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PANDEMİDE SINIFTA KALDI MI?
NECATİ TOPALOĞLU

SU SPORLARI 		
10 çok iyi
2 ÇOK KÖTÜ
HALKLA İLİŞKİLER 		
4 GEÇER
BELEDİYE HİZMETLERİ
0 BERBAT
GELİRLER 		
10 ÇOK ÇOK KÖTÜ
GİDERLER -		
TAKI TAKIŞTIRMA SIFIR ( ALTINLAR YERLİDE GİTTİ )
10 TAM PUAN
SAHİL YATIRIMLARI
(OTELERE HERŞEY SERBEST)
10 TAM PUAN
VATANDDAŞA YIKIM
( 10 CM DE KALSA YIK GİTSİN)
10 TAM PUAN
CEZA KESİMİ 		
(33 TRİLYON CEZA)
( 32 TRİLYON MAHKEMELİK)
CEZA TAHSİTALI SIFIR
BÜTÇE ( SIFIRIN ALTINDA – 260 TRİLYON)
10 ÇOK İYİ
OTEL MARKET 		
DESTEKLEYENLERE İŞ İMKANI 10 TAM PUAN
10 ÇOK İYİ
OTEL HAMAM 		
10 TAM PUAN
ŞEHZADE ARAÇ PARKI
4 KÜÇÜK TEKNE (25MTR)
2 TANE
SPOR ARABA 		
HARLEY DAVİDSON MOTOR
2 TANE
4X4 ARAZİ TAŞITI 		

SINIFTA
KALDI

S

on bir yıldan bu yana Pandemi etkisiyle adeta belirsizlik yaşayan Kemer Halkıdır. Tüm dünya, ülkemiz ve
bölgemiz,bu sıkıntıyı derinden
yaşıyor. Özellikle Kemerli esnaflar bu sıkıntıyı en derinden yaşayanlardan. Her şeye rağmen
hayata sıkı sıkıya tutunmak adı-

na, var gücümüzle pozitif düşünce ile yolumuza devam etmeye
çalışıyoruz.
Her şeye rağmen yaşamaya
çalışırken çok büyük zorluklarla mücadele ediliyor. Bu konuda
yetkililerden gerekli yardımı tam
olarak alamasak da hayata devam etme mücadelemiz sürüyor.

“Hayatı paylaşmayı bilmediğiniz için savaşa dönüştü, halbuki hayatı paylaşmak için birlikteydik savaşmak için değil.”
“SEN, BEN DEĞİL, BİZ OLACAĞIZ” yalanlarınızı Siz YİYİN;
Belki biraz az yemeğe ihtiyaçınız olur.
Haberi Semih Köken’in 3. sayfadaki
köşesinden okuyabilirsiniz.

K

emerin el değmemiş
kumsalını talan eden Kemer Belediyesi şimdi de
çakıl taşlı sahile gelişi güzel
ince kumu yayıyor. Kındıl sakinlerinin isyan ettiği olayda
konuşan vatandaşlar 'Burası
Çakıl bir sahil buraya ince o
özel kumu dökmenin ne man-

tığı var anlamak mümkün değil. Yüksek dalga geldiğinde bu
kumu alıp götürüyor. Seneye
bu kum gittikten sonra seneye ne dökeceksiniz. Yazık günahtır Burada bir doğa katliamı yaşanıyor. Çok yazık...'
diyerek haklı tepkilerini dile
getirdiler.
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Kemer’de sokağa çıkma
yasağında sıkı denetim

E

mniyet Müdürlüğü ekipleri Kemer’in
çeşitli noktalarında 17 günlük sokağa
çıkma yasağının kısıtlaması ile birlikte
araçlara sıkı denetim uyguluyor. 2’DE

KEMERDE PİTBULL
DEHŞETİ YAŞANDI

YATÇILARIN
KEMER’DE İSYANI
Türkiye genelinde
tam kapanma kararı
alınması en çok turizm
esnafının canını
yaktı.Tam kapanma
kararının alınması
ile birlikte Kemer’de
yat ve tekne sahipleri
karara isyan etti

Kemer’e bağlı
Aslanbucak
mahallesinde
önceki gün
Pitbull dehşeti
yaşandı. 5’TE

T

M

uğla’da yat ve teknelerin
denize çıkmalarına izin verilirken, Antalya’da yasaklanmasına tepki gösteren Kemerde
çalışan Tekne ve yat sahipleri önceki gün bir araya gelerek bu ikileme
karşı çıkıp isyan ettiler. 3’TE

Kemerliler evinde
belediye sahada

ürkiye geneli uygulanan tam kapanma sürecinde Kemerli vatandaşlar evlerindeyken Kemer Belediyesi sahada
aktif olarak çalışmaya devam ediyor. 4’TE

DİNOPARK’A
GÜVENLİ
TURİZM
SERTİFİKASI

Kemer Göynük’te bulunan Dinopark,
hijyen standartlarına göstermiş olduğu önemi Güvenli Turizm Sertifikası
ile taçlandırdı. 2’DE

Kemer tam kapanmada
10 bin turist ağırlıyor
A
NTALYA’nın dünyaca ünlü otellerinde mayıs ayında
yüzde 90 doluluk beklenirken, Rusya’nın 1 Haziran’a kadar charter
uçuşları durdurması ve
Türkiye’deki tam kapanma nedeniyle oran yüzde
30’lara geriledi. İl genelinde 100 bin yabancı turist
misafir ediliyor. 8’DE

İPEK ŞEVİK
RASAT (GÖZLEM)
23 Nisan 1921…
Milli bayram kanunu çıkarıldı 5’te

ÇAYCI SEVGİLİSİNİ
ORTAĞINA
DEVREDEN
MUHTEREMİN
SOKAĞA ÇIKMA
YASAĞINDA
KACAK İMAM
NİKAHI KIYDIĞINI
DAUYDUNUZ MU

?
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EVVEL ZAMAN
İÇİNDE

250 GR PİLAV
ÜSTÜ DÖNER
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2
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Kemer’de sokağa çıkma
yasağında sıkı denetim
DİNOPARK’A GÜVENLİ
TURİZM SERTİFİKASI
araç kullananlara ise ceza kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara kişi
başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca Deniz Caddesinde ters
yolu ihlalden dolayı 47-1 C’den Levha
ihlali ve 46-2 H, 1.339 TL para cezası kesiliyor.
Araçla sokağa çıkma cezası alan vatandaşlar E-Devlet üzerinden ceza sorgulama ekranına erişerek ceza tutarını görebilir.

17 günlük Sokağa çıkma yasağının
kısıtlaması ile birlikte Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemer’in çeşitli noktalarında araçlara sıkı denetim
uyguluyor.
Sokağa çıkma yasağı süresinde, fırın, pastahane, paket servis, market,
manav, kuruyemişçi gibi yerler açık
olacak, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını
karşılamak adına araç kullanmadan
alışveriş yapabilecek. Yasağa uymayıp

20. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri
Bu sene yirmincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Akdeniz’in Antalya kıyılarındaki sualtı doğal ve arkeolojik
değerlerin dünyaya tanıtılması
amacıyla, KETAV (Kemer Tanıtım
Vakfı), Akdeniz Arkeolojisi Derneği
ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama
Merkezi tarafından düzenlenen
uluslararası bir organizasyondur.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Antalya Valiliği ve Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen organizasyon EUIFA (Avrupa Sualtı
Film Festivalleri Birliği) üyesidir.
On dokuz sene boyunca etkinlik kapsamında; Sualtı Görüntüleme yarışmaları, Sualtı film gösterimleri, Sualtı arkeolo-

jisi hakkında konferanslar, Sualtı fotoğraf
sergileri, “Sualtı Dünyası” konulu çocuk
resimleri yarışma ve sergileri, ülke sualtı arkeolojisine katkıda bulunan kişi veya

Turizmci Ersoy Ceylan
koronaya yenik düştü
Otel Z’nin genel
müdür yardımcısı Ersoy
Ceylan koronavirüs
nedeniyle hayatını
kaybetti. Ceylan’ın koronavirüse yakalanma
hikayesi ise yürek burktu. 44 yaşındaki Ersoy
Ceylan’ın virüsü eşinden kaptığı belirtildi.
Sabah gazetesinde
yer alan habere göre,
İstanbul’da bir medya planlama ajansı
başkanı olan 1 çocuk
annesi Sinem Ceylan,
12 gün önce Covid 19’a yakalandı. Bu
sırada turizmci olan eşi Ersoy Ceylan
iş için Antalya’da, oğlu ise Bodrum’da
anneannesinin yanındaydı. Sinem
Ceylan eşini arayıp “Ben pozitif oldum
eve gelme” dedi. Ama eşi Ersoy Ceylan

onu dinlemedi. “Sana
benim bakmam lazım.
Öleceksek birlikte
ölelim” diye konuştu
ve eşinin yanına geldi.
Ancak 4 gün sonra
onda da belirtiler başladı. Eş zamanlı olarak
Sinem Ceylan, tedavi
için hastaneye yatırıldı.
Bundan bir gün sonra
da Ersoy Ceylan pozitif
oldu ve hastaneye yattı. Son durumda Sinem
Ceylan taburcu oldu,
evde tedavisi sürüyor.
Ancak bir süredir yoğun bakımda olan
Ersoy Ceylan hayatını kaybetti.
AYIŞIĞI GAZETESİ www.kemerhaber.
com ailesi olarak Ersoy Ceylan’a rahmet,
sevenlerine, yakınlarına ve turizm camiasına başsağlığı dileriz.

kuruluşa verilecek “Metin
Pehlivaner” ödülü, yarışmalarda dereceye girenler için
yapılan ödül töreni, konser ve
gösteriler gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik, tüm dünyada devam
etmekte olan Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz sene
olduğu gibi 16-19 Mayıs 2021
tarihleri arasında tamamen
çevrim içi (On-line) olarak düzenlenecektir. Yarışmalara son
üç yıl (2018-2021) içinde Kemer Kıyıları veya Akdeniz’in
genelinde çekilmiş fotoğraf
ve filmlerle katılım sağlanabilecektir. Yarışmalara katılım ücretsiz olup
her kategori birincisine 16-19 Mayıs 2022
tarihlerinde Kemer’de 5 günlük iki kişilik
tatil hediye edilecektir.

Kemer Göynük’te bulunan
Dinopark, hijyen standartlarına göstermiş olduğu önemi
Güvenli Turizm Sertifikası ile
taçlandırdı.
Dinopark, “Tematik Parklar” kategorisinde Güvenli Turizm Sertifika denetimini
başarıyla tamamlayarak Güvenli Turizm Sertifikasını almaya hak kazandı. Güvenli
Turizm Sertifikası, Royalcert
Belgelendirme ve Gözetim
Hizmetleri adına Bülent Dokuzluoğlu tarafından takdim
edildi. Konu hakkında açıklama yapan Dinopark Genel
Müdürü Feride Uygur, “BIX
Kurumsal ile birlikte yürüttüğümüz güvenli turizm sertifika çalışmaları ile sezon hazırlıklarını tamamlamış olduk”
dedi.
Ortak alanlarda
ekstra dezenfeksiyon
Tüm dünyanın gündeminde olan salgın riski nedeniyle
Dinopark’ta hem çalışanları
hem de ziyaretçileri maksimum seviyede korumak ve
olası tabloların önüne geçmek adına özveri ve bilinçle
düzenlemeler yapıldığını dile
getiren Feride Uygur, “Bu düzenlemeler kapsamında çalışanlarımızın maksimum
hijyen kurallarına uyması
önceliğimizdir. Bunun da ötesinde ortak alanlarınhijyeni
için ekstra dezenfeksiyon yapılmaktadır. Çocuk oyun parkurları, tuvaletler, restoranve bütün aktivite alanlarında

günlük düzenli aralıklarla dezenfekte işlemleri uygulanmaktadır. Bunun yanında uzmanlarca bakteri ve virüslere
karşı özel sterilizasyon prosedürleri ile dezenfeksiyon sağlanmaktadır” diye konuştu.
Güvenli eğlence en
temel öncelik
Dinopark’a gelen misafirlere güvenli eğlence sunmanın
en temel öncelikleri olduğunu belirten Genel Müdür Feride Uygur, Dinopark’ınhem
açık alanlı hem de güneş
alan bir yer olması avantajının yanındazaten güvenilir olan özelliğini aldıkları önlemler iledaha da güvenilir
hale getirdiklerini söyledi.
Dinopark programı
başarı ile uyguladı
Hijyen standartlarında
olan Dinopark’a sertifika takdimi esnasında konuşan
BülentDokuzluoğlu,Dinopark’tan övgü ile bahsetti.
Dokuzoğlu, “Dinopark yetkilileri, Güvenli Turizm programını başarıyla uygulamaktadır. Güvenli Turizm
programını uygulayan işletmeler, misafirlerinin gıda ve
pandemi risklerini minimize ederek, en temel sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu yıl bizden sertifika
almaya hak kazanan tüm Dinopark yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum”
dedi.

Kemer’de tatil yapan
yabancı turistler mutlu!
Covid-19 süresince ülkelerinden tatil
için başka ülkelere
gidemeyen yabancı
turistler Antalya’nın
Kemer ilçesinde tatile başladı.
Ukranya, Belarus,
Litvanya ve Polanya’dan misafirlerini
ağırlayan Kemer’in
Güvenli Turizm Sertifikalı Otellerinden biri olan Lancora Beach Hotel misafirlerine güven veriyor.
Güvenlik önlemleriyle temizlik
konusunda Türkiye’ye güvenlerini dile getiren turistler, burada
tatil yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. İlk defa Türkiye’ye tatil için Ukrayna’dan gelen Alona
Simanova “Çok iyi hissediyoruz
Türkiye’de. Kemer’de hava güzel
deniz ise çok temiz ve güzel. Yeşillik çok bunun için rahat ediyor ve nefes alabiliyoruz. Yasak
öncesi çarşıya gittik orada maske taktık. Sadece mağazalarda maske taktık bunun dışında
otelde takmıyoruz. Konakladığımız Otel 4 yıldızlı olmasına rağmen odalar çok güzel. Her yeri
çok güvenli, her yerde dezenfeksiyon var. Kendimizi çok rahat
ve güvenli hissediyoruz. Otel yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederim. İnşallah buradan ülkeme mutlu bir şekilde dönerim.
Dedi Kemer’in Güvenli Turizm
Sertifikalı Otellerinden biri olan
Lancora Beach Hotel Genel Mü-

dürü Muammer
Yenici yaptığı açıklamada; Ukranya
ve Belarus turistlerin yanı sıra Baltık ülkelerinden
Estonya, Letonya,
Litvanya’dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Akay Travel
olarak Avrupa’dan
Rus pazarından ise Akay turizm
acentesi bünyesinde FİT Holiday
ile Kemer’e turist getirmeye çalışıyoruz. Pandemi ve yasakların
girmesi ile zaten Rus Pazarı bizi
etkilediği gibi birçok otelci arkadaşlarımızı da etkiledi. Bazı oteller açıp kapattı ama biz kapatamıyoruz hizmet vermeye devam
edeceğiz. Personel sayısında az
da olsa izin vererek evlerine gönderdik. İnşallah bu günleri atlatacağız. Umutsuz değilim diye
sözlerine devam eden Genel Müdür Yenici; Avrupa ve Baltık ülkeleri ile çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklu ailelerin Kemer’de
çok rahat tatil yapama olanağı
bulması, Kemer’e bu yıl ve gelecekte de Rus halkının ilk tercihi
yapmaya devam edecek. Mısır
gibi, bazı destinasyonlar ciddi
aksiyonlar yapsalar da, hala Ruslar tarafından eskisi kadar tercih
edilmiyorlar. İnşallah Rus pazarı
yakın zamanda açılır otellerimiz
de tam dolar ve de bizim olduğu
gibi tüm turizmciler yüzü güler.
Allah bu işten ekmek yiyen herkesin yardımcısı olsun. dedi.
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SAYI: 3053

AYIŞIĞI GAZETESİ
Genel Yayın Yönetmeni
SEMİH KÖKEN
İmtiyaz Sahibi
TURHAN GENÇKUL
0532 7226111
Yazı İşleri Müdürü
SEMİH KÖKEN
Haber Müdürü / Sayfa Sekreteri
SEZEN TURHAN
Baskı - ASLAN GAZETECİLİK MAT.
BASKI TESİSLERİ
E-mail: semihkoken@gmail.com

ABONELİK
1 yıllık abone 600 tl
6 aylık 300 tl

ABONE SİSTEMİ İLE
DAĞITILMAKTADIR
AYIŞIĞI GAZETESİ
BASIN MESLEK İLKE VE KURALLARINA
UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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uğla’da yat ve teknelerin
denize çıkmalarına izin verilirken, Antalya’da yasaklanmasına tepki gösteren
Kemerde çalışan Tekne ve yat sahipleri önceki gün bir araya gelerek bu ikileme karşı çıkıp isyan ettiler..
Maxwell Tur sahibi Erkal Üresin ‘
Geçtiğimiz yıl zaten Pandemi den dolayı çalışamadık. Bu senede iş tam başladı ardından bu karar hepimizi yıktı.Biz de aynı devlettin vatandaşıyız.
Muğla farklı bir yermi’
diyerek tepki gösterdi.
Turistik Tekne işletmecisi Hasan Kara ‘ 17
günlük Karantina için
bizim bilgimiz oldu ,
ancak Muğla İzmir ve
Aydın Valiliği karar almış orada bulunan
Tur tekneleri yasaktan muaf tutulmuş bizim şuçumuz nedir.Biz
buna isyan ediyoruz. Geçtiğimiz seneden gelen borçlarımız dururken bu karar bizi derinden sarstı. Muğlada farklı
burada farklı yasak olmaz Devlet Büyüklerimizden bu konuyu düzeltmelerini istiyoruz.’ diyerek haklı tepkilerini
gösterdiler.
İŞTE KEMERDEKİ TEKNE
İŞLETMECİLERİNİN GÖRÜŞLERİ.

işletme Sahibi
“Tam kapanma ile
birlikte yalnızca yaz
aylarında çalışabilen yat sektörü işletme ve çalışanlarının zor durumda
kaldı. Muğla bölgemizde sektör çalışanlarının durumları göz önünde
bulundurulmuş ve

gerek hizmet gerek bakımı yapılan bütün yat sektörü bu yasaklardan muaf
tutulmuştur. Ülkemizde yat sektörü
olarak en önde gelen bölgelerden olan
Antalya’mızda bu yasaklardan muaf
olmalı” dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Tam kapanma kararının ardından
Antalya Valiliği de il genelinde denizlerdeki uygulamalar konusunda düzenleme yaptı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19:00’da

Türkiye Genelinde tam
kapanma kararı alınması en çok
turizm esnafının canını yaktı.
Tam kapanma kararının alınması
ile birlikte Kemer’de yat ve
tekne sahipleri karara isyan etti

başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat
05:00’da bitecek olan kısıtlamalarda,
Antalya’da gezinti/tenezzüh tekneleri,
ticari yatlar ve benzeri ticari faaliyetler
yasaklandı. Yasağın, Türkiye’de turizm
maksadıyla bulunan yabancılara hizmet verenleri de kapsadığı belirtildi.
Muğla’da ise tam tersi bir uygulamaya gidildi. Muğla Valiliği’nin aldığı kararda, “Turistik
faaliyetler için geçici/kısa süreli ülkemize gelen yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarından yolcu
motorları / taksi botların, muafiyet kapsamındaki yabancı turistlerin bir yerden başka bir yere
ulaşımının sağlanabileceği. Turizm sezonu hazırlık kapsamında marina, çekek yerlerinde yapılan bakım/
onarım, denize indirme faaliyetleri ve
bu kapsamda deniz yoluyla yapılan intikaller kısıtlama süresince serbest olacak” denildi.
‘MUĞLA’DA YASAK YOK,
ANTALYA’DA YASAK VAR’
Muğla’da yat ve teknelerin denize çıkmalarına izin verilirken, Antalya’da yasaklanması yat ve tekne sahiplerinin tepkisine yol
açtı. Kemer’de faaliyet gösteren Yat işletmecileri yaptığı
açıklamada, bölgeye gelen yabancı ve
yasaktan muaf turistlerin mavi tura
çıkmak için acentelere başvurduğunu
belirterek, “Antalya bölgesinde şirket
olarak yat işletme-

ciliği yapmaktayız. Ülkemizde pandemiden dolayı en büyük darbeyi alan
turizm sektörüne bağlı olarak çalışmaktayız. En son alınan kararlar ile sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla
hiç bir şekilde faaliyet gösteremiyoruz.
Bölgemize tatil için yurt dışından gelen misafirlerin bu kısıtlamalardan muaf oldukları ve kalabalıktan uzak bir ortamda dinlenmek
ve gezmek için yat acentelerine
çok sayıda talepleri vardır. Gerek ülkemize döviz kaynağı gerek bu sektörden geçimini sağlayan yalnızca yaz aylarında
çalışabilen yat sektörü işletme
ve çalışanlarının zor durumda
kaldığını bildirmek isterim. Ayrıca Muğla bölgemizde sektör çalışanlarının durumları göz önünde bulundurulmuş ve gerek hizmet gerek bakımı
yapılan bütün yat sektörü bu yasaklardan muaf tutulmuştur. Ülkemizde yat
sektörü olarak en önde gelen bölgelerden olan Antalya’mızda bu yasaklardan muaf olmalı. Gerek turizme hizmet
gerek insanların geçimini sürdürmesi adına lütfen sesimizi duyun. Çaresiz
bir biçimde binlerce işletmeci ve çalışan beklemektedir” dedi.

on bir yıldan bu yana Pandemi
etkisiyle adeta belirsizlik yaşayan
Kemer Halkıdır. Tüm dünya, ülkemiz ve bölgemiz,bu sıkıntıyı derinden
yaşıyor. Özellikle Kemerli esnaflar bu
sıkıntıyı en derinden yaşayanlardan.
Her şeye rağmen hayata sıkı sıkıya
tutunmak adına, var gücümüzle pozitif
düşünce ile yolumuza devam etmeye
çalışıyoruz.
Her şeye rağmen yaşamaya çalışırken
çok büyük zorluklarla mücadele ediliyor. Bu konuda yetkililerden gerekli
yardımı tam olarak alamasak da hayata
devam etme mücadelemiz sürüyor.
Bu dönemde yerel anlamda yanımızda
en çok görmek istediğimiz birim ise
tabii ki Belediyemiz oluyor. Kemer Belediyemiz maalesef bu pandemi döneminde sınıfta kalmıştır. Birçok yerden
gelen şikayetler, ilgisizlik ve adamına
göre muamele yapıldığı ortadır. Yapılan yardımlarının tam olarak yapılamaması, kendi adamlarına dağıtılması
gelen şikayetlerden de ortaya çıkmaktadır,asıl olan gıda yardımından ziyade
Kemer Esnafı Halkı kendi ekmeğinin
peşinde özleminde,yardıma muhtaç
muamelesi de hoş değil istenmeyen bir
durumdur.
Bu dönemde biz yanımızda en çok Belediyemizi görmek isterdik nelerle;algı
vergi tahakkuk edilen yıllık vergiler
ve gecikme faizlerine niye çözüm üretilmeyipte,25 kuruşluk maske ve yılda
bir 80 tl lik yardım paketi öne çıkarılıp
allanıp pullanıp şişirilip yardım gibi
sunulur neden????!Özellikle biz esnaflarımız Belediyemizi hep yanımızda
görmek isterdik. İhtiyacı olan aileler
Belediyeyi yanlarında görmek isterlerdi. Ama bu böyle olmadı.
Bizler esnaflarımız en azından Belediyemizden sayın Başkanımız Emin Gül
den Belediye adına yaptıkları çalışmalarda, satın almalarda, Kemer esnaflardan en azından bir fiyat alınabilirdi
diye düşünüyoruz. Bölge esnafını bir
kenara iten adeta sallamayan yönetim, Antalya merkez ve hatta Antalya
dışından birçok yere iş vermektedir.
Biz isteriz ki bölgeye iş verilmese de
en azında teklifler ile bölge esnafının
gönlünün alınmasıdır. Ama nerde?
Umarım bu dikkate alınır. Bu arada
dağıtılan ramazan paketlerinin de
ihtiyacı olmayan hatta partili ve daha
yakınlara dağıtıldığı haberlerini alıyoruz. Bu konuda da bir açıklama yapılır
sanırım. Önce Kemer “SEN BEN DEĞİL
BİZ OLACAĞIZ”diyerek iktidara gelen
sayın Emin gül ün unutmaması gereken
bir şey var ki; o da yeni dönemde
Başkan adayı olduğunda kendisini yine
bu yerel halkın onay verip vermeyeceğidir.
Yine son dönem Belediyenin yaptırdığı
bir anketin de Kemer de konuşulduğunu duyuyoruz. Bu dönem hizmetlerde
sınıfta kalan ve Pandemi sürecini iyi
yönetemeyen Kemer Belediyesinin
ankette gerilere düştüğü ve bu anketin
de başta başkan Emin gül olmak üzere
iktidar meclis üyelerinin de moralini
oldukça bozduğu ifade ediliyor. Kan
kaybının sürdüğü Kemer Belediyesinin
yeni seçim döneminde bu yönetimle
bir daha seçim kazanmasının güç olduğunu da ifade eden çok sayıda Kemerli “BİZ”vatandaşımız, Belediye Başkanı
artık vatandaşa asıl rengini gerçek niyetlerini çok belli ettiler. Bize de soracak olursanız açıkçası Kemer Belediye
Başkanı Emin gül , seçimi kazandıktan
sonra ve özellikle de Pandemi döneminde adeta ortadan kayboldu Kemer
Halkının telefonlarına dahil yüzlerine
bakacak halleri kalmadı. Vatandaşda
bunu çok iyi görüyor ve tahlil ediyor.
Sayın Başkanın yukarıdan artık aşağıya
ve vatandaşın yanına dönmesine gerek
yoktur rahat uyusunlar. Unutulmaması
gerekir ki; dost acı söyler!
Unutmayın sizi oraya “BİZ OLACAĞIZ”dediğiniz vatandaşlar getirdi ve
bu onurlu görevi verdi. Bu şekilde
giderseniz sizi oradan indirecek olan
da Kemerli kandırdığınız Kemer Halkı,Esnafı ,İşçisi ve Emek bekleyenler
olacaktır. Bizden söylemesi…
”Hayatı paylaşmayı bilmediğiniz için
savaşa dönüştü, halbuki hayatı paylaşmak için birlikteydik savaşmak için
değil.”
“SEN,BEN DEĞİL,BİZ OLACAĞIZ”
yalanlarınızı Siz YİYİN;Belki biraz az
yemeğe ihtiyaçınız olur. Ayışığı nın
tüm karanlıkları aydınlatması dileyiğle
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Büyükşehir hizmetleri
aksamadan sürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında 17
günlük tam kapanma döneminde ASAT, itfaiye, ulaşım, sosyal hizmetler, sağlık,
çevre başta olmak üzere tüm birimleriyle görev başında olacak

A

ntalya Büyükşehir Belediyesi,
Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında 17 günlük tam
kapanma döneminde ASAT,
itfaiye, ulaşım, sosyal hizmetler, sağlık,
çevre başta olmak üzere tüm birimleriyle görev başında olacak. Altyapıdan
asfalta, temizlikten peyzaja, ulaşımdan
sosyal yardımlara tüm hizmetler aksamadan sürecek. Toplu ulaşımda Büyükşehir Belediyesi’ne ait siyah plakalı otobüsler 31 hatta zorunlu çalışanlar
için hizmet verecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadele ve etkilerinin en aza
indirilmesine yönelik alınan karar
doğrultusunda bugün saat 19.00’da
başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat
05.00’de sona erecek tam kapanma döneminde vatandaşın mağdur olmaması için gerekli önlem ve tedbirler
alındı. Antalya Valiliği‘nin genelgesi
kapsamında, tam kapanma döneminde ASAT, İtfaiye, Zabıta, Sosyal Hizmetler, Park Bahçeler, Sağlık İşleri, Tarımsal Hizmetler Dairesi, Fen İşleri, Kırsal
Hizmetler, Hayvan Sağlığı ve Çevre
Sağlığı Dairesi Başkanlıklarına bağlı 24
saat esasına göre çalışan birimler başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi
tüm birimleriyle görev başında olacak.
Altyapıdan, asfalta, temizlikten peyzaja, ulaşımdan sosyal yardımlara tüm
hizmetler aksamadan sürecek. ABİM
Çağrı Merkezi 444 94 20 numaralı tele-

Kemer evde
belediye sahada

ma günlerinde seferlerine devam edecek. İlk seferine 06.00’da başlayacak
olan toplu ulaşım araçları son seferini
22.00’de yapacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında
Türkiye geneli uygulanan tam kapanma sürecinde Kemerli vatandaşlar evlerindeyken Kemer Belediyesi sahada
aktif olarak çalışmaya devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan tam kapanma sürecinde Kemerli vatandaşlar
evlerindeyken Kemer Belediyesi sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyor.
Kemer Belediyesi ilçe genelinde yol,
asfalt, aydınlatma, dere ıslahları, kaldırım gibi çalışmalarını sürdürüyor. Park
ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki yeşil alanların bakımı, orta refüjlerde çevre düzenlemeleri, mevsimlik çiçeklerin ekimleri, ağaçların budanması
gibi işlerini yürütüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü de Ramazan Ayı dolayısıyla
ilçe genelinde muhtarların da desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım paketi dağıtmaya devam ediyor.
İlçe genelinde rutin olarak temizlik çalışmalarını aksatman yerine getirmeye devam eden Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri ise mıntıka temizliğinin yanı sıra eskiyen çöp konteynerlerini de yenileriyle değiştiriyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde rutin denetimlerine devam
ederken, tam kapanma sürecinde açık
olan işletmelerde uygulanan pandemi tedbirlerini kontrol ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise
Kemer Belediyesinin tüm birimlerinin
yaptığı faaliyetleri ve hizmetleri hızlı
ve en net şekilde halka duyurmaya devam ediyor.

Halk et mağazaları açık

fondan Antalyalılara hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi’nin mesai saatleri de 10.00-12.30 ve 13.00-16.00 olarak devam edecek.

ise 57 araç, 31 hat üzerinde saat 06.0022.00 arası vatandaşa hizmet verecek.
ANTRAY ve Nostalji tramvayı hizmet
vermeyecek.

Büyükşehir otobüsleri
seferdi

Seferler 06: 00-22: 00 arası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tam
kapanma döneminde çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer
çalışanların toplu ulaşımını sağlamak
için 31 hattı sefere koydu. Büyükşehir Belediyesi’ne ait siyah plakalı toplu
ulaşım araçları seyreltilmiş olarak sefere çıkacak. Hafta içi ve Cumartesi kapanma günlerinde 91 araç Pazar günü

Kepez, Serik, Manavgat ve Alanya Halk Et Mağazaları Pazar hariç haftanın 6 günü 10.00 -17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Halk Et Mobil
Satış Mağazası Pazartesi günleri Kemer, Salı günleri Finike ve Elmalı, Çarşamba günleri Korkuteli, Perşembe
günleri Demre, Cuma günleri Kumluca‘da hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam
edecek. Mobil Halk Et Mağazası Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak. Öte yandan tam kapanma sürecinde ANET A.Ş. bünyesinde bulunan
Sarısu Mesire Alanı, Sarısu Kadınlar
Plajı, Topçam Mesire Alanı, Tünektepe
Teleferik ve Sosyal Tesisleri ve Tophane Çay Bahçesi kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre;
VF01,VF02, AC03, AF04/A, KC06,
LC07A, KL08, LF09, LF10, UC11, MC12,
VL13/A, CV14, DC15/A, TC16, CV17,
VS18, MD25, MK80, KC35A, MF40,
TK51, KF52, VML54A, VF63, VF66, FL82,
DC79, DM86, 511 ve 600 levha numaralı ana ve gövde hatlar tam kapan-

Büyükşehir’den 7
ilçeye gıda yardımı

Turizmin başından
bela eksik olmuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi,
Ramazan ayında Finike, Korkuteli, Kemer, Demre, Kaş, Gündoğmuş ve İbradı’da ihtiyacı olan
vatandaşlara gıda paketi yardımı yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Finike, Korkuteli, Kemer, Demre, Kaş, Gündoğmuş ve İbradı‘da ihtiyacı olan
vatandaşlara gıda paketi yardımı
yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı tarafından başvuruda bulunan ve yapılan ince-

leme sonucu ihtiyaç sahibi
olduğu tespit edilen ailelere gıda kolisi yardımı yapılıyor. Finike, Korkuteli, Kemer,
Demre, Kaş, Gündoğmuş ve İbradı’da talepleri değerlendirilerek
uygun bulunan vatandaşlara gıda
kolisi desteği sağlandı. Büyükşehir
ekipleri, Başkan Muhittin Böcek‘in
selamlarını ileterek, gıda kolilerini vatandaşların tek tek adreslerine teslim etti

Kemer ilçesinde, plajın kıyısına kadar gelen
balon balıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçen yıllarda Süveyş Kanalı’nın genişletilmesiyle Kızıldeniz’den Akdeniz’e yayılan
istilacı ve zehirli türler arasında bulunan balon balıklarının popülasyonu arttı. Son günlerde ağırlıkları yaklaşık 4 ila 5 kiloya kadar
ulaşan balon balıkları Antalya kıyılarına kadar geldi
Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi’nde bulunan koyda denize girmeye gelen kısıtlamadan muaf turistler, kıyıda balon balıklarını görüntüledi. Ellerine aldıkları balon
balıklarını kıyıya atmaya çalışan turistler bu
anları cep telefonlarıyla çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kızıldeniz’den Akdeniz’e kadar yayılan istilacı ve zehirli türler
arasında olan balon balıkları, bugün Alanya’da sahilde yüzmeye giden turistlerin cep
telefonu kameralarına yansıdı. Plajın hemen
kenarına kadar gelen birden fazla balon balığı kısa süreli paniğe neden olurken, orada bulunan görevlilerden ikisi balıklardan bazılarını ağlarla yakalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Diğer balıklar ise suda gözden kayboldu.

Kemerli Kadınların Antalyaspor aşkı

ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde Süper
Lig lideri Beşiktaş ile karşılaşacak olan
Antalyaspor’a, Kemer’in Kadınları Platformu’ndan destek geldi.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı
final maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek, 21 yıl sonra
finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlı takım 55 yıllık kulüp tarihinde ikinci kez finale yükselirken, bu sene
kupada oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. 21 yıllık bu hasretin ardından Antalya’da yaşayan birçok kişi yaşadığı
ilin takımına destek olabilmek için çeşitli projelere imza atmaya başladı. Bu projelerden biri de Kemer ilçesinde sosyal
medya üzerinden kurulan Kemer’in Ka-

dınları Platformu’ndan geldi. 18 Mayıs’ta
oynanacak maç için 18 kadın, baş harfleriyle ‘Antalyaspor kazanır’ yazısını oluşturan, 18 kelimelik bir video hazırladı.
Videoda, “Aldık bayrakları, nefesleri tuttuk, azminle, liderliğinle, yüreğinle, alkış-

larımız seninle, parılda, ofsayt, röveşata derken, kazanıp alacağın zaferlerinde,
Antalya nedenin, ışığın rekorun olsun”
diyerek bunu sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Platform kurucularından İpek Şevik,
“Biz sosyal medya üzerinden kurulmuş
olan bir platform olmakla birlikte yaptığımız projelerle kadınlarımıza destek
vermeye çalışıyoruz. Şimdi ise yaşadığımız ilin futbol takımı için bir şeyler yapmaya karar verdik. Sonuçta hepimiz Antalya’da yaşıyoruz ve burada geçimimizi
sağlıyoruz ve elbette şehrimizin takımına destek vereceğiz. Antalyaspor’umuzun kazanacağına inancımız sonsuz”
dedi.

5

4 MAYIS 2021

KUZDERE İMAR PLANLARI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Kemer’de, Kuzdere Mahallesi imar
planları ile ilgili vatandaşlara yönelik
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kuzdere Mahallesi kapalı pazar yerinde yapılan toplantıya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül
ile Gülsüm Bal, belediye meclis üyeleri Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, Emrah
Ayhan, belediye imar ve şehircilik müdürü Mehmet Arslan, Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay ve vatandaşlar katıldı.
Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Topaloğlu, ülke olarak zorlu bir pandemi sürecinden geçtiklerini belirterek, bu salgını engellemenin
herkesin kendi elinde olduğunu söyledi.
Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına mutlaka uymak gerektiğinin
altınız çizen Topaloğlu, “Vatandaşlarımızın maskeye para vermesine gerek
yok. Belediye olarak günlük 5 bine yakın maske üretiyoruz. Bu maskeleri pazar yerlerinin girişlerinde ve evlere gidilerek dağıtımı yapılıyor. Kalabalıktan
kaçınmamız gerekiyor.” dedi.
Topaloğlu, Kuzdere mahallesi imar
planları ile ilgili de şöyle konuştu:
“2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bu planları onaylamış. Biz Kemer Belediyesi olarak 18 uygulaması
yapacağız. Bu imar uygulaması yapı-

lırken hangi bölgede yapılacaksa oradaki vatandaşlarımızı topluyoruz ve

bilgilendiriyoruz. Buradaki en küçük
parsel bin metrekare olacak. Burada-

ki amacımız vatandaşlarımızın önceden bilgilendirilmesini sağlamak. Bu
2016’da uygulanan plan, yaklaşık 250
dönümlük bir alanda uygulanacak. Zayiat yüzde 32,7. Yani bin metrekare
yeri olan birinin 327 metrekaresi gidecek. Yasaya göre yüzde 45’e kadar alabilir diyor ama bu oran gayet iyi. Buradaki 18 uygulamasını belediye olarak
biz yapacağız.”
Toplantı sonrası Kuzdere Mahalle
Muhtarı ve belediye yetkilileri, vatandaşların merak ettikleri soruları cevapladı.

KEMERDE PİTBULL
DEHŞETİ YAŞANDI
Kemere Bağlı Aslanbucak mahallesinde önceki gün Pitbull dehşeti yaşandı.
Kemer de yaşayan İ.K. isimli bayan
iki köpeğini tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkardı. Evinin
bulunduğu mahalle içersin de gezinmekteyken bir bahçede salınık olarak gezen Pitbul cinsi köpek korkulukları açarak bayana ve elinde bulunan
iki köpeğe saldırdı.
Biranda olan olayda İ.K. isimli bayan ellerinden ve ayaklarından yaralanırken küçük köpeklerinden birini Boynundan ısıran Pitbull uzun bir
süre bırakmadı. Çevreden yetişen vatandaşların uzun süren çabaları ile
pitbull olay yerinden kaçarken Yaralanan İ.K. isimli bayan Hastaneye giderek tedavisini yaptırarak rapor aldı.
Ağır yaralanan köpeği ise Kemer-

de bulunan veteriner ekiplerince
kontrol altına alındı.
Olayın etkisini atlatamayan Bayan Kemer Polis Karakoluna giderek köpeğin sahibinden
şikayetçi oldu.
Olayı anlatan İ.K. “Geçtiğimiz hafta 10:30 sularında tuvalet ihtiyaçlarını gidermek üzere çıkardığım
2 küçük ırk (shih tzu) köpeklerim ve ben tehlike
arz eden bir ırk tarafından, sahibinin söylediği şekilde; köpeğinin tasmasını koparıp kaçmış
olduğu için malum saldırıya uğradık. Köpeklerimden bir tanesi ve ben

yaralandık. Köpeğimin tedavileri devam etmekte olup, gözünde boynundan tutup hırpalanmasından dolayı
gözlerinde hiporefleksi gerçekleşti. Yaşadığım travma tarifsiz ve köpeklerimi ihtiyaçlarını gidermek üzere sokağa çıkaramıyorum” dedi.
Konu hakkında Polise ve Kemer Belediyesine şikayet etmeme rağmen
hiç bir şekilde gelişme sağlanamadığını dile getiren Vatandaş o köpek hala
o evin bahçesinde salınık olarak geziyor kimse bir şey yapmak istemiyor.
İllaki büyük bir olay olmasımı gerekiyor olayı Cimer dahil her yere şikayet
ettim. Ama bu tip tehlikeli Köpeklerin kontrol altına alınması lazım
diyerek haklı tepkisini dile getirdi.
İşte pitbull gerçeği…
Uzmanı açıkladı
İnsanların evcil hayvanları yetiştirme tarzı veya hatalı davranışlarının bazı hayvanları olduğu gibi
köpekleri de saldırganlaştırdığı belirtildi. Ülkemizde Fila Brasileiro,
Dogo Argentino, Tosa Inu ve Pitbull
cinsi köpek ırkının kanunla yasaklandığını söyleyen Veteriner Psikolog Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Türkiye’de üretimi, sahiplenilmesi ve
satışı yasak olan bu ırklardan Pitbull
cinsi köpekler, sahibine saldıracak
en son hayvanlardan biri. Bu nedenle eğer köpek sahibine saldırdıysa
orada kabahatli olan sahibidir” dedi.

Sahilde yaz hazırlığı var
Turizmin başkenti Antalya’da yaz sezonu hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Konyaaltı sahilinde soyunma kabinleri iş makineleriyle yerleştiriliyor.
Konyaaltı Sahili’nde halk plajlarının olduğu noktalara ahşap soyunma kabinlerinin yerleştirilmesine başlandı. Duş odaları ve giyinme kabinlerinin bulunduğu
ahşap yapılar iş makinelerinin yardımıyla kaldırılarak yerlerine götürülüyor. Yapılacak yapıları merakla bekleyen Antalyalılar, deniz sezonunu tam anlamıyla
açacakları günü bekliyor. İş makinelerinin yanı sıra belirli aralıklarla kurulan
plaj işletmeleri tamir ve tadilatlarını bitirerek Ramazan bayramına yetiştirmeyi
hedefliyor.

RASAT (GÖZLEM)
23 Nisan 1921…
Milli bayram kanunu
çıkarıldı

İPEK ŞEVİK
23 Nisan günü, Hakimiyeti Milliye
Bayramı oldu.
1921’de henüz çocuk bayramı
değildi. Ama sadece bir ay sonra,
Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu.
Milli mücadelede babasını
kaybeden sayısız şehit çocuğu
vardı. Cemiyetin görevi bu kutsal
emanetlere sahip çıkmaktı. 23
Nisan 1923’te TBMM’de yapılan
Hakimiyet-i Milli Bayramı
tören protokolünde, Mustafa
Kemal’in talimatıyla, Himaye-i
Etfal Cemiyeti’nin başkanına da
yer verildi. Bir yıl sonra törende
Himaye-i Etfal Cemiyeti ve Mustafa
Kemal’in eşi Latife hanım temsil etti.
Böylece 23 Nisan denilince, akla
şehit çocukları gelmeye başladı. 23
Nisan 1926’dan itibaren resmen
Çocuk Bayramı oldu. Cemiyet 1935
yılında Çocuk Esirgeme Kurumu
adını aldı.
TBMM’nin açıldığı zor zamanlarda
ülkede yaşanan vahşeti tahmin
ediyorum herkes biliyordur.
Ama önce şöyle bir hatırlayalım
ve ilk toplu katliamın yaşandığı
Aydın’dan başlayalım. Kızılcaköy’de
insanları camiye topladılar, ateşe
verdiler. 106 kişi diri diri can verdi.
Pencerelerin demirlerine yapışmış
çocuk elleri vardı. Uluslararası
soruşturma heyeti tarafından
fotoğraflanmıştır. Saatlerce
çocuklarının önünde ölene kadar
yapılan tecavüze maruz kalan
kadınlarımız. Elleri bağlanıp, kuyuya
atılanlar, 3 yaşındaki çocukların
dahi gözlerinin oyulması, halkın
kurşuna dizilmesi, elleri bilekleri
kesilen çocuklarımız. Daha neler
neler.,, Ülkemize hayince saldıran
ülkelerin bizlere yaşattıklarının
doğruluğunu devletin arşivlerinde
ve Türk Tarih Kurumu’nun belgeli
kitaplarında tek tek listesi mevcuttur.
İşte bu kötü kaderimizi değiştirmeye
yemin ettiğimiz zamanlarda
kurulan meclisle, Hakimiyet
Kayıtsız Şartsız Milletin İradesine
bırakılmış ve kendi kaderimizi
belirlemeye başlamıştık. Bu kutsal
günün unutulması bana büyük
hüzün vermektedir. Atalarımızın
bizlere bırakmış olduğu bu emaneti
neden kutlayamadığımızı merak
ediyorum. Şimdi herkes Pandemi
diyecek. Birçok il ve ilçede 23 Nisan
Ulusal ve Egemenlik Bayramı kortej
geçişiyle halka coşkuyla yaşattırıldı.
Çocuklar ellerinde bayraklarla bu
kortejlere balkonlardan destek
verdi. Keşke bu kortej Kemerde
de olsaydı. Kemer halkının
tüm çocukları coşkulu şekilde
balkonlardan bayrak sallayarak bu
bayramı kutlasalardı. En azından
fırınlarımıza belediyeler bir bayrak,
bir el broşürü (günün anlam ve
önemini anlatan) bıraksalardı da
ekmek almaya gelen halka armağan
edilebilseydi. Daha birçok şeyde
yapılabilirdi tabi. Kemerin Kadınları
grubu olarak biz 100 e yakın
çocuğumuzun bu günü evlerinde
bile coşkuyla kutlayabilecekleri,
anı olabilmesi için bir hafta
uğraştık. 23 Nisan günü, 23
çocuk ile 23 kelime vurgusundan
oluşan ANDIMIZI okuttuk.
Şiirler, resimler, şarkılar söylettik.
Kemerin kadınları’ grubu yöneticisi
olarak, bu bayramda akıllarda
kalacak bir şey yapabilmenin
sevincini yaşadım. Katılan tüm
annelere ve çocuklarımıza tekrar
TEŞEKKÜR EDERİM. Bir anne
yetkisi ile yaptığım bu kutlamayı.
Yetkililerimizin görev mercilerinin
sınırlarında neler yapabileceğini
düşünemiyorum. ATATÜRK’ün
bizlere armağan ettiği özel günleri
kutlamak için emek harcayalım.
Özel kılabilmek için düşünelim. O
bizler için çok emek verdi. Kemer
ilçesinde son yıllarda aklınızda
kalan kutlamaları sorup sözü size
bırakıyorum. NE MUTLU TÜRKÜM
DİYENE.
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Yoğun turizm diplomasisi başlıyor
Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları askıya almasının ardından Ankara, Moskova’ya turizm çıkarması yapmaya hazırlanıyor. Yoğun turizm diplomasisi başlatacak olan hükümet, Rusya’ya üç
bakanını gönderecek.
Önceki gün başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma sürecinin ardından Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarında
düşüş beklenirken, turizm sezonu için de geri
sayım başladı.
Bu kapsamda yabancı turistin Türkiye’ye çekilmesi için çalışmalar hızlandırılıyor. Türkiye’ye
en fazla turist gönderen ülke olan Rusya ile yoğun bir ‘turizm diplomasisi’ başlatılacak.
ÜÇ BAKANDAN MOSKOVA’YA TURİZM
ÇIKARMASI
Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları askıya almasının ardından Ankara, Moskova’ya turizm çıkarması yapmayı planlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlût

de bulunacak.
ÇAVUŞOĞLU, ALMANYA MODELİ
ÖNERECEK

Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu ay
(mayıs) Moskova’yı ziyaret edecek.
Rus muhatapları ile görüşecek olan üç bakan,
yaz aylarında Rusya-Türkiye arasında arasındaki uçuşların yeniden başlatılması için girişimler-

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin yaklaşık üç hafta kapanmaya girdiğini ve bunun sonucunda vaka sayılarında önemli bir düşüşün
yaşanacağına işaret edecek. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Rusya’dan Türkiye’ye
uçuşların yeniden başlaması konusunu Rus
mevkidaşı Sergei Lavrov ile değerlendirecek.
Geçtiğimiz yıl Almanya ile yapılan turizm
modelini, mevkidaşına sunacak. Antalya, Muğla, İzmir, Aydın gibi Rus turistlerin yoğun olarak
ziyaret ettiği tatil bölgelerin seyahat uyarısından muaf tutulması önerisini dile getirecek.
Sağlık Bakanı Koca da Türkiye genelinde aşılanma oranı ve ‘tam kapanmayla’ Türkiye genelinde ortaya çıkacak vaka tablosunu Rus muhatapları ile paylaşacak.

Lastminutefair
Kapılarını Açtı
“Lastminutefair” Turizm Pazarlama Fuarı sektörde yaşanan zorluklara
rağmen 2021 sezonuna katma değer yaratmak ve aktif pazarların
ilgililerine motivasyon yaratabilmek amacıyla kapılarını açtı

L

astminute Fuarı güncel şartlar dâhilinde 1500’e yakın yurtdışı turizm profesyonelini ve seyahat acentesini iki gün
boyunca Turizmin Başkenti Antalya’da
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Anfaş’da ağırlayacak.
GMT Fuarcılık, Türkiye‘nin önde gelen
turizm markalarını ve bileşenlerini dünya turizm pazarlarına sunarak turizm profesyonellerinin, yatırımcılarının ve yeni girişimcilerinin ülkemizle olan iletişimini B2B
görüşmeler çerçevesinde arttırarak pekiştirecek. Fuarın partner ülkeleri; Macaristan, İsveç ve Kıbrıs. Parter destinasyonu ise Erzurum Palandöken.
Fuara yurt dışından gelen acentelerin ülkeleri ise; Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus,
Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Almanya, Romanya, Slovenya, Romanya, Litvanya.
Selçuk Meral : “Işık Olmak İstedik”
GM Center ve GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral Açılış konuşmasında , 2019’da Antalya Turizm Fuarı olarak
başladıkları yolculuğa bu yıl “Last Minute”
olarak devam ettiklerini belirterek, “Bu karanlıkta bir mum yakmak istedik. Işık olmak
istedik” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir
Alparslan, aşılanma süreci tamamlanana ve
salgın gündemin ön sıralardaki yerini kaybedene dek ‘Güvenli Turizm’ sertifika programının en büyük güç ve silahlardan bir tanesi olacağını belirtirken, programı kararlılıkla
uygulamaya devam edecekleri söyledi.
AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı ise Antalya’nın geçen yıl dünyada turizmin başlamasına öncülük ettiğine dikkat
çekerken, bu sezonda da son dakika satışlarının belirleyeceğini olacağını aktardı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Last Minute Fair Marketing Fuarı’nın açılışında “Türkiye’mizin bütün özellikleriyle,
top yekûn turizme girdiğimizde dünya piyasasından çok daha güçlü ve büyük pay ala-

ZAYİ
KEMER VERGİ DAİRESİ
43177985992 NOLU MÜKELLEFİYİM
İRSALİYELİ FATURA CİLTLERİMDEN
A SERİ 13701- 13750 İLE
A SERİ 13901-14150 SERİ SIRA
NOLU İRSALİYELİ FATURALARIM
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
SERDAR AFŞİN
MONAROZA MARKET

cağız. Öncü kitle turizmimizin yanına çeşitlenmiş, 30 milyon değil 100 milyon turisti
ağırlayan bir Türkiye’yi hayal edebileceğiz”
diye konuştu.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kurt,
birçok etkinlik ve fuarın bu süreçte iptal edildiğini, ileri tarihlere ertelendiğini belirterek,
“Turizm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
pandemi koşullarından etkilendi. Bu kaotik
ortamdan az hasarla çıkıp yeni döneme hazırlanmamız için bu tip fuarlar büyük önem
arz etmektedir” diye konuştu.
Erzurum Belediye Başkan Yardımcısı Murat Altundağ; “Bu zor dönemde bu organizasyonu gerçekleştirme cesareti gösteren
GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral’i yürekten kutlarım. Biz de Erzurum Belediyesi olarak organizasyonun bir
parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türk turizmi için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz.” dedi.
Yurt dışı acente temsilcileriyle Türk turizm
profesyonellerini bir araya getirecek olan
fuar, Türk turizmine yerinde pazarlama imkanı da yaratacak.
Fuar kapsamında iki gün boyunca turizm
sektörünün geleceğine dair tüm konular masaya yatırılacak. Türk turizmi için büyük
öneme sahip Almanya ve Rusya pazarlarının
uzmanları ve ayrıca iç pazarın önemli turizm
aktörleri panellerde analizler yaparak turizm
endüstrisine yeni perspektifler sunacak.
Muratpaşa Belediyesi ve AKOED (Antalya
Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği) ile 26-27
Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek “Lastminute Fair” de önemli bir proje gerçekleşecek.
Fuar’da büyük bir stant katılımı ile Muratpaşa Belediyesi ve AKOED, Apollon’un şehri
Antalya ve Kaleiçi’nin tanıtımını fuara gelen
acentelere ve katılımcılara Kaleiçi turu düzenlenecek. Fuarda bu proje kapsamında İtalya, Slovakya ve Polonya Old Town belde yöneticileri ile workshoplar gerçekleştirecek ve
“Old Town Turizmine” dikkat çekilecek.
Bu proje kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde fuara katılan acente yetkilileri, Muratpaşa Belediyesi , AKOED (Antalya Kaleiçi
Otelciler ve Esnaflar Derneği) ve Lastminute Fair işbirliği ile dünyada emsalsiz bir değer
olan Kaleiçi turunu gerçekleştirecek. Tur kapsamında Kaleiçi Marina’da Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Av.Ümit Uysal ile sohbet
gerçekleştirecek olan acente yetkililerine Kaleiçi’nin değeri bir kez daha vurgulanacak.

Lastminutefair, 2021 Yılı ve Turizmin Geleceği panelinde otelciler 2021 turizmini ve
geleceğin turizmini değerlendirdi. Panel konuşmacıları ilk olarak GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Meral’e bu
dönemde büyük bir cesaretle bu fuarı gerçekleştirdiği için teşekkür ettiler. Panelde turizmciler, 2021 ve turizmi ele alarak ise artık
turizmin çok farklı bir noktaya taşınacağını
vurguladılar.
Baraner: Otelcilikte Rönesans Yaşanacak
Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Hüseyin Baraner konuşmasında “ Otelcilik sektörü bir rönesans dönemi yaşayacak. Otellerde
bol bol gerçek bitkiler ve doğal ortam lobiye
taşınacak. Turizm, gelecekte doğaya dönecek. Hatta ülkemize gelen turistler botanik
rotalarında yürüyüş yapacaklar. Kitle turizmi başka bir boyuta taşınacak.
ATR Touristic Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Güleç, konuşmasında turizmcinin turizmciden başka dostu yok dedi. Ve herkes
böyle bir zamanda bir araya gelerek bu organizasyonda yer alması hepimizi çok mutlu etti. Ve panelde herkes birbirini ayakta alkışladı.
Limak Otelleri Koordinatörü Kaan Kavaloğlu”: Bu pandemi süreci geçici bir dönem. En
kısa sürede geri eski günlerimize döneceğiz. Geçen yıl hepimizin bildiği gibi pandemi
dönemini güvenli sertifikalarımızı alarak en
iyi şekilde yönettik ve dünyada bunu uygulayan en iyi ülkelerden biri olduk. 2021 yılı
içinde de önce sağlık diliyorum. Ardından en
kısa sürede misafirlerimizi otellerimizde ağırlayacağız.” Şeklinde konuştu.
AKOED Başkanı Hasan Yetkil “Antalya’ya
çok güzel bir fuar kazandırdı kendisine çok
teşekkür ediyorum. Antalya’da böyle bir turizm yapılıyor ise sıfır noktası Kale İçidir. Biz
4 yaşında iken bile 6 dilde “ Merhaba “ diyebiliyorduk. Bu bağlamda gelişen turizme
olan gelişerek devam edecek.” dedi.

Bakan Koca ayrıca Antalya, Aydın, Muğla ve
İzmir gibi turizm destinasyonlarındaki Covid-19
vaka durumun detaylarını ifade edecek. Koca’nın gündeminde Sputnik V aşısı konusundaki iş birliği de olacak.
 ERSOY, TEDBİRLERİ ANLATACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise Rus
muhataplarına hava limanlarından otellere, konaklama tesislerinden, tur ve transfer
araçlarına kadar turizm sektöründe alınan
Covid-19 tedbirleri hakkında sunum yapacak.
Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası konusunda Rus yetkililere bilgi verecek. Konaklama, yeme-içme
tesisleri, tur ve transfer araçları, kongre ve
sanat tesisleri, temalı parklar, mekanik hatlar ve deniz turizmindeki üst düzeye çıkarılan sağlık ve hijyen tedbirlerini anlatacak.

Turizm hareketliliği artar
TÜRKİYE genelinde
uygulanacak 17 günlük tam kapanmanın turizme etkilerini değerlendiren
sektör temsilcileri, kapanmanın virüsü azaltacağını
söylerken, turizm
hareketliliğinin ise
duracağını aktardı.
Kapanmanın sona ermesinin ardından ise
hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini kaydeden turizmciler özellikle haziran ayını beklediklerine işaret
etti.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 29
Nisan- 17 Mayıs arasında tam
kapanma kararı alındı. Antalya‘da sezonu açmaya hazırlanan turizmciler ise tam kapanmanın virüsün azalmasında
önemli olduğunu belirtirken,
sektör açısından ise hareketliliği durduracağını ama sonrasında daha büyük hareketlilik
olacağını söyledi. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA)
ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu
üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 17 günlük kısıtlamanın vaka sayılarının
düşmesi anlamında olumlu olduğunu belirtirken, rezervasyonlar konusunda otelcilerin
de kimseyi mağdur etmeyeceğini söyledi. Sili, “Bugün bu sı-

kıntıyı yaşayacağız belki ama yarın hem
sağlık açısından
hem Ekonomi, Son
Dakika Ekonomi
Haberleri, Ekonomi Son Dakika’>ekonomi açısından
çok daha olumlu
bir noktaya gideceğimize inanıyorum”
dedi.
9 gün olarak açıklanan bayram tatilinin kısıtlama süreci içinde kaldığını
hatırlatan Burhan Sili, “Açıklandığına göre rezervasyonlar
bir seyahat gerekçesi değil bu
sefer. Ama bu sefer farklı bir
nokta var, seyahat izni alabiliyorsanız ve otel rezervasyonu
yaptırıp ödemesini de gerçekleştirdiyseniz her ikisini de gerçekleştirdiyseniz otellere gelmeniz söz konusu. Her şeye
rağmen iç pazardaki hareketlilik şu anda durmuş durumda.
Hem ramazan dönemi olması hasebiyle hem de 17 günlük bir süreç olması hasebiyle farklı paketlerle çıkıyoruz.
Ama iç pazarda görünen o ki
bayram da dahil olmak üzere
çok yoğun bir dönem olmayacak. Daha önce almış olduğumuz rezervasyonların büyük
bir bölümü de bu anlamda iptal oldu. Seyahat izni alanlar
gelecek, izin alamayanlardan
biz otelciler olarak herhangi
bir para talep etmeyeceğiz ”
diye konuştu.

Turizme olan inancımızı
hiç kaybetmedik
Sezonu 26 Nisan
itibarıyla açmayı
planladıklarını ancak, Rusya’dan gelen Charter uçak yasağı nedeniyle 26
Mayıs tarihine ertelediklerini belirten
Genel Müdür Şinasi
Gürocak, “Tesisimizi
sezonun iyi gideceğini de düşünerek her yıl olduğu gibi bu yıl da 26 Nisan
olarak ayarlamıştık. Bu tarihe göre bütün hazırlıklarımızı
yapmıştık.
Rusya’dan gelen Charter
uçak yasağı gelince otomatikman bizde açılış tarihimizi erteledik. Açılış tarihimizi
26 Mayıs olarak değiştirdik.
Eğer bu arada şartlar düzelir de gelişmeler iyi olursa tesisimiz hazır daha erken de

açabiliriz. Yaşadığımız kötü bir 2020
yılı sonrasında, gerçekten inanarak Covid’in biraz daha
azalacağını, krizlerin
biraz daha azalacağını düşünerek 2021
yılına çok iyi bir şekilde hazırlandık.
Otellere, tesislere yatırımlar yaptık. Personeli de
kendimizi de daha motive bir
şekilde hazırladık. En başta
yapmamız gerekenlerden bir
tanesi motivasyonumuzu ve
moralimizi yüksek tutmaktı.
Bizim Tesislerimizin her birinde 300-400 arasında personel
çalışıyor. Biz kendi moralimizi ve motivasyonumuzu düşürür, gardımızı düşürürsek,
personelimizin de motivasyonu düşecek”dedi.
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DOĞUM VE
TEŞEKKÜR
Ailemizin Han’ı,
biricik oğlumuz Han Doruk’u;
ilgi ve emeklerini esirgemeksizin bizlere
kavuşturan doktorlarımız
Opt. Dr. Nalan Cihangir Hanım
başta olmak üzere,
Uzm. Dr. Seda Özer Hanım’a,
Uzm. Dr. Halil Fatih Korkmaz Bey’e,
oğlumuzun hemşiresi
Serpil Hanım’a,
ameliyathane hemşirelerimiz
Kadriye, Suzan, Gülsüm, Beyza
hanımlara
servis hemşirelerimiz
Özlem, İlayda, Ahsen, Elif hanımlara ve
tüm Medstar Hastanesi çalışanlarına
sonsuz minnet ve teşekkürlerimizle...

Av. Uzm. Arb. Mustafa DORUATLI &
SMMM. Belin DORUATLI

SEZİ-YORUM
Evvel zaman
içinde

4 NİSAN
2021
SALI

Kemer tam kapanmada
10 bin turist ağırlıyor
A

NTALYA’nın dünyaca
ünlü otellerinde mayıs
ayında yüzde 90 doluluk
beklenirken, Rusya’nın
1 Haziran’a kadar charter uçuşları durdurması ve Türkiye’deki tam
kapanma nedeniyle oran yüzde
30’lara geriledi. İl genelinde 100
bin yabancı turist misafir ediliyor.
Türkiye’de, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a yaklaşık 3 haftalık tam kapanma döneminde TÜRSAB’a
bağlı seyahat acenteleri ve turizm
sektörü temsilcilerinin veri ve tahminlerine göre Antalya’da 100 binin üzerinde yabancı turist, 10 bin
de Türk misafir olduğu kaydedildi. Ancak Türk misafirlerin önemli
bölümünün kendine ait yazlıkları
bulunduğu belirtildi.
Geçen yıl koronavirüs salgını
tüm dünyada etkili olduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve dünya
turizm sektörü açısından da örnek teşkil eden Güvenli Turizm
Sertifikası kapsamında temizlik, mesafe ve maske başta olmak
üzere 150’ye yakın kriterin uygulandığı Antalya otellerinde, yerli ve yabancı turistlere ‘Safe Tourism (Güvenli Turizm)’ programı
uygulanıyor.
GÜNDE 100 BİN KİŞİ
GELİYORDU
Koronavirüs öncesi yaz aylarında günde 100 bin turistin geldiği Antalya’da, yaklaşık 20 günlük
süreç için toplamda 100 binin biraz üstünde turist konaklıyor. Az
sayıdaki yabancı turist, beş yıldızlı otellerin sahilleri veya havuzlarında sosyal mesafeye uygun
hazırlanan şezlonglarda güneşleniyor, deniz veya havuza giriyor.
Restoranlarda ise eskiden olduğu gibi açık büfeden yemeği kendileri alamıyor, talep ettikleri yemekler otel görevlileri tarafından
veriliyor. Gün içinde yoga, dart,
voleybol, tenis gibi çeşitli sportif etkinlikler yapabiliyor.
Tam kapanma dönemini
otelde geçiren Türk misafirler ise işlerini online yürütebiliyor.
YÜZDE 90 BEKLENTİ
VARDI
Mayıs ayının Antalya’daki otelciler açısından
sezonun başlangıcı anlamına
geldiğine işaret eden Kemer’de

bir otel müdürü “Çok ciddi, güzel
doluluklar bekliyorduk. Özellikle Rusya’nın aldığı erteleme kararı
ve akabinde bizim tam kapanma
kararımızla birlikte mayıs ayında
çok ciddi düşüşler yaşadık. Yüzde
90’lara varan doluluk beklentilerimiz bir anda yüzde 30’lara düştü.
Mayıs geneli ise yüzde 30 görünüyor” dedi.
An itibariyle Rusların Paskalya Bayramı nedeniyle bir doluluk olduğundan bahseden yetkili , “Ukrayna, Romanya, Polonya,
biraz da Belarus üzerinden Türkiye’ye gelen Rus misafirlerden dolayı otelimizde an itibarıyla yüzde
50 doluluk var, ancak ay ortalamamız tabii ki daha düşük. Bu kapanma nedeniyle Türkiye’den de
uzun süreli konaklamalı misafirler ağırlıyoruz. Ama bunların sayısı çok değil. Yaklaşık 20 odada
Türk misafirimiz bulunuyor” diye

konuştu.
TÜRKLERDEN AZ SAYIDA
UZUN DÖNEM TATİL
Mayıs ayının bu şekilde geçeceğinin göründüğü dile getirilerek, Türk misafirlerin bir kısmının
bayram dönemi için rezervasyon yaptıranlar, bir kısmının da
uzun dönemli kapanmayı evlerinde yaşamak yerine hem tatil yapıp hem de tatil zamanında işlerini online yürütme imkanı olanlar
olduğunu söyledi. otel müdürü,
seyahat acenteleriyle yapılan istişarelere göre Türk misafirlerin
bu dönemde Antalya’daki otellere talebinin çok fazla olmadığını
kaydetti. Haberlerde ise özellikle
büyükşehirlerden sahillere doğru trafik akışı izlendiğini gördüklerini anlatan otel yetkilisi, “Ama
bunların büyük bölümünün yazlık evleri olan Türk misafirler olduğunu düşünüyorum. Ve yine büyük bölümü Ege kıyılarına doğru
gitti. Antalya’ya bu anlamda
çok fazla Türk misafir geldiğini tahmin etmiyorum.
Belki 5 bin, maksimum
10 bin kişidir” dedi.
İNSANLAR
KURALLARA ALIŞTI
Güvenli Turizm Sertifikası uygulamaları ve misafirlerin mesafe,
hijyen ve maske gibi kurallara uyumuyla ilgili de bilgi veren otel müdürü, şöyle konuştu:

“Pandemi süreci zaten bütün
dünyada hem şirketler hem bireyler tarafından prosedürler, protokoller, hijyen, mesafe ve maske kurallarının uygulanmasıyla
geçtiği için kendi ülke ve evlerindeki disiplinleri biz otellerimizde
daha gelişmiş düzeyde uyguluyoruz. Onlar da alıştıkları bir düzen
olduğundan herhangi bir uyum
sorunu çekmiyorlar. Zaten Sağlık,
İçişleri, Kültür ve Turizm bakanlıklarının genelgeleriyle hem yöneticilerimiz hem çalışanlarımız üst
düzeyde bu konuda eğitimli. Misafirlerimizle iletişimimizde de bu
konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Misafirler bu konulara
çok ciddi uyum gösteriyor. Bir de
alışkanlıklar var, kendi ülkelerinden alışkın olduklarından herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz.”
Tatil için Antalya’yı tercih
eden Ukrayna’dan Martynchuk ve Polonya’dan Vafidis
çiftleri, Antalya’ya her sene
geldiklerini belirterek, Türkiye’deki tam kapanma kararından dolayı önce biraz korktuklarını, ancak oteli önceden
tanıdıkları, hijyen ve mesafe
gibi kurallar uygulandığı için
de güvendiklerini söyledi. Çok
mutlu olduklarını da belirten
turistler, her otelin Safe Tourism sertifikası almasının çok
iyi olduğunu, tatil dönüşünde
de herkesin Antalya’ya, Türkiye’ye gelip rahatça tatil yapabileceğini ifade etti.
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ir varmış bir yokmuş misler gibi bi ülke
varmış üç tarafı denizlerle çevrili bol
oksijen orman,dağ, bayır, kır’I içinde
bulunduran bu guzel ülkeye kocaman bi
nazar degmiş..
İnsanlar virüs denilen bir bela ile uğasmaya
baslamışlar;öyle ki kimse birbirine yaklaşamaz
yanyana konuşamaz oturamaz hale gelmiş;
Bu durum tüm dünyayı sarmış olsa da herkes
memleketinin derdine düşer olmuş..
Halkın nefes alacak durumu kalmamış;cepler
boş evler aşsız yürekler gamla dolmuş..
Herkes birbirine bu işin sonu ne olacak
demeye başlamış sonra ne mi olmuş??
Hepsinin üstüne geç kalınmış tam kapanma
adı altında bi 18 gün evde kalın denmiş..
Bütün halka undan ekmek,patatesten börek
evde ise birbirini yemek düşmüş..
Bunca hengamenin içinde altta kalanın
canı çıkmış;tavşan dağa kaçmış dağ tavşana
küsmüş inek içmiş yanmış bitmiş kül
olmuş(böylemiydi neydi)
Keşke herşey masallardaki gibi olsa idi;keşke
sizlere masal anlatmış gibi olsa idim..
Masal da olmadığına göre herşey; bu geç
kalınmışlığı bu krizi yönetememeyi nasıl
başardık anlamış değilim.
Aşılamanın da bu esnada yanlış
yaş gruplarından başlatıldığını
düşünenlerdenim;neden mi??
İlk etapta nasıl sağlıkçılarımızı aşıladık
isek devamında kesinlikle çalışan kesim
öğretmenler toplu taşımacılar ve kalabalık
ortamlarda görev yapanlar ile akabinde lise
eğitimde son senelerini tamamlayacak olan
gençlerimize(yüzyüze eğitim gerekliliğinden
dolayı) öncelik verilmesinin doğru olacağını
düşünenlerdenim.
Böylelikle bulaş riski en aza indirgenebilirdi.
Vardır büyüklerimizin bi bildiği diyecek
olursak bu tam kapanmanın sonuçlarını da
göreceğiz hep birlkte.
Bu süreci değerlendirmek gerekirse Antalya/
Kemer bölgesi kurallara riayet etmekte,birkaç
açık otelde ise genelde ukrayna belarus
ülkelerinden gelen turistler çoğunluğu
oluşturmakta..
Otellerde yuksek covit tedbirleri kapsamında
önlemler alınmış hijyen üst seviyede
korunmuş turizmin tekrar eski günlerine
dönebilmesi için canla başla çalışılmakta
amma velakin herkes ekmek peşinde olunca
sövülüp sayılan çok yerler olduğunuda
söylemeden geçemeyeceğim.
Ne diyelim Allah sonumuzu hayır etsin
ONLAR ERMİŞ MURADINA BİZ ÇIKALIM
KEREVETİNE..
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