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Büyükşehir akıllı şehir

uygulamalarını destekliyor

Oyuncak ve Sanat Atölyesi’nde
Büyükşehir, 8 ülkeden 41 ka- toplantısına ev sahipliği yaptı. Bü- uygulamalarına çok önem vertılımcının yer aldığı MAtchUP yükşehir Belediyesi Genel Sek- diklerini ve bu projeleri Antalya’ya
Projesi’nin 11’inci proje yönetim reteri Cansel Tuncer, akıllı şehir entegre ettiklerini söyledi. *5’te

13. cü yıl
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Asım Tan başkanın
en büyük hayali
gerçekleşiyor
Asım Tan, Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’nin Başkanı. Esnaf camiasında
başından hiç çıkarmadığı şapkası ile tanınır.
Bir zamanlar
ortaklarına kredi veremeyen, adeta kapısına
kilit vurulan Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ayağa kaldıran,
kredi verir hale getiren
kişidir..
Elmalı Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’nin bulunduğu binanın zemin katı düğün
ve toplantıların yapıldığı çok amaçlı salon, bir
katı ise hizmet bürosu
olarak kullanılmakta,
diğer katları ise uzun
zamandan bu yana
boş olarak durmaktadır.
Boş olan bu
katlar bir zamanlar özel
öğrenci yurdu olarak
kullanılmış ama sonradan da boşaltılmıştı.
Asım Tan başkanın en büyük hayaliydi, bu boş katların
özellikle Elmalı Meslek Yüksek Okulu’nu
kazanan öğrencilere
yönelik öğrenci yurdu
olarak kullanılmasıydı.
Bu konuda gerçektende çok uğraş verdi.
Gençlik
ve
Spor
Bakanlığı’nın
Elmalı’da öğrenci yurdu arayışında, Elmalı
Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bu boş katlarının tekrar öğrenci
yurdu olarak değerlendirilmesi konusunda
çalmadığı siyasetçi kapısı kalmadı.
Gençlik
ve
Spor Bakanlığı olmadı, bu kez şimdiki ve
önceki ilçe belediye
başkanlarının kapısını
çaldı.
Yine olmadı...
Vazgeçmedi,
ısrarcılığını sürdürdü,
girişimlerine
devam
etti ve sonunda da ha-

anne ve çocuklar çok mutlu

yaline ulaştı.
Elmalı’ya ayrı
bir önem veren, her ilçeye olduğu gibi Elmalı’ya da kalıcı eserler
kazandıran Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eğitime
verdiği önem, Asım
başkanın düşünceleri
ve hayali ile birleşti ve
bugün Elmalı Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi
Kefalet Kooperatifi’ne
ait boş katların öğrenci
yurdu olarak tadilatına
başlandı.
Yani Antalya
Büyükşehir Belediyesi
yakın bir zamanda Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Koopertatifi’nin sağladığı (kira) kolaylıkla
Elmalı’ya bir öğrenci
yurdu kazandırmış olacak.
******
Umarım bu
öğrenci yurdu, kız öğrencilere ait olur. Çünkü, kız öğrencilerin eğitimi çok çok önemlidir.
Onların güven içinde
barınma ve yemek
ihtiyaçlarının karşılanması bana göre ayrı bir
önem arzeder.
Yine de ister
kız, ister erkek olsun
Büyükşehir Belediyesi’nin yakın bir zamanda hizmete açacağı
öğrenci yurdu, yüksek
eğitimlerine
devam
etmeyi düşünenlerin
Elmalı tercihlerinde de
etkili olacaktır. Elmalı
Meslek Yüksek Okulu’nun öğrenci sayısı
artacaktır.
Bu konuda
bir gün bile düşüncesinden vazgeçmeyen
Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi
Başkanı
Asım Tan’ı kutluyorum. Elmalı’ya yine bir
kalıcı eser kazandıran
Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’e de
Elmalılılar adına, o
öğrenci yurdunda kalacak öğrenciler adına
teşekkür ediyorum.

28 Eylül 2022 Çarşamba

Fiyatı : 3 TL

Kepez
Belediyesi’nin
Dokumapark’taki Anadolu
Oyuncak Müzesi,
her gün yüzlerce
ziyaretçi
ağırlarken, bir yandan da
Oyuncak ve Sanat
Atölyesi ile çocukların dünyasını renklendiriyor. Oyuncak
ve Sanat Atölyesi,
Modern
Sanatlar
Galerisinde anne ve
çocukların katılımıyla ‘Yöresel Bez Be-

bek’ çalışması gerçekleştirdi. Yöresel
bez bebek çalışmasıyla çocuklar keyifli
ve güzel bir ortamı,
anneleriyle paylaşma imkânı buldu.
Anadolu Oyuncak
Müzesi’nin Oyuncak
ve Sanat Atölyesi’nin çalışmalarına
katılmak isteyenler
(0242)334 09 00
nolu telefon hattından gerekli bilgilere
ulaşabilirler. *Sf. 5’te

Vali Yazıcı: Tarım olmadan

GERİSİ YALAN
Sanatseverler,
Kepez Belediyesi’nin
Uluslararası Resim
Çalıştayı’nda buluştu
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gazetecilerle Polis Sosyal Tesisle
ri’nde bir araya geldi. Turizmle
bağlantılı olan tüm sektörlerin
mutlu olduğunu dile getiren Vali
Yazıcı, “Turizm her şeyimiz.
Ülke turizminin yaklaşık üçte
birlik gelirini sağlayan bir il ol
manın sorumluluğunu omuz
larımızda taşıyoruz” derken,
“Pandemide bir gerçeği gördük
tarım olmadan gerisi yalan. Tarım turizm ve ticaret şehri olan
Antalya, tarım alanında çiftçile
rin mutlu olduğunu görüyorum”
dedi. “Kitap okuma ısrarı nok
tasında inadımızdan, ısrarımız
dan vazgeçmiyoruz. Öğrenci
başına 1.77 kitap okunurken,
mayıs ayı sonunda 3.57’ye çık
mışız” diyen Vali Yazıcı, Okul
larda 834 bin 743 kitap sayının şu anda 3 milyon 289 bine

ulaştığını kaydetti. “Scooterla
ilgili mevzuat değişikliği düşü
nülüyor. Yaygınlaşan bir vasıta,
yol yokken bunun verilmemesi
gerekiyor. Bir metre bisiklet yolu
yokken park alanı veriyorsu
nuz. Nerede sürülecek?” diyen
ve konuyu Büyükşehir Belediye
Başkanı ile görüştüğünü kaydeden Vali Yazıcı, Rusya 50 bin
340, Kazakistan 22 bin 673, Uk
rayna 18 bin 495, Kırgızistan 11
bin 500, İran 11 bin 300 olmak
üzere toplam 177 bin 796 yabancının geçici ikametgahının
Antalya olduğunu kaydederken,
toplam 19 bin 522 yabgancı öğrenci dağılımının ise 7 bin 116’sı
Suriyeli, 3 bin 215’i Rusyalı, 2
bin 381’i Kazakistanlı, bin 193
İranlı, 800’ü Iraklı olduğunu belirtti. * İsa KAVLAK’ın haberini
3 ncü sayfada okuyabilirsiniz.

Sinanhoca Mahallesi’nde

sathi asfalt çalışması yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu bir
şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarını
sürdürüyor. Kırsal Hizmetler

Dairesi Başkanlığı ekipleri
Akseki ilçesi Sinanhoca-Alaçeşme-Geriş Mahalleleri
grup yolunda asfaltlama çalışması yapıyor. * Sayfa 3’te

WhatsApp ihbar hattımız :

*Haberi 5 nci sayfada

Başkan Uysal’a, Baro’nun düzenleyeceği

Şiir Gecesi daveti
Muratpaşa Belediye Başkanı
Ümit Uysal, son
şiir kitabı ‘Suyun
Uyanışı’ yayımlanan avukat Engin Akbaba’yla
bir araya geldi.
Akbaba, imzalı
bir kitabını hediye ederken Başkan Uysal’ı Antalya Barosu’nca
düzenlenecek
şiir gecesine davet etti. * Sf. 5’te

Büyükşehirin
Sinema Tırına
Manavgat
ve Alanya’da
yoğun ilgi *5’te

0 242 606 07 10

Antalyaspor, ligin
en çok gol yiyen

3 ncü takımı
-Spor haberleri sf. 6’da -

E-Mail : haber@torosgazetesi.com
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Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir
uygulamalarını destekliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 ülkeden 41 katılımcının yer aldığı MAtchUP Projesi’nin 11’inci proje yönetim
toplantısına ev sahipliği
yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel
Tuncer, akıllı şehir uygulamalarına çok önem verdiklerini ve bu projeleri Antalya’ya entegre ettiklerini söyledi.
Akıllı enerji, akıllı ulaşım,
akıllı altyapı ve bilgi iletişim
teknolojileri girişimlerinin arttırılmasına yönelik Türki-

ye’de akıllı şehirleri destekleyen Horizon 2020 MAtchUP projesinin 11’inci proje
yönetim toplantısı Antalya
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 8
ülkeden 41 katılımcının yer
aldığı toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Cansel Tuncer,
proje koordinatörü Ernesto
Faubel Cubells ve Başkan
danışmanları katıldı.
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI ENTEGRE
EDİLİYOR

Toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Cansel
Tuncer, MAtchUP projesi
için 2019 yılı itibarıyla alanında uzmanbir ekiple
hemen çalışmalara başladıklarını söyledi. Akıllı şehir
vizyonunu destekleyen
MAtchUP projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliği dönüşümü
noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Cansel
Tuncer, “Antalya’da ulaşımda ve toplu taşımada yeşil
enerji dönüşümünü destekleyen hali hazırda çalışma-

larımız mevcut. Teknolojinin
etkinleştirici gücü ile kaynaklarımızı verimli kullanarak, erişilebilir, kapsayıcı, yenilikçi bir yaklaşımla, akıllı
şehir uygulamalarını Antalya’ya entegre ediyoruz”
dedi.
KEPEZ-SANTRAL DE
AKILLI SAYAÇ UYGULAMASI
Genel Sekreter Tuncer,
proje kapsamında KepezSantral Kentsel Dönüşüm
Projesi’ndeki hak sahibi konutlarını akıllı eve dönüştürmeye başladıklarını vurgulayarak “534 hak sahibinin
evine akıllı sayaçlar, akıllı uy-

gulamalar, akıllı sensörler
takmak suretiyle akıllı şehir
uygulamalarının başlangıcını gerçekleştirdik. Pilot bölgemizden sonra projenin
tüm Antalya’ya yayılmasını
sağlayacağız. Temiz çevre,
temiz toplum anlayışımızla
sıfır karbon hedefine ulaşabilmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR
MAtchUP proje koordinatörü Ernesto Faubel Cubells
ise projenin yürütülmesinde
katkısından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Ernesto Faubel Cubells’e toplantı anısına plaket takdim etti. Toplantının
devamında katılımcılar şehirlerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

A

Vali Yazıcı; “Şehrimizde Rus Dostlarımızı
Ağırlamaktan Mutluluk Duyuyoruz”

Vali Ersin Yazıcı, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov’u makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı Antalya’yı bu yıl başta Alman

Ve Ruslar olmak üzere 10
milyonu aşkın yabancı misaﬁrin ziyaret ettiğine değinerek; “Turizmin başkenti
Antalya’mızda, misaﬁrlerimizin rahat bir tatil geçirmeleri noktasında gerekli
hassasiyeti gösteriyoruz.”
diye konuştu.
Vali Ersin Yazıcı, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov’u makamında kabul etti. Ziyarette Valilik
şeref defterini imzalayan
Rusya Federasyonu Ankara
Büyükelçisi Erkhov, iki ülke
arasındaki ilişkiler ile turizm
konularında görüş alışverişinde bulunarak her konuda
ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Şehrimizde Rus Dostlarımızı Ağırlamaktan Mutluluk
Duyuyoruz
Rusya Federasyonu Ankara
Büyükelçisi Erkhov’u makamında misaﬁr etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Vali Yazıcı; “Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’mıza
hoş geldiniz. Bu yıl da Rusya
ve Almanya başta olmak
üzere şehrimizde birçok ülkeden misaﬁri ağırlıyoruz. Biz,
dünya şehri Antalya’mızda
Rus dostlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
İnşallah bu ziyaret iki ülke arasındaki olumlu gelişmeleri
başta turizm ve ticaret olmak
üzere daha da güçlendireceğine inanıyorum.” ifadelerini
kullandı.
Güzel ve Başarılı Bir İşbirliğimiz Var
Türk Rus ilişkilerinde Antalya’nın özel bir yeri olduğunu
ifade eden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Erkhov şunları söyledi: “Her yıl
milyonlarca vatandaşımız Antalya’ya geliyor. Vatandaşlarımızın kalbinde Antalya’nın
özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Antalya her şeyiyle çok

güzel ve özel bir şehir. Burası
her sene yüzbinlerce vatandaşımızın hem ziyaret ettiği
hem de yaşadığı bir şehir. Buradaki vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir ortamda ya-

şamlarını sürmeleri ve tatillerini yapmaları taraftarıyız. Vatandaşlarımıza sağladığınız
kolaylıklardan ve desteklerden dolayı sizlere teşekkür
ediyorum. Güzel ve başarılı
bir işbirliğimiz var. Aynı iş birliğinin devam etmesini temenni ediyorum.”
Şehrimizi Ziyaret Eden Misaﬁrlerimizin Güvenliği Bizlere Emanet
Ziyarette Rusya ile Türkiye
arasındaki ikili ilişkilere de değinen Vali Yazıcı; “Rusya ile
olan ilişkimiz zaten devlet başkanları düzeyinde de gayet
olumlu şekilde gidiyor. Biz de
öncelikle bizde ikamet edenler olmak üzere buraya gelen
Rus vatandaşların güvenlik
içinde rahat bir şekilde hem tatillerini yapmaları hem de yaşamlarını sağlamaları adına
gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Antalya bir dünya şehri.
Avrupa’nın ve dünyanın birçok farklı ülkesinden insanların yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla uluslararası bir yaşamın
oluştuğu dünyadaki şehirlerden bir tanesi. Bunun yanında bu yıl 10 milyonu aşkın yabancı misaﬁr şehrimizi ziyaret etti. Turizmin başkenti Antalya’mızda, misaﬁrlerimizin
rahat bir tatil geçirmeleri noktasında gerekli hassasiyeti
gösteriyoruz. Şehrimizi ziyaret eden misaﬁrlerimizin güvenliği bizlere emanet.” dedi.

Görüşmenin sonunda Rusya
Federasyonu Ankara Büyükelçisi Erkhov, Vali Yazıcı’ya
koordinasyonu ve iş birliği
için teşekkür etti.
*HABER MERKEZİ

birleştirerek her gün farklı
çalışmalara kapı aralıyor.
Saatlik seanslar şeklinde
gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, büyük yaş
grupları ve okul grupları da
katılım sağlıyor. Anadolu
Oyuncak Müzesi’nin
Oyuncak ve Sanat Atölyesi’nin çalışmalarına katılmak isteyenler (0242)334
09 00 nolu telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilirler.
*HABER MERKEZİ

Sinema Tırına Manavgat
ve Alanya’da yoğun ilgi

A

ntalya Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen
59. Antalya Altın Portakal
Film Festivali’nin habercisi Sinema Tırı festival
heyecanını ilçelere taşımak için yolculuğunu sür-

dürüyor. Sinema Tırı Manavgat ve Alanya’da
yoğun ilgi gördü.
1-8 Ekim tarihleri arasında
gerçekleştirilecek 59. Antalya Altın Portakal Film
Festivali öncesine yola
çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, ilçe ilçe gezmeye

devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
gezen sinema etkinliği
kapsamında Manavgatlı
vatandaşlar beyaz perdeyle buluştu. ‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’ ve
‘Aykut Enişte 2’ ﬁlmleri Sarılar Mahallesi Halk Paza-

ruz. Öğrenci başına 1.77
kitap okunurken, mayıs ayı
sonunda 3.57'ye çıkmışız.
Yıl ortalaması 2.80 civarında okunan kitap sayısı.
Bunu arttırarak devam edeceğiz. Okullarımızdaki kitap
sayısını büyük oranda arttırdık. Okullarda 834 bin 743
kitap varken, şu anda 3 milyon 289 bin kitap var.
AHENK projesi ile meslek liseleri ve geride kalan okullarla ilgili özel olarak ilgileniyorum. İnsan merkezli çalışmaya devam edeceğiz"
dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı,
gazetecilerle Döşemealtı
Polis Sosyal Tesisleri'nde
bir araya geldi.
Antalya'nın turizm kenti olduğunun belirten Vali Yazıcı, geçen iki yıl içinde konuşulan olumsuzlukların artık
olumluya döndüğünü kaydetti. Turizmle bağlantılı
olan tüm sektörlerin mutlu olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, "Turizm her şeyimiz.
Ülke turizminin yaklaşık
üçte birlik gelirini sağlayan
bir il olmanın sorumluluğunu
omuzlarımızda taşıyoruz.
Turizmdeki bu güzellikler
yılın tamamına yayılarak
devam etsin. Bugün itibari
ile 10 milyon 788 bin 467 turist havaalanından giren yabancı sayısı. Rakamlarımız
iyi gidiyor. Mutluyuz, memnunuz. Turizm hareketinin olmadığı 2020 yılında, vatandaş da o şehrin olağan hareketliliği olmadığında mutsuzdu. Turizmin getirdiği hareket ve bereketle güzel bir
sezon geçiriyoruz. İnşallah
bu şekilde devam edecek"
diye konuştu.

ADRASAN’A İSKELEYIL SONRA GÖRÜYE YARGI ENGELİ
Antalya'nın diğer taraftan LECEK
Adrasan Koyu'nda tekne is-

GERİSİ YALAN

tarım şehri olduğunun altını
çizen Vali Yazıcı, "Pandemide bir gerçeği gördük tarım
olmadan gerisi yalan. Tarım
turizm ve ticaret şehri olan

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma
(AHENK) Projesi ile gençliğe dokunmayı hedeflediklerini kaydeden Yazıcı, "Bu

kelesi ve kirlilikle ile ilgili bir
soruya Vali Yazıcı, "Adrasan
Koyu'na 90 teknelik bir rıhtım yapılacaktı. Yargı kara-

projenin 4-5 yıl sonra sonuçları çıktığında görev alan
herkese teşekkür edeceğiz.
Bu güzel şehrin insanlarının
da iyi örnek olması gerekir.
Kitap okuma ısrarı noktasında inadımızdan, ısrarımızdan vazgeçmiyoruz. YaptıkAHENK’İN ETKİSİ 4-5 larımızı ölçmeye çalışıyo-

rıyla bozuldu. Orada sürekli
Sahil Güvenlik bulunuyor.
Olay sayısı azaldı. Deniz kirliliğiyle ilgili asla acımıyorum. Deniz çöpünü atarsa
en ağır cezayı alacaktır. Kimsenin buna hakkı yok.
Zaman zaman bazıları yapıyor bu densizliği. Geçici bir

Antalya, tarım alanında çiftçilerin mutlu olduğunu görüyorum. Sezon yeni başlıyor
örtü altı dikimler başladı. Bu
dönemde de örtü altı üretimi
dünyanın değişik ülkelerine
ihracat yapmaya devam
TA R I M O L M A D A N edeceğiz" dedi.

iskele olacaktı, tam sabit değildi. İki sene önce tekneler
sayıldı bölgede iş yapan yaklaşık 80 tekne var. 90 tekne
bağlanacak bir iskele yapılacak kararı alındı. Bir anda
tekne patlaması oldu. Tekne
sayısı bir anda 140'a fırladı.
İlginç şeyler olmaya başladı. Bütün sahili tekneye veremezdik. Herkes tekne sahibi olmak istedi, mevcut tekneler büyümek istedi. Yargı
iptal etti, şimdi eski düzen
ama tekne sayısında artış olduğu için bir düzensizlik var.
Asayiş noktasında rahatız.
İskeleyle ilgili bir düşünce
olunca sınırlamadan yapma
şansımız yok. 80 tekneden
belki saysak şimdi 160 olmuştur aktif değildi ama acayip bir şey oluşmuştu Adrasan Koyu'na şu an bir iskele
yapma mümkün değil" ifa-

delerini kullandı.

MOTOR KAZALARINDA İLK SIRALARDAYIZ

Kentte hızla sayıları artan
scooterlerle ilgili Vali Yazıcı,
"Scooter mevzuatında, bu
araç kendi yolunda ve bisik-

Antalya’da Sağlığa Destek,
Hız Kesmeden Devam Ediyor

Serik'te 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Serik ilçesinde jandarma
ekipleri 8 hırsızlık olayını
aydınlattı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede
çeşitli yer ve zamanlarda
su dinamosu, klima ve
klima motoru, 55 metre tel
örgü, 5 arı kovanı, 140

demir direk, 40 metre tel
örgü, 50 metre sulama borusu, pancar motorları ile
sulama motorunun çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlenen E.Ö. yakalandı. *HABER MERKEZİ

Antalya’da hayırseverlerin sağlığa desteği hız kesmeden
devam ediyor. Manavgat ilçesinde yapılacak olan 112 Acil
Sağlık Hizmetleri İstasyonu
için Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Nedret Türköz ile protokol
imzaladı.
Vali Ersin Yazıcı, hayırsever
Nedret Türköz ile Manavgat Yukarı Mahalle’de yapılacak olan
“Manavgat Erhan Türköz 112
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” protokolünü imzaladı. Vali
Yazıcı başkanlığında Antalya
Valiliğinde düzenlenen proto-

etsin. Sizlerin sayısını arttırsın.” diye konuştu.
Hayırseverlerimizin Eğitim
Ve Sağlıkta Destekleri Çok
Büyük
Antalya’daki hayırseverlerin
eğitimden sağlığa birçok konuda desteklerinin hız kesmeden
devam ettiğini dile getiren Vali
Yazıcı; “Eylül ayı içerisinde hayırseverlerimizle bununla birlikte 4 protokol imzaladık. Gerçekten hayırseverlerimizin eğitimden sağlığa destekleri çok
büyük. Bu destekler bu yatırımlar çok önemli. Antalyalı ha-

-Yerel Süreli Yayın-

Kuruluş: 26.08.2010

VC 0694001-0694150 numaralar arası 3 cilt,
UN 0367501-0367650 numaralar arası 3 cilt,
YC 226951-227100 numaralar arası 3 cilt,
YY 038751-038900 numaralar arası 3 cilt,
Perakende Satış Fişi kaybolmuştur,
hükümsüzdür.

AYŞE ONUK
ELMALI V.D. 101 836 69116

ZAYİ

rı ve Aşağı Hisar Mahallesi
Perşembe Pazarı’nda vatandaşların beğenisine sunuldu.Gezen Sinema etkinliği iki gün boyunca Manavgat’ta yoğun ilgi gördü.
GEZEN SİNEMA İKİNCİ
KEZ ALANYA’DA
Sinema Tırının sonraki durağı ise Alanya oldu. Daha
önce Alanya Mahmutlar’da
gösterim yapan Gezen Sinema 25 Eylül Pazar günü

de Alanya İskele Şelale
Önü’ne park etti. İkinci kez
Alanya’ya gelen Gezen Sinema saat 16:00 ve
18:00’de çocuklar için
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas
ﬁlmini, saat 20:00’de ise yetişkinler için Aykut Enişte 2
ﬁlminin gösterimi gerçekleştirdi. Etkinliğe aileler çocuklarıyla büyük ilgi gösterdi.
*HABER MERKEZİ

Kaş'ta kubar esrar ele geçirildi Araçtan silah ve uyuşturucu aparatı çıktı
PF 418151-418250 numaralar arası 2 cilt,
RP 620751-620900 numaralar arası 3 cilt,
UA 389551-389650 numaralar arası 2 cilt, üphe üzerine durVL 0832351-0832450
numaralar
Kaş’ta jandarma tarafından bir evde
ce şüpheli şahısların R.Ç.
ve B.Ç.arası
ol- 2 cilt,durulan araçtan taAAF
463701-463800
numaralar
arası 2 cilt,banca, bıçak ve
yapılan aramalarda 350 gram kubar
duğu
tespit edildi. Kaş
Cumhuriyet
esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüp- Başsavcılığı
Perakendetalimatları
Satış Fişidoğrultusunkaybolmuştur,
uyuşturucu çıktı.
heli gözaltına alındı.
da Karadağ Mahallesinde
şüphelile- Alanya Cumhuriyet Başhükümsüzdür.

Ş

rin evlerinde yapılan aramada, has- savcılığı talimatları doğrulAYHAN
DEMİRHAN
sas terazi,
2 uyuşturucu
ve uyarıcı tusunda Gazipaşa İlçe Janmadde
kullanma
aparatı
ile 350 darma Komutanlığı, KaELMALI
V.D.
25390163234
gram kubar esrar ele geçirildi.
çakçılık ve Organize SuçOlayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
larla Mücadele Şube Mü*HABER MERKEZİ
dürlüğü ekipleri, Narkotik

ve Bomba Köpek unsurlarıyla ile birlikte çalışma yürüttü. Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol
Kontrol Noktasında bir
araç ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu. Araç sürücüsü H.T. ve araçta yolcu
olarak bulunan R.E. isimli
şahısların bulunduğu
araçta yapılan aramada,

bir adet tabanca ve tabancaya takılı halde içerisinde
sekiz adet tabanca ﬁşeği,
bir adet bıçak ve bir adet
uyuşturucu madde içme
aparatı, on iki adet uyuşturucu hap ve yirmi gram
esrar ele geçirildi. Olayla
adli işlem başlatıldı.
*HABER MERKEZİ

İmtiyaz Sahibi:
Erkin ÖZGÜNSÜR
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Ferudun ÖZGÜNSÜR
İdare Merkezi

İplik Pazarı mah. Hanönü Dikiciler
Cad. No: 38 ELMALI / ANTALYA
Tahılpazarı Mah. 452. Sok.
No: 9/A-B MURATPAŞA / ANTALYA

Telefon Numaralarımız:
0 242 244 42 13 - 0 242 606 07 10
e-mail: haber@torosgazetesi.com
www.torosgazetesi.com
Baskı Tesisleri:
Tahılpazarı Mah. 452. Sok. No: 9 ANTALYA
FİYATI: 3 LİRA
ABONELİK BEDELİ: 3 AYLIK: 250 TL
6 AYLIK: 500 TL - 1 YILLIK : 1000 TL.

Bu gazete basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt etmiştir.
* Köşe yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur.

kol törenine İl Sağlık Müdürü
İsmail Başıbüyük ve hayırsever Nedret Türköz katıldı.
Bu Yapmış Olduğunuz Hayır
Bizi Çok Mutlu Etti
Hayırsever Türköz’ütebrik ederek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Gönlü güzel hayırseverimizi bu örnek davranışından
dolayı kutluyorum. Bu tür hayır
işleri sadece parayla olmuyor.
Bu iş en başta gönül işi. Gönlünde olmadıktan sonra paranın bir önemi yok. Antalya hayırsever konusunda iyi bir
şehir. Güzel bir şehir. Burada
çok sayıda okulda hayırseverlerimizin katkısı var. Sağlık tesislerinde hayırseverlerimizin
çok büyük katkıları var. Bu yapmış olduğunuz hayır bizi çok
mutlu etti. Allah hayrınızı kabul

yırseverlerimiz şehrimize
değer katmaya ve şehrimizi
desteklemeye devam ediyor.
Sağ olun var olun.” ifadelerini
kullandı.
Protokolde konuşan hayırsever Türköz; “Severek ve isteyerek bu konuya girdim. Babam
öğretmendi.Önceliğim okul
yaptırmaktı. Ama bu kısmet
oldu. Genç yaşta oğlumu kaybettim. Bu sağlık merkezi ile oğlumun adı memleketim olan
Manavgat’ta yaşayacak ve hastalara şifa dağıtılacak.” dedi.
İmzalanan protokolle Manavgat Yukarı Mahalle’de yapılacak olan “Manavgat Erhan Türköz 112 Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonu”nun 10 ay içerisinde
tamamlanacağı bilgisi verildi.
*HABER MERKEZİ

let yolunda kullanılır, özel
yol yok ise her yerde kullanılır. En büyük sorunumuz bu.
Sorun nasıl oluşur ve neden
büyüyor. Belediyeler alan kiralıyorlar. Yol da belediyenin
işi. Büyükşehir Belediye
Başkanı ile konuştuk en
azından mevcutta durmamız gerekiyor. Özel yol yok
ise normal yolu kullanıyor
en büyük problem bu. Ağır
kötü sonuçlar oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile
görüştüm, İçişleri Bakanına
konuyu ilettim. Biz kötüyüz,
ölümlü trafik kazasında Antalya iyi değil. Yüzde 40 da
motosikletliler. Çok ciddi tedbirler almaya çalıştık. Kaskı
olmayan hiç kimseyi affetmiyoruz. Türkiye'de en fazla
motosiklet denetimi yapan
şehiriz. Bunu azaltma gayreti içindeyiz. Scooterla ilgili
mevzuat değişikliği düşünülüyor. Yaygınlaşan bir vasıta, yol yokken bunun verilmemesi gerekiyor. Bir metre
bisiklet yolu yokken park
alanı veriyorsunuz. Nerede
sürülecek. Büyükşehir Meclisinde görüşülecek en azından yeni yerler verilmemesini istiyoruz. Bunu engellemeye çalışacağız. Zaman
zaman denetim yaptık. En

büyük sıkıntı scootterın yolu
kullanmasıdır" diye konuştu.

İKAMETİ ANTALYA
OLAN YABANCILAR

Yabancılara geçici ikamet
verilme sayısının geçen
yılın 3-5 katına çıktığını kaydeden Vali Yazıcı, "İlk beş ülkede Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Kazakistan ve
İranlılar var. Belirli mahallelere ikameti alma koşullarını
tutsa bile kapalı mahallerimize kayıt yapmıyoruz bu
Suriyelilerle ilgili. 2020'de
geçici ikamet izni sayımız
87 bin 889, şu an 177 bin
796. Suriyelilere geçici ikamet vermiyoruz. Rusya 50
bin 340, Kazakistan 22 bin
673, Ukrayna 18 bin 495, Kırgızistan 11 bin 500, İran 11
bin 300 geçici ikamet izin sayısına sahip.” dedi.
Öte yandan yabancı uyruklu
öğrenci sayısı hakkında da
rakam veren Vali Yazıcı,
"Toplam sayı 19 bin 522'dir.
Bunun 7 bin 116'sı Suriyeli,
3 bin 215'i Rusyalı, 2 bin
381'i Kazakistanlı, bin 193
İranlı, 800'ü Iraklı olmak
üzere liste böyle gidiyor"
dedi.
*İSA KAVLAK

Büyükşehir kırsalda asfalt
seferberliğini sürdürüyor

A
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Kaş ilçesi Karadağ Mahallesinde
yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı ihbarı üzerine, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Merkez Jandarma Karakol
Komutanlığı ve Kaş JASAT timlerin-

Vali Yazıcı: “Tarım olmadan
GERİSİ YALAN”

Gün boyu sürecek toplantının ardından ise Antalya’ya
gelen 8 ülkeden 41 katılımcı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez-Santral Mahallesi’nde yürüttüğü projeyi
yerinde inceleyecek.
*HABER MERKEZİ

Kepez’in Oyuncak ve Sanat Atölyesi’nde
anne ve çocuklar çok mutlu
nadolu Oyuncak
Müzesi’nin Oyuncak ve Sanat Atölyesi, anne ve çocukları
birbirinden renkli atölye
çalışmalarıyla buluşturuyor.
Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’taki Anadolu
Oyuncak Müzesi, her gün
yüzlerce ziyaretçi ağırlarken, bir yandan da Oyuncak ve Sanat Atölyesi ile çocukların dünyasını renklendiriyor. Oyuncak ve
Sanat Atölyesi, Modern Sanatlar Galerisinde anne ve
çocukların katılımıyla ‘Yöresel Bez Bebek’ çalışması
gerçekleştirdi. Yöresel bez
bebek çalışmasıyla çocuklar keyifli ve güzel bir ortamı, anneleriyle paylaşma
imkânı buldu. Çocukların
bilgi ve beceri kazandığı,
anne ve çocuk arasındaki
iletişimin daha da kuvvetlendiği çalışmaya katılım oldukça yoğun oldu.
PARTİ VE ŞENLİKLER
DÜZENLENİYOR
Atölye çalışmaları kapsamında partiler ve şenliklerde düzenlenerek, çocukların iç dünyasının dışavuru- ve Sanat Atölyesi, her yaş cukların gelişim alanlarını
mu sağlanıyor. Oyuncak grubuna hitap ederek, ço- destekleyip sanatı oyunla
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ntalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için
çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri
Akseki ilçesi Sinanhoca-Alaçeşme-Geriş Mahalleleri grup yolunda
asfaltlama çalışması yapıyor.
Akseki SinanhocaAlaçeşme-Geriş mahalleleri grup yolunun asfaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yolun bozuk olmasından yakınan bölge halkı-

nın sesine kulak veren
Başkan Muhittin Böcek’in
talimatıyla 2022 asfalt
programına alınan grup
yolunda sathi asfalt çalışması yapılıyor.
ALT YAPISI HAZIRLANDI
Yolun zamanla deforme
olan bölümlerini iş makineleriyle söken Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ekipleri, yağmur suyu büzleri koyarak şarampolleri
temizledi. Ardından filler
malzemesi serildi. 17
km’lik grup yolunun hazırlık çalışmaları biten bölümleri ara vermeden asfaltlanıyor.

SİNANHOCA SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR
Sinanhoca Mahalle Muhtarı Hasan Arslan,yolun
çok kötü durumda olduğunu belirterek, “Yolun
bozuk olması nedeniyle
arabaların ön düzeni bozuluyordu. Ayda bir sanayiye gitmek zorunda kalıyorduk. Büyükşehir tarafından geçen yıl yolumuzun alt yapısı yapıldı.
Şimdi de asfaltı yapılıyor.
Başkanımız Muhittin
Böcek’e köyüm ve kendim adına çok teşekkür
ederim” dedi.
*HABER MERKEZİ
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ATSO 14. Grup Meslek Komitesi’nden, akaryakıt
istasyonlarının yaşadığı 3 soruna 3 çözüm önerisi
Antalya T caret ve
Sanay Odası (ATSO)
14.Grup (Akaryakıt ve gaz
ürünler ) Meslek Kom tes
Eylül ayı olağan toplantısı
gerçekleşt r ld .
Akaryakıt İstasyon Çalışanlarının 12
Saat Çalışma Hakkı Yasalaşmalı
Toplantıda kom ten n 2019 yılı Ocak ve 2020
yılı Mart ayı toplantılarında
ele alınan; 4857 Sayılı İş
Kanunu’nun “gece süres
ve gece çalışmaları” başlıklı 69. maddes nde “İşç ler n gece çalışmaları yed
buçuk saat geçemez.” hükmünün bulunduğu fade
ed lerek, 4.4.2015 tar hl
6645 sayılı yasa le 69.
Madden n üçüncü fıkrasına “Ancak, tur zm, özel güvenl k ve sağlık h zmet yürütülen şlerde şç n n yazılı
onayının alınması şartıyla
yed buçuk saat n üzer nde
gece çalışması yaptırılab l r.” cümles n n eklend ğ n ,
bu sektörlerde 12 saatl k
vard ya s stem n n yasallaştığına değ n ld .
Üyeler tarafından,
Ülkem zde de akaryakıt stasyonlarının 24 saat açık
olduğu ve yarı kamusal h z-

met verd kler bel rt lerek,
kamuda çalışan güvenl k
personel n n vard ya s stem nde 12 saat çalışab lmes n n yasallığı g b akaryakıt stasyonlarında üç vard ya hal nde çalışan personeller n 12 saat çalışma
hakkının yasallaştırılması
gerekt ğ d le get r ld .
Üyeler konuyla lg l şu fadeler kullandı:
“Yönet m Kurulu’nun da
onayı le akaryakıt stasyonlarında çalışan personeller n 12 saat çalışma
hakkının yasallaştırılması
yönündek kom te öner s
TOBB aracılığıyla A le, Çalışma ve Sosyal H zmetler
Bakanlığı’na let lm ş olup
süreç çer s nde taleb m ze
yanıt alınamamıştır. Sözü
ed len konu hakkında kom te üyeler tarafından yapılan değerlend rmeler net ces nde, söz konusu
öner ç n TOBB araçlığı le
A le ve Sosyal H zmetler
Bakanlığı’na gereğ ç n,
b lg ç n de Petrol Ürünler
İşverenler Send kası
(PUİS) ve Türk ye Akaryakıt Bay ler Petrol ve Gaz
Ş rketler İşveren Send kası (TABGİS)’na tekrar yazı
yazılması hususunun Yö-

Finike Yazır Mahallesi’nde
yol yapım çalışması

F n ke Beled yes
Yazır Mahalles ’nde yol
yapım ve onarım çalışmaları gerçekleşt r yor.
F n ke Beled yes
tarafından, lçe genel ndek yollarda meydana gelen
tahr batların bakım ve onarım şlemler devam ed yor. F n ke Beled yes Fen
İşler Müdürlüğü ek pler ,
vatandaşların ht yaçları
ve talepler doğrultusunda
Yazır Mahalles ’nde 3 b n
metrekarel k k l t parke yol
yapım çalışması gerçek-

leşt r yor. Yama çalışması
le onarılab lecek yollarda
yama çalışması gerçekleşt ren F n ke Beled yes
Fen İşler Müdürlüğü ek pler , yama le tam r ed lemeyecek bölgelerde k l t
taşı döşeme şlemler yle
onarımlar yapıyor.
Yazır Mahalles
le Ernez Mahalles arasında kalan Yazır Bel mevk nde lerleyen günlerde
yollarda oluşan bozuklukların tam r ed leceğ b ld r ld . * HABER MERKEZİ

Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Gaz paşa yol
kontrol noktasında
durdurulan otobüste
b r k ş n n üzer nde
uyuşturucu hap ele geç r ld .
İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan
açıklama şöyle : “Alanya
Cumhur yet Başsavcılığı
tal matları doğrultusunda; Gaz paşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney

Jandarma Karakol Komutanlığı ek pler tarafından yol kontrol noktasında durdurulan otobüste
yapılan k ml k kontrolünde yolcu olarak bulunan
K.U s ml şahsın şüphel
hareketler serg lemes
üzer ne yapılan üst aramasında 98 adet extacy
hap uyuşturucu madde
ele geç r lm şt r.”
* HABER MERKEZİ

net m Kurulu’na sunulmasına
oy b rl ğ le karar ver lm şt r.”
Akaryakıt Pompa
Ödeme Kayded c C hazlarının Kullanımı
Toplantıda ayrıca,
akaryakıt pompa ödeme kayded c c hazlarının kullanımı
da ele alındı. Üyeler, Gel r İdares Başkanlığı tarafından,
EKÜ’süz (Elektron k Kayıt
Ün tes bulunmayan) esk
nes l pompa ödeme kayded c c hazların yen nes l akaryakıt pompa ödeme kayded c c hazlara geç ş zorunluluğuna yönel k 3 aylık süre uzatımında bulunulduğu ve 30
Haz ran 2022 tar h nde sona
erecek süren n, 30 Eylül
2022 tar h ne kadar uzatıldığını kaydett .
Kom te üyeler düzenleme hakkında şunları bel rtt : “Elektron k kayıt ün tes
olmayan (EKÜ’süz) ve akaryakıt stasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ün teler ne bağlanma zorunluluğu
bulunan ödeme kayded c c hazların (EKÜ’süz EN
Pompa ÖKC’ler n) en geç 30
Eylül 2022 tar h ne kadar değ şt r lmes gerekt ğ ,
·24.3.2021 tar h nden önce
Bakanlıkça onaylanan ve hal hazırda kullanılmakta olan;
EKÜ’süz EN Pompa
ÖKC’ler n 24.3.2021 tar h nden t baren, EKÜ’lü EN
ÖKC’ler n se 30.9.2022 tar h nden t baren akaryakıt stasyonu şletmeler tarafın-

dan üçüncü k ş lere satışı
veya devr n n yapılamayacağı,
30.9.2022 tar h nden
t baren EN Pompa ÖKC’ler n
üret m , thal , mühürlenmes
ve satışının yapılmayacağı.
24.3.2021 tar h le
30.9.2022 tar hler arasında
yen mükelleﬁyet tes s ed lmes (kül hal nde dev r dah l)
veya şube ş yer açılması durumunda, mükelleﬁyet n tes s
ed ld ğ , şube ş yer n n açıldığı veya dev r tar h nden t baren en geç 60 gün çer s nde
bu ş yerler nde YN Pompa
ÖKC’ler n kullanılmasının zorunlu olduğu, bel rt len süre
çer s nde henüz onay ver lm ş YN Pompa ÖKC’n n bulunmaması hal nde se
EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’ler n
kullanılmasının zorunlu olduğu; ancak bu süre çer s nde ﬁ- ed lm şt r.”
14. Grup Meslek Kolen akaryakıt satışına başlanması durumunda se satı- m te üyeler , öner n n b r yazı
şa başlamadan önce bu zo- le TOBB aracılığıyla T.C. Harunluluğun başlayacağı fade z ne ve Mal ye Bakanlığı’na
yazılması hususunun Yöneed lm şt r.
Bu çerçevede, yen t m Kurulu’na sunulmasına
nes l yazar kasa ç n onay sü- karar verd .
Dağıtım Ş rketler rec tamamlanan sadece b r
ﬁrma olması ve rekabet açı- n n Uyguladığı İskonto
sından satış yasağının bu- Oranları
lunması neden yle akaryakıt
Toplantıda Kom te
bay ler n n yükümlülükler n üyeler sektör üyeler nden
bel rlenen zaman ç nde yer - gelen ş kayetler de değerne get reb lmeler n n müm- lend rd . Üyeler, bazı akaryakün olmaması neden yle kıt dağıtım ş rketler n n skon30.09.2022 tar h nde sona to adı altında dağıttıkları karterecek süren n 31.12.2023 yı- larla yaptıkları nd r mler n
lına kadar uzatılması talep yüzdesel çoğunluğunu bay -

Korkuteli’de motorsiklet sürücülerine kask,
reflektifli yelek ve koruyucu gözlük uyarısı

ler nden aldıklarını bel rtt .
Yen uygulama le bay ler nden katılım almamaları
gerek rken, nd r m kartları
üzer nden yapılan satışlardan, dağıtım ﬁrmalarının bay lere ﬁnansman yükü yükled ğ n fade eden 14. Grup Kom te Üyeler , bu çerçevede
akaryakıt bay ler n n faal yetler ne devam edeb lmes ve
ülke ekonom s ne katkı sağlayab lmes ç n dağıtım ş rketler n n yaptığı söz konusu
uygulamanın değ şt r lerek
bay lerden h çb r kes nt yapmadan dağıtım ş rketler ne n
skontoyu kend kar marjlarından karşılamalarını öner-

d.

Toplantıda öner n n
b r yazı le TOBB aracılığıyla
Enerj P yasası Düzenleme
Kurulu (EPDK)’na gereğ ç n,
b lg ç n de Petrol Ürünler
İşverenler Send kası (PUİS),
Türk ye Akaryakıt Bay ler Petrol ve Gaz Ş rketler İşveren
Send kası (TABGİS) le Petrol Sanay Derneğ (PETDER)’e yazılması hususunun
Yönet m Kurulu’na sunulmasına karar ver ld .
Antalya T caret ve
Sanay Odası Yönet m Kurulu, kom ten n öner ler yle lg l
gerekl g r ş mler başlattı.
* HABER MERKEZİ

Mahallede atıl durumkullanılmayan esk okul b naları, hem yen den şlev ka- dak okulla lg l tad lat çalışmazanıyor hem de sosyal ve sının devam ett ğ n aktaran
kültürel amaçlı faal yetlerde Muhtar Çırak, “Okulun 3 b n
kullanılıyor. Bu çerçevede
Yen köy Mahalles 'nde de
çalışmalar gerçekleşt r l yor.
Yen köy Mahalle
Muhtarı Al Çırak, konuya
l şk n yaptığı açıklamada,
esk okulun 1976’da nşa
ed ld ğ n , yaklaşık 30 yıldır
boş bulunduğunu, çalışmaların ardından önümüzdek
yıl sosyal ve kültürel amaçlı
h zmet vereceğ n söyled .

metrekarel k bahçes nde peyzaj çalışması da yapılacak. Tamamlandığında çok güzel b r
yer olacak. Başkanımız Mutlu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Korkutel İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Traf k
T mler n n katılımıyla yol kullanıcılarına ve vatandaşlara;
Kask, Koruyucu Gözlük
ve Reflekt fl Yelek g ymen n
önem hakkında Traf k b lg lend rme sem ner ver ls .
Emn yet kemer kullanma, hız kuralları, geç ş öncel ğ ,
genel Taf k kuralları, kavşaklarda
geç ş öncel ğ , sürücü belge sınıfları kapsamı ve sürücü belges z araç kullanmanın sonuçları,

F z k Tedav ve Rehab l tasyon Uzmanı Doçent Doktor Yeş m Ç men,
okul çağı çocuklarında gel şeb lecek duruş bozuklukları ve omurga problemler n n önlenmes ç n
neler yapılması gerekt ğ n anlattı.
Ç men, okul çantalarının yanlış kullanımının
çocukları er şk n dönemde
de etk leyeb lecek çeş tl
kas skelet s stem problemler ne, skolyoz ve kamburluk g b omurga d z l m bozukluklarına neden olab ld ğ n bel rtt .
Boyutlarına ve
ağırlığına d kkat ed n
F z k Tedav ve Rehab l tasyon Uzmanı Doç.
Dr. Yeş m Ç men, okul çağındak çocukların sırt çantalarının kanvas, v n l g b
haﬁf malzemelerden yapılmış olması gerekt ğ n n altını ç zd .
“Boyut olarak çok
büyük olmamalı, göğüs gen şl ğ nden daha gen ş olmamasına d kkat ed lmel d r. Sırt ve bel bölges ne yerleşt r lmel , kalçalara doğru
sarkması engellenmel d r”
d y e n D o ç . D r. Ye ş m
Ç men, “Çanta ağırlığının
çocuğun ağırlığının yüzde
15’ n geçmemes ne d kkat
ed lmel d r. Yüzde 20’s n
geçmek zorunda kalındıysa
tekerlekl olanları terc h ed lmel d r” açıklamasında bulundu.
“Çanta omuza tek
taraflı atılmamalı. Yükün
sırta eş t olarak dağılması

sağlanmalıdır. Ağır c s mler
çantanın merkez ne gelecek şek lde yerleşt r lmel d r” fadeler n kullanan Doç.
Dr. Yeş m Ç men “Sırtla
çanta arasında boşluk kalmamasına özen göster lmes gerek yor. Bu sebeple
bel kemer olanlar terc h
ed lmel ” ded .
Bel kemer n n, çantanın ağırlık merkez n n
sırta yaklaşmasını sağlayarak denges z yüklenmey önled ğ n bel rtt .
Çocuklarınızın ş kayetler n gözlemley n
“Çocuk okul çantasını yerden kaldırırken önce
çömelmel ve çantayı kend ne yaklaştırmalı, ondan
sonra kaldırmalıdır” fades n kullanan Doç. Dr. Yeş m
Ç men, “Uzun sürel çanta
taşımamalı, ayakta beklenmes gerek yorsa çanta
yere bırakılarak beklenmel d r” d yerek uzun sürel ağırlıkların omurgaya zarar verd ğ n söyled .
Ebeveynler de bu
konuda d kkatl olmaları konusunda uyaran F z k Tedav ve Rehab l tasyon Uzmanı Doç. Dr. Yeş m Ç men
“Doğru kullanılmayan çanta
çocuğunuzda ağrılara
neden olarak ﬁz ksel ve z h nsel gel ş m n olumsuz etk leyeb l r. Boyun-sırt ağrısı,
bel ağrısı, ellerde uyuşma ş kayetler n n olup olmadığı
sorgulanmalı ve bu ş kayetler varsa mutlaka b r uzman
hek me başvurulmalıdır” fadeler n kullandı.
* HABER MERKEZİ

Milletvekili Budak : “Basın Kartları
iktidarın sopasına dönüştü”
CHP Antalya M lletvek l Çet n Osman Budak, Cumhurbaşkanlığı İlet ş m Başkanlığı tarafından dağıtımı gec kt r len basın kartlarını TBMM
gündem ne taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
tarafından yanıtlanması taleb yle TBMM Başkanlığı’na b r
soru önerges veren Budak,
“İkt darın sansür kurumu g b
çalışan İlet ş m Başkanlığı,
basın kartlarının yen lenmes n
kasıtlı olarak gec kt r yor.
TBMM Genel Kuru-

lu’nun açılması le gündeme gelecek Dezenformasyon Kanun
Tekl f n n yasalaşmasını bekl yor. Kanun Tekl f yasalaştıktan
sonra b rçok basın mensubunun kartı sadece kt dara muhal f oldukları gerekçes yle
ptal ed leb lecek” ded .
Dezenformasyon
Kanun Tekl f n n temel hedef n n seç mler yaklaşırken muhal f basının baskı altına alınması olduğunu fade eden
Budak, şöyle konuştu:
“Kanun tekl f bu hal yle yasalaşırsa, sırf kt dara muhalefet ett kler
ç n basın mensuplarının meslekten men
ed lmeler mümkün
hale gelecek. Tekl f le
Basın Kartı alab lecek
gazetec ler n tanımı yen den yapılıyor. Daha
önce ‘suç örgütü kurmak ya da örgüte üye
olmak’ suçlarından
basın kartları ver lm yor ya da ptal ed l yordu. Artık bu tanım gen şlet lerek, muğlak b r
fadeyle “kamu barışına karşı şlenen suçlar”
tanımı get r l yor.
Muhal f medyanın
nefes almasına z n vermemek ç n eller nden
gelen kısıtlamayı yap-

maktan ger durmuyorlar.
Basın kartları da kt darın sopası hal ne dönüşmüş durumda. K m n gazetec olup olmadığına, hang faal yetler n gazetec l k faal yet olup olmadığına kamu otor terler değ l,
meslek örgütler karar vermel d r. İkt darın özgür basını yıldırma çabaları seç mler yaklaşırken ş ddet n artıracak”
KAÇ GAZETECİNİN
BASIN KARTI İPTAL EDİLDİ?
Budak, soru önerges nde şu soruların yanıtlanmasını sted : “Süres dolan basın
kartlarının tesl m ed lmemes n n sebeb ned r? Son yapılan
Basın Kartı Kom syonu toplantısında basın kartı ptal ed len
ya da basın kartı başvurusu
redded len gazetec sayısı kaçtır? 24 Temmuz 2018’den ber
kaç gazetec n n basın kartı,
hang gerekçelerle ptal ed lm şt r? 24 Temmuz 2018’den
kaç gazetec n n basın kartı başvurusu, hang gerekçelerle redded lm şt r? Geçm şte mülga
Basın Yayın Enformasyon
Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleşt r len basın kartları
basım ş , özel ş rkete devred lm ş m d r? Devred ld yse hang
yöntemle, hang ş rkete, hang
koşullar altında, ne kadar ücret
karşılığında devred lm şt r?
* HABER MERKEZİ

Kepez Beled yes ’n n düzenled ğ
Uluslararası Res m Çalıştayı sanatseverler Dokumapark’ta buluşturdu.
Çalıştaya yurt ç ve yurtdışından 25 sanatçı katıldı.
Sanata ve sanatçıya büyük önem
veren Kepez Beled yes ,

fırçalar, boyalar konuştu.
1 Ek m tar h ne kadar
devam edecek Uluslararası Res m Çalıştayı,
10.00 le 20.00 saatler
arasında çalışmalarını yürütüyor.
Etk nl k küratörlüğünü Zübeyde
Yavuz’un gerçekleşt rd ğ
çalıştay da, sanatçıların

la sanatseverler n beğen s ne sunulacak.
Kültür ve sanat
adası Dokumapark’tak sanatın b rleşt r c atmosfer nde gerçekleşt r len eserler

Başkan Uysal’ı Antalya Barosu’nca düzenlenecek ş r geces ne davet ett .
K taplarında Eng n
Cemal mahlasını kullanan ve
yaklaşık 20 yıldır Antalya’da

K t a p ç ı d a nan b r kamette mal ed lsahte ve kaçak alkol d ğ n n tesp t ed lmes
satışı yapılıyormuş. üzer ne, KOM Şube Mü-

avukatlık yapan Akbaba, meslektaşı avukat Üm t Uysal’ı makamında z yaret ett .
“Lav nya’nın aşkla mt hanı” adında yayımlanmış b r
öykü k tabı bulunan ve aynı zamanda b r edeb yatsever
olan Başkan Uysal’a çok
değer verd ğ n bel rten
Akbaba, Klaros Yayınlarından çıkan son ş r k tabı Suyun Uyanışı’nı da
Uysal’a hed ye ett . Akbaba, ayrıca, Başkan Üm t
Uysal’ı gelecek haftalarda Antalya Barosu’nca
düzenlenecek ş r geces ne davet ett ve b r ş r
okuma sözü aldı.
43 yaşındak şa r Akbaba’nın Dönüşyolu ve
Kırkıncı Gece s ml ş r
ve Düşgören adında
roman türünde yayımlanmış k tapları bulunuyor.
Ocak ayında yayımlanan
ve b r destan n tel ğ taşıyan 94 sayfalık Suyun
Uyanışı, Türk ye’de 19 yıldır süren adalet ve özgürlük stenc n konu alıyor.
Akbaba, yakın b r zamanda se Antalya’da şlenen b r c nayet ve onun
etrafında dönen olayları
konu olan yen romanın
da okuyucuyla buluşacağını söyled .
* HABER MERKEZİ

Yurt ç ve yurtdışından 25 sanatçının katılımıyla gerçekleşt r len
çalıştay da kara kalemler,

emek emek lmek lmek
tuvale şled kler b rb r nden kıymetl eserler, çalıştayın tamamlanmasıy-

1929 sürücüye para cezası
Antalya’da hel kopter ve drone destekl traf k denet m gerçekleşt r ld .
Antalya Val l ğ İl Emn yet Müdürlüğü Bölge Traf k Denetleme Şube Müdürlüğü
ek pler nce hel kopter
ve drone destekl traf k
kontrolü gerçekleşt r ld.
Antalya İl Emn yet Müdürlüğünden
alınan b lg lere göre
19.09.2022 le
26.09.2022 tar hler
arasında farklı saatlerde traf k ek pler nce havadan hel kopter ve
drone destekl emn yet
kemer , radar, alkol, kırmızı ışık denet m , hatalı sollama g b konularda denet m yapıldı.
Traf k düzen ve güvenl ğ n n sağlanması
amacıyla denet m faal yetler n n etk n b r şek lde devam edeceğ
bel rt len açıklamada
özell kle sürücülerde
denet m duygusunun
üst düzeyde tutulmasının hedeflend ğ bel rt ld .

Antalya’nın b rçok noktasında gen ş
kapsamlı gerçekleşt r len traf k denetlemeler nde eks ğ görülen
araç ve sürücüler ne
ceza şlem uygulanırken; sürücüler, traf k
kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emn yet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan hel kopter ve drone le yapılan denet mler n de
devam edeceğ b lg s
ver ld .
Gerçekleşt r len denet mler sonucu;
hel kopter–drone denet m nde 686 sürücüye, araçların tekn k donanımı denet m kapsamında 1.742 araç denetlenm ş olup 126 sürücüye, radarla hız denet m kapsamında
623 sürücüye traf k
dar para cezası uygul a n m ı ş t ı r. A y r ı c a ,
"Yaşam Tünel Eğ t m
Çadırı”nda 105 araç ve
472 yolcu olmak üzere
toplam 577 yol kullanıcısına eğ t m ver ld .
* HABER MERKEZİ

Rektör Özkan’dan Elmalı MYO’ya ziyaret

Akden z Ün vers tes
Rektörü Prof. Dr. Özlenen
Özkan, Korkutel Meslek Yüksekokulu'nda ATSO ş b rl ğ yle hayata geç r len Elektron k Haberleşme Laboratuvarının açılışına katıldı.
HER ŞEY KALİTELİ
BİR EĞİTİM İÇİN
Akden z Ün vers tes
Rektörü Prof. Dr. Özlenen
Özkan, ün vers te ve şeh r ş
b rl ğ n n güzel b r örneğ olan
ATSO Elektron k Haberleşme Laboratuvarının açılışı
ç n b r arada olmaktan mutluluk duyduğunu fade ett .
MYO’LARIN İLÇELERE ÖNEMLİ KATKISI VAR
Meslek yüksekokullarının st hdam olanağının

gen şl ğ ne değ nen Rektör
Özkan, “Bunun ç n n tel kl b r
eğ t m çok öneml . Açılışını
yaptığımız laboratuvar sayes nde öğrenc ler m z çok
daha güzel, kal tel b r eğ t m
alacaklar nşallah. Laboratuvarın açılışında desteğ olan
ATSO Başkanımız Davut
Çet n’e ve üyeler ne teşekkür
ed yorum. Geld ğ m günden
ber hak katen çok önems yorum ün vers ten n şeh r le ş
b rl ğ n . B z hep merkez konuşuyoruz ama lçelerde çok
kıymetl . İlçelerde bulunan
MYO’larımızın ekonom ye ve
st hdama katkısı çok öneml .
Öğrenc ler m z de lçeler m zde sosyal hayata katkıda bulunuyorlar.” ded .

ÖĞRENCİLERİMİZ
İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA
KOYMALIYIZ
AT S O B a ş k a n ı
Davut Çet n, yed yıllık görev
süres boyunca Antalya’ya
h zmet etmekten mutluluk
duyduğunu söyleyerek memleket olan
Korkutel ’ne poz t f
ayrımcılıkta bulunduğunu fade ett .
Akden z Ün vers tes Rektörü
Prof. Dr. Özlenen
Özkan le ün vers teşeh r ş b rl ğ çer s nde b rçok projede b r
arada olduklarını söyleyen Çet n, “Elektron k ve Otomasyon bö-

ortaya çıkaran sanatçılarda
Antalyalıların lg odağı
oldu. Vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını yakından
zleme mkanı buldu.
* HABER MERKEZİ

Kitap değil, sahte ve
kaçak alkol satıyorlarmış

Şair Engin Akbaba’dan Başkan
Uysal’a “Suyun Uyanışı” kitabı

Muratpaşa Beled ye
Başkanı Üm t Uysal, son ş r k tabı ‘Suyun Uyanışı’ yayımlanan avukat Eng n Akbaba’yla
b r araya geld . Akbaba, mzalı
b r k tabını hed ye ederken

Antalyalıları sanatın b rleşt r c kl m nde b r
araya get rd . Kepez Beled yes ’n n Uluslararası
Res m Çalıştayı sanatseverler Dokumapark’ta buluşturdu. Modern Sanatlar Galer s bahçes ndek
doğanın eşs z kl m , sanatın eşs z güzell kler yle
b rleşt .

traf k ışık ve şaretler , Hız kuralları ve tak p mesafes ,
Alkollü ve uyuşturucu
madde kullanımının sürücüler
üzer ndek etk ler , tak p mesafes ve güvenl sürüş tekn kler hususunda eğ t m ver lerek, 80 motos klet sürücüsüne reflekt fl
yelek ve 100 adet eğ t m broşürü
Korkutel Kaymakamı Sezg n
Üçüncü, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm Vedat Kılınç ve lçe
Emn yet Müdürü Mehmet Akbulut’un katılımı le dağıtıldı.
* HABER MERKEZİ

Ulutaş’a, Yen köy’e yaptığı bu
yatırımdan dolayı çok teşekkür
ed yorum.” ded .
* HABER MERKEZİ

Okul çantasını doğru kullanmıyorsa
kas ve iskelet sistemi zarar görebilir

5

Uluslararası Resim Çalıştayı
sanatseverleri Dokumapark’ta buluşturdu

Kaş’ta 30 yıldır kullanılmayan okul restore
edilerek sosyal faaliyetlerde kullanılacak
Kaş lçes nde 15
mahallede bulunan 17
esk okulun sosyal ve
kültürel faal yetlerde kullanılmak üzere yen den
yapılması projes çalışmaları devam ed yor. Yen köy Mahalles 'ndek
esk okul da onarılarak,
hayata kazandırılıyor.
Kaş Beled yes ve
İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
arasında mzalanan protokol kapsamında yapılan çalışmalarla mahallelerde atıl
durumda bulunan kapalı ve
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lümünde 105 öğrenc m z var ama burada haberleşme alanında çocukların öğreneb leceğ
b r laboratuvar olmaması üzer ne böyle b r laboratuvarı kurma kararı
aldık. Bütçelerde pandem den dolayı sıkıntı
vardı ama bütün mkanlarımızı zorlayarak laboratuvarın tamamını alalım ded k. İk parça hal ndeyd burası. Yüzde
30-35’ gelecek olan
aletlerde var. Ün vers teler öğrenc ler n eğ t m
ç n her şey yapıyorlar
ama b z ş adamları da
öğrenc ler m z ve ün vers tem z ç n el m z taşın altına koymalıyız. Korkutel ’ne
ne kadar çok öğrenc gel rse
Korkutel ’n n sosyal hayatına
ve t caret hayatına o kadar
çok destek ver r.” d ye düşündüğünü söyled .

REKTÖR ÖZKAN
ELMALI MYO'NU DA
ZİYARET ETTİ
Akden z Ün vers tes
Rektörü Prof. Dr. Özlenen
Özkan, Korkutel programının ardından Elmalı Meslek
Yüksekokulu'nu da z yaret
ederek öğret m üyeler ve öğrenc lerle sohbet ett .
Elmalı MYO Müdürü
Doç. Dr. Mükerrem Oral,
müdür yardımcıları Öğr. Gör.
Dr. Recep Balkıç, Öğr. Gör
S nan B çer ve öğret m üyeler tarafından karşılanan Rektör Özkan'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceng z Toker ve
Genel Sekreter Al Evren
İmre eşl k ett .
Yen eğ t m öğret m
yılının hayırlı olması d lekler n leten Rektör Özkan öğret m üyeler le b lg alışver ş nde bulundu ve öğrenc ler le
de b r süre sohbet ett .
* HABER MERKEZİ

İl Jandarma Ko- dürlüğü ve Kepez İlçe
mutanlığı’nca yapılan Jandarma Karakol Koaçıklama şöyle : “Antalya mutanlığı Merkez JandaCumhur yet Başsavcılığı rema Komutanlığı unsurtal matları doğrultusun- larınca S.G. ve V.B. s ml
da; Antalya İl Jandarma şahıslara a t şletmede yaKomutanlığı Kom Şube pılan aramada kaçak ve
Müdürlüğü’nce kaçakcılı- sahte olduğu değerlend ğın men ve tak b hakkın- r len;
da yapılan çalışmalar ne- 200 l tre rakı, 20 l tre
t ces nde; Kışla Mahalle- şarap, 15 l tre v sk , 120
s ’nde faal yet gösteren ş- l tre et l alkol ve 2 l tre analetmede k tap satışı adı al- son aromasına el konultında kaçak / sahte alkol muştur.
Olayla lg l şüpsatışı yapıldığı ve bu
hel
şahıslar
yakalanarak
kaçak / sahte alkoller n
gözaltına
alınmıştır.”
Fat h Mahalles ’nde bulu* HABER MERKEZİ

AKS’de Gündem : Sergi
Söyleşisi / Bu Şenlik Tam Senlik

Antalya Kültür
Sanat Vakfı’nda söyleş ler devam ed yor.
Bugün saat
17:00’da Ayşe Yaltırım
ve Murat Germen’ n katıldığı b r söyleş düzenlenecek.
Moderatörlüğünü Münevver Em noğ-

lu’nun yapacağı söyleş ,
Yaltırım’ın enerj s ne,
merak duygusuna, üretmeye ve sanata da r olan
aşkına ve elbette sürekl
olarak özgün tekn kler deneyerek kalıpları yıkan,
tekdüzeleşmeyen sanat
öyküsüne odaklanacak.
* HABER MERKEZİ

Van’dan uyuşturucu
getiren 2 kişi yakalandı

Van’dan uyuşturucu get ren 2 k ş yakalandı.
Yapılan açıklamada, “Ser k Cumhur yet
Başsavcılığı tal matları
doğrultusunda; Antalya İl
Jandarma Komutanlığı
KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Van İl nden Antalya İl ne yüklü m ktarda
uyuşturucu madde get rerek p yasaya sürecekler
yönünde duyum alınması
üzer ne, M.Y. ve M.E.

s ml şahıslar KOM-İSTH
Şube Müdürlüğü ve Ser k
İlçe Jandarma Komutanlığı ek pler le b rl kte yapılan çalışmalar sonucu
Ser k lçes , Akçaalan mahalles nde yakalanmıştır.
Şüphel ler n yapılan üst aramasında; 1009
Gram metamfetam n
uyuşturucu maddes ele
geç r lm şt r.
Olay le lg l olarak şahıs gözaltına alınmıştır.” den ld .
* HABER MERKEZİ
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Antalyaspor, en çok gol yiyen 3. takım
MANI

DEFANSTA DEĞİŞİM ZA-

Oyuna g rd kten sonra 11
san yede kırmızı kartla saha dışında
kalan kırmızı - beyazlıların Japon futbolcusu Nakaj ma antrenmanlardak hırsı le d kkatler çek yor.
Hırsının kurbanı olan ve gereks z yaptığı faul sonrasında 2 maç
ceza alan Nakaj ma, l g n 11. haftasında forma g yeb lecek.
Antalyaspor’un orta sahadak sıkıntılarını çözeceğ gözüyle
bakılan Nakaj ma’nın bu aşamadan
sonra takıma çok fazla katkı sağlaması ve kırmızı kartı unutturması gerek yor.
Transfer n son gününde
gelen s mler henüz takıma katkı koymazken, haftaya oynanacak Konyaspor maçı le forma g ymeye başlamaları beklen yor.
* FERUDUN ÖZGÜNSÜR

Türk ye C mnast k Federasyonu tarafından düzenlenen R tm k
C mnast k Kulüplerarası
Genç & Büyük Yarışmaları’nın 2. Etabı İstanbul’da düzenlend .
Uğur Mumcu
Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmalara katılan

Reform
şart...
ferudunozgunsur07@gma l.com
Bu öncel kl ve olmazsa olmaz.
Sonrasında da eğ t ml , yurt dışında eğ t mler aldırılmış tekn k adamlar
altyapıların başına get r lmel .
Buradan yet şen futbolcuların A
takımlarda oynatılması da sağlanmalı.
Buna ne yazık k günlük başarı
arayan yönet c ler n, ne de tekn k adamların tahammülü var.
Eğer b r zorunluluk yoksa, sakatlanan çok çok tecrübel n n yer ne b r
başka alternat f çok çok tecrübel yoksa
mecburen genç oynuyor. O da muc ze

yaratmak zorunda. 1-2 maç oynaması,
başarılı olması yeterl değ l. B r kalemde
s l p atılıyor.
Oynamadan h ç b r futbolcunun
başarılı olması, kend s n kanıtlaması
söz konusu değ l.
S z bakmayın tekn k adamların
ben gençlere önem ver yorum ded kler ne. Koskoca b r yalan.
Süper L g’de altyapıdan gelen
kaç futbolcu forma şansı buluyor ?
Geçen yılı bırakın bu yıla bakın. Aklına
gelen b r s m söyles n. Uzağa g tmey n
Antalyaspor’a bakın. Bırakın altyapıdan
gelmes n , her herhang b r takımdan gelm ş 18-20 yaşlarında b r tek futbolcu
sm sayın ...
İğney kend m ze, çuvaldızı başkasına batıralım.
Futbolda başarı st yorsak,
uzun soluklu düşünmek ve altyapının
A’sından başlayarak reform gerçekleşt rmel y z.

Daha önce 20
Eylül 2022 tar h nde İl B r nc l ğ müsabakalarında
madalyaları toplayan kırmızı beyazlılar, İstanbul’da da adını en üst sıraya yazdırarak yüksel ş
graf ğ n sürdürdüğünü
kanıtladı.
* HABER MERKEZİ
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Ferudun ÖZGÜNSÜR

Antalyaspor c mnast k takımı topladığı 415.3 puan
le rak pler n ger de bırakarak büyükler kategor s
şamp yonu olurken aynı
kategor de b reysel olarak yarışan N lgün Sarıoğlu k nc , takım arkadaşı El f Sarıoğlu se dördüncü oldu.

Antalya ve Elmalı'da vatandaşın gözü-kulağı

ELMALI

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

Telefonumuz: 0 242 24 42 13
C

M

Telefonumuz: 0 242 606 07 10
Y

M

Antalyaspor’lu cimnastikçiler
İstanbul’da madalyaları topladı

Y
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Antalyaspor Süper L g’ n en fazla
gol y yen takımları arasında 3. sırada yer alıyor.
L g n en fazla golü kales nde gören
k takımı Alanyaspor ve Kasımpaşa. 15'er
gol. Antalyaspor se Süper L g’ n 14 golle en
fazla gol y yen 4. takımı.
Son haftalarda gol atma sıkıntısı yaşayan, ancak rak b n gol yollarında etk l olmasını ve skor avantajı yakalamasını engelleyemeyen Antalyaspor’da en fazla defans
hataları gündem oldu.
L ge Galatasaray mağlub yet le başlayan ve sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan kırmızı - beyazlılar, ardından Ümran yespor’u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup
ett .
Kend sahasında Trabzonspor’u 52'l k skorla geçen Antalyaspor, daha sonra
oynanan 2's ç 2's de deplasmanda olmak
üzere 4 karşılaşmayı da puansız kapattı.
Kend sahasında Adana Dem rspor’a 3-0, Kasımpaşa’ya 2-0 kaybeden Antalyaspor, deplasmanda da Gaz antep’e 5-2,
Kayser spor’a se 1-0 mağlup oldu.
7 haftada kales nde 14 gol gören kırmızı - beyazlılar, geçt ğ m z yılın aks ne kales nde çok fazla gol pos zyona z n ver yor.

Türk futbolunun Avrupa’dak
durumu ortada.
Sıralamadak yer n z bell . Avrupa futbolunda çok fazla yer m z yok.
Bunun nedenler n kalem kalem sıralayab l r z. Pek çok neden var elbette.
S stem sorunu var. Altyapı sorunu var. Yönet c sorunumuz var. Tekn k adam sorunumuz var. Altyapılardak tekn k adamlarımızın eğ t ml
olma sorunumuz var, sabır - sabırsızlık
sorunumuz var.
Futbolun gel ş m altyapılardan
başlar. Altyapılara ne kadar önem ver rsen z, ne kadar yatırım yaparsanız, altyapılarınızdak antrenörler n z, tekn k
adamlarınız ne kadar eğ t ml - b lg l
olurlarsa, altyapılardan o kadar fazla futbolcuyu A takımınıza dah l edeb l rs n z.
Bunları yapmak ç n öncel kle
altyapı antrenörler n z n profesyonel olmasını, madd olarak rahat olmalarını
sağlamak zorundasınız.

7 haftasının en az 5 maçında bunu yapamazken, özell kle son 4 haftada
bunun karşılığını puansız sahadan ayrılmakla öded ler.
HATA HAKKIMIZ KALMADI
Antalyaspor, cezalı ve sakat
futbolcuları neden yle sıkıntı yaşarken,
özell kle Ömer’ n olmaması defansta,
Fernando’nun b r haftalık sakatlığı
Adana Dem rspor maçında, Fredy’n n

Nakajima kendisini affettirmeli
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Ömer Toprak’ın Trabzonspor maçı önces nde sakatlanmasının ardından Veysel - Kudr ashov
k l s le maçlara çıkan Antalyaspor, Trabzonspor maçı har ç 4 karşılaşmada da kales n gole kapamayan Antalyaspor’dsa özell kle
stoper ve kalec hataları önplana
çıktı.
Konyaspor maçıyla b rl kte
Lyund ma ve y leşmes hal nde
Ömer’ n stoperde k l olması beklen rken, Ömer’ n ger dönmemes
hal nde Lyund ma’nın yanında Veysel veya Kdr ashov’un oynaması
beklen yor
Lyund ma’nın geld ğ haftalarda
form graﬁğ n n yeters z olması
yedek kulübes nde kalmasını sağlarken, m ll maç arası ve bu hafta
sonuda Antalyaspor’un karşılaşmasının olmaması, tecrübel sm n
eks kler tamamlayarak hazır hale
gelmes n sağlayacak.
SADECE DEFANS DEĞİL
Antalyaspor’da bazı futbolcuların beklent ler n altında kal-

ması mağlub yetler n nedenler arasında.
Günümüz futbolunda takım savunması çok büyük önem taşırken, sahada yer alan 10 futbolcu da rak p hücumda ken kend savunmasına yardım etmek, rak b kontrol etmek ve rak b n kend ceza sahası çevres nde etk l olmasını önlemek zorunda.
Antalyaspor l g n ger de kalan
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