kemer1son_QUARKXPRESS (8.5) SABLON 67 LIK BOBIN 5.04.2021 20:23 Page 1

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibi, 29 Mart 2019 yılında göreve geldiği günden itibaren Kemer’de yapılmayan ve

Atatürk Parkı

yapılamayanları bir bir hayata geçiriyor. Kemer’de değişim rüzgarı eserken, vatandaşlar hizmetlerden memnun!

Kuzdere Kapalı Pazarı

Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı

Kındılçeşme Sahil Projesi
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#senbenyokbizvarız

KEMER’DE DEĞİŞİM RÜZGARI ESİYOR!

Kemer Belediye BaşKanı necati topaloğlu önderliğinde
Kemer’i daha üst seviyelere yükseltebilmek için özverili çalışmalar yürüten Kemer Belediyesi,
2. yılında makamın gücüne değil hizmetin onuruna ve halkın güvenine sahip olmayı da başardı!
¥ Tasarrufu ön planda tutarak, kavga değil
hizmet siyaseti izleyen ve ilçe genelinde
birçok sorunu en kısa sürede çözüme
kavuşturan Başkan Necati Topaloğlu ve
ekibi, tüm birimleriyle vatandaşların
taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirdi.

TASARRUF EDİYORUZ,
KEMER KAZANIYOR!

¥ Kemer’i daha üst seviyelere
yükseltebilmek için özverili çalışmalar
yürüten Kemer Belediyesi, makamın
gücüne değil hizmetin onuruna ve halkın
güvenine sahip olmayı da başardı.

∂ Beldibi'nden Çıralıya'ya uzanan bölgemizde tüm
mahallelerimizde eşit hizmet anlayışı ile hummalı
çalışmalarımız sürüyor. Bu süre içerisinde
verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına öncelikle
‘Tasarruf'u ön plana çıkardık. Temsil ettiğmiz
kurumda tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu
biliyor ve tüm harcamalarımızı bu doğrultuda
yapıyoruz. Yaptığımız ciddi tasarruflar ile bugün
verdiğimiz sözleri daha rahat hayata geçirme fırsatı
buluyoruz.
∂ Tasarruf tedbirlerimiz tüm birimlerimizde
uygulanmaktadır. Tasarruflarımızı devam ettirerek
Kemerimize aralıksız hizmetler vermeye kararlıyız.
Geçtiğimiz dönemde personelimiz maaşlarını zaman
zaman aylarca alamazken, artık personel maaşlarını
gününde alıyorlar, onlarında evlerine mutlu bir şekilde
gitmelerini sağlıyoruz .

“KINIYORUZ,

¥ 60 milyon lira borçla alınan Kemer
Belediyesi kısa zaman içerisinde borcunu
ödedi ve üstüne pandemiye rağmen
birçok yatırıma imza attı.

∂ Sen, ben yok, biz varız! sloganı ile çıkmış
olduğumuz bu kutsal görevimizde yaklaşık 2
yıldan bu yana Kemer'i hep birlikte yönetiyoruz.
Vatandaşlarımızın verdiği güven ile Kemer'de
çalışmalarımıza gece gündüz demeden var
gücümüzle çalışıyoruz.

¥ Başkan Necati Topaloğlu ile öncü
belediye olmak için var gücüyle çalışan
Kemer Belediyesi, kabuk değiştirerek
Kemer’i hak ettiği yere doğru götürmeyi
başardı. Kemer Belediyesi’nin her alanda
yaptığı çalışmalar takdirle karşılandı.
Bizleri Kemer için faydalı olan her
konuda destekleyen Kemer Halkımıza,
Meclis Üyelerimize, daire müdürlerimize,
çalışkan belediye personelimize sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

¥ Aylarca maaş alamayan belediye
personelinin maaşlarını günü güne
yatırmayı da başaran Kemer
Belediyesi, personeline verdiği değerin
üstüne değer kattı. Her zaman Sevgili
Halkımızın sesine kulak veriyor ve
çözüm odaklı çalışmalarımızı her daim
devam ettiriyoruz.
¥ Hem Antalya’ya yakınlığı, hem
muhteşem doğası, hem modern bir
kentte erişilebilecek her türlü imkana
sahip olmasının avantajını görüp
değerlendirdiğimiz Kemer’de; eğitim,
kültür sanat, spor, sosyal ve çevre
alanlarında yapılan ve yapılmakta olan
yatırımlarla Kemer’i cazibe merkezi
haline getirmek için çalışmalarımızı
yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz.
¥ Güneşi, denizi ve doğası ile bir dünya
markası olan güzel ilçemiz için plan ve
projelerimizde belediyemiz
kaynaklarının en etkin ve verimli
şekilde kullanımına öncelik veriyoruz.

GENÇLER MUTLU, BİZDE MUTLUYUZ

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU:

“Rusya, Ukrayna ve
Baltık pazarlarında
Kemer ön planda.”

ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

K

KEMER’İN İLK SKATE PARKI
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer
Esnafları ve Turizmcileri Derneği (KESDER) Başkanı
Abdullah Çilengir’e yapılan saldırıyı şiddetle
kınadıklarını söyledi. ¥ sayfa 2

KEMER BELEDİYESİNE AİT
SERALARDA ÇİÇEK ÜRETİMLERİ
HIZLA DEVAM EDİYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun, Kemer'e ilk
defa kazandırdığı skate parkında gençler eğleniyor.

K

emer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından, Merkez Mahallesinde
bulunan Schwabach Parkı içerisinde
temelleri atılan ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan skate parka gençler akın ediyor.
Gençler, skate park uygulaması ile spor,

bisiklet, kaykay ve paten tutkunu gençlerin
eğlenerek vakit geçirebileceği bir alana
sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Park içerisinde gençlerin aksiyon ve adrenalin dolu hareketler yapabileceği alanlar
bulunuyor. ¥ sayfa 3

KEMER’E ApAYRı BiR RENK KATAcAK olAN

KINDILÇEŞME SAHİL PROJESİ’NDE
ÇALIŞMALAR HIZLA
DEVAM EDİYOR

Y

eni Mahalle Kındıl mevkisinde bulunan ve
mülkiyeti hazineye ait
taşınmazların da içerisinde
bulunduğu alandaki çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları yapılıyor. ¥ sayfa 2

¥ sayfa 2

emer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, turizm
sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.Turizm
sezonuna hazırlandıklarını
belirten Başkan Topaloğlu,
yaklaşık 1 ay içerisinde Kemer
içerisinde gerçekleştirdikleri
projeleri bitirmiş olacaklarını
söyledi. ¥ sayfa 3

/antalyakemerbelediyesi

/kemerbelediye

/kemerbelediyesi

DOWN SENDROMLU
ÇOCUKLARLA
FİDAN DİKTİ
¥ sayfa 3

/kemerbelediyesi
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BAŞKAN TOPALOĞLU İSA KONUK PASAJI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İsa Konuk Pasajı esnafıyla bir araya geldi.

İ

sa Konuk Pasajında yapılan toplantıya, Başkan
Topaloğlu’nun yanı sıra, Kemer Belediye Başkan
Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu, Kemer Esnaf
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal ve esnaf
katıldı.
Pasaj esnafının sorunlarını daha önce talep etmesi
üzerine esnafla görüşen Başkan Topaloğlu, çevresel,
turizm ve pandemi dönemiyle ilgili sorunlar hakkında bilgi aldı.
Esnafın yaşadığı sorunları tek tek not alan Başkan
Topaloğlu, pasaj esnafıyla çözüm noktaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, esnafın sorunlarını dinlediklerini ve yetkileri dahilinde ellerin-

den gelen desteği vereceklerini söyledi.
Pasaj esnafının sorunlarını dinleyerek ortak bir çözüm noktasında buluşmak istediklerine değinen Topaloğlu, “Pasaj esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Esnafın dile getirdiği sorunlara çözüm
arayışında bulunduk. Ortak bir noktada buluşmak
için de fikir alışverişi yaptık.” diye konuştu.
Esnaf odası başkanı Ünsal ise Başkan Topaloğlu’nun esnafla her zaman yakından ilgilenerek sorunlara çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.
Başkan Topaloğlu’nun önerisi sonrası pasaj esnafıyla bir araya geldiklerini ifade eden Ünsal, “Pasajdaki ortak sıkıntı çok sayıda mülk sahibinin olması
ve kimsenin pasajın sıkıntılarına el atmaması. Buranın sahipleri var ama sahipsiz gibi kalmış olması so-

Kemer’e apayrı bir
değer katacak olan
Kındılçeşme Sahil
Projesi kapsamında
yürütülen çalışmalar,
son hızıyla sürüyor.

runların başında geliyor. Sonuçta belediyenin belirli
bir hareket alanı var. Her şeyi yapması mümkün değil. Buna rağmen Başkan Necati Topaloğlu esnafın
sıkıntılarını dinledi ve çözüm bulmaya çalıştı.” diye
konuştu.
Pasajda kuaförlük yapan Arzu Deniz Yılmaz da ilk
taleplerinin üzerine Başkan Topaloğlu’nun hemen
gelerek esnafın sorunlarını dinlediğini söyledi.
Esnafın taleplerini dinleyerek çözüm üretmek için
çalıştığı için Topaloğlu’na teşekkür eden Yılmaz,
“Başkan Necati Topaloğlu’na isteklerimizi ve dileklerimizi söyledik. Yakın ilgileri için kendisine teşekkür
ediyoruz. Sorunların çözülmesi için tekrar bir toplantı kararı aldık. İnşallah sorunlarımız kısa zamanda
çözüme kavuşur.” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 15 yıldır pasajda esnaflık yapan Selçuk
Doğru ise yaptığı açıklamada, Başkan Topaloğlu’nun
taleplerini dinlemesinden dolayı mutlu olduklarını
kaydetti.
Doğru, pasajın giriş ve çıkışlarında bazı sıkıntıların
da olduğuna değinerek, “Bu sıkıntılarımızı Başkan
Necati Topaloğlu’na ilettik. Kendisi de neler yapılabilir konusunda bilgilendirdi. Sorunları el birliği ile
çözmemiz gerektiğini söyledi. Başkanımız dik durarak çok doğru adımlar artıyor. Esnafla ilgilenip taleplerini yerine getirmeye çalışıyor. Herkesin yardımına koşamayabilir ama elinden geldiğince dinleyip çözmeye çalışıyor. Kendisine bu gayretinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

“KINIYORUZ,
ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

KINDILÇEŞME SAHİL PROJESİ’NDE
ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Y

eni Mahalle Kındıl mevkisinde bulunan
ve mülkiyeti hazineye ait taşınmazların
da içerisinde bulunduğu alandaki çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları yapılıyor.
Kemer’in değerine değer katacak olan ve ilçeye gelen misafirler tarafından da çok beğenileceği düşünülen proje, Konyaaltı sahil projesinin bir başka versiyonu niteliğinde olacak.
İçerisinde, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, koşu yolu, sosyal donatılar, otopark, spor alanlarının da yer alacağı projenin
yaz sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.
Proje ile ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Söz konusu
alanda 6.12.2016 tarihinde Kültür ve Turizm
Bakanlığınca onaylanmış olan imar planında
kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 metrede
park alanında kalan hazine adına kayıtlı yaklaşık 45000 metrekare alanda, Çevre ve Şehir-

cilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı-Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünden alınan ön izin kapsamında halkın hizmetine
sunmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şu anda herhangi bir sorun yok. Yapılan düzenleme 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve
Yönetmeliği kapsamında onaylanan ilk 50
metredeki park alanı 5393 sayılı Belediye kanununun bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.
Kemer’in marka değerini yükseltecek bir
proje olduğuna dikkat çeken Başkan
Topaloğlu, “Buraya gelen vatandaşlarımız ve
misafirlerimiz çok memnun kalacak. İstedikleri şekilde vakit geçirebileceği bir alan olacak. Dedikodulara kulak asmadan halkımıza
en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin.” diye konuştu.

KEMER BELEDİYESİ’NE AİT SERALARDA
ÇİÇEK ÜRETİMLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Esnafları ve Turizmcileri Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir’e yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

K

ESDER Başkanı Çilengir’in dükkanında oturduğu sırada kimliği
henüz belirlenemeyen sopalı kişilerce darp edildi. Dükkan
içerisinde yaşanan arbede de hafif şekilde yaralanan Çilengir,
daha sonra Kemer Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.
Olayın duyulması üzerine toplanan Kemer esnafı, Kemer Belediyesi
önüne gelerek Başkan Topaloğlu ile görüştü.
Başkan Topaloğlu, esnafın yanında olduklarını belirterek, yaşanan
olayı şiddetle kınadıklarını söyledi.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer
gibi bir yerde böyle olayların yaşanmasının üzücü olduğunu
vurgulayan Başkan Topaloğlu, “Yapılan saldırı oldukça yanlıştır.
Bunun karşısındayız. Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi
gerekiyor. Kiriş Mahallesindeki yapılması planlanan alışveriş merkezi
ile ilgili Kemer Belediyesi olarak ruhsat vermedik. Vermeyeceğiz.
Göynük Belediyesi zamanında, Belediye Başkanı olarak ticari bant
verilmesin diye iki defa meclis kararı aldık. Ben gittikten sonra

otelin birinin altına 3 bin metrekare alışveriş merkezi yaptılar. Ben
bu işe karşıyım yine karşısında olmaya devam edeceğim. Birileri
bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. Ben iş yeri açma ve çalıştırma
iskanı verdiysem getirin benim önüme istifa edeyim gideyim. Ben
bu kadar sözümün arkasındaydım. Sizin derdiniz bizim derdimiz.
Kemer ilçe genelinde yasal olmayan hiçbir yer işletme açılamaz.”
diye konuştu. Esnaf sözcüsü Erdal Saltık ise yaptığı açıklamada,
yapılan saldırının tüm Kemer esnafına atılan bir ‘tokat’ olduğunu
kaydetti. Yapılan saldırı sonrası Kemer Kaymakamlığı, Kemer
Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğünün yanlarında olduklarını bilmek
istediklerini ifade eden Saltık, “Ekmeğimizle ilgili mücadeleden
hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Kemer Belediyesinin de bizlere
destek olması gerektiğine inanıyoruz. Biz buraya kimseyi suçlamaya
gelmedik.” dedi.
Belediye önünde toplanan esnaf, yanlarında olduğu için Başkan
Topaloğlu’na teşekkür etti.

DEHA BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA VE BİODİZEL FİRMASI İLE PROTOKOL İMZALANDI
Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park, bahçe ve meydanlarda kullanılan bitkileri kendi seralarında üreterek tasarruf
ediyor. Belediye ekipleri, tasarruf etmek anlamında mevsimlik çiçekleri ve çeşitli bitki türlerini kendi üretiyor. Arslanbucak Hizmet
Alanı’nda kurulan seralarda üretilen bitkiler, özenle ve el emeği ile
üretildikten sonra Kemer’in sokak ve caddelerinde yerlerini alıyor.

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarını
sürdüren Kemer Belediyesi, bitkisel atık yağların toplanmasıyla ilgili
Deha Bitkisel Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzaladı. Gelecek nesillere daha temiz bir
çevre bırakma hedefiyle hareket eden Kemer Belediyesi, bitkisel atık
yağların toplanarak geri kazanımının sağlanmasına yönelik sözleşmeyi
yeniledi. Deha Bitkisel Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Kemer’de bitkisel atık yağların
güvenli bir şekilde toplanarak çevreye ve canlı türlerine verdiği zararı
azaltmak ve ayrıca bitkisel atık yağlardan biodizel üretiminin sağlanmasıyla

ülke ekonomisine yardımcı olmak amacıyla yeni kararların alındığı görüşmede, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, atık bitkisel yağların kayıt
içi toplanmasını sağlamak ve bu sayede gelecek nesillere yaşanabilecek
bir çevre bırakabilmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek adına
Kemer Belediyesi olarak çalışmalara hız kazandırılacağını söyledi. Kemer
halkını bitkisel atık yağ toplama konusunda teşvik etmek için hediyelerinin
olacağını da belirten Topaloğlu, “Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdiği
bitkisel atık yağlarını muhtarlıklara bırakacağımız toplama noktalarına
getirebilecek veya telefonla bildirerek belirttiği adresten protokol imzaladığımız Deha Biodizel firması araçlarıyla aldırabilecek. Bu noktada
tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz.” dedi.
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geNÇLer MUTLU, Bİzde MUTLUYUz

yarınlarımız
bu günlerİmİzden
daha güzel
olacak

KEMER’İN İLK SKATE PARKI
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun, Kemer'e ilk defa kazandırdığı skate parkında gençler eğleniyor.

K

emer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Merkez Mahallesinde bulunan Schwabach
Parkı içerisinde temelleri atılan ve yapımı büyük
ölçüde tamamlanan skate parka gençler akın ediyor.
Skate park uygulaması ile spor, bisiklet, kaykay ve
paten tutkunu gençler, eğlenerek vakit geçirebileceği
bir alana sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Park içerisinde gençlerin aksiyon ve adrenalin dolu
hareketler yapabileceği alanlar bulunuyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer'in ilk skate parkını yapmak bize nasip
oldu. Bu park içerisinde gençlerimizin kaykay, paten ve
bisiklet sürebileceği ve spor yapabileceği bir alan oluşturduk. Ben kendim de gidip gördüm. Gayet güzel olmuş.
Etrafında çevre düzenlemesi yapacağız. Etrafına uyarı
tabelaları koyacağız. Gençlerin rahat olmaları için
elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.
Gençlerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.
Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın ise
gençlerin skate park yapılması konusundaki ciddi

taleplerini kısa sürede yerine getirdiklerini söyledi.
Schwabach Parkı içerisinde 600 metrekarelik alana
skate parkını dizayn ettiklerini ifade eden Yalın, “Parkta
kullanılan tüm malzemeler Kemer Belediyesi tarafından
üretildi. Tamamını kendimiz inşa ettik. Gençlerin enerjilerini
burada boşaltmalarını sağladık. Gençlerimize hayırlı
olsun. Bu tür yatırımların devamı gelecektir. Bundan
sonraki skate parkın Göynük Mahallesinde yapılmasını
düşünüyoruz.” dedi.
Kemer’de yaşayan 40 yaşındaki paten tutkunu Erman
Üstün, parkın çok güzel olduğunu ve beğendiğini söyledi.
Gençler için büyük avantajlar sağlayacağını düşündüğünü
ifade eden Üstün, “Beton olarak yapılması çok iyi oldu.
Türkiye’de beton parklar sayılı. Antalya’da da ilk defa
Kemer’de yapıldı. Gece ışıklandırmaları da olursa çok iyi
olur. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na gençlere
yönelik olan bu çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Paten tutkunu gençlerden Tolga Pehlivan da 12 yıldır
agresif patenle uğraştığını kaydetti.

Antalya’da ilk defa beton park yapıldığını sosyal medyadan gördüğünü anlatan Pehlivan, “Parkın beton olması
bizim için güzel bir şey. Konyaaltı’nda oturuyoruz. Gelip
görmek istedik. Parkı çok beğendik. Haftada bir kez
kesin olarak gelmeyi düşünüyorum. Kemer Belediye
Başkanı Necati Topaloğlu, çok iyi düşünmüş. Çünkü kolay
kolay akla gelen bir proje değil. Buna ihtiyacımız vardı.
Tahta yapıyorlar ama bir sene sonra kırılıyor. Beton
olması bizim için çok iyi oldu. Başkanımıza çok teşekkür
ediyoruz.” şeklinde konuştu. Ekstrem sporuyla ilgilenen
İbrahim Can da paten sürmek için Antalya’dan Kemer’e
geldiğini söyledi. uzun zamandır böyle bir parkın
yapılmasını beklediklerine dikkat çeken Can, isteklerini
kısa sürede gerçekleştiren Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu’na teşekkür etti. Paten tutkunu Selim
ulukanoğlu da parkı çok güzel bulduğunu ve enerjilerini
atma imkanı verdiği için Kemer Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’na teşekkür etti. Ailesiyle parkta eğlenmeye
gelen minik Ela Yasmin Tutucu ise parkı çok beğendiğini
ve sürekli paten kaymaya geleceğini belirtti.

“RuSYA, uKRAYNA vE BAlTıK PAzARlARıNDA KEMER öN PlANDA.”

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizm sezonu öncesi
değerlendirmelerde bulundu. Kemer Belediyesi olarak turizm
sezonuna hazırlandıklarını belirten Başkan Topaloğlu, yaklaşık 1
ay içerisinde Kemer içerisinde gerçekleştirdikleri projeleri bitirmiş
olacaklarını söyledi.
Topaloğlu, turizmcilerle sık sık istişarede bulunduklarını, yaptıkları
görüşmelerde Nisan ayında Kemer’de bir hareketlilik beklediklerini
ifade ederek, “Kundu, Belek, Lara bölgesindeki turizmciler Mayıs ayı gibi
hareketlilik yaşanacağını söylüyor. Kemer olarak özellikle Rusların ve
BDT ülkelerinden yoğun olarak misafirin geldiği bir bölgeyiz. Bu
pazardan aldığımız bilgilere göre Rusların ilk tercihi yine Kemer
olacaktır. Sezonun ilk misafirleri önce Kemer’e geliyor. Turizm
sezonunun iyi geçeçiğini tahmin ediyoruz.” dedi.
Rusya, Ukrayna ve Baltık ülkeleri pazarlarında herhangi bir sıkıntı
olmadığına değinen Başkan Topaloğlu, “İngiltere’de 15 Mayısta bir
gevşeme olacağı söyleniyor ama şu anda bir kıpırdanma yok.
İngiltere’den alınacak haberler de iyi olursa daha iyi bir sezon geçiririz
diye düşünüyorum. Tanıtımla ilgili çalışmalarımız son hızıyla devam
ediyor. Rusya’da Mart ayında düzenlenen MITT Moskova Fuarına
katıldık. Kemer’deki tanıtım rüzgarını Kemer Belediyesi olarak
üzerimize alıyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN TOPALOĞLU,
DOWN SENDROMLU
ÇOCUKLARLA FİDAN DİKTİ

KEMER BElEDİYE BAŞKANı / NECATİ TOPAlOĞlu

Sevgili Halkımız,
31.03.2019 tarihinde, yarım kalan bir hikayeyi
destana çevirmeye, Kemer’imizi hakettiği değere
kavuşturmaya, 7'den 77'ye hizmet etmeye, yaptık
yine yapacağız, hep birlikte başaracağız, tüketen bir
Kemer değil, üreten yeni bir Kemer yaratacağız..
diyerek çıkmış olduğumuz bu kutsal yolda, siz sevgili
halkımızın destekleriyle, vermiş olduğunuz yetki ile
bizleri onur ve gurur verici Kemer Belediye Başkanlığı
görevine getirdiniz.
Son bir yıl içerisinde tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi
altına alan COVİD-19 virüsü nedeniyle ülke olarak
olağanüstü bir dönemden geçmemize rağmen
bölgemizde yatırımlarımız ve hizmetlerimiz aralıksız
devam etmiş ve şüphesiz devam edecektir.
İnanıyoruz ki, yarınlarımız bu günlerimizden daha
güzel olacak.
Bu bağlamda bizlere vermiş olduğunuz
desteklerinizden dolayı bir kez daha hepinize ayrı
ayrı can-ı gönülden teşekkür ediyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum..

MITT Moskova Turizm Fuarı

Moskova’da
keMer rüzgarı
Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer
alan ve bu yıl 27'ncisi düzenlenen MITT Moskova
Turizm Fuarı'nda Kemer'e olan ilgi dikkat çekti.

AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE:

“NeCaTİ BaŞkaN İLe keMer'dekİ
deĞİŞİMİ gÖrüYorUz."

A

K

emer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, down sendromlu çocuklarla fidan
dikti. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Göynük
Mahallesinde fidan dikimi etkinliği yapıldı. Etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, Kemer Engelliler Derneği (KEMED) Başkanı Nur Batıbay Yanmış,
KEMED Onursal Başkanı Feyzullah Buke, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Asım Yıldırım, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı. Kemer Belediyesi, toplumda sosyal farkındalık oluşturmak ve duyarlı bir toplum yetişmesine
katkı sağlamak adına "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle engelleri ortadan kaldıran bir davranış olması için down sendromlu öğrencilerin
fidan dikmesini sağladı. Başkan Topaloğlu, fidan dikimi etkinliğinde down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenerek beraber fidan dikti. Başkan Topaloğlu ile
fidan diken down sendromlu çocuklar, geleceğe bir nefes bırakabilmenin heyecanını yaşadı.
Etkinlikten sonra Kuğulu Parkta çocuklarla pasta keserek eğlenen Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Bugün farkındalık oluşturmak için down sendromlu çocuklarımızla fidan dikimi etkinliği yaptık. Bu çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım.
Biz Kemer Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yaptık ve yapmaya da
devam ediyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Bu konuda bilinçlenmeyi artırmak gerekiyor. Bu çocuklarımızı topluma kazandırmak için elimizden gelen çalışmaları da yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
KEMED Başkanı Yanmış ise duygusal ve mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.
Down sendromlu çocukları unutmayarak onları hatırlayan ve onlara önem verdiği için Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür eden Yanmış, “Bizleri unutmayan başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın adını taşıyan fidanları diktik. Hepsi çok mutlu oldu. Amacımız farkındalık oluşturmak ve bilinçlenmeyi sağlamak.” dedi.

ntalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Adlıhan
Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Dereye, ziyarette, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Bolat Ünsal, AESOB Genel Sekreteri Mehmet Işıldağ, Kemer Ulaştırma
Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş da eşlik etti.
AESOB Başkanı Dere, ziyarette yaptığı konuşmasında, pandemi döneminde ilçeleri tek tek ziyaret ettiklerini söyledi.
Ziyaret ettikleri ilçelerde esnafı da dolaştıklarını belirten Dere, “Kemer önemli bir ilçemiz. Kemer’de yaklaşık 2 bin 800 üyemiz var. Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun esnafa verdiği desteğin farkındayız. Daha önce Göynük Belediye Başkanlığı zamanında Göynük’e
yaptığı katkıları da biliyoruz. Kemer Belediyesinin eski mali durumu ile
şu anki durumu arasındaki farkı biliyoruz. Necati başkanla Kemer’deki
değişimi ve dönüşümü görüyoruz. Esnafın ve işçinin yanında olduğu
için Başkan Topaloğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.
Başkan Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
her zaman diyalog içerisinde olmanın faydalı olacağını ve sonuca ulaşmanın daha kolay olacağını söyledi.
Pandemiden dolayı Türkiye’de herkesin zor zamanlar geçirdiğine değinen Başkan Topaloğlu, “Şu dönemde esnafı daha fazla düşünmek zorundayız. Meclis kararıyla esnaftan alınan kiralarda indirim yaptık. Bu
dönemde esnafın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kiriş
mahallesinde açılması planlanan alışveriş merkezi ile ilgili bizim kararımız net. Asla onay vermedik. Esnafın yanında durmaya devam ediyoruz. Kemer’de artık daha fazla ticari bant açılmasına karşıyız. Pandemi
döneminde esnafa maske, dezenfektan ve ilaçlama konusunda yardımcı oluyoruz. Turizm konusu da şu anda çok umutlu. Turizmciler
2019’’un yüzde 70’ini yakalarız diye söylüyorlar. İnşallah her şey daha
iyi olur.” diye konuştu.
AESOB Başkanı Dere, Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, daha
sonra Kemer’deki esnafı ziyaret etti.

D

ünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer
alan ve bu yıl 27'ncisi düzenlenen MITT Moskova Turizm
Fuarı'nda Kemer'e olan ilgi dikkat çekti.
Pandemi kurallarının uygulandığı ve Kemer Belediye meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan'ın temsil ettiği Kemer
standına olan ilgi, Rusların Kemer'i özlediği şeklinde yorumlandı.
Kemer'in Rusya'da küçük Moskova olarak adlandırıldığı bilinirken, fuar dönüşü açıklamalarda bulunan Kemer Belediyesi
meclis üyesi Hasan Ali Acar, fua-

ra katılan çok sayıda tur operatörü ve acente temsilcisiyle temasta bulunduklarını söyledi.
Acar, Rusya'dan turizm adına
umutlu döndüklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz hafta, MITT
Moskova Fuar'ında 300 metrekarelik Türkiye adası içerisinde
yer alan Kemer standında bölgemizin tanıtımını yaptık. Rusların
Kemer standına ilgisi oldukça
fazlaydı. Kemer'i çok özlediklerini bizzat iletiler. Acente ve tur
operatörü profesyoneller ile bir
araya geldik. Kısa sürede Kemer'e geleceklerini söylediler.
Yüzlerce kartvizit ile Kemer'e
döndük.“ diye konuştu.
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Kemer Belediyesi, Başkan Necati
Topaloğlu öncülüğünde eğitim alanında
yaptığı hizmetlerden adından sıkça söz ettiriyor. Emekli bir öğretmen olması
dolayısıyla eğitimin ne kadar önemli
olduğunun bilinciyle hareket eden Başkan
Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak ilçedeki tüm okulların ihtiyaçlarını gidermeye
gayret gösteriyor.

“Dünya’nın turizm gözdesi ve Türkiye’nin eğitim başkenti
olabilmek adına çıktığımız yolda 31 Mart 2019 seçimlerinde
görevi devraldık. Sadece Kemer halkının değil
misafirlerimizin de yönetimde söz sahibi olduğu, çağdaş
modern ve demokratik yönetim anlayışı ile örnek alınan bir
belediye olma yolunda kararlılıkla çalışan bir KEMER
2.yıl
hayaline doğru emin adımlarla ilerliyoruz.”

özel

¥ İlçede bulunan 22 okulun tüm boya,
badana, tamir ve tadilat, klima gibi
ihtiyaçlarını temin ederek eğitime büyük
katkı sağlayan Kemer Belediyesi, Başkan
Topaloğlu’nun girişimleriyle öğrencilere
yönelik hizmetler yapıyor.
¥ Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri
arasında yer alan Kemer’in turizmin
yanında eğitim alanında adından söz
ettirmek için gecesini gündüzüne katan
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
ve ekibi, ilçedeki okulların çevre
düzenlemelerini de gerçekleştiriyor.
¥ Beldibi’nden Çıralı’ya kadar olan okulların
bahçe duvarları, bahçe çitleri giriş kapıları,
yağmur suyu tahliye çalışmaları,
korkulukları, güvenlik kulübesi, kantin
yapımları, bank gibi ihtiyaçlarını da
eksiksiz şekilde yerine getiriyor.
¥ Toplamda 153 öğrencinin bulunduğu
Ahmet Erkal Eğitim Destek Kursunda,
pandemi nedeniyle online eğitime geçildi.
Anlaşılan 11 öğretmenle online eğitim alan
öğrencilerin, derslerinden geri kalmaması
için her türlü imkan sağlanmaya devam
ediyor.

Ahmet Erkal Spor tesisleri geleceğe açılan kapı oldu

¥ Öte yandan, kurs merkezinde, ücretsiz
deneme sınavları da yapılarak,
öğrencilerin gireceği üniversite sınavının
bir nevi provası yapılıyor.

Öğrencilerin kırtasiyelerini ve servislerini karşıladık

Üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla daha önce gazino olarak da
kullanılan Ahmet Erkal Spor Tesislerindeki bina, Başkan Topaloğlu’nun girişimleriyle
adeta ‘çiçek’ gibi oldu. Tesislerdeki bina, kurs merkezine dönüştürülerek, üniversiteye
hazırlanan öğrencilerin ücretsiz kurs alabildiği bir eğitim yuvası haline geldi.

İlçedeki anasınıfından 8. sınıfa kadar olan yaklaşık 12 bin öğrencinin kırtasiye
malzemelerini ve servislerini karşılayan Kemer Belediyesi, geleceğin teminatı olan
öğrencilerin ailelerine maddi anlamda bir nebze olsun destek oluyor. Kemer Belediyesi,
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Kemer’de lise eğitimi devam eden bin 100
öğrencinin C plakalı araçlarla ücretsiz taşınmasını da sağlayarak, büyük bir hizmete
daha imza attı. 2019 yılında Tekirova, Çamyuva, Göynük, Beldibi, Kuzdere ve Kiriş dahil
olmak üzere, belediyeye ait 7 araç ile günlük 320 öğrencinin güvenli bir şekilde okullarına ve evlerine ulaşımı sağlandı. 2020 yılında da Tekirova, Göynük, Çamyuva, Beldibi,
Kiriş ve Kuzdere mahallelerindeki okullarda eğitim alan 200 öğrenci pandemi tedbirleri
kapsamında okullarına ve evlerine ücretsiz şekilde taşındı.

Kemer Belediyesi olarak ilçedeki tüm
okulların ihtiyaçlarını karşılıyoruz

kemer5_QUARKXPRESS (8.5) SABLON 67 LIK BOBIN 5.04.2021 19:47 Page 1

2.yıl
özel

KORONAVİRÜS
İLE MÜCADELEMİZ
DEVAM EDİYOR!
Kemer Belediyesi, tüm
dünyayı ve Türkiye’yi
etkisi altına almaya
devam eden Kovid-19
salgını ile büyük bir
mücadele içerisine
girdi. Salgının
Türkiye’de görülmeye
başladığı ilk günden
itibaren tüm tedbirleri
almaya başlayan
Kemer Belediyesi,
kurduğu ekiple maske
üretmeye başladı.
∂ Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon

maske üreterek halka ücretsiz
şekilde dağıtımını yapan Kemer
Belediyesi, ilçedeki tüm resmi
kurumlara da dezenfektan ve
temizlik malzemeleri dağıttı.
∂ İlçedeki ana yollar, parklar,

okullar, taksi durakları, otobüs
durakları, kahvehaneler, berber
ve kuaförler, sanayi sitesi, resmi
kurumlar, pazar yerleri
dezenfektan ekipleri tarafından
su tankerleriyle rutin olarak
yıkanıp temizlendi.
∂ Arslanbucak düğün salonunda

üretimi devam eden maskeler,
pazar yerlerinin girişlerinde
vatandaşlara ücretsiz olarak
dağıtılıyor.
∂ Halkın ateşini de ölçen belediye

ekipleri, pazar esnafını da
koronavirüs tedbirlerine uyup
uymadığı konusunda denetliyor.
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Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiple

KEMER’İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ
Halka en iyi hizmeti en kısa zamanda verebilmek için uğraşan belediye ekipleri, Beldibi’nden Çıralı’ya kadar yeni projeler ile alt ve üst yapı
çalışmalarına imza attı. Kemer’in makus talihini yeniden çizen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer’i hak ettiği yere getirmek için karınca misali çalıştı.

Atatürk Parkı

Kındılçeşme Sahil Projesi

Her zaman halkımızı dinledik, öneri ve görüşlerini dikkate aldık!

∂ Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez halkın tüm taleplerini
değerlendirmeye başladıklarını söyledi. Halka hizmet etmek için kolları sıvadıklarını anlatan Başkan Topaloğlu, insanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dedikodu değil hizmet etmek için çalışmaya başladıklarını aktardı. Topaloğlu, gece gündüz demeden Kemer’in sorunlarını derinlemesine çözmek için çalışmaya başladıklarını
belirterek, “Göreve gelir gelmez yola koyulduk ve halkımıza hizmet için kendimizi adadık. Beldibi mahallesinden Çıralı bölgesine kadar tüm bölgemizde alt ve üst yapıya önem verdik. Belediyeyi 60 milyon lira borçla aldık. Aylarca maaş alamayan belediye personelinin maaşlarını yatırdık ve artık herkes maaşını günü gününe almaya başladı. Önceki dönemden kalan borçlar, yapılan israfları ve boş harcamaları kısarak Kemer’e hizmet etmeye başladık. Bir taraftan borç öderken bir taraftan da ilçemize yatırım yapmaya devam ettik.” diye konuştu.

Modern yollar

Eski Hali

Yeni Hali

KEMER
www.kemer.bel.tr

Yıl:1 Sayı:1 Kasım 2020 ÜCRETSİZ

#senbenyokbizvarız

Kemer Belediyesi
Aylık Bilgilendirme Gazetesi
Yıl:1 Sayı:6
Nisan 2021
Kemer Belediyesi Adına Sahibi
Başkan
Necati TOPALOĞLU
Genel Yayın Yönetmeni
Halil ÖNCÜ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Asım YILDIRIM
Hukuk Müşaviri
Umut GÜNEŞ
Haber Merkezi
Yunus İÇEN
Yunus Emre UNAY
Volkan TEMEL
Murat MEŞE
Ahmet DÖNMEZER

Adres-İletişim:
Merkez Mahallesi Yalı Cad. No:1
Kemer / ANTALYA
Tel: 0 242 814 15 03
www.kemer.bel.tr
E-mail: info@kemer.bel.tr
Baskı-Tasarım:
İleri Basım Matbaacılık A.Ş. Tel: 0242.340 50 40 Muratpaşa / Antalya

∂ Kendilerine durmak yakışmaz diyen fen işleri müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun
öncülüğünde Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesini
yeni ve daha modern bir görünümüne kavuşturdu.
∂ Bölgemizdeki okulların boya, badana ve tamirat işleri yapıldı.
∂ Belediye ekipleri, yılladır çözülemeyen Çıralı -Adrasan arasındaki köprü sorununu çözerek halkın imdadına yetişti. Bozuk yollar yapıldı, yeni kavşak ve daha
modern yollar halkımızın hizmetine kazandırıldı.
∂ Dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen ve
zamanında birçok sinema filminin çekim noktaları arasında yer alan Ayışığı Koyu’na giden Barış Manço, Onno
Tunç caddeleri ile 152. sokağı baştan sonra yenileyen
Başkan Topaloğlu ve ekibi, ilçenin çehresini değiştirmeye başladı.Yılladır Kemer’in kanayan en büyük yaralarından olan bu yolu, en kısa sürede tamamlayan ekipler, aydınlatma direkleri, kaldırımları, alt ve üst yapısıyla daha modern bir hale getirdi. Başkan Topaloğlu’nun
örnek çalışma anlayışıyla hareket eden ekipler, halkın
denize daha rahat ulaşımını sağlamak için de örnek çalışmalar gerçekleştirdi. Oteller arasında yer alan ara yolların bakım ve onarımını yapan ekipler, halkın aileleriyle vakit geçirebileceği yeni alanlarda oluşturdu.
∂ Halkın en büyük isteklerinden olan Kındılçeşme
plajında düzenleme yapan Kemer Belediyesi, içerisinde
kafe, otopark, piknik alanı, oturma yerleri, yeşil alanlar,
duş kabinleri, soyunma odaları, tuvaletlerin de olduğu
modern bir sahayı Kemer halkına kazandırdı. Kındılçeşme’yi adeta baştan sona değiştiren Başkan Topaloğlu ve
ekibi, Kemer halkına büyük bir hizmet kazandırdı.
∂ Arslanbucak Mahallesinde belediyeye ait sosyal
tesislerin tüm yapım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayan belediye ekipleri, adeta fabrika gibi çalışarak
kendi ürettiği beton bloklar, kilit taşlar ve beton üretimi
ile de hem belediyeye katkı sağladı hem de halka hizmet etti.
∂ Başkan Topaloğlu, belediye ekiplerinin üstün gayretleri sonucu, Tekirova Mahallesinde yaklaşık 30 yıldır
yapılamayan Amara yolunu kısa sürede tamamlayarak
halkın karanlıktan kurtulmasına yardımcı oldu. Ayrıca,
Belediye ekipleri, Tekirova Mahallesi Şehit Er Hasan Yılmaz Caddesinde bordür ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.
∂ İmar sorunu ile yıllardır hizmetin götürülemediği
Beldibi Mahallesine hizmet için adım atan Başkan
Topaloğlu, imar planlarını askıya çıkardı.
∂ Kemer’in en önemli caddeleri arasında yer alan
Lise Caddesi’nin eski harabe ve atıl durumundan arındıran Topaloğlu ve ekibi, caddenin çehresini değiştirdi.Yapılan aydınlatmalar, gölgelikler ve çevre düzenlemesi
ile yeni görünümüne kavuşan Lise Caddesi, vatandaşlardan tam not aldı.
∂ İlçe genelindeki tüm derelerde ıslah çalışmalarını
da hızlı bir şekilde yapan belediye ekipleri, yıllardır yaşanan su baskınlarının da önüne geçmiş oldu.
∂ Her mahallenin tüm ara sokak ve caddelerinde de
asfalt yamaları, bozuk yolların tamiri, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapan belediye ekipleri, Kemer’in
tüm çehresini değiştirdi.Belediye ekipleri, Göyük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddelerinde asfalt
kaplama, kaldırım, bordür, aydınlatma çalışmaları yaparak Kemer’i daha modern hale getirdi.
∂ Yıllardır yapılamayan Çamyuva Mahallesi İstiklal
Caddesi, Başkan Topaloğlu’nun girişimleriyle kısa zaman içerisinde tamamlanarak halkın kullanımına sunuldu. Çamyuva halkı, bozuk olan ve yıllardır dert yandığı İstiklal Caddesinin yeniden düzenleyen ve Başkan
Topaloğlu’na teşekkür etti.
Belediye ekipleri, öte yandan, Çamyuva Mahallesinin
tüm ara sokak ve caddelerin de yol, yama, kaldırım,
yağmur suyu drenaj hatları ve aydınlatma çalışmalarını
eksiksiz şekilde tamamladı.
∂ Araç parkımızı genişlettik! Kemer Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, bünyesinde bulunduran 4 adet
otomobil, 11 adet kamyonet, 1 adet motosiklet, 8 kamyon, 7 traktör, 1 greyder, 1 tır, 8 kazıcı yükleyici, 3 ekskavatör, 1 mikser kamyonu, 1 silindir, 3 forklift, 2 vinç ile
halka en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyor.

Belediye’yi borç batağından kurtardık, israfa son verdik!

Modern parklar

∂ Kısa süre içerisinde belediyenin tüm borcunu kapatan ve kasasında para biriktirmeye
başladıklarına dikkat çeken Başkan Topaloğlu, “Belediyeyi tamamen borç batağındayken aldık ama kısa sürede borcumuzu kapattık. Borç ödeyen belediyeden yatırım yapan belediyeye dönüştük. Yeme içme ve israfa son verdik. Sadece kendi temsil ağırlama giderlerinden gelen parayla Kemer’e birçok hizmet yapılabilirdi ama hiçbiri yapılmamış. Biz bunu tam tersine çevirdik ve halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Parklar gelişigüzel büfelerden arındırıldı.

Eski Hali

Eski Hali

Atatürk Parkında çok önemli bir projeye imza atan Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu ve ekibi, parkta yeniden düzenlemeler yaparak eski kötü halini yeniden
modern bir görünüme kavuşturdu. Atatürk Parkımız ile yeni bir projeye daha imza
atmanın mutluluğunu yaşarken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adını
bir kez daha yaşatacak olmanın, yeni nesillerimize ideolojilerini aktarabilecek
olmanın onuru içerisindeyiz. Parkın içerisinde aydınlatmalar, ters ev, kafe, bisiklet
yolu, yürüyüş yolları, 2 adet çelik köprü, oturma alanları, yeşil alanlar, kitap okuma
alanları, pergoleler ve sosyal donatılar yer aldı.

Lise caddesi dükkanları yenilendi.

Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı

Kemer’e yakışacak

Kemer’e ayrı bir değer katacak dev proje olarak nitelendirilen Kındılçeşme Sahil Projesi çalışmaları ise son hızıyla devam ediyor. Konyaaltı
sahil projesinin bir değişik versiyonu olacak olan projede 900 metre
uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak. İçerisinde spor alanları,
yürüyüş alanları, bisiklet yolu, dinlenme alanları, yeşil alanlar, sosyal
donatılar, aydınlatmalar ve büfelerin olacağı projenin Kemer’in tanıtımına da ayrı bir değer katması bekleniyor.

Kuzdere Kapalı Pazarı

Yeni Hali
Kındıl Çeşme piknik alanı

Kemer’in cazibe merkezi olacak

Tekirova Amara yolu düzenlendi ve ışıklandırıldı

Verdiğimiz sözleri tutuyoruz

Köprü ve dere ıslah çalışmaları

Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında ise yeniden düzenleme çalışmaları devam ederken, çalışmalarda sona geliniyor. Parkın içerisindeki çalışmalar kapsamında, restoranlar, duş alma üniteleri, tuvalet, soyunma odaları, yeşil alanlar, dinlenme yerleri, kafe, sosyal donatılar ve aydınlatmalar yer alacak.

Kemer’in ilk kapalı pazar yerini halka kazandıran Başkan Topaloğlu ve ekibi, Kuzdere
Mahalle halkının da takdirini aldı. Kemer’in ilk Kapalı Pazar yeri hizmete alındı. Pandemi
şartlarına rağmen bütün mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kemer'in ilk kapalı
Pazar yerini Kuzdere'ye kazandırdık. Kısa sürede tamamlanarak halkın ve pazar esnafının
kullanımına sunulan Kemer’in ilk kapalı ve modern pazar yeri Kuzdere Mahallesinde halkın
daha rahat alışveriş yapmasına da olanak sağladı. Pazarımız modern görüntüsü ve yapısı ile
olduğu kadar yüz tanıma kamera sistemi ile ileri teknoloji ile hizmet veriyor. Yine pazarımızın
yanında bir bina yaptık ve burada da bir mutfağımız var. Vatandaşımız mevlütünü düğününü,
nişanını burada yapabilecek. Bu kapalı pazarlarımız sırası ile diğer mahallemizde de yapılmaya
devam edecek.
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‘Her şeyin başı sağlık ve sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz’ sözüyle hareket eden Kemer
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığına önem veriyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek,
geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Kemer Belediyesi evde bakım hizmetleriyle örnek
bir belediye olmaya devam ediyor. Bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evlerini temizleyen
belediye ekipleri, yaşlıların ihtiyaçlarını da gideriyor.

“Yeşili sev ve koru”
Kemer Belediyesi, “Yeşili sev ve koru” sözünü yerine getiren ender belediyelerden biri. Daha yeşil bir Kemer için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halk için yeşil alanlar oluşturdu. Daha yeşil bir Kemer için çalışıyoruz! Halkın yeşil alanlarda aileleriyle rahat ve
huzurlu bir zaman geçirebileceği, piknik yapabileceği, ferah bir ortamda vakit geçireceği alanlar oluşturan belediye ekipleri, Kemer’i daha
modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmaları da yaptı.

¥ Hastanelere ücretsiz servis imkanı sağladık. Hastalara hasta yatakları temini sağlayan
belediye ekipleri, tedavi olması gereken hastaları Antalya ve Kemer’deki hastanelere ücretsiz şekilde servisini sağlıyor.

¥ Psikololojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında da
bulunan belediye ekipleri, ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyor.

¥ Sağlık ekiplerimiz koronaya karşı büyük mücadele veriyor. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı savaş açan Kemer Belediyesi, sağlık işleri müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki işletmelere ücretsiz şekilde dezenfektan, maske ve eldiven desteği sağladı. Koronavirüse karşı tedbirleri çok hızlı devreye sokan belediye ekipleri, ilçe
genelinde dijital temassız ateş ölçerlerle vatandaşların vücut ısılarını kontrol etti. Pazar
yerleri giriş ve çıkışlarında halka ücretsiz maske dağıtımı da gerçekleştiren belediye
ekipleri, olumsuz bir duruma mahal vermemek adına her zaman temkinli oldu.

¥ Selden mağdur olan vatandaşlarımızın yanındaydık. Sağlık işleri müdürlüğü ekipleri, kış
aylarında yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirerek, ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı oldu.

¥ Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadık. Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri,
sokak hayvanlarını da hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İlçe genelinde belirlenen yerlerde
besleme çalışmaları yapan belediye ekipleri, su ve mama kaplarıyla sokak hayvanlarına
destek oldu. Belediye veteriner hekimi ve çalışanlarınca tüm yaralı hayvanlara tedavi
uygulayan belediye ekipleri, çok sayıda kedi ve köpeği de kısırlaştırdı.

∆ Kendi seramızda üretim yapıyoruz! Fabrika gibi çalışan Park
ve Bahçeler Müdürlüğü, kendi seralarında üretilen çiçekleri ve
ağaçları ilçe genelinde uygun yerlere dikti. Kemer’de kentleşmenin
beraberinde getirmiş olduğu çevre
sorunlarının insan hayatına yapmış olduğu psikolojik ve fiziksel
baskıları en aza indirmek için yeşille bütünleşmiş bir kent düzenlemek ve toplumda yeşil çevrecilik
kavramını oluşturmak için gecesini
gündüzüne katan belediye ekipleri,
Göynük Mahallesi Fen Lisesi yanında yeni açılan yoldaki refüje (Çomaklar Mevkii kavşağından anayol kavşağına kadar) çizilen peyzaj
projesine uygun olarak, toprak tesviyesi yapıldıktan sonra ayraç,
dolomit taşı ve kiremit irmiği kullanıldı.
∆ Binlerce mevsimlik çiçek.. 37 adet Ficus nitida,70 adet Thevetiaperuviana ağacı ile 1000 adet Duranta
80 adet bodur zakkum çalısı 2700 adet
Vinca, Delosperma, ruschia yer örtücü ve
mevsimlik çiçek bitkileri de dikilerek temmuz ayında refüj uygulaması tamamlandı.
∆ Tekirova Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan orta refüj de peyzaj düzenlenmesi yapıldı.
∆ Selçuklu Av Köşkü bahçesinde yabancı ot temizliği yapılarak alan temizlendi. Sulama sistemi ve toprak tesviyesi yapılarak çim ekildi.
∆ Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs
Merkezi önü yeşil alanda sulama sistemi
döşenerek toprak tesviyesi yapıldı ve
mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.
∆ Kemer’e yeni parklar kazandırıyoruz.
Aslanbucak Mahallesi Karanfil Caddesi 247. Sokak kesişimin de bulunan 392 ada üzeri 2206metrekarelik park
alanının projesi Müdürlüğümüz tarafından
çizildi. Önce alan dolgusu yapılarak bordürü, yürüme yolları, sulama sistemi döşenerek yapısal uygulamalar tamamlandı. Çocuk oyun grubu kurulumu yapılarak, bank,
çöp kovası konularak park mobilyaları tamamlandı. Aydınlatma sistemi ve yeşil
alan düzenlemesi de yapılarak park kullanıma açıldı.
∆ Göynük mahallesi 272-274 adalar
arasında bulunan 1985 metrekarelik park
projesi çizilerek uygulamasına başlanıldı.
Alan dolgusu yapılarak bordürü, yürüme
yolları, sulama sistemi döşenerek yapısal
uygulamalar tamamlandı. Aralık ayı itibari
ile toprak tesviye işleri tamamlandı.
∆ Çamyuva Mahallesi Turizm caddesi
ile Ahmet Can caddesi kesişimindeki döner kavşakta revizyon çalışması yapıldı. Bu kapsamda sulama sistemi yenilenerek, ayraç, kiremit irmiği ve pomza kullanıldı. Mavi çim
bitkileri de dikilerek eylül ayında refüj
uygulaması tamamlandı.
∆ Çamyuva Jandarma Karakolu
önündeki üçgen refüjün sulama sistemi
döşendi, toprak tesviyesi yapılıp çim tohumu atıldı. Kenar kısımlarına gül dikimi
yapıldı.
∆Kemer Aslanbucak Mahallesi Erendiz kavşağında yer alan refüje revizyon
projesi çizilerek uygulaması yapıldı. Bu
kapsamda sulama sistemi yenilenerek,
ayraç, dolomit taşı ve pomza kullanıldı.
Asparagus ve menekşe bitkileri de dikilerek refüj uygulaması tamamlandı.
∆Kemer Belediyesi Merkez bina girişine revize peyzaj düzenlemesi yapılırken, ustalar bordür yenilemesini gerçekleştirdi; dolomit taşları ve
kiremit irmiği ile düzenleme tamamlandı. Hercai menekşe, Asparagus, Cyclamen, duranta, bodur gravilea, ficusbonsai bitkileri de dikilerek kasım
ayında peyzaj uygulaması tamamlandı.
∆ Kemer Belediyesi Merkez bina
arka tarafında yer alan İl göç İdaresi yan
tarafındaki kum alanda peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ayraç dolomit taşı, pomza
kullanıldı. Begonvil, Duranta, orta kısmına
da saksıda Ficusbonsai konularak Aralık
ayında düzenleme tamamlandı.Parklara
da 60 adet köpek giremez levhası montajı yapıldı.
∆ Tüm yeşil alan, refüj ve parkların
çim biçimi ve tırpanla temizliği, dökülen
yaprakların temizliği periyodik olarak yapıldı.
∆ Yeşil alan, refüj, park ve kaldırımdaki ağaçlar türlerine göre uygun mevsimde bakım ve gençleştirme budamaları, güvenlik kameralarına engel olan bitki budamaları
uygun alet ekipman ile gerekli durumlarda yüksek araç ile yapıldı.
Ayrıca tüm bitkilere form budaması, çit
budaması, su sürgünleri ve kuru dal
budaması düzenli olarak yapıldı.
∆ Şiddetli rüzgarda yıkılan ağaçlar kaldırılarak, ahşap destek yapıldı.
Kötü hava şartları sebebiyle kırılan
dallar, kuruyan ağaçlardan çıkan
odunlar Sosyal yardım çerçevesinde
belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bildirimine göre ihtiyaç
sahiplerine dağıtıldı.
∆ İlçede yeni yapılmış ya da ömrünü tamamlamış yeşil alanlarda sula-

ma sistemi projesi çizilerek uygulandı. Yeşil Alan sulama sisteminde oluşan arızalar (sondaj, sprink, damlama boruları,
vana) giderildi. Tüm parklarda ve yeşil
alanlardaki sulama sitemlerinin tamir ve
bakımları yapılarak zamanında müdahale
edilerek su kaçakları en aza indirildi.
∆ Arazöz ile semt pazarı, yol, beton
alanların yıkanması ve ihtiyaç halinde yeşil alanlarda yeşil alan sulaması yapıldı.
∆ Yeşil alanlarda ve parklardaki aydınlatma sistemleri (yanmayan lambaların, elektrik direklerinin değişimi sondaj
motoru arızaları), elektrikli ve pilli sulama
sistemlerinin zaman ayarı yapılıp sistemler aktif hale getirilip kontrolleri düzenli
olarak yapıldı.
∆ Arslanbucak Mahallesi Hizmet Alanı’nda bulunan üretim serasında Ocak,Şubat,Mart aylarında budanan bitkilerden yayılıcı
mine, kazayağı, zakkum, bodrum papatyası ve begonvil bitkilerinden çelik alınarak tavalara üretim yapıldı.
Yeterli gelişim sağladığında şaşırtılarak
saksılara alındı.
∆ Korona virüs önlemleri kapsamında, koronavirüsün başladığı ilk günlerden bu yana parklar, çocuk oyun alanları,
duraklar, semt pazar yeri, tüm anayol
cadde kaldırımları üst geçit Hizmet Alanı
hafriyat kamyonları, çöp kamyonları ve
kaymakamlık araçları camiler, mezarlık,
muhtarlık binaları, Kemer İlçe Otogarı,
otogar otobüsleri, taksi durakları, Halk
Eğitim Merkezi, kütüphane, adliye lojmanı, kapalı spor salonu başta olmak üzere
belediyemiz bünyesinde ilaçlama dezenfekte işlemi dönüşümlü olarak yapılmaya
başlandı. Bankalar, 1.Noter, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuzdere Sanayi Sitesi talep doğrultusunda dezenfekte edildi.
∆ Kındıl Çeşme Günübirlik Alana yol
açma çalışmaları sırasında sökülen toplam 50adet benjamin çınar dut ağaçları
nakil edilerek dikimi gerçekleştirildi. Dikilen ağaçlara damlama sulama boruları
döşendi.
∆ Kemer Merkez Mahallesi Onno
Tunç Caddesinde yer alan refüje revizyon projesi çizilerek uygulaması yapıldı.
Bu kapsamda sulama sistemi yenilenerek, ayraç, dolomit taşı ve pomza kullanıldı. Belediyenin kendi serasında üretimini yaptığı telgraf, bodur ruelia ve kadife bitkileri de dikilerek haziran ayında
refüj uygulaması tamamlandı.
∆ Rejüj çalışmaları Kemer Merkez
Mahallesi Lise Caddesinde yer alan refüje
revizyon projesi çizilerek uygulaması yapıldı. Bu kapsamda sulama
sistemi yenilenerek, ayraç, dolomit taşı ve pomza kullanıldı. Serada
üretimi yapılan kadife bitkileri de dikilerek refüj uygulaması tamamlandı.
∆ ÇamyuvaMahallesi Atatürk Caddesi orta refüje revizyon çalışması yapıldı. Bu kapsamda sulama sistemi yenilenerek, ayraç ve pomza kullanıldı.
Üretimi yapılan gazania bitkileri de dikilerek eylül ayında refüj uygulaması
tamamlandı.
∆ Parklardaki oyun grupları yenilendi. Geleceğin teminatı çocuklar eğlensin diye parklardaki oyun gruplarını
da yenileyen belediye ekipleri, yeni
parklar açtı. İlçedeki çocuk oyun grupları, spor aletleri ve Kent mobilyalarının bakım, onarım ve tamir işleri için
Fen işleri Müdürlüğüne bilgi verildi. Yapımı için yardımcı personel desteği verildi. İhtiyaç durumuna göre yeni malzemeler eklendi. Ahmet Oğlu
Mustafa Minta Parkı, Arslanbucak Mahallesi Ahmet Toygar Parkı
Arslanbucak Mahallesi Murat- Nail – Sebahat Çalık Park alanı oyun grubu altına eskiyen kauçuklar sökülerek alan hazırlandı.
Yeni kauçuk döşemesi ekipler tarafından
gerçekleştirildi.
∆ Çiçek parterlerinde yıpranan mevsimlik çiçeklerin (lahana, portakal nergisi,
aslanağzı, kadife, rozet, zinyavb) değiştirilmesi, eksiklerin tamamlanmasına yönelik dikim, çapalama gibi işler yapıldı.
∆ Çocuk Oyun Grupları zeminlerinde
sertleşen kumlar kabartıldı eklemeler yapıldı.
∆ Mahalle toplantılarına katılım sağlanarak, ilçe halkının talep öneri ve eleştirileri not alınmış ve müdürlük tarafından
değerlendirilerek sonuca bağlanmıştır.
∆ Belediye sınırlarındaki tüm okul ve kamu kurumlarının yeşil
alan bakım onarım işleri ile sıhhi tesisat işleri belediye ekipleri tarafından program doğrultusunda yapıldı.
∆ İlçe sınırlarında yer
alan belediyeye ait havuzların rutin temizlik kontrol ve bakımları yapıldı,
süs havuzlarının yosunlaşması, sivrisinek, görüntü kirliliği oluşmaması için
kimyasal malzeme alınarak havuzlarda kullanılmıştır. Havuz süpürgesi
ile de günlük olarak havuzlarda temizlik yapılmıştır.
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Tertemiz bir kent için çalışıyoruz
Ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden faydalanarak kendine ayrılan bütçeyi
tasarruflu kullanan, doğal kaynakları koruyan, ihtiyaç halinde günün her saatinde ekiplerini organize edebilen, eğitimli ekipler oluşturan, her
kesimin beğenisini kazanan, modern ve sağlıklı bir kent oluşturmayı da vizyon edinen Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm
çalışanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir
şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın yaşam standardını yükseltmek misyonuyla hareket ediyor.
“Temizlik imandan gelir” sözüyle işe
koyulan temizlik işleri müdürlüğü ekipleri,
sabahın erken saatlerinden başlayarak
Kemer’i daha temiz hale getirmeye
çalışıyor.

∂ 04.03.2020 tarihinde belediye
tarafından 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre yapılan ihale ile Paksan Geri
Dönüşüm Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi 1 Şubesi'ne 5 yıllığına verilen
iş kapsamında, 1 Nisan-31 Aralık tarih
aralığında Paksan Geri Dönüşüm firması
tarafından toplama yapılarak tonlarca
ambalaj atığının geri dönüşümü sağlandı.
∂ Vatandaşların bahçe budama
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bahçe
atıkları ve moloz, hafriyat atıkları belediye
ekipleri tarafından yürütülen program
doğrultusunda günlük olarak toplanarak
Antalya Büyükşehir Belediyesinin Kemer’de
bulunan aktarma istasyonuna naklediliyor.
∂ Temizlik İşleri Müdürlüğünün kent
temizliği faaliyetleri çerçevesinde caddeler,
sokaklar ve pazaryerleri el süpürgesi ve
vakumlu yol süpürme araçları marifetiyle
her gün düzenli olarak temizleniyor.

∂ Kollekt uygulaması:

∂ Cadde ve sokaklarda bulunan
mazgallarda biriken yaprak ve çeşitli çöpler,
birçok noktada süpürge aracıyla vakum
uygulanarak bazı noktalarda manuel olarak
süpürge personeli aracılığıyla el ile düzenli
olarak temizleniyor.

∂ Belediye ekipleri, tonlarca giysi atığı
topluyor.

İlçe genelinde daha temiz bir gelecek
yaratmak için gece gündüz demeden çalışan
belediye ekipleri, teknolojiyi de devreye
soktu.Vatandaşlar, Kollekt uygulamasıyla
çöp gösteriliyor, bizde en kısa sürede
bölgeye ekiplerimizle gidip çöpü bulunduğu
yerden kaldırıyoruz. Kollekt uygulaması ile
çöpler ve atıkları daha hızlı temizleniyor. Her
yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafire ev
sahipliği yaptığımız Kemer’de, misafirlere
daha temiz bir ortamda tatil yapmaları için
çalışmaya devam ediyoruz.

İlçede kullanılmış kıyafet ve ayakkabıların
toplanmasında belediyenin anlaşmalı olduğu
Tabiat Geri Dönüşüm Firması tarafından
Temizlik İşleri Müdürlüğüne getirilen temiz,
ütülü giysiler Türk Kadınlar Birliği Kemer
Şubesine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak
üzere teslim ediliyor.
∂ Temizlik Kampanyaları düzenliyoruz.
5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri
kapsamında çöplerin çevreye
bırakılmamasına dikkat çekmek amacıyla
Kındılçeşme sahilinde temizlik etkinliği
düzenleniyor. Kındılçeşme sahilinden çöpler
toplanıyor, toplanan çöpler arasında
bulunan plastik, metal, cam, kağıt-karton
gibi ambalaj atıkları ayrı şekilde toplanarak
geri dönüşüme gönderiliyor.

∂ Tertemiz bir kent için çalışıyoruz
Belediye sorumluluk bölgesi içerisindeki
evlerin, işyerlerinin, hastanelerin, okulların,
askeri bölgelerin, pazar yerlerinde
çöplerinin toplanması, cadde ve sokakların
süpürülmesi, pazar yerlerinin düzenli olarak
temizlenip yıkanması ve ayrıca sahil
kenarlarında oluşan çöplerin toplanması ve
temizlenmesi rutin olarak devam ediyor.
∂ Sahil bölgeleri, piknik alanları, ormanlık
alanlar, dere yatakları ve anayol kenarları
gibi noktalarında biriken çöpler haftanın
belirli günleri düzenli olarak mıntıka
temizliği yapılarak toplanıyor. Belediye
ekipleri tarafından haftada 6 kez mıntıka
temizliği gerçekleştiriliyor.
∂ Kemer’de düzenlenen sosyal etkinlikler
öncesi ve sonrasında temizlik ekipleri
tarafından alan hazırlıkları ve temizlikleri
yapılıyor.
∂ İlçede bulunan otobüs duraklarının
temizlikleri belediye ekipleri tarafından
yapılıyor.
∂ İlçede kurulan pazaryerlerinin gün
sonunda kapanışının ardından belediye
ekiplerince temizliği yapılarak, çöplerinin
toplanması ve süpürülüp yıkanması
faaliyetleri gerçekleştirilip, ertesi gün için
temiz ve kullanılabilir hale getiriliyor.

∂ Geri dönüşüme önem veriliyor
Plastik, kağıt-karton, cam, metal ve
kompozit ambalaj atıkları gibi geri
dönüşümlü atıkların evsel katı atıklardan
ayrı toplanmasını sağlıyor ve geri dönüşüme
önem veriyoruz.
∂ Müdürlüğe bağlı araç ve personeli
tarafından yıl boyunca tonlarca organik atık,
karışık evsel katı atık ve bahçe budama atığı
toplayan belediye ekipleri, çöp toplama
faaliyetleri kapsamında, konteyner
temizleme aracı ve ekip personeli ile çöp
suyu ile etrafı ve üzeri kirlenen çöp
konteynerlerinin yıl boyunca temizlik ve
dezenfeksiyonu gerçekleştirdi.
∂ İlçe sınırları içerisinde ortaya çıkan
ambalaj atıklarının toplanması ve geri
dönüşüme kazandırılması amacıyla 2020
yılının 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı
Erensan Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları
Temizlik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla toplama
yapıldı.

ihtiyaç olan noktalara yeni çöp sepeti veya
kovası imal edilerek yerleştiriliyor.

∂ Kent temizliği faaliyetleri çerçevesinde
yapılan temizlik ve mıntıka çalışmalarında
binlerce adet battal boy çöp poşeti atık
toplanılıyor. Ayrıca müdürlüğün Antalya
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapmış
olduğu anlaşma devam ettirilmiş olup, kamu
hizmeti yükümlülüğü bulunan şahısların
müdürlük bünyesinde mıntıka faaliyetlerine
katılmasıyla hem zamandan hem de
personelden tasarruf sağlanıyor.

Belediyesi
Yerel Sorumlusunun katılımıyla yürütülmüş,
denetimler ve kontroller ile mavi bayrak
kriterlerini yerine getirdiği tespit edilen
toplam 32 adet tesise mavi bayrağı teslim
edilmiştir.Avrupa Çevre Ajansı MLW (Marine
Litter Watch) Deniz Çöpleri İzleme çalışması
kapsamında Türkiye Çevre Ajansı (TÜRÇEV)
tarafından Antalya ilinde seçilen çalışma
noktaları arasından Kemer’den Mavi Bayrak
Ödüllü plajlar arasında kalan ve ödüllü
olmayan Kındılçeşme piknik alanında 1. turun
ilk ayağında sonbahar mevsimine yönelik
yürütülen çalışmada plajdan toplanan atıklar
ve çöpler ayrıştırılarak kategorize ediliyor.

∂ Mavi Bayrak olmazsa olmazımız
Antalya İlinde en çok mavi bayraklı tesis ve
plaja sahip ilçeler sıralamasında ilk üçte yer
alan Kemer’de her yıl Mayıs ayından itibaren
başlayan Mavi Bayrak plaj ve tesis
denetimleri, Türkiye’yi ve tüm dünyayı etkisi
altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, Kemer

ATIK TUTUCU İLE DE DENİZLERİMİZ
DAHA TEMİZ
Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Belediyemiz 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.

∂ Okullarda temizlik işlemleri
İlçe sınırları dahilinde bulunan okulların
bahçe temizlikleri ekipler tarafından el ile ve
süpürge aracı marifetiyle düzenli olarak
sürdürülüyor.
∂ Yeni Çöp konteynerleri
Müdürlük bünyesinde yer alan atölyede
ilçe sınırlarında yer alan çöp
konteynerlerinin bakımları ve tamirleri
yapılmakta ve ihtiyaç duyulan noktalara
yeni konteynerler imal edilerek
yerleştirilmektedir.Atölyede çöp konteyneri
tamiri ve bakım-boya işlemleri
gerçekleştiriliyor.Çöp konteyneri tamir
boyama atölyesi tarafından yürütülen bir
diğer faaliyet olan çöp sepetlerinin ve
kovalarının bakım onarım çalışmaları ile

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Alo Şikayet
Hattı 814 11 00 No’lu telefona ve Kemer
Belediyesi İletişim Merkezi’ne (KEBİM)
boyunca vatandaşlardan ve turistik
işletmelerden gelen talep, istek, şikayet
gibi konuları ilgili personele ileterek
çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

PROJE BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI
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∂ Belediyesınırları dahilinde ana
arterlerde ve meydanlarda düzenli olarak
seyyar satıcılılarla ilgili çalışmalar yapılarak
faaliyetlerine kesinlikle izin verilmemiştir. İş
yeri önlerine çıkarılan işgallere müsaade
edilmemektedir. Israrla işgale devam
edenlere 5326 sayılı Kabahatler kanunu veya
1608 sayılı yasaya göre işlem yapılmaktadır.

∂ Resmi kurumlardan, vatandaşlardan ve
müdürlüklerden gelen evraklar konularına
göre büro görevlileri tarafından gerekli
değerlendirmeler yapılarak, cevap verilmesi
gereken evraklara anında cevaplar verildi.
Diğer evraklar konusuna göre dosyalanıp,
tebliğ gerektiren evraklar personele tebliği
yapıldıktan sonra dosyasına kaldırıldı.
∂Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün
yaptığı görevler ise şu şekilde:
Belediyemiz ve yasaklarına uymayan vatandaşlara, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerine 1608 sayılı yasaya göre 21 adet Durum Tespit Tutanağı Tanzim edilmiştir. Ayrıca Encümen kararı gereğince İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatı olmayan 14 işyeri mühürlenmiş, 2 işyerinin de mühür fekki yaptığı tespit edilerek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
İlçe Jandarma Komutanlığının yazısı gereği
ve Kaymakamlık Makamının Olur’larına istinaden 1(bir) işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunun 2. Maddesinin h bendine istinaden
42.245.00 TL. para cezası ve Yedi gün süreyle mühürlenerek meslek ve sanattan men

∂ Belediye sınırları içerisinde kalan 775
sayılı gecekondu Kanununa
göre hazine arazisi üzerinde
vatandaşlar tarafından
kurulan çadırlar, barakalar ve
imara aykırı yapılar Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri ile yapılan
ortak çalışmalar sonucunda
kaldırılmıştır.

∂ Belediye sınırları içerisinde 2020 yılında
29 işletemeye Canlı Müzik İzin Belgesi
verilmiştir.
∂ Belediye sınırları içerisinde Merkez
Mahallesi Özkaymak Otel karşısında ki
bulunan sit alanı Hdyros Antik Kenti, Çalış
tepesindeki gözetleme kulesi ve mezarlığın
üst kısmındaki Selçuklu Av Köşkü sık sık
kontrol altında tutulmakta olup, bu alanlarda
yapılaşmaya ve herhangi bir kazıya izin
verilmemektedir.
∂ Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
olarak Yasa ve Yönetmeliklerin verdiği
görevler doğrultusunda dilencilikle
mücadeleler yoğun bir şekilde devam
etmektedir. Vatandaşların ibadet yaptığı cami
civarlarında dilencilik yapan vatandaşlar
toplanarak gerekli cezai işlemler yapıldıktan
sonra ilçe sınırları içerisinden
gönderilmektedir.

∂ Zabıta Müdürlüğü denetim ekiplerince
∂ 5326 Sayılı Kabahatler kanununun 32.
maddesinde belirtilen çeşitli kabahatlere göre
suç işleyen gerçek ve tüzel kişilere Encümen
tarafından 4.704,00 lira para cezası
uygulanmıştır. Ayrıca yine aynı kanunun 41.
Maddesi gereği 1 kişiye 1.500.00 lira idari para
cezası uygulanmıştır.
∂ 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.
Maddesinin ‘h’ bendine istinaden gürültü
yaparak çevreyi rahatsız etmesinden dolayı
işyerlerine 108.000.00 lira para cezası
uygulanmıştır.

∂ 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununun 6. Maddesinin (d) bendine
istinaden işletmelere 6.699,00 lira para cezası
uygulanmıştır.
∂ 3194 Sayılı İmar Kanununa göre İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca tanzim
edilen Yapı Tatil tutanakları Belediye
Encümenince değerlendirildikten sonra para
cezası ve yıkım cezası ilgilerine tebliğ

yıllık işyerleri denetim planları hazırlanarak
hijyen, kalite ve gramaj denetimleri
yapılmakta olup, restoranlar, kafeteryalar,
barlar, büfeler ve çay ocakları da genel
temizlik yönünden
denetlenmekte bu denetimler
belirli aralıklarla devam
etmektedir.

tören, çelenk ve bayrak ile ilgili iş ve işlemler
yerine getirilmiştir.

∂ İlçe sınırları dâhilinde elektrik ve su
kesintileri ile ilgili duyurular, Türk Kızılay kan
anonsları, Kovid-19 salgını kapsamında sokağa
çıkma yasağı ve alınan tedbirler ile ilgili
duyuru anonsları, meteorolojik duyuru
anonsları yapılmaktadır.

∂ Belediye sınırları dahilinde kurulan semt
pazarlarında yapılan kontrollerde, izinsiz satış
yapanlara 5957 sayılı kanunun 14. Maddesi
gereğince toplam 1.523.00 lira para cezası
uygulanmış, Belediye Meclisinin 07.04.2010
tarih ve 42 sayılı Semt Pazarları
Yönetmeliğinin 9. ve 18. Maddesine istinaden 3
pazarcının tezgahı iptal edilmiştir.

∂ Tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi
olarak nitelendirilen Koronavirüs (Kovid-19)
salgınından vatandaşları korumak ve salgının
yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri
Bakanlığınca yayınlanan genelgeler ve İl / İlçe
Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu
kararlar doğrultusunda;
- İlçesınırları içerisinde kurulan sekiz
mahalle pazar yerinde, kontrollü giriş çıkışın
sağlanması ve diğer giriş çıkışların bariyer ile
kapatılması sağlanmıştır. Pazar girişinde
maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapılarak
vatandaşın ve esnafın maske kullanımı
sağlanmış olup pazar alanı içerisinde sosyal
mesafe kuralına uymaları konusunda zabıta
müdürlüğünce gerekli takip ve denetim
yapılmaktadır.

- İlçede faaliyet gösteren işyerleri Sağlık
Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi’ne göre denetimleri yapılmıştır.
Ayrıca konaklama tesislerinin denetimi için
kaymakamlığın oluşturmuş olduğu
komisyona zabıta personeli de dahil olarak
komisyonca denetim yapılmıştır.
- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının 5.
maddesine (HES Kodu Sorgulaması) uymayan
ve Kaymakamlık makamınca tarafımıza
bildirilen konaklama tesislerinin faaliyet
durdurma kararı zabıta müdürlüğünce
uygulanmakta ve takibi yapılmaktadır.

∂ İlçe sınırları
içerisinde yasal olmayan
görüntü kirliliği ve tehlike
arz eden reklam tabela,
totem ve afişler gerekli
çalışmalar yapılarak zabıta
ekiplerince kaldırılmıştır.
∂ Zabıta Müdürlüğüne
her türlü istek, öneri ve
şikayet talepleri mevzuat
çerçevesi dahilinde
değerlendirilerek sonuca
ulaştırılmıştır.

“Göreve gelir gelmez ilk önceliğimiz olan
imar planlarının incelemesi yapılmış, iptal
edilen ve akabinde yenisi yapılmadığı için
plansız kalan ve büyük ölçüde vatandaş
mağduriyetine sebep olan Beldibi
mahallesinden Çıralı yerleşimine kadar uzanan
sınırlarımızda derhal yeni planlar ve
parselasyon planları yapılmaya
başlanılmıştır.Tüm mahallelerimizde bu
konuda halkı bilgilendirme toplantıları yapılmış
talep ve mağduriyetleri dinlenmiştir.”
BeldiBi imar Planları:
İlk olarak 1977 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planından
sonra açılan davalar ve sonrasında gelen iptaller nedeni ile yürürlükte bir
uygulama İmar planı bulunmayan Beldibi mahallemizde parselasyon planı
da hiç yapılmamıştır. En son 29.05.2020 Tarihinde onaylanan imar
planına yapılan itirazlar tarafımızdan titizlikle değerlendirilerek özellikle
yolda/ meydan alanında/çeşitli kamusal alanlarda kalan evlerin kurtulması
için çalışmalar yapılmıştır. Plan yapım esaslarına bağlı kalınarak yapılan
değişiklikler Turizm Bakanlığına iletilmiştir. Bakanlığın yapmış olduğu
inceleme sonucunda alınan kararlar belediyemizce planlara işlenmektedir.
Tek amacımız bir an önce parselasyon planını yaparak kaçak
yapılaşmadan kurtularak her türlü alt yapı hizmetini halkımızın kullanımına
sunmaktır.

Kındıl imar Planı:
06.12.2016 tarihinde Kındıl mevkii için onaylanan imar planında mevcut
yolun belli bir yerden sonra D-400 karayoluna döndürülerek mevcut
güzergahından kaydırılması ve bu hali ile halkın denizden kullanımını
kesmesi ayrıca devlete ait hazine parsellerinin uygulamaya sokulmaması
sonucu, Devletin büyük oranda arazi kaybı yaşaması nedeni ile
tarafımızdan derhal planlar geriye çekilerek revize imar planları
hazırlanmıştır. Hazırlanan imar planı ile mevcut yol denize paralel olarak
kıyıdan geçirilmiştir. Aynı zamanda kıyıda ilk 50 metrelik alanda bulunan
park alanı düzenlemesi için Milli Emlak Dairesi Başkanlığından ön izin
alınmış ve kıyıda bulunan işgal ve kaçak yapılar kaldırılmaya başlanılmıştır.
Park alanında tüm halkımızın kolayca kıyıya ulaşacağı ve güzel vakit
geçirebileceği yeşil alanlar/yürüyüş yolları/spor aktivite alanları/dinlenme
alanları yapılması planlanmaktadır.

Çamyuva imar Planları :
20.09.2017 tarihinde onaylanan imar planında bulunan ve parselasyon
planları iptal edilen alanlarda parselasyon planları yapılarak Büyükşehir
Belediyesi Encümeninde kabul edilmiş, askı işlemleri sonrasında Tapu
Müdürlüğüne iletilmiştir. Tapu tescil işlemleri tamamlanmış olup
Belediyemizce imar çapı/yapı ruhsatı işlemlerine başlanmıştır.

∂ Yaz sezonu boyunca
Çıralı Mevkisinde çadır
kuranların, kamp yapanların,
seyyar satıcıların satış
yapması ve piknikçilerin ateş
yakması engellenmiştir.
∂ Ulusal Bayram ve Milli Yas Günlerinde

Kemer imar planında son durum ne?
"Beldibi'nden Çıralı'ya Tüm Bölgemiz
Çok Daha Güzel Olacak, Hizmete
Doyacak.. "

∂ Plajlarda halkın ve
turistlerin rahatlıkla denize
girip dinlenmeleri için her
türlü rahatsız edici
olumsuzlukların önlenmesi
için zabıta sahil ekibi plajlarda
sürekli görev yapmaktadır.

∂ Festival, konser gibi organizasyonlarda
genel düzenin sağlanması, alınması gereken
tedbirlerin yerine getirilmesi, yol ve alan
güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli görevler
yerine getirilmiştir.

edilmekte olup, yıkım uygulaması yapılan
yerlerde güvenlik önlemleri alındıktan sonra
yıkım ekibine refakat edilmektedir.

∂ Belediyesınırları içerisinde tur
otobüsleri bekleme yerleri belirlenerek sokak
araları ve yerleşim alanlarında bekleme
yapmaları engellenmiştir.

∂ Belediyeye Asker Ailesi
yardımı alabilmek için
başvuruda bulunan 11 ailenin
evine gidilmiş, tespit tutanağı
tanzim edilerek Özel Kalem
birimine bilgi verilmiştir.

∂ Belediye sınırları içerisinde öğretim yılı
takvimi kapsamında, okul önünde faaliyet
gösteren seyyar satıcılara izin verilmemekte,
okul kantinleri sağlık ve hijyen açısından
periyodik olarak belirli zamanlarda denetim
ekiplerince kontrol edilmektedir.
edilmiştir.

∂ Belediye bünyesinde önem arz eden ve
ivedilikle tebliğ yapılması ön görülen
yazışmaların müdürlükte görevli personel
vasıtası ile yapılması konusunda yardımcı
olunmuştur.

TeKirova imar Planları:

- İlçe sınırları içerisinde bulunan vatandaşlara ve işyerlerine salgın ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılmakta ve ilçede oluşturulan dezenfektan noktalarının kontrolü
yapılmaktadır.
- İlçede olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil
bantlarında balıkçılar arasında sosyal
mesafenin korunması ve vatandaşlara
konuyla ilgili bilgilendirmeler sağlanmaktadır.
- İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs dene-

timleri genelgesi kapsamında denetim ekiplerince marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş yerleri, lokantalar, kafeteryalar, ulaşım
araçları kapsamlı bir şekilde denetim ve
kontrolleri yapılmaktadır.

İmar Planlarına açılan davalar sonucunda iptal edilen planlar yeniden
yapılarak Turizm Bakanlığı'nca 24.10.2019 tarihinde onaylanması
sağlanmıştır. En büyük itiraz konusu olan “Bir parselde tek bağımsız
bölüm yapılabilir” ile “T lejantlı alanlarda ada bazında uygulama
yapılacaktır” yönündeki plan hükümlerinin derhal değişiklikleri yapılmış ve
onaylanması sağlanmıştır. Bu hali ile isteyen her vatandaşımız birden fazla
bağımsız bölüm yapacaktır. İfraz koşulu da minimum 1500 m2 olarak
değiştirilmiştir. Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu 22/a çalışması
yeni tamamlanmış olup parselasyon planı da tarafımızdan hazırlanmış
olup encümene sunulmaya hazır hale gelmiştir.

Çıralı imar Planları:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.02.2017 tarihinde onaylanan
koruma amaçlı imar planına kadar onaylı bir imar planı bulunmayan Çıralı
mevkiinde 2017 tarihinden 2019 tarihine kadar parselasyon planı da
yapılmamıştır. İlk önceliğimiz olan bu mahallemizde Kadastro
Müdürlüğünün yapmış olduğu 22/a çalışması biter bitmez parselasyon
planları yapılmış, Büyükşehir Belediyesi onayları tamamlanarak
03.12.2020 tarihinde askıya çıkartılmış gelen itirazlara istinaden
düzenlemeleri yapılarak tekrar askıya çıkartılmıştır.
2. Etap Çıralı uygulaması Belediyemiz Encümeninde kabul edilmiş
Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.
İmar planları yürürlükte olan turizm alan sınırı dışındaki Göynük
Mahallesi/Arslanbucak Mahallesi/Kuzdere Mahallesinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri
gereğince belirli ölçülerde yapılabilen balkonlar/teraslar/yüzme havuzları için
plan hükmü değişiklikleri yapılmış Büyükşehir Belediyesi onayları
tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. Turizm alan içerisinde yer alan Göynük
Mahallesi/Kemer Merkez/Tekirova Mahallesi ve Çamyuva mahallesi için de
balkonlar/teraslar/yüzme havuzları için plan hükmü değişikliği hazırlanmış ve
onaya sunulmak için hazırlanmıştır. Yapılan bu plan hükmü değişikliği ile
vatandaşımızın talepleri büyük ölçüde karşılanmıştır.
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KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK 2.yıl
Kemer’i kaçak yapılardan arındıran Kemer Belediyesi, ilçedeki tüm kaçak büfeleri bulundukları yerden kaldırdı. Kemer Belediyesince alınan encümen kararına istinaden
belediye sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanununun
32. Maddesi gereğince yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkım çalışmaları yapıldı.

özel

KEMER’İN TANITIMINA
DESTEĞİMİZ DEVAM
EDİYOR
Türkiye’nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer, ulusal ve uluslararası
arenalarda tanıtıldı. Kemer’in çıtasını daha da yükseltmek için birçok projeye imza atan
Kemer Belediyesi ilçe genelinde yaptığı fotoğraf ve video çekimlerini sosyal medya
hesaplarının yanı sıra ulusal ve uluslararası basına da gönderdi. Kemer’de düzenlenen
birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara büyük destekler veren Kemer Belediyesi,
ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

K

emer’i kaçak yapılardan
arındıran Kemer Belediyesi,
ilçedeki tüm kaçak büfeleri
bulundukları yerden kaldırdı. Kemer Belediyesince alınan encümen kararına istinaden belediye
sınırları içerisinde 3194 sayılı
İmar Kanununun 32. Maddesi
gereğince yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkım çalışmaları
yapıldı.
Yeni Mahalle 297 ada 7 parseldeki 6 bin 17 metrekarelik alanın
kaçak olduğu tespit edilerek yıkıldı. Kemer Belediyesi, Türki-

ye’nin en güzel sahilleri arasında
gösterilen Çıralı bölgesindeki kaçak yapılara da izin vermedi.
Nesli tükenme tehlikesi altında
olan caretta cerattaların yuvalama alanı olan, doğası ve sakinliği
ile dünyanın göz bebeği durumundaki Çıralı’da tespit edilen
kaçak bungalovlar yıkıldı.
Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu, yaptığı açıklamada,
ilçede kaçak ve imara uygun olmayan yapılaşmalara asla izin
vermediklerini belirtti.

Kemer’in Türkiye’de ve dünyada
önemli bir turizm merkezi olduğuna işaret eden Başkan
Topaloğlu, “Belediyemizce İmar
Kanunu’na aykırı olduğunu belirlediğimiz iki otelde yıkım çalışması başlattık. İlçemizde kaçak
ve imara aykırı otel, iş yerleri ve
büfelerle ilgili olarak belediye
ekiplerimiz planlı bir şekilde çalışma yürütüyor. Kemer’de kaçak
yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Haksız kazancın önüne geçmek için çalışmalarımız devam
edecek.” diye konuştu.

¥ Kemer’e bisiklet turizmi adına Bisiklet rotaları projesi hayata geçirildi ve Kemer bu
konuda Pilot bölge haline geldi.
¥ Kemer’in Yürüyüş turizmi için yeni teknolojileri hayata geçti ve bölgede yer alan
rotalar kare kodlu sisteme alındı.
¥ Kemer’in gezilip görülecek yerlerinin anlatıldığı 4 dilde Kemer aktivite rehberi
broşürü hazırlanarak bölgede tüm tesislere tanıtıldı.Ayrıca Pandemi süresince
ilçemizde alınan tedbirleri içeren, bölgemizin, çarşı ve pazarlarının güvenli olduğunu
içeren mektup tüm otellerde kalan misafirlere ulaştırılmak üzere odalarına bırakıldı.
¥ Kemer’in cazibe noktalarının tanıtılması amacıyla Otobüs durakları ve bilbordlarda
reklam görselleri hazırlanarak asıldı.
¥ Kemer’in tarihi ve turistik noktalarının gösterildiği tanıtım videosu hazırlanarak,
bölgedeki tesislere gönderildi ve odalardaki kanalarda yayınlatılması sağlandı.
¥ ’Yeni Rota Kemer’ adıyla tanıtım ajandaları hazırlanarak bölgedeki her ay gezilip
görülebilecek yerler anlatıldı ve iç ve dış turizm acentelerine dağıtıldı.
¥ Kemer Belediyesi, Pandemi öncesi EMİTT İstanbul Turizm Fuarı ve bu yıl Mart ayında
gerçekleştirilen MITT moskova Turizm Fuarı’nda yerini alarak, Kemer’in tanıtımını
gerçekleştirdi.

KEMER’E ETNOGRAFYA MÜZESİ KAZANDIRIYORUZ

İHALELER ARTIK
DAHA ŞEFFAF
Kemer’in büyük bir eksikliği daha tamamlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, göreve geldiği günden itibaren yapılan tüm ihaleler
şeffaf olarak yapıldı ve sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı. Bu uygulama
vatandaşlardan büyük övgü alırken, canlı yayınlar binlerce kişiye ulaştı. Ayrıca meclis
toplantılarımızda sosyal medya adreslerimizden canlı olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de, etnografya
müzesi için ilk adım atıldı. Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi iş birliğince yerel tarihçi Ramazan Kar’ın katkılarıyla Kemer’in ilk etnografya müzesi için çalışmalara başlanıldı. Liman Caddesinde bulunan
Kemer’in eski jandarma karakol binasını
müzeye dönüştürmek için atılan adımlar
sonrası, binada çalışmalar başlarken, eski
Antalya evlerini andıracak projenin hayata
geçmesi ile yine bir ilk daha Kemer'e kazandırılmış olacak.
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KEMER
“SPORUN VE
SPORCUNUN
YANINDAYIZ”
www.kemer.bel.tr

2.yıl
özel

#senbenyokbizvarız

Kemer Belediye BaşKanı necati topaloĞlu:

Kemer Belediyesi, sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam ediyor.
Türkiye'nin en önemli turizm potansiyellerinin başında yer alan Kemer'de spor turizmine de büyük önem veriliyor. Kemer Belediyesi,
spor turizmini ilçede geliştirmek ve yaygınlaştırmak için spora ve sporcuya büyük katkı sağladı.

∆

Avrupa ve dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir'in adını belediyeye ait sosyal tesislere veren Kemer Belediyesi, aynı sporcuya elde ettiği başarılardan dolayı meclis kararıyla 50 tam altın ödül de verdi.

∆

2019 yılında Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında derece elde eden Dilara Sultan Arpacı'ya büyük destek ve teşvik veren Kemer Belediyesi, Müşerref Özdemir'in antrenörü Emin Akar'da sporcuları teşvik etmesi amacıyla altın ödülü verildi.

∆

Amatör sporcuların şehir dışı organizasyonlarında kendilerine ulaşım ve konaklama desteği de veren Kemer
Belediyesi, spor turizmi kapsamında Kemer'de düzenlenen tüm organizasyonlara da büyük destek verdi.

∆

Kemer Belediyesi, Kemer Yat ve Yelken Kulübüne gereken tüm desteği sağlayarak sporculara katkı
sağlaması amacıyla bot tahsis etti.

∆

Dünyanın en önemli organizasyonlarından olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışlarına en büyük desteği sağlayan Kemer Belediyesi, organizasyonun tüm dünya da izlenmesi ve Kemer'in tanıtımı için çaba sarf etti.

∆

Kemer'de düzenlenen konsolosluklar arası futbol turnuvalarına ev sahipliği yapan Kemer Belediyesi, dostluk
ve kardeşlik bağlarını da güçlendirmeye olanak sağladı.

∆

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Corendon Airlines ile iş birliği yaparak dalış turizmini canlandırmak
amacıyla ortak projeye imza attı.

∆

Söz konusu projede Kemer açıklarında hava şartlarının uygun olduğu belirlenen bir bölgede uçak
batırılması planlanıyor.

∆
Türkiye’nin en önemli dalış merkezleri arasında yer alan Kemer’de dalış turizmini daha yaygın hale getirmek
ve uluslararası alanlarda Kemer’in tanıtmak için başka projelere de imza atılacağı bildirildi.

∆

Kemer'i 3. Ligde temsil eden Antalya Kemerspor'a gerek doğrudan gerekse teminle deplasman aracı temin
eden Kemer Belediyesi, devre arası kamp masraflarını da karşılamayı ihmal etmedi.

∆

Kemer ilçe stadını Antalya Kemerspor'a tahsis eden Kemer Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda da
Çamyuva Mahallesindeki sahanın bakım ve onarımını yaparak ilçe takımına tahsis etti.

∆

Kemer Belediyesi, pandemi döneminde Antalya Kemerspor yönetiminin talepleri doğrultusunda kulübün
personel, sporcu ve antrenörlerine zorunlu yapılan Covid-19 testlerinin ücretlerini, yaptığı görüşmeler sonrasında
belirlenen hastanede yüzde 50 indirim sağlanmasına yardımcı oldu.

Başkan Topaloğlu, Kemer’de düzenlenen birçok spor
organizasyonuna katılım sağlayarak belediye olarak destek verdi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu,
yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden
itibaren spora ve sporcuya her zaman destek
olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Belediye
olarak spora ve spor turizmine yatırım yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan dünya
karate şampiyonu kızımızın adını belediyemize
ait sosyal tesislerde yaşatıyoruz. Kendisine ve
antrenörüne teşvik amacıyla ödüller verdik.
Kick boks branşında dereceler elde eden kızımıza destek olduk. Şehir dışı organizasyonlara

giden sporcularımıza her türlü araç ve konaklama desteği sağladık. Dünyanın en önemli organizasyonlarından olan Sea To SkyEnduro Motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapıyoruz ve buraya ciddi anlamda büyük destek oluyoruz. İlçemizi 3. ligde temsil eden takımımız Antalya
Kemerspor'a her anlamda destek olmaya devam ediyoruz. Biz Kemer Belediyesi olarak Kemer'de tüm spor branşlarını yaşatıp, sporun ve
sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz.”
diye konuştu.

