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Vali Yazıcı: Afet olduğunda

kimse davet beklemesin
Kış mevsiminin yaklaşılmasıyla birlikte trafikte
alınan tedbirlerin ve yapılan hazırlıkların değerlendirildiği “2022-2023
Yılı Kış Mevsimi Trafik
Tedbirleri Toplantısı” Vali
Ersin Yazıcı başkanlığında
gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Vali
Yazıcı; “Vatandaşlarımızın güven içinde seyahat
edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz sürmesi
için kış mevsimi trafik
hazırlıkları kapsamında
iyi koordine olup tedbir-

13. cü yıl

leri sıkı alacağız” dedi.
Vali Yazıcı, “Kış mevsimi
kapsamında her hangi
bir olumsuzluk olduğunda herkesin ivedilikle
harekete geçerek davet
beklemeden ne yapabileceğini sorgulaması
gerektiğini dile getiren
Vali Yazıcı; “İlimizde bir
olumsuzluk olduğunda
hızlıca koordine olarak
sorunun giderilmesi noktasında çalışmalarımıza hızlıca başlamalı ve
vatandaşlarımızı mağdur etmemeliyiz. Tüm

kurumlarımızla,
tüm
gücümüzle olumsuzluğun olduğu yerde olarak
çalışmalarımızı hızlıca
yapmalıyız” diye konuştu. Vali Ersin Yazıcı,
Antalya’nın uygun iklim
koşulları nedeniyle sadece belli noktalarında
kış şartlarının etkili olduğunu kaydederek Akseki-Konya yolu ve İbradı
tarafından olumsuz hava
şartlarından dolayı bazı
tedbirler alınması konusunda uyarıda bulundu.
* Haberi sf. 3’te
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Elmalı Toplu Konut Projesi

NE DURUMDA ?
Başkan Uysal : Söz
konusu vatansa
gerisi teferruattır
Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal,
Millet İttifakını oluşturan siyasi partileri
ziyaretinde “Söz konusu olan vatansa ge-

risi teferruattır anlayışı
içinde, çocuklarımızın
geleceği için. Türkiye’miz için bir birlik
ortaya koymuş durumdayız” dedi. *5’te

Elmalı Belediyesi’nin dar gelirli aileler için 450 konut projesinin hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Bu ara da
bazı sorulartda halen cevap
bekliyor. Cevap bekleyen
sorular şunlar: Peşin ödeme
yapılacak mı ? Ara ödemeler
var mı ? Ayda ne kadar ödenecek ? Kaç yılda bitecek ?
Konum ve kat farkı olacak mı
? Başvuru için hangi şartlar
aranacak ? Müteahhite mi
verilecek, yoksa belediye şirketi vasıtasıyla mı yapacak
? Müteahhit yapacaksa, kaç
daire verilecek ?
* M. Salih ÖZGÜNSÜR

Büyükşehir’den Çocuk
Kitapları Haftası’na

özel etkinlik

Antalya Büyükşehir
Belediyesi,
Doğan
Hızlan Kütüphanesi,
Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri
kapsamında çocuk
misafirlerini ağırlıyor.
Etkinlik kapsamında
yazar Emine Ercan
ile birlikte kitap serüvenine çıkan çocuklar keyifli dakikalar
geçirdi. Çocuk Kitapları Haftası’nın ilk
etkinliğinde Hurma
Yarbay Pınar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri
Emine Ercan’ın ‘Ogi

ve Konuşan Kitabı’ ile
keyifli zaman geçirdi. Macera ve gizem
dolu hikayede kitabın
kahramanı ile gezintiye çıkan çocuklar,
‘Ogi ve Konuşan Kitap’ ile özgürce hayal
kurmanın keyfini yaşadı. Çocuklar hem
kitap okuma alışkanlığı
kazanırken
hem de kütüphaneyi
gezme fırsatı buldu.
Etkinlik, 23 Kasım ve
25 Kasım tarihlerinde
10.30’da devam edecek. * Haberi sf.2’de

Tek hedefleri
şampiyonluk

Geçen sezonun minikler Türkiye şampiyonu Kepez Belediye
Spor Kulübü Hentbol

Takımı, bu sezon küçükler kategorisinde
şampiyonluğa kilitlendi. * Sayfa 5’te

OSB’nın kadın çalışanları talep etti

Bahar ve yönetimi kabul etti
Antalya OSB’nin kadın
çalışanları, Başkan Ali
Bahar ve Bölge Yönetiminden kadınları da
kapsayan bir turnuva’
talebinde
bulundu.
Talebe vakit geçirmeden yanıt veren Bölge
Yönetimi, kadın çalışanların da onayı ile
Antalya OSB CUP Firmalar Arası Voleybol
Turnuvası’nı başlattı.
Turnuva 25 Kasım’da
yapılacak kura çekim

töreni ile start alacak.
İlk maçların 3 Aralık’ta
oynanacağı turnuvaya, Antalya OSB Teknik Koleji Atatürk Spor
Salonu ev sahipliği
yapacak. 9 hafta sürmesi planlanan turnuvanın şampiyonu, Şubat ayında oynanacak
final maçında belli olacak. Takım listesinde
en az 3 kadın oyuncu
bulundurma zorunluluğu bulunuyor. *5’te

Büyükşehir İbradı’nın
eksiklerini gideriyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi,
ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, İbradı’nın bazı mahallelerinde su
deposu, köy okulu tadilatı, yol,

parke taşı ve namaz kılma alanı yapıyor. SAT ekipleri ayrıca
Başlar Mahallesi’nde 150 metreküplük yeni su deposu ve 3
bin metre yeni su hattı yapım
çalışması yapıyor.
* Sf. 3’te

WhatsApp ihbar hattımız :

Ahmet Hamdi Tanpınar

ödülleri sahiplerini buldu
Kepez Belediyesi’nin 7. Ulusal
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması Ödül Töreni Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. sta edebiyatçı
Tanpınar’ın, edebiyattan başka
hiçbir şey yapamayacağını Antalya’da anladığını vurgulayan
Başkan Tütüncü, “Tanpınar,
Antalya’ya aşık olmuş, milletimizin en büyük değerlerinden
birisi… Antalya’nın yetiştirdiği
bir delikanlı, Yahya Kemal gibi
Türk milletinin en büyük üstatlarından birisinin elinde şekil
almış, bir öğrenci ve İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türkiyat Enstitüsü’nün başkanı olan Profesör Doktor Ahmet
Hamdi Tanpınar’dan bahsediyoruz. Onun hatırasını yaşat-

0 242 606 07 10

maktan söz ediyoruz ve tam 7
yıldır buna devam ediyoruz. Bu
yedi yarışmada merkeze Antalya’yı yerleştirdik. Örneğin ilk
yarışmayı hatırlıyorum. 6’ncı
şehir Antalya demiştik. Çok hayıflanırım. ‘Neden 5 şehir yazılmışta, o yazılanlardan birisi
Antalya olmamış diye’ çok böyle
içim ezilir. Keşke zaman üstadımız bir de Antalya’yı yazsaydı o
kaleminden… İyi o yazmamış
ama bugün edebiyata tutkun
olanlar Tanpınar’ı, Yahya Kemal’i gönlünde bambaşka bir
yere yerleştirilenler, Münir Nurettin’den bambaşka bir haz duyanlar acaba nasıl anlatırlardı
Antalya’yı? Onun ruhuna iltica
ile diye onunla başladık. Çocuklar ile Antalya dedik. “dedi. *5’te

Şampiyon
ANTALYA

Kasım 2022 tarihinde
açıklanan sahibinden.com
Kiralık Konut Piyasa Görünümü raporuna göre,
Antalya en yüksek kira artış oranının (yüzde 257,1)
gözlemlendiği il oldu. Antalya’da ortalama kira bir
yılda 3 katından daha fazla
yükselirken, Türkiye genelinde ortalama kiralık
konut m2 fiyatı artışı oranı Ekim’de yüzde 159,2
ortalama kiralık konut m2
fiyatı 62,2 TL’ye oldu. takip etti. * Haber Merkezi

E-Mail : haber@torosgazetesi.com
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Başkan Böcek, Akseki’de Muhtarlarla buluştu:

“Güzel günler için çalışıyoruz”
A

ntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, Akseki’de muhtarlarla biraraya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek,
Akseki ilçesini ziyaret
etti.
Aksekili muhtarlarla ilk
olarak kahvaltıda bir
araya gelen Başkan
Böcek, ardından belediye bürokratlarının da
hazır bulunduğu toplantıda muhtarların sorun
ve taleplerini dinledi.
Başkan Böcek, 51 mahallenin bulunduğu Akseki’ye yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili
muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu.
Akseki'ye Toplam 160
Milyonluk Yatırım
Göreve geldiklerinden itibaren Akseki’ye 82 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yaptıklarını anlatan
Başkan Muhittin Böcek,
“Görev süremizin sonuna kadar Akseki’ye yapacağımız 78 milyon
TL’lik yatırım daha var.
Toplamda Akseki’ye 160

milyon liralık alt yapı yatırımı yapmış olacağız.
Akseki’nin nüfusu az
diye, az yatırım yapmıyoruz. Kat kat yatırım yapıyoruz ve yapmaya da
devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet ediyoruz. Seçim öncesinde ne söylediysek
tamamını yerine getiriyoruz. Her şeye rağmen
geçmiş döneminin borçlarını ödüyoruz. Borç
edebiyatı yapmıyoruz,

nuştu.
Güzel Günler İçin Çalışıyoruz
Yerelden kalkınmaya
büyük önem verdiklerini
ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Yerelden
kalkınarak, kadınlarımızın yüzünün güldüğü,
gençlerin hayata umutla
bakacağı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında
daha aydınlık daha
mutlu, özgürce yaşayacağımız güzel günler için

sürdüreceğiz” dedi.
Esnafı Ziyaret Etti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, toplantının ardından ilçe merkezinde
esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet
eden Başkan Muhittin
Böcek, bol kazançlar di-

ayağımızı yorganımıza çalışıyoruz. Birlik bera- tamamına hizmetlerimizi
göre uzatıyoruz” diye ko- berlik içinde Antalya’nın götürüyor. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı

Vali Yazıcı’dan 24 Kasım
Öğretmenler Günü Mesajı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 24
Kasım Öğretmenler Günü Mesajı yayımladı.
Vali Yazıcı, “Bizim öğretmenlerimiz istediği zaman her şeyi başarabilir” dediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajında şu
ifadelere yer verdi.
“Kıymetli Öğretmenlerimiz;
24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu
olsun. Bir toplumun
nitelik kazanması, bir
ülkenin kalkınması,
bir devletin güçlenmesi kaliteli bir eğitim
sistemi ve bilge öğretmenlerle sağlanır.
Çünkü vatanperver,
bilinçli, nitelikli, milli
ve manevi değerlerimizi özümsemiş, ahlaklı ve çalışkan nesillerin yetiştirilmesi
ancak öğretmenlerimizin eliyle olur ve bu
genç nesiller de bir
milletin kaderini belirler. Ne mutlu ki bizlere ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ inancında olan ve öğretmenliği ‘ﬁkri
hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin’ anahtarı olarak gören bir
milletin fertleriyiz.
Sizlerle birlikte Antalya’mızın
en kıymetli varlıkları olan biricik

yavrularımız için Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) ve Antalya’da
S a ğ l ı k İ ç i n S p o r a Te ş v i k
(ASİST) adında çok önemli iki
proje başlattık. Çocuklarımızın
en başta iyi bir insan olmalarını
hedeflerken aynı zamanda milli
ve manevi değerlerimizle dona-

tılmış, bilime ve teknolojiye meraklı, okuyan, sorgulayan, araştıran, vatanını ve milletini
seven, erken yaştan itibaren
sporla tanışıp sporu bir hayat biçimi haline getiren, zararlı alışkanlık ve kötü arkadaşlıklardan
uzak duran

T.C. ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNDEN
2022/228 ESAS Davacı Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından dahili davalı Mustan
Doros ve diğer davalılar aleyhlerine açılan
Kamulaştırma davası devam ederken kurulan
ara karar gereği; Davalı Enver ve Nurdagül oğlu
02/01/1984 doğumlu Çamlıbel Mah. 4922 Sk.
No:25 Kepez/ANTALYA adresinde ikamet
etmekte olan davalı Mustan Doros mirasçısı
Hakan Buyurukcu'ya davayı bildirir tebligatın
tebliğ edilememesi, adresinin diğer marifetlerle
de tespit edilememesi nedeniyle davacının
dava dilekçesinde Antalya İli, Elmalı İlçesi,
Gölova Mahallesi 129 Ada, 132 Parsel sayılı
taşınmazın 120,04 m²'lik alanının kamulaştırma
talebi, yapılan incelemeler neticesinde bilirkişi
raporlarında kamulaştırılan alanın değerinin
15.995,33-TL. olarak tespit edildiği, bir sonraki
duruşma tarihinin 29/11/2022 günü saat 13:48
olduğu, duruşmaya katılması veya kendisini bir
vekil aracılığıyla temsil ettirmesi, aksi halde
yokluğunda karar verileceği hususu tarafına
ilanen tebliğ olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN - 1736155

ve aynı zamanda kişisel gelişim
ve sosyal beceri düzeylerini geliştiren bireyler olarak yetişmesi
için çalışmalarımıza devam ediyor ve projelerimizin başarıya
ulaşması noktasında size sonsuz güveniyoruz. Çünkü şunu
çok iyi biliyoruz ki; bizim öğretmenlerimiz istediği zaman her
şeyi başarabilir.
Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu
önemli günde Türkiye’mizin bütün
şehirlerine, en
ücra köşelerine,
en uzak köylerine,
bilgi, azim ve
sevgi taşıyanbütün öğretmenlerimize, şükranlarımı sunuyor,terör
saldırılarında ve
vazife sırasında
kaybettiğimiz
şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle ve
rahmetle anıyorum. 24 Kasım
Öğretmenler Gününüzü en
içten duygularımla kutluyorum.”
*HABER MERKEZİ

ledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür’ü de
makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları ile ilgili görüş alışverişinde
bulundu. Başkan Böcek,
Akseki CHP İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti İlçe

halle Muhtarı Havva
Arıcı'yı ziyaret ederek,
sorun ve taleplerini dinledi. Akseki'de düğmeli
evleri de inceleyen Başkan Böcek, karşılaştığı
Alman turist grubuyla
sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
*HABER MERKEZİ

solmuş. Bu da kişi başına gelir de dünyada bizi
ilk 100’ün dışına çıkarıyor. Dünyanın kalbi gibi
bir coğrafyada düşünün
kişi başına düşen gelirde ilk 100’e giremiyordu. Zaten 190 ülke var”
diye konuştu.
Böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve
Türkiye Cumhuriyeti
projesine inanların birliğini oluşturduklarını belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle
devam etti:
“Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği değişime, onun bugünkü
uygulamasına, geleceğine, Türkiye'mizin muasır medeniyet
düzeyinin üzerine çıkabileceğini düşünen
bunun için gereğini yapmak ist e y e n , T ü r k iye'mizin demokrasisini yükseltmek, ekonomisini yükseltmek is-

teyen, kendi aralarında
bazı fikir ayrılıkları olmakla beraber Türkiye
konusunda hem fikir siyasi partiler, siyasi gelenekler, gruplar bir araya
gelmiş durumdayız.
Söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır anlayışı içinde, çocuklarımızın geleceği için. Türkiye'miz için bir birlik ortaya koymuş durumdayız.”
Başkan Uysal’ın bir sonraki durağı ise Saadet
Partisi oldu. İl Başkanı
Ramazan Düzen ve İlçe
Başkanı Uğur Kocabeytarafından karşılanan
Başkan Uysal, buradan
DEVA Partisi’ne geçti. İl
Başkanı Selda Öner ve
İlçe Başkanı Özlem Arlıer’le Türkiye gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Başkan
Uysal, ziyaretini Gelecek Partisi’yle noktaladı. Başkan Uysal, İl
Başkanı Mevlüt Demir
ve yönetimiyle bir araya
geldi.
*HABER MERKEZİ

Başkan Uysal; ‘Söz konusu
vatansa gerisi teferruattır’

M

uratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,
Millet İttifakını oluşturan siyasi partileri ziyaretinde “Söz konusu olan vatansa gerisi
teferruattır anlayışı
içinde, çocuklarımızın
geleceği için. Türkiye'miz için bir birlik
ortaya koymuş durumdayız” dedi.
Başkan Uysal, Millet
İttifakını oluşturan DP,
Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin Muratpaşa ilçe ve il başkanlıklarını ziyaret etti.
Uysal’ın ilk durağı DP
oldu. Muratpaşa İlçe
Başkanı Tevfik Namal
ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen
Başkan Uysal, İl Başkanı Mahmut Çil’i de ziyaret etti. Çil, Muratpaşa’da Eylül ayında 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı’nın
açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatarak “Başkanımız güzel bir park
yaptı. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in ismini verdi. Par-

kın ortasına da Süleyman Demirel heykeli
dikti. Hepimizi mahcup
etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ
olsun, var olsun” diye konuştu.
Başkan Uysal, Türkiye’nin yanlış ekonomi

etkinliğinde Hurma Yarbay
Pınar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Emine Ercan’ın‘Ogi ve Konuşan Kitabı’ ilekeyifli zaman
geçirdi. Macera ve gizem doluhikayede kitabın kahramanı ile
gezintiye çıkan çocuklar, ‘Ogi

Vali Ersin Yazıcı, Kış Tedbirleri toıplantısında konuştu:

“ İyi koordine olup, vatandaşlarımızın
mağdur olmaması için çalışacağız”

K

ış mevsiminin yaklaşılmasıyla birlikte
trafikte alınan tedbirlerin ve yapılan hazırlıkların değerlendirildiği
“2022-2023 Yılı Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı” Vali Ersin Yazıcı
başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan
Vali Yazıcı; “Vatandaşlarımızın güven içinde seyahat edebilmeleri ve trafik
akışının kesintisiz sürmesi için kış mevsimi trafik
hazırlıkları kapsamında iyi
koordine olup tedbirleri

sıkı alacağız.” dedi.
Kış mevsimi süresince trafik
güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve trafik
akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla alınacak trafik tedbirleri ve yapılan hazırlıkların değerlendirildiği “2022-2023 Yılı Kış
Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı” Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Yazıcı’nın
yanı sıra Antalya Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mustafa Gürbüz,
kaymakamlar, İl Jandarma

ve Konuşan Kitap’ ile özgürce
hayal kurmanın keyﬁni yaşadı.
Çocuklar hem kitap okuma
alışkanlığı kazanırken hem de
kütüphaneyi gezme fırsatı
buldu.
*HABER MERKEZİ

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/261 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya, Elmalı, Gökpınar
Mahallesi
MEVKİİ : Köy içi
PARSEL NO : 934 Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 28,08 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hülya SarıkayaMehmet Gök-Şerife Gök-Zülfiye MemikKarayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
RP-623401-623450
numaralaryapan
arası davacı idare, malikleriyle
Kamulaştırmayı
1 cilt Perakende
Fişi,yukarıda yazılı taşınmazın
cinsi ve Satış
niteliği
YC-687651-687700
numaralar
arası
kamulaştırma
bedelinin
tespiti ve tescili için
1
cilt
Fatura
davacı idare tarafından mahkememizin
N-169751-169800 numaralar arası
2022/261 Esas sayısında dava açılmıştır.
1 cilt Sevk irsaliyesi kaybolmuştur
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.
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Komutanı Tuğgeneral Tarık
Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, ilgili
kurum müdürleri ve görevliler katıldı.
Alınacak Tedbirler Görüşüldü
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, kış mevsiminde oluşan olumsuz
hava koşulları nedeni ile
meydana gelebilecek trafik
kazalarını önlemek ve trafik
güvenliğine yönelik diğer
olumsuzluklar dikkate alınarak vatandaşların can ve

mal güvenliğinin korunması
amacıyla alınacak tedbirler
görüşüldü.
Geçen Yıl Olduğu Gibi Bu
Yıl da Hiçbir Olumsuzluğa
İzin Vermeyeceğiz
Trafikte kış mevsimi tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemler ile ilgili sunumların yapıldığı toplantıda Vali Yazıcı, kış mevsiminin olumsuz yöndeki etkilerinin azaltılması ve aksamaya
meydan vermemek için tam
koordinasyon sağlanması
gerektiğine dikkat çekti. Toplantıyı her yıl düzenli olarak
yaptıklarını ve geçen yıl başarılı bir kış sezonu geçirdiklerini aktaran Vali Yazıcı; “Karayolları trafik güvenliğinin
sağlanması, vatandaşlarımızın güven içinde seyahat
edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülmesi için Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı’nı her
yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl başarılı
bir kış mevsimi geçirdik.
Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl da geçen seneki başarıyı iyi koordine olarak tekrarlayıp vatandaşlarımızın
hiçbir mağduriyet yaşamaması için çok çalışacağız.”
şeklinde konuştu.

Büyükşehir, denizlerin
temiz kalması için çalışıyor

A

ntalya Büyükşehir
Belediyesi, en
büyük hazinemiz
olan denizlerin temiz kalması için kent genelindeki
arıtma tesislerinin kapasitelerini artırmayı sürdürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla Alanya Okurcalar
Arıtma Tesisinin kapasitesiyüzde 40 arttırıldı.
Antalya Büyükşehir
Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü alt yapı çalışmalarını
merkezde olduğu gibi ilçeler-

de de aralıksız sürdürüyor.
Turizm tesislerinin yoğun olarak yer aldığı Alanya Okurcalar Mahallesi’ndeki arıtma tesisinde Mart ayında başlatılan yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları Ekim ayı başında tamamlandı.
Yapılan çalışmalar neticesinde; Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 20.000 m3/günden
28.000 m3/güne çıkarılarak
kapasite yüzde 40 artırıldı.
Böylece arıtma verimi yüksek, kapasitesi yeterli, atıksu
arıtma tesisleri sayesinde,
Mavi Bayraklı plajlarımız

politikaları nedeniyle sürekli açık ekonomisi yönetmek zorunda kalan
bir ülke konumuna düştüğünü söyledi. Başkan
Uysal, “Ülkemiz kendi
ekonomisini yönetemediği, üretken kılamadığı, insan kaynaklarını
planlayamadığı için milli
gelirde kişi başına 7-8
bin dolar aralığına hap-

Büyükşehir’den Çocuk
Kitapları Haftası etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğan Hızlan Kütüphanesi,
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
etkinlikleri kapsamında çocuk
misaﬁrlerini ağırlıyor. Etkinlik
kapsamında yazar Emine
Ercan ile birlikte kitap serüvenine çıkan çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı çocuklara özel etkinliklerle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi Çocuk ve İlk Gençlik Bölümü’nün düzenlediği etkinlik
kapsamında Yazar Emine
Ercan’ı çocuklarla buluşturdu.
Kütüphanenin çocuk misaﬁrleri yazar Emine Ercan ile kitap
yolculuğuna çıktı.
ÇOCUKLAR KEYİFLİ
ZAMAN GEÇİRİYOR
Çocuk Kitapları Haftası’nın ilk

Başkanlığı’na da ziyarette bulunarak, partililerle bir araya geldi.
Kadın Muhtara Ziyaret
Gittiği her ilçede pozitif
ayrımcılık yaparak bir
kadın muhtarı ziyaret geleneğini de sürdüren
Başkan Muhittin Böcek,
Akseki Belenalan Ma-
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daha temiz hale getirilmiş
oldu.
27 MİLYON 500 BİN TL’YE
MAL OLDU
27 milyon 500 bin
Türk Lirası’na mal olan kapasite artırımı ve yenileme çalışmaları kapsamında 4 adet
son çöktürme havuzunun
perdelerinin ve iç savaklarının yükseltilmesi tamamlanarak devreye alındı. 4 adet
çöktürme havuzu sıyırıcı kolları ve çamur giriş stengellerin yenilendi. Mevcut son çöktürme dağıtım yapısı, çamur
tankı ve geri devir haznesi
perdelerinin yükseltilmesi tamamlandı. Havalandırma havuzu ile dağıtım yapısı arası
ve boru iletim hatları yenilendi. 4 adet havalandırma havuzunun galvaniz ve paslanmaz çelik borulaması ve difü-

zörleri değiştirilerek devreye
alındı. Mevcut sisteme 1
adet blower eklenerek kapasite artışı sağlandı. Tesis geneli yol yapım çalışmaları tamamlandı.
ARITMADAKİ ZORLUKLAR ORTADAN KALKTI
Okurcalar ve Örenşehir Mahallesi’nin bir kısmına hitap eden atıksu arıtma
tesisinde gerçekleştirilen kapasite artırımı ile yaz sezonunda debinin maksimuma
ulaştığı dönemlerde yaşanan debiyi arıtmaya yönelik
yaşanan zorluklar ortadan
kalkmış oldu. Kapasite artışıyla birlikte atıksuyun tamamını çok rahat bir şekilde arıtılarak, çıkış kalitesine en
uygun şekilde denize deşarj
edebiliyor.
*HABER MERKEZİ

Growtech Fuarı
Kapılarını Açtı

Dünyanın en büyük örtü
altı tarım sektörü fuarı
Growtech, Antalya
ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yerel ve uluslararası geniş katılımla kapılarını açtı. 27 ülkeden
571 katılımcı, 120’den
fazla ülkeden 60 binin
üzerinde ziyaretçiyi bul u ş t u r a n f u a r, 2 6
Kasım'a kadar devam
edecek.
Örtü altı tarımda dünyanın en büyük fuarı Growtech; 60 bin metrekare
alanda, “Sera ve Teknolojileri” Sulama Sistemleri ve Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme” ve “Bitki Koruma”
ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırlıyor. Growtech katılımcıları en
son ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleri ile buluşturuyor. “Keşfet, Büyüt,
Kazan” mottosu ile ziyaretçilerine tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri,
ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme
ve daha fazla kazanma

fırsatı sunan Growtech,
doğru katılımcılar ile
uluslararası ziyaretçileri
21. kez bir araya getiriyor.
Fuar Direktörü Engin Er
“Her yıl giderek artan bir
katılımcı ilgisi var. 60 bin
metrekare alanda 4 gün
boyunca 60 bin kişiyi
ağırlamayı hedefliyoruz.
Bu sene Almanya ve
Fransa ilk kez milli katılımcı olurken, Hollanda,
İspanya, Fransa, Çin ve
Güney Kore ile 6 ülke
milli katılımla pavilyon
kuruyor. Her 27 ülkeden
571 katılımcı ve 6 ülke
milli katılımcı olarak yerini aldı. Tarım profesyonellerinin buluştuğu bu
fuarda tüm firmalar yeni
ürünlerini gösterme fırsatı buldu. Çiftçilerin ilgisi büyük, ürünlerin bayileri, distribütör olmak isteyenler ve tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen firmalar da geliyor.
Ziyaretçiler fuara gelip
yeni ürünleri keşfetsinler
ve daha çok kazansınlar
istiyoruz” diye konuştu.
*HABER MERKEZİ

Krizleri Yönetmenin Olmazsa Olmazı İyi Koordine Olmak Ve İyi İletişim
Kurmaktır
Antalya’nın uygun iklim koşulları nedeniyle sadece
belli noktalarında kış şartlarının etkili olduğunu söyleyen Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Bu konu Antalya için
zor bir konu değil. Çünkü
uygun iklim koşulları nedeniyle sadece belli noktalarım ı z d a s ı k ı n t ı l a r o l uyor.Akseki-Konya yolu ve
İbradı tarafından olumsuz
hava şartlarından dolayı
bazı tedbirler almamız gerekiyor. Burada yaşanabilecek
olumsuzluklara ve yol kapanmalarına karşı emniyet,
jandarma ve karayolları
ekiplerimiz her zaman iyi koordine olmalı. Çünkü krizleri
yönetmenin olmazsa olmazı
iyi koordine olmak ve iyi iletişim kurmaktır. Dolayısıyla iyi
koordine olduğumuzda
bütün işlerin olduğu gibi
bunun da üstesinden gelebiliriz. Geçtiğimiz yıl olduğu
gibi ekiplerimizin koordinasyon ve iletişimi en üst düzeyde tutarak olumsuzluklara
mahal vermeyeceğine yürekten inanıyorum.”
Afet Olduğunda Kimse
Davet Beklemesin
Kış mevsimi kapsamında
her hangi bir olumsuzluk olduğunda herkesin ivedilikle
harekete geçerek davet beklemeden ne yapabileceğini
sorgulaması gerektiğini dile
getiren Vali Yazıcı; “İlimizde

bir olumsuzluk olduğunda
hızlıca koordine olarak sorunun giderilmesi noktasında
çalışmalarımıza hızlıca başlamalı ve vatandaşlarımızı
mağdur etmemeliyiz. Tüm
kurumlarımızla, tüm gücümüzle olumsuzluğun olduğu
yerde olarak çalışmalarımızı
hızlıca yapmalıyız.” dedi.
Vatandaşlarımız Her Şeyin
En İyisini Hak Ediyor
Günümüz koşullarında her saniyenin çok
önemli olduğunu belirten
Vali Yazıcı; “Devlet olarak vatandaşımıza karşı sorumluluklarımız var. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak,
güvenliğini sağlamak bizim
görevimiz. Her türlü imkânımız var, insan kaynağımız
da var. Dolayısıyla vatandaşımızı hiçbir hizmetten mahrum bırakmamalı, bekletmemeliyiz. 2022 yılına geldik.
Her hangi bir yolun saatlerce
kapalı kalması hiçbir şekilde
açıklanamaz. Kimsenin beklemeye tahammülü yok.
Dünyadaki en kıymetli şey
zaman. Olaylara anında mü-

dahale etmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin
her türlü gücü ve imkânı var.
Sırf koordine olamadığımız
için insanlarımızı mağdur etmeye hakkımız yok. Bu sebeple geçen seneki yaptığımız gibi aynı titizlik ve hassasiyetle çalışmalarımızı en
iyi şekilde yöneteceğiz. Vatandaşlarımız her şeyin en
iyisini hak ediyor. Biz de bu
motto ile vatandaşlarımızın
mağdur olmaması için tedbirlerimizi en iyi şekilde alıp
çalışmalarımızı ona göre yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.
“2022-2023 Yılı Kış
Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı”nda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme
Şube Müdürü Önder Kavak,
Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Baş Mühendisi Ferdi Taş kurumların uyguladığı tedbirler ve kriz
anında yapılacak çalışmalar
hakkında sunum yaptı.
*HABER MERKEZİ

Döşemealtı’nın Minikleri
Alageyiklerle Buluşuyor
D
öşemealtı’nın
m i n i k l e r i ,
alageyiklerin ana
vatanında alageyiklerle
tanışıyorlar.
Doğa Koruma ve Milli
Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından alageyiklerin
tanıtılması ve hayvan sev-

gisinin küçük yaşlarda yerleşmesi hedefiyle başlatılan eğitim ve tanıtım etkinlikleri devam ediyor.
Bu kapsamda Antalya Döşemealtı Hilmi Caner Saraçoğlu İlk, Orta ve İmam
Hatip Ortaokuluna gidilerek öğrencilerle etkinlik dü-

zenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklara alageyiğin tür özelliklerinden, boynuz yapısından ve beslenmesinden bahsediliyor.
Öte yandan alageyiklerin
ana vatanının da Antalya
olduğu öğrencilere anlatılıyor. *HABER MERKEZİ

Büyükşehir, İbradı’nın eksiklerini gideriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ihtiyaçları
doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, İbradı’nın bazı
mahallelerinde su deposu, köy okulu tadilatı, yol,
parke taşı ve namaz kılma
alanı yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye ekipleri, İbradı da
yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek’ten bir takım taleplerde bulunan vatandaşların istekleri kısa sürede
yerine getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve
Bahçeler Dairesi Başkanlığı İbradı’nın Düzlen Mahallesi’nde kamelya montaj çalışması gerçekleştirdi.
NAMAZ KILMA ALANI
VE KİLİT TAŞI
Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Daire Başkanlığı ise İbradı Başlar Mahallesi mezarlığında
namaz kılma alanı, kilitli
parke çalışması ve tel çit

uygulaması yapıyor. Ekipler, Başlar Mahalle Mezarlığı’nın eksiklerini de gideriyor.
S U D E P O L A R I
YENİLENİYOR
ASAT Genel Müdürlüğü
de İbradı Düzlen Mahallesi’nde 100 metreküplük
yeni su deposu yaparak,
mahallenin depo sıkıntısı-

nı gideriyor. Böylelikle,
Düzlen Mahallesi’nde eski
kot üstünde kalan evlere
su ulaşmama sorunu çözülecek. ASAT ekipleri ayrıca Başlar Mahallesi’nde
150 metreküplük yeni su
deposu ve 3 bin metre
yeni su hattı yapım çalışması yapıyor.
OKUL TADİLATI

Öte yandan Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, İbradı
Ürünlü Mahallesi’nde bulunan eski köy okulunun tadilatına devam ediyor. Tadilatın tamamlanmasıyla
birlikte eski okul binası
Agro turizm endemik bitki
tesisi olarak hizmet verecek.
*HABER MERKEZİ
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Antalya’nın araç sayısı 1 milyon 297 bin 321
Antalya'da traf ğe kayıtlı araç sayısı
Ek m ayı sonu t barıyla 1
m lyon 297 b n 321 oldu.
Ülkem zde Ek m ayında
102 b n 403 adet taşıtın
traf ğe kaydı yapıldı.
M
OTORSİKLET SAYISI
HIZLA ARTIYOR
Antalya’da en
motors klete sah p kentlerden lk sırada yer alıyor. Antalya’nın araç sayısı; 350 b n 617. 613 b n
978 otomob l, 17 b n 459
m n büs, 11 b n 490 otobüs, 215 b n 639 kamyonet, 27 b n 457 kamyon,
350 b n 617 motors klet,
3 b n 854 özel amaçlı

araç, 56 b n 924 traktör.
Ek m ayında
102 b n 403 adet taşıtın
traf ğe kaydı yapıldı
Ek m ayında traf ğe kaydı yapılan taşıtların %42,8' n otomob l,
%30,7's n motos klet,
%16,0'ını kamyonet,
% 6 , 7 ' s n t r a k t ö r,
%2,9'unu kamyon,
%0,4'ünü otobüs,
%0,4'ünü m n büs ve
%0,1' n özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Traf ğe kaydı
yapılan taşıt sayısı b r
öncek aya göre %0,1
azaldı
Ek m ayında traf ğe kaydı yapılan taşıt

Kadına şiddet
yarın tartışılacak

Akden z Ün - açıklanacak ve çalışvers tes İlet ş m Fakül- ma kapsamında ncetes ’nde yarın Kadına lenen gazeteler ç nde
Ş ddete Karşı Ulusla- eş tl kç medya d l n turarası Mücadele Günü tarlı b ç mde kullandığı
kapsamında b r etk nl k saptanan gazeteler, gagerçekleşt r lecek.
zetec ler ve köşe yaTürk Ün vers - z a r l a r ı n a E ş t l k ç
tes Kadınlar Derneğ Medya D l Ödüller su(TÜKD) Antalya Şube- nulacak.
s , Antalya Gazetec ler
Panelde sunuCem yet ve Akden z lacak rapor Antalya GaÜn vers tes Kadın Ça- zetec ler Cem yet le
lışmaları ve Toplumsal Türk Ün vers tel KaC ns yet Eş tl ğ Araştır- dınlar Derneğ arasınma ve Uygulama Mer- da 1 Mart 2022 tar h nkez katılımlarıyla İlet - de mzalanan protokol
ş m Fakültes ev sah p- çerçeves nde başlatıl ğ nde düzenlenen bu lan Antalya’da Medya
etk nl kte medyada ş d- D l n Dönüştürüyoruz
det konusuna farklı yak- Projes ’n n 23 Mart - 23
laşımların sunulacağı Eylül tar hler arasında
panelde, TÜKD Antal- derneğ n Proje Ek b taya Şubes Başkanı ta- rafından gerçekleşt r r a f ı n d a n d e r n e ğ n len Antalya Yerel Gaproje ek b n n yürüttü- zeteler Eş tl kç Medya
ğü Antalya Yerel Gaze- D l İzleme Çalışmasıteler Eş tl kç Medya nın sonuçlarını çerD l İzleme Çalışması mekte.
Raporunun sonuçları * HABER MERKEZİ

Tuz stres yapıyor

Yen b r b l m- ranışı üzer ndek etk s
sel çalışma, çok fazla hakkında çok az şey b tuz çeren b r beslen- l n yordu.
FARELERDE
men n stres sev yeler ndek artışa katkıda İSPATLANDI
Bunu ncelebulunab leceğ n göster yor. Fareler üzer n- mek ç n, Ed nburgh
de yapılan çalışmada, Ün vers tes 'nden uzyüksek tuzlu beslenme m a n l a r, n o r m a l d e
şekl n n stres hormonu düşük tuzlu b r beslendüzeyler n yüzde 75 ar- mes olan olan fareler
tırdığı bulundu.
kullandılar ve nsanlaD y e t s y e n rın t p k alımını yansıtFatma Hasta Göral, mak ç n onlara yüksek
Ed nburgh Ün vers te- tuzlu y yecekler verd s 'nde yapılan ve Car- ler. Fareler n d nlenme
d o v a s c u l a r R e s e- hal ndek stres hormoarch'de (Kard yovas- nu düzeyler n n artmaküler Araştırma) yayın- sının yanı sıra, çevrelanan araştırmanın de- sel strese verd kler hortayları hakkında şu b l- mon tepk s n n, normal
g ler verd :
b r beslenme t p uygu6 G R A M layan fareler nk nden
Y E R İ N E 9 G R A M k kat daha fazla olduTÜKETİYORUZ
ğunu buldular. Yan ye“ Ye t ş k n l e r d kler m z beyn m z n
ç n öner len tuz alımı stresle başa çıkma b günde altı gramdan ç m n de değ şt r yor.
a z d ı r, a n c a k ç o ğ u
Yüksek tuz alınsan düzenl olarak mının kaygı ve saldıryaklaşık dokuz gram ganlık g b d ğer davrayemekted r. Bu da kalp nışsal değ ş kl klere yol
kr z , felç ve vasküler açıp açmadığını anlademans r skler n artı- mak ç n daha fazla
ran daha yüksek kan araştırma yapılması gebasıncına katkıda bu- rek yor.
lunab l r.
Bu arada, çok
Kalp ve dola- fazla tuzlu yemen n kalşım s stem üzer ndek b m ze, kan damarlarıetk ler y tesp t ed lm ş mıza ve böbrekler m olsa da ş md ye kadar ze zarar verd ğ n de
yüksek tuzlu b r bes- unutmayalım.”
lenmen n k ş n n dav- * HABER MERKEZİ

sayısı b r öncek aya göre m n büste %15,2, kamyonette
%14,1, özel amaçlı taşıtta
%11,0, otomob lde %10,0, otobüste %5,6, traktörde %3,5 artarken motos klette %15,9 ve
kamyonda %14,1 azaldı.
Traf ğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın
aynı ayına göre %19,5 arttı

Ek m ayında geçen
yılın aynı ayına göre traf ğe
kaydı yapılan taşıt sayısı motos klette %61,3, otobüste
%28,3, kamyonette %24,0,
kamyonda %16,0, traktörde
%14,5, otomob lde %0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda
%25,7 ve m n büste %7,8
azaldı.
Traf ğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ek m ayı
sonu t barıyla 26 m lyon
229 b n 1 oldu
Ek m ayı sonu t barıyla traf ğe kayıtlı taşıtların
%54,0'ını otomob l, %16,1' n
kamyonet, %15,5' n motos klet, %7,9'unu traktör, %3,5' n
kamyon, %1,9'unu m n büs,
%0,8' n otobüs ve %0,3'ünü
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ek m ayında 43 b n
819 adet otomob l n traf ğe
kaydı yapıldı
Ek m ayında traf ğe

kaydı yapılan otomob ller n
%16,8' F at, %10,9'u Renault,
%8,1' Volkswagen, %7,1'
Hyunda , %6,8' Dac a,
%5,2's BMW, %5,0'ı Skoda,

%4,3'ü Mercedes-Benz,
%4,3'ü Opel, %3,9'u Toyota,
%3,8' K a, %3,8' Peugeot,
%3,7's Honda, %3,3'ü C troen, %3,0'ı Aud , %1,7's Volvo,

yor. Bunun dışında da Hollandalı
vatandaşlarımız Antalya’yı çok sev yor ve tat l ç n terc h ed yor.”
ded .
Antalya Dünya Standartlarında Üret m Yapıyor
Antalya’nın tarım ve tur zm kent olduğunu bel rten Val
Yazıcı; “Bu şeh r adeta kutsanmış. Tüm güzell kler bu şeh rde b r
araya gelm ş. Antalya tam b r
tarım ve tur zm kent . Tarımda da
tur zmde de Türk ye’ye l derl k
eden b r şeh r z. Örtü altı üret mde
Türk ye’n n %63’lük ht yacını Antalya karşılıyor. Burada üret len
domates, b ber, patlıcan, salatalık, kabak g b ürünler n tüm Türk ye’ye dağıtımı gerçekleşt r l yor.
Bununla b rl kte Türk ye’n n en
büyük tohum ve ﬁde üret c ler An-

talya’da, artık tohumlarımızı kend m z üreteb l yoruz. Aynı zamanda Antalya dünya standartlarında
k tarım ürünler n tüm dünyaya
hraç ed yor.” şekl nde konuştu.
Yarım M lyona Yakın
Hollandalı M saﬁr Ağırladık
Antalya’yı bu yıl yarım m lyona yakın Hollandalı m saﬁr n z yaret ett ğ n bel rten Val Yazıcı;
“Antalya’nın en y tur zm sezonlarından b r n yaşıyor. 500 b ne
yakın Hollandalı m saﬁr m z ağırladık ve ağırlamaya da devam
edeceğ z. Bu yıl şehr m z Rusya,
Almanya, İng ltere, Polonya’nın ardından Hollandalı tur stler beş nc
sırada z yaret ederek, yarım m lyona yaklaştı. B z dünya tarafından b l nen b r tur zm şehr y z. İş m z çok y yaptığımızı düşünüyo-

ruz. Allah b ze kum, den z
ve güneş verm ş ama b z
de nsanlar olarak bu n metler güzel şek lde değerlend rerek en üst düzeyde h zmet sunuyoruz.
Kend m z de Türk ye
ç nde tur zm n başkent
olarak tanımlıyoruz.” fadeler n kullandı.
Burada Tur zm
Çok Profesyonel B r Şek lde Yapılıyor
Antalya’nın tur zm n başkent olduğunu ve
bu başkentte tur zm h zmet n n en kal tel şek lde
ver ld ğ n söyleyen Val
Yazıcı; “Antalya ülkem -

z n v tr n olan b r şeh r. Tur zmden tarıma, t caretten sanay ye b rçok alanda başarılı şlere mza
atan b r şeh r. Bu güz de
şehr m zde özell kle tur zmde en üst düzeyde
verd ğ m z kal tel h zmetle ön plana çıkıyoruz. Burada tur zm çok profesyonel b r şek lde yapılıyor.
Tur zmdek bu profesyonell ğ m z Türk m saﬁrperverl ğ yle b rleşt rerek
şehr m z z yaret eden m saﬁrler en y şek lde
ağırlıyoruz.” d ye konuştu.
* HABER MERKEZİ

Antalya Emn yet Müdürlüğü okul
çevreler nde denet mler n sürdürüyor.
Antalya’nın
mevcut huzur ve
güven ortamının devamının sağlanması,
lköğret m, ortaöğret m ve ün vers te çağındak çocuk ve
gençler m z n her
türlü suçtan uzak tutulması, eğ t m ve öğret m n güvenl b r ortamda sürdürüleb lmes amacıyla l m z
genel nde bel rt len
eğ t m kurumları /
okulların yakın çevres nde faal yet gösteren umuma açık
yerler kapsayan
“Çocuk ve Gençler n
Korunmasına Yönel k Okul Çevreler Denet m Uygulaması”
yapıldı.
Emn yet Müdürlüğü’nce yapılan
açıklamada; “İl Emn yet Müdürlüğümüz
koord nes nde, Asay ş, Çocuk, Kaçakçılık ve Organ ze Suçlarla Mücadele, Narkot k Suçlarla Mücadele, Terörle Müca-

dele, Traf k Denetleme Şube Müdürlükler ve İlçe Emn yet
Müdürlükler ne bağlı
b r mlerden 122 ek p
ve 279 personel katılımı le 21 Kasım
2022 Cuma günü gerçekleşt r len uygulamada; 342 okul çevres nde, 25 nternet
kafe, 10 oyun salonu
(playstat on), 36 kahvehane, 6 cafe, 13
tekel bay , 18 dd a
bay , 6 metruk b na,
139 park ve bahçeler
denetlenm şt r.
Uygulama
kapsamında; 1.593
şahıs ncelenm ş, 3
şahsın arandığı tesp t ed lm ş, 229'u okul
serv s aracı olmak
üzere toplam 447
araç denetlenm ş, 20
araca dar para cezası uygulanmıştır.
Okulların
çevres nde yaptığımız denet m uygulamaları 2022-2023
Eğ t m Öğret m Dönem çer s nde b r mler m z tarafından aralıksız olarak yürütülecekt r.” den ld .
* HABER MERKEZİ

C H P A ntalya M lletvek l Av.
Cav t ARI Antalya
Alanya’nın tar h yapılarından olan

Alanya Atatürk ev
müzes n n Kültür
ve Tur zm Bakanlığı tarafından uzun
zamandır restoras-

s ’nden yapılan açıklamada, lçe genel ndek
yolları daha kal tel ve
modern hale get rmek
ç n yoğun mesa harcıyor. Ek pler, bu kapsamda Bez rgan Mahalles Ulugöl mevk s nde 2 k lometre uzunluğundak yolun konforunu artırmaya çalışırken,
ulaşım da rahatlaya-

yon yapılmamasını TBMM
gündem ne taşıdı.
Arı açıklamasında
“Atatürk’ün Alanya’ya z yaret nde konakladığı Tevf k

Kepez Beled yes ’n n edeb yat dünyasının usta s mler nden
Ahmet Hamd Tanpınar
anısına bu yıl 7’nc s n
düzenled ğ edeb yat yarışmasında dereceye g renlere ödüller ver ld .
Kepez Beled yes ’n n 7. Ulusal Ahmet
Hamd Tanpınar Edeb yat Yarışması Ödül Tö-

ren Erdem Bayazıt Kültür Merkez ’nde gerçekleşt r ld .
Ödül Tören ne
Kepez Kaymakamı Nusret Şah n, Kepez Beled ye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı
Adlıhan Dere, Ak Part
Kepez İlçe Başkanı Bahatt n Bayraktar, Ak Part
Konyaaltı İlçe Başkanı

cak.

Yürüyüş yolu
ve kaldırım çalışması,
Kalkan Mahalles ’ne 1
k lometre mesafede gerçekleşt r l yor.
Söz konusu çalışmayla yüzler gülen
mahalle sak nler , Kaş
Beled ye Başkanı Mutlu
Ulutaş’a teşekkür ett .
* HABER MERKEZİ

Azakoğlun’a a t olan ev Bakanlığınıza bağışlamış ve
sonrasında müze hal ne get r lm şt r. Ancak Alanya Atatürk Ev n n uzun süreler tad lat yapılmadan atıl durumda olduğu kamu tarafından b l nmekted r. Bakanlığız tarafından Mayıs
2020’de restore ed lecek
gerekçes le kapatılan yapı
2,5 yıldır z yaretç ler ne kapalı durumda olduğu b l nmekted r ya açın ya da restore ed n. Atatürk Ev Alanya halkının ve z yaretç ler n n görmes ç n b r an önce
tamamlanarak z yarete
açılmalıdır.” fadeler n kullandı.
CHP’l Cav t Arı
Kültür ve Tur zm Bakanı
Mehmet Nur Aksoy’a şu soruları yöneltt :
* Bakanlığınızca yapının
restorasyonu ç n planlamanız var mıdır?
* Alanya Atatürk Ev Müzes n n restorasyonunun yapılmama gerekçes ned r?
Bakanlığınız tarafından
Atatürk Ev Müzes ’n n restorasyonu yapılmayacaksa
z yaretç lere tekrar açılacak mıdır?
* HABER MERKEZİ

Tayfun Bayar, MHP Kepez
İlçe Başkanı Servet Ersoy,
muhtarlar ve mecl s üyeler
katıldı.
Tören n açılış konuşmasını gerçekleşt ren
Kepez Beled ye Başkanı
Hakan Tütüncü, Ahmet
Hamd Tanpınar’ın Türk
dünyasının, meden yet n n, m llet n n yet şt rd ğ en
büyük entelektüel olduğunu söyled .
Usta edeb yatçı
Tanpınar’ın, edeb yattan
başka h çb r şey yapamayacağını Antalya'da anladığını vurgulayan Başkan
Tütüncü, “Tanpınar, Antalya'ya aşık olmuş, m llet m z n en büyük değerler nden b r s … Antalya'nın yet şt rd ğ b r del kanlı,
Yahya Kemal g b Türk m llet n n en büyük üstatlarından b r s n n el nde şek l
almış, b r öğrenc ve İstanbul Ün vers tes Edeb yat
Fakültes Türk yat Enst tüsü'nün başkanı olan Profesör Doktor Ahmet Hamd
Tanpınar’dan bahsed yoruz. Onun hatırasını yaşatmaktan söz ed yoruz ve
tam 7 yıldır buna devam
ed yoruz. Bu yed yarışmada merkeze Antalya’yı yerleşt rd k. Örneğ n lk yarışmayı hatırlıyorum. 6’ncı
şeh r Antalya dem şt k.
Çok hayıflanırım. ‘Neden 5
şeh r yazılmışta, o yazılanlardan b r s Antalya olmamış d ye’ çok böyle ç m ez l r. Keşke zaman üstadımız
b r de Antalya’yı yazsaydı
o kalem nden… İy o yazmamış ama bugün edeb yata tutkun olanlar Tanpınar’ı, Yahya Kemal' gönlünde bambaşka b r yere
yerleşt r lenler, Mün r Nurett n’den bambaşka b r
haz duyanlar acaba nasıl
anlatırlardı Antalya’yı?

Antalya OSB’den voleybol turnuvası
SP İl Başkanı Ramazan Düzen’den
24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Saadet Part s Antalya İl Başkanı
Ramazan Düzen, 24
Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla
mesaj yayınladı.
Öğretmenler m z her türlü hürmet ve
lt fatı hak etmekted r
d yen Düzen; “Fakat
bugün ülkem zde öğretmenler m ze hak ett kler değer ne yazık k
ver lmemekted r. Maalesef; gerek çalışma
şartları, gerek gördükler muamele, gerekse
maaş durumları y değ ld r. Bu kron k sorunların yanı sıra, b r de
ş ddet gören, atanamayan, teröre kurban
verd ğ m z öğretmenler m z bulunmaktadır.
Bu yürek parçalayan
durumlar, öğretmenler m z n ç nde bulunduğu acı tablonun en net
örnekler d r” d ye konuştu
Düzen, Eğ t m
s stem bozuk olursa
öğretmen ne yapsın?
Bunun ç n yazboz hal ne get r len Eğ t m s stem m z bu keşmekeşl kten kurtarılmalıdır.
‘Unutulmamalı k , eğ t m pahalı bulan m lletler cehalet n bedel n
çok ağır öderler d ye
fade ett .
Saadet Part s
Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, mesa-

jında şunlara yer verd :
“Zor şartlar altında ülkem z n en ücra köşes ndek çocuklarımıza
ulaşarak, onları eğ tmey ve öğretmey b r
deal olarak ben mseyen, çocuklarımızın ve
gençler m z n yet şt r lmes nde takd re şayan
b r çalışma çer s nde
mücadele eden ve çok
kutsal b r meslek olan
öğretmenl k mesleğ n
layıkıyla yer ne get ren
öğretmenler m z yarınlarımız olan çocuklarımızı ve gençler m z b lg lend ren geleceğ m ze ışık tutan fedakâr nsanlardır.
Bu mkânsızlıklara rağmen öğretmenler n fedakâr b r şek lde görevler n yer ne
get rmeye çalıştıklarını, öğretmenler m z n
ortaya koyduğu bu fedakârlık her türlü takd r n üzer nded r.
Saadet Part s
olarak ülkem z n ç nde
bulunduğu bu sıkıntılı
günlerden b r an evvel
kurtulması temenn s yle le 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyor, ebed yete nt kal
eden öğretmenler m z
de rahmetle anıyoruz.
Bu mübarek görev en
y şek lde cra etmen z
d leğ yle saygı, hürmet
ve muhabbetler m z sunuyoruz”
* HABER MERKEZİ
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Ahmet Hamdi Tanpınar
ödülleri sahiplerini buldu

Cavit Arı: “Ya açın ya da restore edin!”

Kaş Bezirgan Ulugöl’de yürüyüş
yolu ve kaldırım çalışması yapılıyor

Kaş Beled yes , Bez rgan Mahalles Ulugöl mevk s ndek 2 k lometrel k
yolda çalışma başlattı. Vatandaşlar, yürüyüş yolu ve kaldırım
çalışması dolayısıyla
ulaşımın rahatlayacağını d le get rd .
Kaş Beled ye-

Polisten okulların
çevresinde denetim

%1,6'sı Ford, %1,3'ü N ssan,
%1,0'ı Cupra, %1,0'ı Suzuk
ve %3,2's d ğer markalardan
oluştu.
* HABER MERKEZİ

Hollanda Büyükelçisinde Vali Yazıcı’ya ziyaret
Val Ers n Yazıcı, Hollanda Ankara Büyükelç s
Joep W jnands ve beraber ndek heyet makamında kabul
ett . Val Yazıcı, 2022 yılında
Antalya’yı yarım m lyona
yakın Hollandalı tur st n z yaret ett ğ n vurguladı.
Z yarette Val Yazıcı
ve Büyükelç W jnands, Türk ye le Hollanda arasındak l şk ler değerlend rd . Val l k
Şeref Defter n mzalayan Büyükelç W jnands, tur zm ve
tarım başta olmak üzere her
konuda l şk ler daha da güçlend rmey hedefled kler n bel rtt .
Val Yazıcı, Düzce’de
yaşanan deprem ç n geçm ş
olsun d lekler n leten Büyükelç s W jnands’a, 1999 yılında yaşanan büyük düzce deprem nde Hollandalı gönüllü
kurtarma ek pler n n Düzcel
vatandaşlar tarafından hala
y l kle yad ed ld ğ n söyled .
Vatandaşlarımız Antalya’yı Çok Sev yor
Antalya’ya k nc kez
geld ğ n bel rten Büyükelç
W jnands, “Antalya’ya gelmek
her zaman güzel, bu şehr görmek z yaret etmek b z m ç n
her zaman büyük b r key f. Antalya’da gerçekleşen uluslararası arenadak en büyük fuarlardan b r olan Growtech’
z yaret etmek ç n buradayız.
Hollanda tarım yönü güçlü b r
ülke o yüzden buraya yen ş
fırsatlarını değerlend rmek ve
yen ş b rl kler yapab lmek
maksadıyla geld k. Tarım müşav r m z ve ekonom da re
başkanlarımızı da yanımızda
get rd k. Tarım b z m ç n en
büyük ş alanlarından b r tanes yaklaşık olarak 25 ş rket m zde Growtech 2022
Fuarı’nda yer alacak. Antalya’da yat alanında da faal yet
gösteren b r ﬁrmamız bulunu-
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A n t a l y a
OSB’n n kadın çalışanları, Başkan Al
Bahar ve Bölge Yönet m nden sport f faal yet talep ett , Antalya
OSB CUP F rmalar
Arası Voleybol Turnuvası başladı.
Antalya Organ ze Sanay Bölges çalışanları arasındak let ş m güçlend r p sport f faal yetlere teşv k etmek
amacıyla düzenlenen turnuvalara, b r
yen s eklend .
Son 6 yıldır, Antalya OSB
CUP adı altında düzenlenen F rmalar
Arası Halı Saha Fut-

bol Turnuvasının elde
ett ğ başarı ve organ zasyona göster len
yoğun lg , kadın çalışanları harekete geç rd . Turnuvanın futbol özel nde gerçekleşmes neden yle katılım sağlayamadıklarını bel rten kadın çalışanlar, Antalya OSB

Atay : “Öğretmenler Günü kutlu olsun”
Ak Part Antalya M lletvek l ve TBMM Akden z Parlamenterler Asambles Kom syonu Başkanı Atay Uslu 24 Kasım Öğretmenler Gününü yayınladığı mesaj
le kutladı.
M lletvek l Atay Uslu mesajında şunları söyled : “Öğretmen, yet şt ren, eğ ten, öğrenc s n n ç ndek cevher sabırla açığa
çıkaran ve şleyen k ş d r. Öğretmenler m z doğudan batıya, güneyden kuzeye ülkem z n her coğrafyasında, her kl m nde cans perane gayret sarf ed yorlar. Bu
memleket n çocuklarını l mle, b lg yle buluşturuyorlar.
Yurdumuzun ve Antalyamızın her köşes nde, her kl mde,
her coğrafyada, en zor şartlarda
dah görevler n özver yle dame ett ren öğretmenler m z, her türlü övgüye ve takd re layıktır.
Tüm öğretmenler m z n
ve eğ t m cam amızın 24 Kasım
Öğretmenler Günü'nü gönülden
kutluyorum.”
* HABER MERKEZİ

Yönet m nden ‘kadınları
da kapsayan b r turnuva’ taleb nde bulundu.
Talebe vak t geç rmeden yanıt veren Bölge
Yönet m , kadın çalışanların da onayı le Antalya OSB CUP F rmalar Arası Voleybol Turnuvası’nı başlattı.
9 HAFTA SÜ-

nuvanın şamp yonu,
Şubat ayında oynanacak f nal maçında bell
olacak.
SAĞLIKLI
YAŞAM İÇİN SPOR
Antalya OSB
CUP F rmalar Arası Halı
Saha Futbol Turnuvası
sayes nde Bölge f rmaları arasındak arkadaş-

Onun ruhuna lt ca le d ye onunla
başladık. Çocuklar le Antalya
ded k. “ded .
B U Y AR I Ş M A N I N
E S E R L E R İ
KİTAPLARDA
H e r y arışmanın eserler n k tap hal ne get rd kler ne değ nen Kepez Beled ye Başkanı
Hakan Tütüncü,
“Her yarışmada
farklı temaları şled k ve bugün de
şte Antalya anılarını ve bunların
heps n b r k tap
hal ne get rd k. B r
küll yat olarak,
Türk ye'n n öneml kütüphaneler nTütüncü, “Hemşer m zde, Antalya'nın bütün küd r, Antalya L ses mezutüphaneler nde yer alan
nudur. Antalya'ya mefb r kaynak hal ne dönüştundur. Huzur romanının
türdük. Bunları heps çok
34. sayfasında Antalya
anlamlıydı. Amacımız b r
muhteşem anlatılır. İşte’
meçhul kahramanı yeteB z M ll kültürümüzü
r nce tanıdığımız kanahya etmek ç n çıktığıat nde değ l m. B r meçmız bu yolda çok hayırlı
hul kahramanı malum
adımlar b r kt rd k. Hatıhale get rmek, onun
ralar b r kt rd k. Kütüphaduygu düşünce dünyaneler m zde bu 7 yarışsından gönlümüzü gümanın net ces nde oluşzelleşt rmek ve onun o
turulan küll yat bütün
Antalyalı b r genç kıza
okurların emr nded r.
mektubundan taşan bu
Türk drak ne Türk rfanıduygularla gönlümüze
na özel b r hassas yetle,
bambaşka b r güzell k ekt t zl kle sunulmuştur.
lemekt amacımız. GerEmeğ geçen herkese
çekten b z m meden yeçok teşekkür ed yorum.
t m z n ne kadar büyük
Ahmet Hamd
b r meden yet olduğunu
Tanpınar’I, Yahya Kemal
anlatan Ahmet Hamd
merhumu, bugün andıTanpınar le kuracağımığımız Mün r Nurett n Selzı üns yet Mehmet Ak f
çuk, üstadımızı heps n
Ersoy’un fade ett ğ g b
rahmetle, m nnetle, şük“B r zamanlar b z de m lranla anıyorum. Edeb let, hem nasıl m lletm yatımıza, f k r dünyamış z; Gelm ş z, dünyaya,
za, rfanımıza n ce güzel
m ll yet ned r d ye öğretpencereler açmış bütün
m ş z!” ded ğ m z o şanlı
büyükler m z n huzurunmaz y tekrar hatırlama
da ben b r kez daha onanlamında çok anlamlı
ların manev huzurunda
olacak. “d ye konuştu.
şunu fade ed yorum. B z
A N TA L YA’ YA
m ll kültürümüzü, edeb MEFTUN BİR YAZARDI
yatımızın kenarında, kö“İrfan dünyamışes nde bucağında kalza b ze yepyen pencemış o güzell kler bu
reler açab lmek ç n
şehre çok daha farklı b r
Ahmet Hamd Tanpışek lde sunab lmek ç n
nar'ı, Yahya Kemal’
gece gündüz çalışmaya
Mün r Nurett n’ öğrendevam edeceğ z.” ded .
mem z gerekt ğ kanaKepez Beled ye
at ndey z.” d yerek sözBaşkanı Hakan Tütünler n sürdüren Başkan

cü’nün konuşmasının ardından 89 eser n değerlend rmes n yapan jür
üyeler ne teşekkür plaketler , dereceye g renlere de ödüller takd m
ed ld . Ödül tören ne katılan konuklara Ahmet
Hamd Tanpınar’la ‘Anılardan Anlara Antalya’ k tabını mzalayan Başkan
Tütüncü, fuaye alanındak serg y gezd .
DERECEYE GİRENLER
1. Kudret Saylık (ANTALYA)
2.Mutlu Ünlü (SAKARYA)
3.Ş.Füsun Özkaya (ANTALYA)
Teşv k Ödülü: N sa Nur
Koçak-Antalya 18 yaş
altı
Sevg Ödülü: Devran
Ülker
YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ
A.Ü. Edeb yat Fakültes
Öğr. Üyes : Bed a Koçakoğlu (Jür Başkanı)
A.Ü. Edeb yat Fakültes
Öğr. Üyes : Prof. Dr. Şevk ye Kazan Nas
A.Ü. Edeb yat Fakültes
Ö ğ r .
Ü y e s :
Doç.Dr.M.Em r İlhan
A.Ü Edeb yat Fakültes
Öğr. Üyes : Dr.
Öğr.Üyes Tarana Oktan
Erünal Sosyal B l mler L ses Edeb yat Öğretmen : Tah r Akay
* HABER MERKEZİ

Kepez’li minik hentbolcülerin
hedefi “şampiyonluk”
RECEK

Antalya OSB
Yönet m , takımlardak
kadın-erkek sayısının
eş t olması ve kadın çalışanların katılımını artırmak ç n turnuva şartnames ne ‘takım l stes nde en az 3 kadın
oyuncu bulundurma zorunluluğu vardır” maddes n ekled .
Son katılım tar h 21 Kasım olan turnuvaya 15 Bölge f rması
başvurdu. İk grupta mücadele edecek 15 takımın lk dörde g renler
çeyrek f nale yükselecek. Çeyrek f nal müsabakaları yarı f nale
kalan 4 takımı, yarı f nal n gal pler se f nale yükselen 2 takımı bel rley e c e k . Tu r n u v a 2 5
Kasım’da yapılacak
kura çek m tören le
start alacak. İlk maçların 3 Aralık’ta oynanacağı turnuvaya, Antalya
OSB Tekn k Kolej Atatürk Spor Salonu ev sah pl ğ yapacak. 9 hafta
sürmes planlanan tur-

lık l şk ler n n arttığını,
cent lmence b r rekabet
ortamı oluştuğunu aktaran Antalya OSB Başkanı Al Bahar, “Kadın
çalışanlarımızdan
gelen bu haklı talebe, kayıtsız kalmamız mümkün değ ld . Bölge Müdürlüğümüzün lg l b r mler çok hızlı b r şek lde gerekl hazırlıkları yaparak, yen b r heyecan
dalgasının Bölgem ze
nüfus etmes ne olanak
sağladı. Kadınlarımızın
katılımıyla çok daha
renkl , çok daha güzel
b r turnuvayı hep b rl kte
cra edeceğ z. Cent lmenl ğ n, nezaket n, sam m yet n ön planda olacağı, örnek b r spor organ zasyonunda hem
spor yapacak hem de
çalışanlarımızın mot vasyonunu artıracağız.
Emeğ geçen herkese
teşekkür ed yor, bu ves le le sağlıklı b r yaşam
ç n herkes spor yapmaya davet ed yorum”
ded .
* HABER MERKEZİ

G e ç e n s ezonun m n kler Türk ye şamp yonu
Kepez Beled ye
Spor Kulübü Hentb o l Ta k ı m ı , b u
sezon küçükler kategor s nde şamp yonluğa k l tlend .

M n kler Türk ye şamp yonu Kepez
Beled ye Spor Kulübü
Hentbol Takımı, bu
sezon küçükler kategor s nde başlayarak
önce Antalya ardından, Türk ye Şamp yonluğuna k l tlend .
Antrenman

programını haftada 6
güne çıkartan Antrenör
Sertan Sarpaş, 29
Kasım’da başlayacak
Antalya Şamp yonasında kupayı kaldırarak f nale kadar yükselmey hedefl yor.
Oyuncularını mutlak
şamp yonluk konusunda mot ve eden Sarpaş, kend ler nden
yaşça büyük takımları
yeneb lmek ç n sıkı b r
antrenman uyguluyor.
AMAÇ MİLLİ
TAKIM
Haftanın 2
günü ağırlık ve çabuk
kuvvet çalışmaları yap-

tıran Sarpaş, kalan 4
gün boyunca da takt k
çalışmalarıyla oyun anlayışı gel şt r c tekn kler öğret yor. Asıl amacının A M ll Takıma
oyuncu hazırlamak olduğunu bel rten Sarpaş, doğru oyun oynatarak engeller b rer
b rer geçecekler ne
nandığını söyled .
Şamp yonluk
t şörtler g y p Türk Bayrağı le objekt flere poz
veren oyuncular se,
Kepez’e b rçok kupa
get rmek ç n çalıştıklarını fade ett .
* HABER MERKEZİ
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Bu bir rastlantı mı ?

12 Kasım 1999 Düzce depremini unutmamak, depreme dikkat çekmek
için “Çök - Kapan - Tutun” tatbikatı yapıldı, 12. gün deprem oldu
Ferudun ÖZGÜNSÜR

Deprem
unuturmuyor
ferudunozgunsur07@gma l.com
Deprem ülkem z n b r gerçeğ .
2-3 yıla b r tekrarlar. Kend s n hatırlatır. S z deprem ülkes s n z, yaşayanlarına
da deprem ülkes nde yaşıyorsunuz, yönet c ler ne de depreme hazırlıklarınızı ac len
yapın, ben m sağım solum bell olmaz, her
an ben bekley n der.
Kısa aralıklarla da deprem ülkes nde yaşadığımızı hatırlarız.
Deprem olur hatırlarız. 5-6 b na yıkılır b z ne kadar güçlü devlet z, ne kadar depreme hazırlıklıyız, bakın kaç araç ve kaç personelle deprem alanına geld k d ye gururlanırız. Hatta vatandaşa nas hatlar eder z.
İzm r'de 679 b na üzer ndek 3 b n
828 bağımsız bölüm ağır hasarlı, 789 b nadak 9 b n 117 bağımsız bölüm se orta hasarlı olarak tesp t ed ld . Yıkılan b na sayısı
58.
Bu yakın zaman.
1999 Gölcük deprem nde kaç k ş
öldü?
285.211 ev, 42.902 ş yer hasar
gördü. 2010 yılında yayımlanan Mecl s araştırması raporuna göre 18.373 k ş öldü. 48
b n 901 k ş se yaralandı. Resmî olmayan b lg lere göre se 65.000'den fazla ölü, ağırhaﬁf 100.000'den fazla yaralı vardı. Ayrıca
133.683 çöken b na le yaklaşık 600.000 k ş
evs z kaldı.
12 Kasım Düzce Deprem
17 Ağustos Marmara Deprem n n
üzer nden 87 gün geçt kten sonra, dünya tar h nde görülmem ş b r şek lde k nc b r deprem meydana geld : 12 Kasım 1999. Bu kez
deprem n merkez üssü Düzce. Saatler
18.57'y gösterd ğ nde, Düzce kuvvetl b r
darbe le sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos deprem nden daha büyük ş ddetle sarsılan Düzce 30 san ye ç nde adeta yerle b r
oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle b r ederken, Bolu'nun da b r
bölümünde can ve mal kayıplarına neden
oldu.
12 Kasım deprem nde Düzce, Akçakoca, Cumayer , Ç l ml , Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da toplam 710 k ş hayatını kaybederken 2.678 k ş de yaralandı.
Pek ders aldık mı hayır. Hem de kes nl kle hayır.
Deprem Türk ye’n n her yer nde olab l r. Ülken n büyük b r kısmı fay hattı üzer nde.
Pek öncek gün meydana gelen
Düzce deprem 5,9'un üzer ne çıksaydı ! 7 olsaydı ne olurdu ?
Y ne sabaha ülke çok büyük b r acı
ve belk de b nlerce yaşamını kaybeden nsanla uyanırdı.
Deprem ç n h ç b r şey yapmıyoruz.
Çök - Kapan - Tutun. Hadﬁ oradan. Deprem
olurken nsanlar ne yapacaklarını b lemezler. İnsanlar yerler nden b le hareket edemezler. Özell kle de 6'dan büyük b r depremde.
Ülkem z n yetk l ler seyred yor. Seyretmey bırakıp, ülke çapında ve özell kle
büyük deprem beklent s olan kentlerde ac len kentsel dönüşüme başlamalı. Ülkey 9
ş ddet ndek depreme hazırlamalılar.

12 Kasım 2022 ta- b r deprem oldu.
r h nde tam da Düzce depİstanbul ve Ankarem n n 23. yılında ülke- ra’dan da h ssed len depm zde b r deprem tatb katı rem özell kle Düzce’de çok
yapıldı.
büyük b r korku yaşattı.
Tüm ülkede uygu- Can kaybı olmasa da
lanan, cep telefonlarına madd hasar y ne Düzcel gönder len mesajlarla va- ler n canını yaktı.
tandaşların uyarıldığı, saÜlkem z n halen
dece akşam saatler nde bü- fay hattının üzer nde oldurokratların ve az sayıda öğ- ğu, halen çok büyük b r
renc ve vatandaşın katıldı- kentsel dönüşüme ht yacı
ğı Çök - Tutun - Kapan tat- olduğunu, sadece depb katı yapıldı.
remler n ardından hatırlaTa t b k a t ı n a n a maya devam ed yoruz.
amacı deprem hatırlatDüzcel ler sabaha
mak, Düzce deprem n n yeraltından gelen çok
üzer nden 23 yıl geçerken, büyük b r ses dalgası le
en azından deprem anında uyanırken, yüzlerce k ş
neler yapılab leceğ n ha- ş md ye kadar böyle saltırlatmak, öğretmek ama- lanmadıklarını ve böyles cıyla yapılan bu tatk katın ne korku yaşamadıklarını
ardından tam 12. günü fade ederken, deprem n
Düzce’de 5,9 ş ddet nde ş ddet n n 7 dolayında ol-

Başkan Muhittin Böcek’ten,
Öğretmenler günü mesajı

Büyükşeh r Bele- zünde de bel rtt ğ g b öğd ye Başkanı Muh tt n retmenl k en saygın, en kutBöcek, 24 Kasım Öğret- sal mesleklerden b r s d r.
Öğretmenler m z sadece sımenler Günü’nü kutladı.
B a ş k a n B ö c e k , nıfta ders anlatan değ l
açıklamasında şunları söy- b ze hayatı anlatan ve öğled : “İlke ve devr mler yle retend r. B lg ve tecrübeleb z e ö n d e r l k e t m e y e r yle geleceğ m ze yön
devam eden Başöğretme- veren k mselerd r.
Geçm şte yolumun m z Mustafa Kemal Atatürk’ün z nden ayrılmadan, zu açan bugün de yolumuülkem z n geleceğ çocuk- zu aydınlatmaya devam
larımızı büyük b r emek ve eden Büyük Önder Başöğfedakârlıkla yet şt ren, ka- retmen m z Gaz Mustafa
ranlığı aydınlatan tüm öğ- Kemal Atatürk’ün az z hatıretmenler m z n 24 Kasım rası önünde saygıyla eğ l Öğretmenler Günü’nü kut- yor, ben yet şt ren ve bugünlere gelmeme ves le
luyorum.
Öğretmenl ğ yal- olan öğretmenler m başta
nızca b r meslek olarak olmak üzere tüm öğretdeğ l b r yaşam tarzı olarak menler m z n ve eğ t m caben msem ş, ﬁkr hür, v c- m amızın 24 Kasım Öğretdanı hür, rfanı hür yen ne- menler Günü’nü b r kez
s ller yet şt rmek ç n gayret daha kutluyorum. Eğ t me
ve özver gösteren tüm öğ- yıllarını veren emekl öğretretmenler m ze m nnetta- menler m ze sağlıklı uzun
yıllar d l yor, eğ t m şeh tlerız.
Başöğretmen Ata- r m z başta olmak üzere
türk’ün “Dünyanın her tara- ebed yete rt hal eden öğfında öğretmenler nsan retmenler m ze Allah’tan
topluluğunun en özver l ve rahmet d l yorum.” ded .
saygıdeğer unsurlarıdır" sö- * HABER MERKEZİ

ması hal nde y ne Düzcel ler çok büyük b r acı
le karşı karşıya kalacaklardı.
ÇÖK - KAPAN TUTUN ÇÖZÜM
DEĞİL
Ülkem zde geçt ğ m z günlerde uygulanmak stenen Çök Kapan Tutun Tatb katı,
ülkem zdek yapıların
en azından 7 ve üzer ndek depremlere karşı
dayanıklı olması hal nde geçerl olacak.
Bugünkü güvens z ve depreme
karşı son derece zayıf
yapı stoğu le ülkem z 6
ve üzer her depremde
büyük acılar yaşayacaktır.
Çök - Kapan Tutun ancak b naları ş ddetl depremlere dayanıklı ülkelerde yaşayan
nsanlar ç n geçerl .

Bunların en başında da
şüphes z Japonya gel yor.
YORGUN YAPILAR YIKILDI İDDİASI
D e p r e m u zmanları 1999 deprem -

Son açıklanan rakam,
Türk ye’dek nsanların
%9.9’unun b r ş olmadığı yönünde.
Bunun sebeb k m ler ne göre “ ş beğenmemek”, k m ler ne göre se “çalışmayı
sevmemek”.
Elbette bu k gruptan
nsanlar bu %9.9’luk oranın
b r kısmını karşılıyor
ancak daha büyük b r kes m n sebeb , “hak ett ğ n
bulamamak”.
Gel şm ş b r çok ülkede
vasıfsız elemana ver lecek en alt sınır olarak bel rlenen asgar ücret, ne
yazık k ülkem zdek
temel maaş sınırını oluşturuyor.
Sadece vasıfsız eleman değ l, tekn ker de asgar
ücret alıyor, mühend s de. İşte
bu yüzden, dört sene ün vers te
okumuş, d plomasının yanına
yabancı d l eklem ş, kend n her
alanda gel şt rmeye çalışmış
gençler, bu emekler n n karşılı-

n n ardından yapılaşmanın dağplık bölgelere kaydırılmasını sterken, bu talep yer n bulmuştu. 5,9 s ddet ndek
b r deprem n bu kadar
yıkıcı olmaması gerek-

t ğ ne d kkat çeken uzmanlar, bu yapıların
yorgun b nalar olduğunu vurguladılar.
DEVLET VATANDAŞIN YANINDA
Deprem n ardından dak kalar
sonra devlet tüm ek pler n bölgeye sevk
ederken, vatandaşların end şeler n ortadan kaldırmak ç n
yoğun gayret göster yor.
Ama ülkem z n
b r deprem ülkes olduğunu ve halen kırılmasının beklend ğ ve
özell kle İstanbul ve
çevres ç n 7'n n üstünde b r deprem n
beklend ğ ülkede lk
yapılması gereken
kentsel dönüşümlerle
sağlam b naların oluşturduğu b r kent yaratmak.
* F E R U D U N
ÖZGÜNSÜR

ğının asgar ücret olmadığını çıkış yolu bulamıyor.
Tüm bunlara, yen
düşündüğü ç n dayatılan bu s steme “çalışmayarak” karşı çıkı- mezun olmuş mühend s ve tekyorlar.
n kerler n ş arayışı da ekley nAncak ülkem z n çer - ce, durumun vehamet daha da
s nde bulunduğu ekonom k gün yüzüne çıkıyor. B nlerce
durum sebeb yle şveren “çı- yen mezun olmuş tekn ker ve
karsan çık, yer ne asgar ücret- mühend s “tecrübes z” olmaları
le çalışacak yüzlerces var” d - sebeb yle çalışab lecekler b r
ş bulamıyor, ş bulamadıkları ç n de “tecrübe” kazanamıyor.
Mezun olduktan sonra
İş beğenmeme
ortalama 2 sene süren ş
değ l, hak
arayışları, muhtemelen
ett ğ n bulamama mühend sl k yetenekler n n dışında b r alanda, asgar ücretle b r ş bulab l rSalih ÖZGÜNSÜR
lerse son buluyor. Bugüne kadar ş veren koruyan onlarca adım atıldı
yeb ld ğ ç n...
ancak yen mezun gençler koBu karşı çıkış, boşa g - ruyan, onların meslekler nde
d yor. Ülkem zde m lyonlarca “meslek tanımlarının hak ett ğ
tekn ker ve mühend s, yoksul- b r ücretle” çalışab lecekler b r
luk sınırının b le altında kalan ortam henüz yaratılmadı. Bu
asgar ücrete çalışıyor. Hak et- noktada ne yazık k meslek odat ğ n alamıyor, b r k m yapamı- ları ve s v l toplum kuruluşları
yor. Haklarını savunamıyor, da “yeters z” kaldı.

Antalya ve Elmalı'da vatandaşın gözü-kulağı

ANTALYA:

ELMALI

Tahıl Pazarı Mah.
452 sokak. No: 9- 9-A

Telefonumuz: 0 242 24 42 13

Telefonumuz: 0 242 606 07 10

