilgiler. Bu toplantıda bu bilgileri almanın memnuniyetini yaşıyoruz. Umarım Kemer hak ettiği turizmi, hak ettiği
çevreyi, hak ettiği doğayı çok iyi koruyarak sağlayacak ve bunu üst seviyelere kadar çıkaracak. Başta sevgili
başkanım Necati Topaloğlu olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

A

Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz ve Beycik sakinleri Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. Gündüz ve Beycik sakinleri, ziyarette, Tahtalı Dağının eteklerinde bir bölgenin erozyon riski taşıdığından bahsetti.Söz konusu bölgede
ağaç kesiminin olacağı iddiasında bulunan Gündüz, ziyaret sonrası yaptığı
açıklamada, “Şiddetli bir yağış sonrası
bölgedeki toprak ve kayalar aşağıya
inecek ve Beycik mahallesini risk altına
alacak. Eğer orada heyelan olursa Beycik halkı büyük bir tehlike geçirecek.
Bizler ormanların yok olmasına karşıyız.” dedi. Gündüz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun kendilerine
elinden gelen desteği vereceğini söylediğini kaydetti. Başkan Topaloğlu ise A
Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz ve
Beycik Mahalle sakinlerinin ormanlara
karşı olan duyarlılıklarının önemli olduğunu kaydetti.

KEMER BELEDİYESİ KEMER'İ
YENİ YIL İÇİN SÜSLEDİ
BAŞKAN TOPALOĞLU,
AKDENİZ BÜLTEN DERGİSİ’NE
KEMER DEVLET HASTANESİ’NİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

ÇEVRESİ DÜZENLENDİ

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI

DERELER ISLAH EDİLİYOR
∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayer Deresinde ıslah çalışmalarını tamamladı. Karayer Deresi üzerindeki hendek ıslah çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, dere boyunca kaldırım ve bordür çalışmalarını bitirdi. Karayer Deresinin
etrafında ikamet eden vatandaşlar, bölgenin yıllardır var olan sorununu çözmesinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibine teşekkür etti. Kemer Belediyesinin yaptığı
dere ıslah çalışmaları ile kış aylarında yaşanabilecek sel ve su
taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

¥ Kemer Belediyesi, ilçe genelini yeni yıl için süsledi. Kemer Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde
çalışmalarını tamamladı. İlçe genelinde reklam tabelaları ve bilboardlara
farklı dillerde yeni yıl kutlaması yapan ekipler, Cumhuriyet Meydanındaki saat
kulesi önüne de Noel Baba ve geyiklerden oluşan kızak yerleştirdi. İlçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirler ile vatandaşların, Noel Baba heykelinin önünde fotoğraf çektirmesi için alanlar oluşturuldu.

¥ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer Devlet
Hastanesinin çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı. Belediye
ekipleri, devlet Hastanesinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için hastane alanı içerisinde yürüyüş alanları oluşturdu.
Hastane çevresinde kilitli parke
taşı ile kaplama işlemleri yapan
belediye ekipleri, hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesini sağladı.

K

emer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, Akdeniz Bülten Dergisi ve
Word TV kanalı sahibi Dilek Bozkurt
Özgenç'e değerlendirmelerde bulundu.
Dünyayı etkisi altına almaya devam eden
koronavirüs salgınında Kemer Belediyesi
olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler
veren Başkan Topaloğlu, dünyanın
olağanüstü bir durumdan geçtiğini söyledi.
Başkan Topaloğlu, Pandemi’ye rağmen
Kemer Belediyesi olarak, projelere devam
ettiklerini belirtti ve Akdeniz Bülten Dergisi
ve Word TV kanalı için yeni yıl mesajı verdi.
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DU
ŞİDDETLİ SAĞANAK KEMER’DE ETKİLİ OL
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu:

İYİSİNDE KÖTÜSÜNDE HER DAİM
SEN BEN YOK, BİZ VARIZ !

halkımızın yanında olduk

CHP ESKİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ

TUNCAY ERCENK, KEMER BELEDİYESİ’NDE
∂ CHP eski Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Tuncay Ercenk'e ziyarette, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal da eşlik etti. Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tuncay Ercenk ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ederek, yaptığı
başarılı hizmetlerin devamını diledi.

G

eçtiğimiz günlerde Antalya genelinde
etkisini sürdüren gök gürültülü şiddetli
sağanak, Kemer’de de hayatı olumsuz
etkiledi. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer’de etkili olan şiddetli
sağanağa karşı her türlü önlemi aldı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’da sahada belediye ekiplerinden bilgi
aldı. Başkan Topaloğlu, ekiplere iş güvenliğini
almaları ve vatandaşa hizmeti aksatmamaları yönünde telkinlerde bulundu. Gök gürültülü sağanak, ilçede bazı yerlerde su birikintilerine neden oldu. Bazı cadde ve yollar
da suyla kaplandı.
Tarım alanları suyla doldu, bazı ev ve iş
yerlerini su bastı. Çıralı ile Olympos’u bağlayan köprü tıkanarak su taşkınına neden
oldu. Ekipler kısa sürede köprüyü tamir ederek ulaşıma açtı.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların yardımına koşarken, yağışın etkisiyle
yollara düşen kaya parçaları da belediye
ekipleri tarafından hızlı bir şekilde temizlendi.
Yaşanan bazı olumsuzluklara karşı ekipler
gece boyunca nöbet tuttu. Vatandaşların
zor anlarında yardıma koşan belediye ekipleri, her türlü tedbiri aldı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
yaptığı açıklamasında, “Belediye olarak bölgemizde gerçekleşen şiddetli sağanaktan
etkilenen halkımızın yanında olduk. Mesai
saati gözetmeksizin tüm ekiplerimizle sahadaydık. Bazı iş yerlerinde su baskınları
oldu. Tarım alanları suyla doldu. İlçemizde
bazı yerlerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Ekiplerimiz ağaç devrilmesi nedeniyle
kapanan yolları kısa sürede içinde açtı. Belediye ekiplerimiz her türlü tedbiri aldı. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlar için tedbir
almasını rica ediyorum. Belediye ekiplerimize
emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.” dedi.

HALİT NArİN İLK OKuLu’NA

ÇEVRE DÜZENLEMESİ
∂ Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Halit Narin ilk Okulu'nun çevre duzenlemesi ve yağmur suyu drenaj çalışmalrını tamamladı.

KEMER BELEDİYESİ'NDEN ANINDA MÜDAHELE

G

eçtiğimiz günlerde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle hasar gören Çıralı’yı
Olympos’a bağlayan köprü, Kemer Belediyesi tarafından tamir edildi. Belediye ekiplerinin
kısa süre içerisinde derenin su seviyesini düşürerek hasar gören köprünün tamamen yıkılmasının önüne geçti.
Ulupınar Mahalle Muhtarı Altınkaya’dan Başkan Topaloğlu’na Teşekkür
Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, yaptığı açıklamasında, etkili olan şiddetli sağanak
sonrası Ulupınar deresinin taştığını ve köprünün hasar gördüğünü söyledi.
Durumu ivedi bir şekilde belediyeye bildirdiğini anlatan Altınkaya, “Kemer Belediyesi ekipleri,
kısa süre içerisinde bölgeye gelerek derenin su seviyesini düşürdü ve köprünün tamamen yıkılmasının önüne geçti. Hasar gören köprünün tamiri için ekipler çalıştılar. Desteklerinden
dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

MErKEZ İLK OKuLu’NA

BOYA VE TAMİR DESTEĞİ
∂ Merkez mahallesinde bulunan Merkez ilk okulunun tüm boya masrafları ile her türlü boyama işlemlerini ve tamirlerini Kemer
BelediyesinFen İşleri Müdürlüğü olarak tamamlıyoruz.

KEMER BELEDİYESİ SAĞANAK SONRASI
SAHİLLERDE TEMİZLİK YAPTI

ZABITA EKİPLErİ TArAFINDAN

FIRINLAR DENETLENİYOR
Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu Kemer’de etkili olan sağanak sonrası
deniz kıyısında biriken çöplerin temizliğini yaptı.
Gök gürültülü sağanak sonrası dalgaların sahile getirdiği atıklar ve çöplerin temizliğini yapan belediye
ekipleri, sahilleri kötü görüntüden arındırdı.

∂ Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki
fırınları denetledi.Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan denetim ekibi, ilçe dahilinde bulunan fırınları kontrol ederek hijyenik ve standartlara uygun ekmek üretilmesi ile ilgili gerekli kontrolleri
yaparken, denetimlerde ekmeklerin gramajları tek tek ölçülerek kontrol
edildi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına,maske eldiven
ve bone takılıp takılmadığına bakıldı.

Yıl:1 Sayı:1 Kasım 2020 ÜCRETSİZ

“GURUR DUYDUK”
Göynük Fen Lisesi, Kazanım Değerlendirme Sınavında
Antalya birincisi oldu.

G

öynük Fen Lisesi, Kazanım Değerlendirme Sınavında Antalya birincisi oldu. Antalya genelinde pilot olarak belirlenen okullarda 11 Kasım
tarihinde düzenlenen 5 ve 9’uncu sınıflar seviyesinde
online kazanım değerlendirme sınavı yapıldı.
Sınava, Antalya genelindeki 19 ilçeden 37 lise ve 3
bin 168 öğrenci katıldı. Kemer’den katılım sağlayan
Göynük Fen Lisesi, 9’uncu sınıflarda Antalya birincisi
oldu.
Tüm İlçeleri geride bırakarak büyük bir başarı elde
eden öğrencileri kutlayan Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, “Her şeyin eğitimle başladığını biliyoruz. Çocuklarımıza eğitim sevgisini aşılamamız çok
önemli. Kemer’de eğitim gören öğrencilerimiz kazanım
değerlendirme sınavlarında Antalya genelinde tüm
ilçeleri geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.
Hepsini yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını
dilerim. Eğitim varsa gelecek var.” dedi.

KEMER
www.antalya-kemer.bel.tr

#senbenyokbizvarız

Kemer Belediyesi
Aylık Bilgilendirme Gazetesi
Yıl:1 Sayı:3 Ocak 2021

Kemer Belediyesi Adına Sahibi
Başkan Necati TOPALOĞLU
Genel Yayın Yönetmeni
Halil ÖNCÜ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Aynur KÖSLÜ
Hukuk Müşaviri
Umut GÜNEŞ
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

kemer10_QUARKXPRESS (8.5) SABLON 67 LIK BOBIN 5.01.2021 14:13 Page 1

10

Ocak 2021

R
E
M
E
K
;
Ü
Ş
Ü
D
Z
A
Y
BİR
’TURKUAZ PLAJLAR VE KOYLAR’’

Koyu mavi ufuk, akşamları kıyıya vuran dalgaların sesi ve
yeşilin tüm tonlarını içinde barındıran baş döndürücü bir güzellik.
Akdenizin turkuaz rengi sahilleri ve bir birinden
eşsiz bakir koylarına sahip bir yer Kemer.

K

emer’in mavi bayraklı plajlara sahip tesisleri, hizmet kalitesi
ve farklı konsept seçenekleri ile misafirlerine akdenizin en
güzel renkleri ile buluşmaya davet ediyor. Deniz suyu sıcaklığının kış aylarında bile 15 derecenin altına düşmediği tatil beldesinde bir kaç hafta dışında bütün yıl güneşin parladığını göreceksiniz.
Kemer konuklarına muhteşem doğası ve akdeniz güneşinin sıcaklığı ile huzurlu ve keyifli bir tatil vaat ediyor.
Kemer tatil anlayışını baştan değiştirecek kadar iddialı bir tatil cenneti.
Beydağlarının Akdeniz ile kucaklaştığı bu eşsiz coğrafyada, Kemer turkuaz koyları ile tatilcilere eşsiz bir tatil imkanı sunar.
Kemer’de yer alan biri birinden eşsiz sahiller ve koylar arasında
merkezde bulunan Ayışığı koyu Kemer'in en popüler plajıdır. Ayrıca tatil beldeleri Beldibi, Göynük, Tekirova, Çamyuva, Kiriş ve Çıralı plajları da misafirlerin büyük beğenisini toplar.
Akdeniz’in bu eşsiz tatil kentinde ışıl ışıl parlayan plajların yanı
sıra, dağların Akdenize paralel uzanırken oluşturduğu bir birinden
eşsiz koylar bulunmaktadır.
Kemer’de koyları keşfetmenin en iyi yollarından biriside yat turları ile mavi yolculuğa çıkmak. Yat limanından günlük çıkan turlar
ile bu keyfi yaşayabilirsiniz. Her koya minibüs seferlerinin olmadığı için yat turlarını deneyimledikten sonra kendi aracınız ile de
karayolu üzerinden koy turu yapmanızı tavsiye ederiz. Bazı koylarda ise çadır kurarak konaklayabilirsiniz.

MAVİ YOLCULUK

Ayışığı Koyu

∂ Kemer merkezde yat

limanının yanı başında hilal
biçiminde görüntüsüyle
muhteşem bir ambiyansa
sahip olan Ayışığı Koyu,
Kemer’in bir tatil cenneti
olarak anılmasında oldukça
etkendir. Altın sarısı kumsalı
ve berrak denizi ile Kemer’in
en güzel koyu kabul edilen
Ayışığı Koyu Kemer’in en
popüler plajları arasında yer
almaktadır.Ayışığı koyu ile iç
içe olan Yörük Parkı ise
ziyaretçilerine sunduğu doğal
yaşam alanları ile
kültürümüzü yansıtmada son
derece önemli bir paya
sahiptir. Koyun bulunduğu
bölgede hizmet veren bir çok
restorant mevcuttur.

Phaselis Koyu
aşık 12 km.

∂ Kemer'den yakl va
ro
mesafede, Teki

lunan ve eski
yakınlarında bu
an Phaselis,
bir Likya kenti ol
l güzellikleri,
muhteşem doğa
Antalya
tarihi ve plajı ile
ka görülmesi
Kemer'de mutla
tatil ve ören
gereken önemli
idir. Koy
yerlerinden biris
ayan ve sakin
kısmı dalga alm
çekiyor.
denizi ile dikkat
uhteşem bir
Turkuaz rengi m
olan Phaselis
güzelliğe sahip
r inen sık
koyu, sahile kada
sahipliği
ev
çam ağaçlarına
bir doğa
m
yapıyor. Muhteşe
cağınız
şa
ıla
ve deniz ile karş
tüm
de
in
nt
koyda, Antik Ke
ini
iğ
ed
kl
ihtişamı ile sizi be
görürsünüz.

∂ Kemer’in muhteşem

güzellikteki denizini ve
koylarını yatlar ile düze
nlenen
turlarla daha yakından
hissederek görmeniz
mümkün. Günübirlik ya
da
isteğe göre haftalık ya da
daha uzun süreli olarak
düzenlenen yat turları ile
Akdeniz’in güzelliklerini
yaşamanız mümkün. Ya
t ve
tekne turları ile Kemer’d
en
çıkarak, Akdeniz'in turku
az
koylarında denize gireb
ilir,
yeşil ile mavinin buluştuğ
u bu
muhteşem coğrafyanın
tadını
çıkarabilirsiniz.

Çıralı Plajı
∂ Kemer’e 28 km. mesafede
bulunan Çıralı, muhteşem
doğal güzelliği ve 3.5 km’lik
plajı ve kumsalı ile mutlaka
gidilmesi gereken önemli
tatil beldelerinin başını
çekmektedir. Gözde tatil ve
turizm merkezlerinden olan
Olympos ve Yanartaş’a
yakınlığı sebebiyle son
dönemde oldukça popüler
bir tatil merkezi konumuna
gelmiştir. Bölgede ağaç ev
konseptli bir çok konaklama
tesisi ve Çıralı Plajında
yiyecek ve içecek hizmeti
veren bir çok restoran
bulunmaktadır.

Tekirova Bükü
∂ Kemer’den 27 km uzaklıkt

a
bulunan Tekirova Bükü
ne,
Tekirova mahallesi içeris
inden
maden yolu üzerinden 5
km
stabilize orman yolu tak
ip
edilerek ulaşılır. Bölgede
ki en
büyük bakir koylardan bir
isi
olan koya kızıl çam orm
anı
içerisinden akdenize pa
ralel
ilerleyen eşsiz bir yol ile
ulaşılır.
Yeşil ve mavinin buluştuğ
u
Tekirova Bükünde ince
çakıllı
bir plaj ve alabildiğine be
rrak
bir deniz sizi karşılayacak
.
Koyda su kaynağı bulun
urken
doğada kamp yapmayı
sevenler için Tekirova Bü
kü
bulunmaz noktalardan
bir
tanesi.
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“ONLAR BİZİM
EN YAKIN
DOSTLARIMIZ”
Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi,
1 yıl içinde bin 350 hayvanı kısırlaştırıp, bin 600 hayvanın da tedavisini
yaparak sahiplendirilmesini sağladı.

hEr ŞEy CaN
DOStlarıMıZ içiN
Kemer’de mobilyacılık yapan İrfan Örs, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Barındırma tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine kendi yaptığı kedi evlerini hediye etti.

H

K

emer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi, 1 yıl içinde bin 350 hayvanı kısırlaştırıp, bin 600 hayvanın da
tedavisini yaparak sahiplendirilmesini
sağladı.
Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde
2014 yılından bu yana hayvanların kısırlaştırılması, tedavileri ve bakımları
yapılıyor.
Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi
Fevzi Uzun, Kemer Belediyesi Hayvan
Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Merkezde, sadece kedi ve köpeklerin
kısırlaştırılması veya tedavilerinin yapılmadığını belirten Uzun, kendilerine
gelen yaralı her türlü hayvanın bakımlarını yaptıklarını da söyledi.
Uzun, sahipsiz hayvanların tedavilerini yaptıktan sonra hepsini sahiplendirmeye çalıştıklarını anlatarak, “Son
bir yılda yaklaşık 500 köpeği kısırlaştırdık. 400 köpeği tedavi edip sahiplendirdik. 850 tane kediyi kısırlaştırdık ve
yaklaşık bin 200 kediyi tedavi edip sahiplendirdik.” dedi.

Pandemi döneminde sokak
hayvanları unutulmuyor
Kemer Belediyesi olarak
pandemi döneminde sokak
hayvanlarını asla unutmadıklarının altını çizen Veteriner Hekim Uzun, “Zorlu
geçen pandemi döneminde
sokakta yaşayan kediler için
500 paket kedi maması, 400
paket köpek maması kullanıldı.
Hayvan severlerle iletişime geçip
toplu olarak bazı bölgelerde
besleme yapıyoruz. Kedi
evleri yaparak uygun
bölgelere montajını
gerçekleştiriyoruz.
Kemer Belediye
Başkanımız sayın Necati Topaloğlu da bizim arkamızda
ve sonuna kadar bizi destekliyor. Bu konudaki desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

ayvansever İrfan Örs, mobilya dükkanında kullandığı malzemelerden
artan parçaları birleştirerek, sokak
hayvanlarına ev yaptı.
Örs, kullandığı malzemelerin çöpe gitmesin diye değerlendirerek Kemer Belediyesi
Hayvan Barınağına katkı sağlamak istediğini söyledi.
Sokak hayvanlarını düşünerek çöpe atılacak olan kedi evlerini, Arslanbucak mahallesindeki Kemer Belediyesi Hizmet Alanındaki barınağa getiren İrfan Örs, sokak hayvanlarını korumanın çok önemli olduğunu kaydetti.
Örs, diğer esnaflarında bu konuda
duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizerek, “Ben burada
öncü olmak istedim. Bir farkındalık
başlatarak hayvan
barınağına katkı
sunmak istedim.
Bu mobilyalar atılacak ve çöpe gidecekti. Çöpe gitmesine gönlüm el vermedi ve değerlendirmek
istedim. Sokak hayvanlarına katkı sağlamak için de buraya getirdim.” diye konuştu. Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun ise hayvansever İrfan Örs’ün getir-

diği kedi evlerini sokaktaki ve barınaktaki
hayvanlar için kullanacaklarını söyledi.
Uzun, Örs’ün 5 adet de büyük kulübe
sözü olduğunu belirterek, “Belediyemiz bu
kış sokak hayvanlarına biraz daha emek
harcayacak. Kulübe ve kedi evleri sayımızı
artıracağız. Sokaktaki hayvanlara barınma
yeri oluşturacağız. İrfan bey sayesinde hayvanların sıcak bir barınma zemini olacak.
Pandemi dolayısıyla da elimizden geldiği
kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz.”
dedi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin
Gül de sokak hayvanlarını korumak gerektiğini ve onlara önem verilmesinin önemini belirterek, duyarlı davranışı için İrfan
Örs’e teşekkür etti.

BİZLER GİBİ ONLARIN DA YAŞAM HAKLARI VAR!
Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hekimliği geçtiğimiz hafta Kemer'de
yaşanan kedi ve tavukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

K

“Onların bizim merhametimize
ihtiyaçları var,
sevgimize ihtiyaçları var!”
Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş
da yaptığı açıklamasında “Kemer Belediyesi olarak biz
sahipsiz hayvanların beslenmesi olsun, bakımı olsun,
takipleri olsun bu konularda çok hassas davranıyoruz.
Ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Besleme
noktalarımızı hiç boş bırakmıyoruz. Bu arada besleme
yapan hayvan severlerimize de mama desteği sağlıyoruz.
Daha geçen hafta 2 tane parkımıza büyük kedi evleri
yerleştirdik. Özellikle aşırı yağışlı günlerde kedilerimizin
ortada kalmaması, korunması için hayvan severlerin
isteği doğrultusunda bu kedi evi yapımlarına devam
edeceğiz. Diğer parklarımıza da yerleştireceğiz.
Biliyorsunuz hayvanlar, Allah’ın dilsiz varlıklarıdır.
Dertlerini, şikayetlerini anlatamıyorlar. Onların bizim
merhametimize ihtiyaçları var, sevgimize ihtiyaçları var.
Lütfen bu konuda biraz daha hassas olalım.
Hayvanlarımıza zarar gelmesini engelleyelim, zarar
verenleri bildirelim. Biz bu konuda barınakta her şekilde
hazır bekliyoruz” diye konuştu.

emer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hekimliği geçtiğimiz hafta Kemer'de
yaşanan kedi ve tavukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Barınak olarak şeffaf davranıyoruz
Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun
yaptığı açıklamasında, olayın çok üzücü olduğunu
değerlendirerek“Son günlerde İlçemiz Kuzdere Mahallesinde yaşanan ve 17 Kedi ile 3 tavuğun zehirlenmesi sonucu ölmesi sonrası basına yansıyan haberler ile büyük bir üzüntü duymaktayız. Olayın olduğu geçtiğimiz Cuma günü 17.00’den sonra bölgede yaşayan vatandaşlar, konuyu Cumartesi günü
gecesi Veterinerlik hekimliğimize bildirmişler ve biz,
Tarım İlçe Müdürlüğümüzün yetkilileri ile geç haber
almış olmamıza rağmen ivedilikle bölgeye intikal ettik. Bu konu hepimizi çok üzmüştür. Olay ile ilgili
Kaymakamlığımız başta olmak üzere yetkili birimler tahkikatlarını sürdürmektedir. Bu vahşice yapılan olayı şiddetle kınıyoruz. Bizler gibi onların da yaşam hakları vardır. Biz belediye olarak elimizden gelen her şeyi yaptık bundan sonra da konunun takipçisi olacağız. Umarız bu vahşi olayın failleri kısa sürede bulunur. Barınak olarak şeffaf çalıştığımız için
bizim bu zehirlemelerle ilgili bir bağlantımız yok.
Bunu hayvan severlere ve kamuoyuna açıkça duyurmak istiyorum. İsteyen herkes bize telefondan
ulaşabilir. Vatandaşlarımız Belediyemize 7/24 telefon hattıyla ulaşabilir. Yoğunluğumuza göre anında
müdahale etmeye çalışıyoruz” dedi.
Çalışmalarımıza devam ediyoruz
Fevzi Uzun, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, sokak hayvanlarının korunup kollanması ve kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla, 1 yıl içinde bin 350 hayvanı kısırlaştırıp, bin 600 hayvanın da tedavisini yaparak sahiplendirilmesini sağladıklarını da ifade
ederek “Sokak hayvanlarımız için zorlu geçen pandemi döneminde sokakta yaşayan kediler için 500
paket kedi maması, 400 paket köpek maması kullanılırken, kedi evleri yaparak uygun bölgelere montajını gerçekleştirdik. Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde kedi
ve köpeklerin kısırlaştırılması veya tedavilerinin
yanı sıra yaralı her türlü hayvanın bakımları da yapılmaktadır. Sokaktaki hayvanların tedavileri olsun,
kısırlaştırmaları olsun sürekli yanındayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
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Dünyanın en büyük, en yaşlı, en görkemli çınarı Kemer’de

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK
ÇINARI 'GEDELME ÇINARI"

KEMER
www.antalya-kemer.bel.tr

“Ben Bir Türk Zabitiyim”, “Dağdan
Bakan Gözler” kitaplarını daha
önce yayınlayan araştırmacı yazar
Mustafa Aydemir bu kez de altı
yıllık araştırması sonucu ortaya
koyduğu "Hikayeleri ve
Efsaneleriyle Türkiye’nin TarihiUlu Çınarları" adlı kitabı yayınladı.

#senbenyokbizvarız

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…
Kemer’in İlk Başkanı

“MEHMET EMİN MİNTA”
Kendisini ölümünün 5. Yılında rahmetle anıyoruz!

T

EMA Vakfı tarafından yayınlanan kitapta
yer alan Çınar Ağaçlarının hikayeleri, özellikleri ve nerede oldukları yer alıyor. Bu
araştırmayı yaparken, Türkiye’nin dört bir yanını ve Suriye, İran, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Fransa gibi tüm ülkeleri dolaşan Mustafa Aydemir, dünyanın en büyük, en
yaşlı, en görkemli çınarının Kemer’de ‘Gedelme
Çınarı’ olduğunu söyledi.Araştırmacı yazar Mustafa Aydemir’i Antalya’daki evinde ziyaret ettik.
Aydemir, altı yıllık araştırmanın sonunda dünyanın en ulu çınarının Kemer’de yer aldığını söyledi ve bunun eko turizm anlamında çok önemli
olduğunu ve gerekli tanıtımlar ile bu çınarı görmeye milyonların gelebileceğini söyledi.Mustafa
Aydemir tanıtım açısından bu Çınar ile Kemer’in
büyük bir şansının olduğuna dikkat çekti.
“Ülkemizde milyonlarca Çınar ağacı var. Tabi
ki bunların hepsi önemli değil. Önemli olan çınarlar, anıt ağaç kriterlerine giren ağaçlardır.
Niçin Çınarlar? Çünkü çınarlar Türklerin Kutsal
ağaçlardır. Çünkü bütün destanlarımızda çınar
vardır. Türkler gittikleri her yerde, fethettikleri
her yerde çınar ağacı dikmişlerdir. Bu kitap, altı
yıllık bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Altı yıl
boyunca Anadolu’muzun bütün vadileri, dağları,
köyleri, kasabaları tek tek dolaşıldı. Ve en büyük, en yaşlı, en görkemli çınarı arandı. Ve bu
çınar altı yıllık bir araştırma sonrasında Kemer’de bulundu. Kemer’in yukarısında Kuzdere’nin hemen üzerinde yer alan Gedelme Çınarı
çok büyük, açık ara ile Türkiye’nin en büyük çınarı olduğunu ispatladı. Bu kitap aynı zamanda
TEMA Vakfı tarafından basıldığı için, TEMA Vakfı’nın bilim adamları tarafından da onaylandı.
Kemer bunu mutlaka ve mutlaka kullanmalıdır.
Eko turizmde kullanmalıdır. Bu Kemerimizin, Antalyamızın bir şansıdır”
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük çınarı!
Türkiye’nin en büyük çınarı olan Gedelme Çınarı’nın dünyanın da en ulu çınarı olduğuna dikkat çeken Mustafa Aydemir “ Çınarların ana vatanı Anadolu’dur. Eğer Kemer Gedelme çınarı
Anadolu’nun en büyük çınarı ise, Dünyanın da
en büyük çınarıdır. Bu araştırmayı yaparken, Suriye, İran, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya,
İspanya, Fransa gibi tüm ülkeleri dolaştım. Bu
görkemde asla bir çınara rastlamadım. Benim
iddiam şudur, bu çınar sadece Türkiye’nin değil,
dünyanın en büyük, en yaşlı ve en görkemli çınarıdır” diye konuştu.
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985 yılı sonuna kadar Bucak ( Nahiye
) olarak idare edilen Kemer Köyü,
1985 yılı sonunda Bakanlar Kurulunun
31.12.1985 tarih ve mükerrer 18975 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan kararına
göre Belediye kurumlusuna karar verilerek “ Kemer Kasabası” altında Belediye’ye dönüşmüştü. İlk iki dönem Kemer’de
Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Emin
Minta, 01.06.1986 tarihinde yapılan yerel
seçimler ile Kemer kasabasının ilk Belediye Başkanı olmuş. Bakın o yıllarda da yine Türkiye’nin
en önemli ve elle gösterilen tatil merkezlerinden birisi
olan Kemer’in ilk Belediye Başkanı Mehmet Emin Minta,
o dönem yayınlanmış bir dergide nasıl anlatmıştı:“
Önce Belediyenin ne olduğunu Kemer halkına öğretmeye
sevdirmeye başladım. Her şeye sıfırdan başlamanın ne

Çınarın özellikleri hayrete düşürüyor

Gedelme çınarının göğüs kol hizası çevresi 22.40 metre
( alt kök kısmı daha geniş) boynun üstteki dar tarafı
15.83mt. gölge çapı da 30 metre olarak ölçüldü. Yine çınarın hemen yanında tarihi Bizans Kalesi (Kadrama) ve peynir
deliği mağarası bulunurken, muhteşem doğa ve Tororsların
görüntüsü de Çınarın bulunduğu alandan izlenebiliyor.

kadar güç olduğunu takdir ederseniz. Hele
bu turizm sezonunun ortası olan Haziran/1986 ayında olunca daha da güç olmuştur. Personel yok, araç yok, masa yok,
sandalye yok, para yok, bütçe yok gibi.
Yoklukların hepinsin bulunduğu bir noktadan
başlamanın bütün engellerini planlayıp,
programlayıp teker teker ihtiyaç sırasına
göre bugünkü belediye ailesinin çatısını
kurdum”Bu sayımızda 1980’li yıllardan elimize geçen bazı fotoğrafları sizler ile paylaşmak istedik. O dönemde Merhum eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın 1989 yılında Şeker Bayramında
Kemer ziyaretleri ile yine 1980’li yılların ikinci yarısından
diğer birkaç dönem fotoğrafını sizlerle paylaşıyoruz ve
o yıllara gidiyoruz.Kemer O'nu hiç unutmayacak ve
hep hatırlayacak. Mekanı cennet, ruhu şad olsun!

NAİL ERKAL'I
KAYBETTİK

Belediyemizden emekli zabıta
Memurlarımızdan Nail Erkal vefat
etti. Büyük bir üzüntü ile
öğrendiğimiz vefat haberi Kemer'de
ve Beleidyemizde büyük bir üzüntü
yarattı.Kemer Belediyesi olarak
Merhum Nail Erkal'a Allah'tan
rahmet, ailesine ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.

