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����. Bölge Dönem Güvernörü Kemal Ketrez �le eş� Burcu Ketrez ve Guvernör Yardımcıları Tek�n İnce, Selma

Tek�nalp, Antalya Rotary Kulüp Başkanları, İbrah�m Coşar, Hal�de Akbaş, Güler Açacak, Ozan Işılar, Hasan Al�

Onay, Güneş Çankaya, Uğur D�zer, Konyaaltı Beled�ye Başkanı Sem�h Esen’� z�yaret ederek Antalya Rotary

Kulüpler�n�n kısa ve uzun sürel� projeler� hakkında b�lg� verd�ler.

Z�yarette, yapımı Konyaaltı Beled�s� tarafından gerçekleşt�r�len Ot�st�k Çocuklar Okulu hakkında görüş alış

ver�ş�nde bulunuldu.

����. bölge dönem guvernörü Kemal Ketrez , “Ot�st�k çocukların erken tanısı �ç�n ebeveyn b�lg�lend�rme

toplantısı düzenlemey� planladıklarını, çocuklarımızın hem gel�ş�m hem de büyümeler�n�n çok yönlü tak�p

ed�lmes� gerekt�ğ�n� �fade ett�. Çocuğun gel�ş�m�nde karşılaşılacak herhang� b�r t�p�k durumda uzmanlar

tarafından gerekl� önlemler ve destekler ver�lmel�. Çünkü erken dönemde fark ed�len her b�r r�sk durumu

�lerlemeden çocuğun gel�ş�m�n�n tamamını etk�lemeden durdurulab�l�r ve gerekl� erken müdahale programları

uygulanarak bu r�sk durumları g�der�leb�l�r ”ded�.

Konyaaltı Beled�ye Başkanı Sem�h Esen, eğ�t�me kapıların her zaman açık , sosyal beled�yec�l�k anlayışlarında

çocukların öncel�kl� olduğunu bel�rtt�.

Antalya Eğ�t�m Araştırma Hastanes�ne Bağış

Antalya eğ�t�m araştırma hastanes� Yen� doğan serv�s�ne Ol�mpos Rotary tarafından c�haz bağışı yapıldı.

Burcu Ketrez’�n önderl�ğ�nde yaptığı “İlk Saran Sen Ol” projes� çerçeves�nde Yen� doğan serv�s�ne, her b�r�ne

battan�ye, bere, pat�k ve eld�venden oluşan Set hal�nde bağış yapıldı.

Özel Açı Okulunda “S�ber Zorbalık” Hakkında Konferans Ver�ld�

Öğrenc�ler�m�z g�b� 21.yüzyılda yet�şme çağında olanlar ve gençler akıllı telefonlar ve tablet b�lg�sayarlar

aracılığıyla İnternet’e çok kolay b�r şek�lde ulaşıyorlar. Ve sosyal medya onların günlük yaşamlarının çok büyük

b�r kısmını kapsıyor.

Bu har�ka araç aynı zamanda yen� tehd�tler�n, farklı r�skler�n arttığı b�r alan.

Öğrenc�ler�m�z� bu sorunsal hakkında b�l�nçlend�rmek ve İnternet kullanımında sah�p oldukları haklar, sınırlar,

s�ber suçlar ve sosyal medya kullanımı konusunda b�lg�lend�rmek amacıyla, Özel Açı Okulunda Akadem�syen

Emrah KOZAN  , “Sosyal medya ve güvenl� İnternet kullanımı” konulu b�r konferans verd�.
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5 araç ve ek�p otosuna çarpan
alkollü sürücü: Onları öptüm

ANTALYA’da pol�s�n ‘dur’ �htarına

uymayarak aralarında ek�p otosunun da

bulunduğu 5 araca çarpan 2.40 prom�l

 23.08.2019  0

Konyalılar Cam��’n�n yapımı başladı

Kepez Beled�yes�, Düdenbaşı Mahalles�

Gaz� Bulvarı üzer�nde yer alan ve karkası

tamamlanan Konyalılar Cam��’n�n �nce

�şler�n�n yapımını başlattı. Kepez

 10.11.2020  0

Antalya OSB, TSE Cov�d-19 güvenl�
h�zmet belges� alan �lk kuruluş oldu

Antalya Organ�ze Sanay� Bölge

Müdürlüğü Türk Standartları Enst�tüsü �le

yaptığı görüşmeler ve �lett�ğ� talepler

 02.07.2020  0

Kepezaltı-Santral’�n sembol ‘Saat
Kules�’ DokumaPark’a taşındı

Kepez Beled�yes�, 2006 yılında Kepezaltı-

Santral Mahalles�’ne konuşlandırılan ve

bugün kentsel dönüşüm alanında kalan 

 09.06.2020  0

Avrupa ve Türk�ye’n�n en büyük
Yeş�l OSB’s� D�k�l�’de kuruluyor

Ege Bölges�’nde yapılan yaş meyve

sebze üret�m�n� yıllık 80 b�n ton arttıracak,

3 b�n 500 k�ş�l�k �st�hdam sağlayacak,

 16.02.2021  0

Tütüncü’den 40 dak�kalık tene�üse
portakal sözü

M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk’un,

‘öğrenc�lere 40 dak�ka tene�üs’ sözüne

b�r destek de Kepez Beled�yes�’nden

 21.03.2020  0

Antalya Rotary Kulüpler� Projeden Projeye Koşuyor
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Gençlerden kadına ş�ddete
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Kamberoğlu’yla �lk sınav

“Tur�zm� güçlend�rmek �ç�n var

gücümüzle çalışıyoruz”
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TÜMÜNÜ GÖSTER →Yokuş: Provokasyonları İkt�dar Yaptırıyor! SON DAKİKA  

 Anasayfa Genel Güncel S�yaset Spor Magaz�n Köşe Yazarları Künye Astroloj�


DOLAR 

11,2850 
EURO 

12,7504 
ALTIN 

670,23 
BIST 

1.737


ANTALYA

PARÇALI BULUTLU 21°C
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