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Kaş Belediye
Başkanı Mutlu
Ulutaş, sosyal
belediyecilik
anlayışıyla kişi-
lerin mutluluğu
için çalışmalar
yaptıklarını ifa-
de etti. sayfa 12

Kaş Belediyesi sıfır Atık Tesisinin temel atma töreninde konuşan Başkan Mutlu Ulutaş:

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 2019 yerel seçimlerinden bu yana hizmetler
konusunda çok yol kat ettiklerini hatırlatarak, “Bazı hizmetler var ki, söz

vermediğimiz halde ihtiyaç dolayısıyla Kaş’ın siluetine, güzelliğine, estetiğine katkı
sunacak ve Kaş’a değer katacak. Bu hizmetleri de ilçemize kazandırmak için
harekete geçiriyoruz. Bu çok önemli. Çünkü ilçemiz sadece ülkemizin değil,
Antalya’nın değil, dünyanın göz bebeği. Burada yapacağımız çalışmaların,

hizmetlerin dünya için de ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.” dedi. 

∂ Kaş Belediyesi olarak, yapısal, turizm
amaçlı, kırsala, yaylalara yönelik
hizmetlerin yanında çevre dostu

hizmetlerin de olmasını istediklerini
dile getiren Başkan Mutlu Ulutaş,

“Gençlere, çocuklara, her kesime
yönelik hizmet üretmek
istiyoruz. Belediye, toplumun

beklentilerini, ihtiyaçlarını,
sıkıntılarını giderici hizmetler
verdiği zaman memnuniyet

veriyor. vatandaşlarımızın
bizlere verdiği bu görevi

layıkıyla yerine
getirmek için 7/24 gece

gündüz çalışıyoruz.”

∂ Başkan Mutlu Ulutaş, Kaş’ın nüfusunun zaman
zaman oldukça arttığına dikkati çekerek, “Kaş’ın denizi
tertemiz, masmavi ve albenisi olan güzelliği var.
Buradaki geri dönüşümün de sağlıklı olması lazım.
Metal, karton, plastik, elektronik malzemeler gibi
atıkların geri dönüşümü gerekiyordu. Bununla ilgili
yaptığımız projenin ihalesini yaptık, firmamız
çalışmalara başladı. İnşallah 2023’ün başına doğru inşa
faaliyetleri tamamlanmış olacak, hizmete de açmış
bulunacağız.” dedi.tesisteki çalışma sistemine ilişkin
bilgiler de aktaran Başkan Ulutaş, Kaş’ta geri
dönüşüme yönelik oluşan atık malzemelerin
ekonomiye kazandırılması ve çevre dostu bir belediye
olarak hizmetleri yürütmenin önemini vurguladı,
tesisin ilçeye, Antalya’ya, ülkeye hayırlı uğurlu
olmasını diledi.  ¥ sayfa 12

Kaş’a deĞer KatıyOrUz

“Patara yılı” kapsamında planlanan 

PATARA KÖPRÜSÜ
hayata geçiriliyor

Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini turizm, tarım ve tarih
alanında birleştirecek Patara Köprüsü için çalışmalara başlandı.
Başkan Ulutaş, “İlçemize ve komşu ilçemiz Seydikemer’e hayırlı
uğurlu olsun. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımıza,
Ulaştırma Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Muğla ve Antalya
Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. ¥ sayfa 3

GöMBe yöRüK şenliği yapıldı
Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gömbe Yörük

şenliği kapsamında Yörük Göçü gerçekleştirildi. 

yörük göçü, halkın yoğun ilgisini ve beğenisini kazandı

∂ Başkan Ulutaş, “Ben de
bir Yörük çocuğuyum. doğ-
duğumuz, yetiştiğimiz
memlekete hizmet etmek
için buralardayız. Memleke-
timize hizmet etmeyi, hem-
şehrilerimizle beraber hem
kültürümüzü yaşatmayı
hem geleneklerimizle yaşa-
mayı hem de şehrimizi, ya-
şadığımız coğrafyayı daha
ileri noktaya taşımak için
gece gündüz, 7/24 canla
başla çalışıyoruz. “ sayfa 4

BU COşKU 
Hiç BitMesin!

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl
dönümü kutlamaları çerçevesinde Türk halk
müziği ses sanatçısı Zara, Antalya’nın Kaş
ilçesinde sahne aldı. Kaş Belediyesince dü-
zenlenen konserde ünlü sanatçı Zara, birbi-
rinden güzel eserlerini seslendirdi. Kaş Li-
manı’nda gerçekleşen Zara konserine binler-
ce kişi katıldı. sayfa 2

doğantaş hasat ve Bal şenliği yapıldı
Kaş ilçesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen

Doğantaş Hasat ve Bal şenliği
gerçekleştirildi. Kaş Belediyesi

tarafından türkiye’nin önde gelen bal
üretim merkezlerinden Doğantaş
Mahallesi’nde düzenlenen şenlik,

koronavirüs salgını nedeniyle verilen
iki yıl aranın ardından yapıldı.

Doğantaş Hasat ve Bal şenliği’nde
konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu
Ulutaş, belediye olarak sadece hizmet

yapmadıklarını kaydederek, sosyal,
kültürel ve geleneksel faaliyetlerin de

kıymetli olduğunu söyledi. sayfa 5

BAŞKAN UlUTAŞ,  sosYAl, KülTürel ve GeleNeKsel FAAlİYeTlerİN de KıYMeTlİ oldUğUNU söYledİ

BURadayıZ

PrOJelerimizle

KASABA ÇArşı ve MeYDAn DüzenleMe
PrOjeSİ tAnıtıM tOPlAntıSı YAPılDı 

Ulutaş, “Kaş Belediyesi olarak, ilçede
yaklaşık 60 projeyle ilgili çalışıyoruz,

bunların yüzde 50’sinden fazlası 
tamamlanmış durumda.”

Kasaba Düğün Salonu’nda yapılan tanıtım
toplantısına, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK
Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, Mahalle Muhtarı

Süleyman Özen, projeyi hazırlayan Yüksek Mimar Ufuk
Parlakdağ ve Mimar Çağnur Konu ile çok sayıda vatandaş
katıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Başkan
Mutlu Ulutaş, Kaş Belediyesi olarak, ilçede yaklaşık 60
projeyle ilgili çalıştıklarını, bunların yüzde 50’sinden
fazlasının tamamlandığını söyledi.  sayfa 7 Ka
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dı ¥ Bu yıl ilk kez düzenlenen Kaş
Gençlik Festivali’nde spor, bale dans,
tiyatro gösterisi, müzik, kültür ve
sanat alanında birçok etkinlik
gerçekleştirildi. Festival, Antik
Tiyatro’da Kaş Belediye Başkanı Mutlu
Ulutaş’ın katılımıyla
yapıldı.
sayfa 8

“Gençlerin
her zaman

yanındayız”

Kaş Kınık 
Millet 

Bahçesi'nin
yüzde 70'i
tamamlandı

¥ Kaş ilçesinde yapımı
devam eden Millet Bahçesi'nin
yüzde 70'inin tamamlandığı
bildirildi. Yüklenici firma
yetkililerinden alınan bilgiye
göre, Kınık Mahallesi’nde yer
alan Millet Bahçesi inşaat
çalışmalarının yüzde 70’i
tamamlandı. sayfa 8

2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli

Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz
BaKımevi hizmete Başladı

¥ Kaş Belediyesince inşa edilen kreş ve gündüz
bakımevi tamamlandı. İlçede Çerçiler mevkisinde
kurulan 2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli kreşte, 5 sınıf,
etkinlik odası, yemekhane, idari odalar, asansör ile
bahçe ve çocuk oyun grubu bulunuyor. sayfa 9
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BU COŞKU HİÇ BİTMESİN!
KAŞ BELEDİYE BAŞKANI MUTLU ULUTAŞ:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın
100’üncü yıl dönümü kutlamaları
çerçevesinde Türk halk müziği ses

sanatçısı Zara, Antalya’nın Kaş ilçesinde
sahne aldı. Kaş Belediyesince düzenle-
nen konserde ünlü sanatçı Zara, birbirin-
den güzel eserlerini seslendirdi. Kaş Li-
manı’nda gerçekleşen Zara konserine
binlerce kişi katıldı.

Konseri izleyen Kaş Belediye Başkanı
Mutlu Ulutaş, sahnede Zara’ya çiçek ve
tablo verdi. 

Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, “30
Ağustos Zafer Bayramı’nızı tebrik ediyo-
rum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşları olmak üzere bu vatan için bu
bayrak için şehadete erişmiş şehitlerimi-
ze Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları
şad olsun.” dedi. Memleketin bugünlere
kolay gelmediğini, çok badireler atlattığı-
nı ifade eden Başkan Mutlu Ulutaş, “Bu
şuur var oldukça, bu gençlik, bu dina-
mizm olduğu sürece bu bayrak inmeye-
cek, bu vatan bölünmeyecek, ilelebet pa-
yidar olacak.” diye konuştu.  

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için bu bayrak için şehadete erişmiş

şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun.”

Kaş ilçesindeki Patara Sahili'nde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavrularının zorlu
yolculuğuna, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da eşlik etti.

Konseri izleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sahnede Zara’ya çiçek ve tablo verdi.

Yuvalarından çıkan caretta carettalar, denize ulaşmaya başladı.Böl-
gede deniz kaplumbağalarını koruma çalışması yürüten Pa-
mukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Patara kumsalının 30 yıldır bilim in-
sanlarının takibi altında olduğunu söyledi.

Geçen yıl yuva sayısının 316 olduğunu hatırlatan Başkale, “Bu yıl
250 yuva var. Deniz kaplumbağaları ortalama 2-3 yılda bir yumurt-
lamak için kumsala çıkıyor, yani bu senenin popülasyonu 3-4 yıl
öncesinin popülasyonuna denk geliyor.” dedi.

Başkan Mutlu Ulutaş da Patara’da güzel bir doğa olayı gerçekleştiğini,
yuvadan çıkan caretta carettaları denizle buluşturduklarını ifade
ederek, “Nesli tükenmekte olan canlıları Patara’da, Kaş’ta, bölgemizde
koruyoruz, sahip çıkıyoruz. Daha çok caretta carettayı denizle bu-
luşturabilmeyi bundan sonraki süreçte de diliyorum.” dedi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Kaş Belediyesince düzen-
lenen konserde ünlü sa-

natçı Zara, birbirinden gü-
zel eserlerini seslendirdi.
Kaş Limanı’nda gerçekle-

şen Zara konserine bin-
lerce kişi katıldı.

Başkan Mutlu Ulutaş da Patara’da güzel bir
doğa olayı gerçekleştiğini, yuvadan çıkan caretta

carettaları denizle buluşturduklarını ifade etti.
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“Patara Yılı” kapsamında planlanan 

PATARA KÖPRÜSÜ
hayata geçiriliyor

Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini turizm, tarım
ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü için
çalışmalara başlandı.

Kaş’ın Ova Mahallesi ile Seydikemer’in Kumluova
Mahallesi’ni turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek
Patara Köprüsü’nün ihalesi, Antalya Karayolları 13. Bölge
Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos’ta yapıldı.

Yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre
genişliğindeki köprünün tamamlanmasıyla iki ilçenin turizm
ve tarım potansiyelinin artacağı öngörülüyor. Özlen Çayına
kadar olan bölgede ise 2,4 metre bisiklet yolu ile çift taraflı 2,5
metre yaya servis yolu yapılması hedefleniyor.

Patara Köprüsü’nün, ihale tarihinin ardından 300 gün sonra
hayata geçirilmesi bekleniyor.Kaş Belediye Başkanı Mutlu
Ulutaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültürel değerlerinin
dünya çapında öne çıkarılması amacıyla 2020'nin turizm
teması olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından "Patara Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Patara ve

çevresinde birçok yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.
Başkan Mutlu Ulutaş, “Likya Birliği'nin başkenti olan

Patara'da, Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Osmanlı
Devleti'nin ilk Telsiz Telgraf İstasyonu’nun ayağa kaldırılması,
Kent Kapısı, Antik Tiyatro ve yaklaşık iki bin yıllık Patara Deniz
Feneri’nin restorasyon çalışmalarının yanı sıra, Antalya ve
Muğla illeriyle Kaş ve Seydikemer ilçelerini birbirine bağlayan
Patara Köprüsü’nün de yapılması “Patara Yılı” kapsamında
planlandı.” dedi. 

“Patara Yılı” kapsamında Kaş’a taahhüt ettikleri ve
kazandırdıkları projelerden biri olarak Patara Köprüsü’nün 16
Ağustos’ta ihaleye çıkarıldığını ifade eden Başkan Ulutaş,
“İlçemize ve komşu ilçemiz Seydikemer’e hayırlı uğurlu olsun.
Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Kültür ve Turizm
Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza,
Muğla ve Antalya Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.” diye
konuştu. 

Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini turizm, tarım ve tarih
alanında birleştirecek Patara Köprüsü için çalışmalara başlandı.

Kaş Belediyesi, dar sokaklara çöp aracı girebilmesi ve çöplerin daha hızlı
toplanmasını sağlamak amacıyla "çöp taksi" uygulaması başlattı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan
“çöp taksi” ile özellikle dar sokaklarda biriken atıklar toplanıyor. 

Temizlik İşleri Müdürü Süleyman Erdoğan, yaptığı açıklamada, “çöp taksi”
uygulamasıyla ilçe temizliğine büyük katkı sağlandığını söyledi. 

Büyük araçlarla çöp toplanırken trafiğin aksayabileceğine dikkati çeken
Erdoğan, “Biriken çöpler özellikle dar sokaklarda hareket kabiliyetine sahip

bu minyatür kamyonetle daha kolay ve hızlı şekilde toplanıyor.
Uygulamayla atıkları hem daha kısa sürede alıyoruz hem de aktarma

noktasına daha kolay ulaştırıyoruz.” dedi.
Şehir merkezinde ve Kalkan Mahallesi’nde hizmet veren “çöp taksi”nin,

vatandaşların ilgisini ve beğenisini kazandığı belirtildi.

Kaş’ta “çöp taksi” hizmeti
Kaş ilçesinde “çöp taksi” hizmete başladı.

Kaş ilçesinde kırsal mahallelerde yatırım
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda Kaş Belediyesi, Cemre

Mahallesi Camii için sundurma yaptı.
Fen İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye

göre, Kaş Belediyesince Cemre Mahallesi’nde
bulunan cami için sundurma inşa edildi.

Çalışmalar kapsamında sundurma için yer
hazırlandı. Zemine beton atılarak, üzerine
sundurma kuruldu.

290 metrekare alana sahip sundurmanın,
çok amaçlı salon olarak kullanılabileceği de
belirtildi. 

Cemre Mahalle Muhtarı Osman Gökdere,
“Camimizde kılınan cuma namazı ve cenaze
namazının kalabalık olmasından dolayı av-
luya taşan vatandaşlar hava şartlarından
olumsuz etkileniyordu. Cami avlusundaki
bu sundurma sayesinde vatandaşlar hem
güneşten, yağmurdan korunacak hem de
mevlit, yemek gibi etkinlikler yapabilecek.”
diye konuştu. 

Mahalle sakinlerinin yapılan sundurmayı
beğendiğini dile getiren Muhtar Gökdere, bu
hizmet için Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulu-
taş’a teşekkür ettiğini kaydetti. 

Kaş Belediyesi’nden Cemre Mahallesi Camii’ne sundurma 
Kaş ilçesinde kırsal mahallelerde yatırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu

kapsamda Kaş Belediyesi, Cemre Mahallesi Camii için sundurma yaptı.

Başkan Ulutaş, “İlçemize ve komşu ilçemiz Seydikemer’e hayırlı
uğurlu olsun. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cum-
hurbaşkanımız başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımıza,
Ulaştırma Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Muğla ve Antalya
Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. 

290 metrekare alana sahip sundurmanın, çok amaçlı
salon olarak kullanılabileceği de belirtildi. 

Temizlik İşleri Müdürü Süleyman Erdoğan, yaptığı açıklamada, “çöp taksi”
uygulamasıyla ilçe temizliğine büyük katkı sağlandığını söyledi. 
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Yeşilbarak ile Sıçak Alanı arasında yapılan Yörük Göçü
yürüyüşüne, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın ev
sahipliğinde AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu

ve Mustafa Köse, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe
Keyik Yılmaz, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, AK Parti İlçe
Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye
meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve Yörük Türkmen
Derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

İki kilometrelik yürüyüşte Yörükler, geleneksel kıyafetleri,
koyunlar ve traktörlerle renkli görüntüler oluşturdu. Yörük
Göçü yürüyüşü, Sıçak Alanında tamamlandı. Şenlik çerçevesinde
keşkek dövüldü, çörek pişirildi, ayran ve kar şerbeti yapıldı.
Yerel ozanlar müzik dinletisi sundu. Yörük göçüne katılanlara
yemek ikram edildi. Yörük göçü, halkın yoğun ilgisini ve beğe-
nisini kazandı.

-“Yörüklük özel bir kültür”
Şenlikte konuşan Milletvekili Atay Uslu, Yörüklüğün özel bir

kültür, Yörük kültürünün diğer kültürlerden daha derin, daha
büyük, daha merhametli olduğunu söyledi.

Yörüklüğün her hareketinde muazzam bir kültür bulunduğunu
dile getiren Atay Uslu, “Belediye başkanımız bu kültürü yaşatma
adına burada çok güzel bir şenlik düzenledi. İnşallah Yörük
kültürünün özünü de sözünü de burada göreceğiz. Mutlu
Başkana bu kültürü yaşattığı ve yaşatanlara destek verdiği
için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu kültürün özünde
bulunan sevgiyi, merhameti, kardeşliği tüm dünyaya yayacağız.”
dedi.

Atay Uslu, konuşmasını, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu’nun sizlere selamları var. Ben de bir Yörük evladıyım, tüm
Yörüklere selamımı götür.” dediğini ifade ederek, tamamladı. 

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı da “Anadolu’nun bu kadim
halkına hizmet ettiğimiz, bir arada bulunabildiğimiz için ken-
dimizle gurur duyuyoruz. Bu şenliğin düzenlenmesinde, bu
kültürümüzün yaşatılmasında, gençlerimize anlatılmasında
bizi bir araya getiren, vesile olan, hizmet eden, emek sarf eden
başta Kaş Belediyemiz olmak üzere sivil toplum örgütlerimize,
muhtarlarımıza, kıymetli Yörüklerimize şükranlarımı sunuyo-
rum.” diye konuştu.

-“Değerlerimizin yaşanması, gelecek nesillere taşınması hayati
önem taşıyor”

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaylalara da bu tür etkinliklerle
daha çok hayat vereceklerini belirterek, “Aslımızı unutmayacağız.
Neslimizi de inşallah en güzel günlere doğru yürüteceğiz.”
dedi.  

Böyle bir etkinliğin Kaş ilçesinde bir ihtiyaç olduğuna işaret
eden Başkan Mutlu Ulutaş, şöyle konuştu:

“2019 seçimlerinde birçok kesimle istişarelerde bulunduk ve
şunu gördük: İnsan hayatı için ekonomik çark dönmesi lazım.
Bunun yanında sosyalleşme, kültürel etkinliklerin, geleneksel
faaliyetlerin devam etmesi, özümüz olan değerlerimizin hem
yaşanması hem de gelecek nesillere taşınması bizim için hayati
önem taşıyor. Yörüklerin hayatını bilmek, Yörüklerin hayatının
içinde olmak, o havayı teneffüs etmek çok muazzam bir şey.
Bugün burada bunu görüyoruz. Yakınlarımızda Yörük obalarımız
var. Yörükler buraları yurt edinmiş, Anadolu’dan gelmişler,
buraya bayrağı dikmişler. Allah’a şükürler olsun, bu bayrak
dalgalanmaya devam ediyor ve devam edecek.” 

-“Yaşadığımız coğrafyayı daha ileri noktaya taşımak için ça-
lışıyoruz”

Başkan Ulutaş, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
“Ben de bir Yörük çocuğuyum. Doğduğumuz, yetiştiğimiz

memlekete hizmet etmek için buralardayız. Memleketimize
hizmet etmeyi, hemşehrilerimizle beraber hem kültürümüzü
yaşatmayı hem geleneklerimizle yaşamayı hem de şehrimizi,
yaşadığımız coğrafyayı daha ileri noktaya taşımak için gece
gündüz, 7/24 canla başla çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da
devam edeceğiz. Gömbe’mizde, 54 mahallemizde hizmetlerimiz
devam ediyor. Buradan Milletvekillerimize, Kaymakamımıza,
başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Turizm
Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Baka-
nımıza, bütün bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kaş’ta
bir hizmet yapılıyorsa başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere
Milletvekillerimizin, Bakanlarımızın çok büyük katkısı, desteği
var. Çalışmalarımızı sürdürürken bu etkinliklerle birliğimizi,
beraberliğimizi pekiştirmemiz, sizlerle hem hal olmamız kay-
naşmamız zor oldu, iki sene pandemi döneminde bir faaliyet
yapamadık. Normalleşmeyle beraber Kaş’ımızın her noktasında
sosyal, kültürel ve geleneksel faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Yörük Göçünü, Yörük Festivalini ilk yapıyoruz. Bundan sonra
da bu etkinliklerimiz devam edecek.”

Kaş’ta Gömbe YörüK şenliği Yapıldı
Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gömbe Yörük

Şenliği kapsamında Yörük Göçü gerçekleştirildi. 

Kaş Belediyesi, Kasaba, Dirgenler ve Karadağ mahallelerinde kilitli
parke yol çalışmalarını tamamladı. Üç mahalleye toplam 8 bin 600

metrekare parke taşı döşendi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın talimatları doğrultusunda

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü kilitli parke çalışmalarını
kısa sürede tamamlayarak, yolu vatandaşların hizmetine sundu. 
Ekipler, Kasaba Mahallesi’nde 3 bin 580 metrekare, Dirgenler’de
4 bin 320 metrekare, Karadağ’da ise 700 metrekare kilitli taş

döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Başkan Mutlu Ulutaş, yapılan çalışmalarla mahallelerin yeni bir

görünüme kavuştuğunu, vatandaşların daha rahat şekilde ulaşım
sağlayacağını söyledi.

Mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı memnun olduklarını,
Başkan Mutlu Ulutaş’a teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Kaş’ta üç mahalleye 8 bin 600 metrekare parke taşı döşendi

“Ben de bir Yörük çocuğuyum.
Doğduğumuz, yetiştiğimiz memlekete

hizmet etmek için buralardayız.
Memleketimize hizmet etmeyi,
hemşehrilerimizle beraber hem
kültürümüzü yaşatmayı hem

geleneklerimizle yaşamayı hem de
şehrimizi, yaşadığımız coğrafyayı daha
ileri noktaya taşımak için gece gündüz,

7/24 canla başla çalışıyoruz. “

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş,” Normalleşmeyle beraber Kaş’ımızın her noktasında sosyal, kültürel ve
geleneksel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yörük Göçünü, Yörük Festivalini ilk yapıyoruz. Bundan sonra da bu

etkinliklerimiz devam edecek.”

Yörük göçü, halkın yoğun ilgisini ve beğenisini kazandı

Başkan Mutlu Ulutaş, yapılan çalışmalarla mahallelerin
yeni bir görünüme kavuştuğunu, vatandaşların daha
rahat şekilde ulaşım sağlayacağını söyledi.
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Doğantaş Hasat ve 
Bal Şenliği yapıldı

Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği’nde
konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu
Ulutaş, belediye olarak sadece hizmet

yapmadıklarını kaydederek, sosyal, kültürel ve
geleneksel faaliyetlerin de kıymetli olduğunu
söyledi.

Üretilen ürünlerin tanıtımının önemini
vurgulayan Başkan Mutlu Ulutaş, “Doğantaş’ta
bal çok önemli bir üretim. Bu ürünü, hem
şehrimize hem ülkemize hem de dünyaya
tanıtmak çok önemli. Zaten şenliğin amacı da o.
Balımızı tüm dünyaya tanıtmak, iyi bir pazar
oluşturmak için bu şenliği başlatmıştık. İnşallah
bu şenlik bundan sonra da devam edecek, bizler
de hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Ulutaş, kırsalı önemseyen
belediyecilik yürüttüklerini belirterek, “Kırsalda
yaşayan vatandaşlarımıza el uzatmamız,
kırsaldaki yaşamı desteklememiz lazım. Sosyal
ve kültürel etkinlikler manasında eski atıl
durumdaki 28 okulumuzu restore ettik, bunları
vatandaşlarımızın kullanabileceği alanlar
haline getirdik. Karadağ’da spor sahasını yaptık,
çok amaçlı salonumuzu da yakın zamanda ihale
edeceğiz. Kasaba bölgemizde Kapya Biber
Sergisi açacağız. Kasabada Meydan
Düzenlemesi projesini tamamladık. Dirgenler,
Ortabağ, Gürsu alanı arasındaki yolu da sıcak
asfaltla buluşturacağız. Kaş’ımızın 54
mahallesinde hizmetlerimiz devam ediyor.”
diye konuştu.

Temsili Yörük Göçü’nün canlandırılmasıyla
başlayan şenlik programında, bal yarışması ve
konserler gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte,
özellikle bal yarışması seyirciler tarafından
ilgiyle takip edildi. İki kategoride yapılan
yarışmada, erkeklerde Adem Tatlıkulak 1,5 kilo
balı 33 saniyede tüketerek, birinci oldu.
Kadınlarda ise Zeynep Afşin, birinciliği elde etti.
Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Adem Tatlıkulak, şenlikte yapılan bal yeme
yarışmalarında üç yıl üstü üste birinci olduğunu
ifade ederek, Doğantaş balının saflığına ve
doğallığına dikkat çekti. Zeynep Afşin ise
birinciliği kazandığı için mutlu olduğunu,
Doğantaş balının çok lezzetli olduğunu dile
getirdi. 

Şenlik, Türk Halk Müziği sanatçıları Ümmü
Erbil ve Gizem Kara’nın konserleriyle sona erdi.

Şenliğe, Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve
İbrahim Aydın, önceki dönem Ankara
milletvekili Haluk İpek, Demre Kaymakamı
Onur Şatıroğlu, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı
Hüseyin Sadık, Doğantaş Mahalle Muhtarı Ali
Karataş, siyasi partilerin ve sivil toplum
kuruluşlarının başkanları, belediye meclis
üyeleri, Yörük derneklerinin temsilcileri de
katıldı. 

Kaş ilçesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği gerçekleştirildi.
Kaş Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Doğantaş
Mahallesi’nde düzenlenen şenlik, koronavirüs salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın

ardından yapıldı.

“Başkanımıza ilgisinden dolayı
tEşEKKür EdiyOrUZ”

Kaş Belediyesi, kırsal mahallelerde
stabilize yol yapım çalışmalarına
tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Çataloluk
Mahallesi’nde yol genişletme ve stabilize
çalışması gerçekleştirdi.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Çataloluk Mahallesi’nde 13
kilometre uzunluğundaki yolda
çalışmalarına titizlikle devam ediyor. 10
kilometrelik stabilize uygulaması yapan
ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. 

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş’ın
kırsal mahallelerinde daha yaşanılabilir
koşulları oluşturmak için çalışmaların tüm

hızıyla devam ettiğini ifade ederek,
“Çataoluk Mahallesi’nde stabilize yol
yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla
hem ulaşım daha konforlu hale gelecek
hem de vatandaşlar çamur ve toz
sıkıntısından kurtulacak.” dedi.

Mahalle sakini Yusuf Demir ise mahalle
yollarında sıkıntı yaşadıklarını anlatarak,
“Yollarımızın yapılması için Kaş
Belediyesine talepte bulunduk. Yollarımız
yapılıyor. Çataloluk-Akörü bağlantı
yolunda stabilize çalışması yapıldı.
Memnunuz. Belediye Başkanı Mutlu
Ulutaş’a ilgisinden dolayı teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu.

Kaş Çataloluk’ta stabilize yol çalışması

“Belediyemizin hizmetlerinden 
ÇOK MEMNUNUZ”

Kaş Belediyesi, kırsal mahallelerde
stabilize yol yapım çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın
talimatıyla yol yapım çalışmalarını
sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, Gökçeören
Mahallesi’nde ana yol ve ara sokaklarda
stabilize uygulaması gerçekleştirdi.

Başkan Mutlu Ulutaş, kırsal mahallelerde
ihtiyaç duyulan bölgelerde stabilize yol
yapımının tüm hızıyla devam ettiğini

belirterek, belediye imkanlarının her
zaman vatandaşların hizmetinde
olduğunu, daha güzel bir Kaş için
çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Gökçeören Mahallesi sakinlerinden Halil
Aydın ise Kaş Belediyesinin
gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı
memnuniyet duyduklarını, eskiye göre
yollarının güzel olduğunu dile getirerek,
Başkan Mutlu Ulutaş’a teşekkür etti.

Kaş Gökçeören’de stabilize yol çalışması

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye olarak sadece hizmet yapmadıklarını

kaydederek, sosyal, kültürel ve geleneksel faaliyetlerin de kıymetli olduğunu söyledi.

Üretilen ürünlerin tanıtımının önemini vurgulayan Başkan Mutlu Ulutaş, “Doğantaş’ta bal çok önemli bir
üretim. Bu ürünü, hem şehrimize hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak çok önemli.” dedi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, özellikle bal yarışması seyirciler tarafından ilgiyle ta-
kip edildi. İki kategoride yapılan yarışmada, erkeklerde Adem Tatlıkulak 1,5 kilo balı 33 sani-
yede tüketerek, birinci oldu. Kadınlarda ise Zeynep Afşin, birinciliği elde etti. Yarışmada de-

receye girenlere ödül verildi.

Şenlik, Türk Halk Müziği sanatçıları Ümmü Erbil ve Gizem Kara’nın konserleriyle sona erdi.
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“GÖMBE, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ YAYLALARINDAN BİRİ”

Milletvekili Atay Uslu, programda yaptığı konuşmada, Gömbe’nin
suyu, toprağı, insanı ve Yörüğü ile güzel bir coğrafya olduğunu,
bu coğrafyanın evladı olmaktan her zaman büyük bir gurur

ve onur duyduğunu dile getirdi.
“Gömbe-Kaş yolunun ihalesi yapıldı”
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın Kaş’ın her noktasına, her mahallesine,

her sokağına hizmet ettiğini aktaran Atay Uslu, “Bugün bunu Gömbe’de
bir kez daha gördük. Gömbe’deki hizmetleri bir kez daha gördük. Pana-
yırıyla düzenlemesiyle bugünkü organizasyonuyla bizim medarı ifti-
harımız. Türkiye’de zaman zaman belediyelerin mazeretler ürettiğini
görüyoruz. O belediyeler, belediye başkanları gelsinler, Kaş Belediyesine
baksınlar. Hizmet nasıl yapılır, eser nasıl üretilir? Kaş, hizmet ve eser
anlamında her geçen gün yenisini kazanıyor. Bunun örneklerini de
hep beraber görüyoruz. Gömbe’nin, milletvekili olduğumuzdan beri
yol talebi vardı. Bu konuda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İl
Başkanımız Ethem Taş, milletvekillerimizle uzun süreden beri bu yol iş
meselesini takip ediyorduk. İnşallah nihayetlendirdik. Geçen hafta
Gömbe-Kaş yolunun ihalesi yapıldı. Bir hafta on gün içerisinde müteahhit
firma şantiyesini kuracak, kepçeler çalışmaya başlayacak. İnşallah bu
yolu da yapacağız. Açılışını da hep birlikte yapacağız. Sünnet şöleniyle
ilgili Mutlu Başkanımıza, Kaş Müftülüğümüze, Kaş Devlet Hastanesine
teşekkürlerimizi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.  

“Hemşehrilerinin derdiyle hemhal olan bir belediye başkanımız var” 
Mustafa Köse de Başkan Mutlu Ulutaş’ın bir taraftan çalışmalarına

devam ettiğini, diğer taraftan da çocukları, gelecek nesilleri ihmal et-
mediğini, böyle güzel şölenlerle gönüllere dokunduğunu ifade etti.

Başkan Ulutaş’ın ekibi, mesai arkadaşları ve teşkilatlarıyla birlikte
önemli işler yaptığını, yapmaya devam edeceğinin altını çizen Mustafa
Köse, “Hemşehrilerimizin gönüllerine giren, gönüllerine dokunan,
hepsinin derdiyle hemhal olan bir belediye başkanımız var. Eksiklerimiz,
hatalarımız, kusurlarımız var ama biz birliğimizi, beraberliğimizi, kar-
deşliğimizi devam ettirdikçe bütün bu eksikleri, kusurları, Allah’ın
izniyle telafi edeceğiz. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın.
Rabbim, gökyüzünden ay yıldızlı al bayrağımızı indirtmesin, ezanlarımızı
dindirtmesin. Rabbim, bizi havasız, susuz, vatansız, bu milleti lidersiz,
Recep Tayyip Erdoğan’sız bırakmasın inşallah.” dedi. 

“İşte AK Parti belediyeciliği, işte Kaş’ta vücut bulmuş hali”
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Yörük Şenliği ve

Sünnet Şöleni programlarını organize edenlere ve katılım sağlayanlara
teşekkür etti.

AK Parti belediyeciliğine değinen Başkan Taş, şöyle konuştu:
“İşte AK Parti belediyeciliği, işte Kaş’ta vücut bulmuş hali. Hamdolsun,

bu hizmetleri yapan, bu kadar güzel işlere imza atan Belediye Başkanımız
Mutlu Ulutaş’a yürekten teşekkür ediyorum. Bizim işimiz hizmet dedik.
Bizim işimiz eser siyaseti dedik. İşte Gömbe Panayır Alanını gezdik.
Yapılan parkları ve yürüyüş yollarını gezdik. İşte bu hizmetlerin hepsi
bu dönemde Kaş’ımıza, Gömbe’mize kazandırıldı. Bu hizmetlerde emeği
olan tüm arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“54 mahallemiz de çok kıymetli”
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Gömbe’nin Türkiye’nin en önemli

yaylalarından biri olduğuna, bölgedeki Uçarsu ve Yeşilgöl gibi doğal
güzelliklerin yanı sıra yeşilliğe, temiz ve serin havaya, buz gibi suya ve
karlamaya dikkat çekti.

2019 yerel seçimleri öncesinde burada yaptığı ziyaretlerde vatandaşların
yol talepleri olduğunu hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, “Hamdolsun,
bu hizmetleri hemşehrilerimize kazandırabilmenin mutluluğu içerisin-
deyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte Gömbe’nin ve civar mahallele-
rimizin ne talebi varsa bunları hayata geçiriyoruz. Bizim için Kaş’ın
merkezi de Yeşilbarak, Kılınçlı, Cemre, Sütleğen de diğer mahallelerimiz
de aynı kıymette ve önemde. 54 mahallemizin, mezramızın yerleşim
yerlerimizin hepsi bizim için çok kıymetli. Verdiğimiz sözleri yapabilmenin
huzuru içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte kalan hizmetleri de
hemşehrilerimize kazandıracağız, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.
Yörük Şenliği ve Sünnet Şölenimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Ailelerin bu mutluluğuna ortak olmak, bu mutluluğu beraber yaşamak
çok güzel.” dedi.  

Konuşmaların ardından şölen çerçevesinde çocuklara çeşitli hediyeler
verildi, araç konvoyu düzenlenerek şehir turu yapıldı.

Kaş'ta 5. Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlendi
Gömbe Mahallesi'nde ortaokul bahçesinde düzenlenen şölene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Mustafa Köse, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş,
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri, oda

başkanları, Yörük Türkmen Dernekleri temsilcileri ve Yörükler katıldı.

Kaş ilçesinde yoğun kullanım nedeniyle zaman içerisinde deforme olan halı saha zeminleri yenileniyor. Bu çerçevede
Kınık ve Yeşilköy mahallelerindeki halı sahalarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kaş Belediyesinin talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların
güven içerisinde spor yapabilmeleri için halı sahalarda yenileme çalışmaları yapılıyor. 

Kınık ve Yeşilköy mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında sahaların zemin altı ve zemin üstü halıları yeniden
yapıldı.  Kınık’ta 1500 metrekare ve Yeşilköy’de 2600 metrekare alanı olan halı sahalarda zemine mastar çekilip

düzeltildi, silindir işlemi, keçe, halı, kum ve granür serimleri uygulandı. 
Çalışmalar ile halı sahaların kullanımı daha elverişli hale getirilerek, vatandaşların daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri

sağlanacak. Halı sahalar, yenilemenin ardından daha fazla kullanıcıya hizmet verebilecek düzeye gelecek.

Kaş’taki Kınık ve Yeşilköy halı sahaları yenileniyor

Kaş Belediyesi ekipleri, ilçedeki iki mahallede
3 kilometre kaldırım çalışması yaptı.
Engelli bireyler için takip parke taşları da

döşendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ova Ma-
hallesi Okaliptüs Caddesi ve Yeşilköy Mahallesi
ana yol üzerinde toplam 3 kilometre kaldırım
yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, söz konusu
mahallelerde yaya trafiğinin rahat ve konforlu
şekilde sağlanması için kaldırım çalışmaları ya-
pıldığını ifade etti.

Çalışmalarda engelli bireylerin unutulmadığını
aktaran Başkan Mutlu Ulutaş, neticede kaldı-
rımların güzelleştiğini, daha güvenli duruma
geldiğini kaydetti.

Kaş’ta iki mahalleye 3 kilometre kaldırım 

Ulutaş,”Verdiğimiz sözleri yapabilmenin huzuru içerisindeyiz. İnşallah
önümüzdeki süreçte kalan hizmetleri de hemşehrilerimize kazandıracağız,
sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Yörük Şenliği ve Sünnet Şö-
lenimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ailelerin bu mutluluğuna
ortak olmak, bu mutluluğu beraber yaşamak çok güzel.” dedi. 

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Gömbe’nin Türkiye’nin
en önemli yaylalarından biri olduğuna, bölgedeki Uçarsu ve
Yeşilgöl gibi doğal güzelliklerin yanı sıra yeşilliğe, temiz ve
serin havaya, buz gibi suya ve karlamaya dikkat çekti.

Kınık ve Yeşilköy mahallelerinde yürütülen

çalışmalar kapsamında sahaların zemin altı

ve zemin üstü halıları yeniden yapıldı.

Çalışmalarda engelli bireylerin unutulmadığını aktaran
Başkan Mutlu Ulutaş, neticede kaldırımların güzelleştiğini,
daha güvenli duruma geldiğini kaydetti.

Mutlu Ulutaş, söz konusu
mahallelerde yaya trafi-
ğinin rahat ve konforlu
şekilde sağlanması için
kaldırım çalışmaları ya-
pıldığını ifade etti.
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Kasaba düğün salonu’nda yapılan tanıtım toplantısına, Kaş
belediye başkanı Mutlu Ulutaş, aK Parti ilçe başkanı okay bilgin,
Mahalle Muhtarı süleyman Özen, projeyi hazırlayan yüksek

Mimar Ufuk Parlakdağ ve Mimar Çağnur Konu ile çok sayıda vatandaş
katıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan başkan Mutlu Ulutaş,
Kaş belediyesi olarak, ilçede yaklaşık 60 projeyle ilgili çalıştıklarını,
bunların yüzde 50’sinden fazlasının tamamlandığını söyledi. 

“Meydan hayati önem taşıyor” 
ilçede belirli yerleşim birimlerinin varlığına dikkati çeken başkan

Ulutaş, “bunlar bölgeye hitap ediyor, civarındaki mahallelerin uğrak
yerleri. vatandaşların ortak kültürü, medeniyeti ve yaşamını bir
arada geçirdikleri alanlar. Kasaba da geçmişi, tarihi olan, bir dönem

ilçe merkezliği yapmış kadim bir yerleşim birimimiz. burada bir
meydanın, merkezin, yaşam alanının olması hayati önem taşıyor.”
dedi.

“Kasaba’nın özgün özelliğini koruyan bir proje yapmak istedik”
Kaş’ın mimarisine yakışan, Kasaba’nın özgün özelliğini koruyan bir

proje yapmak istediklerini belirten başkan Ulutaş, “bu manada bazı
çalışmalar yaptık. bugün sizlerle bu çalışmayı paylaşmak istedik. bu
tür projeler, o yerin karakterini yansıtan, anlam, vizyon kazanan
çalışmalardır. bu açıdan bu projeyi çok önemsiyoruz.” diye konuştu.

“Önemli olan, projeyi vatandaşın beğenmesi”
başkan Ulutaş, Kasaba’nın potansiyele sahip bir yerleşim birimi

olduğunu, proje kapsamında meydanın disiplin edilmesinin

gerektiğine işaret ederek, “Projeyi hazırlayan Parlakdağ ve Konu’ya
teşekkür ediyorum. Projeyi beğendim, önemli olan sizlerin
beğenmesi, inşallah ihale edeceğiz, akabinde de başlatacağız.
Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

toplantı sonunda başkan Ulutaş, vatandaşların sorularını
cevaplandırdı.

Proje kapsamındaki yaşam alanı
Kasaba Çarşı ve Meydan düzenleme Projesi kapsamında 3 bin

metrekare toplam arsa alanı, 30 araçlık otopark, çocuk oyun ve tören
alanı ile bin 45 metrekarelik 2 kat yer alırken, zemin katta restoran,
kahvehane, zincir market, berber, kasap, genel tuvaletler, 4 dükkan ve
üst katta ise 12 işyeri bulunuyor.

Kasaba Çarşı ve Meydan düzenleMe Projesi tanıtıM toPlantısı yaPıldı 

Ulutaş, “Kaş Belediyesi olarak, ilçede yaklaşık 60 projeyle ilgili çalışıyoruz,
bunların yüzde 50’sinden fazlası tamamlanmış durumda.”

Kaş ilçesinde düzenlenen mesleki eğitim kursları aralıksız
devam ediyor. Kasaba Mahallesi’nde Kaş Mesleki Eğitim
Kursları (KAŞMEK) projesi kapsamında Seracılık Kursu

düzenlendi. İlçede Kaş Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü
Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde mesleki, sanatsal, sosyal ve

kültürel, bilgisayar, yabancı dil ve meslek edindirme
alanlarında ücretsiz sanat ve meslek kursları açılıyor. Bu

doğrultuda Kasaba Mahallesi’nde KAŞMEK projesi
kapsamında Seracılık Kursu düzenlendi. Kursta, çiftçilere

yönelik seracılık eğitimi verilecek. Kasaba Düğün Salonu’nda
Pazartesi ve Salı olmak üzere haftada iki gün verilecek kurs,
toplamda 4 ay sürecek. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden
üç öğreticinin görev aldığı kursu başarıyla tamamlayanlar,

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak.

Kaş’ta Seracılık Kursu açıldı

Kaş Belediyesi, mahallelerde yürüttüğü kilit parke taşı
döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda

Palamut Mahallesi’nde kilit parke taşı çalışması
gerçekleştirdi. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,
Palamut Mahallesi’ndeki yollara 4 bin metrekare beton kilit
parke taşı döşeyerek, sokakları yeni görünüme kavuşturdu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kırsal mahallelerdeki
çalışmaların ihtiyaçlar doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

Ulaşımda yaşanabilecek zorluğu ortadan kaldırmak için
ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden  Başkan Mutlu Ulutaş,

“Birçok mahallemizde yol çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Palamut mahallemizde parke taş döşenmesi işlemleri

tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Hayırlı
olsun.” dedi.

Palamut’a kilit parke döşendi

Kınık’ta bağlantı yolunda asfalt çalışması yapıldı
Antalya’nın Kaş ilçesinde bağlantı yolunda asfalt çalışması
yapıldı. Kaş Belediyesi ekiplerince yolun bin 500 metresi
tamamlandı. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,

Kınık Mahallesi’ndeki bağlantı yolunda asfalt çalışması
gerçekleştirdi. Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali ile Göl

mevkisi arasında bulunan 4 bin 500 metrelik bağlantı yolunda
çalışma yapan ekipler, bin 500 metrelik bölümü tamamladı.

Göl mevkisinde, yapımı devam eden Millet Bahçesi ile yeni hal,
sanayi ve iki okul da yer alıyor. Yapılan çalışma sayesinde

özellikle yolu sıklıkla kullanan üreticiler ile vatandaşlar
rahatlayacak. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı

açıklamada, Kınık Mahallesi’nde asfalt çalışmasının devam
ettiğini, tamamlandığında daha konforlu, daha güvenli bir

ulaşım imkanı sağlanmış olacağını kaydetti.

Kınık’ta asfalt çalışması yapıldı

BURADAYIZ

PROJELERİMİZLEBaşkan Ulutaş, “Bunlar bölgeye hitap ediyor, civarındaki mahallelerin uğrak yerleri. Va-
tandaşların ortak kültürü, medeniyeti ve yaşamını bir arada geçirdikleri alanlar. Kasaba
da geçmişi, tarihi olan, bir dönem ilçe merkezliği yapmış kadim bir yerleşim birimimiz.
Burada bir meydanın, merkezin, yaşam alanının olması hayati önem taşıyor.” dedi.

Başkan Ulutaş, Kasaba’nın potansiyele sahip bir yerleşim birimi olduğunu, proje kap-
samında meydanın disiplin edilmesinin gerektiğine işaret etti.
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Kaş ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yüzde
70'inin tamamlandığı bildirildi.

Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kınık
Mahallesi’nde yer alan Millet Bahçesi inşaat çalışmalarının yüzde
70’i tamamlandı.

Kaş Kınık Millet Bahçesi projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığının himayesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Başkanlığı tarafından ihale edildi. Kaş Belediyesine tahsis edilen 71
bin 511 metrekare alan üzerine kuruldu.

Proje kapsamında Millet Bahçesi’nin alt yapı çalışmaları
tamamlandı. Alanda, sulama sistemi, su deposu, iki basketbol
sahası yapıldı. Peyzaj çalışmaları çerçevesinde ağaçlar dikildi.
Yürüyüş, bisiklet ve koşu yollarının betonları döküldü, taş
kaplaması yapılıyor. 

Millet Bahçesi bünyesinde bulunan Millet Kıraathanesi çalışmaları
devam ediyor.

Kaş Kınık
Millet 

Bahçesi'nin
yüzde 70'i
tamamlandı

Kaş ilçesinde yapımı devam eden Millet
Bahçesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığı

bildirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Kaş Gençlik Festivali’nde spor, bale dans, tiyatro
gösterisi, müzik, kültür ve sanat alanında birçok etkinlik gerçekleştirildi. Festi-
val, Antik Tiyatro’da Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın katılımıyla başladı.

Başkan Mutlu Ulutaş, yaptığı
konuşmada, ilçede bu yıl ‘Kaş Gençlik
Festivali’ düzenlediklerini, pandemi

sürecinin ardından bu tür faaliyetleri
artırdıklarını söyledi.

Gençlerin yanında olduklarını belirten
Başkan Ulutaş, festivalin ilçe merkezi ve
mahallelerde altı gün boyunca çeşitli
etkinliklerle süreceğini aktardı.

Festivalin ilk gününde Afrika Dans Grubu
gösteri sundu. Sonrasında müzik grubu
İkilem ve Ozan Doğulu sahne aldı. Sahneye
ilk çıkan son yılların popüler grubu İkilem
oldu. Konserde grubun solistleri Serhat
Karan ve Uğur Ateş, şarkılarını gençlerle

birlikte seslendirdi. Başkan Ulutaş, konser
sonunda İkilem grubuna teşekkür ederek,
tablo ve çiçek hediye etti. Ardından DJ Ozan
Doğulu, sahneye çıktı ve performansıyla
izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen
festivalde, gençler etkinlikler kapsamında
dopdolu bir hafta yaşadı. 5-11 Eylül
tarihlerinde gerçekleşen festivalde spor, bale,
dans, tiyatro gösterisi, müzik, kültür ve sanat
etkinlikleri yer aldı.

Kaş Gençlik Festivali Köy Programı
çerçevesinde Kınık, Yeşilköy, Gömbe ve
Dirgenler mahallelerinde etkinlikler yapıldı.
Palyaço, okçuluk, dart, halat çekme, müzikli

oyunlar, portatif tenis/badminton, matrak
oyunu, mas güreşi ve sinema festivale renk
katacak.

Kaş Gençlik Festivali’nde, Antik Tiyatro’da
gerçekleştirilen konser programları da yer
aldı. İlk gün İkilem ve Ozan Doğulu ile
başlayan program, ikinci gün Oğuz Boran ile
devam etti. Üçüncü gün Damla Yıldız,
dördüncü gün Yunus Emre, beşinci gün de
Yasemin Özol ve Berk Yılmazer sahne aldı.
Altıncı gün ise Kalkan Yat Limanı’nda Emrah
Karaduman ve Ece Seçkin konser verdi.

Kaş Gençlik Festivali, 11 Eylül pazar günü
sona erdi. 
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“Gençlerin
her zaman

yanındayız”

Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kınık Mahallesi’nde
yer alan Millet Bahçesi inşaat çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı.

Peyzaj çalışmaları çerçevesinde ağaçlar dikildi. Yürüyüş, bisiklet ve
koşu yollarının betonları döküldü, taş kaplaması yapılıyor. 
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15 Mahallede BUlUnan 17 eski okUlUn sosyal ve kültürel faaliyetlerde kUllanılMak üzere yeniden yapılMası projesi çalışMaları devaM ediyor

Kaş ilçesinde 15 mahallede bulunan 17 eski
okulun sosyal ve kültürel faaliyetlerde kul-
lanılmak üzere yeniden yapılması projesi

çalışmaları devam ediyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki
eski okul da onarılarak, hayata kazandırılıyor.

Kaş Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan
çalışmalarla mahallelerde atıl durumda bulunan,

kapalı ve kullanılmayan eski okul binaları, hem
yeniden işlev kazanıyor hem de sosyal ve kültürel
amaçlı faaliyetlerde kullanılıyor. Bu çerçevede
Yeniköy Mahallesi'nde de çalışmalar gerçekleşti-
riliyor. Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Çırak, konuya
ilişkin yaptığı açıklamada, eski okulun 1976’da
inşa edildiğini, yaklaşık 30 yıldır boş bulunduğunu,
çalışmaların ardından önümüzdeki yıl sosyal ve

kültürel amaçlı hizmet vereceğini söyledi. Ma-
hallede atıl durumdaki okulla ilgili tadilat çalış-
masının devam ettiğini aktaran Muhtar Çırak,
“Okulun 3 bin metrekarelik bahçesinde peyzaj
çalışması da yapılacak. Tamamlandığında çok
güzel bir yer olacak. Başkanımız Mutlu Ulutaş’a,
Yeniköy’e yaptığı bu yatırımdan dolayı çok te-
şekkür ediyorum.” dedi.

KAş’TA 30 YıLdır ATıL KALAn OKUL Yenİden İşLeV KAzAnACAK 

Kaş Belediyesince inşa edilen kreş
ve gündüz bakımevi tamamlandı.
İlçede Çerçiler mevkisinde kurulan

2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli kreşte, 5
sınıf, etkinlik odası, yemekhane, idari
odalar, asansör ile bahçe ve çocuk oyun
grubu bulunuyor. 

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin
tamamlandığını ve hayata geçirildiğini,
özellikle çalışan annelere çocuk bakımı
konusunda büyük kolaylık sağlayacağını
söyledi.

Proje kapsamında 4-6 yaş aralığındaki
çocukların güvenli bir ortamda eğitim
alırken, yaşıtlarıyla eğlenme ve
sosyalleşme imkanı da bulacağını
belirten Başkan Mutlu Ulutaş, velilerin 24
saat öğretmenlere ulaşabileceğini
kaydetti.

Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz BaKımevi hizmete Başladı

İlçede ‘Süleyman Çavuş’ olarak bilinen
hayırsever Süleyman Yıldırım’ın 1932 yılında
yaptırdığı caminin restorasyonu tamamlandı.

Cumhuriyet dönemi taş ve ahşap mimari tarzının
en güzel örneklerinden biri olan tarihi cami, cuma
namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Caminin avlusundaki törende konuşan Belediye
Başkanı Mutlu Ulutaş, 1881 yılında yapılan
Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini
sergileyen Kalkan Lami Bey Camisinin de eş
zamanlı restore edildiğini hatırlatarak, “Bu
mirasın gelecek kuşaklara taşınması önemli. Hem
geçmişimize sahip çıkacağız hem de bugünü
önemsiyoruz.” dedi.

Antalya Milletvekili Kemal Çelik, “Biz
Bosna’daki camiyi de Kaştaki camiyi de
Karabağ’daki camileri de restore ederiz. Bu bizim
tarihten gelen inancımızın gereği milli
görevimizdir. Bu görevimizi de en iyi şekilde
yapacağız. Bu restorasyonlar, eserler, bizim
kimliğimiz açısından çok önemli.” diye konuştu.

Antalya Milletvekili Atay Uslu ise Başkan Mutlu
Ulutaş’ın belediyecilik hizmetlerine kültürü,
tarihi, medeniyeti de eklediğini ve başarılı bir
süreç ortaya koyduğunu belirterek, “Başkanımıza
teşekkür ediyorum, başarılarının devamını
diliyorum. Kaş’ta tarihi ayağa kaldırma
anlamında da farklı çalışmalar yaptık, yapmaya
da devam edeceğiz. Onlardan biri Patara.
Cumhurbaşkanımız, Patara Yılı ilan ettikten sonra
oradaki medeniyetin, tarihin, ayağa kaldırılması
anlamında çok güzel çalışmalar yapılıyor.
Tiyatronun ayağa kaldırılması, karşılama
merkezinin yapılması ve Sultan Abdülhamit Han

Telsiz Telgraf Müzesi’nin yapılması çalışmaları
devam ediyor.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Turgut
Topaloğlu’nun duasıyla caminin açılış kurdelesi
kesildi. Açılışa, geçmiş dönem belediye başkanları
Sayın Çukurbağlı ve Halil Kocaer, AK Parti İlçe
Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil
Kolak da katıldı.

-Camiinin restorasyonu
Süleyman Çavuş Camii’nin minaresi, 1955’te

Kaş’taki ilk minare olarak kayıtlara geçti. Moloz
taş gövde duvarlar ve ahşaptan oluşan camiinin
tavanındaki ahşaplar erken Cumhuriyet dönemi
mimarisine ait. Tavan, göbek bindirme tekniği,
diğer kısımları düz tahta ve bağlama çıtayla
yapıldı. Camii restorasyonu yapılırken, bütün

duvarlardaki çimento sıva ve kalıntıları çıkartıldı.
Çimentonun uzun yıllar kalması sonucunda taş
duvarlarda oluşan tahribat, yer yer taş çürüme ve
araldite enjeksiyon uygulamaları sonucu tekrar
güçlendirildi. Çimento ve dış etkenlerden (deniz
cephesinden rüzgar ile gelen deniz suyu)
kaynaklanan ve binaya zarar veren tuz, taş
duvardan alındı. Binada dönemine uygun olarak,
kireç harcıyla moloz taş duvarlar arasına derz
yapıldı. Camiideki pencere ve kapılar aslına uygun
ve ahşap olarak değiştirildi.

Kaş’ta restorasyonu biten Süleyman Çavuş Camii ibadete açıldı
Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kaş Belediyesi tarafından aslına

uygun restore edilen Süleyman Çavuş Camii, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, projenin tamamlandığını ve ha-
yata geçirildiğini, özellikle çalışan annelere çocuk bakımı ko-

nusunda büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Başkan Mutlu Ulutaş,
velilerin 24 saat

öğretmenlere
ulaşabileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 1881 yılında yapılan Osmanlı ve
Selçuklu mimarisinin özelliklerini sergileyen Kalkan Lami Bey

Camisinin de eş zamanlı restore edildiğini hatırlattı.

Muhtar Çırak, “Okulun 3 bin metrekarelik bah-
çesinde peyzaj çalışması da yapılacak. Tamam-
landığında çok güzel bir yer olacak. Başkanımız
Mutlu Ulutaş’a, Yeniköy’e yaptığı bu yatırım-
dan dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kas9ss_QUARKXPRESS (8.5) SABLON 67 LIK BOBIN  25.09.2022  17:32  Page 1



Eylül 202210

Kaş Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın talimatları
doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,
kırsal mahallelerdeki hizmetlerine ara
vermeden devam ediyor.

Ekipler, Yeniköy Mahallesi’nde stabilize yol
çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Ali Çırak, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, 2008 yılından sonra
Yeniköy’de yol hizmeti yapılmadığını hatırlattı.

Mahallede yolla ilgili sıkıntılar olduğunu dile
getiren Muhtar Çırak, “Başkan Mutlu Ulutaş,
verdiği sözleri yerine getiriyor. Yollarımızın
genişletilmesi, stabilizesi yapılıyor, büzleri
atılıyor. En kısa zamanda asfalta başlanacak.
2008 yılında Özel İdareden sonra bu yolda hiç
hizmet yapılmadı. Geçmiş yıllarda kendi
imkanlarımızla bu yolları açmıştık. Şu anda 2-3
arabanın yan yana geçeceği güzel yollarımız
oldu. Başkanıma ve personeline bu
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum,
başarılar diliyorum.” dedi.

Kaş Yeniköy’de stabilize yol çalışması

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş,
mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.
Başkan Mutlu Ulutaş, Sütleğen,

Yuvacık, Başdargaz, Yayla Çavdır ve
Yaylapalamut mahallelerinde
hemşehrileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde,
AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim
Aydın ve Tuba Vural Çokal ile AK Parti İlçe
Başkanı Okay Bilgin de yer aldı.

İlk olarak, Sütleğen Mahallesi’nde
hemşehrileriyle buluşan Başkan Mutlu
Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, Kaş’ın 54

mahallesine hizmetler,
yatırımlar yaptıklarını ve
buna devam edeceklerini
söyledi.

Güzel hizmetler sürecek
Başkan Ulutaş, hükümet

olarak Antalya’da, Kaş’ta
güzel hizmetler
yaptıklarını dile getirerek,
“Yerel idare olarak,
elimizdeki imkanlar
ölçeğinde her
mahallemizde bütün
aksaklıklara, eksikliklere
rağmen, pandemiye
rağmen, dünyada savaş
olmasına rağmen,
ekonomik dengesizliklere
rağmen, hizmetlerimize,
yatırımlarımıza devam
ediyoruz ve devam
edeceğiz.” dedi.Sütleğen

meydan proje
çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan
Ulutaş, “Geçtiğimiz günlerde bu projeyle ilgili
sunum yaptık. Bazı değişikliklerin
tamamlanmasının ardından projenin
ihalesini yapacağız. 

Kalıcı projeler devam ediyor
Sütleğen’e kalıcı, daha çok cazibe

yaratacak, vatandaşlarımızın buradaki
ihtiyaçlarını görecek, gelen misafirlerimizin
rahat edebileceği, burada memnun
kalabileceği projeyi inşallah Sütleğen
Mahallemize kazandıracağız.” diye konuştu.

Başkan Ulutaş, Gömbe-Kaş yolu
çalışmalarının önümüzdeki günlerde
başlayacağına işaret ederek, “Biz de ara
yollar olsun, diğer ihtiyaçlar olsun, bununla
ilgili geçtiğimiz yıllarda asfalt çalışmaları
yaptık. Bundan sonra da çalışmalara devam
edeceğiz. 7/24 sizlerin emrindeyiz,
hizmetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kaş’ta çok işler yapılıyor
İbrahim Aydın da Antalya’nın batı

bölgesinde tek AK Parti’li Belediye
Başkanı’nın Mutlu Ulutaş olduğuna dikkati
çekerek, “Kaş’ta çok işler yapılıyor,
yapılmaya da devam ediyor. Kaş, arazisi en
geniş ilçelerimizden biri. Özellikle ulaşım
konusunda her karayolu toplantısında
Elmalı’dan sonra Akçay, Gömbe Sinekçi’den
aşan Kasaba yolu ve Sütleğen’den Kalkan’a

inen yol konuşulur. Bu yol, ulaşım olmazsa
ne turizmden gerektiği hakkı alırız ne de
ürettiğimiz ürünü İç Anadolu’ya
gönderebiliriz. Yıllardır hayalimiz olan
Sinekçi’den Kasaba’ya inen yol ihale edildi.
Şükürler olsun, yol yapımı başladı.” dedi. 

Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız
2023 seçimlerinin önemine değinen

İbrahim Aydın, şunları kaydetti:
“Tüm dünya insanına lazım bir lider var:

Recep Tayyip Erdoğan. Mutlaka biz Türk ve
Müslüman olarak, bu coğrafyada
kalabileceksek ve dünya barışı da olacaksa
Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olması
gerekiyor. Dünyada şu anda bir lider sıkıntısı
var. İşte tahıl koridorunu açmasa Erdoğan ve
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada
gıda krizi olacak. Bunu çözen bir lider var,
bunu çözen bir Türkiye var. Bunun devamlı
olması lazım. Birlik ve beraberlik içinde
memleketimizin bekası için devletimizin
devamlılığı için Erdoğan’a, Cumhur İttifakına
destek vermemiz lazım. Bir beş yıl daha bu
iktidarın devam etmesi gerekiyor. Bizim
hedefimiz, dünya insanlığına barış getirmek,
bunun yanında ülkemizi kalkındırmaktır.
Bunları da yapıyoruz.”

Sorunların takipçisiyiz
Tuba Vural Çokal ise göz doktoru olduğunu

hatırlatarak, doktorların iki yıllık çok yoğun
pandemi sürecinden geçtiklerini, maaşlarına
ilişkin Sağlık Bakanlığıyla beraber mecliste
yeni bir yasa teklifi çıkardıklarını ve gerekli
zamları yaptıklarını anlattı.

Sütleğen’deki aile sağlığı merkezi
konusuna ilişkin konuşan Tuba Vural Çokal,
“Buraya gelmeden önce Sağlık Bakanımızı
aradık, durumu ilettik. Buradaki esas
problem, aile sağlığı merkezlerinin işlemesi
için belli bir nüfusa sahip olmak gerekiyor.
Hekim arkadaşımın yeterince hasta
portföyünün olması gerekiyor ki, burada bu
aile sağlığı merkezine izin verilsin. Biz çevre
köylerle beraber buranın nüfusunu iki bin
civarında, Bakanlığa bildirdik. Üzerinde
tekrar çalışacaklar. Konunun takipçisi
olacağım.” dedi. 

6’lı masadan bahsetti
Çokal, konuşmasının sonunda 6’lı

masadan bahsederek, şunları söyledi: 
“6 kişi bir masanın etrafında oturmaya

çalışıyorsunuz. Her ay toplanıyorsunuz.
Masanın dibinde kimin olduğunu sormak
gerekiyor. Tek derdiniz Recep Tayyip
Erdoğan’ı devirmek. Devirdiniz, ne
yapacaksınız? HDP’ye hangi bakanlığı
vereceksiniz? İçişleri mi Dışişleri mi Eğitim
mi Milli Savunma mı? Yani o yüzden bizim
hep beraber birlik, beraberlik içerisinde
olmamız gerekiyor.”

Başkan Ulutaş, Milletvekilleri Aydın ve
Çokal ile AK Parti İlçe Başkanı Bilgin,
mahalle ziyaretleri çerçevesinde esnaflara
da hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaş Belediye Başkanı
Mutlu Ulutaş’tan 
mahalle ziyaretleri

Başkan Ulutaş: “Yerel idare olarak, her mahallemizde
hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam ediyoruz ve

devam edeceğiz.”

Başkan Ulutaş,”Kaş’ın 54 mahallesine hizmetler, yatırımlar

yaptıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.”

Başkan Ulutaş, hükümet olarak Antalya’da, Kaş’ta güzel hizmetler yaptıklarını dile getirerek,

“Yerel idare olarak, elimizdeki imkanlar ölçeğinde her mahallemizde bütün aksaklıklara,

eksikliklere rağmen, pandemiye rağmen, dünyada savaş olmasına rağmen, ekonomik

dengesizliklere rağmen, hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam ediyoruz ve devam edeceğiz.”

“Başkan Mutlu Ulutaş, verdiği
sözleri yerine getiriyor. “

Mahalle Muhtarı ali Çırak:

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal
mahallelerdeki hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.
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Kaş Belediyesi tarafından bölgedeki turizm imkanlarının
geliştirilmesi adına Gömbe Panayır Alanı’nın ardından Gömbe

Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi hayata geçirildi.

Doğal coğrafi dokuya sahip Gömbe Mahallesi, panayır kültürü ile
bütünleşerek, özellikle yaz aylarında bir odak noktası haline

gelirken, bu kültürü koruyan proje gerçekleştirildi.

Ulutaş,”Hamdolsun hem
panayır alanını

hemşehrilerimize
kazandırdık hem de panayır
alanı çevresi ve Gömbe’nin

çehresinin biraz olsun
değişmesi, güzelleşmesi

adına güzel bir proje
gerçekleştirdik.”

Antalya sınırları içinde
bulunan
Beydağları’nın bir

kolu olan Akdağ’ın 3
bin metreye varan
zirvesinin altındaki
Yeşilgöl ve Uçarsu,
doğal güzellikleriyle
dikkati çekiyor.
Akdağın
eteklerindeki İkiz
Göller ise yeniden
hayat buldu.

Yeşilgöl ile Uçarsu
şelalesi, sıcaktan kaçanlara
iyi bir fırsat sunarken, doğa
tutkunları için de ön plana
çıkıyor. İkiz Göller ise kuraklığın
ardından hayat bulurken, su papatyalarıyla
görsel şölen sunuyor.

Bu doğal güzelliklere en yakın yaşam alanı
Gömbe yaylası, Kaş ilçesine 70 kilometre
uzaklıkta konumlanıyor. İlçeyle yayla
arasındaki yol güzergahında çam ve sedir
ağaçlarıyla dolu vadiler eşsiz bir manzara
oluşturuyor. 

-Yeşil Göl’ün suyu Akdağ’ın bağrından geliyor
Yeşilgöl ve Uçarsu, 3024 metre

yüksekliğindeki Akdağ'ın yamacında
bulunuyor. 

Bir krater gölü olan Yeşilgöl, adını renginden
alıyor. Gölün suyu, Akdağ’ın bağrından geliyor
ve Uçarsu’ya doğru akıyor. Kışın
karlar altında güzellik sunan
Yeşilgöl, yaz aylarında da
buz gibi kaynak
sularıyla insanlara
arınma duygusu
veriyor.

-Uçarsu
Yeşilgöl’e yakın

Akdağ'ın
eteklerindeki diğer
doğal güzellik ise
Uçarsu şelalesi.
Yeşilgöl
yakınındaki şelale,
60 metre yükseklikten
dökülüyor. Alevi
yurttaşlar Uçarsu’yu
kutsal sayıyor. Uçarsu’nun,
Anadolu Ereni Abdal Musa
tarafından kutsandığına ve kışın
Seydikemer'e, yazın da Gömbe yaylasına
aktığına inanılıyor.

-İkiz Göller’de yeniden hayat ve su papatyası 
Bölgedeki diğer doğa harikası ise Akdağ’ın

eteklerindeki İkiz Göller. Gömbe’den gidilen
İkiz Göller, Subaşı yaylasının üstünde yer
alıyor.

Bölgedeki Yörükler, geçen yıl kuraklık
nedeniyle İkiz Göller’in sularının çekilip,
kısmen kurumasıyla zor durumda kaldı. 

Bu yıl yağışın çok olmasıyla su tutan göllerin
çevresi yeşillendi. Yörükler de koyun
sürülerini bu çevredeki yeşil alanda otlatmaya
başladı.  

Diğer taraftan İkiz Göller’in yüzeyinde açan
su papatyaları, güzel görüntüler oluşturdu.
Üzerindeki çiçeklerle bir bölümü beyaza
bürünen İkiz Göller, ziyaretçilerin ilgi odağı
oldu.

-Yöresel lezzet: Kar şerbeti, Gömbe kebabı
Aynı gün içinde Kaş'ta denize girmek, kar

şerbeti, elma ve kebabı ile meşhur Gömbe
yöresinde yaylaya çıkıp dağ yürüyüşü
yapmak, tatilcilere alternatif tercihler sunuyor. 

Geçen yıl kuraklık sonucu kuruyan Uçarsu,
bu yıl eski canlı görüntüsüne kavuşurken,
doğaseverler kilometrelerce öteden bu suyun

akışını görmek için
Gömbe yaylasına

geliyor.
-Gömbe’ye değer

katan proje
Öte yandan, Kaş

Belediyesi
tarafından
bölgedeki turizm
imkanlarının
geliştirilmesi adına

Gömbe Panayır
Alanı’nın ardından

Gömbe Kentsel
Tasarım ve Çevre

Düzenlemesi Projesi hayata
geçirildi.

Doğal coğrafi dokuya sahip Gömbe
Mahallesi, panayır kültürü ile bütünleşerek,
özellikle yaz aylarında bir odak noktası haline
gelirken, bu kültürü koruyan proje
gerçekleştirildi.

Proje kapsamında araç yolu zemini yeniden
düzenlenip gereken yerlerde refüj ve kaldırım
yapılırken, dere çevresi korkulukları, seyir
terasları, peyzaj düzenlemeleri, kent
mobilyaları ve aydınlatma elemanlarıyla
panayır alanı ve çevresinde bütünlük
sağlandı. 

Yaklaşık 15 bin 500 metrekarelik proje
alanında meydan oluşturuldu. Meydandan
panayır alanına giden yol üzerinde otopark

düzenlendi. Dere üzerine çelik konsol
çıkan seyir terasları, kaldırım,

görme engelli kılavuz taşları,
araç yolu ve yaya yolu

yenileme çalışmaları
uygulandı. Yenilenen
araç yolu çerçevesinde
yağmur suyu drenajı
sağlandı. Kanal boyu
çevre düzenlemesi
yapıldı.

-“Türkiye’nin en
önemli yaylalarından

biri”
Kaş Belediye Başkanı

Mutlu Ulutaş, yaptığı
açıklamada, Gömbe

yaylasının Türkiye’nin en
önemli yaylalarından biri ve ilk

üçe girebilecek özelliğe sahip
olduğunu söyledi.
Yaylada çok önemli noktaların bulunduğunu

anlatan Başkan Mutlu Ulutaş, “Buz gibi
suyuyla Uçarsu, Yeşilgöl, Subaşı yaylası ve
İkiz Göller’i vatandaşlar gelip ziyaret
edebilir. Gömbe, yemyeşil doğasıyla
elma ve kiraz bahçeleriyle
muazzam bir coğrafya.” dedi. 

-“Güzel bir proje
gerçekleştirdik”

Gömbe’ye yıllardır bir
Panayır Alanı
yapılmasının
beklendiğini
hatırlatan Başkan
Ulutaş, “Bu panayır
alanını geçen sene
tamamladık.
Panayır Alanının
çevresindeki
derenin ıslah
edilmesi, çevre
düzenlemesinin
yapılması
gerekiyordu.
Buradaki
hemşehrilerimiz bize
2019 yerel seçimlerinde

Gömbe’ye geldiğimizde talep etmişlerdi.
Hamdolsun hem Panayır Alanını
hemşehrilerimize kazandırdık hem de Panayır
Alanı çevresi ve Gömbe’nin çehresinin biraz
olsun değişmesi, güzelleşmesi adına güzel bir
proje gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Başkan Ulutaş, Kentsel Tasarım ve Çevre
Düzenlemesi Projesinin aynı zamanda

Gömbe’ye ziyarete gelen misafirler için burada
rahatça yürüyebileceği, dolaşabileceği vakit
geçirebileceği alanlar da ortaya koyduğunu
işaret ederek, “Gömbe’ye gelenler, nezih bir

ortamda tatil yapabiliyor. Bu anlamda
Gömbe’mizin çehresini değiştirmeye,

ihtiyaçlarını, hizmetlerini kazandırmaya
devam edeceğiz. Bundan sonra da Gömbeli

hemşehrilerimizi mutlu edebilmenin gayreti
içerisinde olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini

kullandı. 
Bölgeyi ziyaret eden Salih Demirci ise geçen

yıl kurak olan Uçarsu’nun bugün daha güzel
göründüğünü, doğaseverlerin kilometrelerce
öteden bu suyun akışını görmek için Gömbe
yaylasına geldiklerini dile getirdi.

Akdağ'ın barındırdığı doğal
güzellik: Yeşil Göl, Uçarsu

ve İkiz Göller

“Kayıtsız Kalma” projesi, Dünya Çevre Günü’nde Kaş’ta hayata geçti. Su
altı tutkunlarına özel farkındalık projesiyle dalış turizmi potansiyelinin su
altı katı atık kirliliğinin bertarafında araç olarak kullanılması hedefleniyor. 

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesince desteklenen katı atıkların bertaraf
edilmesi projesi, Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH),
Kaş Su Altı Derneği (KASAD) ve dernek üyesi dalış merkezlerinin işbirliğiyle
hayata geçirildi. 

Proje kapsamında dünyada belki de ilk kez karada olduğu gibi, su altında
da çöp konteynerlerine benzer atık istasyonları oluşturuldu. STH gönüllülerince
periyodik olarak izlenecek istasyonlarda biriken katı atıkların belirlenen
noktalara ulaştırılarak, lokasyonun belediye yetkililerine teslim edileceği
bildirildi.

Kaş Belediyesi ve diğer paydaşlar tarafından düzenli olarak kontrolü ve
bertarafı sağlanacak istasyonların ilki, Hidayet Koyu’na yerleştirildi.

Belediye başkan Yardımcısı Salih Usta da proje kapsamında su altına
indirilen konteynerlerin Kaş Belediyesi tarafından paydaşlarla birlikte kontrol
edileceğini kaydetti.

Sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm tesisi kuracaklarını, bu yönde
çalışmaların devam ettiğini aktaran Usta, “Sürdürülebilir yaşam için çevre
çok önemli. Biz atalarımızdan çevremizi temiz aldık, gelecek nesillere temiz
şekilde bırakmayı amaçlıyoruz. Hem denizde hem de karada temizliğe azami
ölçüde önem veriyoruz. Gelecek nesillere temiz çevre, temiz şehir, temiz
doğa bırakmak hedefimizdir.” diye konuştu.

STH’den Ahmet Arın, doğayla özdeş olmak, temizlik, kitleyi bilinçlendirmek
anlamında ilk olan bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve bunun daha da yay-
gınlaşmasını, topluma mal edilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

STH Yönetim Kurulu Üyesi Harun Süer ise dalgıç arkadaşların bu konudaki
çevreye katkılarına yardımcı olmak amacıyla böyle istasyonlar kurduklarını
işaret etti.

İstasyonun su altına yerleştirme görüntülerini, su altı fotoğrafçısı Nejdet
Demirtaş kayda aldı.

Kaş’ta su altında atık
istasyonları kuruldu

türkiye’nin en popüler dalış lokasyonu olarak öne çıkan  Kaş ilçesinde “Ka-
yıtsız Kalma” projesiyle bir ilk gerçekleştirildi. proje kapsamında su altında

çöp konteynerlerine benzer atık istasyonları oluşturuldu.

Bölgedeki diğer doğa harikası
ise Akdağ’ın eteklerindeki İkiz
Göller. Gömbe’den gidilen İkiz

Göller, Subaşı yaylasının
üstünde yer alıyor.

“Kayıtsız Kalma” projesi
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Kaş ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi’nde kurulacak
tesisin temel atma törenine, Antalya
Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Mustafa

Köse, Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı
Binbaşı Hüseyin Sadık, Belediye Başkanı Mutlu
Ulutaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe
Müftüsü Turgut Topaloğlu, belediye meclis üyeleri,
siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu
Ulutaş, 2019 yerel seçimlerinden bu yana hizmetler
konusunda çok yol kat ettiklerini hatırlatarak, “Bazı
hizmetler var ki, söz vermediğimiz halde ihtiyaç
dolayısıyla Kaş’ın siluetine, güzelliğine, estetiğine
katkı sunacak ve Kaş’a değer katacak. Bu hizmetleri de
ilçemize kazandırmak için harekete geçiriyoruz. Bu
çok önemli. Çünkü ilçemiz sadece ülkemizin değil,
Antalya’nın değil, dünyanın göz bebeği. Burada
yapacağımız çalışmaların, hizmetlerin dünya için de
ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.” dedi. 

Kaş Belediyesi olarak, yapısal, turizm amaçlı, kırsala,
yaylalara yönelik hizmetlerin yanında çevre dostu
hizmetlerin de olmasını istediklerini dile getiren
Başkan Mutlu Ulutaş, “Gençlere, çocuklara, her kesime
yönelik hizmet üretmek istiyoruz. Belediye, toplumun
beklentilerini, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını giderici
hizmetler verdiği zaman memnuniyet veriyor.
Vatandaşlarımızın bizlere verdiği bu görevi layıkıyla
yerine getirmek için 7/24 gece gündüz çalışıyoruz.”
diye konuştu.

“Geleceğe dönük yatırımlar”
Başkan Mutlu Ulutaş, Kaş’ın nüfusunun zaman

zaman oldukça arttığına dikkati çekerek, “Kaş’ın
denizi tertemiz, masmavi ve albenisi olan güzelliği
var. Buradaki geri dönüşümün de sağlıklı olması
lazım. Metal, karton, plastik, elektronik malzemeler
gibi atıkların geri dönüşümü gerekiyordu. Bununla
ilgili yaptığımız projenin ihalesini yaptık, firmamız
çalışmalara başladı. İnşallah 2023’ün başına doğru
inşa faaliyetleri tamamlanmış olacak, hizmete de

açmış bulunacağız.” ifadelerini kullandı.
Tesisteki çalışma sistemine ilişkin bilgiler de aktaran

Başkan Ulutaş, Kaş’ta geri dönüşüme yönelik oluşan
atık malzemelerin ekonomiye kazandırılması ve çevre
dostu bir belediye olarak hizmetleri yürütmenin
önemini vurguladı, tesisin ilçeye, Antalya’ya, ülkeye
hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

Konuşmaların ve okunan duanın ardından, protokol
üyelerinin butona basmasıyla tesisin ilk harcı
döküldü.

2 bin 800 metrekare alana inşaa edildi
Ahatlı Mahallesi'nde yer alan

yaklaşık 2 bin 800 metrekare
alanı bulunan tesiste, ilçe
sınırları içerisindeki konut,
işyeri, alışveriş merkezi
gibi yerlerde oluşan
ambalaj atıkları
toplanacak ve
sınıflandırılarak,
ayrılacak. Tesiste ilk
işlem olarak, toplanmış
ambalaj atıkları
tartılacak. Plastik, karton,
kâğıt, cam ve metal ambalaj
atıkları, cinslerine göre ayrılıp
sınıflandırılarak, depolanacak.
Pres makinesinde boyutları küçültülüp
balya haline getirilerek, geri dönüşüm tesislerine
sevkiyatları yapılacak.

Tesiste birinci sınıf atık getirme merkezi de
bulunacak. Depolama bölümlerinde ayrı cins ve
sınıflardaki atıklar, kodlarına göre geçici olarak
depolanacak. Vatandaşlar tamiri mümkün olmayan
bilgisayar, televizyon vesaire elektronik atıklarını bu
merkeze getirebilecek. Geri kazanılabilir atıklar için
konteynerler konulacak. Ayrıca, 7 bölmeli, metal, cam,
kâğıt, karton, pil, bitkisel atık ve elektronik olmak
üzere 7 atık cinsi için mobil atık getirme merkezleri,
meydanlarda uygun yerlere yerleştirilecek.

Kaş ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi’nde kurulacak tesisin temel atma törenine, Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Kaymakam Murat
Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, belediye

meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tesisteki çalışma sistemine ilişkin

bilgiler de aktaran Başkan Ulutaş,

Kaş’ta geri dönüşüme yönelik oluşan

atık malzemelerin ekonomiye

kazandırılması ve çevre dostu bir

belediye olarak hizmetleri yürütmenin

önemini vurguladı, tesisin ilçeye,

Antalya’ya, ülkeye hayırlı uğurlu

olmasını diledi. 

Kaş Belediyesi, sosyal belediyecilik an-
layışıyla "Evde Yalnız Değilsiniz" projesi
kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere evde
temizlik hizmeti vermeyi sürdürüyor.
Temizlik ekibinin temmuz ayında 10 ev
temizliği yaptığı bildirildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü, proje kapsamında günlük
yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen,
evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli,

kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin bakımlarını ve
yaşadıkları evlerin temizliğini gerçekleştiriyor. 

İlçedeki 54 mahallede söz konusu kişilerin taleplerini
değerlendiren Sağlık İşleri Müdürlüğü, belirlenen
evlerde denetim ve ihtiyaca yönelik inceleme yapıyor.
Ardından temizlik ekibi, belirli periyotlarla gittiği
evlerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Başvurular sonucunda temizlik ekibinin temmuz
ayında 10 ev temizliği yaptığı bildirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sosyal
belediyecilik anlayışıyla kişilerin mutluluğu için
çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Kişisel bakım ve
ev temizliğini yapamayan vatandaşların yanındayız,
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belediyemizin
ihtiyaç sahiplerine sağladığı evde temizlik hizmeti
devam ediyor.” dedi.

Kaş Belediyesi Sıfır Atık Tesisi
Temeli Törenle ATıldı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 2019 yerel seçimlerinden bu yana hizmetler konusunda çok yol kat ettiklerini hatırlattı

Başkan Ulutaş, ““Bazı hizmetler var ki, söz vermediğimiz halde ihtiyaç dolayısıyla Kaş’ın siluetine, güzelliğine,
estetiğine katkı sunacak ve Kaş’a değer katacak. “ dedi.

Kaş Belediyesi olarak, yapısal, turizm amaçlı, kırsala, yaylalara yönelik hizmetlerin yanında çevre dostu hizmetlerin de olmasını
istediklerini dile getiren Başkan Mutlu Ulutaş, “Gençlere, çocuklara, her kesime yönelik hizmet üretmek istiyoruz. Belediye,

toplumun beklentilerini, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını giderici hizmetler verdiği zaman memnuniyet veriyor. Vatandaşlarımızın bizlere
verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek için 7/24 gece gündüz çalışıyoruz.” diye konuştu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla kişile-
rin mutluluğu için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kaş’ta "Evde Yalnız Değilsiniz"

projesi yüzleri güldürüyor

Başkan Ulutaş,”  Belediyemizin ihtiyaç sahiplerine sağladığı evde temizlik hizmeti devam ediyor”

‘KAŞ’I KORUMALIYIZ’
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