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“en BüyüK desTeKçiMiz
KeMeR Belediyesi”

SAĞANAK SONRASI KEMER’DE YARALAR SARILIYOR
Kemer’de şiddetli sağanak nedeniyle su basan evlerde Kemer
Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi tarafından yaralar sarılıyor.

K

emer Belediye Başkanı necati Topaloğlu, çamyuva Mahallesinde şiddetli sağanak
nedeniyle zarar gören evlerin sahipleriyle birebir görüşerek son
durum hakkında bilgi aldı. sağanak sonrası bölgede incelemelerde bulunan Başkan Topaloğlu’na,
Belediye Başkan yardımcısı emin
gül, sağlık işleri Müdürü Özden
sayındaş, Belediye çamyuva sorumlusu Özgür şahin, çamyuva
Mahalle muhtarı Rıdvan vicir ve
Kemer Kaymakamlığı personeli
eşlik etti. ¥ sayfa 5

yAĞMuR suyu dRenAJ
çAlışMAlARı süRüyoR
∂ Türk Kadınlar Birliği derneği Kemer şube sekreteri
Ayşegül Akbaba, Türk Kadınlar Birliği derneği’nin
önemli hizmetler yaptığını söyledi. Akbaba, derneğin 6
Aralık 2017’de kurulduğunu ve faaliyetlerine başladığını
ve insanların gönüllerine değmeye başladıklarını
kaydetti. ¥ sayfa 5

∂ Kemer Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yağmur suyu gider borusu
döşeme çalışmaları yürütüyor. Kemer Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanbucak Mahallesi 235. sokakta kış aylarında evlerini su basan vatandaşların talepleri üzerine harekete geçti¥ sayfa 5
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ARAlıK Ayı BoyuncA 95 HAyvAnın
MuAyenesi geRçeKleşTiRildi

CAN DOSTLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ
Kemer Belediyesi Hayvan
Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, onlar
için görevinin başında.

#senbenyokbizvarız

¥ sayfa 11

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU:

EĞİTİM VARSA
GELECEK VAR
Kemer Belediyesi, Başkan necati Topaloğlu öncülüğünde eğitim alanında
yaptığı hizmetlerden adından sıkça söz ettiriyor.

KEmEr’E Ayrı Bir hAvA KATAcAK

ATATüRK PARKındA
sonA doĞRu gelindi
∂ Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları
arasında yer alan Kemer’e ayrı bir hava katacak olan Atatürk Parkı Projesinde sona geliniyor. Çalışmaların hızla devam ettiği proje kapsamında, parkın içerisinde kafe, ters ev, sosyal
donatılar, yürüyüş yolları, dinlenme ve kitap
okuma yerleri, aydınlatmalar ve çelikten iki
adet köprü yer alacak. ¥ sayfa 12

E

BAşKAn ToPAloĞlu, AnTAlyA il Milli eĞiTiM MüdüRüne
eĞiTiM AlAnındA yAPılAn çAlışMAlARı AnlATTı

mekli bir öğretmen olması dolayısıyla eğitimin ne kadar
önemli olduğunun bilinciyle
hareket eden Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak ilçedeki tüm
okulların ihtiyaçlarını gidermeye
gayret gösteriyor. 22 okulun tüm
boya, badana, tamir ve tadilat, klima gibi ihtiyaçlarını temin ederek
eğitime büyük katkı sağlayan Kemer Belediyesi, Başkan Topaloğlu’nun girişimleriyle öğrencilere yönelik hizmetler yapıyor. Anasınıfından 8. sınıfa kadar olan yaklaşık 12
bin öğrencinin kırtasiye malzemelerini karşılayan Kemer Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilerin ailelerine maddi anlamda bir nebze olsun destek oluyor. ¥ sayfa 3-4

“Çalışmalarınızı takdir
ile takip ediyoruz” TÜRKİYE’DE denizleRdeKi PlAsTiK ATıKlARA çÖzüM,
BİR İLK: ‘ATIK TUTUCU SİSTEMİ’

∂ Antalya il Milli eğitim Müdürü Hüseyin er, Kemer Belediye Başkanı
necati Topaloğlu ile bir araya geldi. il Milli eğitim Müdürü er’e ziyaretinde, il Milli eğitim Müdür yardımcıları Mehmet gürcan ve
orhan Özbek, şube müdürleri Mustafa Akçil, Perihan Koçaş, Özcan
Akbulut, Kemer ilçe Milli eğitim Müdürü yusuf Tekdemir eşlik etti.
ziyarette konuşan il Milli eğitim Müdürü er, Kemer Belediye
Başkanı necati Topaloğlu’nun eğitim alanında yaptığı çalışmaları
yakından takip ettiğini söyledi. ¥ sayfa 3

ATSO BAşKANı DAvuT ÇETiN:

“KeMeR Belediyesi ile veRiMli
iş BiRliĞiMizin ARTARAK
süReceĞine inAncıM TAMdıR!”
∂ ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı
Davut Çetin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yönetimindeki Kemer Belediyesinin verimli çalışma yürüttükleri kurumlar arasında
yer aldığını söyledi. ¥ sayfa 2

Fikirleriniz bizim için önemlidir:

29 hastaya evlerinde enjeksiyon ve pansuman yapıldı
Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola
Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri
Dönüşüm Projesi kapsamında “Atık Tutucu Sistemi” hayata geçirildi. ¥ sayfa 8

Vatandaş ne diyor?
MAHALLENİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

DEV PROJEDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

¥ sayfa 9

Türkiye’nin en
önemli turizm destinasyonları arasında
yer alan Kemer’e
ayrı bir renk katacak olan Kındılçeşme sahil projesinde
çalışmalar başladı.

KEMER BELEDİYESİ
ÇAMYUVA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

/kemerbelediyesi

¥ sayfa 8

KUZDERE

KuzdeRe MAHAlle
MuHTARı seRKAn günAy:

“BAŞKAN TOPALOĞLU,
MUHTARLARA ÇOK
SAYGI DUYUYOR”

K

emer’e yeni bir soluk
katacak olan proje,
vatandaşların ve ilçeye gelen misafirlerin ilgisini çekecek ve insanların
bütün aktivitelerini yapabilmelerine olanak sağlayacak. ¥ sayfa 6

Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, Türkiye’nin en
önemli turizm merkezlerinden
olan Kemer’i hak ettiği yerlere
getireceklerini söyledi.
¥ sayfa 5

SAĞLIĞINIZ BİZİM
İÇİN ÇOK DEĞERLİ

/kemerbelediye

/kemerbelediyesi

¥ sayfa 7

/kemerbelediyesi
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ATSO (ANTAlyA TicAreT ve SANAyi ODASı) BAşKANı DAvuT ÇeTiN:

“KEMER BELEDİYESİ İLE VERİMLİ İŞ BİRLİĞİMİZİN
ARTARAK SÜRECEĞİNE İNANCIM TAMDIR!”
ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı Davut Çetin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
yönetimindeki Kemer Belediyesi’nin verimli çalışma yürüttükleri kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

B

ugüne kadar esnafı destekleyen,
turistin yerel esnaftan alışveriş
yapmasını özendiren projelerde,
bazı eğitim etkinliklerinde Kemer Belediyesi ile birlikte güzel işlere imza attıklarını da dile getiren ATSO Başkanı Davut Çetin “ Sayın Başkan Necati Topaloğlu yönetimindeki Kemer Belediyemiz de
verimli çalışma yürütebildiğimiz kurumlar arasında yer alıyor. Sayın Topaloğlu da birikimi ve güçlü iletişimi ile
Belediyemizin kurumsal kapasitesini bir
adım ileriye taşıyor. Bugüne kadar esnafı destekleyen, turistin yerel esnaftan
alışveriş yapmasını özendiren projelerde, bazı eğitim etkinliklerimizde Kemer
Belediyemiz ile birlikte güzel işlere imza
attık. Bundan sonraki süreçte de verimli
iş birliğimizin artarak süreceğine inancım tamdır” diye konuştu.
Pandemi döneminde Antalya ticaretinde ve turizminde gelinen son durumu kısaca paylaşır mısınız?
Pandemiye ülke ekonomisi olarak zor
bir dönemde yakalandık. 2019, sadece
%0,9 büyüyebildiğimiz, birçok ekonomik
göstergenin ise tehlike sinyalleri verdiği
bir yıl olmuştu. Antalya, genel ekonomik
sorunları tüm Türkiye ile birlikte yaşamakla birlikte turizmdeki yükselişin etkisi ile
ülke geneline göre nispeten daha iyi bir yıl
geçirmişti. 2020 yılına da yükselişin devam edeceği ve turist sayısı ile birlikte gelirde de rekor kırma beklentisi ile girmiştik.
Dolayısıyla Antalya iş dünyası bu beklentiye yatırım yapmıştı. Nitekim yılın ilk 2 ayına turist sayısında %30 artışla başlamıştık.

Ancak pandeminin dünyayı kasıp kavurması ile birlikte en büyük darbeyi
alan sektör turizm oldu. Dolayısıyla ekonomisinin lokomotifi turizm olan Antalya da Türkiye’de pandemi nedeniyle en
fazla gelir kaybı yaşayan il oldu. Türkiye’de turizmin ve yeme-içme sektörünün milli gelirdeki payı yaklaşık
%3.4’dür. Bu oran Antalya’da ise %25’e
yakındır. Bizim ticaret, ulaştırma gibi
sektörlerimiz hatta sanayimizin bir kısmı da turizme bağlıdır. Dolayısıyla turizm durduğunda ekonomimizin neredeyse üçte biri de durmuş oluyor.
Turizmin %80 düzeyinde daralmasının
da etkisiyle Antalya ekonomisinde 9 aylık dönemde 15 küçülme ile birlikte 20
milyar lira düzeyinde gelir kaybı yaşadığımızı tahmin ediyoruz. Bu müthiş daralmayı istihdamdan KDv tahsilatına, elektrik tüketimine kadar birçok göstergede
görüyoruz. istihdam kaybı, destekler ve
işten çıkarma yasağına rağmen yaz ayla-

rında bile 100 binin üzerinde
olmuştur.Dolayısıyla Antalya hem gelir
hem istihdam bakımından ciddi bir kayıp yaşamıştır. Bu süreçte hükümetimiz
tarafından destek paketleri açıklandı. Biz
de lobi faaliyetlerimizin yanı sıra ATSO
nefes kredisi, aidatların ertelenmesi gibi
adımlarla finansal anlamda da üyemizin
yanında olmak için azami gayret sarf ettik. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda desteklerin güncellenmesi için
son derece yoğun mesai yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Taleplerimizin bir
kısmı uygulamaya geçti ve iş dünyamızın yarasına bir miktar merhem olabildi.
Ama desteklerin daha adil dağıtılması
için il ve sektör bazında farklılaşma, ciro,
işgücü vb. kaybına göre puanlama sistemi geliştirilmesi talebimiz uygulamaya
konabilseydi kullanılan fonlar daha etkin dağıtılabilirdi. işletmelerimizin
önemli bir kısmı halen tam anlamıyla
faaliyete geçebilmiş değil. Son derece zor
bir süreçteyiz. Bir yandan sağlığımızı diğer yandan işimizi düşünüyoruz. Sağlık
tabi ki herşeyin başı ancak işletmelerimizin canlı tutulması ve pandeminin etkisini yitirmesi ile birlikte ayağa kalkabilir
durumda olmaları çok önemli. Dolayısıyla desteklerin gerçekten ihtiyacı olana
ulaşması için çabamız sürecek. Çünkü
üretim kabiliyetimizi yitirirsek, geri kazanılması çok daha zor olacaktır.
2021 yılına aşı umuduyla girdik. Ülkeler kitlesel aşılama faaliyetlerine başladılar. Bu sürecin başarıyla yürütülmesi ve
ekonominin tekrar ayağa kalkması en
büyük dileğimiz.

ATSO olarak yerel yönetimlerle ilişkilerinizi bize yorumlar mısınız? Kemer Belediyesi ile olan ilişkilerinizi bizler ile paylaşabilir misiniz?
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 138
yıla uzanan tarihi ve 50 bin üyesinden aldığı güçle ilimizin hatta ülkemizin en köklü kurumlarından birisi. Bugüne kadar da
hep Antalya vizyonuna şekil veren bir kurum olmuş, olmaya da devam ediyor. Bu
yüzden biz Oda olarak stratejik planlarımızı sanki Antalya’nın geleceğini planlıyormuşuz gibi oluştururuz. ATSO, kentin
sadece ekonomisinin değil, sosyal ve kültürel hayatının da içindedir. Dolayısıyla
yerel yönetimlerle de son derece güçlü iletişim ağlarıyla bağlıyız. Başkanın kim olduğu, partisinin ne olduğundan bağımsız
olarak bu bağlar her zaman korunur, zaten bu bağların kopma lüksü de yoktur.
Çünkü hepimiz bu kente, bu ülkeye karşı
sorumluluk taşıyoruz.
Diğer taraftan bazı belediyelerimizle ve

RÖPORTAJ: HALİL ÖNCÜ

yönetimleriyle geçmişte yapılan çalışmalar, ortak yürütülmüş projelerin de etkisi
ile hem kurumsal hem de yönetsel olarak
daha verimli çalıştığımızı da belirtmek
gerekir. Sayın Başkan Necati Topaloğlu
yönetimindeki Kemer Belediyemiz de verimli çalışma yürütebildiğimiz kurumlar
arasında yer alıyor. Sayın Topaloğlu da birikimi ve güçlü iletişimi ile Belediyemizin
kurumsal kapasitesini bir adım ileriye taşıyor.
Bugüne kadar esnafı destekleyen, turistin yerel esnaftan alışveriş yapmasını
özendiren projelerde, bazı eğitim etkinliklerimizde Kemer Belediyemiz ile birlikte
güzel işlere imza attık. Bundan sonraki
süreçte de verimli iş birliğimizin artarak
süreceğine inancım tamdır.
Kemer deyince aklınıza ilk gelen nedir?
Kemer’in sizde yeri nedir? Kemer’in ticaretteki yerini bizlerle paylaşır mısınız?
45 yıldır Kemer Beldibi’nde yaşayan birisi olarak Kemer deyince, Kemeri görmüş olan herkes gibi, aklıma ilk gelen doğal güzelliğidir. insanın kendisini doğanın büyüsüne kaptırıp huzur bulduğu bir
ilçemiz. Her yıl da bu muhteşem güzelliği
görmek, yaşamak, hissetmek isteyen milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Kemer, Türkiye’de turizme planlı geçişi başarabilmiş ilk destinasyonlardan birisidir. Zaman içerisinde kapasitenin üzerine
çıkılmış olsa da o planlı yapılaşmanın izlerini halen görebilirsiniz.
Kemerde ekonominin büyük oranda
turistik ticaret üzerinden yürüdüğünü biliyoruz. ATSO verileri de bunu teyit ediyor. 50 bine yaklaşan sayıdaki üyemizin
2697’si Kemer’de bulunuyor. Sektörel dağılıma baktığımızda ilk sırada 557 üye ile
“Oteller ve benzeri konaklama yerleri”
varken bunu “toptan ve perakende gıda
dağıtımı ve pazarlama”, “tekstil”, “seyahat acentesi ve tur operatörleri” ve “restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri”
sektörleri izliyor. Bu 5 sektör, Kemer’deki
toplam üye sayımızın %52’sini oluşturuyor. Diğer sektörler de büyük oranda turizme iş yapan, turizmden dolaylı ya da
doğrudan kazanan işletmelerden oluşuyor.
Dolayısıyla turizm iyi olduğunda Kemer, Türkiye’ye döviz kazandıran, istihdam yaratan bir ekonomiye dönüşüyor.

Kötü olduğunda da en ağır darbeyi yiyen
destinasyonlardan birisi oluyor. Nitekim
pandemi sürecinin etkilerini en ağır gördüğümüz yerlerden birisi Kemer oldu.
ATSO olarak pandemi desteklerinin dağıtılmasında il ve sektör farklılığının gözetilmesi talebimizi en çok Kemer gibi turizm ile ilişkili ilçelerimiz için istedik. Kemer’deki bir giyim mağazası ile iç Anadolu’daki bir mağaza aynı destek kapsamında değerlendirilmemelidir. Çünkü Kemer’e turist gelmediğinde o mağaza kapanır ama iç Anadolu’da hayat devam ediyor. Bu talebimizi yinelemeye devam ediyoruz.
Diğer taraftan Antalya, mevcut koşullarda bile 2020 yılını 3,5 milyon turist sayısına yaklaşarak tamamlamıştır. Bu veriyi geçmiş yıllara göre değil mevcut
koşullara göre değerlendiğimizde
önemli bir başarıdır. Bu başarıda Kemer yine ana aktörlerden birisi olmuştur.

ye devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Hijyen ve kişiye özel hizmet deneyimi talebinin önümüzdeki süreçte artacağını söyleyebiliyoruz. Dijitalleşmeye geçiş bu dönemde inanılmaz bir aşama kaydetti. Dijitalde yer almayan işletmelerin artık hayatta kalamayacağı bir dönem içerisindeyiz. yaşanan dönüşüme tüm üyelerimiz
ayak uydurmak zorundadır. Pandemi
sonrasında bu dönüşümün hakkını veren
işletmelerin daha hızlı ayağa kalktığını
göreceğiz. lafı fazla uzatmadan tüm üyelerimizi ve değerli Kemerlileri Antalya 4.0
ve dijitalleşme odaklı çalışmalarımızı izlemeye, online platformlarda düzenlediğimiz seminer ve eğitim etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Herkese sağlıklı
günler diliyorum.

Üyelerinize ve Kemerlilere son olarak mesajınız nedir?
Pandemi süreci iş dünyasında birçok kalıbı ve dengeyi yıktı. Sağlık
endişelerimize işimizi ve istihdamımızı kaybetme korkusunun eklendiği bir süreç yaşıyoruz. Aşı çalışmalarında yol alınması ile birlikte
en kötü dönemi geride bıraktığımızı umuyorum. Ancak bu dönem ile
birlikte başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörde bilinen
doğruların değiştiğini ve değişme-

BAŞKAN TOPALOĞLU,
ATSO BAŞKANI ÇETİN
İLE BİR ARAYA GELDİ

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Çetin,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Topaloğlu'nun
yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve Kemer Belediyesi ile iş birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.
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Kimsenin Karnında
Açlığı, Ayağında
Yalınlığı ve Sırtında
Çıplaklığı Kalmasın
Diye Tüm
Çabalarımız..
KEMER BELEDİYE BAŞKANI / NECATİ TOPALOĞLU

İlçede bulunan 22 okulun tüm
boya, badana, tamir ve tadilat, klima gibi ihtiyaçlarını temin ederek
eğitime büyük katkı sağlayan Kemer Belediyesi, Başkan Topaloğlu’nun girişimleriyle öğrencilere yönelik hizmetler yapıyor.

Kemer Belediyesi, Başkan Necati Topaloğlu öncülüğünde eğitim alanında
yaptığı hizmetlerden adından sıkça söz ettiriyor.

Ben altı kişilik bir ailenin en küçüğüyüm. İlkokul yıllarında hiç
çantam olmadı. Garibanlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim.
Bu yüzden bölgemizde okuyan evlatlarımızın ihtiyaçlarını biliyor ve
her daim yanlarında oluyor, elimizden geleni yapıyoruz.
Anasınıfından 8. sınıfa kadar olan yaklaşık 6 bin öğrencimizin
kırtasiye malzemelerini karşılayarak, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim
Yılında Kemer’imizde, Lise Eğitimi devam eden 1100
öğrencimizin, 2020 yılında da pandemi tedbirleri kapsamında
Tekirova, Göynük, Çamyuva, Beldibi, Kiriş ve Kuzdere
mahallelerindeki okullarda eğitim alan 200 öğrencimizin C plakalı
araçlarla ücretsiz taşınmasını, okullarına ve evlerine ulaşımını
güvenli bir şekilde sağlayarak ailelerimize bir nebze olsun destek
olmaya çalışıyoruz.
İçinde bulunduğumuz süreci fırsata çevirerek Kemer’imizde
bulunan 22 okulumuzun tüm boya, badana, tamir ve klima gibi
ihtiyaçlarını giderip, Beldibi’nden Çıralı’ya kadar olan okullarımızın
bahçe duvarları, bahçe çitleri, giriş kapıları, yağmur suyu tahliye
çalışmaları, korkulukları, güvenlik kulübesi, kantin yapımları, bank
gibi ihtiyaçlarını da eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz.
Daha önce gazino olarak da kullanılan Ahmet Erkal Spor
Tesislerindeki binayı, üniversite öğrencilerimize destek olmak
amacıyla Eğitim ve Destek Merkezine dönüştürerek 11
öğretmenimizin gözetiminde, 153 öğrencimizin ücretsiz kurs
alabildiği, hazırlık sınavlarına girebildiği eğitim yuvası haline
getirdik.
Bizler biliyoruz ve her daim söylüyoruz; “Çocuklarımız
geleceğimizdir. Eğitim varsa gelecek var.."
En büyük temennimiz pandemi sürecinin en iyi şekilde, bir an
önce atlatılarak çocuklarımızın çok özledikleri, uzun süredir kapalı
olan okullarımızın tekrar açılması, okulları ile buluşmaları ve
okullarımızın yine cıvıl cıvıl olmasıdır.
Ve bizler yine evlatlarımızın yanlarında olacağız..
Sevgi ve Saygılarımla

E

mekli bir öğretmen olması dolayısıyla eğitimin ne kadar önemli
olduğunun bilinciyle hareket eden Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak ilçedeki tüm okulların ihtiyaçlarını gidermeye gayret
gösteriyor.
İlçede bulunan 22 okulun tüm boya, badana, tamir ve tadilat, klima
gibi ihtiyaçlarını temin ederek eğitime büyük katkı sağlayan Kemer Belediyesi, Başkan Topaloğlu’nun girişimleriyle öğrencilere yönelik hizmetler yapıyor. İlçedeki anasınıfından 8. sınıfa kadar olan yaklaşık 12
bin öğrencinin kırtasiye malzemelerini karşılayan Kemer Belediyesi,
geleceğin teminatı olan öğrencilerin ailelerine maddi anlamda bir nebze olsun destek oluyor.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer’in
turizmin yanında eğitim alanında da adından söz ettirmek için gecesini gündüzüne katan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibi,
ilçedeki okulların çevre düzenlemelerini de gerçekleştiriyor.
Beldibi’nden Çıralı’ya kadar olan okulların bahçe duvarları, bahçe çitleri giriş kapıları, yağmur suyu tahliye çalışmaları, korkulukları, güvenlik kulübesi, kantin yapımları, bank gibi ihtiyaçlarını da eksiksiz şekilde yerine getiriyor. Kemer Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Kemer’de lise eğitimi devam eden bin 100 öğrencinin C plakalı
araçlarla ücretsiz taşınmasını da sağlayarak, büyük bir hizmete daha
imza attı. 2019 yılında Tekirova, Çamyuva, Göynük, Beldibi, Kuzdere ve
Kiriş dahil olmak üzere, belediyeye ait 7 araç ile günlük 320 öğrencinin
güvenli bir şekilde okullarına ve evlerine ulaşımı sağlandı.
2020 yılında da Tekirova, Göynük, Çamyuva, Beldibi, Kiriş ve Kuzdere
mahallelerindeki okullarda eğitim alan 200 öğrenci pandemi tedbirleri
kapsamında okullarına ve evlerine ücretsiz şekilde taşındı.
Üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla daha önce gazino
olarak da kullanılan Ahmet Erkal Spor Tesislerindeki bina, Başkan Topaloğlu’nun girişimleriyle adeta ‘çiçek’ gibi oldu. Tesislerdeki bina, kurs
merkezine dönüştürülerek, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ücretsiz kurs alabildiği bir eğitim yuvası haline geldi.
Toplamda 153 öğrencinin bulunduğu Ahmet Erkal Eğitim Destek Kursunda, pandemi nedeniyle online eğitime geçildi. Anlaşılan 11 öğretmen ile online eğitim alan öğrencilerin, derslerinden geri kalmaması
için her türlü imkan sağlanmaya devam ediyor.
Öte yandan, kurs merkezinde, ücretsiz deneme sınavları da yapılarak,
öğrencilerin gireceği üniversite sınavının bir nevi provası yapılıyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “
Çocuklarımız geleceğimiz. Eğtim varsa gelecek var diyoruz. Bunu da sadece sözlerimiz ile değil, eğitim adına gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız
ile gösteriyoruz. Kemer Belediyesi olarak bundan sonra da eğitime olan
desteklerimiz sürecek. Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan
okullarımızın tekrar açılması ve çocuklarımızın çok özledikleri okulları
ile buluşmaları en büyük arzumuz. İnşallah pandemi sonrası yine
okullarımız cıvıl cıvıl olacak”diye konuştu.

İlçedeki anasınıfından 8. sınıfa kadar olan yaklaşık 12 bin öğrencinin
kırtasiye malzemelerini karşılayan
Kemer Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilerin ailelerine
maddi anlamda bir nebze olsun
destek oluyor.

BAŞKAN TOPALOĞLU, ANTALYA İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRÜNE EĞİTİM ALANINDA
YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

2020 yılında da Tekirova, Göynük,
Çamyuva, Beldibi, Kiriş ve Kuzdere
mahallelerindeki okullarda eğitim
alan 200 öğrenci pandemi tedbirleri kapsamında okullarına ve evlerine ücretsiz şekilde taşındı.

A

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibi, ilçedeki okulların çevre düzenlemelerini de gerçekleştiriyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
“ Çocuklarımız geleceğimiz. Eğtim varsa
gelecek var diyoruz. Bunu da sadece sözlerimiz ile değil, eğitim adına gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız ile gösteriyoruz. Kemer
Belediyesi olarak bundan sonra da eğitime
olan desteklerimiz sürecek.”

ntalya İl Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Er, Kemer
Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu ile bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürü Er’e ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdür
yardımcıları Mehmet Gürcan ve
Orhan Özbek, şube müdürleri
Mustafa Akçil, Perihan Koçaş, Özcan Akbulut, Kemer İlçe Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Tekdemir eşlik etti.
Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim
Müdürü Er, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’nun
eğitim alanında yaptığı çalışmaları
yakından takip ettiğini söyledi.
Er, Başkan Topaloğlu’nun eğitime
verdiği desteklerin çok önemli
olduğunu belirterek, “Şu anda en
büyük temennimiz 15 Şubatta
öğrencilerimizin okullarına kavuşması. İnşallah öğrencilerimize
kavuşuruz. Onlar bizi biz de onları
özledik.” dedi.
Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu ise eğitime verdikleri
desteğe pandemi döneminde de
devam ettiklerini söyledi.

Eğitim alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren
Başkan Topaloğlu, “Daha önce lise
öğrencilerinin taşınma ihalesini
yaptık ve C plakalı araçlarla öğrencilerimizi ücretsiz taşıdık.
Anasınıfından 8. sınıfa kadar tüm
öğrencilerin kırtasiye malzemelerini ücretsiz karşıladık. Ahmet Erkal
Destek Eğitim Kurs Merkezini
açarak üniversiteye hazırlanan
öğrencilere ücretsiz kurs imkanı
sağladık. Burada 11 öğretmenle
anlaştık ve şu anda 153 öğrenciye
eğitim veriliyor. Eğitimde hiçbir
masraftan kaçmıyoruz. Okulların
boya badana ve tamirat işlerini
belediye olarak biz karşılıyoruz.
Bunları belediyenin asli görevleri
arasında sayıyorum.” diye konuştu.
Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün de katıldığı ziyarette, Belediye Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü Asım Yıldırım, İl Milli
Eğitim Müdürü Er ve beraberindekilere, Kemer Belediyesinin eğitim
alanında yaptığı destekleri anlatan
bir sunum gerçekleştirdi.
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Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun girişimleriyle daha önce gazino olarak faaliyet gösteren
Ahmet Erkal Spor Tesisleri’ndeki bina, eğitim yuvasına dönüştürülürken, ücretsiz olarak verilen Eğitim
Kursu’nda öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

VATANDAŞLARIMIZA ZİYARETLERİMİZ
HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

K

emer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü vatandaşların istek ve önerilerini
almak için ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, Sağlık İşleri
Müdürü Özden Sayındaş ile birlikte vatandaşların evlerine

konuk oluyor.
Beldibi'nden Çıralı'ya uzanan
bölgede vatandaşları ziyaret ederek, istek ve önerilerini alan
ekipler, vatandaşların her türlü
sorununa çözüm bulmak adına
çalışmalarını sürdürüyor.

KEMER BELEDİYESİ’NDEN
ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI

K

emer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, Kemer
merkezinde ve mahallelerinde asfalt yama çalışmaları
yapıyor.

Belediye ekipleri, Çamyuva Mahallesinde bozulan ve tahrip olan
asfaltları yenileyerek, vatandaşın
daha güvenli şekilde yolculuk
etmesine olanak sağlıyor.

“EN İYİ HİZMET EĞİTİME YAPILAN HİZMETTİR”

K

emer Belediye Başkanı
Necati
Topaloğlu’nun
eğitime yaptığı hizmetlerin
ardı arkası kesilmiyor.
Kemer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, okulların
boya, badana, tamir ve tadilat işlerini aralıksız sürdürüyor.
Belediye ekipleri, Çamyuva Mahallesindeki Rukiye Koç Ortaokulu
ile Merkez İlkokulunda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Her iki okulunda dış ve iç cephe
boya çalışmalarını devam ettiren

belediye ekipleri, çalışmaların en
kısa sürede tamamlanacağını
bildirdi. Kemer Belediyesi Başkan
Vekili Ferhan Fidan, yaptığı açıklamada, “Başkanımız Necati
Topaloğlu öncülüğünde eğitime
büyük destek veriyoruz. İlçemizdeki tüm okulların her türlü
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha iyi bir eğitim ortamı
sunabilmek için var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz.” diye
konuştu.

2

5 öğrenci ile başlayan ve halen 200 öğrencinin
eğitimine devam ettiği dersler Pandemi döneminde
online olarak devam ediyor. Kurum Müdürü Suat
Göv yaptığı açıklamasında, Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu’nun “Eğitim varsa gelecek var.” sloganıyla
Kemer’in eğitim dünyasına kazandırdığı ve ücretsiz
olarak eğitim verilen Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda
bugüne kadar neler yaptıklarını şu şekilde özetledi.
¥ Yirmi beş öğrenciyle yola çıktık, iki yüz öğrenciye
ulaştık.
¥ Öğrencilerimizin alanlarına göre sınıflarını oluşturduk.
¥ Tüm branşlarda öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini öğrencilerimizle paylaştık.
¥ Projeksiyonlu sınıflar oluşturarak dersleri hem
görsel hem işitsel olarak işledik.
¥ Sınıf öğretmenliği sistemiyle etkili öğretmen
modelini hayata geçirdik.
¥ Güçlü rehber öğretmenliği sistemiyle öğrencilerimize eğitsel ve psikolojik destek sağladık.
¥ Nöbetçi öğretmen sistemiyle öğrencilerimizin
güvenliğini ve kontrolünü sağladık.
¥ Her öğrencimize planlı ve programlı çalışması için
ders programı hazırladık.
¥ Her öğrencimize kendi alanlarına göre konu anlatımlı soru bankalarından oluşan ücretsiz kitap setleri dağıttık.
¥ Öğrencilerimize konu tarama testleri uyguladık.
¥ Zorunlu ders tekrar ve soru çözüm saatleriyle
başarımızı perçinledik.
¥ Yabancı dilden sınava hazırlanan öğrencilerimizi
unutmadık ve Kemer’de bir ilk olan yabancı dil sınıfı
açtık.
¥ Her hafta deneme sınavı uyguladık ve buna uzaktan
eğitim sürecinde de ara vermeden devam ettik.
¥ Optik okuma cihazı alarak sınavları anında okuyup
öğrenci ve velilerimize anlık mesaj sistemiyle aktardık.
¥ Deneme sınav sonuçlarına göre konu eksiği olan
öğrencilerimizi tespit edip bire bir dersler ve etütler
uyguladık.
¥ Öğrenci devamsızlıklarını günlük olarak velilerine
ilettik.
¥ Çalışmalarımızı web tabanlı ve mobil uygulamamız
üzerinden öğrenci ve velilerimizle paylaştık.
¥ Öğrencilerimizin doğum günlerini hem mesaj hem
de bina içi sesli yayınla hep birlikte kutladık.
¥ Sınıflarımızı ve binamızı salgın koşullarına uygun
hale getirdik.
¥ Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığı için haftanın
üç günü binamızı dezenfekte ettirdik.
¥ Salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara
verilmesi üzerine vakit kaybetmeden çevrim içi
derslere başladık.
¥ Kurumumuzda eğitim öğretim yanında sosyal ve
kültürel etkinlikler düzenledik. Başkanımızın da
katılımıyla yerli malı haftası düzenledik.
¥ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için öğrencilerimizle
birlikte bahçemizde ay yıldızlı bayrağımızı oluşturduk.
¥ Değerler eğitimi çerçevesinde önemli gün ve haftalarımızı pano çalışması ve etkinliklerle destekleyerek farkındalık yarattık.
¥ Zamanla çekirdek aileden geniş bir aileye ulaştık.
Kurum Müdürü Suat Göv, Başkan Necati Topaloğlu’na
teşekkür ederek “ Bizlerden desteğini esirgemeyen
Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu ile Kültür
ve Sosyal İşler müdürümüz Asım Yıldırım’a bu imkanları
bizlere sundukları için teşekkür ederiz. Her bir
öğrencimize hedeflediği üniversite ve bölüme ulaştırmak için Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu olarak var
gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.
Çünkü biliyoruz ki onlar bizim geleceğimiz ve yine biliyoruz ki “EĞİTİM VARSA GELECEK VAR!”diye konuştu.

Hasan Burak YAŞAR / Coğrafya Öğretmeni

BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZE COĞRAFYA
SEVGİSİ VE İLGİSİ AŞILADIM!

KEMER BELEDİYESİ PERSONELİNE
“SERVİS GÖREVLİSİ” KURSU

K

emer Belediyesi bünyesinde
çalışan Cafe İşletmelerinde
çalışan personele yönelik
Halk Eğitim Merkezi tarafından
“Servis Görevlisi” konulu kurs
açıldı.
Turizm Lisesinde gerçekleşen ve
288 saat sürecek eğitimler sonrasında yapılacak sınavlarda
başarılı olacak personele sertikaları verilecek.
Kursun başladığı ilk gün Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
da, personele destek olmak
amacıyla ilk derse katıldı.
Başkan Topaloğlu, kursiyerlere

başarı dileklerinde bulunarak,
“Eğitimin önemini biliyoruz. Bu
konuda Halk Eğitim Merkezimizin
açmış olduğu servis görevlisi
eğitim kursunda yirmiye yakın
personelimiz 288 saat sürecek bir
eğitim alacaklar. Eğitimi alan personelimiz daha sonrasında sınava
tabi tutulacak ve ardından başarılı
olanlar sertikalarını alacak. Sertikalı personelimiz, sezon boyunca belediyemizin işletmiş olduğu
çay bahçeleri ve kafelerinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.

∂ Öncelikle Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi’ni faaliyete geçiren
Kemer Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Necati Topaloğlu’na teşekkürle-t
rimi sunarım.
Üniversite sınavına yönelik yenilikçi ve destekleyici eğitim anlayışı ile
bütün öğrencilerimize coğrafya sevgisi ve ilgisi aşıladım.Üniversite sınavına
yönelik başlattığımız çalışmalar çerçevesinde hem yüz yüze eğitim
döneminde hem de çevrim içi eğitim döneminde coğrafya dersi kapsamında
konu tekrarları, soru çözümleri yaptım. Öğrencilerin coğrafya bilgilerine
yönelik en temelden aldığım eğitim ve öğretim düzeninde bir adet büyük
boy dünya siyasi\fiziki haritası, bir adet Türkiye büyük boy fiziki kabartma
haritası aracılığıyla ve projeksiyon sistemi ile görsel hafızalarına yönelik
ders anlatımlarını gerçekleştirdim. Çevresini tanımayan bir bireyin kendisini
tanıması zordur ilkesi yönünde coğrafya bilgilerini çoğaltmak, sınava ve
hayata yönelik bilgilerini pekiştirmek için elimizdeki tüm imkanları kullanarak
somutlayıcı anlatımla öğretimi destekledim. Zevk alacakları ve anlayacakları
düzeyde bilgileri öğrencilere verdiğim bu dönemde öğrencilerden dönütleri
hem sınavlarda hem de test takip sonuçlarında olumlu yönde almaktayım.
Sınavda tüm öğrencilerimin coğrafya sorularının tamamına doğru cevap
vermesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
Bu amaç doğrultusunda tüm öğrencilerime bire bir ders ve etütlerle
destek sağlıyorum.

25 öğrenci ile başlayan ve halen
200 öğrencinin eğitimine devam
ettiği dersler Pandemi döneminde
de devam ediyor.

Duygu AKTÜYLÜ / Fizik Öğretmeni

DİNAMİK BİR EKİPLE BU YOLDA
CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ!
∂ ''Eğitim varsa Gelecek Var ''sloganı ile başlanmış olan bu yolda gençlerimizin hayallerine ortak
olmak , onlara geleceklerinin şekillenmesinde öncü
olan Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu 'nun
liderliğinde bu dinamik ekibe bende Fizik alanında
katıldım. Bu süreçte tüm Kemer halkı için maddi
manevi hiçbir şey den kaçınmayan elini taşın altına
koyarak her koşulda bu süreci yönetmeye çalışan
Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu 'na teşekkür
ederim. Fizik Öğretmeni olarak önceliğim ; öğrencilerimin Fizik dersine karşı duydukları önyargıları
kırıp ,tabularını yıkmak oldu,çünkü şuna inanıyorum ki öğrencinin başarıya ulaşmasındaki en
büyük rol model dersini aldığı öğretmenidir. Öğretmeni ile doğru iletişimi yakalayabilen bir öğrenci
yapamayacağını düşündüğü dersi dahi merak etmeye, araştırmaya başlayacak ve bilgiye ulaşmanın ilk adımını atmış olacaktır .
Fizik'te amacım formül ezberleterek değil işin
mantığını kavrayarak soru tarzlarını anlamalarını
sağlamak .
Bu yaklaşımla çok şükür ki öğrencilerimden ve
velilerimden olumlu geri dönüşler almaktayım, ilk
günlerde olan bakış açıları değişti. Şuan salgın
döneminde uzaktan eğitim ile derslerimize devam etsek dahi derslerimizi kaçırmadan takibi
bırakmadan azimle çalışmalarına devam eden,
bunu sonuçlarına da yansıtan bir Kemer Gençliği
ile karşı karşıyayız.
Yolumuz uzun, öğreneceğimiz çok şey var. Bu
dinamik ekiple bu yolda canla başla çalıştığım
için çok mutluyum. Asım Bey ve Suat Bey ile
yolum kesiştiği için, Kemer Belediyesi’nde
çalıştığım ve Belediye Başkanımız Necati
Topaloğlu'nu temsil ettiğimiz için kendimi şanslı
ve onurlu hissediyorum.

Habibe ÇABUK / Kimya Öğretmeni

BAŞARIYA ADIM ADIM YAKLAŞMAKTAYIZ!
∂ Eğitim varsa, gelecek var’ sloganıyla çıkılan yolda
Kimya alanında beni de bu eğitim zincirine dahil eden
saygıdeğer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’na
çok teşekkür ederim. Ağustos ayından itibaren devam
eden eğitim sürecimizde Kimya Branşında birçok
öğrencimizle ekside başlanılan netlerimizde yarım
dönem gibi kısa bir sürede hızlı bir pozitif yükselişe
geçilmiştir. Ders sonrası yapılan etütler ve kursumuz
tarafından ücretsiz olarak dağıtılan TYT ve AYT Kimya
kitaplarımızla öğrencilerimizin ders tekrarı ve soru
çözme imkanı sağlanmış bu da başarı sürecimizi hızlandırmıştır. Ayrıca uzaktan devam eden eğitim
sürecinde öğrencilerimizin online derslere disiplinli
katılımı, kimya dersinin düzenli ilerlemesinde yol kat etmemizi sağlamıştır. Öğrencilerimizle yaptığımız özel
görüşmelerle Kimya Dersi eksikleri tespit edilmiş ve
gerekli konularda yapılan etüt çalışmaları da başarımıza
katkı sağlamıştır. Özverimiz ve başarıyı yakalayan
öğrencilerimizin gayretli çalışmalarıyla her geçen gün
yüz de yüz başarıya adım adım yaklaşmaktayız. Hedefim, öğrencilerimin Kimya alanındaki sağlam adımlarıyla
sınav sonunda her birinin hayalindeki mesleklere ulaşmasıdır…
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Başkan Topaloğlu çalışmaları yerinde inceledi.

YAĞMUR SUYU DRENAJ
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KEMER BELEDİYESİ ÇAMYUVA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kemer Belediyesi ekipleri, vatandaşa en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla
Çamyuva Mahallesinde alt yapı, üst yapı, yol ve kaldırım çalışmaları yaptı.

K

Kemer Belediyesi ekipleri, vatandaşa en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla Çamyuva
Mahallesinde alt yapı, üst yapı, yol ve kaldırım çalışmaları yaptı.
¥ Sarıören mevkisinde fırın arkasında 150 metre yol ve kaldırım çalışmaları yapan belediye ekipleri, Kurbağacık Caddesinde de 200 metrelik yol çalışmasını ve yağmur suyu drenaj hatları çalışmalarını tamamladı.
¥ Belediye ekipleri, A. Ceylan Caddesinde de 200 metre yol ve kaldırım çalışması yaparak,
dere yataklarında komple drenaj çalışmalarını tamamladı.
¥ Çamyuva Mahallesinin en önemli caddeleri arasında yer alan İstiklal Caddesi Abdi İpekçi yolu açılıp bin 500 metre uzunluğunda yol ve kaldırım çalışmaları ile alt ve üst yapı işlemlerini tamamlayan ekipler, halka büyük bir hizmet daha kazandırmış oldu.
¥ Belediye ekipleri, hizmetlerine ara vermeden en kısa sürede tamamladığı çalışmalardan
olan Okan Akman caddesindeki 100 metre uzunluğundaki kaldırım ise halkın kullanımına sunuldu. Ekipler öte yandan, 5137 sokakta 100 metrelik yol çalışmasını tamamladı.
¥ Hacı M. Ardıç Caddesi Sarıören Camisinin alt tarafını 600 metrelik yolla kaplayan belediye ekipleri, kaldırım ve drenaj çalışmalarını da tamamladı.
¥ Balçıklı Camisi önündeki yolu, caminin yenilenmesi ve Balçıklı dere yataklarının 150
metre istinat duvarının örülmesi işlemlerini bitirdi. Sarıören Camisinin de lojmalarında
tadilat işlerini bitirmeyi ihmal etmedi.
¥ Çamyuva sahil yolunda da 500 metre uzunluğunda kamera sistemi döşeyen belediye
ekipleri, eğitim alanında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
¥ Eğitime yapılan desteklerden asla ödün vermeyen Kemer Belediyesi ekipleri, Çamyuva
Silkar İlkokulu ve Rukiye Koç İlkokulunun boya, badana, tamir ve tadilat işlemlerini de
tamamladı.
¥ Kiriş mahallesinde Adile Naşit Caddesinde 800 metre uzunluğunda kaldırım çalışması
yapan belediye ekipleri, yıllardır yapılamayan kaldırım çalışmalarını da halkın hizmetine sundu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini Çamyuva
Mahallesinin merkezi yerine taşıyan belediye ekipleri, Ay Yıldızlı heykeli de merkeze taşıdı.
Mahalle sakinleri, heykellerin yeni yerlerine çok yakıştığını ve ince düşüncelerinden dolayı
da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibine teşekkür etti.

emer Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yağmur suyu gider
borusu döşeme çalışmaları yürütüyor. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanbucak
Mahallesi 235. sokakta kış aylarında evlerini su basan
vatandaşların talepleri üzerine harekete geçti.Vatandaşların
talebini hızlı bir şekilde yerine getiren belediye ekipleri,
235. sokakta ilk etapta 800 metre uzunluğunda yağmur
suyu gideri için koruge boru döşedi. İkinci etapta da
800 metre uzunluğunda yağmur suyu gider borusu döşeneceğini belirten belediye ekipleri, kış aylarında vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni
yaptıklarını kaydetti. Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, kış aylarında vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için
Kemer Belediyesi olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kış aylarında su baskını yaşayan bazı ev sahiplerinin taleplerini en hızlı şekilde değerlendirdiklerini ifade eden
Başkan Topaloğlu, “Arslanbucak mahallemizde bazı
evler bodrum katta yer aldığı için buraları su basıyordu.
Belediye olarak buraları basan su için yağmur suyu
gider borusu döşüyoruz. Şu ana kadar 800 metre
yağmur suyu borusu döşendi. Bunun devamı gelecek
ve toplamda bin 600 metre boru döşemiş olacağız. Vatandaşlarımızın kış aylarında bir sıkıntı yaşamaması
için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ADİLE NAŞİT’TE
ÇALIŞMALAR TAMAM

BAŞKAN NECATİ TOPALOĞLU “KEMER’DE DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR”
H
afta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile
birlikte vatandaşlar evde kalırken, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
Başkan Yardımcısı Emin Gül ile birlikte Kemer’de gerçekleştirilen projelerde gelinen son
durumu görmek için sahadaydı.
Başkan Necati Topaloğlu, Kemer 1 Yolu üzerinde ASAT taraflından gerçekleştirilen alt
yapı çalışmalarında görev yapan ekiplere kolaylıklar dileyip son durumu öğrenirken, ardından Kındıl Sahil Projesi başta olmak üzere
Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Parkı’ndaki
çalışmaları yerinde inceledi.
Kemer’deki değişime dikkat çeken Başkan
Necati Topaloğlu “ Kemer’de değişim devam

K

emer Belediye ekipleri, Kiriş Mahallesindeki Adile
Naşit Caddesi ve ara sokaklardaki yol ve kaldırım
çalışmalarını tamamladı. Kemer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, Kiriş Mahallesindeki Kiriş ve Adile
Naşit caddelerindeki alt yapı çalışmalarından kaynaklanan
tahribatı gidererek, yol ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.
Caddelerdeki ve ara sokaklardaki yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak halkın kullanımına
kazandıran belediye ekipleri, söz konusu caddeleri yıllar
sonra yeniden cadde havasına soktu.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, alt yapı çalışmaları nedeniyle yıllardır yapılamayan Kiriş ve Adile Naşit caddelerindeki çalışmaların
tamamlandığını söyledi.

SAĞANAK SONRASI KEMER’DE YARALAR SARILIYOR
Kemer’de şiddetli sağanak nedeniyle su basan evlerde Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi tarafından yaralar sarılıyor.

K

“EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ
KEMER BELEDİYESİ”

T

ürk Kadınlar Birliği Derneği Kemer Şube
Sekreteri Ayşegül Akbaba, Türk Kadınlar Birliği
Derneği’nin önemli hizmetler yaptığını söyledi.
Akbaba, derneğin 6 Aralık 2017’de kurulduğunu
ve faaliyetlerine başladığını ve insanların gönüllerine
değmeye başladıklarını kaydetti.
Dernek olarak Kemer’de ihtiyaç evi kurduklarını
anlatan Akbaba, daha önce haftada bir gün çalıştıklarını anlatarak, “Daha önce haftada bir gün
derneğimiz açıktı. Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, derneğin haftanın 5 günü faaliyette
olması teklifinde bulundu.” dedi.
Akbaba, Başkan Topaloğlu’nun teklifini kabul ettiklerini ve haftanın 5 günü saat 10.00 ile 16.00
arasında faaliyette olduklarına değinerek, “Başkanımız bize bir tane personel desteği sağladı. Hafta
içi her gün belirlediğimiz saatler arasında açık.
Burada toplanan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Büyük ve ağır eşyalar için Kemer Belediyesi
bize araç desteği de sağlıyor.” dedi.

ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şu anlarda dahi ekiplerimiz projelerimizi
hayata geçirmek adına var güçleri ile çalışıyorlar. Bugün ASAT tarafından Kemer 1 yolunda
gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördük,
bilgi aldık ve ekiplere kolaylıklar diledik. Kındıl
Sahil Projemiz ile birlikte Atatürk Parkı ve
Mustafa Ertuğrul Parkı’nda çalışmaları kontrol
ettik. Her şey güzel gidiyor. Kemer Belediyesi’nin
Pandemiye rağmen yatırımlar son hızıyla devam ediyor. Kemerliler bizlere güvensinler.
Sezona Kemer’de gözle görülür bir değişim
olacak ve gelen misafirlerimiz tarafından da
beğeni alacak. Bundan hiç şüphemiz yok”
diye konuştu.

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
Çamyuva mahallesinde şiddetli sağanak
nedeniyle zarar gören evlerin sahipleriyle birebir görüşerek son durum hakkında
bilgi aldı.
Sağanak sonrası bölgede incelemelerde
bulunan Başkan Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Sağlık İşleri Müdürü
Özden Sayındaş, Belediye Çamyuva sorumlusu Özgür Şahin, Çamyuva Mahalle muhtarı
Rıdvan Vicir ve Kemer Kaymakamlığı personeli
eşlik etti.
Kemer Belediye ekipleri, evlerini su basan
ve eşyaları ıslanarak zarar gören vatandaşlara
el uzatmaya devam ediyor.
Islanan battaniye, yorgan, koltuk ve beyaz
eşyalar, belediye ekipleri tarafından toplanarak temizlemeye götürüldü.
Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisi Hayıtlıgöl bölgesinde sağanak nedeniyle evlerini
su basan ev sahipleriyle görüşen Başkan
Topaloğlu ve beraberindekiler, vatandaşların
mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceklerini söyledi.
Bölgede çalışmalarını sürdüren belediye
ekiplerinden son durum hakkında da bilgi
alan Başkan Topaloğlu, şiddetli sağanaktan
mağdur olan vatandaşların yanlarında olacaklarını kaydetti.
Topaloğlu, dünkü şiddetli sağanak nedeniyle alt katta oturan vatandaşların evlerinde
su baskınları olduğunu söyledi.
Belediye ekiplerinin dünden itibaren olay
yerinde olduklarını ve kendisinin de dünden
beri bölgede inceleme yaptığını anlatan
Başkan Topaloğlu, “Mağdur olan vatandaşların
tüm eşyalarını toplayıp temizlikçiye gönderiyoruz. Evlerin içinde oluşan çamur ve
suyu belediye ekiplerimiz temizlemeye
devam ediyor. Bugün elektrikçi arkadaşlar
evlerde çalışma yapıyor. Yardım kolileri dağıtıyoruz. Maddi desteği de hasar tespit çalışmaları tamamlanınca ve itfaiye raporları
bitince vereceğiz.” dedi.

Topaloğlu, vatandaşımızı zor durumda
bırakmamak için el uzattıklarını ifade ederek,
daha sonra aynı şeylerin yaşanmaması için
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kalıcı bir çalışma yaptığını aktardı.
Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması
olduğuna değinen Topaloğlu, “Vatandaşımızın
yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Dün
bizzat kendim olayın vehametini gördüm.
Belediye ekiplerimiz burada teknik işleri
yapacak. Harita ve inşaat mühendisleri gelecek ve akıntıyı nereye toplayıp nereye
verebiliriz diye çalışma yapılacak. Önümüzdeki
günlerde de bu çalışmalara başlayacağız.
Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın.
Geçmiş olsun.” diye konuştu.
Çamyuva mahalle muhtarı Rıdvan Vicir
ise şiddetli sağanak nedeniyle bazı evleri
su bastığını anlatarak, Kemer Belediyesi ve
Kemer Kaymakamlığının çalışmalarıyla yaraların sarılmaya çalışıldığını kaydetti.
Evini su basan vatandaşlardan Hüsnü
Mehmet Çelen de ilk defa bir belediye başkanının bu kadar ilgili olduğunu gördüğünü
söyledi.
Belediyelerden alt yapı ve bu tarz afetlerde
yardım beklediklerini anlatan Çelen, Kemer
Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmalarının
her tarafta mükemmel şekilde çalışmasından
dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.
Mahalle sakinlerinden Meliha Çelen de 24
yıldır ilk defa belediyenin kendilerine yardım
eli uzattığını ve bu durumdan dolayı çok
duygulandığını söyledi.
Çelen, belediyelerin gariban insanlara hemen el uzattığını ancak hali vakti yerinde
olanlara el uzatmadığını ifade ederek, “Bizim
halimiz vaktimiz yerinde diye yıllardır belediyeden kimse uğramadı. Sağ olsun Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu dünde geldi bugün
de. 24 yıldır benim evimi su basıyor. Bu zamana kadar kimse gelmedi. Ama bu sene
belediye ekipleri geldi hemen burada bir
çalışma yaptı.” ifadelerini kullandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
Çamyuva mahallesinde şiddetli sağanak nedeniyle zarar gören evlerin sahipleriyle birebir
görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

Belediyelerden alt yapı ve bu tarz afetlerde yardım
beklediklerini anlatan Çelen, Kemer Belediyesinin
alt ve üst yapı çalışmalarının her tarafta mükemmel
şekilde çalışmasından dolayı Başkan Topaloğlu’na
teşekkür etti.
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DEV PROJEDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, Türkiye’nin en
önemli turizm merkezlerinden
olan Kemer’i hak ettiği yerlere
getireceklerini söyledi.

HalK eT Kemer’De
∂ antalya Büyükşehir Belediye Başkanı muhittin Böcek’in yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk et satış mobil tırı, Kemer’de satışlarına başladı. Kemer uygulama oteli önünde satışa başlayan halk et satış mobil tırının açılışına Kemer Belediye Başkanı necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Kemer Belediye Başkan yardımcısı emin Gül, meclis üyeleri Hasan ali acar ve
mustafa Bilici, antalya Büyükşehir Belediye meclis
üyesi ve aneT yönetim Kurulu Başkanı mesut Kocagöz, CHp Kemer ilçe Teşkilatı Başkanı Hüsnü Ünal ve
vatandaşlar katıldı. Her pazartesi 10.00 – 17.00 saatleri arasında uygulama oteli önünde satış yapacak olan
mobil tırda, vatandaşın kaliteli, ucuz ve sağlıklı et tüketmesini sağlamak amaçlanıyor.

“Turizm sezonuna yeTişTirmeyi planlıyoruz”
türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kemer’e
ayrı bir renk katacak olan kındılçeşme sahil projesinde çalışmalar başladı.

k

emer’e yeni bir soluk katacak
olan proje, vatandaşların ve ilçeye
gelen misafirlerin ilgisini çekecek
ve insanların bütün aktivitelerini yapabilmelerine olanak sağlayacak.
kıyı kenar çizgisinin ihlal edilmeden
kumsalın korunarak yapılacağı proje,
900 metre uzunluğunda ve 50 metre
genişliğinde olacak. 45 metre ile 25
metre arasında değişken yeşil bandın
yer alacağı projenin bu yıl turizm sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.
Projenin tamamlanmasının ardından
içerisinde, çocuk oyun alanları, dinlen-

60 metre kapalı menfez

Hayıt deresi ıslah edildi
∂ Belediyemiz Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Çamyuva mahallesi Hayıtlı gölmevkisinde dere temizliği ve dere ıslah çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında, 60
metre kapalı menfez üzeri yol yapım çalışmalarına başlanılacak. Halkımız için en iyi hizmeti yapmak için koşturan belediye ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz.

Çehresi güzelleşiyor

Hacı ardıç caddesi düzenleniyor
∂ Belediye Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz, Çamyuva
mahallesi Hacı ardıç Caddesi’nde yol, kaldırım, yağmur suyu drenaj hattı ve aydınlatma çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor.

Bilgi aldılar

staj konusu Kemer oldu
∂ antalya Hüsniye Özdilek Teknik anadolu lisesi Gazetecilik Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler Dilara Taş ve melisa Baysal, staj konusu olan gezi yazısı Konusunu "Kemer" olarak belirlerken, bu konuda bölgede yaptıkları gezi sonrası Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan'dan Kemer hakkında bilgiler aldılar.

İlçemiz ödül aldı

me ve kitap okuma alanları, aydınlatmalar, yürüyüş ve koşu yolları, meydan,
otopark, kamelyalar, bisiklet yolu, sosyal
medya noktaları olacak.
kemer’i gerçek kimliğine kavuşturacağız
kemer Belediye Başkanı necati topaloğlu, türkiye’nin en önemli turizm
merkezlerinden olan kemer’i hak ettiği
yerlere getireceklerini söyledi.
kemer Belediyesinin pandemiye rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam
ettiğini ifade eden Başkan topaloğlu,
ilçede devam eden projelerin en kısa

7 metre yüksekliğinde AtAtürk Heykeli geliyor

OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

k

emer Belediyesi yılın ilk meclis
toplantısını gerçekleştirdi. Belediye
kültür salonunda kemer Belediye
Başkanı necati topaloğlu başkanlığında
yapılan toplantıya, meclis üyesi semih
top katılmadı. Başkan necati topaloğlu,
meclis üyelerinin ve katılımcıların 2021
yılını kutlayarak belediye olarak yaptıkları projeler konusunda meclisi bilgilendirdi.
- kemer’e kaidesi ile 7 metre yüksekliğinde Atatürk Heykeli geliyor
toplantı öncesi kemer’e yapılması düşünülen Atatürk Heykeli projesi, heykeltıraş Ali savıcı tarafından meclis üyelerine
bilgi verildi.
mevcut Pegasus heykelinin yerine konması düşünülen atın üzerinde yer alan
Atatürk heykeli, hareketli ve kaidesi ile
birlikte 7 metre olacağı belirtildi. Pegasus
heykeli ise farklı bir noktaya taşınacağı
kaydedildi.
- tasarruf ediliyor, hizmetler kemer ile
buluşuyor
yapılan son çalışmalar ile ilgili meclisi
bilgilendiren Başkan topaloğlu, kemer’e
büyük değer katacak mustafa ertuğrul
Aker Parkı Projesi, kındıl sahil Projesi
ile Atatürk Parkı Projesinde gelinen son
durumu anlattı.

yapıkları tasarruf ile pandemiye rağmen
projelerin hayata geçtiğini, belediye çalışanlarının görev yaptıkları 21 aylık süre
içerisinde maaşlarını günü gününe aldıklarını belirten topaloğlu, “Zor geçen
bir yıl sonrasında yeni yıla merhaba diyoruz. 2020 yılında çok sıkıntılar çektik.
Pandemiye rağmen verdiğimiz sözleri
yerine getirmeye devam ediyoruz. mustafa ertuğrul Aker Parkı Projesi, kındıl
sahil Projesi ile Atatürk Parkı Projesi kemer’e büyük değer katacak. Bu projelerin
gerçekleşmesinde yaptığımız tasarrufun
büyük katkısı var. kemer Belediyesi olarak 21 aylık görev süremizde temsili ağırlama giderlerinden 11 milyon 32 bin lira
tasarruf ettik. yine 21 aylık görev süremizde 22 milyon 472 bin lira yatırım

yaptık. 21 ayda 21 milyon borç ödemişiz.
Şu anda esnafımıza Aralık ayı faturalarından sadece 800 bin lira borcumuz var.
yaptığımız ihalelerde artık katılımcılar
tarafından tercih ve güven veren bir belediye olduk. Ayrıca tüm bunların yanı
sıra kemer Belediyesi’nin bankada 11
milyon lira parası var. Projelerimizin hayata geçmesinde, bu hizmetlerin kemerliler ile buluşmasında katkısı olan değerli
meclis üyelerimize, yoğun bir emek harcayan kemer Belediyesi çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2021
yılı inanıyorum ki çok güzel olacak. inşallah pandeminin etkisinin sona ermesi
ile her şeyin normalleşeceğini ve kemer’in
o cıvıl cıvıl turizm günlerine geri döneceğine inanıyorum." dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ
HIZ KESMİYOR

Bir önceki yılın gelir ve giderleri ile
bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin
denetimi için denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesi konusunda yapılan
seçimde Hasan Ali Acar, Ferhan Fidan,
mustafa Bilici, Cumali Afşin ve ramazan
kal oy birliği ile seçildi.
kemer Belediyesi’nde boş bulunan kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması ve 2021 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi ve ardından, huzur
hakkı ücretinin belirlenmesi konusunun
görüşülmesi sonrası, Belediye Zabıta memurlarına verilecek fazla mesai konusu
da gündeme alındı.
Arslanbucak mahallesi 435, 436 ve 439
Adalar üzerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi ve
kuzdere mahallesi 478 Ada 1 parsel ve
498 ada 9 parsel üzerindeki 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğinin görüşüldüğü toplantıda, ayrıca kemer göynük mahallesi 1. Bölge Uygulama imar
Planı onama sınırı içerisinde yer alan
plan değişikliğine esas imar komisyonu
raporunu da görüştü.
toplantıda, meclisin Ağustos ayında
tatil yapacağı oy birliği ile belirlendi.
Bir sonraki meclis toplantısının 3 Şubat
saat 14.00’de yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

KEMER’İ ‘YEŞİLE
BOYUYORUZ’

k

emer Belediye ekipleri, şiddetli yağış
sonrası temizlik çalışmaları yapıyor.
Belediye Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, sağanak nedeniyle yıkılan ve
dalları kopan ağaçları, bulundukları yerden kaldırıyor. devrilmesi sonucu yolları
kapatan ve trafiği engelleyen ağaçların temizliğini yapan belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. kemer Belediye Başkanı necati
topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Belediye
ekiplerimiz sürekli teyakkuz halinde. yağış
sonrası devrilen ağaçları ve kopan dal parçalarını temizliyoruz. devrilen ağaçlar nedeniyle trafiği engelleyen yolları açıyoruz.
Belediye olarak halkımızın hizmetine koşmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kemer Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası temizlik çalışmaları yapıyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri, sağanak nedeniyle yıkılan ve dalları kopan ağaçları, bulundukları yerden kaldırıyor.

panDemiye raĞmen HalKa HizmeT eTmeye DeVam eDiyor
BÜyÜK Gurur
∂ akdeniz Üniversitesi Çevre sorunları araştırma ve
uygulama merkezi tarafından geleneksel olarak
düzenlenen akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet
Ödülleri-2019’un kazananları belli oldu.akdeniz
Üniversitesi Çevre sorunları araştırma ve uygulama
merkezi tarafından 23 yıldır düzenlenen çevre
değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet
etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller,
Türkiye ve antalya ölçeklerinin yanı sıra Bilim onur,
Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde sahiplerini buldu. Kemer Hacı mehmet
saygın ortaokulu, “Kemer ilçesinde Bulunan endemik Bitki Türlerinin Korunması” proje ve çalışmaları ile ödüle layık görüldü.Kemer Belediye
Başkanı necati Topaloğlu, elde ettiği başarısından
dolayı Kemer Hacı mehmet saygın ortaokulu okulu
öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti. Topaloğlu,
çevre bilincinde ve çevreye olan önemin farkındalığından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

zamanda tamamlanacağını kaydetti.
topaloğlu, kemer’e estetik anlamında
ayrı bir nefes katacak olan kındılçeşme
projesi hakkında, “Bu projemiz, konyaaltı sahil projesinin değişik bir versiyonu olacak. yaklaşık 900 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde bir proje.
milli emlak genel müdürlüğünden ön
tahsisini aldık. Şu anda çalışmalarımız
başladı. turizm sezonuna yetiştirmeyi
planlıyoruz. Burası insanların rahat bir
şekilde vakit geçirebileceği sosyal bir
alan olacak. kemer halkı bizi izlemeye
devam etsin.” diye konuştu.

kemer Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, pandemiye rağmen halka hizmeti aksatmıyor. Belediye dezenfekte
ekipleri, pandeminin başladığı tarihten itibaren görevlerini aksatmadan yerine getirmeye devam ediyor. ekipler, kamu kurum ve kuruluşları, otobüs ve taksi durakları, pazar yerleri, park ve yeşil alanlarda dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. ilçe
genelindeki orta refüjlerde bakım çalışmalarına da hızla devam eden belediye ekipleri, kavşaklardaki mevsimlik çiçeklerin
değişimi ve ilaçlanmasını yapan belediye ekipleri, orta refüjde bulunan ağaçların da budama işlerini yapıyor. Öte yandan
belediye ekipleri, kındılçeşme günübirlik Alanda geçen sene dikimi yapılan ve kuruyan 5 adet çınar ağacını yenileriyle değiştirerek daha yeşil bir kemer için çalışıyor.

K

emer Belediyesi park ve Bahçeler müdürlüğü
ekipleri, daha yeşil bir Kemer için canla başla
çalışıyor.Belediye ekipleri, Türkiye’nin en önemli
turizm merkezleri arasında yer alan Kemer’e hiçbir
ağaç kesilmeden yapılacak olan ve ilçeye apayrı bir
renk katacak atatürk projesi kapsamında, park içerisinde bitkilendirme çalışmalarına başladı ve barışın
sembolü zeytin ağaçlarının dikimini gerçekleştirdi.
Kemer 2 yolu üzerinde şiddetli rüzgar nedeniyle
devrilen maymun çıkmaz ağaçlarını da düzelten ve
yerine tekrar diken belediye ekipleri, park, yeşil alan
ve refüjlerin bakım ve budama çalışmalarına da
devam ediyor. park bakım ve onarım ekipleri, yeni
mahallede bulunan osman morkaya parkının yıkılan
duvarını tamir ederek, park içindeki ağaçların da
bakımını yaptı, kuruyan ağaçları kesip yerlerine yenilerini dikmek için zemin hazırladı.
Kemer Belediye Başkanı necati Topaloğlu, yaptığı
açıklamasında, “Kemerimizi daha yeşil bir hale
getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. yaptığımız
tüm projelerde çalışmalarımızı yeşili koruyarak ve
daha da artırarak yapıyoruz. Kemer’in doğasının
zaten muhteşem olduğu herkesçe biliniyor. Biz de
buna katkı sağlamak için çalışıyoruz. ilçemiz genelinde
belediye ekiplerimiz, tüm çalışmalarını bu yönde
devam ettiriyor.” diye konuştu.
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MAHALLELERİMİZ
Kuzdere Mahalle MuhTarı SerKaN GüNay:

KUZDERE

7

“BAŞKAN TOPALOĞLU, MUHTARLARA
ÇOK SAYGI DUYUYOR”
Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay’a mahallesinde
gerçekleştirilen çalışmaları sorduk.
Kuzdere mahallesi hakkında genel bilgiler veren
Muhtar Günay, Kuzdere mahallesinin 12 mahallesi
arasında yüz ölçümü olarak en büyük, nüfus olarak 3. Büyük mahalle olduğunu söyledi.

FİKİRLERİMİZİ
SİYONeRcati Topaloğlu
ÖNEM
diye Başkanı
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K

uzdere mahallesi hakkında genel bilgiler
veren Muhtar Günay, Kuzdere
mahallesinin Kemer’deki 12 mahalle
arasında yüz ölçümü olarak en büyük, nüfus
olarak 3. Büyük mahalle olduğunu söyledi.
Kalabalık bir mahalle olan Kuzdere’nin imarın
geçmesiyle mahallede yapılan çalışmaların
start verdiğini belirten Günay, mahallede her
koldan ayrı çalışmaların yapıldığına işaret etti.
Günay, Kuzdere’nin 1989’a kadar Ağva adıyla
bilindiğine dikkat çekerek, “Önceleri Çamyuva
ile tek elden yönetilen bir köydü. Daha sonra
1989’da ayrılarak köy muhtarlığı statüsünde
2009’a kadar yönetildi. Sonra yasayla Kemer
Belediyesine bağlandı ve Kemer’in en büyük
mahalleleri arasındaki yerini aldı.” dedi.
Kuzdere mahallesinde anaokulu, ilkokul,
Anadolu lisesi olduğunu da ifade ederek,
“Mahallemizde sağlık ocağımız da mevcut.
Mahallemize bağlı 5 tane yaylamız var.
Yaylaların kendi özelliklerine göre eksikleri var.
Bunların başında yol sorunu. İmardan sonra
Kemer Belediyesi ile iş birliği içerisinde imar
yollarını açmaya başladık. Alt yapı sorunumuz
vardı. ASAT şu anda Mustafa Kemal
caddesinde alt yapıyı yeniliyor. Değiştirilmesi
gereken boruları değiştiriyor. En büyük
sıkıntılarımızdan birisi de derelerimiz. Ağva,
Keçili, Sümbüllü dereleri var. Kış aylarına
girdik. Buraların tanzim çalışmalarını yaz
aylarında yapıyoruz ki doğal afetler
yaşamayalım. Kuzdere Mahallesi büyük bir yer
olduğu için çok çalışmak gerekiyor.” diye
konuştu.
KUZDERE HER ZAMAN PARLAYAN YILDIZ
Kuzdere Mahallesinin kendisine göre her
zaman Kemer’in parlayan yıldızı olduğuna
vurgu yapan muhtar Günay, şöyle konuştu:
“Kuzdere Mahallesi benim her zaman
parlayan yıldızım aslında. Çok geniş bir yüz
ölçümü var. Diğer mahallelerimiz arasında yüz
ölçümü en büyük biziz. Parlayan yıldızımız
aslında şu: Biz her şeye imar odaklı başladık.
Kemer’in ilk kapalı pazar yeri Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’nun katkılarıyla
parlayan yıldız olma aşamasında büyük önem
arz ediyor. Bir de benim tahminime göre en
fazla yeşilin olduğu mahalle. Ben bunu çok
önemsiyorum. Arka cephemiz tamamen
orman. Tabi ormanları da korumak için
mücadelelerimiz işletme şefliğimizle beraber
devam ediyor. Keza yaylalarımız da. O yüzden
Kuzdere her zaman bir parlayan yıldız olarak
kalacaktır diye düşünüyorum.”
BAŞKANIMIZ MUHTARLARIMIZI ÇOK
ÖNEMSİYOR
Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun

muhtarlara her zaman saygı duyduğunu ve
kendilerini önemsediğini kaydetti.
Bölgenin bütün sorunlarını bilen ve
vatandaşla sürekli istişarede olanın muhtarlar
olduğunu anlatan Günay, “Kemer Belediye

BAŞKAN TOPALOĞLU’NUN KUZDERE
İÇİN BÜYÜK PROJELERİ VAR
Günay, Başkan Necati Topaloğlu ile sürekli istişare
halinde olduklarına dikkat çekerek, Topaloğlu’nun
Kuzdere mahallesi için büyük projelerinin olduğunu belirtti. Büyük projelerden biri olan Kemer’in ilk
kapalı pazar yerini tamamladıklarına değinen Günay, “Kemer tarihinin ilk kapalı pazar yeri geçtiğimiz haftalarda hep beraber burada hizmete açtık.
Başkanımızın Kuzdere ve bizim için çok
önemli projeleri var”
Başkanı Necati Topaloğlu da
buna gerçekten çok değer
veriyor. Benim belki yetkim yok
ama her belediye meclisinde
Kuzdere ile ilgili karar var mı ya
da isteklerimi, dileklerimi,
temennilerimi ileteceğim ortam
da yaratıyor. Kendisine çok
teşekkür ediyorum. Başkan beyle
son derece uyumluyuz. Amacımız
hedefimiz aynı. Hedefimiz,
sadece Kuzdere için, Kemer için
çalışmak.” dedi.
BAŞKAN TOPALOĞLU’NUN
KUZDERE İÇİN BÜYÜK
PROJELERİ VAR
Günay, Başkan Necati
Topaloğlu ile sürekli istişare
halinde olduklarına dikkat
çekerek, Topaloğlu’nun Kuzdere
mahallesi için büyük projelerinin
olduğunu belirtti.
Büyük projelerden biri olan Kemer’in ilk kapalı
pazar yerini tamamladıklarına değinen Günay,
“Kemer tarihinin ilk kapalı pazar yerini

geçtiğimiz haftalarda hep beraber burada
hizmete açtık. Necati Topaloğlu başkanımızın
diğer projesi de Kuzdere ve bizim için çok
önemli bir proje. Kemer belediye binasının
burada yapılması. Bu son derece istihdam
sağlayacak bir durum. Biz bundan çok
memnunuz. Proje aşamasında sanırım. Adım
adım da onu takip ediyoruz. Diğer bir konu
Kuzderenin bir sahil kenarı yok. Sahile hem
Çamyuva mahallesi tarafından hem de Kemer
merkez tarafından çok yakınız ama mahalle
olarak kendi sahil kenarımız yok. Bunun dışında
turistik alanımız da çok. Mesela Kemer Kesme
Boğazı, tarihi köprünün olduğu bölge çok turist
alıyor. Gedelme yaylamızda dünyanın en yaşlı
çınarı bizim sınırlarımız içerisinde. Akabinde
hemen yanındaki Bizans dönemine ait 2000
yıllık tarihi kalemiz ve gedelme mağaramız var.
Likya yürüyüş yolları bizim mahalle sınırlarımız
içinden geçiyor. Buralar çok sayıda turist
çekiyor. Onun dışında dünyanın en büyük
organizasyonları arasında yer alan Sea To Sky
Enduro Motosiklet Yarışları, safari turları yine
bizim mahallemiz sınırları içerisinde yapılıyor.
İşte parlayan yıldız derken ben bunları kast
ediyordum.” diye konuştu.

KUZDERE HER ZAMAN
PARLAYAN YILDIZ
Kuzdere Mahallesinin kendisine göre her zaman Kemer’in
parlayan yıldızı olduğuna vurgu yapan muhtar Günay, şöyle
konuştu:“Kuzdere mahallesi benim her zaman parlayan yıldızım
aslında. Çok geniş bir yüz ölçümü var. Diğer mahallelerimiz
arasında yüz ölçümü en büyük biziz. Parlayan yıldızımız aslında
şu: Biz her şeye imar odaklı başladık.”
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TÜRKİYE’DE BİR İLK:
DENİZLERDEKİ PLASTİK ATIKLARA ÇÖZÜM,

‘ATIK TUTUCU SİSTEMİ’
Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından
Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen Temiz Akdeniz
Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında “Atık Tutucu Sistemi” hayata geçirildi.

29 hastaya evlerinde enjeksiyon ve pansuman yapıldı

SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

K

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise her zaman yeniliklere
açık bir belediye olduklarını söyledi.

K

emer’den geçerek Akdeniz’e ulaşan Karabucak Deresi için tasarlanan Atık Tutucu Sistemi, denize
giden atıkların önüne geçilmesi, bu
atıkların görünür kılınması ve böylece
kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından da önemli bir işlevi olacak.
Akışı mevsimsel yağışlara bağlı olan
akarsuda, yağış ve akış koşulları dikkate
alınarak turistik bir yöreye özgü bir çözüm olarak projelendirilen sistem, sanatsal tasarımıyla da dikkat çekiyor.
AB’de her yıl 150 bin ile 500 bin ton
plastik denizlere karışıyor. Akdeniz’deki
atıkların yüzde 95’ini plastik maddeler
oluşturuyor ve bu atıkların büyük bir
çoğunluğu akarsular tarafından taşınıyor.Akarsular vasıtasıyla denizlere
taşınan plastik atıklar doğada kısa sürede yok olmuyor ve deniz ekosistemini
olumsuz etkiliyor. Plastik atıkların, akarsuların denizlere döküldüğü son noktalar olan nehir ağızlarında tutulup,
toplanarak uzaklaştırılmaları en etkili
çözümlerden biri.
SİSTEM AKARSUYU FİLTRELEME YOLUYLA ATIKLARI TOPLUYOR
Akarsuyu filtreleme yoluyla atıkları
toplayan ve ilk olarak Kemer-Karabucak
Deresi için tasarlanan atık tutucu, çevreye duyarlı tasarım formu, teknik detayları ve estetik değerleriyle dikkat çekiyor. Sistemde, akarsuyla taşınan suyun
bir bölümü, engeller vasıtasıyla filtreleme elemanlarına yönlendiriliyor ve
bu engeller su içerisindeki katı atıkları
tutuyor. Böylece katı atıkların denize
iletilmesi engelleniyor.
Doğa Koruma Merkezi Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı, yaptığı
açıklamasında, doğada ve özellikle de
denizlerde biriken plastik atıkların azaltılması ve kontrol altına alınmasının 21.
yüzyılın en önemli meselelerinden biri
olduğunu söyledi.
Doğa Koruma Merkezi olarak denizlere
giden atıkların toplanmasında bölgenin
özelliklerini dikkate alarak yenilikçi bir
yaklaşım uygulamaya çalıştıklarını belirten Zeydanlı, “Amacımız, bunu başarılı
ve işleyen bir modele dönüştürüp, farklı
alanlarda yaygınlaştırmak” dedi.
BAŞKAN TOPALOĞLU: “YENİLİKÇİ BİR
YAKLAŞIMA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise her zaman yeniliklere açık
bir belediye olduklarını söyledi.
Kemer Karabucak Deresinde yenilikçi
bir yaklaşımla ve DKM, UNDP ve Coca-

Cola Vakfı iş birliğiyle uygulanan atık
tutucuya ev sahipliği yapmaktan büyük
mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, “İlçenin atıklarının toplanması, erişilemeyen yerlere ulaşılması
ve ilçede geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla Temiz Akdeniz Toplum
Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında Kollekt uygulamasını ilçemizde
başlatmıştık. Bu uygulama sayesinde
yapılan belediye bildirimlerini dikkate

alarak doğaya terkedilmiş olan 1 ton
plastiği geri kazandık. Yine Kollekt uygulaması sayesinde çeşitli atıkların su
yollarında dağınık olarak biriktiğini ve
yağışlarla denize ulaştığını gözlemledik.
Şimdi bu atık tutucu ile artan yağışlarla
denize ulaşan atıkların bir kısmının da
önüne geçmiş, aynı zamanda toplanan
geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye
kazandırmış olacağız.” diye konuştu.
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise “UNDP’de, döngüsel ekonomi kavramı çerçevesinde sürdürülebilir üretimi ve tüketimi iyileştirmek
için özel sektör ve toplumla birlikte çalışıyoruz. Atık azaltma ve geri dönüşüm,
Türkiye’nin sıfır atık hedefleri açısından
büyük önem taşıyor. Ancak doğal bir
miras olan Akdeniz, dünyada plastik
kirliliğinin önemli ölçüde arttığı bir
deniz haline geldi. Bu nedenle Temiz
Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm
Projesi kapsamında Kemer’de uygulanan atık tutucu, akarsulardaki atıkların
denize ulaşmadan toplanması için
önemli bir adımdır. Kemer Belediyesi’nin
geri dönüşüm kapasitesinin artırılma-
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sına yardımcı olmak için proje kapsamında geliştirilen Kollekt akıllı telefon
uygulaması ile bu bölgede yaşayanlar
da bu çabaya katılabilir ve destek olabilir. Bu çalışma, üretim ve tüketim
zincirinden kaynaklanan her türlü deniz
kirliliğini azaltmayı ve önlemeyi amaçlamakta ve aynı zamanda iki Sürdürülebilir Kalkınma Amacına hizmet etmektedir. SKA 14-Sudaki Yaşam ve SKA
12- Sorumlu Tüketim ve Üretim. Bu
bağlamda Kemer’de yenilikçi ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımla yapılan
atık tutucu uygulaması denizlerimizi
korurken ve atıksız bir Akdeniz’e destek
olurken, üretim süreçlerini ve tüketim
davranışlarını değiştirmede belediyeler,
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve
kamuoyuna önemli katkılar sağlıyor.
İfadelerine yer verdi.
HEDEF ATIKSIZ BİR DÜNYA
Atık sorununun bugün dünyanın
önde gelen problemleri arasında yer
aldığına ve bu problemin her geçen
gün büyüdüğüne dikkat çeken CocaCola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca da şunları kaydetti:
“İşimizi doğru yapmanın tam kalbinde
duran “Atıksız Bir Dünya” vizyonumuz
doğrultusunda 2030 yılına kadar tüm
ürün ambalajlarımızın yüzde 100 geri
dönüştürülebilir olması ve bu ambalajların tamamının geri toplanması için
çalışmalar yapıyoruz. Coca-Cola Vakfı,
Doğa Koruma Merkezi (DKM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) iş birliği ile hayata geçirilen
Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi ve mobil uygulama Kollekt ile daha yaşanabilir bir dünyaya
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”
KOLLEKT UYGULAMASIYLA TOPLUM
TEMELLİ GERİ DÖNÜŞÜM TEŞVİK EDİLİYOR
Kollekt uygulaması, Temiz Akdeniz
Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi
kapsamında, 2019 yılında, pilot bölge
olan Kemer’de kullanıma sunuldu. Kollekt, uygulamayı kullananların geri dönüşüm konteynerlerine daha kolay
ulaşmalarını, doğada rastladıkları atıkları yetkili mercilere bildirerek, ödül
kazanmalarını sağlayan mobil bir platform. Kollekt ile mevcut atık yönetim
sistemini halka dayalı yöntemlerle iyileştirerek geri dönüşüm oranını 3 yılda
3 katına çıkarmak ve belediye eliyle
toplanamayan ve denize ulaşan atıkları
geri dönüşüm sistemine kazandırmak
amaçlanıyor.

Başkan Topaloğlu, belediye olarak halkın sağlığını her zaman düşündüklerini ifade etti.

emer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşların tedavileri için Antalya ve Kemer’deki çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor. Belediye ekipleri, belediye sağlık işleri
müdürlüğüne bağlı hastane servis aracı ve
diğer araçlarla 89 kişiyi çeşitli hastanelere
götürdü. Binek araçla muayene için 11 hastayı Antalya’daki çeşitli hastanelere götüren ekipler, belediyeye ait otobüsle 35, hasta nakil ambulansı ile de 14 kişinin çeşitli
hastanelere sevkini sağladı.
Belediye ekipleri, evde sağlık hizmetleri
kapsamında da 29 hastaya evlerinde enjeksiyon ve pansuman yaptı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
yaptığı açıklamasında, Kemer’de yaşayan
tüm vatandaşlara sağlık anlamında her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.
Sağlık konusunun çok önemli olduğuna
vurgu yapan Başkan Topaloğlu, belediye
olarak halkın sağlığını her zaman düşündüklerini ifade etti. Topaloğlu, belediye olarak yaşlı, yatağa bağımlı ve hasta olan vatandaşların kontrollerini yaptırabilmeleri
için ve tedavilerini tamamlayabilmeleri
için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, “Sağlık işleri müdürlüğümüze bağlı
hasta nakil aracı ve ambulansı ile Antalya
ve Kemer'deki hastanelere taşıyoruz. İnsan
odaklı hizmet yapmaya devam edeceğiz.
Halkımızın daha sağlıklı bir yaşam kazanmaları için de belediye olarak desteğimiz
devam edecek." diye konuştu.

KEMER BELEDİYESİ KORONAVİRÜSE KARŞI SAVAŞIYOR
Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde koronavirüse karşı
aldığı tedbirlere aralıksız devam ediyor.

Hijyen konusuna dikkat eden pazar esnafı, vatandaşlarla arasındaki sosyal
mesafeyi de koruyarak vatandaşların alışveriş yapmasını sağlıyor.

B

elediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede
kurulan pazar yerlerinde alınan tedbirler
kapsamında vatandaşa ücretsiz maske
dağıtımı gerçekleştiriyor.
Pazar yerlerinin girişlerinde vatandaşların
ateşini ölçen belediye ekipleri, pazar esnafını
da maske konusunda uyarmaya devam ediyor.
Alınan tedbirlerle örnek pazar yerleri olan
Kemer pazarlarında, esnaf eldiven takarak el
değmeden ürünleri vatandaşa ulaştırıyor.
Hijyen konusuna dikkat eden pazar esnafı,
vatandaşlarla arasındaki sosyal mesafeyi de
koruyarak vatandaşların alışveriş yapmasını
sağlıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin, pazar
yerlerinde alınan tüm tedbirlerin kontrollerini
sağladığını söyledi. İlçe genelinde de dezenfekte
çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Topaloğlu, “Pazar yerlerinde esnafımız örnek olmaya devam ediyor. Ellerinde
eldivenle vatandaşlara hizmet ediyor. Maske
ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Belediye
ekiplerimiz de pazar yerlerinde vatandaşımıza
ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor ve
pazar yerlerinde gerekli denetimleri yapıyor.
Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğimize
inanıyorum.” diye konuştu.
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KEMER ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNDEN PASTANELERE DENETİM
MERKEZLERİ KURULDU
Koronavirüs salgınıyla mücadele Kapsamında

Kemer Belediyesi Adına Sahibi
Başkan Necati TOPALOĞLU
Genel Yayın Yönetmeni
Halil ÖNCÜ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ü
Aynur KÖSLÜ
Hukuk Müşaviri
Umut GÜNEŞ
Haber Merkezi
Yunus İÇEN
Yunus Emre UNAY
Volkan TEMEL
Murat MEŞE
Ahmet DÖNMEZER
Adres-İletişim:
Merkez Mahallesi Yalı Cad. No:1
Kemer / ANTALYA
Tel: 0 242 814 15 03
www.kemer.bel.tr
E-mail: info@kemer.bel.tr
Baskı-Tasarım:
İleri Basım Matbaacılık A.Ş. Tel: 0242.340 50 40 Muratpaşa / Antalya

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kemer dahilinde faaliyette bulunan
pastanelerde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekiplerince kontroller yapıldı. Denetimlerde işletmelerin özellikle imalat alanının temizliği, kullanılan alet ekipmanların
temizliği , ürünlerin muhafaza şartlarının kontrolü ve çalışanların kılık kıyafetleri ile
hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı konusuna bakıldı.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, Kemer'de Koronavirüs salgını kapsamında denetimlerin devam ettiğini belirterek, bu amaçla pastanelere denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Topaloğlu "Salgın tehditi henüz bitmedi. Bu konuda gereken tedbirlerimizi alıyor denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu salgını hep birlikte belirlenen kurallara uyarak, alacağımız tedbirler ile yeneceğiz." diye konuştu.

¥ Kemer Belediyesi destekleriyle ilçede 6 mahalleye ‘mobil atık getirme merkezi’ yerleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘sıfır atık’ projesi kapsamında
geçen sene 4 martta yapılan ihale kapsamında Kemer’e mobil atık getirme
merkezleri kuruldu. ihaleyi alan paksan Temizlik Turizm sanayi ve Ticaret llt.
Şti firması, ilçe genelinde, Kemer Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğünün belirlediği noktalara mobil atık getirme merkezlerini yerleştirdi.
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KEMER BELEDİYESİ VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Fikirleriniz bizim için önemlidir:
K

oronavirüs salgınının yayılımını
durdurmak amacıyla, hafta sonlarını
kapsayan sokağa çıkma yasağı
kısıtlaması uygulanıyor.
Kemer Belediyesi İletişim merkezi ve
Zabıta birimi hafta sonları gerçekleştirilen
sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 65 yaş
üstü ve kronik hasta vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevinin
başında!
Kemer’de vatandaşların sokağa çıkma
kısıtlamasına uyduğu gözlenirken,
kısıtlamayla Kemer'deki caddeler ve
sokaklar boş kalıyor.
Kısıtlama kapsamında Kemer Belediyesi
ekipleri KEBİM'de (Kemer Belediyesi İletişim
Merkezi) hizmet verirken, zabıta ekipleri de
vatandaşların ihtiyaçları için görev yapıyor.
65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşların
hafta sonu kısıtlama günlerinde her türlü acil
durum ve ihtiyaç taleplerini, Kemer
Belediyesi KEBİM 444 0 297 ve 0242 814
15 03 iletişim numaralarından bildirebileceği
belirtildi.
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HALK İÇİN ÇOK GÜZEL
ŞEYLER OLUYOR.

∂ Kemer Belediyesi olağanüstü çalışıyor. Yani bu
sadece benim için değil bütün tanıdıklarımın ifadesi.Halk plajımız o kadar güzel oldu ki. Geçen
sene müşterilerimi halk plajına gönderdim. Çünkü
ter temiz bir plaj bulduk. Her şeyi yeni. Servis süper. Niye halk plajına gitmesinler müşterilerim?
Ve çok da memnun kaldılar. Ayrıca yollar değişiyor. Bazı yollar parke taşlarıyla yapılmıştı. Hakikatten hiçbir yol doğru düzgün gitmiyordu. Onlar
değişti. Yine bisiklet yolları şahane oldu. Oğlumla
gezerken dikkatimi çekti. Hatta şimdi dedik ki hava biraz güzel olmaya başladı artık bisikletle
bir Kemer turu yapalım. Kındılçeşme meselesi çok güzel. İnşallah bu sene hayata geçer. Çok
güzel bir fikir ve çok hoş. Artı ihalelerin artık açık olması da çok dikkat çekici. Hatta ben dün
baktım. İnternetten baktık. Oğullarım soruyorlar anne ne var ne yok falan. Çok güzel. Halk için
çok güzel şeyler oluyor. Eskiden hiç kimse bir şey bilmezdi, ne alındı ne kadar kiraya verilmiş
falan. Yani olağan üstü güzel. Size küçük bir anekdot anlatayım. Birkaç yaşlı müşterim var. Bunlar Alman emekli olanlar ve senelerdir bizim burada yaşıyorlar. Onlar artık Kuzdere’nin pazarına gidiyorlar. Diyeceksiniz ki niye? Kemer’de pazarımız var, Arslanbucakta pazarımız var. O pazarın tarzı, kapalı olması, ferah olması onların o kadar hoşuna gidiyor ki. Artık onlar buradan
Arslanbucak pazarına gitmiyorlar oraya gidiyorlar. Bu demektir ki eğer güzel bir şey yapılırsa,
ferah olursa ve kapalı olursa insanlar orayı tercih ediyorlar. Yazın bölge 40 derece 45 derece
olabiliyor. Yani insanlar orada kendilerini herhalde daha böyle serin ve hareketli hissediyorlar.
Çok güzel olmuş diyorlar. Ona da sevindim. Hatta ben geçenlerde onları yalnız bırakmadım onlarla beraber pazara gittim. Hakikaten çok güzel olmuş. Yeniden belediyemize, belediye başkanımıza teşekkürler ederim. Tabi ki bu işleri sade ben değil etrafımızdaki insanlar da görüyorlar.
Bariz bir şekilde görülüyor. Kemerimiz çok çok güzel oluyor. İnşallah bu güzellikleri 2021’de koronavirüs ile de çok fazla olumsuz bir şey olmaz ise, aşılarımızı da olursak herhalde Kemer’i hiç
kimse tutamaz. Hepimiz uçacağız..
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KEMER, SON 10 YILDA
GÖRMEDİĞİ HİZMETİ
ŞU ANDA GÖRÜYOR.
∂ Kemer Belediyesinin çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Her şey şeffaf. Mesela dün bir ihale yapıldı. Zamanında 15 bin TL’ye yapılan ihale şimdi 6
milyon TL’ye yapıldı. Kameraların önünde insanların önünde. Okullara yapmış olduğu hizmetler
alt yapı olsun çok güzel. son 10 küsur yılda Kemer’in görmediği hizmetleri şu anda görüyor. E
tabi ki sayın Başkanı istemeyenler de olacak. Önceki dönemlerden alışkanlık haline gelen şeyler,
bu dönemde de devam ediyor. Böyle bir dünya
yok. Sayın Başkanı tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Meclis üyelerini takdir ediyorum. Uyumlu
bir şekilde çalışıyorlar.
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∂ İnşallah daha güzel olacak, daha verimli olacak.
Geçmiş belediye başkanları görev yaptılar sağ olsunlar. Önceki belediye başkanı, şu taşı döşemiş, bunu sök
rengini değiştir, ben yaptım. Önceki iyi yapmamış ben
yaptım! Bizim paralarımız böyle çarçur edildi. Yapanın
üstüne daha iyisini yapılması gerekiyor. Kemer 1987’de
belediye oldu. Bu güne kadar belediyenin bir binası
yok. Turizm binasına kira vererek oturuyoruz. En azından bir belediye binasının olması gerekiyor. Hasan Şeker zamanında bir garaj yapıldı. Ama diğer başkanlardan, hadi Mehmet Emin Minta zamanında imkan yoktu
belki, yeni kurulmuştu. Ama Paşa 2 dönem orada belediye başkanlığı yaptı. Bu dönemde hiçbir şey yapılmadı. Vatandaşın parasıyla saltanat sürülmez. Bu idareciliği ben de yaptım, ama kimseye ne yedirdim ne de yedim. Allaha şükür nereye gitsem saygı duyulurum. Belediye Binası bir an önce yapılmalı
ve Kemer’e yaraşır bir şey olmalı. Hiç olmazsa bizim de göğsümüzü gere gere bir belediye binamız var
diyelim. Şimdi oraya varıyoruz, sığıntı gibi. Belediye binası yetersiz kalıyor. Bir tarafında turizm binası,
bir tarafında banka. Yani böyle bir şey olmaz. Benim şahsi hiçbir isteğim yok. Vatandaşa yarayacak
her hizmetin yanındayım. Sadece gider hal hatır sorarım. Seçildiğinden beri Belediye’ye iki defa gittim.
Benim belediyede bir şeyim yok ki. Yasalar çerçevesinde her istediğimi de yaptırabilirim ama yasa dışında da bir şey isteyemem. Bir sürü bodrum kat yapıldı. Bodrumların yapılışı benim görüşüme göre
ruhsat alınmadıysa, imarda burası konut olarak gösterilmediyse, bunu belediyeye mal etmenin bir anlamı yok. Burası sığınaktır ya da odunluk kömürlüktür. Ama planda burayı konut olarak gösterildiyse
ona göre izolasyonunu yaparsın, ruhsatını alırsın ondan sonra da belediye arkadaş bak benim ruhsatlı
yerim dersin, belediye de üzerine düşen görevi yapar. Odunluğa da hizmet verecek değil ya belediye.
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TERS EV ÇOK GÜZEL OLACAK.
∂ Kemer Belediyesinin çalışmalarını çok güzel buluyorum. Kemer Kadınlar Kulübü Moderatörü olarak
özellikle teşekkür ediyorum. Gıda yardımında Esra
hanım bana çok yardımcı oldu. Birkaç kişiye de ayrıca yardım yaptık! Park yapıldı çok güzel oldu. Ters
ev çok güzel olacak. Kemer’e getirisi çok güzel olacağını düşünüyorum. İhalelerin canlı yayında yapılmasını çok beğeniyoruz. İsteyen orada her şeyi yazabiliyor gayet açık gönüllülükle. Ve buna da çok güzel cevaplar veriliyor. Başkanımızı çok seviyoruz ve
destekliyoruz.
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VATANDAŞIN PARASIYLA
SALTANAT SÜRÜLMEZ!

TERS EV GÜZEL
GÖRÜNÜYOR!

∂ Kemerde çok uzun yıllardan beri yaşıyorum. Tabi
ki çalışmaları sosyal medyadan olsun, Kemer içerisinde gezerken olsun takip ediyoruz görüyoruz. Sizlerin yapmış olduğu,haberlerden takip ediyoruz. Söz
konusu Kemer ise ve doğru güzel bir şeyler yapılıyor
ise, kesinlikle bunun taraftarıyız. Sonuç itibarı ile Kemer’de yaşayan insanlara, turizm açısından Kemer’e
gelen insanların yeniden farklı inovasyonlarla karşılaşması her zaman artı olacaktır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı ile hareket edecek olursak oraya
yeni bir şeyler yapılıyor. Yeni bir şeyler yapılması bir yer için her zaman için bir işletme için bir
kurum için bir şehir için bir ilçe için her zaman iyi olacaktır. Ters ev güzel görünüyor. Bitmesini
bekliyoruz. Biz de çocuklarımızla beraber gitmeyi planlıyoruz. Plaj projesi sosyal medyada takip
ettiğimiz kadarıyla gayet güzel projelendirilmiş çizilmiş güzel gözüküyor. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Yani kesinlikle negatif olarak düşünmüyorum. Belediye başkanını ben siyasete çok
uzun yıllardan beri takip ediyorum. Benim için önemli olan bir telefon açtığım zaman bizlere cevap vermesi. Bugüne kadar da hem bizlere ziyaretleri olsun bire bir ziyaretleri, özel günlerdeki
mesajları olsun bire bir bizi sorması telefon açması olsun. Aradığımızda ona ulaşamasak bile yakınındaki birisine ulaşılabiliyor olması bizim için oldukça önemli. 20 yılı aşkın bir süredir burada
yaşayan birisi olarak her şeyin daha iyi olmasını temenni ederim.

HİZMETİN OLMASI
GÜZEL BİR ŞEY!
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∂ Hizmetten memnunuz. Hizmetin olması güzel bir şey. Yıllardır burada oturuyoruz, daha önce burası mezbelelik gibiydi.
Şu anda yapıldığı zaman çok daha güzel
olacak. Ben mahallemden iyi görüyorum.
Yapılan hizmetlerden memnunuz. Sahilde
yapılan hizmetleri duyuyoruz. Ters evi
duyuyoruz. Olbia parkı duyuyoruz. Bunlar
yapıldığı zaman ortaya çıkacak . Güzel
olacak öyle düşünüyoruz. Yazınki plajdaki
çalışmalar güzeldi. Eksikler vardı. Ben bir
defa gittim Kındılçeşme’ye. Kındılçeşme
Kemer gibi değil. Denizi de biraz dalgalı.
Girdim çıktım ama şimdiki piknik alanı bayağı doluydu. Teşekkürler!

BİZE ULAŞMAK İÇİN:

KEBİM 444 0 297 ve 0242 814 15 03
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∂ Yeni yapılan ve yapılmakta olan parklar ve diğer
projeler Kemer’e inanılmaz bir değer kazandıracaktır.
Kındılçeşme, Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker
(Olbia) Parkı projeleri tamamlandığı zaman ilçemize
gelen misafirler için bir şaşırtmaca olacak. Bu projeler Kemer için büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Emeği geçen başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımız zaman zaman esnaf ve STK temsilcileriyle bir araya geliyor. İstişare yapmak ve paylaşmak önemli. Başkan bu konuya önem veriyor. Bazı konularda bizimde görüşlerimizi alıyor. Ortak karar almak her zaman iyidir. Birimizin eksiğini bir
başkası tamamlar düşüncesiyle yola çıkmıştır diye düşünüyorum. Kemer için iyi olacak her konuda biz de varız. Bu konuda başkanı destekliyoruz ve yanındayız. Toplantılara davet ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Halkın bir sitemi var. Necati Başkan daha önce başkan bey bizi sık sık ziyaret ediyordu ama şimdi etmiyor diyorlar. Biliyorum Başkanın yükü çok ağır ama vatandaşın ve
esnafın yanına arada bir uğrayın ve çayını için. Vatandaşı ihmal etmemek gerekiyor. Başkandan
rica ediyorum halka daha fazla zaman ayırsın.
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KUZDERE’DE KAPALI PAZAR
YAPILDI, BİZ DE İSTİYORUZ!
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KEMER’İN HER YERİNDE BİR
FAALİYET VAR HAREKET VAR!

∂ Şu anda ki olan işlerden memnunuz. Memnuniyetsizliğimiz yok. Ama daha fazlasını istiyoruz. Çünkü
Kuzdere’de kapalı pazar yapıldı, biz de istiyoruz. Belediye binası oraya yapılacak alt yapı çalışması şu var
bu var. Ama orada halk da boş değil. Toplanıyor gidiyor Belediye başkanına, Meclise giriyor. Bizim burada
canı gönülden fedakar insan az. Onun için biz de bir
an önce güzel bir yerde güzel bir kapalı pazar yerinin
yapılmasını istiyoruz. Ben Ankara’ya gidiyorum. 15002000 nüfuslu yerlerde kapalı Pazar yeri var. Elmalı
Akça’ya gidiyorum 2200 nüfusu var kapalı pazarı var.
Buranın 15bine yakın yazın nüfusu. Kışın 6-7bin. Belediye halk plajı diye küçücük bir şey konmuş
şimdi kalktı gitti. Güzel bir plaj istiyoruz. Pandemiden dolayı bir şey diyemiyoruz. Pandemi olmasa Başkanın yanına ben de gideceğim şunu da istiyorum, bunu da istiyorum diyeceğim. Pandemizden solayı sıkıntılar var. Kiraya verilen yerlerin kirası alınmıyor, emlak vergisi yeterince yatırılmıyor. Bunun için sesimiz kısık bir şey diyemiyoruz. Ama isteklerimizi ağır ağır sıralayacağız,
artık zamanı geliyor. Aşılar da geldi aşılanalım. Sağlığımıza sıhhatimize kavuştuk mu inşallah varacağız Başkana dileklerimizi ileteceğiz.

∂ 25 yıldır burada yaşıyorum, bildiğiniz gibi mağaza işletiyoruz. Belediye’yi özellikle takip etmeye gerek yok, yürürken, arabayla giderken her zaman hizmeti görebiliyorsunuz. Çalışmalardan memnunum. Kemer’in her yerinde bir
faaliyet var hareket var. Kuzdere pazarını duydum ve sonradan gördüm. Güzel bir Pazar yeri olmuş. Türkiz otelin karşısındaki Olbia park çok güzel oldu. Orası batakhane gibiydi
resmen. Ben burada yaşayan bir insan olarak orada gezdiğim zaman üzülüyordum orasının haline. Ondan sonra bu
Atatürk Parkı’nın olduğu yer var. Park düzenlemeleri güzel,
Pazar yeri güzel. Gördüklerim bunlar. Zaten Necati başkanın karnesi iyi. Yani Göynük Belediye Başkanlığı’ndan dolayı bütün Kemer’in takdir ettiği bir insandı. Ne güzel şimdi Kemer’in belediye başkanı oldu. İnşallah böyle devam eder. Ben daha önceki başkanlara bırakın
bizden gelip fiyat istemelerini, gelip fiyat istemedikleri için gidip talepte bulunduğum halde yine de gelinmedi yanımıza. İsim almayayım şimdi ama eski başkanlar yani. Sadece birkaç tane Belediye’nin içindeki birkaç
tane bölüm Fen işleri, park ve bahçeler gibi. Burada yaşayan burada vergisini ödeyen, belediyeye biz de ilan
reklam vergisi çöp vergisi ödüyoruz. Ben hep bundan isyan ettim. En azından bir fiyat alınmasını rica ettim.
Baktım gelmiyorlar, ben gittim ama burada öyle bir şey yok şimdi. Geliniyor fiyat alınıyor. Fiyat alınmasıydı
zaten bizim isteğimiz. Yani iş verin bize ekmek verin diye gitmedik kapılarına. Niye bizden fiyat almıyorsunuz diye gittik. Yani insanı çok rahatsız ediyor, burada yaşayan bir insan olarak. Sen de burada bilgisayar ve
elektronik faaliyeti gösteren bir insan olarak oradan senden hiçbir kimsenin gelmeyip fiyat almaması enteresan değil mi? kim olsa rahatsız olur yani. Bunu takdir ediyorum. Başkanımızın gerçekten acı gününde iyi
gününde bir sıkıntın olduğunda yakın olması gayet güzel ve çok samimi. Konuşurken insanın gözüne bakıyor içine bakıyor başkanımız. Daha önceki ya da başka idarecilerden bahsedeyim. Her idareciden bunu bahsedemezsiniz. Vatandaş olarak karşısına çıkarsınız. Sağla solla ilgilenir. Necati Başkanımızın, insanın gözünün içine bakarak, ilgilenmesi çok güzel çok hoş. Ben gerçekten çok takdir ediyorum. Kemer’e yakışan vizyon sahibi, okumuş kendisi öğretmen zaten. Böyle insanlara ihtiyaç var. İnşallah Türkiye’nin her yerine böyle başkanlar nasip olsun diyelim. Kındıl’ın geçen seneki hali bile nereden nereye dedirtti. Biz bile ailecek birkaç kere gittik pazar günü. Yani oradaki o restoran yeme içme alanI, oradaki mangal hizmetleri gerçekten
dört dörtlük. Bunlar çok zor şeyler! Bunlar düşünmekle vizyonla alakalı. Tebrik ediyorum. Kındıl Sahil projesini yakından takip ediyorum. Eğer Konyaaltı’ndaki gibi bir proje olacaksa gerçekten mükemmel. Çalışmalar
da başlamış duyduğum kadarıyla. Kemer bunları hak ediyor.

ıM
AS

İN
K
T
YE
ÖZ

/kemerbelediyesi

ŞAHSIM OLARAK DA
GAYET MEMNUNUM!
∂ Valla şimdiye kadar hiçbir şikayet duymadım kimseden. Kendim şahsım olarak da gayet memnunum. Sağ olsunlar her müşkülatımızı telafi etmek için ellerinden geleni yapıyorlar, ilgileniyorlar. Bir dediniz sorununuz var
mı diye soruyorlar. Şimdiye kadar görmediğimiz şeyleri
görüyoruz. Bundan da çok mutlu oluyoruz haliyle. Başkanımıza da başarılar diliyorum. Bütün belediye çalışanlarına başarılar diliyorum çalışmalarında.

ESNAF İLE OLAN
İLGİLERİ ÇOK İYİ!
∂ Çalışmalar çok başarılı.
Turisti çekecek ve iç piyasayı canlandıracak projeler.
Belediye Başkanımıza başarılar dilerim. Esnafla olan ilgileri çok iyi. Çok memnunuz. Kırıcı değiller. Yaklaşımları samimi. Gıda olarak
işyerimizi zaman zaman denetliyorlar. Yanlışlarımız konusunda bizi uyarıyorlar.
Bizi ve halkı bilinçlendiriyorlar. Kemer halkı için kişi
ayırt etmeden eşit mesafede yaklaşıyor. Başarılarının
devamını diliyorum.

ORTAK KARAR ALMAK
HER ZAMAN İYİDİR!

ET AZ
M
H M
ME AYıL
R
KA

AYRIM YAPMADAN
HİZMET YAPILIYOR!
∂ Çamyuva’da ikamet ediyoruz. Buranın yerlisiyiz.
Belediyemizden şu an için memnunuz. Allah razı
olsun. Kendine göre ayrım yapmadan bir hizmet
yapmaya çalışıyor. Sağ olsunlar. Ufak tefek bir
isteğimiz olduğu zaman iletiyoruz, söylüyoruz.
Güçleri yettikçe yapmaya çalışıyorlar. Şu anda
zaruri bir sıkıntımız yok.

/kemerbelediye

/kemerbelediyesi

/kemerbelediyesi
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Kemer ılıman iklimi ve coğrafi yapısı ile yılın on iki ayı farklı tatil seçenekleri sunan ender turizm destinasyonlarından birisidir. Sizlere
her ay Kemer'de hangi aktivitelerin yapılabileceği ve nereleri gezebileceğinize dair öneriler içeren bir sayfa sunmak istiyoruz. Bundan
sonra Kemer'in her ay bir noktasına birlikte keşfe çıkacağız.

Likya'nın sönmeyen ateşi
Kimera'yı ziyaret edin!

Macera dolu bir yürüyüşe çıkın!
∂ Kemer doğa yürüyüşü için oldukça zengin

∂ Bellerophontes
efsanesindeki
Kimera’nın
binlerce yıldır
yanan ateşini
görmek için
Çıralı /
Yanartaş’a
çıkabilirsiniz.
Çıralı'da bulunan yerli halkın
''Yanartaş'' dedikleri bu dağda,
günümüzde doğal
gaz sızıntısının
oluşturduğu bilinen
ateşin, mitolojide Chimera'nın ateşi olarak
tasvir edildiği ve aynı zamanda da olimpiyat ateşine
de ilham verdiği anlatılmaktadır.

bir bölgedir. Tarihi Likya yolunun 100
kilometrelik bölümü buradan geçmektedir.
Bunun yanında bölgede 200 kilometrelik
Kemer Yürüyüş Parkurları da yer alıyor.
Bölge eşsiz parkurları ve iklimi nedeniyle kış
aylarında benzersiz bir bölgedir.

İS
SEL
PHA

Eski medeniyetlerin
izlerini sürün!
∂ Bölgenin en önemli antik kenti Phaselis’in

YA
NA
RT
AŞ

binlerce yıldır ayakta kalan yapıları arasında
muhteşem Akdeniz manzarası eşliğinde
geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Phaselis İ.Ö.
VII. yüzyılda rodoslu kolonistler tarafından
kurulduğuna dair söylenceler bulunmaktadır.
İ.Ö. 333'de Büyük İskender'i altın taçla
karşılamaları şehir tarihinin en renkli
sayfalarından biridir. İskender'den sonra bir
çok kez el değiştiren Phaselis İ.Ö. 167'de Likya
birliğine üye olup birlik sikkelerini basar. Uzun
yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman
özelliğini koruyan kentin üç limanı vardır.
Günümüze Roma ve Bizans dönemi kalıntıları
ulaşmıştır. Akdeniz'e komşu antik kentin
liman, meydan ve tiyatrosunda gezerken
tarihin izlerine tanıklık edebilirsiniz.

M
TRU
N
E
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Şubat ayı için yol bisikleti
önerimiz Kemer-Phaselis-Çıralı
(48 km) rotası.

Bisiklet üzerinde
mavi yolculuğa çıkın!
Şubat ayı sedir ormanlarında kar
üzerinde yürüyüş yapma zamanıdır

∂ İklimsel avantajı ile Kemer, kış aylarında

∂ Kar yürüyüşü için doğru ekipmanlarla Gedelme yaylasından
başlayıp Teke Dağı eteklerindeki karlı Belenyayla’dan Altınyaka
Köyüne (16 km) doğru Beydağları’nda doğa ile iç içe macera dolu
bir gün geçirebilirsiniz.

MA
RİN

∂ Kemer şehir merkezinden başlayıp D400 karayolunu takip ederek
önce Phaselis antik kenti ve sonrasında Ulupınar'dan geçerek Çıralı'ya
ulaşan rota, yol bisikleti için eşsiz bir deneyim sunar. Sizde kış ayının
ılıman geçtiği bu coğrafyada pedallamak ve Batı Antalya'nın tadını
çıkarmak isterseniz bu rota tam size göre.

bir çok spor branşı için benzersiz deneyimler
sunmaktadır. Bölgede profesyonel sporcular
için antrenman amaçlı, amatörler için de
bisikletle bölgeyi keşfetmek için bin
kilometrelik bir bisiklet rotası ağı yer alıyor.
Antik kentler, bakir koylar, kanyonlar,
ormanları bisikletle keşfetmek ve
pedallamak mümkün.

İÇ
TURİZM'DE
YENİ ROTA
KEMER

ER
KEM
A

Türkiye'nin gözde tatil bölgesi Kemer, 2020 yılında pandemi sürecinde
ülkemizin yerli ve yabancı en çok turist ağırlayan bölgesi olmayı başarmıştı.

K

Kenti keşfe çıkın!
∂ Bir bölgeyi tanımak için o kentin sokaklarında gezmek gerekir, işte bunun içinde
sizi Kemer Saat Kulesi’nden başlayıp sahil boyunca, Marina ve Ayışığı Koyu’na kadar
yürüyüşe davet ediyoruz. Akdeniz'e komşu bu sahil beldesinde kış güneşinin keyfini
sürebilir ve eşsiz bir gün geçirebilirsiniz.

emer'de 2021 yılı turizm sezonu için
yeni projelere ağırlık vererek yoğun
bir çalışma başlatan Kemer Belediyesi,
kent merkezinde yeni sosyal alanların yanı
sıra Kındılçeşme sahil projesi ile Kemer'e
yeni bir çok cazibe merkezi daha kazandırıyor. 2021 yılı için iç turizm odaklı çalışmalara
da ağırlık verilerek, Kemer'de on iki ay aktivite odaklı tanıtım çalışmalarına başlandı.
Çalışmalar kapsamında ''Yeni Rota Kemer''
sloganıyla tanıtım ajandaları hazırlanarak
bölgede her ay nereler gezilip görülecek
ve hangi aktivitelerin yapılabileceği anlatıldı.
Ajandalar ülkemizde iç ve dış turizmde
faaliyet gösteren turizm acentelerine gönderildi. Hedef; yenilenmiş ve daha bir
modern Kemer'i iç turizm de tanıtmak ve
yerli turisti tekrar kazanmak.
2021 yılı turizm sezonunda Kemer; misafirlerini eşsiz bir doğanın yanında baştan
aşağı yenilenmiş bir kent ile yeni sosyal

alanlar ve modern plajlarla karşılıyor olacak.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati TOPALOĞLU; 2021 turizm sezonu için Kemer
olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz, Kemer'in imajını baştan aşağı yeniliyoruz.
Kent içerisinde yeni cazibe noktaları oluşturuyor ve misafirlerimizin kent içerisinde
daha çok vakit geçirebilecekleri sosyal
alanlar inşa ediyoruz. Kemer'e tatile gelen
misafirlerin kent içerisinde mutlaka görmeden gitmemeliyim diyeceği güzellikte yeni Atatürk
Parkı ve Mustafa Ertuğrul
Aker Olbia Parkı, Kındılçeşme
sahil projesi gibi Kemer'in
cazibe noktası olacak alanlar
kazandırıyoruz. Bu projelerimizin tamamı iç turizmde
yerli turisti çekecek ve cevap
verebilecek noktalar. İç tu-

rizm odaklı tanıtım çalışmalarımızda tüm
hızıyla sürüyor ve bu bağlamda bölgemizde
on iki ay aktivite odaklı bir tanıtım çalışması
başlattık. Bölgenin yaz sezonu dışında doğa
ve aktivite tatili seçeneklerini ön plana çıkarttığımız ''Yeni Rota Kemer'' sloganıyla
yeni bir tanıtım ajandası hazırladık ve ülkemizin iç ve dış turizm de faaliyet gösteren
turizm acentelerine gönderdik. 2021 yılında
yerli ve yabancı misafirlerimizi Kemer'e
yakışır bir şekilde karşılayacağız dedi.
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ARALıK AYı BOYUNcA 95 HAYVANıN MUAYeNeSİ GeRÇeKLeŞTİRİLDİ

KEMER BELEDİYESİ, CAN DOSTLARINA
SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, onlar için görevinin başında!

M

erkezde, Aralık ayı boyunca 25
hayvanın sahiplendirilmesi
yapıldı, 82 kedi, 22 köpeğinde
kısırlaştırılma işlemi gerçekleştirildi.
Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi
Fevzi Uzun ve merkez çalışanları, Aralık
ayı boyunca 95 hayvanın da muayenesini gerçekleştirdi.
Veteriner Hekim Uzun, yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak can
dostlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pandemi
dönemi olmasına rağmen tüm çalışmalarımız bu yönde oluyor. Bunların dışında sokak hayvanları için mama desteği
sağlıyoruz. İlçe genelinde belirli yerlerde bulunan kedi evlerine mamalarını
bırakıyoruz. Onları yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kemer Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum!

YANGINDA BOĞULMAK ÜZERE OLAN KEDİYE YARDIM ELİ

İ

K

emer Göynük Mahallesi’nde yer alan bir
otelin Personel Lojmanında çıkan yangın
kısa sürede söndürülürken, meydana
gelen yangın maddi hasara yol açtı. Yangında
boğulmaktan son anda kurtarılan kediye İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile Kemer Belediyesi veteriner hekimi Fevzi Uzun Anında
müdahale Etti.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
yangın haberini alır almaz bölgeye hareket
ederken, kazada yaralanan kediye anında
müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Müdürlüğüne, Jandarma ekiplerine
ve Kemer Belediyesi Veterinerlik Hekimliğine
teşekkürlerini sunarak, yangın nedeniyle
geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yangında boğulmaktan son anda kurtarılan
kediye yapılan müdahaleyi değerlendiren Kemer
Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, “ Olayı
duyar duymaz olay yerine intikal ettik. Kedinin
çeşitli yaraları vardı ve dumandan dolayı nefes
alma zorluğu yaşıyordu. Anında müdahale ederek
oksijen verdik. Kedimizin şu anda durumu iyi ve
barınağımızda kontrol altında tutuyoruz” dedi.

YARALI MARTI BİZE EMANET

lk defa geldiği ve hayran kaldığı Çıralı’da, sahilde
yürürken bulduğu yaralı martıya yardım elini
uzatan Rus turist Natalia Filatova, martıyı tedavi
için Çıralı’ya gelen Belediye Veteriner Hekim ve
yardımcılarını karşısında görünce çok şaşırdı.
Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan da
Çıralı’ya gelerek bu duyarlılığı
için Rus Turist Natalia Filatova
ve Otel yöneticisi Mehmet Öner
Aygün’e teşekkür etti. Yaralı
Martı sol ayak perdelerinden
ve kanadından yaralı halde bulunurken, ilaç tedavisine başlandı ve yaklaşık 10 güne kadar
doğal ortamına tekrar salınacak.
Natalia Filatova yaralı martıya
“Alek” adını verdiğini, onunla
iyi bir dost olduğunu, kendisini
balık ile beslediğini ve balkonunda tatilde kendisine iyi bir
arkadaş edindiğini söyledi.
Kemer Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum!
Kemer Belediyesine teşekkür eden Natalia Filatova
“ İlk defa tatilimi Çıralı’da geçiriyorum. Çıralı çok
güzel ve doğası ile mükemmel bir yer. Sahilde yürürken yaralı bir martı ile karşılaştım. Uçamıyordu
ve yürüyemiyordu. O’nu aldım kaldığım otele getirdim.
Besledim ve yaralı olan kanadı ayağı için ilaç aldım.

Sonrasında Kemer Belediyesi Veteriner hekimliği
buraya kadar gelip durumuna baktı. Çok şaşırdım.
Biz insanlar olarak hayvanlar ile beraber yaşamak
zorundayız. Onlar bizim küçük kardeşlerimiz. Bu
duyarlıklarından dolayı Kemer Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
Gerekli tedaviler başladı
Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Hilal Karabulut
da, martıyı tedavisi sonrasında yaptığı açıklamada
“Hastamız bir martı. Onun için Çıralı’ya geldik.
Martımız sağ tarafından bir darbe almış. Sağ
kanadında ve aynı zamanda sağ ayağındaki perdelerinde ödem oluşmuş. Şu an ayağına basabiliyor.
Bir ağrı duyusu olduğu için biraz sekiyor. Gerekli
tedavisi sonrası bir hafta en geç 10 gün içerisinde
sağlığına ve doğaya kavuşacaktır.”dedi.
Gerekli kontrolleri yapıldı
Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan’da
Sağlık Müdürlüğü ve veteriner arkadaşlar ile yaralı
martıya tedavi için Çıralı’ya geldikleri ifade ederek
“Duyarlı bir vatandaşımız Çıralı’dan telefon açtığında
yabancı bir misafirin bir martı bulduğunu ve martının
da yaralı olduğunu tedaviye ihtiyacı olduğunu bizlere
bildirdi. Sağlık Müdürlüğümüze bağlı veteriner arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik. Gerekli kontrolleri yapıldı. İlaç tedavilerine başlanacak. Birkaç
gün sonra tekrar kontrole geleceğiz. Martımız tekrar
sağlığına kavuşursa çok sevineceğiz” dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu:

KEMER’DE TURİZMCİLER UMUTLU
Başkan Topaloğlu, geçen sene pandemiye
rağmen 2,5 aylık zamanda en fazla turist
ağırlayan yerin Kemer olduğunu kaydetti.

UK”
“EV SAHİBİ OLMAKTAN MUTLULUK DUYD

KEMER, HENTBOL MÜSABAKASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2021 yılındaki turizm sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Topaloğlu, TRT Antalya Radyosunda yaptığı röportajda, turizmcilerin bu sene sezondan umutlu olduklarını söyledi. Dünyayı etkisi almaya devam eden Kovid-19’a rağmen bu sene turizm sezonunun Kemer’de iyi yönde gideceğini anlatan Başkan Topaloğlu, geçen sene pandemiye rağmen 2,5 aylık zamanda
en fazla turist ağırlayan yerin Kemer olduğunu kaydetti. Topaloğlu, Kemer’de devam eden projelerin turizme katkısının çok fazla olacağını da dile getirerek, “Kemer’e geçen sene pandemiye rağmen yaklaşık 1
milyon 100 bin misafir geldi. Turizmcilerle görüşmelerimizde bize 2021 yılında geçen seneye göre 2 kat
fazla misafirin geleceğini söylediler. Turizmciler bu sene umutlu. İnsanlar evlerinde sıkıldı. Şu anda rezervasyonların iyi olduğu ve iyi bir turizm sezonu olacağı bilgileri geliyor. Biz de buna göre hazırlık yapıyoruz. Martın sonu ile Nisanın ilk haftası Kemer’de her şey hazır olmuş olacak.” dedi.

B

ayanlar Hentbol Süper Lig'in erteleme maçında
Konyaaltı Belediyespor Kulübü ile Anadolu
Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü karşılaştı.
Daha önce pandemi nedeniyle ertelenen hentbol
müsabakası, Göynük Mahallesindeki Göynük Atatürk
Kapalı Spor Salonunda yapıldı.
Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan karşılaşmayı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da
izledi. Yarım saat süreyle iki devre oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 13-9 Konyaaltı Belediyespor
Kulübü önde kapadı. Müsabakada üstünlüğü elden

bırakmayan Konyaaltı Belediyespor Kulübü, müsabakadan 26-19’luk skorla galip ayrıldı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı
açıklamasında, “Pandemi nedeniyle ertelenen hentbol
müsabakasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduk. Müsabaka, pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı. İçeriye seyirci alınmadı. Çekişmeli
bir karşılaşma oldu. Her iki takımı da tebrik ediyorum.
Ligde başarılar diliyorum. İnşallah bu zorlu günleri
atlatacağız ve Kemerimizde daha fazla organizasyona
ev sahipliği yapacağız.” diye konuştu.
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1 milyon
maske
üretildi

MASKELER ARTIK ARSLANBUCAK
DÜĞÜN SALONUNDA DİKİLİYOR

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’e
ayrı bir hava katacak olan Atatürk Parkı Projesinde sona geliniyor.

Kemer Belediyesi personeli tarafından halka ulaştırılan ücretsiz
maskelerin dikimi, Arslanbucak Düğün Salonunda yapılıyor.

D

aha önce Atatürk Sanat Eğitim
Merkezi (ATASEM) Kemer şubesinde üretilen maskeler, Arslanbucak Düğün Salonunda dikiliyor.
Pandemi döneminde Kemer halkına destek olmak ve halkın sağlığını
korumak amacıyla ücretsiz üretilen
maskeler, halka hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından 4 Nisandan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon maske
üreten Kemer Belediye personeli,
maske üretimine hızla devam ediyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada “Halkımıza ücretsiz maske dağıtmak için belediye olarak çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce maskelerimizi ATASEM’de üretiyorduk. Buradaki bina
Sağlık Bakanlığına bağlıydı. Bakanlık
burayı sözleşmesi bittiği için kendisine aldı ve biz de düğün salonuna geçtik. Halkımıza maske konusunda buradan hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Pandemi döneminde Kemer halkına destek olmak ve
halkın sağlığını korumak amacıyla ücretsiz üretilen
maskeler, halka hızlı bir şekilde ulaştırılıyor.

Ç

alışmaların hızla devam ettiği proje kapsamında,
parkın içerisinde kafe, ters ev, sosyal donatılar,
yürüyüş yolları, dinlenme ve kitap okuma yerleri,
aydınlatmalar ve çelikten iki adet köprü yer alacak. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı projenin kısa
zaman içerisinde tamamlanarak halkın ve ilçeye gelen
misafirlerin hizmetine sunulması planlanıyor.
Projedeki son gelişmelerle ilgili açıklama yapan Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk Parkı projesinde çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.
Projenin Kemer’e çok yakışacağını belirten Başkan Topaloğlu, söz konusu alanın Kemer’e yeni bir heyecan ve
renk katacağını kaydetti.
Topaloğlu, Kemer’e ve Kemer halkına hizmet etmeye
ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, “Atatürk
Parkı projesinde sona doğru yaklaşıyoruz. Büyük bir
meydan olacak ve yeşil alanlar oluşturuyoruz. Parkın
içerisinde birçok sosyal alanlar yapılıyor. Kemer, sezona
girerken Atatürk Parkında Atatürk’ün ismine yakışır şekilde bir yapılaşma görecek. Herkes istenildiği zaman
yapılabiliyormuş diyecek.” dedi.

Proje kapsamında ters evde de çalışmaların sona geldiğini ve tamamlandığında ilçeye gelen misafirlerin ilgi
alanı olacağını sözlerine ekledi.
Kemer halkının kendilerine güvenmeye devam etmelerini isteyen Başkan Topaloğlu, “Bizim işimiz dedikodu
yapmak değil iş yapmak. Burada çok sıcak bir atmosfer
olacak. Park içerisinde yeşili koruyoruz ve daha fazla
artırıyoruz. Diktiğimiz zeytin ağaçları en az yüz yılın
üzerinde. Biz ‘yeşili’ seviyoruz ve daha da fazlalaştıracağız.”
diye konuştu.
Kemer Belediyesi mimarı Canan Süzer de projede kaba
işlerin tamamlandığına değinerek, “Artık ince işler kaldı.
Son 1 ayımız kaldı. Eksik kalan noktalar varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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