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Antalyalı Çocuk 2

KEPEZ’İN “YABAN” GÜZELLİKLERİ

Kepez, kuzeyindeki Toros dağlarının
eteklerinde, adeta dağların gölgelediği
bir ilçedir. Bu görkemli sıra dağlar, Ke-
pez’den pek de güzel görülür. Eskilerin
deyişi ile Kepez, Toroslar’a bir “kuş uçu-
mu” mesafededir. Kepez’li Yörükler, yıl-
larca bu dağları “Yayla” olarak kullanmış
ve yurt edinmiştir.

Toros dağları kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği
ile olağanüstü bir zenginliğe sahiptir. Karatavuk, keklik,
turaç, bıldırcın, üveyik, çulluk, kartal, sığırcık, ispinoz, doğan
bu dağların kanatlılarıdır. Geyik, alageliyik, yaban keçisi
gibi insan dostu yaban hayvanlarının yanında, yaban do-
muzu, vaşak, karaca, tilki, tavşan, kurt, çakal, sansar,
sırtlan gibi yırtıcıları da barındırır. 

Ama Toroslar’ın en özel yırtıcısı, Kepez Basketbol Takımı’nın
da amblemini de süsleyen “Toros Kaplanı”dır.

Son 50 yıla kadar yaşamayı başaran Toros Kaplanı’nı ne
yazık ki koruyamadık ve neslini tükettik.

Eskilerin “Canavar” da dediği bu eşsiz hayvanlar artık
sadece anılarda kaldı. Sevindirici olan, Toroslar’daki yaban
hayatının koruma altında olmasıdır. Geriye kalanları kur-
tarma gayretine hep birlikte destek olalım.

Tilki

Alageyik

Sincap

Doğan

Yaban Keçisi

Karaca

“Toros Kaplanları” 
artık yok, ama 
diğerleri yaşıyor
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Hakan Abi’den 
Mektup Var

Hakan Tütüncü
Kepez Belediye Başkanı

Sevgili çocuklar;
Sizin için hazırladığımız “Kepez Çocuk Der-

gisi”nin ikinci sayısını da yayınladık. Çocuklar
için özel dergi çıkaran ilk belediye olduğumuz
için de ayrıca mutluyum. 

Uzun, yorucu ama bir o kadar da eğlenceli
bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktınız.
Heyecanla beklediğiniz yaz tatilinin tadını
doya doya çıkartın. Gezin, eğlenin ama oku-
mayı da ihmal etmeyin. Okuma sizleri geliş-
tirecek en önemli uğraştır.

….
Her birinizin bir spora ilgi duyduğunu ve en

azından bir spora karşı yeteneğiniz olduğunu
biliyorum. Sizler için açtığımız “Yaz Spor Okul-
ları”na katılmak, hem bu yeteneğinizi ortaya
çıkarıp geliştirmenize, hem yeni arkadaşlar
edinmenize, hem de bedensel gelişiminize
yardımcı olacaktır. 

Sizlere bir kaç tavsiyem daha var:
……….
Mutlaka bir sanat dalı ile ilgilenin. Sanat, ha-

yatınızı güzelleştirir.
El beceriniz varsa onu geliştirin. Hayattan

keyif almanızı sağlar.
Başarmak için çok çalışmanız gerekir.  Tatilde

bile zamanızı iyi değerlendirin.  
Biliyorum, pek çoğunuzda pek çok yetenek

var. Ama o yetenekler, geliştirilmeyi ve zirveye
çıkarılmayı bekliyor. Yeteneklerinize kapı
açın. Bırakın size, ailenize ve ülkenize faydası
olsun.

Hayal kurun ve hayallerinizin peşine düşün. 
………
Elbette ki biz hep yanınızda olacağız
Aileniz zaten arkanızda dimdik duruyor.
Kardeşleriniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız,

dostlarınız, öğretmenleriniz de var üstelik.
Onlara güvenin ve omuz omuza verin.
Sabırla, gayretle ve inançla yürüyün.
Gelecek sizsiniz... Gelecek Sizin...
Ve biz size çok ama çok güveniyoruz.

3Kepez Çocuk
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Kepez Çocuk 4

Kepez Çocuk 
Meclisi açıldı
Ve ilk başkanını seçti

23 NİSAN’DA BİR ANLAMLI
GÜNÜ DAHA YAŞADIK

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çocuk Meclisi’nin
açılışında bir konuşma yaptı. Tütüncü  “Bugün,  Kepez için,
siz çocuklarımız için çok anlamlı bir toplantıyı gerçekleşti-
riyoruz. Çocuk Meclisi ile sizlere yepyeni bir dünyanın ka-
pılarını açıyoruz. Kaymakamlığımızın önderliğinde, Milli
Eğitim Müdürlüğümüzün üstün gayretleri ile belediyemizin
imkanlarını birleştirerek, güzel bir Çocuk Meclisi kurduk.
Çocuk Meclisimizin Kepezimize, Antalya’mıza hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Tütüncü: Sizlere güveniyoruz
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5Kepez Çocuk

Kepez  Çocuk Meclisi,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde  düzenlenen törenle açıldı

Meclisimiz, Kepez Belediyesi tarafından, Kepez
Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü des-
teği ile kuruldu. 550 kişilik Meclisimiz, Kepez böl-
gesindeki ilkokul 4’üncü sınıfların ve ortaokul
7’nci sınıfların başkanlarından oluştu. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Erdem
Beyazıt Kültür Merkezi’nde toplanan Meclisimiz,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından resmi olarak açıldı.

Meclisimizin en önemli özelliği, Türkiye’nin en

fazla üyeye sahip Çocuk Meclisi olması. Antalya’da
da bir ilk olan Çocuk Meclisimizin yönetimi 3 Baş-
kan yardımcısı, 5 divan üyesi ve 2 sözcüden olu-
şuyor. 550 üyenin katılımıyla açılan meclisimiz
ilk başkanını da bu toplantıda seçti. Mehmet Doğan,
meclisimizin ilk başkanı oldu.

Kepez Çocuk Meclisi’nin EBKM’de gerçekleşen
açılışına, Kepez Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit,
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural da katıldı.
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Kepez Çocuk 6

MEHMET DOĞAN:

İyi bir Kepez, 
iyi bir gelecek 
istiyoruz

“KEPEZ ÇOCUK DERGİSİ” 
hayatımıza yeni bir RENK getirdi

Kepez Belediyesi’nin,  ilçedeki  ilköğretim
ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören
öğrenciler için yayınladığı “Kepez Çocuk
Dergisi” ikinci sayısını da hazırlayarak, ha-
yatımaza yeni bir renk yeni bir soluk getirdi.
Kepez Belediyesi, Türkiye’de en fazla üyeye
sahip Kepez Çocuk Meclisi’ni oluşturduğu
günlerde, “Kepez Çocuk Dergisi”nin yayını
için de harekete geçmişti. Derginin ilk sayısı,
Çocuk Meclisi’nin ilk toplantısından hemen
sonra yayınlandı ve çok beğenildi.

Dergide,  Kepez Belediyesi’nin çocuklara

yönelik projeleri, etkinlikleri, öğrencilerin
şiir, hikaye ve karikatür çalışmaları, okul-
lardaki ilginç öğrenci aktiviteleri, öğrencilerin
başarıları, sevinçleri ve daha bir çok eği-
tim-öğretim haberi yer alıyor.

Göreve geldiği günden bu yana çocuklara
ayrı bir önem veren ve mesaisinin önemli
bir bölümünü eğitime ve çocukların yarın-
larına katkı sağlamak için yapılan çalışmalara
ayıran Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü,
böyle güzel bir dergi çıkartarak bize güzel
bir armağan verdi.
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7Kepez Çocuk

Çocuk Meclisi’nin ilk başkanı seçilen ve böylece
hayatı boyunca unutamayacağı bir onurun sahibi
olan arkadaşımız Mehmet Doğan da kısa bir ko-
nuşma yaptı.  Doğan, ”Kepezde ki okullarımızın
katılımlarıyla gerçekleşen Kepez Çocuk Meclisi

seçimlerinde başkan olmaya hak ka-
zandığım için mutluyum, gurur-
luyum” dedi. Bizler ve Kepez için
yapacağı çalışmalar hakkında da
bilgi veren çocuk meclisimizin

başkanı Mehmet Doğan şunları söyledi: “Huzur
evlerindeki ninelerimizi, dedelerimizi yalnız bı-
rakmayacağız. Onları ziyaret edip moral vereceğiz.
Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki arkadaşlarımıza
ablalık, ağabeylik yardımı yapacağız. Engelli kar-
deşlerimiz için aktiviteler yapacağız. Kullanılmayan
kıyafetleri toplayıp bunları bir merkezde toplayıp
ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Biz sadece iyi bir
Kepez, iyi bir gelecek istiyoruz. Bu projelerimizde

bizleri yanız bırakmayacağından emin
olduğumuz Başkanımız Hakan Tütün-
cü’ye şimdiden teşekkür ediyorum” 
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Kepez Çocuk 8

Nasrettin Hoca’dan
ÇocuKlara 
TrafiK dersi

Kepez Belediyesi’nin kültür ve eğitim elçisi
Nasrettin Hoca, Kepez Çocuk Trafik ve Eğitim

Parkı’nda, Gündoğmuşlu çocuklara trafik
kurallarıyla ilgili teorik ve pratik ders verdi

Kepez Belediyesi’nin kültür ve eğitim elçisi
Nasrettin Hoca, Kepez Çocuk Trafik ve Eğitim

Parkı’nda, Gündoğmuşlu çocuklara trafik
kurallarıyla ilgili teorik ve pratik ders verdi
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9Kepez Çocuk

HEY
ÇOCUKLAR

HAYDİ TRAFİK 
KURALLARINI
ÖĞRENELİM
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Kepez Çocuk10

Köprülü Ayşe Gü-
ven İlk ve Orta-

okulu’nun öğren-
cileri, trafik polis-

leri ve Nasrettin
Hoca eşliğinde gü-

zel bir  gün geçirdi
ve trafik kuralları-

nı öğrendi

Gündoğmuş ilçesindeki Köprülü
Ayşe Güven İlk ve Ortaokulu’ndan
20 öğrenci ve öğretmenleri, Kara-
yolları Trafik Güvenliği Haftası do-
layısıyla Kepez Belediyesi’nin Çocuk
Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.
Burada çocuklara, Antalya Emniyet
Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ve İl Jandarma Komu-
tanlığı personelince trafik kuralları
hakkında teorik ve pratik eğitim
verildi. Kepez Belediye Başkanı Ha-

kan Tütüncü de parka gelerek, Gün-
doğmuşlu çocuklarla buluştu. Baş-
kan Tütüncü, Köprülü Ayşe Güven
İlk ve Ortaokulu’nun öğrencilerini
Kepez’de misafir etmekten mem-
nuniyet duyduklarını söyledi. Tü-
tüncü, Antalya İl Emniyet Müdür-
lüğü ve Antalya İl Jandarma Ko-
mutanlığı ile trafik kuralları konu-
sunda çocukları bilinçlendirmek
amacıyla güzel bir etkinlik düzen-
lediklerini belirtti.   

Nasrettin Hoca ağitim alanına eşeği ile geldi

Önce kurallar çizgi filmle anlatıldı Nasrettin Hoca, teoriyi uygulamaya koydu.
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11Kepez Çocuk

22 Bİn öğrEncİyE 
TrAfİK DErsİ: 
yeşiltepe Mahallesi sakarya Bul-

varı’ndaki Çocuk Trafik Eğitim Par-
kı’nda her gün bir okulu ağırladık-
larını anlatan Tütüncü, parkta bu-
güne kadar yaklaşık 22 bin öğren-
ciye trafikle ilgili teorik ve pratik
eğitim verildiğini ifade etti.

Kepez Belediyesi’nin bir eğitim
ve kültür faaliyeti olarak ilçedeki
okulları gezen nasrettin Hoca da,

eşeği ile birlikte trafik parkını zi-
yaret ederek çocuklara sürpriz
yaptı. Kepez Belediyesi Tiyatrosu
Genel sanat yönetmeni Abdullah
sürekli’nin canlandırdığı nasrettin
Hoca, eşeği ile çocuklara trafik ku-
ralları hakkında teorik ders verdi
ve çocuklarla birlikte dersi uyguladı.
Başkan Hakan Tütüncü de, günün
anısına çocuklarla hatıra fotoğrafı
çektirdi, belediyenin bastırdığı  “Ço-
cuk Hakları” kitapçığını hediye etti. 

Başkan Tütüncü çocukları tebrik etti.

Trafik memurları da eğitime katıldı.
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Ücretsiz 
SPOR 
OKULU

Hem katılımcı sayısı hem de modern tesis ve
eğitim imkânıyla Antalya’nın en önemli spor
organizasyonu olan Kepez Belediyesi’nin yaz
spor okuluna kayıtlar devam ediyor

Kepez Belediyesi’nin, öğrencilere yönelik organize ettiği bas-
ketbol, futbol ve voleybol turnuvalarıyla ilçede yaşanan spor
coşkusu Spor Okulu ile sürecek. Kepez Belediyesi’nin geleneksel
hale gelen yaz dönemi spor okulu ile bu yıl da yüzlerce çocuk,
tatilini spor yaparak değerlendirme imkânı bulacak.  

Amatör spora da destek olan yaz spor okulunun 10 Haziran’da
başlayan 2013 dönemi kayıtları 30 Hazirana kadar devam
edecek. Ücretsiz kurslarda, gençlerin forma-şort gibi spor mal-
zemesi ihtiyaçları da belediye tarafından karşılanıyor. Yaz Spor
Okullarına 07-16 yaş grubundaki çocuklar başvurabiliyor. Yaz
Spor Okulu, futbol, basketbol, tenis, karate, voleybol, wushu,
tekvando, güreş ve boks olmak üzere 9 ayrı branşta düzenleniyor. 

Açılış 1 Temmuz’dA: Yaz spor okuluna çocuklarını
göndermek isteyen veliler, Yeni Mahalle Karatay Lisesi yanında
bulunan Kepez Belediyespor Tesisleri’ndeki kulüp idare binasında
kayıtlarını yaptırabiliyor. Kayıt için öğrencinin  kimlik fotokopisi,
2 adet fotoğraf, sağlık belgesi ve veli izin belgesi gerekiyor.. 

Kepez Belediyesi’nden
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Kepez Çocuk 14

ALTINOVA’DA OTURAN
ARKADAŞLARIMIZA

Artık ayaklarınız
ISLANMAYACAK

Başkanımız bu müjdeyi Altınova
Esen İlköğretim Okulu yöneti-
minin ve okul aile birliğinin dü-
zenlediği kahvaltılı toplantıda yap-
tı. Okul binasındaki kahvaltıya,
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hü-
dai Vural ve iş adamları da katıldı.
Altınova Esen İlköğretim Okulu
Müdürü Recep Ekici, okul bah-
çesine basketbol potaları yerleş-

Belediye Başkanımız 
Hakan Tütüncü, Altınova
Esen İlköğretim Oku-
lu’nun bahçesini 350 ton
sıcak asfaltla kaplattı 
ve zeminde sondaj 
çalışması yaptırdıMüjde!Müjde!
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15Kepez Çocuk

tiren, bahçeyi asfaltlayan ve yeni oturma
alanları oluşturan Başkanımız Hakan Tü-
tüncü’ye teşekkür etti. Belediye Başkanımız
Hakan Tütüncü de, burada bir konuşma
yaparak Altınova Esen İlköğretim Oku-
lu’nun merkezdeki okullardan daha avantajlı
bir okul haline geldiğini belirtti. Tütüncü
“Okulun bahçesinde kışın yağmurlar son-
rası su birikiyordu. Bu sorunu, sondaj ve
bahçeye 350 ton asfalt dökerek çözdük.
Yavrularımızın ayaklarını, kışın sudan kur-
tardığımız için çok mutluyuz. Yine bahçede
potalarıyla birlikte güzel bir basketbol
sahası yaptık. Parke taşı döşediğimiz bir
alanda, piknik masaları ve üzeri kapalı
oturma grubuyla güzel bir dinlenme alanı
oluşturduk” dedi. Başkanımız Tütüncü,
bu çalışmayla Kepez’de okuyan tüm öğ-
rencileri mutlu etti.
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Antalyalı Çocuk 16

Antalya Kepez Çocuk Senfoni
Orkestrası, Erdem Bayazıt

Kültür Merkezi’nde verdiği
konserle Antalyalılara bahar

tadında bir gün yaşattı
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17Kepez Çocuk

BAHAR TADINDA

Çocuk Senfoni
Orkestrası’ndan

KONSER

Türk, Rus, Amerikan, Kazakistan, Uk-
rayna ve Güney Kore’den 105 çocuğun
yer aldığı Antalya Kepez Çocuk Senfoni
Orkestrası, Erdem Bayazıt Kültür Merke-
zi’nde “Bahar Konseri” verdi.

Valimiz Ahmet Altıparmak’ın eşi Özden
Altıparmak’la birlikte izlediği konsere,
Kepez İlçe Kaymakamı Mehmet Mehmet
Ali Özyiğit, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü
Hüdai Vural ve çok sayıda sanatsever
katıldı. Şef Dr. Mohammed Raouf’un yö-
netiminde sahne alan orkestra, yaşları 4
ile 16 arasında değişen kardeşlerimizden

oluşuyor. Antalya Kepez Çocuk Senfoni
Orkestrası, Mozart ve Beethoven gibi ünlü
bestecilerin eserlerini büyük bir başarıyla
seslendirdi. Batı müziğinin birbirinden de-
ğerli eserlerini zaman zaman solo olarak
da sunan sanatçı kardeşlerimiz salonu dol-
duran davetlilerden de büyük alkış aldı.

Antalya Valisi Özden Altıparmak, konser
sonunda Orkestra Şefi Dr. Mohammed
Raouf’a çiçek takdim ederek teşekkür etti.
Altıparmak orkestradaki sanatçı kardeşle-
rimizi de tek tek tebrik ederek, günün anı-
sına birer küçük hediye verdi. 
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Kepez Çocuk 18

Hakan abiciğim;
Geçen ay bizim mahalleye geldiğinizde sizi ilk defa

gördüm. Bizim okula da gelmişsiniz ama, ben o gün
hastaydım. Göremedim. Genç ve güleryüzlü bir belediye
başkanı olduğunuz için dikkatimi çektiniz.

Yanınızda birkaç kişi daha vardı. Herhalde sizin Be-
lediye’den arkadaşlarınızdı. Yoldaki insanlarla ayaküstü
konuştunuz, şakalaştınız, sohbet ettiniz. Bir istekleri
olup olmadığını sordunuz. Ben de sizin konuşmalarınızı
uzaktan izledim. Herkesle o kadar samimi konuştunuz
ki hepsiyle arkadaş olduğunuzu düşündüm. Ama öyle
değilmiş. Annem dedi ki “Hakan Başkan herkesle ak-
raba gibidir. Merhaba deyip çay içmeye gelir. Yaşlıları
ziyaret eder. Dertlileri ziyaret eder. Yardım eder.
Hastaya doktor getirir, lazımsa arabayla hastaneye
götürür. Sıkıntısı olana yardım eder. Sizin okullarınıza
bile yardım ediyor” dedi.

O zaman sizi daha çok sevdim ve bu mektubu
yazdım. Bir gün kısmet olursa Belediye’ye de gelip
sizi ziyaret edeceğim. Ellerinizden öperim.

Hakan Abi’ye
Mektup Var

LATİFE SöNMEZ

Antalya tüm dünyada denizi ve güneşi ile tanınan bir turizm

cenneti. Oysa ilimizin güzellikleri bununla sınırlı değil. Düden

Şelalesi, Manavgat Şelalesi, Alara Han, Alara Ka-

lesi, Kızıl Kule, Köprülü Kanyon, Dam-

lataş Mağarası, Noel Baba, Noel

Baba Kilisesi ve Aspendos antik

tiyatrosu da şehrimizin tarihi
zenginliklerindan bazıları...

Antalya’nın bir turizm cenneti
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19Kepez Çocuk

Canan Anne ile 
Doğaya yolculuk

Sevgili öğrenciler;
Yaz tatili başlıyor. Eminim bir çoğunuz denize

girmenin, bütün gün kumsallarda koşup oy-
namanın hayalini kuruyorsunuz. Hatta bazıla-
rınız bunu gerçekleştirmeye başladı bile...

Ben de sizi, hayallerinizi zorlayacak, rüyala-
rınızı süsleyecek ve eşi bulunmaz bir sahile
götürmeye karar verdim.Ancak, bu eşsiz gü-
zellikteki sahile gitmek için küçük bir seyahati
göze almamız gerekiyor. “Altın kumsal” olarak
da bilinen bu şirin sahil Marmaris’e 22 kilometre
uzaklıktaki Sedir Adası’nda bulunuyor. Mar-
maris’ten arabayla 20 dakikalık bir yolculuktan
sonra Sedir Adası’na giden  teknelere ulaşa-
caksınız. Tekneyle seyahatiniz de 20-25 dakika

kadar sürecek ve rüya gibi bir sahile ulaşacak-
sınız.Altın rengi bir kumsal ve içilecek temiz-
likteki deniz tüm yorgunluğunuzu unutturacaktır.
Antik Kayra şehrinin hemen önünde bulunan
plaj, eski Mısır Kraliçesi “Kleopatra’nın Kumsalı”
olarak da anılıyor. Altın rengindeki kumlar o
kadar güzel ki, cazibesine dayanamayıp tor-
balarla yanlarında götürenler bile var. Bu
yüzden Turizm Bakanlığı kumsalı koruma
altına almış. Yetkililer, kumsalda denize girmeye
izin veriyor ama, kumsalda uzanıp güneşlen-
menizi hoş karşılamıyor. Çünkü altın rengindeki
ince kumların insan bedenine yapışarak eksil-
mesini dahi istemiyorlar. Kumsal, denize gi-
renlerden bir halat yardımıyla korunuyor...

Koruma altındaki
ALTIN  KUMSAL’a gidiyoruz
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İşte şampiyonlarımız
Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ve 35 ta-

kımın katıldığı “Lise ve  Ortaokullar arası
2. Bayanlar Bahar Voleybol Turnuvası”nın

şampiyonları ve kürsüye çıkan okulları
belli oldu. KÜÇÜKLER: 1. Ali Rıza Altıntaş

Orta Okulu, 2. General Şadi Çetinkaya Orta
Okulu, 3. Altınova Orta Okulu,

4. Aslanlar Orta Okulu 

YILDIZLAR: 1. Ali Rıza Altıntaş Orta Okulu, 2.
Aslanlar Orta Okulu, 3. General Şadi Çetinka-
ya Orta Okulu, 4. Mareşal Fevzi Çakmak Orta
Okulu  GENÇLER: 1. Antalya Lisesi, 2. Atatürk
Anadolu Lisesi, 3. Nevzat Saygan-Levent
Saygan  Anadolu Lisesi,  4. Konyaaltı Lisesi 
Başkan Tütüncü, şampiyon okullara kupala-
rını ve madalyalarını verdi.

Antalya lisesi
GeNçleR Birincisi

Ali Rıza Altıntaş Orta Okulu
YIlDIZlAR Birincisi

Ali Rıza Altıntaş Orta Okulu
KüçüKleR Birincisi
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