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BAŞKAN TOPALOĞLU'NDAN

30 YILLIK SORUN

İMAR AÇIKLAMASI

K

emer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, ilçe
genelindeki imar planlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kemer Belediyesi, Kemer’in çehresini
değiştirmek için imar çalışmaları ile ilgili hız kesmeden
çalışmaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, yıllardır çözülemeyen Beldibi Mahallesinin
imar planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığında konuyla
ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerine değinen Başkan
Topaloğlu, görüşmelerin ga-

ORTADAN KALKACAK
“DAhA GüZEL GüNLERE KAVUŞACAĞIZ”

KEMER BELEDİYESİ,
YEŞİL ALANLARDAKİ
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

yet olumlu geçtiğini söyledi.
Topaloğlu, bakanlığın, Beldibi imar planları ile ilgili yapılan itirazları değerlendirdiğini
belirterek, ¥ sayfa 3

∂ Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor. ¥ sayfa 9

EME
K R

Çamyuva Mahallesindeki yaşanan su baskınlarından sonra başlatılan çalışmalar sonrasında 30 yıllık
sorun da ortadan kalkacak. ¥ sayfa 5

www.kemer.bel.tr
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#senbenyokbizvarız

Meclis üyelerinden tam not

KEMER’İN YENİ YÜZÜ
‘ATATÜRK PARKI’

ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ!

“Biz Kemerimize faydalı olacak her şeyin sonuna kadar yanında, zarar verecek her şeyin karşısında olacağız”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kiriş Mahallesinde yapılması
planlanan alışveriş merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esnafın
tepki gösterdiği yapılması planlanan alışveriş merkezi ile ilgili Kemer
Belediyesi’nin ruhsat vermeyeceği bildirildi.

AKDENİz TurİSTİK OTElcİlEr vE İşlETMEcİlEr
Bİrlİğİ (AKTOB) BAşKANı ErKAN yAğcı:

A

lva Donna World Palace Otel, toplantı salonu olarak kullandığı
bina için imar affından yararlanarak yapı kayıt belgesi aldı. Daha
önce kumarhane olarak da kullanılan bina için yapı kayıt
belgesi alan otel, ilave bir numarataj almak için Kemer Belediyesi’ne
16.06.2020 tarihinde başvuruda bulundu.
Kemer Belediyesi ise başvuru üzerine otelin 5 yıldızlı otel
turizm işletme belgesi olması ve plan hükümlerinden dolayı
Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirimde bulunarak yazılı
olarak görüş istedi. Bakanlığın incelemesi sonrasında gönderilen cevabi yazıda ; “Bakanlığımızdan 03.07.2012
tarihli ve 13646 sayılı 5 yıldızlı otel turizm işletmesi
belgeli olan tesisin yapı kayıt belgesi ile bağımsız
bölüm oluşturulmasının turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik açısından sakıncası bulunmamaktadır. Diğer taraftan imar kanunları
ve plan uygulamaları görev, yetki ve sorumluluk
alanınızda kaldığından yukarıda yapılan plan
hükümlerine ilişkin açıklamalar dikkate alınarak, konunun tarafınızca değerlendirilmesi
hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.”
denildi. ¥ sayfa 9

KEMER BELEDİYESİ İLE İYİ BİR
İLETİŞİM İÇERİSİNDEYİZ!
∂ Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
(AKTOB) Başkanı Erkan yağcı turizm gündemini, 2021 sezonu beklentilerini ve AKTOB’un yerel yönetimler ile işbirliği ve Kemer Belediyesi’nin turizm adına yaptığı çalışmaları değerlendirdi. ¥ sayfa 2

VATANDAŞLARIMIZIN
SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

ATIK TUTUCU, ÇÖPLERİ DENİZE SALMADI

ATIKLAR
DENİZE GİTMİYOR!

Ahmet Erkal Destek
Eğitim Kurs Merkezi,
pandemi kuralları
çerçevesinde eğitimlerine ara vermeden
devam ediyor.
Kemer Beledİye
Başkanı Necatİ
Topaloğlu’nun eğİtİm
yuvasına
dönüştürdüğü bİnada, 11 öğretmen
üniversiteye hazırlanan öğrencilere
eğİtİm verİyor.

Kemer’de hayata geçirilen atık tutucu sistemi,
dere içerisindeki atıkları toplayarak doğayı
korumaya devam ediyor. ¥ sayfa 8

Fikirleriniz bizim için önemlidir:

Kemer Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri,
yaşlı ve hasta vatandaşların tedavileri için Antalya
ve Kemer’deki çeşitli hastanelere
sevkini sağlıyor.
¥ sayfa 11

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU:

AŞININ TURİZM
PERFORMANSINA ETKİSİ
ÇOK BÜYÜK OLACAK
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mart ayı sonunda başlayacak olan normalleşme süreci ile Nisan ayı gibi bölgede turizmde bir
hareketlenmenin başlamasını beklediklerini söyledi. Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak kış döneminde pandemiye rağmen projelere
ara vermeden devam ettiklerini ve
Kemer’i turizm sezonuna hazırladıklarını ifade etti. ¥ sayfa 10

GELECEĞE HAZIRLANIYORLAR

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak eğitime devam edilen merkezde, öğrenciler üniversite
sınavına hazırlanıyor. ‘Eğitim varsa gelece var’ sloganıyla yola çıkan Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, geleceğin anahtarı olan öğrencilere her türlü imkanı vermekten geri durmuyor. ¥ sayfa 4

BELDİBİ

KEMEr’E APAyrı Bİr rENK KATAcAK OlAN

Vatandaş ne diyor?
BETON ÜRETİM FABRİKASININ

¥ sayfa 9

KINDILÇEŞME SAHİL PROJESİ,
KEMER’İN DIŞARIYA
AÇILAN PENCERESİ OLACAK

YENİ YERİNDE
ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

¥ sayfa 6

/antalyakemerbelediyesi

/kemerbelediye

Kemer’e yeni bir
kimlik katacak olan
Atatürk Parkı projesinde sona yaklaşıldı. ¥ sayfa 12

K

emer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, Kemer’de yapımı devam
eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kemer’e apayrı bir renk katacak olan Kındılçeşme Sahil projesi ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan
Başkan Topaloğlu, belediye
ekiplerinin şu anda yürüyüş
yollarını açmaya başladıklarını söyledi. ¥ sayfa 12

/kemerbelediyesi

BELDİBİ MAhALLESİ MUhTARI
BAYRAM ALİ TALİh:

BAŞKANIMIZ
NECATİ TOPALOĞLU
ÖNDERLİĞİNDE
OLDUKÇA BAŞARILI
BİR YOL KAT ETTİK!

¥ sayfa 7

/kemerbelediyesi
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AKdEnİz TurİsTİK OTElcİlEr vE İşlETmEcİlEr Bİrlİğİ (AKTOB) BAşKAnı ErKAn YAğcı:

KEMER BELEDİYESİ İLE İYİ BİR
İLETİŞİM İÇERİSİNDEYİZ!
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı turizm gündemini, 2021 sezonu beklentilerini ve AKTOB’un
yerel yönetimler ile işbirliği ve Kemer Belediyesi’nin turizm adına yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

K

emer Belediye Başkanı necati Topaloğlu’nun
çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Erkan Yağcı, Başkan Topaloğlu’nun her zaman sıcak bir duruş sergilediğini, turizmcinin yanında yer aldığını söyleyerek, yakın ilgisine teşekkür
etti. Erkan Yağcı “Yerel yönetimler ile iletişimde olmamız son derece önemli. Biz Kemer Belediyesi ile
iyi bir iletişim yakalamış durumdayız. Her zaman
bu noktada sayın Başkanla istediğimiz zaman günün her saati, sağ olsun görüş alış verişinde bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, iletişim kanalımız çok açık” diye konuştu.
Bu dÖnEmdEKİ BAşArımız 2021 Yılı İÇİn umuT
Oldu
Pandemi döneminde Antalya turizmini nasıl değerlendireceksiniz?
Bu salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında
seyahat ve turizm endüstrisi geliyor. Gerçekten yüz
yılda yaşanılacak bir durumla karşı karşıyayız. durumun ciddiyetinin durumunu özetlemek için en iyi
cümle bu olacak. dolayısıyla bu salgının en önemli
özelliği insan seyahatini ya da insan özgürlüğünü
kısıtlayan bir noktayı ifade ediyor olması. Hatırlarsanız ilk salgın çıktıktan sonra ülkeler sınırlarını kapattılar. Evde kal çağrısı yapıldı. Tabi bizim seyahatin
olması için, turizm olgusunun olması için insanların
seyahat özgürlüğünün, hareket özgürlüğünün olması lazım. Bu kısıtlandığı anda da seyahatten ya da
turizmden bahsedemeyiz. Bizim işimizi tamamıyla
böyle derinden etkileyen husus bu oldu. Tabi
sağlık her şeyin başı. dolayısıyla bu konuda
da yapılacak pek bir şey kalmıyor. dolayısıyla biz de 2020 yılında bu dönemlerde mart
ayında sınırların kapatıldığı, turistlerin tahliye edildiği bir dönemİ hep beraber yaşadık.
Akabinde otellerimiz kapandı. Çok az bir otel
açık kaldı. O 2-3 ayda da biliyorsunuz sektör
gerçekten sıkıntılı bir dönem geçirdi. Tabi o
dönemde en büyük arzumuz, isteğimiz işte
bu hayatın bir normalleşmesiyle ya da normalleşmeye başlamasıyla biz işlerimizi nasıl
açacağız,otellerimizi nasıl açacağız, bu noktada yoğun çabalar gösterdik. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili sivil toplum
örgütleri ilgili kamu kuruluşlarıyla güvenli
turizm sertifikasyon sistemi çalışması yaparak işletmelerimizi Haziran itibarı ile açtık. İç
turizm ile başlayan bir sezon oldu 2020 yılı.
Özellikle Temmuz ortası İngiltere pazarının
devreye girmesi, ukrayna pazarının devreye
girmesi önemliydi. Özellikle 1 Ağustos itibarı
ile rusya’dan da turist gelmesi ile dış turizmle desteklenen bir turizm yaşadık. Ağustos ve
eylül ayını geçen yılın en yoğun olduğu dönem olarak yaşadık. Yılı tabi Antalya olarak
yaklaşık olarak 3.5 milyon turistle kapattık.
Türkiye’deki bu rakam 2020 yılında 16 milyon civarındaydı. Tabi bu rakamlar çok
önemli. Çünkü buradaki esas önceliğimiz işe başlayabilmekti, otelleri açabilmekti ve ticari faaliyete
başlayabilmekti. En önemli önceliğimiz buydu.
Bunu gerçekleştirdik. Tabi Antalya’nın dünyadaki
rakiplerle karşılaştırmasına baktığımızda durum
şöyleydi. Antalya’yı biz İspanya’nın Balear adalarıyla, mallorca ile kıyaslarız. Tabi tüm adalarda turist
sayısı toplam 1 milyon 600 bin- 1milyon 700bin olmuş. Tabi sadece Antalya’nın 3.5 milyona yakın turist alması son derece anlamlı dönemdi. Biz hep
şunu söyledik ve buna da inanıyoruz gerçekten. Antalya salgın döneminde güvenli turizm sertifikasyon
sistemiyle dünyaya turizm hareketinin başlamasında öncülük eden destinasyonlardan birisi olmuştur.
Tabi biz 2020 yılında aldığımız önlemler, uyguladığımız kurallar ki gerçekten buradan tüm konaklama
sektörüne teşekkür ediyorum. Bu uygulamaları çok
ciddi benimsediler, uyguladılar. ve uygulamaların
karşılığını biz sezon içinde de aldık. Yani çok ciddi
bir sorunla karşılaşmadık. Elbette ön göremediğimiz
sorunlar oluştu ama bunların hepsi çözüldü. dolayısıyla bu dönemdeki başarımız 2021 yılı için de umut
oldu.

Aşı sEKTÖr İÇİn Bİr umuT Oldu!
2021 yılı için turizm öngörüleriniz nedir?
“2021 yılında en azından sorunun ne olduğunu biliyoruz şu an. sorunla nasıl mücadele edeceğimizi
de biliyoruz. Bununla beraber aşı da sektör için bir
umut oldu. Biliyorsunuz şu an tüm dünyada olduğu
gibi bizim ülkemizde de aşılama başladı. Aldığımız
rakamlarla da bu aşılamanın önümüzdeki günlerde
daha da hızlanacağını görüyoruz. Tabi bu aşılamanın etkisiyle de biz özellikle sezona doğru turizm ha-

reketinin başlama noktasında daha da umutluyuz.
Hem testli seyahat imkanlarının olması hem aşının
yaygınlaşması, aynı zamanda bizim güvenli turizm
sertifikasyon sisteminde neler yapacağımızı bilmemiz 2021 yılı için bize son derece umut oldu. ve biliyorsunuz kış döneminde açık olan otellerimiz var.
Yani Antalya’da önemli bir sayıda otelimiz açık ve
bunlar ticari faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Her ne
kadar geçen yıllarla kıyaslanmaması gerekiyorsa
da, en azından turizm hareketinin oluşması anla-

yani yerel halka katkıda bulunmasını istiyoruz. Bir
anlamda turizm kapsayıcılığını ifade ediyoruz. Tabi
bunların olması için de bölgenin ve şehrin de gerçekten bir davetkar yapısının olması lazım. Tabi bu
çevre noktasında ilçe ya da şehrin güzellikleri noktasında otel dışında imkanlar noktasında yapılacak
her çalışma son derece önemli. Bu dönemde de Kemer belediyesini de yakından takip ediyoruz. dediğim gibi misafir memnuniyetine katkı sağlayacak
her proje çok önemli”

RÖPORTAJ: HALİL ÖNCÜ

SAYIN BAŞKANLA İLETİŞİM KANALIMIZ
ÇOK AÇIK!
Antalya turizmi için ne diyeceksiniz? Yerel
yönetimler ile işbirliğiniz ve Kemer Belediyesi ile
olan iş birliğiniz nasıl?
“Antalya biliyorsunuz bir marka. Onun içinde
kendi alt markaları da olan bir destinasyon.
Kemer mesela bunun en güzel örneği. Kemer,
Antalya turizminin başladığı, ilk temelin atıldığı
bölgelerin başında geliyor. Doğasıyla deniziyle
çevresiyle gerçekten çok özel bir destinasyon ve
bir değerimiz. Gerçekten Antalya’nın çok iyi bir
değeri var. Bu dönemlerde hep otelciliği ve
turizmi konuşuyoruz. Tabi burada yerel
belediyeler son derece önemli. Bu noktada
sorunların giderilmesinde ve bizim misafir
memnuniyetinin sağlama noktasında iletişim
önemlidir. Yerel yönetimler ile iş birliğinde
olmamız son derece önemli. Biz Kemer
Belediyesi ile iyi bir iletişim yakalamış
durumdayız. Her zaman bu noktada Sayın
Başkanla istediğimiz zaman günün her saati, sağ
olsun görüş alış verişinde bulunuyoruz.
Kendisine teşekkür ediyoruz,
iletişim kanalımız çok açık”

mında sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. Tabi bizim bu dönemde hep üzerine dikkat çektiğimiz bir konu da güvenli
turizm kurallarına uyum son derece önemli
olması. Çünkü bizim geçen sene başarımızın temelinde de bu kurallara uyum vardı.
Bu sene için de böyle olacak. dolayısıyla bizim gerçekten aynı ciddiyetle ve aynı hassasiyetle bir rehavete kapılmadan bu uyumu kurallara yansıtarak devam ettirmemiz lazım. Bu sezonun geçen yıldan
daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle rusya
pazarında hareketlenme olacak. Özellikle İngiltere’yi
yakından takip ediyoruz. Özellikle 17 mayıs itibarı
ile ulusal seyahate izin verileceği ön görülüyor. dolayısıyla Avrupa pazarında da özellikle mayıs ayından
sonra durumun netleşeceğini ön görüyoruz. Tabi her
ne kadar 2019 rakamlarını bu yıl için konuşmasak
da geçen yıldan daha iyi rakamlar olacağını söyleyebiliriz. Tabi iç pazarın çok önem kazandığı bir yol
olacak. Tekrar iç pazarın önem kazandığı ve her zaman önemli olması gerektiğini biz ifade ettik. İç pazarla beraber dış pazarın da daha da artarak devam
edecek bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum”
sAYın BAşKAnlA İlETİşİm KAnAlımız ÇOK
AÇıK!
Antalya turizmi için ne diyeceksiniz? Yerel yönetimler ile işbirliğiniz ve Kemer Belediyesi ile olan iş
birliğiniz nasıl?
“Antalya biliyorsunuz bir marka. Onun içinde kendi alt markaları da olan bir destinasyon. Kemer mesela bunun en güzel örneği. Kemer, Antalya turizminin başladığı, ilk temelin atıldığı bölgelerin başında
geliyor. doğasıyla deniziyle çevresiyle gerçekten çok
özel bir destinasyon ve bir değerimiz. Gerçekten Antalya’nın çok iyi bir değeri var. Bu dönemlerde hep
otelciliği ve turizmi konuşuyoruz. Tabi burada yerel
belediyeler son derece önemli. Bu noktada sorunların giderilmesinde ve bizim misafir memnuniyetinin sağlama noktasında iletişim önemlidir. Yerel yönetimler ile iş birliğinde olmamız son derece önemli.
Biz Kemer Belediyesi ile iyi bir iletişim yakalamış
durumdayız. Her zaman bu noktada sayın Başkanla
istediğimiz zaman günün her saati, sağ olsun görüş
alış verişinde bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, iletişim kanalımız çok açık”
Bu dÖnEmdE dE KEmEr BElEdİYEsİnİ dE YAKındAn TAKİP EdİYOruz!
Kemer Belediyesi’nin projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
“Her zaman yıllardır şu ifade ediliyordu. Otellerin
içerisi 5 yıldız dışarısı 3 yıldız tabirİ kullanılıyordu.
Pandeminin, salgının bize öğrettiği birkaç şeyden
biri de insanların gerçekten bekleyen taleplerinin olması. misafirler tatil için geldiklerinde gezmeye, eğlenmeye, dolaşmaya çıkacaklar. Tabi burada çevre
unsuru çok önemli. Gelen turistin sadece otellerde
değil de dışarıda çevreye çıkıp caddeleri dolaşmasını, parklara gitmesini, esnaflara katkı bulunmasını

KEmEr dEYİncE AKlımA Turİzm GElİYOr!
Kemer deyince aklınıza gelen nedir?
“Kemer deyince aklıma turizm geliyor. Türkiye turizm tarihine biz 1980li yıllara gidersek bizim meşhur 2634 sayılı turizm teşvik kanunu arazi tahsislerinin başladığı özellikle ilk turizm projelerinin adımlarının atıldığı yer, benim de öğrenciliğimde, turizme
başladığımızda ilk oradaki projeler başlamıştı. Türkiye turizm tarihi dediğimizde aklıma Kemer gelir. Kemer benim ilk 5 yıldızlı tatil yaptığım destinasyon.
Onun için Kemer çok değerli. Türkiye için de değerli.
Her bir destinasyon kendine göre çok farklı özellikleri var. Ama Kemer deyince doğasının her zaman
farklı olduğunu söyleyebiliriz”
AmAÇ Turİzmİn YErEl HAlKlA EnTEGrE OlmAsı! KAPsAYıcı OlmAsı!
“Bu dönemde turizmin ne kadar yerel ekonomiyle
ve yerel halkla iç içe olduğunu bir kez daha gördük.
Tabi bu dünyada bir trend olmuştu. Kapsayıcı bir turizm terimi var. Bu kapsayıcı turizm teriminde buradaki amaç turizmin yerel halkla entegre olması. Esnaf
dersiniz, üretici dersiniz, çiftçi dersiniz gelen misafir,
halkla bütünleşmesi de lazım. Hem o kültürü tanımak, hem de yerel halkı tanımak bir de yerel halka
turizm olgusundan değer katmak. Tabi bunu yapmak, sadece bir otelin görevi veya bir acentenin görevi değil. Bu görev tüm dinamiklerindir. Belediyesinden tutun, esnafından tutun, yerel halkından tutun,
oteline kadar. Hep beraber biz bunu gerçekleştirirsek
bu oluşur. İlk önce şehrin kendi içinde cazibe merkezlerinin olması lazım. Bunun için kentin içinde oturulacak bir yerlerinin çoğalması lazım. Güzel bir kafesidir, eğlence merkezidir, restoranıdır, sahil düzenlemesidir, parklarıdır caddeleridir. Bir kere misafire karşı
davetkar olması lazım. Bunların hepsi alt yapı anlamında daha da geliştirilebilir. İkinci noktada da tabi
mutlaka daha uzak destinasyonlar için ulaşım ağının
kolay olması lazım. Antalya’ya 16 milyon turist geliyor. Örneğin, Kemer’e gelen turistin sadece Kemer’i
dolaşmasını değil biz aynı zamanda Antalya’ya gelen
turistin de Kemer’i dolaşması, Tekirova’ya gelen turistin de Kemer’i dolaşması sağlanabilir. Bunu sağlamamız lazım. ulaşım anlamında bir alt yapı sistemi oluşturulabilirse Belek’e gelen turistin de Kemer’e gidip,
Kemer’e gelen turistin de Belek’e gidebileceğini düşünüyorum. Bu ulaşım ağını oluşturmak lazım. dediğim gibi birinci ayağı yerel dinamiklerin cezbedici olması lazım, ikincisi de ulaşım ağının rahat olması.
Pandeminin sona ermesi ile birlikte 2023 yılı ve sonrasında biz Antalya’daki hedefimiz hep 20 milyon turiste ulaşmak, yani buna ulaşmamak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü alt yapımız çok sağlam. Buna
inanıyoruz. Buna inanmış bir insan kaynağımız ve
yatırımcımız ve personelimiz ve kamu otoritesi var.
Bu inanç kaybolmadığı sürece biz Antalya’da bu rakamları oluşturup bunu da sürekli kıldıktan sonra
Antalya dünya turizminin başkenti olmaya aday bir
şehri olacak”
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BAŞKAN TOPALOĞLU'NDAN

İMAR AÇIKLAMASI
K

emer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, ilçe genelindeki imar
planlarıyla ilgili
değerlendirmelerde bulundu. Kemer
Belediyesi, Kemer’in çehresini
değiştirmek için imar çalışmaları ile ilgili
hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
yıllardır çözülemeyen Beldibi
Mahallesinin imar planları ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta Kültür ve Turizm
Bakanlığında konuyla ilgili görüşmeler
gerçekleştirdiklerine değinen Başkan
Topaloğlu, görüşmelerin gayet olumlu
geçtiğini söyledi.
Topaloğlu, bakanlığın, Beldibi imar
planları ile ilgili yapılan itirazları
değerlendirdiğini belirterek, “İtirazları

değerlendirip sonuçlarını bize
gönderiyorlar. Biz bu sonuçları kabul
edilmiş olarak plana işleyip geri
göndereceğiz. Daha sonra da 1000’lik ve
5000’lik planlar çıkmış olacak.” dedi.
Ulupınar Mahallesine bağlı Çıralı
bölgesindeki imar planları hakkında da
konuşan Başkan Topaloğlu, 18
uygulamasını yaptıklarını aktararak,
itirazların encümende değerlendirildiğini
ve kararların yazıldığını kaydetti.
Topaloğlu, sonraki süreçte kararların
Antalya Büyükşehir Belediyesine
geçeceğini ve askıya çıkacağını ifade etti.
Topaloğlu, ayrıca, Tekirova
Mahallesinde de 18 uygulamasına
başladıklarını ve bununla ilgili
çalışmaların devam ettiğini sözlerine
ekledi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN TOPALOĞLU’NA TEŞEKKÜR

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
muhtarlarla bir araya geldi. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’nun yanı sıra, Belediye
Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın ve
Gülsüm Bal, birim müdürleri, Türkiye Muhtarlar
Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa
Yılmaz ve muhtarlar katıldı. Mahallelerdeki
bazı ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler ile ilgili
Başkan Topaloğlu’ndan destek isteyen muhtarlar,
Topaloğlu’nun bugüne kadar her zaman yan-

larında olduğu için kendisine teşekkür etti. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, muhtarların
anlattığı park, alt ve üst yapı, köprü, asfalt gibi
ana konularla ilgili yaşanan sıkıntıları tek tek
not aldı. Her zaman muhtarların yanında olduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Her mahallede yaşanan sıkıntılar üzerine fikir alışverişinde bulunuyoruz. Toplantıyı yapmamızdaki
amaçta sorunların çözümleri hakkında konuşmak. Belediye olarak elimizdeki imkanlarla ilçemizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız

da bize her anlamda destek oluyor. Kendilerine
teşekkür ediyorum. Kemerimizin tüm mahallelerinde yaşanan ne sıkıntı varsa gidermek
için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra
da sık sık bir araya gelerek muhtarlarımızın
görüşlerini dinleyeceğiz ve Kemer’e birlikte hizmet edeceğiz.” diye konuştu. Toplantıda, muhtarlara, Kemer’de yapılan, yapılacak olan ve
yapımı devam eden projeler hakkında da bir
sunum gerçekleştirildi. Muhtarlar, ilçeye yapılan
projelerden ve desteklerden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

DEVLETİN DİLİ
RESMİ BELGEDİR,
BELGELER YALAN
SÖYLEMEZ.!

KEMER BELEDİYE BAŞKANI / NECATİ TOPALOĞLU

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyor ve tüm
mücadelemizi Kemer’imizi marka haline dönüştürmek
için veriyoruz..
Bu bağlamda Belediye mülklerini, Devlet İhale
Kanunu 2886'da belirlenen kurallar çerçevesinde,
tüm sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayın eşliği
ile şartları tamamlayan vatandaşlarımızın katılımıyla
kiraya veriyor ve ihaleyi alan vatandaşımızı tebrik
ediyor, ihale alamayan vatandaşlarımıza da
teşekkürlerimizi ileterek ayrılıyoruz.
Önceki dönem Kemer Belediye Yönetimi 8 tane iş
yerini yıllık 16 bin 962 lira kira ile Yeni Kemer
Belediyespor’a devretmiştir, belgeler yalan söylemez!
Yönetimimiz zamanı Belediye bu yerleri ihale çıkmış
ve 1 milyon 147 bin liraya verilmiştir. Aradaki fark
1 milyon 130 bin 398 TL'dir. Bu para Kemer’li
vatandaşımızın parası.. Herkesin hakkı var.. Sadece
yıllık buradaki kayıp 1 milyon 130 bin 398 TL'dir.!
Sen gel şurayı al, o gelsin burayı alsın, ihalesiz
vereceksin, sonra bana burada ders anlatacaksın,
öyle bir dünya yok!
Nedense hep Osman TOPALOĞLU üzerinden
gidiyorlar, sonuçta biz bir aileyiz. Geçmiş dönem
Belediye Başkanı da diyor ki; ‘Osman TOPALOĞLU
su sporları işine 2004'te başladı’. Doğrusu, Osman
TOPALOĞLU 2002'de su sporlarına başladı. Ben o
zaman Öğretmendim, tekrar dile getiriyorum benim,
ailemin mal varlığı dahil her şeyi ile ilgili elinde
belgesi, bilgisi olan varsa Cumhuriyet Savcılığına
gidebilir.
Ben çok rahatım bu konuda, burada sosyal
medyadan yazmak bana göre acizliktir. Ben elimde
belgeler olduğunda götürüp Cumhuriyet Savcılığına
sunuyorum. Sn.Başkan bir de diyor ki; siyasetçiyi
ailesi batırırmış. Ben Ailemle gurur duyuyorum onu
bilemem!
Ben gurur duyuyorum, Ailemle, bunları bile söylemek
bir başkana yakışmaz.!

ÇALIŞMALAR
HIZ KESMİYOR

Yapılaşma olmayan yerlerde, çocuk parkı olması
gerekirken yapılan binalar, ruhsatı olmadan açılan
yerler var.

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Başkan
Yardımcısı Emin Gül ile birlikte Kuzdere ve Çamyuva Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yine geçmiş dönem Belediye Başkanı diyor ki;
“Memurdan başkan olmaz!”
Olur sevgili Kardeşim!

ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİN ADI:

“DENETİM KOMİSYONU”
Kuzdere Mahallesi'nde, Mustafa Kemal Caddesi Üzerinde ASAT'ın altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan
yollarda asfalt kaplama çalışmalarındaki son durumu
yerinde gören Başkan Vekili Hasan Ali Acar ve Emin
Gül’e Kuzdere Muhtarı Serkan Günay da eşlik etti.

Kemer Belediyesi Denetim Komisyonu, şeffaf belediyecilik
anlamında bağımsız şekilde her hafta toplanıyor.

K

emer Belediyesi Denetim Komisyonu,
şeffaf belediyecilik anlamında bağımsız
şekilde her hafta toplanıyor.
Denetim Komisyonu üyeleri, meclis üyeleri
Hasan Ali Acar, Ferhan Fidan, Mustafa Bilici,
Cumali Afşin ve Ramazan Kal, her hafta eksiksiz şekilde bir araya gelerek belediyede
yapılan işlemleri denetliyor.
Kemer Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı
harcamalar, ödenen ve gelen harcamalar,
belediyenin yapmış olduğu hizmetleri tek
tek inceleyen denetim komisyonu, herhangi
bir işte usulsüzlük var mı yok mu diye de

araştırma yapıyor. Kemer Belediyesi meclisindeki siyasi partilerin meclis üyelerinden
oluşan denetim komisyonu, hiçbir kimseden
etkilenmeden şeffaf bir şekilde belediyenin
işleyişini denetliyor.
Denetleme Komisyonu, yaptığı incelemeler
ve araştırmalar sonucunda bir rapor hazırlayarak meclisin onayına sunuyor.
Yılda bir defa Ocak ayında toplanan Denetim
Komisyonu, Komisyon Başkanı CHP’li Mustafa
Bilici, üyeler CHP’li Cumali Afşin, DSP’li Hasan
Ali Acar ve Ferhan Fidan, MHP’li Ramazan
Kal’dan oluşuyor.

Ardından Çamyuva’ya geçen Acar ve Gül, Çamyuva Mahallesi Sarıören Hayıtlıgöl’de gerçekleştirilen ve sel baskınlarının önüne geçilecek olan alt yapı çalışmaları ile İstiklal Caddesi ve diğer ara sokaklarda da alt ve üst yapı
çalışmalarında gelinen son durum hakkında, Kemer Belediyesi Çamyuva Sorumlusu Özgür Şahin’den bilgiler aldı.

Memur okur,ona göre adımını atar. Soruyorum
Çamyuva Hizmet Binası ruhsatı var mı? Yok. Nikah
Salonu ruhsatı var mı? Yok. Biz okuyoruz, eleştiren ilk
önce kendine bakacak, sonra eleştirecek.
Atatürk Parkı içinde daha önce yer alan Aspava'nın
eski hali çok güzeldi diyor Sn.Başkan! Yapılan yapı
500 metrekare, hakkı ise 90 metrekare. Biz şimdi 90
yapıyoruz, yapılaşması da %3'tür.
Eski hali güzel deniyor, Aspava'nın 2014-2019
arasında Belediye resmi kaynaklarına kestiği fatura 6
milyon 110 bin 675 TL. Bu yıllık 1 milyon 200 bin
liraya gelir. Kimin parası? Kemer’linin parası. Kim
yedi? Ben değil. Peki kira ödemiş mi? Ödememiş.
Ödemediği kira ne kadar? 915 bin 610 lira. Ne
kadar güzel değil mi, alanda satanda memnun.
Birde utanmadan çıkıp bunlar konuşuluyor, hani
Kemer’linin parası?
Artık herkes gözünü açtı!
Göynük’te arsa satın aldığı, o yeri söylüyor. Ama
Belediyeden taksitle ödenen 1 milyon 493 bin lira,
19 dönüm öylece duran semt spor sahası ve 20142019 arasında Belediyeden satılan 11 milyon 31
bin lira.. Bunlardan bahsedilmiyor.
Düğün salonuna toplanıp, hakaretler edilen, maaşları
ödenmeyen personellerden bahsedilmiyor.
Bankalardan çekilen kredinin ödenmediğinden
bahsedilmiyor. Bu günler çok çabuk unutuldu.
Bizim Yönetimimiz zamanında bu krediler ödenmiş ve
Belediye bütçesi artıya geçmiştir. Kredi verecekler mi
diye banka banka dolaştığınız zamanlar geride kaldı.
‘Şimdi krediniz hazır Başkanım’ deniyor.

ŞOFÖRLER BAŞKAN TOPALOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Vekili Hasan Ali Acar, yoğun bir şekilde devam
eden çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyerek, bölge halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kemer Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve meclis üyesi İsmail Aka’nın da eşlik ettiği
ziyarette, Kemer’de taksicilik yapan şoförler de hazır bulundu.
Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sektördeki son
gelişmeleri değerlendirdiklerini, şoför esnafının her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Çok şükür krediye ihtiyacımız yok, nereden nerelere
geldik.
Kemer’de yatırımlarımız Pandemiye rağmen artarak
devam ediyor ve devam edecek!
Sevgi ve saygılarımla!
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KEMER BELEDİYE BAŞKANI NEcATİ TOPALOĞLU’NUN EĞİTİM YUvASINA DÖNüŞTüRDüĞü BİNADA,
11 ÖĞRETMEN üNIvERSİTEYE HAZIRLANAN ÖĞRENcILERE EĞİTİM vERİYOR.

GELECEĞE HAZIRLANIYORLAR
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi, pandemi kuralları
çerçevesinde eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

S

osyal mesafe, maske ve hijyen
kurallarına uyularak eğitime devam edilen merkezde, öğrenciler
üniversite sınavına hazırlanıyor.
‘Eğitim varsa gelece var’ sloganıyla
yola çıkan Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, geleceğin anahtarı
olan öğrencilere her türlü imkanı vermekten geri durmuyor.
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs
Merkezi Müdürü Suat Göv, kurs
merkezinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini
söyledi.
Pandemi kurallarına uyarak öğrencileri üniversite sınavlarına hazırladıklarını anlatan Göv, “Eğitim
konusunda çok iyi bir yere geldik ve
öğrencilerimiz de bu konuda çok
memnun. Kemer halkına böyle bir
eğitim ortamı kazandırdığı için Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na
teşekkür ediyorum. Hız kesmeden
eğitimlerimize devam ediyoruz.
Eğitim varsa gelecek var.” dedi.
Biyoloji öğretmeni Burcu Ay ise pandemi döneminde zorluklar olduğunu
ancak öğrencilerle olmaktan dolayı
mutlu olduklarını belirterek, “Tüm kurallara uyarak eğitimlere devam ediyoruz. Her şeye rağmen ekibimizle
çalışmaya devam ediyoruz. Bu
süreçte Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu’na teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Fizik Öğretmeni
Duygu Aktüylü de kurs merkezinde
pandemi nedeniyle derslerimize bir
ara online olarak devam ettiklerini
hatırlatarak, şunları kaydetti:

K

emer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs
Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri
tarafından denetlendi.İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Yalçın Seyran ve İSG Uzmanı Ramazan Tülüce,
üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak eğitim aldığı
kurs merkezinde incelemelerde bulundu. Pandemi nedeniyle kurs merkezinde alınan tedbirler ile ilgili de
denetim yapan yetkililer, maske, sosyal mesafe ve

hijyen kurallarının tam anlamıyla uygulandığını dile
getirdi. Kurs merkezi müdürü Suat Göv'den eğitim
alan öğrencilerle ve eğitim veren öğretmenlerle ilgili
bilgi alan yetkililer, Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’nun eğitime verdiği desteklerden ve
katkılardan dolayı teşekkür etti.
Yetkililer, kurs merkezinde ücretsiz eğitim alan
öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

BAŞKAN TOPALOĞLU’NDAN

‘ÖZEL ÇOCUKLARA’

ÖZEL ZİYARET

mer’de öğrencilere böyle bir imkan
verildiği için mutlu olduğunu ifade
ederek, “Çok iyi bir eğitim alıyorum.
Her şey verimli geçiyor. Öğretmenlerimiz çok ilgili. Burada, kendi okuluma
göre daha fazla ilgi görüyorum. Bu
durumdan çok mutluyum.” dedi.
Sıla Dağ ise kurs merkezinde pandemi kurallarına uyduklarını ve ellerini
sürekli dezenfekte ettiklerini aktardı.
Tuna Emir Bulut, kurs merkeziyle ilgili görüşlerini paylaşarak şunları anlattı:“Kemer’de bize böyle bir imkan
verildiği için mutluyum. Şu anda pandemi nedeniyle okullar kapalı ve
buda dezavantaj sağlıyor. Bu kursun
açık olması bizim için büyük şans. Burada eksiklerimizi kapatabiliyoruz.”

“Milli Eğitim Bakanlığının belirttiği
durumlar dahilinde ve Sağlık Bakanlığının kontrolü dahilinde yüz yüze
eğitime başladık. Burada olmaktan
memnunuz. Daha çok yolumuz var.
27 Hazirana kadar öğrencilerimize
eğitimimizi vereceğiz ve onları sınava
hazır hale getireceğiz. Bu imkanları
bize sağlayan Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür
ediyoruz.”
İngilizce öğretmeni Nuriye Bakan,
kurs merkezinde saygılı ve duyarlı
öğretmen arkadaşlarla çalıştığını aktardı.
Kurs merkezinde ayrı bir sınıfta
öğrencileri yabancı dil sınavına hazırladıklarına dikkat çeken Bakan,
katkılarından dolayı Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu’na çok
teşekkür etti.
ÖĞRENCİLERDEN KURS MERKEZİNE
TAM NOT
Kurs merkezinde eğitim alan öğrenciler, pandemi döneminde bile eğitimlerinden geri kalmadıkları ve bu
konudaki desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu ve merkezdeki öğretmenlere teşekkür etti.
Öğrencilerden Şaban Baran
Görgülü, yaptığı açıklamasında, kurs
merkezinde aldıkları eğitimlerin
oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Kurs merkezindeki öğretmenlerin
kendileri için çok çaba sarf ettiğini anlatan Görgülü, “Sınava hazırlanırken
psikolojik olarak çok destek oluyorlar.

AHMET ERKAL DESTEK EĞİTİM KURS MERKEZİ,
MİLLİ EĞİTİM TARAFINDAN DENETLENDİ

Bize sürekli soru çözün diye değil
de soruyu nasıl çözeceğimizi
öğretiyorlar. Ben buraya gelmeyi
seviyorum. Çünkü buraya gelince
bir amacım olduğunu hissediyorum. Amacıma ulaşmak için çabaladığımı hissediyorum. Bu da benim kendime olan özgüvenimi yerine getiriyor.” ifadelerini kullandı.
Fatmanur Beydilli ise kurs
merkezinin her öğrenci için büyük
bir şans olduğunu düşündüğünü
belirterek, istedikleri kadar kurs
merkezinde kalabildiklerini ve her
hafta sonu deneme sınavına
girdiklerini dile getirdi.
Öğrencilerden Ezgi İpek de Ke-

Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesi’nde
hizmet veren Özel Umut Su
Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Ziyarete Başkan Yardımcısı Emin Gül
de eşlik etti. Başkan Topaloğlu,
ziyaretinde Merkezin kurucusu Sera
Şimşek ve Kurum Müdürü Serdar Eğer
ile birlikte özel çocuklar ile birebir
ilgilendi.
Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu ziyarette yaptığı
açıklamasında “Bugün, Umut Su özel
eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde
öğretmenlerimizi ve özel
öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Bu
öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli.
Onların daha iyi bir eğitim alması için
Kemer Belediyesi olarak her zaman
onların yanındayız. Kısa bir süre
çerisinde Belediye olarak merkezin
boya ve eksiklerini giderdik. Üzerimize
düşen ne varsa bu çocuklarımız için
yapacağız ve her zaman onların
yanında yer alacağız” dedi.
Merkezin kurucusu Sera Şimşek,
Başkan Topaloğlu’nun ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’na merkeze olan
katkılarından dolayı teşekkürlerini
sundu.

KEMER BELEDİYESİ’NİN
EĞİTİME DESTEĞİ ARA
VERMEDEN DEVAM EDİYOR

K

emer Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki
okullarda temizlik çalışması başlattı. 15 Şubat
Pazartesi günü itibariyle kademeli olarak yüz
yüze eğitime geçilecek olması dolayısıyla okullarda
temizlik çalışması başlatan belediye ekipleri, eğitime
katkı sunmaya devam ediyor. Kemer Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamyuva Mahallesindeki
Rukiye Koç Ortaokulunun bahçesinde ve bina içerisinde
temizlik yaptı.
Okulun tüm iç ve dış cephe boya işleri ile tamir ve
tadilat işlemlerini de yapan Kemer Belediyesi ekipleri,
yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere güzel ve temiz
ortam sağlamayı amaçlıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı
açıklamada, okulların pazartesi açılacak olmasından
dolayı belediye olarak temizlik yaptıklarını söyledi.
Kemer Belediyesi’nin eğitime verdiği desteğin artarak
devam ettiğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz pazartesi okullarına ve öğretmenlerine kavuşuyor. Yüz yüze eğitim
öncesi öğrencilerimizin temiz bir ortamda eğitim
almaları için ilçe genelindeki okullarımızda temizlik
yapıyoruz. Okullarımızın tüm boya ve badana işlemlerini
ücretsiz olarak biz üstleniyor. Eğitime yaptığımız
katkılar devam edecek. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu.
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30 YILLIK SORUN
ORTADAN KALKACAK

SEL MAĞDURLARI NE DEDİ?

Çamyuva Mahallesindeki yaşanan su baskınlarından sonra başlatılan çalışmalar sonrasında 30 yıllık sorun da ortadan kalkacak

K

VATANDAŞLARIMIzIN HER zAMAN YANINDAYIz

∂ Kemer Belediye ekipleri, yoğun yağışlarda her zaman vatandaşın yanında oldu.Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, sağanak nedeniyle ilçede su basan bazı evlerin sahiplerine yardım ederek, suyun tahliyesini
yaptı. Arslanbucak Mahallesinde ormandan gelen
suyu tahliye ederek evlere girmesini önleyen belediye ekipleri, bozulan ve zarar gören yolları tamir etti.
Güvenlik tedbiri amacıyla sanayi bölgesindeki köprü
kapatılarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen belediye ekipleri, sağanak sonrası köprüyü araç
trafiğine açtı. Kuzdere Mahallesi Sümbüllü Caddesinde dere taşması sonucu yolu trafiğe kapatan belediye ekipleri, büzleri kırarak suyun yönünü değiştirdi.
Belediye ekipleri, söz konusu yerde en kısa zamanda
bir köprü yapılacağını bildirdi.

Havva Akdeniz – “Belediyemizden Allah Razı olsun!”
“Çamyuva’da Sarıören Mahallesinde oturuyorum.
Evime sel girdi ama belediyemizden Allah razı olsun
bizi mağdur etmedi. Beyaz eşyamızdan, halılarımızdan
bütün hepsini yıkattı tamir ettirdi. Yani mağduriyetimize bir çare oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir
daha böyle bir sel felaketi yaşamayız”

BAŞKAN TOPALOĞLU’NDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaşanan su baskınlarında eşyaları zarar gören vatandaşlarla birebir ilgilenerek örnek bir davranışa imza attı. Kemer Belediyesi, Çamyuva mahallesinde yaşanan su baskınları nedeniyle eşyaları zarar
gören vatandaşlara yardım eli uzattı. Zarar gören eşyaların ve evlerin temizlenmesini üstlenen Kemer
Belediyesi, zorlu geçen süreçte vatandaşın yanında
yer aldı. Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşların
zarar gören eşyaları ile yakından ilgilendi. Belediye
tarafından temizlemeye gönderilen eşyaların son durumları hakkında yerinde bilgi alan Başkan Topaloğlu’na Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik
etti. Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasına,
“Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında
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emer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,
geçen haftalarda yaşanan şiddetli sağanak
sonrası oluşan su baskınlarından hemen sonra
bölgede başlattığı çalışmaları hızla sürdürüyor.
Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, yaptığı açıklamada, su baskınlarının yaşandığı Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisi ve Hayıtlıgöl bölgesinde başlatılan çalışmaların ara vermeden devam ettiğini söyledi. Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisi ve
Simena Otel önünde bulunan derede ıslah çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yalın, “ASAT’ın daha
önce Sarıören mevkisi ve Hayıtlıgöl bölgesinde alt
yapı çalışması vardı. Bu alt yapı çalışmaları mahalle
içerisine tam ulaşmadığı için Kahraman Sarı Parkının önünde su birikintisi oluyordu. Bu suyu, ASAT ile
koordine ederek denize ulaştırmayı hedefliyoruz.”
dedi. Yalın, söz konusu bölgede koruge borularının
ve yağmur suyu drenaj hattının döşenmesi çalışmalarının devam ettiğini aktararak, “Yapılan çalışmalar
ciddi bir yatırım. Gerek Devlet Su İşleri gerekse ASAT
ile koordineli çalışıyoruz. Çalışmaları bir an önce tamamlamayı düşünüyoruz.” diye konuştu. Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle sorumlusu Özgür Şahin
ise su baskınlarının tekrar yaşanmaması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi. Hayıtlıgöl bölgesinde de alt yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Şahin, İstiklal Caddesi ve diğer ara sokaklarda da alt ve üst yapı çalışmalarını en
kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.
Vatandaşlardan Ali Akça, yaptığı açıklamada, mahallede yaşanan su baskınlarından hemen sonra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun ve belediye personelinin kendilerine yardım ettiğini kaydetti. Kemer Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmalarını
da değerlendiren Akça, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını, zor zamanlarında yanlarında olan
Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti. Halil Kozak da,
söz konusu bölgede yaklaşık 30 yıldır aynı sorunların yaşandığına değinerek, “Burada şu anda yapılan
çalışmaları sevinçle karşılıyoruz. 30 yıllık bu sorunun çözüleceğine inancım tam. Desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Güllü Abacı – “Allah bin kere razı olsun!”
“Çamyuva Hayıtlıgöl’de oturuyorum. Yağmur yağdı
ve çok etkilendik. Yine de binlerce kere şükürler olsun! Belediyemiz olmasa biz ne yapardık. Çok şükür,
çok yardım ettiler. Islanan Halılarımızı götürdüler. Psikolojimiz çok etkilendi. Allah’tan motor taktılar duvarımı kırdılar oradan gitti suyum. Çok şükür Allah’ın
şanslı kuluyum ben. Allah hiç kimseye yaşatmasın
bunu. Çok sahip çıktılar bize. Sel olduğunda, komşunun evine kaçtım. Kalp ritim bozukluğu var bende, kalbim dayanmaz diye. Kapıyı örttüm buraya da kumları
koydum. Ondan sonra komşunun evine gittim. Ama Allah razı olsun gece olmuş olsaydı çok daha büyük zarar görürdük. Belediyemiz iki gün geldi buraya. Allah
bin kere razı olsun onlardan”

Mustafa Çelebi - “Daimi olarak başımızda bulunun!”
“Kemer belediye başkanına çok teşekkür ederim başta. Yaptığı
işler için çok teşekkür ederim. Halılarımı yıkattıkları için çok teşekkür ederim. Birinci sorun benim yolun kenarında dere vardır.
Kanal var. O kanal tıkanmıştı. O kanalı açtılar. Ondan sonra su kesildi. Evden su girmedi. Çok teşekkür ederiz. Allahü Teala işinizi
rast getirsin. Daimi olarak başımızda bulunun”
Salih Zafer Uysal - “Belediye olarak çok güzel çalışmalar hizmetleri oldu!”
“Çamyuva mehtap sitesinde ikamet ediyoruz. 22 senedir burada oturuyorum. Epey bir zaman evvel buraya yine sel basmıştı.
Çok kötüydü. Birinci katlar tamamen su altındaydı. İkinci kanallar
yapıldıktan sonra bu kadar sıkıntı gelmemişti başımıza. Fakat bu
kanallar yapıldıktan sonra dahi bu sene yine sitenin arka tarafındaki rögardan da basarak caddeden de girerek sitemizde yarım

yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın su baskınları nedeniyle zarar gören 65 beyaz
eşyanın bakımı, 110 koltuk takımı ve halının temizliğini yaptık. Temizliği biten eşyaları vatandaşlarımıza
teslime etmeye başladık. Kemerimizde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu. Vatandaşlardan Ahmet Korkut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan su baskınlarından
hemen sonra Belediye Başkanı Topaloğlu’nun, başkan yardımcısı Emin Gül ve belediye yetkililerinin
vatandaşın yanında yer aldığını belirtti. Korkut, Başkan Topaloğlu’nun ve ekibinin cansiperane çalışmalarından dolayı kısa zaman içerisinde evlerinde rahatça oturabilmelerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

TESLİM ETTİK !

Serap Erinmez- “Defalarca gelip sordular!”
“Evimi su bastı. Gerçekten çok kötüydü. Beyaz eşyalarım halılarım sele maruz kaldı. Ama Belediyeye çok
teşekkür ederim. Halılarımı götürdü, beyaz eşyalarımı
götürdü. Gelip defalarca sordular bir ihtiyacınız var mı
diye. Gerçekten çok teşekkür ederim”
Tevfik Hakan Kaya – “Çok teşekkürler!”
“Başkanımızdan Allah razı olsun diyorum. Bu kötü
günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Teşekkürlerimi bir
borç biliyorum”
Mukadder Piker –”Çok güzel bir hizmet!”
“Çok zorluklar çektik. Burayı sel bastı. Çok üzüldük.
Ama sizin yaptığınız hizmette çok hoşuma gitti. Dolapları alıp götürmeniz evin temizliği falan. Bunlar çok
güzel hizmetler. Bunları devamlı istiyoruz ama aslında
ne böyle olsun nede bu hizmetler olsun. Bizim tek isteğimiz yağmur yağmadan önce önlem almak. Mazgalların temizlenmesi, dereler var burada derelerin önlerinin açılması. Bunlar yapılırsa hiç olmazsa böyle bir
eziyet olmaz. Gerçekten zor oldu yani belediyemiz için
de. Bak herkesin dolaplarını götürdüler getirdiler temizliğini yaptılar ama çok güzel bir hizmet tabiki. Ben
bunu çok beğendim. Bu hizmetten dolayı çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca Necati Topaloğlu’na da teşekkür ediyorum”
Saliha Kozan – “Allah hepinizden razı olsun!”
“Çamyuva Sarıören Mahallesinde sel mağduruyum.
Evimize yarım metre su girdi. Allah razı olsun başkanımız çok güzel ilgilendi. Halılarımızı yıkattı, koltuklarımızı temizletti. Bizim ve komşularımızın beyaz eşyaları hepsi gitti yapıldı. Allah razı olsun Necati Bey’den.
Her şeyiyle personeline başkana çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiniz. Allah hepinizden razı olsun”
Ayşe Demir -”Teşekkür ederim Kemer Belediye Başkanımıza”
“Valla suya girdik işte her şeyimiz battı. Allah razı
olsun belediye başkanından. Şimdiye kadar kaç tane
belediye başkanı geldi, ne derdimizi soran oldu ne bir
şey. Allah razı olsun devletimize,milletimize zeval vermesin. Allah bin kere razı olsun, elimizden tuttu yani.
Arkasındayız yani hepimiz. Başkanımızdan Allah razı
olsun. Teşekkür ederim kemer Belediye Başkanına”

Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisi Haytılıgöl bölgesinde yaşanan su baskınlarında eşyaları
zarar gören vatandaşlara eşyaları teslim edildi. Su baskınları nedeniyle zarar gören elektronik ve
diğer eşyalar, Kemer Belediyesi tarafından alınıp tamir ettirildikten sonra ev sahiplerine geri teslim edildi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!

metreden fazla su girişi oldu. Allah razı olsun belediyemizden.
Sağ olsunlar anında geldiler. Arazözler geldi tahliye etti sularımızı. İçerideki çamaşır makinemi, bulaşık makinelerini, buz dolaplarını götürdüler bakımını yapıp geri getirdiler. İçeride olan çekyatlarımızın bakımını yaptılar, yıkadılar. Belediye olarak çok güzel çalışmalar hizmetleri oldu. Belediye başkanımızdan, belediyede çalışan tüm personelden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah inşallah bundan sonra böyle bir afet vermez”
Ahmet Korkut – “Belediye ekipleri hemen ilgilendi!”
“Merkez mahallesi 155 sokakta oturuyorum. Aşırı yağıştan dolayı sel baskınında evimde yaklaşık olarak 40 cm su vardı. Yine
de şükür. Gündüz vakti oldu. İlk aradığım kişi belediye özel kalem
müdürü Ercan bey oldu. O da sağ olsun Özden Hanım’a yönlendirdi. Özden Hanım sayesinde Esra hanımlara ulaştık. Hemen geldi belediye ekipleri. O arada zaten Fen İşleri Müdürlüğü’nden dal-

gıç pompa dediğimiz 3 tane pompa geldi. Bahçemizde de su vardı. Evimizden ziyade komple bahçemiz de suyun içindeydi. O
suyu boşalttık . Her sene yaşıyoruz biz bunu ama 1 cm 2 cm oluyor suyumuz. Onu da biz kendi imkânlarımızla boşaltıyorduk.
Daha şimdiye kadar kimseyi aramamıştık. Bu yağmur aşırı oldu.
Bir de üstüne dalgıç pompa arızalanınca yarım metreyi buldu
aşağı yukarı. Yağmur devam ederken kemer belediyesi fen işleri
ekibi bahçede boşaltmaya başladı öncelikle. Allah razı olsun. Ben
dün akşam da sosyal medya hesabımdan paylaştım zaten. Doğal
afettir olur ama kalkıp da bunu fırsatı ganimete çevirmeye gerek
yok. İlk defa Kemer Belediyesi’ni aradım. Aradığımda anında dönüş yapıldı bana. Beyaz eşyalarım da aynı şekildeydi hepsi yapıldı tertemiz şu anda kullanıyorum. Koltuklarım su içindeydi. Belediye tarafından yıkandı. Beyaz eşyalarımın hepsi temizlendi yıkandı bakımı yapıldı geldi. Şu anda evimde çalışmayan bir aksamım yok.Allah razı olsun!”

Fatma Çetin -” Bugüne kadar Necati Bey’den başka
ilgilenen olmadı bizlerle!”
“Bizim için parti önemli değil, insanlık önemli. Seçim
zamanı her zaman geliyorlar, başka zaman yüzümüze
bakmıyorlar. Seçimden seçime bizimle ilgileniyorlar
ne lazım hasta mısınız, ondan sonra seçim sabahı bitiyor her şey. Biz her sene bu sıkıntıyı çekiyoruz ? Bugüne kadar Necati Bey’den başka ilgilenen olmadı bizlerle. İnşallah bu sorunumuzu da çözerse tepemizin
üstünde yeri var. Allahtan gelen bir şey. Allah razı olsun”
Ayşe Atça - “Beyaz eşyalarımın hepsi bozulmuştu
onları tamir ettirdiler!”
“Bir yaşında bir oğlum var. Ben eşim ve oğlum burada yaşıyoruz. Sel mağduruyum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bütün halılarımı yıkadı. Battaniyeler
olsun yorganlar olsun. Beyaz eşyalarımın hepsi bozulmuştu onları tamir ettirdiler. Odunum bile yoktu bana
odun bile getirdiler. Emin Gül bey oğluma yeni eşyalar
almıştı onu da getirdi. Çok teşekkürler”
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BAŞKAN TOPALOĞLU

KORONAVİRÜS AŞISI OLDU
∂ Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, koronavirüs aşısı oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında sırası
gelen Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sabah saatlerinde aşı oldu. Başkan Topaloğlu, aşı olduğu aile hekimliğindeki sağlık personeli ile de kısa bir süre sohbet ederek, kendilerine teşekkür etti. Aşı sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Sıramız geldi ve ilk
doz aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımızın bir an
önce güvenli şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum. İğneyi yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Eski emniyet müdürü

Yılmaz’dan ziyaret
∂ Antalya eski İl Emniyet Müdürü Dr. Ali Yılmaz, Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.
Başkan Topaloğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı eski İl
Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’a teşekkür etti. Yılmaz ise
Başkan Topaloğlu’nun yaptığı çalışmalardan dolayı
kendisine teşekkür ederek, yeni projelerinde başarı dileklerinde bulundu.

BETON ÜRETİM FABRİKASININ YENİ
YERİNDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

K

uzdere Mahallesinde bulunan ve Kemer Belediyesine ait beton santral tesisi, yeni yerine taşınıyor. Kader Buse Acar Caddesi üzerinde bulunan Kemer Sanayi Sitesi yanı ve imar planında belediye hizmet alanı
olarak ayrılan yer, çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belediyeye tahsis edildi. Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, beton üretim santrali-

nin taşınacağı yeni yerdeki çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin
Gül de eşlik ederek, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. Beton santral tesisi, yeni yerine taşınarak
daha hızlı ve verimli bir şekilde hizmet sunulabilmesi
amaçlanıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
yaptığı açıklamada, “Beton santralinin yeni yerine taşın-

ması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak beton üretim santralimizi buraya taşıyacağız. Burada halkımıza daha hızlı ve
verimli hizmet sunacağız. Beton santralinin şu anki mevcut yerinde çok fazla trafik ve gürültü kirliliği oluyordu.
Vatandaşlarımızın bu konudaki rahatsızlığını ortadan kaldırmak da istedik.” diye konuştu.

ALT YAPI

ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zabıta ekiplerince

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİNDEN
BAŞKAN TOPALOĞLU’NA ZİYARET

T

ürk Kadınlar Birliği Kemer
Şube Başkanı Hacer Akdağ,
Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu’na nezaket
ziyaretinde bulundu. Birlik
başkan yardımcısı Ayşegül
Akbaba’nında kendisine eşlik
ettiği Akdağ, Başkan Topaloğlu’na

Denetimler sürüyor
∂ Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim ekiplerince Koronavirüs salgınına karşı ilçe dahilinde bulunan bakkal ve marketlere yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.Denetimlerde gıda ve genel temizlik
maddelerine yönelik denetim ve kontroller yapılırken, fiyat etiketleri de kontrol ediliyor, reyonda bulunan ürünlerle kasadan geçirilen ürünlerin fiyat
karşılaştırmaları da kontrolden geçiriliyor.

yaptığı çalışmalardan dolayı
teşekkür etti.Başkan Topaloğlu ise
nazik ziyaretlerinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
birliğin çalışmalarında başarılar
diledi, belediye olarak her zaman
destek olmaya hazır olduklarını
kaydetti.

Topaloğlu ile buluştular

Yalvaç’tan ziyaret
∂ Yalvaç Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Antalya Şube Başkanı Halil Tuna, Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Tuna’ya, derneğin yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı Tuna ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Önemi vurgulandı

K

emer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, Beldibi
Mahallesi 4021 sokakta alt ve üst
yapı çalışmalarına hızla devam ediyor.
Belediye ekipleri, kış aylarında yaşanan
şiddetli sağanaklardan vatandaşların
mağdur olmaması için gece gündüz
çalışıyor.
Söz konusu sokakta yağmur suyu drenaj
hattını tamamlayan belediye ekipleri, 30
bin metrekare kilit taş döşeme
çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler, kilit
taş döşeme işlemlerinin

tamamlanmasının ardından
aydınlatmaların monte edileceğini belirtti.
Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kış
aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların
önüne geçmek amacıyla ilçemiz genelinde
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beldibi
Mahallesi 4021 sokakta yağmur suyu
drenaj hattını yeniliyoruz. Sokaktaki
bozulan yerleri kilit taşlarıyla yeniliyoruz.
Kemer halkına hizmet etmekten asla
vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

HURDACI ESNAFI BAŞKAN
TOPLAOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

K

emer’de hurdacılık mesleğini icra eden esnaf, Kemer
Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’nu ziyaret etti.
Hurdacı esnafını Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda ağırlayan
Başkan Topaloğlu, esnafın genel
durumu ve son yaşanan gelişmeler ile ilgili değerlendirmeler-

de bulunduklarını kaydetti.
Esnaf, Kemer Belediye Başkan
Yardımcısı Emin Gül’ün de katıldığı toplantıda, sektörde yaşanan sıkıntılar ve son gelişmeler
hakkında bilgi verdi.
Esnaf, ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı
Emin Gül’e teşekkür etti.

KAN VER HAYAT VER
∂ Türk Kızılayı Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr.
Erkan Kaya, Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali
Acar’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Vekili Acar, kan bağışı yapmanın
çok önemli olduğunu belirterek, yapılan bir kan bağışıyla birçok hayat kurtarılabileceğini kaydetti.
Yaptıkları çalışmalar için Türk Kızılayı Kan Bağışı
Merkezi Müdürü Kaya’ya teşekkür eden Acar, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. Ziyarette, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Ferhan Fidan ve Mustafa Bilici de hazır
bulundu. Kaya, ziyaret sonrası, Kızılay Kan Bağışı tırının 1-5 Mart tarihleri arasında Kemer Turizm Otelcilik önünde olacağını ve kan vermek isteyen vatandaşları beklediklerini belirtti.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu
Genel Başkanından ziyaret

B

irleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu ile bir
araya geldi. Ziyarette, Balık’a,

Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler de eşlik etti. Başkan Topaloğlu, nazik ziyaretleri
için genel başkanlar Balık ve Güler’e teşekkür etti.
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BeldiBi Mahallesi Muhtarı BayraM ali talih:

BELDİBİ
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BAŞKANIMIZ NECATİ TOPALOĞLU
ÖNDERLİĞİNDE OLDUKÇA BAŞARILI
BİR YOL KAT ETTİK!
Beldibi Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Talih ile Beldibi
Mahallesi’ni ve bölgedeki çalışmaları konuştuk.

B

eldibi Mahallesi Muhtarı Bayram Ali
Talih ile Beldibi Mahallesi’ni ve bölgedeki çalışmaları konuştuk. Herkesin çok yakında takip ettiği imar sıkıntısını
çözmek adına yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Bayram Ali Talih, Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu önderliğinde oldukça başarılı bir yol kat ettiklerini söyledi.
Beldibi, Kemer’in ön bahçesidir!
“Beldibimiz 7 km.lik bir sahile ve 49 bin
m2. Alana sahip. Kemer’in en uzun sahil
bandına sahibiz. yerleşik nüfusun 3 bin olduğu mahallemizde yaz sezonunda yaklaşık 50 bine yakın misafirimiz bizlerle birlikte oluyor. Bölgemiz coğrafi anlamda oldukça dikkat çekici bir yer. Dağların denize
en dik vaziyette indiği bölgelerden biriyiz.
Tabiri cazisse, sırtımız dağla, ayaklarımız
ise deniz içerisinde. yılın 360 günü güneşli
bir bölgeyiz. Beldibi Kemer’in girişinde,
Kemer’in ön bahçesidir. Bölgemiz oteller
açısından en yoğun bölgelerden bir tanesidir. Mahallemizde geniş alana sahip kapasite olarak da 3 bin misafirin yer aldığı ve
personel ile birlikte beş bin kişinin yer aldığı Sungate Otel de sınırlarımız içerisinde
yer alırken, 15 Tane beş yıldızlı, 50’ye yakında 3 ve dört yıldızlı, pansiyon tarzı oteller bulunmaktadır. Halkımızın gelir kaynağı
genelde turizm olmasına rağmen, tarımla
da ilgilenen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Tarım alanlarımızda narenciye başı
çekmektedir. Çok büyük oranda olmasa da
küçükbaş hayvancılık ta yapılmaktadır”
“Bölgemizde Jandarma Karakolu, Sağlık
Ocağı, Postane, Belediye Hizmet Binası
bulunmaktadır. Ayrıca Beldibi İlköğretim
Okulu da yer alırken, 200’ü aşkın öğrenci
burada eğitim görmektedir. Okulumuzda
büyük başarılara imza atan öğrencilerimiz
de yer almaktadır. Denizcilik anlamında da
Sarıgöl mevkiinde balıkçı barınağımız yer
alırken, burada da 20’ye yakın balıkçı teknesi barınmaktadır”

“Beldibi Mağaramız, Dikiplajı, yol boyu
Çeşmedibi (Kavaklısu) alanları da gezilecek görülecek mekanlar arasındadır. Ayrıca Hayıtlıgöl mevkisinde geçmiş dönemlere ait tarihi kalıntılar mevcuttur”
“Bölgemizin çınarları diyeceğimiz değerli
büyüklerimiz bizlerin her zaman baş tacıdır. Bu isimleri sayacak olursak Mehmet
Mert (Kart) (95), Ali Çelik(Topal Ali ) (93),
Teslime Çelik (92) Şaban Mert (90), Halil
Talih( 90), Hamza Karateke (90), Mustafa
Dayısı(90), Mehmet Talih(90)”
Necati Başkanımız ile koordineli çalışıyoruz!
“2019 yılı 31 Mart seçimlerinde Beldibi’nde muhtarlık görevim başladı. Değerli
Aza arkadaşlarımız ile birlikte Mahallemize hizmet için çalışıyoruz. Göreve ilk geldiğimiz andan itibaren Belediyemiz ile ilgili
yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Necati Başkanımız ile sık sık bir
araya geliyoruz. Herkesin çok yakından takip ettiği imar sıkıntısını çözmek adına yoğun bir çalışma başlattık. Necati Başkanımızın önderliğinde oldukça başarılı bir yol
kat ettik. Şu anda imarda geldiğimiz nokta
şudur yapılan imar planına 256 adet itiraz
dilekçesi bulunmaktadır. % 90’ının verilen
itiraz dilekçelerinin kabulü onaylanmıştır.
Tekrar Necati Başkanımızın önderliğinde

BELDİBİ MUHTARLIĞI
MUHTAR: BAyRAM ALİ
TALİH
AZALAR: Ali İrban,
Hayriye Talih, Harun
Cintay, Bülent Çimenli,
İsmet Özince, Şenol Taş,
Abidin Aktay,Fatma
Ahras

Necati Başkanımız
koordineli çalışıyo ile
ruz!
“2019 yılı 31 Mar

t seçimlerinde Be
ldibi’n
başladı. Değerli Az
a arkadaşlarımız ile de muhtarlık görevim
hizmet için çalışıy
bi
oruz. Göreve ilk ge rlikte Mahallemize
ldiğimiz andan ibar
Belediyemiz ile ilg
en
ili yapılacaklar ko
nu
bunuyoruz. Necati
Başkanımız ile sık sunda istişarelerde
sık bir araya geliy
oruz.”
sayın Bakanımızın önüne dosya gitmiştir.
Başkanımız, bizimde bilgimiz dahilinde Milyakın zamanda son imar planı Kemer Beli Parklar ile bu konuyu görüşüyor. İnşallah
lediyesi’ne gönderilecek ve tekrar askı sübu gerçekleşirse, bu parkın çok daha kullareci başlayacaktır. Tabi bu imar planı olnışlı bir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu
mayışı demek, bölgenin hizmet almayacağı arada Kemer Belediyemizin temizlik ekipanlamına gelmiyor. İmar planları netleşme- lerine de teşekkür etmek istiyorum. Zase de Kemer Belediyemiz bölgeye hizmet
man zaman bölgemiz sahilinde gerçekleşetmeye çalışmaktadır. Başkanımız ile çok
tirmiş oldukları temizlik çalışmaları ile
iyi koordineli çalışmalarımız var. Kendisi
daha temiz bir çevre, daha temiz bir deniz
bizlere bir telefon kadar yakın, belediyeye
için bizlere büyük katkı sağlamaktalar”
gittiğimizde de her zaman kapısı açık. ZaBir takım isteklerimiz var, dikkate alınten Başkanımız kendi özel telefonunu da
masını istiyoruz!
her zaman basının önünde olmak kaydıyla
“İmarla ilgili yaşadığımız sıkıntıları hepivatandaşların bilgisine sunmaktadır”
miz biliyoruz. Ancak imarın çözümü konuVatandaşlarımıza hizmet için çalışıyoruz!
sunda beklerken tabi ki bizlerin de bir ta“Şu anda Kemer Belediyesi mahallemizkım istekleri oluyor. Bu konuda, sahilleride çalışmalarını sürdürüyor. 4021 sokakta
mize inen yollarımızın bir an önce açılıp
kaldırım, yağmur drenaj çalışması devam
tertipli hale getirilmesi, Atatürk Parkı, İzci
ediyor. Göreve geldiğimiz ilk aylarda
Kampı gibi bölgelerin vatandaşların daha
kullanışlı hale getirilip hizmete sunulması,
halk plajlarının sayısının artması, Beldibi
Mağarasının turizme kazandırılması, Beldibi 1 eski Kavşağının park haline getirilmesi,
Beldibi eski Tüneli ile bulunduğu yolun eski
hali ile düzenlenip trafiğe açık olmasa da
yürüyüş yolu ile turizme kazandırılması,
Beldibi 1-2-3’de kavşakların tekrar düzenlenmesi ve üst geçit ya da alt geçitlerinin
yapılması yerinde olacak”
Bizlere desteğini esirgemeyen herkese
çok teşekkür ediyorum!
“yaptığımız hizmetlerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan; Kemer Kaymakamlığımız başta olmak üzere, Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu ve değerli ekibine, bölge turizmcilerine, Otel sahibi ve genel müdürlerine değerli halkımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, Beldibi özellikle
imar planının onaylanmasından sonra Kemer’in en özel ve en güzel bölgelerinden
DSİ’ye verdiğimiz dilekçe ile Kuruçay debirisi olacak”
resinin ıslahını gerçekleştirdik. Dilekçemize anında dönüş yapan DSİ İkmal Müdürümüz Hasan Hüseyin Öz’e bizzat teşekkürlerimi sunuyorum. Kuruçay deresinin denizle buluştuğu noktada taş tahkimat yapılması için verdiğimiz dilekçe de karşılığını buldu. Burada şu anda taş tahkimat için
etüt çalışmaları tamamlandı ve bu işin gerçekleşmesini bekliyoruz. Okulumuza yardımlarımız devam ediyor. Değerli Başkanımız Necati Topaloğlu’nun da eğitimci olması nedeniyle, bizlerin isteklerini hiçbir
zaman geri çevirmiyor. Öğrencilerimizin
en çok mutlu olduğu anlar Belediyemizin
sağladığı ücretsiz kırtasiye ve servis konusudur. Bu konuda vatandaşlarımızın teşekkürü çok fazladır. Bu arada eğitimin gelecek olduğuna inan birisi olarak bizzat kendim ilkokulumuzun 3. Sınıflarına sandalye
ve masalarını karşıladım. Gelecek yıllarda
okulumuzun tamamının sandalye masalarını temin etmek istiyorum”
Atatürk Parkı vatandaşlarımız tarafından
daha kullanışlı bir hale gelmesini istiyoruz!
“Bölgemizin en büyük parkı Atatürk Parkıdır. Ancak bu park milli parklar müdürlüğüne aittir. Necati Başkanımız burasının
Belediyeye geçmesi adına çalışmaktadır.
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ATIK TUTUCU, ÇÖPLERİ DENİZE SALMADI

ATIKLAR
DENİZE GİTMİYOR!

ÇOCUKLARDAN UKRAYNA D
İLE TÜRKİYE ARASINDA
KÜLTÜR KÖPRÜSÜ
Kemer Belediyesi, Ukrayna’daki çocukları Kemer’de ağırlayacak.

D

ünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği Başkanı Kadir
Hakan Gören, Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya
geldi.
Gören’e, ziyarette, derneğin Ukrayna’daki Türkiye Temsilcisi İnna Sherstick de hazır bulundu.
Kemer Belediyesi ile Dünya Çocuk
Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği iş birliğince Ukrayna ve Türkiye’deki çocukların birbirlerini tanıması, kaynaşması ve iki ülkenin kültürel ve sosyal
yapısının tanıtımı amacıyla Ukrayna’daki çocukların Kemer’de ağırlan-

ması planlanıyor. ‘Ukrayna ve Türkiye
Sosyal ve Kültürel Alanının Geliştirilmesi’ projesi kapsamında 12-16 Haziran tarihleri arasında 60 - 100 arasında Ukraynalı çocuğun Kemer’e gelmesi planlanıyor.
Kemer’de ağırlanacak olan 9-12 yaş
arasındaki yetim, öksüz, üstün yetenekli ve engelli çocukların, Türkiye’nin kültürünü tanımasına imkan
sağlanacak. İki ülke arasındaki kültürel bağında güçlenmesi ve pekiştirilmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ukraynalı çocukların Kemer’de çeşitli aktivi-

teler de yapması planlanıyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Proje
kapsamında Ukraynalı çocukları Kemerimizde ağırlamayı düşünüyoruz.
Buradaki amacımız iki ülke arasındaki kültür turizmini geliştirmek ve iki
ülkenin kültürünün tanınmasını sağlamak. Burada yaklaşık 100 çocuğu
ağırladıktan sonra buradan da Türk
çocuklarımız Ukrayna’da ağırlanacak.” diye konuştu.
Dernek Başkanı Gören ise desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu’na teşekkür etti.

KORONAVİRÜSÜ BİRLİKTE YENECEĞİZ

oğa 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”
atık ve çöpleri topluyor. Kemer’den geçerek
Akdeniz’e ulaşan Karabucak Deresi için tasarlanan Atık Tutucu Sisteminin, denize giden atıkların önüne geçilmesi, bu atıkların görünür kılınması ve böylece kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından da önemli bir işlevi
oluyor. Akışı mevsimsel yağışlara bağlı olan
akarsuda, yağış ve akış koşulları dikkate alınarak ve çözüm odaklı projelendirilen sistem,
sanatsal tasarımıyla da dikkat çekiyor. İlk olarak Kemer-Karabucak Deresi için tasarlanan
ve şu anda aktif olarak uygulanan atık tutucu
sistemi, çevreye duyarlı tasarım formu, teknik detayları ve estetik değerleriyle dikkat
çekiyor. Sistem, akarsuyla taşınan suyun, atık
tutucular vasıtasıyla filtreleme elemanlarına
yönlendirdiği ve bu engellerin su içerisindeki
katı atıkları tutarak atıkların denize iletilmesini engelliyor. Ayrıca bu sistem, şiddetli yağışlar nedeniyle akarsuyun getirdiği plastik, şişe,
her türlü pil ve batarya, poşet, metal parçaları, sigara izmariti, kullanılmış maske, eldiven,
kablo gibi katı atıkların denize ulaşmasını da
önlüyor. Vatandaşlarında, katı atıklarını derelere atmamaları gerektiği ve belirlenen çöp
konteynerlerine atılmasına dikkat çekiliyor.

K

emer Belediye ekipleri, pazar yerlerinde
pandemiye karşı tedbirlerine ara vermeden
devam ediyor.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde belirlenen
günlerde kurulan pazar girişlerinde halkın
ateşini ölçüyor, maske dağıtıp vatandaşların
ellerinin dezenfekte edilmesini sağlıyor.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri
de pazar yerlerinde maske ve eldiven takmayan
esnafa uyarılarda bulunarak gerekli denetimleri
sağlıyor.
Belediye ekiplerinin ve halkın pandemiye
karşı artık daha duyarlı ve tedbirli olduğu gözlerden kaçmıyor.
Pazar yerlerinde vatandaşların sosyal mesafe,
maske ve hijyen kurallarına riayet ederek alışverişlerini yaptıkları gözlemleniyor.
Pazar esnaflarından Murat Bozkurt, yaptığı
açıklamada, Kemer Belediyesinin aldığı tedbirlerin yerinde ve düzgün olduğunu ve belediyenin yeterli hizmeti eksiksiz verdiğini kaydetti.
Ali Gök ise pandemi kuralları kapsamında
belediyenin tüm tedbirleri aldığını belirterek,
“Maske ücretsiz olarak veriliyor. Pazar girişinde
dezenfekte var. Ateş ölçülüyor. Pazar yerlerinde
alınan tedbirlerden memnunuz. Bu durumdan
vatandaşlarda yararlanıyor. Herkes dikkat
ederse bunu aşabileceğimize inanıyorum.”
diye konuştu.
Gülsüm Başev de belediyenin aldığı tedbirlerin
çok iyi olduğunu ve yapılan işlerden dolayı
Kemer Belediyesine teşekkür etti.
Yaklaşık 20 yıldır Pazar esnafı olan Oğuz
Kavuz, pandemi sürecinde işlerinin biraz duraksadığına değinerek, şöyle konuştu:
“Her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz.
Kemer Belediyesi pazar esnafının yanında duruyor. Desteklerinden dolayı Başkanımız Necati
Topaloğlu’na teşekkür ediyorum. Hastalık
sadece pazarda var ve buradan yayılıyor gibi
bir algı var. Kemer Belediyesi pazar girişlerinde

KEMER'DE AVRUPA ÇEVRE AJANSI ‘DENİZ ÇÖPLERİ İZLEME’ PROGRAMI
ücretsiz maske dağıtıyor, ateş ölçüyor. Zabıta
ekipleri de gün boyu denetimlerde bulunuyor
ve maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor. Pandemiden kurtulursak her
şeyin iyi olacağını umut ediyorum.”
Vatandaşlardan Hasan Balta da belediye tarafından alınan tedbirler ile ilgili “Kemer Belediyesinin pandemi kuralları kapsamında aldığı
tedbirler uygundur. Yapılması gereken her
şeyi yapıyor. Maskesini dağıtıyor, ateş ölçümü
yapıyor. Dezenfektanını dağıtıyor. Belediye üstüne düşeni yapıyor. Artık geri kalan iş vatandaşlara düşüyor.” ifadelerine yer verdi.
Vatandaşlardan Halil İbrahim Canpolat ise
pazar yerlerinde alınan tedbirler çok yerinde
olduğuna değinerek, “İnsanlar artık daha duyarlı
olmaya başladı. Pandemi dolayısıyla herkesin
sıkıntıları var ama pandemiye rağmen belediyenin aldığı tedbirlerden dolayı kendilerine
teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olur. Pazar
esnafı da alınan tedbirlere karşı oldukça duyarlı.

KEMER
www.kemer.bel.tr
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Zabıta ekipleri de Pazar yerinde sürekli denetimlerini gerçekleştiriyor. Hizmetlerden dolayı
belediye yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi.

SAHİL TEMZİLİĞİNİN İKİNCİSİ YAPILDI

1

1 dönümlük Kındılçeşme piknik alanında yapılan
etkinliğe, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, TÜRÇEV
Antalya Şube Koordinatör Yardımcısı Mustafa Ergiydiren, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı, Mavi Bayrak Temsilcileri Halil Öncü, Serap
Minta ve belediye ekipleri ile gönüllüler katıldı. Kındılçeşme sahilinde Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programı kapsamında yapılan temizlik
etkinliğinde toplanan çöplerin, incelendikten sonra
yapılacak olan bilimsel araştırmaya da zemin oluşturacağı belirtildi. Toplanan çöpler tartılarak kategorilere ayrıldı ve daha çok hangi atıkların atıldığının tespiti yapıldı. TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatör Yardımcısı Mustafa Ergiydiren, yaptığı açıklamasında, Kındılçeşme sahilinde TÜRÇEV olarak Avrupa
Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programının ikinci etabı kapsamında temizlik çalışması yaptıklarını
söyledi. Amaçlarının, denizleri kirleten atıkların kay-

naklarını bilimsel yöntemlerle tespit etmek olduğunu belirten Ergiydiren, “Bu atılan atıkların önlenmesine dair plan ve program belirlemek istiyoruz. Bu
kapsamda Kemer Belediyesi ile iş birliği içerisindeyiz. Etkinliğin diğer aşamalarını bahar ve yaz aylarında gerçekleştireceğiz. Daha sonra Avrupa Çevre
Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programına bu verilere
gidecek ve kaynakları olabilecek çözüm önerileri
doğrultusunda çalışmalar yapılacak. TÜRÇEV olarak
emeği geçen Kemer Belediyesine de teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Kemer Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürü Hasan Canlı ise ikincisini gerçekleştirdikleri
etkinlikte sahilden birçok atık ve çöpün çıkarıldığını
söyledi. Vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını isteyen Canlı, “Sahillerimizi hepimiz kullanıyoruz. Buraları korumalıyız. Kimse sahilleri batırmasın. Tek ricam budur. Yağışlar nedeniyle denize akan derelerde de atıklar birikiyor. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz.” dedi.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,
ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor

B

elediye personeli, vatandaşların bahçelerindeki dal atıklarını, haftanın 6 günü vardiyalı olarak topluyor.
Dal toplama aracıyla toplanan dal atıkları, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait aktarma istasyonuna naklediliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent temizliği çerçevesinde ilçedeki sahil bölgeleri, piknik alanları,
ormanlık alanlar, dere yatakları, ana yol kenarlarında biriken çöpleri haftanın 6 günü boyunca
belirlenen program dahilinde mıntıka temizliği
yapıyor.
Beldibi Mahallesinden Çıralı bölgesine kadar
temizlik çalışmalarına ara vermeden devam
eden belediye ekipleri, daha temiz bir Kemer için
çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar,
yaptığı açıklamada, “Belediye ekiplerimiz, temiz
bir Kemer için çalışıyor. İlçe genelinde haftanın 6
günü mıntıka temizliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bahçelerinde biriken dal atıklarını toplayarak Antalya Büyükşehir Belediyesi aktarma istasyonuna naklediyoruz. İlçemize gelen misafirlerimiz için temiz bir kent bırakmak için çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu.
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ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ!

“ Biz Kemerimize faydalı olacak her şeyin sonuna kadar yanında, zarar verecek her şeyin karşısında olacağız”
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kiriş Mahallesinde yapılması planlanan alışveriş merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esnafın tepki gösterdiği yapılması planlanan
alışveriş merkezi ile ilgili Kemer Belediyesi’nin ruhsat vermeyeceği bildirildi.

A

lva Donna World Palace Otel, toplantı
salonu olarak kullandığı bina için imar
affından yararlanarak yapı kayıt belgesi aldı. Daha önce kumarhane olarak da
kullanılan bina için yapı kayıt belgesi alan
otel, ilave bir numarataj almak için Kemer
Belediyesi’ne 16.06.2020 tarihinde başvuruda
bulundu.
Kemer Belediyesi ise başvuru üzerine otelin
5 yıldızlı otel turizm işletme belgesi olması ve
plan hükümlerinden dolayı Kültür ve Turizm
Bakanlığına bildirimde bulunarak yazılı olarak görüş istedi. Bakanlığın incelemesi sonrasında gönderilen cevabi yazıda ; “Bakanlığımızdan 03.07.2012 tarihli ve 13646 sayılı 5
yıldızlı otel turizm işletmesi belgeli olan tesisin yapı kayıt belgesi ile bağımsız bölüm
oluşturulmasının turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik açısından sakıncası
bulunmamaktadır. Diğer taraftan imar kanunları ve plan uygulamaları görev, yetki ve
sorumluluk alanınızda kaldığından yukarıda
yapılan plan hükümlerine ilişkin açıklamalar
dikkate alınarak, konunun tarafınızca değerlendirilmesi hususunda bilginizi ve gereğini
rica ederim.” denildi.
Kemer Belediyesi, gelen yazı üzerine binayı
alışveriş merkezi olarak açmak isteyen otele;
31.12.2017 tarihinden önce bu alana ait herhangi bir ticari faaliyet konulu işyeri açma çalışma ruhsatının bulunmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin
02.11.2018 tarih ve 198469 sayılı yazılarından
özetle Yapı kayıt Belgesinin özel kanunlar
kapsamında kalan alanlarda bulunan yapılar
hakkında sadece yapının kullanım amacına
yönelik olarak verilebileceği ,bununda süreli
bir kullanım sağlayacağı (yapını ortadan
kalkması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar),Yapı kayıt Belgesinin ön şartının
belgeye alınan yapının 31.12.2017 tarihinden

önce mevcut olması gerektiği,söz konu yapıda sadece ruhsata tabi olmayan basit tamir
ve tadilat işlemlerimin yapılabileceği ,ilave
numarataj verilmesinin esaslı tadilat kapsamında kaldığı açık oluğundan açıklanan gerekçeler nedeni ile İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı talebi ret edilmiştir.
Talebin ret edilmesi üzerine ilgili firma tarafından Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne başvurarak konuyla ilgili Kemer Belediyesinden ruhsat alamadıklarından
bahisle Bakanlık Makamınca taraflarına İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı verilmesi talebin-

de bulunurlarken, konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, söz konusu bina için ruhsat vermeyeceklerini söyledi.
Kemer’de turizm tesislerinde yeteri kadar ticari alan olduğunu ve yenilerine gerek olmadığının altını çizen Başkan Topaloğlu, “Kemer
Belediyesi olarak binanın alışveriş merkezi
olarak kullanımına açılamayacağını ve kesinlikle ruhsat vermeyeceğimizi 2020 yılı Haziran ayında otel yetkililerine bildirdik. Bakanlıktan bize olur yazı getirdiler. Ama biz yine
de ruhsat vermeyeceğimizi açıkça dile getirdik. Kemer’de esnafın durumu belli. Yeni alışveriş merkezi açılmasını istemiyoruz.” diye
konuştu.
Topaloğlu, birilerinin bu olaydan siyasi bir
rant çıkarmaya çalıştığını da ifade ederek,
şöyle konuştu: “Bu işten bir şey çıkmaz. Biz
bu konuyla yaklaşık 1,5 yıldır mücadele veriyoruz. Biz kesin tavrımızı ortaya koyduk. Biz,
bu konuda Beldibi Mahallesi’nden Çıralı bölgesine kadar olan birinci bant otellerin hiçbirisinde dışa dönük dükkan yoktur ve bunu
kabul etmiyoruz dedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yazı getirmelerine rağmen reddettik. Yasa gereği belediye ruhsat vermiyorsa vatandaş elindeki evraklarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat eder. Bakanlık
bize yazı yazdı. Biz de tekrar bakanlığa yazımızı yazacağız. Bizim başka bir düşüncemiz
yok. Kemer’de zaten yeteri kadar ticari alan
var. Göynük Belediye Başkanlığım dönemimde de ben izin vermedim ama benden sonra
Göynük Mahallesinde bir otelin altına 3 bin
metrekare bir yer verdiler. Benim ve Kemer
Belediyesinin çizgisi nettir. Biz, Kemer’de yeni
bir ticari bant açılmasına karşıyız. Biz Kemerimize faydalı olacak her şeyin sonuna kadar
yanında, zarar verecek her şeyin karşısında
olacağız”

KEMER BELEDİYESİ VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Kaymakam Gemici’den
Topaloğlu’na ziyaret
Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya
geldi.Kaymakam Gemici'nin Başkan Topaloğlu'na nazik ziyaretinde, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Gülsüm Bal da hazır bulundu.Başkan Topaloğlu, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Gemici'nin öncülüğünde Kemer'e hizmet
etmek için çalışacaklarını ve her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

KEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
TEKDEMİR KEMER BELEDİYESİ’NDE

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, Tekdemir’e, Kemer Halk Eğitim Müdürü Selçuk Karamiklioğlu’da eşlik etti. Başkan Topaloğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Tekdemir’e ve
beraberindekilere teşekkür ederek, belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydetti. Tekdemir ise Başkan Topaloğlu’nun
eğitime ve öğrencilere yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
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YaBaNcı GELİN / MERKEZ MaHaLLESİ

Ters evin bitmesini
sabırsızlıkla bekliyoruz!

∂ “Ben ukrayna’dan geldim. 11 yıldır Kemer’de
yaşıyorum. Ondan önce Çamyuva’da yaşadık.
Şimdi Kemer Merkezdeyiz. Evde ben oyuncak
yapıyorum. Örgü oyuncakları. Organik çok güzel oyuncaklar. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum bizim Necati Başkana. Ben anneyim ve
benim için en önemlisi çocuklarım. Kemer için
bizim çocuklar için hizmet ediyor. Okul için çok
büyük yardım ediyor. Kırtasiye veriyor, servis
ücretsiz yapıyor, yardım ediyor, okulları boyuyor, buralara bir sürü malzemeler veriyor. Gerçekten çok yardım var. Burada ben çok mutluyum. Necati Bey’den isteğim Koronayı bitirmesi ama biliyorum ki Onu yapamaz. Başkanımızdan el sanatları için yardım bekliyoruz.
Biz el sanatları için ofis istiyoruz. Çünkü oyuncakları yapıyorum ama satmak biraz zor geliyor. Tabi ki internette yavaş yavaş satıyorum ama burada ofis olursa, daha kolay olacak
ve biz mutlu olacağız. Yine teşekkür etmek istiyorum k, Kemer’e kattığı güzellikler için.
Parklar güzelleşiyor, halk plajında da orada güzel bir proje var. Ters evin bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz çocuklar la. Çünkü gerçekten dışarıdan çok güzel gözüküyor. İçerisi
daha da güzel olacak. Biz kaç sefer antalya’ya gitmek istedik, oradaki ters evi görmek için
ama uzak biraz. ama burada yakın olacak. Gerçekten çocuklar için eğlenceli bir yer olacak. Necati Bey çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum”

“DaHa GÜZEL GÜNLERE KavuŞacaĞıZ”

KEMER BELEDİYESİ, YEŞİL
aLaNLaRDaKİ ÇaLıŞMaLaRıNa
DEvaM EDİYOR
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BİZE ULAŞMAK İÇİN:

İyi bir sezon
bekliyoruz!
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ESNaF / KEMER MaRİNa

Kemer’e çok büyük
değerler kattığını
düşünüyorum!
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/antalyakemerbelediyesi

Yaşadığımız yer
cennet gibi!

YaBaNcı GELİN / MERKEZ MaHaLLESİ

Çocuk için kırtasiye
veriyor, ücretsiz
servis var!
∂ “Merhaba ben volha. Belarusluyum. Kemer’de 10 yıldır yaşıyorum. Kemer’de yaşamaktan çok memnunum. Burası çok güzel bir
yer. Çok güzel insanlar var. Belediye başkanına
çok teşekkür ediyorum. Şehir çok temiz.. İnsanlar için halk plaj açtı. uzak gitmeye gerek
yok. Çok sağolsun. Her şeyi temiz yapıyor, her
şey var. Çocuk için kırtasiye veriyor, ücretsiz
servis var. Ben anneyim bu çok önemli benim
için çok sağolsun”
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ESNaF/ LİMaN caDDESİ

Pandemiye rağmen
çalışmalar güzel!
∂ “Belediyemizin şu anda çalışmaları iyi gidiyor. Beğeniyoruz yaptığı işleri. Çok güzel.
Bir şikayetimiz yok. Bir sorunumuz da yok.
İnşallah daha iyi olur. Bekliyoruz. Yine de bu
pandemiye rağmen çalışmalar güzel. Evet
sezon açılacak diyorlar ama bir bakıp görmemiz lazım. İnşallah iyi olur. Temennimiz
de budur esnaf olarak”

∂ “Fatih Yılmaz Tunevi yatçılığın sahibiyim. Yaklaşık 1 senedir Kemer’deyim. Yeni dönemde belediyenin yapmış olduğu çalışmaların hepsi ortada.
Kemer’e çok büyük değerler kattığını düşünüyorum. Başkanımız doğru yolda ilerliyor. Başarılarının devamını diliyorum”

KEBİM 444 0 297 ve 0242 814 15 03

YaBaNcı GELİN / MERKEZ MaHaLLESİ

∂ “Burada yaşamak benim için çok güzel. Hatta
arada eşim diyor başka memlekete gidip yaşayalım
ben Kemer’i bırakıp gidemiyorum. Çünkü burada
doğmuş gibiyim. Çünkü havası güzel, insanları sıcak kanlı. Yaşadığımız yer cennet gibi. Hatta istiyorum ki, herkes gelsin burada yaşasın. atatürk parkı
bittikten sonra projenin son halini merakla bekliyoruz. Güzel olacağını ümit ediyorum. İnşallah herkes
için hayırlı olsun”

∂ “25 yıldır Liman caddesi’nde esnaflık yapmaktayım. Nisandan sonra önümüzdeki sezonun ufak ufak
yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Kendim de bu arada mağazada bir tadilat çalışması yapmaktayım. Sayın
başkanım da Kemer için gerekli çalışmaları, gerekli görüşmeleri yapmaktadır. Birkaç tane yeni projesi vardır.
Önümüzdeki günler de bu peojelerin hazırlanacağını
söylüyor. İnşallah otelci arkadaşlarla, esnaf arkadaşlar
hep birlikte iyi bir sezon bekliyoruz”

B

aharın yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanların bakımı ve ilçe genelinde çimlerin biçim işlemlerini
hızlandıran belediye ekipleri, ilçenin çehresini
değiştirmeye devam ediyor. Park ve yeşil alanlarda
bakım çalışmaları yapan belediye ekipleri, kaldırımlarda da tırpanla ot temizliği yapıyor. Ekipler, budama
çalışmaları sırasında kesilen çalı gruplarından çelik
alınarak belediyeye ait üretim serasında dikimlerini
gerçekleştiriyor.Kındılçeşme piknik alanındaki otopark tarafında kuruyan çınar ağacını yerinden kaldırıp yenisini diken belediye ekipleri, Göynük Mahallesinde de yapımı devam eden parkta sulama sistemi
döşedi, çim ekimi için toprak tesviyesine başladı. Kemer Merkez Mahallesi Şehit Selçuk Gürdal Parkında
revizyon çalışmaları kapsamında çevre duvarını yenileyen belediye ekipleri, toprak serme ve tesviye çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada,
“Kemerimizi güzelleştirmek için belediye ekiplerimiz
sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyor. İlçemiz
genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarımız deva ediyor. Bahar aylarının da yaklaşmasıyla
ilçemizin çehresini daha da güzelleştirmeye başladık.
Öte yandan, pandemiye rağmen ilçemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Herkesin pandemi kurallarına
uymalarını rica ediyorum. El birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz daha güzel günlere kavuşacağız.”

ESNaF / LİMaN caDDESİ

K

oronavirüs salgınının yayılımını durdurmak amacıyla, yılbaşı ve hafta sonunu kapsayan 4
günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Kemer Belediyesi İletişim merkezi ve
Zabıta birimi yılbaşı tatili ile birlikte hafta sonu gerçekleştirilen 4 günlük sokağa çıkma
kısıtlaması nedeniyle, 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak zere
görevinin başında!Kemer’de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlenirken,
kısıtlamayla Kemer'deki caddeler ve sokaklar boş kaldı.Kısıtlama kapsamında Kemer Belediyesi
ekipleri KEBİM'de (Kemer Belediyesi İletişim Merkezi) hizmet verirken, zabıta ekipleri de
vatandaşların ihtiyaçları için görev yapıyor. Temizlik ekipleri de kısıtlama nedeniyle boş kalan
sokaklarda temizlik işlerine devam ediyor.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.

/kemerbelediye

/kemerbelediyesi

/kemerbelediyesi
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Z

or bir süreçten geçtiklerini ancak bu süreci alınan önlemlerle hep birlikte aşacaklarına inandıklarına değinen Başkan Topaloğlu, “Hiç beklemediğimiz bir virüs ile geçtiğimiz bir yılı pandemi şartları içinde tamamladık. Pandeminin
tüm olumsuzluklarına rağmen çalışmalarımıza ara vermedik
ve projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik. Kemer’i yaz sezonuna hazır hale getiriyoruz. Hatırlanacağı gibi geçen yılda
Mayıs sonunda başlayan normalleşmeler ile birlikte Antalya’da en fazla turisti Kemer çekmişti. İnancım o dur ki, bu yıl
da Kemer yine Antalya’nın gözde destinasyonlarından birisi
olacaktır.” dedi.
Otellerimiz güvenli
Bölgedeki otellerin birçoğunun Güvenli Turizm Sertifikası aldığını ve almayan tesislerin de bu sertifikayı almak için harekete geçtiğini anlatan Topaloğlu, şunları kaydetti:
“Bölgedeki otellerimiz sezon hazırlıklarına devam ediyorlar.
Geçtiğimiz yıl birçok otelimiz, dünyanın da önemle takip ettiği
Güvenli Turizm Sertifikasını almıştı. Almayan oteller de bu yıl
sertifikalarını almak için harekete geçmiş durumdalar. Onlarda
kısa sürede bakanlığımızın gösterdiği kriterleri yerine getirerek
bu sertifikayı alacaklar. Bölgemiz güvenle turiste hizmet verecek yapıdadır.”
Kemer her zaman bir numarada
Topaloğlu, Rusya, Ukrayna ve Belarus gibi ülke vatandaşlarının tatillerini en çok geçirmek istedikleri bölgelerin başında Kemer’in geldiğine dikkat çekerek, “Ruslar başta olmak üzere Ukrayna ve Belarus gibi BDT ülke vatandaşları tatillerini geçirmek
için Kemerimizi seçiyorlar. Antalya’da Rus turistin ilk geleceği
yer Kemer. Şu anda bu bölgelerde bir sorun yok. Aldığımız bilgilere göre geçen senenin mart ayına göre erken rezervasyonlar
daha iyi gözüküyor. İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde Nisan
ayı ortasına kadar seyahat kısıtlamasının olduğunu biliyoruz.
İnşallah bu seyahat yasaklarının kalkması ile hareketlilik daha
da belirgin hale gelecektir.” İfadelerini kullandı.
Turizmcilere aşılamada öncelik tanınmalı
Aşılamanın turizmde etkisine de değinen Başkan Necati Topaloğlu, “Aşının turizm performansına etkisi çok büyük olacak.
Dünyada ve ülkemizde aşılama devam ediyor. Aşılamanın performansı her alanda olduğu gibi turizmde de çok önem taşıyor.
Son dönem turizmci dostların önerisi olan ‘Turizmcilere aşılamada öncelik tanınması’ konusunda biz de hem fikiriz. Bölgemiz turizm ile geçinen ve yoğun turist ağırlayan bir bölge. Bu
bakımdan turizm personelinin öncelikli konumda aşılanması
yerinde olacak diye düşünüyorum.” diye konuştu.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU:

AŞININ TURİZM PERFORMANSINA
ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLACAK
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mart ayı
sonunda başlayacak olan normalleşme süreci ile
Nisan ayı gibi bölgede turizmde bir
hareketlenmenin başlamasını beklediklerini
söyledi. Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak kış
döneminde pandemiye rağmen projelere ara
vermeden devam ettiklerini ve Kemer’i turizm
sezonuna hazırladıklarını ifade etti.

ATAV BAŞKANI
EGE, KEMER
BELEDİYESİNDE

KEMER’DE DALIŞ TURİZMİNE
UÇAK BATIRILMASI PLANLANIYOR

A

ntalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül
Ege, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile
bir araya geldi.ATAV Başkanı Ege’ye, ziyarette, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Tayyar Gül de eşlik etti. Ziyarette,
ATAV’ın Kemer Belediyesi ile yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ege, Kemer Belediyesinin turizme yönelik yaptığı projeler ve çalışmalardan dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.
Başkan Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, turizme katkı sağlamak için ATAV ile her
zaman ortak projelere imza atmaya hazır olduklarını
kaydetti. Ege, ziyaret sonrası, Başkan Topaloğlu’na 15
yıldır devam ettirdikleri ve bu seneki ‘Toroslar’dan Akdeniz’e Antalya Lezzetleri’ başlıklı takvim hediye etti.

KEMER BELEDİYESİ
WEB SİTESİ
YENİLENDİ

T

ürkiye’nin en önemli turizm
destinasyonları arasında yer
alan Kemer’e, dalış için uçak batırılması planlanıyor. Dalış tutkunlarının adresi konumundaki Kemer’de
bu yılki turizm sezonu öncesi, dalış
turizmini canlandırmak ve 12 aya yayabilmek amacıyla uçak batırılması
planlanıyor. Kemer’de dalış turizmine hizmet veren dalış merkezi temsilcileri, Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu ile bir araya gelerek bilgi
verdiler. Toplantıya, sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük, Kemer’deki dalış
merkezlerinin temsilcilerinden Ali
Sivrikaya, Alper Güngür, Demir Can
Demirci, Şakir Metin, Savaş Bat, Muhittin Güçlü, Suat Karaman, Kemer
Su Sporları Derneği Başkanı Abdurrahman Aydın, Kemer Balık Adamlar
Kulübü Başkanı Muhammed Alnıaçık katıldı. Toplantıya katılan dalış turizmi temsilcileri, Kemer’deki dalış
turizmine katkı sağlamak ve ilçeye
gelen misafirlere yeni bir dalış noktası sunmak amacıyla uçak batırılması
konusunda fikir alışverişinde bulundu ve Başkan Topaloğlu’ndan destek

istediler. Batırılacak olan uçağın akıntının olmadığı ve hava şartlarından
etkilenmeyecek bir yer olarak belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Başkan Topaloğlu ile bir araya gelen dalış turizminin temsilcileri, dalış turizmine katkı sağlayacak olan uçağın
yerinin belirlenmesi için ayrıca toplanacaklarını belirterek, Kemer Belediyesi olarak destek olmaya
hazır olduklarını kaydetti.
Dalış turizmine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını anlatan Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada,
“Amacımız dalış turizmini sürdürülebilirlik kazandırmak ve bunu 12 aya
yaymak. Bunun için çalışmalarımız
ve projelerimiz var. Öncelikle uçağın
veya uçakların batırılacağı yerin belirlenmesi için sektörün temsilcileri
kendi aralarında toplantı yapacak.
Uçağın batırılacağı yer olarak Ay Işığı
açıkları veya Kındılçeşme sahilinin
açıkları olabilir. Arkadaşlarımız bu
konu üzerinde çalışacak. Hedefimiz
dalış turizmi tutkunlarına yeni yerleri keşfetmelerini sağlamak.” dedi.

Kemer’de batırılması
planlanan uçakla ilgili fikir
alışverişinde bulundular

C

orendon Airlines Turistik
Hava Taşımacılık A.Ş Operasyon Müdürü Atılay Batu
ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama
Müdürü Tuğba Güner, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
ile bir araya gelerek, Kemer’de

batırılması planlanan uçakla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Yapılan görüşmede, Türkiye’nin
en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer’e, dalış turizmi
için batırılması planlanan uçağın
yeri hakkında değerlendirmelerde
bulunuldu.Batırılması planlanan uçak
için destek veren Corendon Airlines,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’ndan uçağın batırılabileceği

yerler hakkında bilgiler aldı. Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
yaptığı açıklamada, turizmi canlandırmak amacıyla batırılması planlanan uçağın batırılacağı yerin hava
şartlarına uygun ve akıntının fazla
olmadığı bir yer olması gerektiğini
söyledi. Batırılması planlanan uçağın
yeri hakkında daha önce dalış turizmine hizmet veren dalış merkezilerinin temsilcileriyle de görüştüklerini hatırlatan Başkan Toplaoğlu,
“Yer konusunda titiz davranıyoruz.
Corendon Airklines yetkilileriyle de
bu konu hakkında fikir alışverişinde
bulunarak bir değerlendirme yaptık.
Uçağı, uygun bir konumda batırarak
Kemer’e ve turizme katkı sağlamak
istiyoruz.” diye konuştu. Corendon
Airlines yetkilileri de konu hakkında
çalışmalara devam ettiklerini ve
desteklerinden dolayı da Başkan
Topaloğlu’na teşekkür ettiklerini
kaydetti.

K

emer Belediyesi resmi web sitesi yenilenerek vatandaşlara daha kolay kullanım olanağı sağlandı.Yenilenen web sitesi, yeni yüzüyle daha sade ve
pratik kullanımıyla vatandaşların hizmetine açıldı.
Yenilenen web sitesinin içerisinde, anasayfa, yönetim,
kurumsal, medya, duyurular, ihaleler, Kemer, hizmet
rehberi, iletişim gibi her türlü bilgi alınabilecek ortamlar
oluşturuldu. Vatandaşların daha kolay iletişime geçebilmesi ve işlemlerini daha hızlı şekilde yapabilmeleri için
yeniden düzenlenen Kemer Belediyesi web sitesi, daha
kurumsal hale geldi. Kemer ile ilgili fotoğraf, video, projeler, etkinlik rehberine de erişimin kolaylıkla sağlanabildiği web sitesi, vatandaşlara kolaylık, hızlı okuma ve
güzel bir görünüm imkanı sağladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Belediyemizin web sitesi yenilendi. Artık halkımız daha kolay erişim sağlayacak ve işlemlerini pratik
daha olarak yapabilecekler. Dolu dolu bir web sitesi
oldu. Yenilenen web sitesinde karışıklığın da önüne geçmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

UKRAYNA ANTALYA KONSOLOSU
RUSTAMOV, KEMER BELEDİYESİ’NDE
Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Başkan Topaloğlu, Konsolos
Muavini Sergii Kaian, Kemer Belediyesi meclis üyesi Ferhan Fidan ve
Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) yetkilisi Ayşegül Uçar’ın da eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu seneki turizm sezonunda Ukraynalı misafirleri Kemer’e davet
eden Başkan Topaloğlu, Ukrayna Konsolosluğu ile her zaman iş birliği
içerisinde ortak projelere imza atacaklarını kaydetti.

SAHİL GÜVENLİK ANTALYA
GRUP KOMUTANI ÖZKURT,
KEMER BELEDİYESİ’NDE
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt,
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.
Ziyarette, Özkurt’a, Kemer Sahil Sahil Güvenlik Komutanı
Ulvi Gönen’de eşlik etti. Başkan Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün de bulunduğu görüşmede, nazik ziyaretleri için Albay Özkurt’a ve Gören’e teşekkür etti.
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Kemer Belediye BaşKanı necati topaloğlu, yaptığı açıKlamasında, Kemer’de yaşayan
tüm vatandaşlara sağlıK anlamında her türlü desteği vermeye çalıştıKlarını söyledi

KEMER BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN YANINDA!

SAĞLIĞINIZ ÖNCELİĞİMİZ
Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşların
tedavileri için Antalya ve Kemer’deki çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.

B

elediye ekipleri, ocak ayında belediye sağlık işleri
müdürlüğüne bağlı hastane servis aracı ve diğer
araçlarla 60 kişiyi çeşitli hastanelere götürdü.
Binek araçla muayene için 7 hastayı Antalya’daki
çeşitli hastanelere götüren ekipler, belediyeye ait
otobüsle 42 , hasta nakil ambulansı ile de 11 kişinin
çeşitli hastanelere sevkini sağladı.
Belediye ekipleri, evde sağlık hizmetleri kapsamında
da 21 hastaya evlerinde enjeksiyon ve pansuman
yaptı. Ekipler, evde bakım hizmetleri kapsamında da
hasta vatandaşları evinde ziyaret ederek ihtiyacı olup
olmadığını sordu.
İhtiyaç sahibi 2 hastaya tekerlekli sandalye veren
ekipler, 3 hastaya hasta yatağı temini sağladı.
Öte yandan, ilçe sınırları içerisinde yaşayan 126
kişiye telefon üzerinden psikolojik danışmanlık
hizmeti verildi.
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 dikkat çeken
Başkan Topaloğlu, belediye olarak halkın sağlığını her
zaman düşündüklerini ifade etti.
Topaloğlu, belediye olarak yaşlı, yatağa bağımlı ve
hasta olan vatandaşların kontrollerini yaptırabilmeleri
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. Pandemi
döneminde de halkımızı yalnız bırakmadan hizmet
etmeye devam ediyoruz. Halkımızın daha sağlıklı bir
yaşam için kazanmaları için de belediye olarak
desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

KEMER BELEDİYESİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
HİZMETİ ONLİNE OLARAK YAPILIYOR

K

emer Belediyesi’nde vatandaşlara verilen ücretsiz psikolojik danışmanlık
hizmeti, online olarak verilmeye başlandı. Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Psikolog Sevilay
Bozkaya tarafından ücretsiz olarak verilen
yüz yüze danışmanlık hizmeti, dünyada ve
Türkiye’de etkisini devam ettiren koronavirüs salgını nedeniyle online olarak verilmeye başlandı.
Online sisteme geçilmesi ile pandemi nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması ve
hizmetlerini kesintisiz olarak almaları
amaçlanıyor.
Psikolog Bozkaya, yaptığı açıklamada,
“Vatandaşlarımıza yüz yüze hizmet veriyorduk. Ancak pandemi nedeniyle hizmetlerimizi online olarak yapmaya başladık. Verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, bilişsel davranışçı terapisi, kısa ve çözüm odaklı
terapi, çocuk ve yetişkin testleri yapıyoruz.
Bunların hepsini ücretsiz olarak yapıyoruz.
Vatandaşlarımızın mağdur etmemek için
çalışamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

YARALI
GÜVERCİNE
BELEDİYEDEN
ŞEFKAT ELİ
Kemer’de yaralı halde bulunan güvercin, Kemer Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.
Kiriş Mahallesinde bir otelin bahçesinde vatandaş tarafından bulunan güvercin, Kemer
Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi
Uzun, yaralı güvercinin tedavisine başladı.
Uzun, yaptığı açıklamada, “Hayvansever bir
vatandaş bulduğu yaralı güvercini bize teslim
etti. Biz de hemen tedavisine başladık. Güvercinin sağ kanadının altında açık bir yara olduğunu tespit ettik. Dikiş atarak tedavisini tamamladık. Tam anlamıyla iyileştikten sonra
doğaya bırakacağız.” diye konuştu.

K

emer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü,
Zabıta Müdürlüğü ve KEBİM (Kemer Belediyesi İletişim Merkezi) Birimi, Beldibi’nden Çıralı’ya uzanan bölgede vatandaşların sorunlarını dinliyor ve önerilerini alıyor.
Ziyaretlere Kemer Belediyesi Bölge sorumlularından Adem Barış, Mahalle Muhtarları, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ile
Halkla İlişkilerden Esra Akan’da katılıyor. Her
daim Sosyal Belediyecilik ilkesi ile hareket
eden Kemer Belediyesi, vatandaşları ziyaret
ederek sıkıntı ve taleplerini yerinde
dinliyor.Vatandaşların belediye hizmetleri ile
ilgili görüş ve düşüncelerini almak, sıkıntılarına derman olmak amacıyla ekiplerin ziyaret-

ler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan
Necati Topaloğlu,” Olağanüstü bir pandemi
döneminden geçiyoruz. Sosyal Belediyecilik
anlamında vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımız sıkıntılarını, önerilerini gerek
Belediyemize gelerek, gerekse de telefonla ya
da mesajla bizlere iletiyorlar. Bizlerde Sağlık
İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz
ve KEBİM’de görev yapan arkadaşlarımız ile
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek onları dinliyor, isteklerini alıyor,
dertlerine derman olmaya çalışıyor, belediye
olarak çalışmalarımızı kendilerine anlatıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında
yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNDEM 'DENİZ KAPLUMBAĞALARI'

Ç

ıralı Deniz Kaplumbağaları Kooperatif Başkanı Erdal Elginöz, Kooperatif
Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Şahin ve Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali
Acar'ı ziyaret ederek, Çıralı ve bölgenin
simgesi olan Deniz Kaplumbağalarının
bölgedeki yaşamları hakkında bilgilendirme yaptılar.Yapılan sunumda Masmavi
denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla en

önemli turizm merkezlerinden birisi olan
Çıralı'nın simgesi Caretta Caretta'ların bölge için önemi anlatıldı. Ziyarette, Belediye
Veterineri Fevzi Uz da yer alırken, Başkan
Vekili Hasan Ali Acar yaptığı açıklamada,
Caretta Carettaların Çıralı Bölgesi için çok
önem taşıdığını ve korunması adına da
Kemer Belediyesi adına gereken her türlü
desteği verdiklerini ve vermeye de devam
edeceklerini söyledi.

KEMER’DE BULUNAN
YARALI ŞAHİN,
KEMER BELEDİYESİ TARAFINDAN TEDAVİYE ALINDI

K

emer’de yaralı halde bulunan şahin,
Kemer Belediyesi tarafından tedavi
altına alındı. Beldibi Mahallesinde
yaşayan Şeref Çelik ve Ercan Mert isimli
vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan şahin, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine
götürüldü. Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, yaralı şahinin tedavisine
başladı. Uzun, yaptığı açıklamada, şahinin
geçen haftaki şiddetli sağanaktan ve soğuktan etkilenebileceğini düşündüklerini
söyledi.
Şahin gibi yırtıcı hayvanların soğuktan
etkilenebildiğini anlatan Uzun, “Şahin şu
anda düşkün durumda. Biz ısıtma, gıda ve
sıvı desteği sağladık. Herhangi olumsuz bir
durumu yok. İyileştiği zaman doğaya salacağız.” diye konuştu.
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KEMER’E APAYRı BİR RENK KATAcAK OlAN

KINDILÇEŞME SAHİL PROJESİ,
KEMER’İN DIŞARIYA
AÇILAN PENCERESİ OLACAK

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
Kemer’de yapımı devam eden projelerle
ilgili açıklamalarda bulundu.

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
Kemer’de yapımı devam eden projelerle
ilgili açıklamalarda bulundu.
Kemer’e apayrı bir renk katacak olan Kındılçeşme Sahil projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Topaloğlu, belediye ekiplerinin şu anda yürüyüş yollarını açmaya başladıklarını söyledi.
Topaloğlu, Kındışçeşme Sahil projesinin 900
metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde
olacağını, insanların burada rahatça vakit geçirebileceği bir alan olacağını kaydetti.
Söz konusu projeyle ilgili yapılan eleştiriler
hakkında da konuşan Başkan Topaloğlu, şöyle
konuştu:
“Burada yapılan çalışmaların tamamı yasaldır. Yasal olmayan hiçbir çalışma yapmıyoruz.
Burayı birine tahsis etmeyeceğiz. Burası Kemer halkının. Kındılçeşme Sahil projesi Kemer’in dışarıya açılan bir penceresi olacak.”
Başkan Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker
(Olbia) Parkında da çalışmaların son hızıyla
sürdüğünü belirterek, “Burada artık sona doğru geliyoruz. Bordür çalışmaları devam ediyor.
Elektrik ve su tesisatı çalışmaları başladı.”
dedi. Atatürk Parkındaki çalışmaların yaklaşık
1 ay sonra tamamlanacağını ve Kemer halkının hizmetine sunacaklarını ifade eden Topaloğlu, Atatürk Parkının Kemer halkının ve ilçeye gelen misafirlerin ilgisini çok çekeceğini
dile getirdi.

STK’lara KındılÇeŞme PrOjeSi TanıTıldı
Kemer Belediye Başkanı necati Topaloğlu’nun öncülüğünde başlatılan Kındılçeşme sahil
projesi, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine tanıtıldı.

B

“Burada yapılan çalışmaların tamamı yasaldır. Yasal olmayan hiçbir çalışma yapmıyoruz. Burayı birine tahsis etmeyeceğiz. Burası Kemer halkının. Kındılçeşme Sahil projesi Kemer’in dışarıya açılan bir penceresi olacak.”

KEMER
www.kemer.bel.tr

#senbenyokbizvarız

aşkan yardımcısı Gülsüm Bal, toplantıda, Kındılçeşme’nin tarihi ile ilgili kısa
bir sunum yaptı. daha önce yapılan imar
planları hakkında da bilgiler veren Bal, proje
kapsamında milli emlak Genel müdürlüğünden 2 yıllık ön izin alındığını kaydetti. yapılan
sunumda, proje kapsamında, yürüyüş yolları,
bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, oturma
grupları, dinlenme yerleri, sosyal donatılar,
gölgelikler ve otoparkın yer alacağı belirtildi.
yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve 40 metre
genişliğinde yapılacak olan projenin Kemer’e
yeni bir soluk kazandıracağı bildirildi. Çalışmalar kapsamında sahil bandında yer alan
kumların Kemer Belediyesi arslanbucak Hizmet alanına taşınarak korumaya alındığına
vurgu yapan Başkan yardımcısı Bal, “Buradaki kumlar koruma altında. Bununla ilgili çok
sayıda şikayet geliyor. ama biz kumları korumaya aldık. Proje çalışmaları sırasında tekrar
alınan yerlere serilecek.” diye konuştu. Bal,
daha sonra STK temsilcilerinin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Topaloğlu da
katılanlara teşekkür etti.

Yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve 40 metre
genişliğinde yapılacak olan projenin Kemer’e
yeni bir soluk kazandıracağı bildirildi.

KülTür ve Turizm BaKanlığı’ndan Çamyuva’ya HalK Plajı

KEMER'E DEĞER KATACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Çamyuva Halk
plajı'nda çalışmalar başladı.

Meclis üyelerinden tam not

KEMER’İN YENİ YÜZÜ
‘ATATÜRK PARKI’

K

emer’e yeni bir kimlik katacak olan Atatürk
Parkı projesinde sona yaklaşıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ince işçiliklerin kaldığı ve çalışmaların hızla devam ettiği
park alanında incelemelerde bulundu.
İnceleme sırasında Başkan Topaloğlu’na, Kemer
Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Baki
Yalın, meclis üyeleri İsmail Aka, Hasan Ali Acar,
Ferhan Fidan, Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle sorumlusu Özgür Şahin ve Çamyuva Mahalle
Muhtarı Rıdvan Vicir eşlik etti.
Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi alarak, fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Projemizde artık sona doğru geliyoruz. Çalışmalar son hızıyla
sürüyor. Burası tamamlandığı zaman, Kemer halkı ve ilçemize gelen
misafirleri cezbedecek bir yer olacak. Şimdiden Kemer halkına hayırlı olsun.” dedi.
Alanda inceleme yapan meclis
üyeleri, çalışmaların hızla devam
ettiğini ve yapılanların çok güzel olduğunu belirtti.
Çalışmaların tamamlanmasının
ardından proje kapsamında, ters ev,
kafe, oturma alanları, yürüyüş ve
bisiklet yolları, 2 adet çelikten köprü, koşu yerleri, aydınlatmalar, kitap okuma yerleri, sosyal donatılar,
pergoleler yapılacak.

Ç

amyuva Mahallesi'ne değer katacak
Halk Plajı projesinin Kemer'e yakışacağını söyleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer'e değer katacak her türlü projenin bölgemize değer
kazandıracağını biliyoruz. Kültür ve Turizm
Bakanlığımıza bu projenin bölgemize kazandırılmasından dolayı teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Kemer Belediyesi olarak eğer
istenirse gücümüz oranında, araç ekipmanlarımız ile birlikte bizlerde gereken desteği

vermeye hazırız"dedi.Planlamaları tamamlanarak çalışmaları başlanan plaj, yeni sezonda ücretsiz hizmet verecek. "Beş yıldızlı
ücretsiz halk plajları" serisi kapsamında
düzenlenen ve doğal dengenin korunacağı
plajda kamusal hizmet anlayışı esas olacak,
zengin olanaklar sunan sosyal alanlar oluşturulacak. Toplam 33 bin metre karelik
alana yapılacak halk plajı yaklaşık 2000
kişilik olacak. Plaj alanından restoranlar,
otopark gibi pek çok hizmet sunulacak.

