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Kıbrıs Barış Harekâtına Katılan 3 gaziye Milli 
Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Korkuteli 
Kaymakamlığındaki törene Kaymakamı Ömer 
Çimşit, Jandarma Komutanı Tğm. Ali Yıldız, Emniyet 
Müdürü Caner Çiçek ve Gazi yakınları katıldı. l 2’DE

KORKUTELI Devlet Hastanesinin 
2019 yılında 11 ayda sunduğu 
hizmetlerin bir önceki yılın top-
lam hizmet sayısını geçtiği ifade 
edildi. Devlet Hastanesi’nde bu yıl 
acil servis dahil olmak üzere on bir 
ayda; 365.293 hastanın ayaktan 
muayene edildiği belirtildi l 16’DA

KORKUTELI 
Kaymakamı Ömer 
Çimşit‘in katılı-
mı, Milli Eğitim 
Müdürü Ismet 
Yıldız Başkanlığın-
da, 2023 eğitim 
vizyonuna yönelik 
istişare ve değer-
lendirme toplantısı 
yapıldı. l 8-9’DA

KORKUTELI Belediye 
Başkanı Ömer Işlek’in 
seçim vaatleri arasında 
yer alan “Cumhureli Projesi” 
hizmete girdi. Cumhureli pro-
jesi 4 ana kol ile ilçe halkına 
hizmet vermeye başladı. 
Cumhureli projesinin içeri-
sinde Evde Sağlık ve Bakım, 
Engezgin Taksi, Kişisel Bakım 
ve Ev Temizlği ile Etüd Evleri 
yer alıyor.  l 4-5’TE

KORKUTELI’DE 
gerçekleşen, 3 

aralık Dünya En-
gelliler ve Farkındalık 

günü etkinliklerine Ilçe 
Emniyet Müdürü Caner 

Çiçek ve emniyet mensupları 
da katıldı. l 7-8’DE

KORKUTELİ

BÜLTEN4 BAŞLIKTA 
HİZMET VERİYOR

11 AYDA 2018’İ GEÇTİ

İLÇE SAĞLIK 
VATANDAŞLARLA
SAĞLIK alanında başarılı işlere imza atan 
Korkuteli Ilçe Sağlık Müdürlüğü; ilçe ge-
nelinde tarama, aşılama, eğitim, denetim 
gibi birçok konuda hizmet vererek vatan-
daşların yanında yer alıyor. l 3-4’TE

‘ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ’

l 10-11’DE

BUGÜN FİDAN
YARIN NEFES
l HABERIN DEVAMI 2’DE

Korkuteli Belediyesi 
Aylık Bilgilendirme Bültenidir 
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KIBRIS GAZİLERİNE 
MADALYA

Kıbrıs Barış Harekâtına Katılan 3 gaziye Milli 
Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Korkuteli 
Kaymakamlığındaki törene Kaymakamı Ömer 
Çimşit, Jandarma Komutanı Tğm. Ali Yıldız, Emniyet 
Müdürü Caner Çiçek ve Gazi yakınları katıldı. 

“KIBRIS BİZİM MİLLİ DAVAMIZ”
“1974’te, Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin 
adadaki mevcudiyetine kastedenleri akamete 
uğratan kahraman mücahitlerimizin bizde-
ki yeri çok farklıdır.” Diyen İlçe Kaymaka-
mı Ömer Çimşit, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sizler, Kıbrıs Türkleri ile Türkiye’nin ezeli 
gönül birlikteliğinin canlı tanıkları, kıymetli 
taşıyıcılarısınız. Kıbrıs Türk halkının varoluş 
mücadelesi, huzuru, güvenliği ve esenliği için 
gözünüzü kırpmadan cepheye koşup gazilik 
mertebesine eriştiniz. Kararlı mücadeleniz 

sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bugün, Ada’nın kurucu ve 
eşit iki parçasından biridir. Hak ve eşitlik 
mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok 
zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türk’ünün sabrı 
ve dirayeti, bizler için gurur kaynağıdır. Bizler 
canımızla kanımızla Kıbrıs Türkü’nün her 
zaman yanında durduk, durmayı da sürdüre-
ceğiz. Anavatan ve garantör Türkiye ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da omuz omuza birlikte 
çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs, bizim milli 
davamızdır.”

Konuşmasının ardından 
Ilçe Kaymakamı Ömer 
Çimşit ve törene katılan 
kurum amirleri ile bir-
likte Kıbrıs Gazilerine 
Madalyalarını takdim 
ederek gazilerle 
hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

HATIRA 
RESMİ
ÇEKTİRDİ

KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETLE MÜCADELE 
KORKUTELİ İlçe Kaymakamlığında Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucu 
hazırlanan 2019-2020 yılları “Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının 
uygulanması ve kadına yönelik şiddet için 
alınması diğer tedbirler görüşüldü. Toplantı 
Kaymakam Ömer Çimşit Başkanlığında, ilgili 
birim amirlerinin katılımıyla Hükümet Kona-
ğı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

BUGÜN FİDAN
YARIN NEFES

11 Kasım 2019‘da saat 
11:11’de, 11 milyon ağacı 
geleceğe miras bırakarak 
“Dünya Rekoru’na koşuyo-
ruz kampanyası kapsamında 
Korkuteli Orman İşletme 
Müdürlüğü öncülüğünde 
İlçemizde 4500 adet fidan 
dikimi gerçekleştirildi. 
“Bugün Fidan Yarın Ne-
fes” kampanyasına İlçemiz 
Kaymakamı Ömer Çimşit, 
katılım gösterdi.



Korkuteli İlçe Sağlık Müdürlüğü; İlçe 
Sağlık Müdürü Oya Dirican önderli-
ğinde, Uzunoluk mahallesi 403.Sok. 
No25 Korkuteli-Antalya adresinde,  
hizmet veriyor. Korkuteli İlçe Sağ-

lık Müdürlüğünün çalışmaları arasında; Aşılama 
faaliyetleri, tarama faaliyetleri, Eğitim faaliyetleri ile 
Denetleme ve Değerlendirme faaliyetleri gibi başlık-
lar yer alıyor. 

AŞILAMA FAALİYETLERİ
Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında; 
birçok hastalığın ve bu hastalıklardan kaynaklanan 
bebek,çocuk,yetişkin ölümlerinin ve sakatlıklarının 
engellenmesi hedeflenerek okullarda ve ilçe genelinde 
aşılama faaliyetleri büyük bir özveriyle yürütülmektedir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ
Bireylerin sağlık konularında farkındalığını artırmak, 
sağlık okuryazarlığını geliştirmek, bilinç düzeyini 
artırmak ve hastalıkların risk faktörlerinin önlenmesi, 
kontrolü için kurum personellerince düzenlenen eğitim 
çalışmaları ilçe mahallelerimizde ve okullarda tüm 
hızıyla devam etmekte olup; hayat kalitesinin en üst 
düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

DENETLEME VE 
DEĞERLENDİRME 
FAALİYETLERİ
Kurum tarafından belli periyotlarla dü-
zenlenen sigara, tütün ve tütün mamül-
leri, eczane ve sağlık kurum denetimle-
ri,su analizleri gibi izleme,değerlendirme 
ve denetleme faaliyetleri hassasiyetle ele 
alınmaktadır. Ayrıca İlçe Sağlık Müdür-
lüğü tarafından; Aile Hekimliği değişik-
lik işlemleri,evlilik öncesi danışmanlık 
hizmetleri, gebe eğitimleri, aile planla-
ması hizmetleri, hasta nakil işlemleri 
gibi birçok hizmet de sunulmaktadır.

İlçe Sağlık3

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
VATANDAŞIN YANINDA
Sağlık alanında başarılı işlere 
imza atan Korkuteli İlçe Sağlık 
Müdürlüğü; ilçe genelinde 
tarama, aşılama, eğitim, 
denetim gibi birçok konuda 
hizmet vererek vatandaşların 
yanında yer alıyor.

TARAMA FAALİYETLERİ
Önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen kanserin 
erken teşhisini sağlamak amacıyla tarama faaliyetleri 
rutin olarak devam ettirilerek uzun ve önemli bir yol kat 
edilmiştir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın 
beden sağlığını korumak amacıyla ilçemizde yapılan işitme 
tarama, diş tarama, görme ve obezite taramaları gibi çeşitli 
hastalıkların erken tespitini ve halkımızın yaşam kalitesini 
artırmayı hedefleyen bir çok tarama ve programlar oldukça 
titizlikle sürdürülmektedir.
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‘CUMHURELİ’ 
HİZMETE GİRDİ
 Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek’in seçim vaatleri arasında yer alan “Cumhureli 
Projesi” hizmete girdi. Cumhureli projesi 4 ana kol ile hizmet vermeye başladı. 
 “EVDE SAĞLIK VE 
BAKIM”
Korkuteli Belediyesi Cum-
hureli projesi ile, Sosyal 
güvencesi olmayan, maddi 
durumu yerinde olmayan, 
yatalak veya ağır hastalar, 
bire bir evlerinde, doktoru-
muz, hemşiremiz ve ATT’miz 
ile, ambulansımızla, haftada 
7 gün 24 saat, ücretsiz bir 
şekilde, tedavi edilecekler. 
  

“ENGEZGİN TAKSİ” 
“Engezgin taksi” ile 
engeller kalkacak. 
Engellilerimiz 7-24, 
akraba gezmesi, 
alış-veriş, sınav,  
gibi ulaşımlarını  
ağlayabilecekler. 
Evlerinden 
alınacaklar, 
yardımcılar ile 
istedikleri yere 
ulaştırılıp, geri 
dönebilecekler. 
Evde bağımlı halde 
bırakılmayacaklar. Artık 
onların da ücretsiz bir 
taksisi var.  

‘ETÜD EVLERİ’
Her mahallenin merkezinde 
bir “etüd evi” olacak. Etüd 
evinin sorumlusu, öğretmen 
olacak. Çocuklarımız 
okul sonrası etüd evinde 
annesini, babasını 
beklerken, derslerini 
çalışabilecek. Ayrıca o 
mahallede okuma yazma 
kursları verilecek. Hafta 
sonları öğrencilerimize, 
gönüllü emekli 
öğretmenlerimizle sınavlara 
hazırlanacaklar.

BAKIM VE TEMİZLİK

29 GÜNDE
YÜZME HAVUZU

KORKUTELİ Belediyesi tarafından 29 
günde tamamlanarak ülke genelinde 
adından söz ettiren “1071 Alparslan 
Yüzme Havuzu ve Spor Yerleşkesi” kısa 
süre önce hizmete açıldı. İçerisinde “Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu, Selçuklu Hama-
mı, Sauna, Fitness salonu, Şok duş, Tenis 

Kortu, Halı saha, Basketbol ve Voley-
bol sahaları ile tartan koşu ve yürüyüş 
parkuru ve Cafeterya”nın yer aldığı 
yerleşkenin ilk ziyaretçileri Korkuteli İlçe 
Kaymakamı Ömer Çimşit ve Korkuteli 
Belediye Başkanı Ömer İşlek, oldu.

Ömer Başkan, proje kitapçığında olmamasına 
rağmen Korkuteli’nin ilk ve tek Yüzme Havuzunu 
sadece 29 günde tamamlayarak hizmete soktu.  

KORKUTELİ Belediye 
Başkanlığı önderliğinde 
İlçe Milli Eğitim işbirliği 
ile oluşturulan “Korkuteli 
Belediyesi Gençlik Mec-
lisi” faaliyetine başladı. 
İlçedeki bütün liselerden, 
öğrenciler tarafından se-
çilen 104 öğrenci, Gençlik 
Meclisini oluşturdu. Kor-
kuteli Belediye Başkanı 
Ömer İşlek, “Korkuteli’de, 
gençlerle ilgili projeleri, 
gençler yapacak. Gençlik 

Meclisi, ihtisas komisyon-
ları ile projeler üretecek, 
gençlerin problemlerini 
ele alacak, çözümler üre-
tecek.” dedi.  
İlk toplantıda, Başkanlığa 
9 aday çıktı. Seçimde 86 
oy kullanıldı. Abdullah 
Keleş 33 oy ile, Korkuteli 
Gençlik Meclisinin Baş-
kanı oldu. Ayrıca, Encü-
men üyeleri ile toplam 11 
ihtisas komisyonuna 5’er 
üyenin seçimi yapıldı.

Korkuteli Gençlik
Meclisi Toplandı

Kendisinin, evinin temizliğini 
bakımını yapamayan, tek ba-
şına yaşayan bakıma muhtaç 
vatandaşlarımız, ücretsiz bir 
şekilde periyodik bakımları 
yapılacak. Evleri, temizlene-
cek. Ev temizlenirken, aynı 

ekibin içerisindeki bir arkada-
şımız da, o amcamızı veya tey-

zemizi alacak, hamam ve kişisel 
bakımlarını yaptıracak. Akşam hem 

kendisi, hem de evi tertemiz olacak. 
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KAPATILAN BELDE 
BELEDİYELERİ AÇILDI
Ülke genelinde Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte Korkuteli’de de kapatılan Belde 
Belediyeleri, yeniden açıldı. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek’in seçim projeleri arasına yer 
alan “Tüm Belde Belediyeleri 6 ay içerisinde yeniden hizmete girecek” vaadi, gerçekleşti. 
5 BELDE BELEDİYESİ 
TEKRAR HİZMETE AÇILDI
Bozova beldesi dışında kalan Küçük-
köy, Büyükköy, Çomaklı, Yelten ve 
Yeşilyayla’da bulunan eski Belediye 
binaları kısa süre önce tadilattan geçi-
rilmişti. Belediye Başkanı Ömer İşlek’in 
de katılımı ile 5 Belde Belediyesine 5’er 
adet personel görevlendirmesi yapı-
larak vatandaşların hizmetine açıldı. 
Personel görevlendirmesinde 1 Belde 
Sorumlusu ile birlikte toplamda 5 gö-
revli iş başı yaptı. 
 
BELEDİYE VE 
DİĞER RESMİ 
KURUM İŞLEMLERİ 
YAPILABİLECEK
İşlek, vatandaşların Belde Belediye bi-
nalarında, bütün işlemleri yaptırabile-
ceklerini ifade ederek, “Belediye binası 

tekrar açılan bölgelerde, çevre ve civar 
köylerin tamamında, vatandaşlarımı-
zın gerek Belediyemiz ile ilgili, gerekse 
başka resmi kurumlardaki işlemleri 
için Korkuteli merkeze gitmek gibi 
bir problemleri kalmayacak. Belediye 
birimimizden bütün işlemlerini çözebi-
lecekler” dedi.  

 BOZOVA TAHSİS SEBE-
BİYLE AÇILAMADI 
Sadece Bozova Belediyesinin açılama-
dığına da dikkat çeken İşlek, “Büyük-
şehir yasası ile Antalya Büyükşehir Be-
lediyesine devredilen Bozova Belediye 
binamızı, diğer Belde Belediyelerimizle 

birlikte faaliyete geçirmek amacıyla bir 
yazı ile Büyükşehir Belediyemizden 
talep ettik. Ancak Büyükşehir Beledi-
yemizden gelen yazıda talebimize ret 
cevabı verilmiştir. Bina tahsisi yapıla-
madığı için beldelerimiz içerisinden 
sadece Bozova Belediyemiz açılama-
mıştır.” dedi.

TOPLAM ÇÖZÜM EKİBİ ÇALIŞIYOR

KORKUTELI Belediye Başkanı Ömer 
Işlek tarafından seçim öncesi proje 
kitapçığında yer alan “Toplam 
Çözüm Ekibi” projesi kapsamında, 
şu ana kadar toplam 27 mahallede 
aciliyeti olan çalışmalar yapıldı.  
Toplam Çözüm Ekibi, 1 Haziran 

2019 tarihinde Osmankalfalar 
mahallesindeki çalışmalara başladı. 
Her hafta pazartesi gününden cuma 
günü akşamına kadar mahallenin en 
acil problemleri çözülmeye çalışıldı. 
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer 
Işlek, hafta boyunca yapılan çalış-

maları bizzat yerinde inceledi. 

DEVLET, KÖYLÜNÜN 
AYAĞINA GİDİYOR 
Ayrıca, Toplam Çözüm Ekibi 
her hafta neredeyse, Salı günü 

başta Kaymakam Ömer Çimşit 
olmak üzere, ilçedeki tüm resmi 
kurumların yetkilileri, o köyde toplu 
olarak vatandaşların problemlerini 
ve dinliyor ve çözüm üretiyorlar. 
Bu çalışma ile, bir anlamda Devlet 
köylünün ayağına gitmiş oluyor.
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EMNİYET PERSONELİ
ENGELLİLER GÜNÜNDE
Korkuteli’de gerçekleşen, 3 aralık Dünya 
Engelliler ve Farkındalık günü etkinliklerine 
İlçe Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve 
emniyet mensupları da katıldı.

İLÇE Emniyet Müdürü Caner 
Çiçek, Korkuteli Özel Son Umut 
Rehabilitasyon Merkezinde 
eğitim alan bir öğrencinin, 
Emniyet Müdürü olma hayalini 

gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü 
Çiçek, kendi makam aracını öğrenci-
nin emrine tahsis ederek ilçede 
devriye gezmesini sağladı. 
Öğrenci, devriye sonunda 
İlçe Emniyet Müdürlü-
ğünde görevli Polis Me-
murlarını selamladı. Daha 
Sonra Emniyet Müdürü 
Caner Çiçek, Korkuteli 
Belediye Başkanı 
Ömer Niyazi 
İşlek, diğer Ku-
rum Amirleri 
ve vatandaş-
larla birlikte 
farkındalık 
yürüyüşüne 
katıldılar. 
İlçe Emniyet 

Müdürü Çiçek, öğrenciler tarafından 
tertip edilen eğlenceye katılmak üzere 
Rehabilitasyon Merkezine davet edildi. 
Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan 
öğrencilerle birlikte türkü söyleyen 
Emniyet Müdürü Çiçek,sonrasında da 
orada eğitim gören öğrencilere 

hediyeler dağıttı.

BİR ENGELLİMİZİN, EMNİYET MÜDÜRÜ 
OLMA HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KORKUTELİ İmrahor İlkokulu 3. Sınıf 
öğrencileri Korkuteli İlçe Emniyet Mü-
dürü Caner Çiçek’i makamında ziyaret 
etti. Yapılan süpriz ziyaretten Emniyet 
Müdürü Çiçek ve görevli Polis Memur-
ları son derece mutlu oldu. Ülkenin 
huzur ve güvenliği için görev yapan 
Polis Teşkilatının her zaman yanında 
olduklarını söyleyen minik öğrenciler, 
bir süre Emniyet Müdürü Çiçek ile 
samimi bir şekilde sohbet ettiler. 

HATIRA FOTOĞRAFI
Öğrenciler daha sonra diğer Polis Me-
murlarının da yanına giderek, yaptık-
ları görevler hakkında sorular sordu ve  
Polislik mesleği hakkında bilgi edindi-
ler. İlçe Emniyet Müdürü Cener Çiçek 
ve öğrenciler telsiz anonsu yaparak ilçe-
deki ekiplerin son durumu ve mevkiisi 
hakkında bilgi istedi. Ziyaret sonunda 
öğrenciler ve Emniyet Müdürü Çiçek, 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

ÖĞRENCİLERDEN EMNİYETE ZİYARET
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Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Caner Çiçek, Plaj Güreşi Dünya 
Şampiyonasında bütün rakiplerini mağlup ederek Dünya Şampiyonluğunu 
kazanan Korkutelili Zeynep Yıldırım’ı makamında kabul ederek hediye verdi. 
PLAJ GÜREŞİNDE, DÜNYA 
ŞAMPİYONU OLDU
KORKUTELI’NIN Yeşiloba köyünden çıkan, 
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi Zeynep Yıldırım, 
10-11 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna’nın 
Odessa şehrinde düzenlenen Dünya Plaj güreşi 
şampiyonasında 60 kiloda yıldızlarda Dünya 
şampiyonluğunu kazanmıştı. Şampiyonluğunun 
ardından memleketi Korkuteli’de davul zurnayla 
karşılanan başarılı sporcumuz Zeynep Yıldırım’ı 
Korkuteli Ilçe Emniyet Müdürü Caner Çiçek, 
makamında kabul eti. 

ÇİÇEK, ‘BAŞARILARININ DEVAMINI BEKLİYORUZ’
Zeynep Yıldırım’ı kazandığı Dünya Şampiyonluğu nedeniyle bir kez daha tebrik eden 
Korkuteli Ilçe Emniyet Müdürü Caner Çiçek, bu başarıdan büyük gurur duyduklarını 
ve başarılarının devamını beklediklerini ifade etti. Emniyet Müdürü Çiçek, Dünya Plaj 
Güreşi Şampiyonu Zeynep Yıldırım’a ay-yıldızlı bir kolye hediye ederek uğurladı. 

EMNİYET ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ’NÜ KUTLADI
TÜM ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de çe-
şitli etkinliklerle kutlanan 24 Kasım Öğretmenler 
Günü  kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Caner 
Çiçek ve İlçemizdeki görevli Polis Memurları,  
öğretmenlerimizi okullarında ziyaret edip çiçek 

dağıttılar. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Caner 
Çiçek, ilçemizde görev yapan öğretmenlerimizin 
bu anlamlı günlerinde yanlarında olmak istedik-
lerini, büyük bir özveri ile yaptıkları görevleri 
sebebiyle kendilerini kutladıklarını ifade etti.

DÜNYA ŞAMPİYONUNA 
AY-YILDIZLI KOLYE



KORKUTELİ İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız 
ve Şube Müdürü Bilal Uysal, 3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü dolayısıyla özel bir ziyarette bulundu. Yıldız 
ve Uysal Korkuteli Osman Önal İlkokulu Özel Eğitim 
sınıfını ziyaret ettiler. 
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yapılan törenlerle ilk olarak Zeynep-Mustafa Kemer Ortaokulu
sonrasında da Cumhuriyet Gülhizar-Osman Sarıca İ.H.O.O.’nun açılışlarını gerçekleştirdi.

OKULLARIN açılış töre-
nine, okulları yaptıran 
Hayırseverler ile aileleri, 
Antalya Valisi Münir 
Karaloğlu, Korkuteli 

Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Milli 
Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Em-
niyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim 
Acar, İlçe Milli Müdürü İsmet Yıldız, 
protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenci-
ler ve pek çok veli katıldı. 

VALİ KARALOĞLU
KORKUTELİ’DE OKUL AÇTI

MİLLİ Eğitim Bakanlığının 
“Meslek Lisesi Öğrencileri 
Ailelerimizle Buluşuyor” projesi 
kapsamında, kimsesiz, yardıma 
muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin 
evlerindeki tadilat ve tamirat 
işleri, Korkuteli Mesude Erol 
Memioğlu Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri ve 
öğretmenleri tarafından 
yapılıyor.  

AİLELERE ZİYARET 
Proje kapsamında uygun 
ailelerin tespiti yapıldı. Daha 
sonra, İnşaat Teknolojisi 
alanı, Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme alanı, Mobilya 
ve İç Mekân Tasarımı alanı, 
Metal Teknolojisi alanı ve 
Elektrik Elektronik Teknolojisi 
öğrencileri öğretmenleriyle bir 
aileyi ziyaret etti. 

ÖĞRENCİLER, AİLELER 
İLE BİR ARAYA GELİYOR

MİLLİ EĞİTİMDEN 
ÖZEL ZİYARET

ÖĞRENCİLER
İYİLİK YAPTI
Yapılan çalışmalar arasında, 
Banyo, wc, lavabo, mutfak, 
teras fayans işlemleri ile 
mutfak dolap ve tezgahı ve 
demir korkuluk boyama iş-
leri vardı. Projeyle öğrenci-
lerin ihtiyaç sahibi kişilere 
yardım edilmesi gerektiği 
öğretilmeye çalışıldı.   



Milli Eğitim9

2023 EĞİTİM VİZYONU 
DEĞERLENDİRİLDİ
Korkuteli Öğretmenevi 

ve ASO Müdürlüğün-
de gerçekleştirilen 
toplantıya Milli Eğitim 
Şube Müdürleri  ve 

Okul/Kurum Amirleri katıldı. 
Milli Eğitim Müdürü Ismet Yıldız 
yaptığı konuşmada, Ilimizde Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile 
katıldığı toplantıyla ilgili önemli 
noktaları paylaştı. Kaymakam 

Ömer Çimşit, vizyonda konulan 
hedeflerin madde madde 

ifade edildikten sonra he-
deflerin istişare edilip 

değerlendireceklerini 
ifade edip, herkesin 
sürece katkı ver-
mesini istedi. 

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit‘in katılımı, Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız 
Başkanlığında, 2023 eğitim vizyonuna yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı 

Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Özbay, 
2023 eğitim vizyonunu anlatan sunum 

gerçekleştirdi. Özbay, sunumunda, 2023 
Eğitim Vizyonunda Ölçme- Değerlendirme 

Sürecinin Yapılandırılması, Okul Finansmanı, 
Yabancı Dil Öğretimi, Insan Kaynakları Kapa-

sitenin Geliştirilmesi, Dijital Öğrenme, Temel 
Eğitim, Ortaöğretim, Hayatboyu, Mesleki ve 
Teknik Eğitim, Din öğretimi, Erken Çocukluk 
Eğitimi, Özel Öğretim, Özel Eğitim konularında 
değişimi ve dönüşümü sağlayacak hedeflerin 
ortaya konduğunu söyledi.

‘ÖNEMLİ HEDEFLER ORTAYA KONULMALI’

UÇURTMA 
ŞENLİĞİ 
YAPILDI

KORKUTELİ’DE eğitim veren Nadide 
Ahmet Balaban Anaokulu tarafında 
düzenlenen Uçurtma Şenliği, minik 
öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci ve-
lilerinin katılımı ile gerçekleşti. Şenliğe 
ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet 
Yıldız katılım sağlayarak minik örenci-
lerin mutluluğuna ortak oldu.

ÖĞRETMENLERİMİZ 
FUTSALDA ŞAMPİYON

TÜRKIYE genelinde gerçekleş-
tirilen Futsal şampiyonasında 
ilçemiz öğretmenleri büyük bir 
başarı elde ettiler. Öğretmenle-
rimiz, Futsal erkek kategorisinde 
ilk olarak Antalya şampiyonlu-

ğunu kazandılar. 03-10 Kasım 
2019 tarihlerinde yapılan Futsal 
Bölge şampiyonasında Antalya’yı 
temsil eden ilçemiz öğretmenle-
ri, Bölge 3.sü olarak başarılarını 
sürdürdüler.
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‘ÜRETİCİLERİMİZİN 
YANINDAYIZ’

SELDA Sert, “İlçemiz 
247.100 ha yüzölçümüne 
sahip olup; bunun 101.465 
ha alanında tarım yapıl-
maktadır. İlçemiz sınır-

ları içerisinde üretimi yapılan tarla 
ürünleri, meyve, sebze, yem bitkile-
rinin hastalık ve zararlı takibi survey 
çalışmalarımız kapsamında sahada 
yapılmakta çiftçilerimiz hastalık za-
rarlı takibi ve uygulanacak mücadele 
yöntemleri konusunda bilgilendiril-
mekte hasat öncesi dönemde nu-
muneler alınarak analiz yaptırılmak 
suretiyle güvenilir gıda üretimi için 
çalışmalarımız devam etmektedir.”

“DENETLEMELERİMİZ 
SÜRÜYOR”
“Bu itibarla 35 gübre bayi piyasa göze-
tim ve denetim yönetmeliği uygulama 

programı 

kapsamında 225 kez denetlen-
miş yasaklı ürün, toplatma 
kararları ve ürünlerin piya-
sa kontrollerinin yapılması 
amacıyla 15 adet numune 
alınarak Bakanlığımızca 
yetkilendirilmiş laboratuar-
larda tahlilleri yaptırılmıştır. 18 
adet bitki koruma ürünü bayi 140 
kez denetlenmiş yine yasaklı, üretim 
tarihi geçmiş ürün kontrolleri yapıl-

mıştır. 16 adet Zirai Mücadele alet 
ve makine bayii 16 kez denetim 

yapılmıştır.”

“GÜVENİLİR 
GIDA 
ÇALIŞMALARI 
YAPILDI”

“Taze meyve ve 
sebzeler Hasat 
edilmeden 
önce pestisit 
kalıntıları ve 
yasaklı ilaç 
kullanımları-
nın belirlen-

mesi amacıyla program dahilinde yine 
numuneler alınarak laboratuarlara 
gönderilmiş; tüketicilerimize güveni-
lir gıda ulaşımını sağlamak amacıyla 
çalışmalar sürdürülmüştür. Ayrıca 
çiftçilerimizin ürettikleri bitkisel ürün-
lerin ilaçlama zamanları için sahada 
biyoteknik mücadele kapsamında   yıl 

boyu takipleri yapılmış ilanlar 
yolu ile üreticilerimiz bilgi-
lendirilmiştir.”

“PATATES EKİM 
ALANLARI TAKİP 

EDİLDİ”
“Patates ekim alanları yine yıl 

boyunca takip edilmiş bitki pasapor-
tu kayıt belgeleri ve zirai karantina 
etmenleri yönünden incelenmek üzere 
yumru numuneleri alınmıştır. Bitki 
pasaportu işlemleri kapsamında fidan 
satışı yapan fidan üretici ve dağıtıcıla-
rının zirai karantina etmenleri yönün-
den incelenmek üzere 7 adet toprak 
numunesi alınmıştır.”

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda 
Sert, 2019 yılı boyunca düzenlemiş oldukları 
etkinliklerle sürekli Korkuteli üreticisinin 
yanında olduklarını ve her konuda kendilerini 
bilgilendirdiklerini ifade eti. 

“Entegre ve Kontrollü ürün yöneti-

mi programı kapsamında Örtüaltı domates, 

elma ve armut üretimi yapılan alanlarda önce 

üreticilerimize eğitim verilmiş, üretimi yapılan 

ürünlerden numuneler alınarak sonuçlara 

göre üreticilerimize sertifika ve logoları 

teslim edilmiştir.”

‘ÜRETİCİLERİMİZE SERTFİKA 

VE LOGOLARI VERİLDİ’

‘HASTALIK 
VE ZARARLI 
TAKİBİ YAPILDI’
“Ilçemiz hububat alanlarında 25 köyde 350.000 
da alanda  süne survey çalışmaları yapılmış, süne 
zararlısının zarar eşik değeri dikkate alınarak ilaçlı 
mücadeleye gerek olmadığı Ilçe Müdürlüğümüz teknik 
ekiplerince tespit edilmiştir. Hububat hastalık ve zararlı 
takibi yapılmıştır. Çekirge mücadelesi kapsamında 
gerekli görülen yerlerde ilaçlı mücadele yapılmıştır. 
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58 MAHALLEDE, 147 
ÇİFTÇİ TOPLANTISI
“Çiftçilerimizin Tarımsal konulardaki 
bilgi ve tecrübelerini arttırmak, yeni-
liklerden haberdar etmek ve tarımsal 
uygulamalar tekniklerini yerinde öğ-
renmeleri için 2019 yılında 58 mahal-
lemizde toplamda 147 çiftçi toplantısı 
düzenleyerek  5719 kişiyi destekleme-
ler, müracaatları çeşitli üretim teknik-
leri, mücadele yöntemleri ve bakanlığı-
mız çalışma alanına giren her konuda  
gelişmeler hakkında   bilgilendirdik.”

13 KURSTA, 324 BELGE 
DAĞITIMI
“Eğitim ve Yayım çalışmalarımız 
kapsamında ilçemiz merkez ve  çeşit-
li mahallelerinde olmak üzere Halk 
eğitim Merkezi müdürlüğü ve  Çalışma 
ve İş Kurumu Müdürlüğü ile ortaklaşa 
13 adet kurs açarak 324 kişinin belge 
almasını sağladık. Örtüaltı Domates 
Yetiştiriciliği, Sürü Yönetimi Elemanı, 
Kurban Kesim Elemanı , Süt Hijyeni, 
Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Basınçlı Sulama 
Sistemleri konularında kurslar verdik.”

“KADINLARIMIZLA PEYNİR 
YAPTIK”
“8 adet demonstrasyon kurarak, 
çiftçilerimizi yeni çeşitler ve 
uygulamalar, ayrıca Korkuteli için 
alternatif olabilecek ürünlerin 
yetiştiriciliğini yerinde gösterdik. 

Kadınlarımıza çiğ sütten peynir 
yapımının zararlarının anlattık. Beyaz 
peynir yapımını tüm aşamalarıyla 
gösterdik. Hep beraber peynir 
yaptık. İtalyan çimi, yem bezelyesi, 
yağlık ayçiçeği ve yem bitkilerini 
arazide ekim yaparak üreticilerimizle 
buluşturduk.”

3 ADET GEZİ PROGRAMINA, 
52 ÜRETİCİ KATILDI
“Üreticilerimizin tarımsal yenilikleri 
ve farklı uygulamaları yerinde görebil-
meleri için Teknik Geziler yaptık bu 
kapsamda 3 adet gezi programında 52 
üreticimizle Mantarcılık, Küçükbaş ve 

Büyükbaş hayvancılık yapan işlet-
meleri gezdik yerinde bilgileri aldık . 
Toprağın Sultanları Projesi Kapsamın-

da Karataş Mahallesi Kadın çiftçileri-
mizi İzmir İli Selçuk ilçesi ve Şirince’ye 
geziye götürdük.”

2019 yılında 58 mahallede 147 çiftçi toplantısı, 13 kursta 324 belge dağıtımı 
ve 52 üreticinin katıldığı 3 gezi düzenledik. Kadınlarımızla peynir ve ekim yaptık.

İLÇEMİZDE HAYVANCILIK GELİŞİYOR
“Ilçe Müdürlüğümüz-
ce hayvan varlıklarımız 
hayvan sağlığı yönünden 
taranarak 197.620 hay-
vanda aşılama gerçekleş-
tirilmiş (Şap, Buricellosis, 
çiçek, mavi dil, kedi köpek 
kuduz, Sığırların nodüler 
ekzantemi, PPR, Antraks ve 
E.coli aşılamaları) ; Çiğ süt 
desteği, anaç koyun keçi 

desteği, arılı kovan des-
teği, tazminatlı hastalık, 
sürü yöneticisi, suni to-
humlamadan doğan buzağı 
desteklemesi, Genetik kay-
nakların korunması, pırlak 
koyun desteklemesi gibi 
Bakanlığımız hayvancılık 
desteklemeleri kapsamında 
kayıt ve destekleme işlem-
leri gerçekleştirilmiştir.

“İlçemizde 33.410 
adet büyükbaş 

193.830 adet 
küçükbaş hayvan 

8.003 adet arılı 
kovan ve 180.000 

adet kanatlı vardır”



KORKUTELİ İlçe Müftü-
lüğü oluşturmuş olduğu 
Gençlik Koordinatörlüğü, 
Engelliler Koordinatör-
lüğü, Yetim -Öksüzler 

ve Muhtaçlar Koordinatörlüğü, Cami 
Gönüllüsü Hanımlar Koordinatörlüğü, 
Kredi Yurtlar Manevi Danışmanlık, 
Taziye Grubu, Gözümün Nuru Gönlü-
mün Süruru, Hoş geldin Bebek Ekibi 
gibi koordinatörlüklerle birlikte toplu-
mun bütün kesimlerine manevi ihtiyaç 
olduğunda maddi destek vermeyi 
amaçlamaktadır.

“HEDEFİMİZ ÇALMADIK 
KAPI BIRAKMAMAK”
İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Müftülük 
olarak Korkuteli’mizin en ücra mahal-
lesinin en uç kısmında ikamet eden bir 
hanedeki aileye selam verip durumları-
nı sormadığımız müddetçe görevimizi 
layıkıyla yaptığımızı düşünemeyiz. Bu 
amaçla birçok koordinatörlükler kura-
rak toplumun her kesimine ulaşmayı 
ve onların ihtiyaç duyduğu huşularda 
yardımcı olmak manevi destekle hayatı 
anlamlı hale getirmeyi hedeflemekte-

yiz. Vatandaşlarımızın Diyanet Vakfı 
Korkuteli Şubesine verdikleri fitre ve 
zekatları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak 
köprü vazifesi görüyoruz. Bu anlamda 
2018 yılında üç yüz kişinin üzerinde 
kişiye maddi yardımla birlikte nakdi 
yardımda bulunduk. Hedefimiz çalın-
madık kapı bırakmayıp ihtiyaç duyulan 
her hususta vatandaşımızın gören gözü 
duyan kulağı yürüyen ayağı olmak 
istiyoruz. Müftülük olarak dinimizin 
bize yüklemiş olduğu misyonu yerine 
getirerek alanı asla başkalarına bırak-
mak istemiyoruz. Milletimizin istediği 
de bu zaten.” 

ENGELLİLER 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
“Yıl içerisinde birçok farkın-
dalık programları yapılarak 
engelli kardeşlerimize moral motivas-
yon ve manevi hizmetler yapılmakta-
dır. Her birimizin birer engelli adayı 
olduğumuzu dikkate alarak onların 
hayatını kolaylaştıracak , hayata po-
zitif bakmalarını sağlayacak manevi 
danışmanlık yanında ihtiyaç sahibi 
engelli kardeşlerimize maddi ve nakdi 
yardımlarda bu koordinatörlüğümüz 
tarafından icra edilmektedir.”

YETİM, ÖKSÜZLER 
VE MUHTAÇLAR 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
“İlçemizde bulunan yetim ve öksüz-
lerimizin tespiti yapılmış altmış iki 
yetimimiz hayırseverlerimizin desteği 
ile giydirilmiş, müftülük olarak onlara 

manevi hizmetler vermekteyiz. Yıl 
içerisinde yetim ve muhtaçlara 
yönelik farklı programlar yapılarak 
toplumumuza emanet bu kardeşle-
rimize de elimiz uzatarak onların 
her daim yanlarında olmaya gayret 
etmekteyiz.”

Korkuteli İlçe Müftülüğü kendi bünyesinde oluşturmuş olduğu 
koordinatörlüklerle toplumun bütün kesimlerine ulaşmayı hedefliyor. 

TDV MUHTAÇLARA 
DESTEK OLUYOR
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“Türkiye Diyanet Vakfı Korku-
teli Şubesi, muhtaçlara destek 
olmaya devam ediyor. Vakıf 
şubemiz olarak ihtiyaç sahibi 
birçok aile kişi, öğrencilerden 
oluşan 300’ün üzerinde kişiye 
nakdi ve ayni yardımda bu-
lunuldu. Korkuteli’lerin bize 
emanet ettiği zekat ve fitreler 
hak sahiplerine teslim edildi. 
Bu manada bize destek ve-
ren Korkutelili kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca 2019 
yılı Kurban bayramında 96 
hisse kurban keserek kurban 
kesemeyen ailelerin sofralarına 
etin ulaşmasını sağladık.

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 
KOORDİNATÖRLÜKLERİ

GENÇLİK 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

“Elmalıoğlu Iş merkezinde yer alan Müftülük 

Gençlik merkezi açılarak haftanın yedi günü 

gençlerimize ve öğrencilere milli ve manevi 

sohbetler verilmektedir. Ayrıca bütün okullarda 

Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa Manevi 

Değerler eğitimi seminerleri yapılmaktadır.” 
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ŞEHZADE KORKUT’UN 
TEMELİ ATILDI

TÜRKİYE Diyanet 
Vakfı Korkuteli Şube-
si tarafından projesi 
hazırlanıp hayırse-
verlerimizin katkıla-

rıyla tamamlanacak olan Şehzade 
Korkut Kur’an Kursu Ve Gençlik 
merkezinin temeli atıldı. Şehzade 
Korkut Kur’an Kursu ve Gençli Mer-
kezi temel atma töreni, Korkuteli İlçe 
Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Müftü-
sü Osman Artan, Kurum Müdürleri 
ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 
gerçekleşti. 

YAZICI, “BİNAMIZ İLK 
OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”
Yapılacak tesis hakkında bilgi veren 
Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, 
“Gerek eğitim ve öğretim gören öğren-
ciler, gerekse gençler ve vatandaşları-

mıza yönelik birçok sosyal, sportif 
ve kültürel faaliyetin yapılacağı 
bu bina, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğımız nezdinde ilk olma özelliği 
taşımaktadır. İçerisinde yer alacak 
birimleriyle ki, içerisinde okçuluk 
salonu, Oyun Salonları, Fitnes 

Salonu, Kütüphane Bilişim sınıfı, Etüt 
Merkezi, Konferans salonu Sohbet 
salonları ve bir katı da Kur’an Kursu 
olmak üzere 1750 m2 kapalı alana 
sahip bir tesis olacak. Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın da desteğiyle Korku-
telili hayırseverlerimizin katkılarıyla  

bir sene içinde tamamlamayı hedefli-
yoruz” dedi. 

NİSAN 2020’DE HİZMETE 
AÇILACAK
İl Müftüsü Osman Artan ve İlçe Kay-
makamı Ömer Çimşit’in konuşmaları 
sonrası dualarla ilk harç konularak 
gençlik merkezinin inşası başladı. Şeh-
zade Korkut Kur’an Kursu inşaatının 
kabası bitmiş olup ince işleri devam 
etmekte olup Nisan 2020 de hizmete 
açılması planlanmaktadır.

Korkuteli Şehzade Korkut Kur’an Kursu Ve Gençlik merkezinin temeli 
yoğun bir katılım ile atıldı. Bina Nisan ayı içerisinde hizmete açılacak.

HACI Rahmiye Efe tarafından Aralık 
2019 tarihinde temeli atılan Kur’an 
Kursu, on ay gibi kısa sürede tamam-
lanarak eğitim-öğretim faaliyetine 
başladı. 180 öğrenci kapasiteli on sınıfı, 
mutfağı, yemekhanesi, oyun alanla-
rı, drama sınıfı, atölye sınıfı gibi 4-6 
yaşa yönelik tüm alanların yer aldığı, 
yaklaşık  iki milyon sekiz yüz bin TL‘ye 
mal olan Kur’an Kursu,  155 öğrenci ile 
Eğitim-Öğretim Faaliyetine başladı.

YOĞUN KATILIM YAŞANDI
Hacı Rahmiye Feyzi Efe 4-6 Yaş 
Kur’an Kursu’nun açılışı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürü Kadir Dinç, İlçe Kaymaka-
mı, Ömer Çimşit, İl Müftüsü Osman 

Artan, Belediye Başkanı Ömer Niyazi 
İşlek, ilçemizin kurum müdürleri, An-
talya’nın farklı ilçelerinde görev yapan 
ilçe müftüleri ve yaklaşık iki binden 
fazla vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

“HACI RAHMİYE TEYZEYE 
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Diyanet İşleri Başkanı Eğitim Hiz-
metleri Genel Müdürü Kadir Dinç, 
“Tamamen 4-6 yaşa yönelik olan ve 
Başkanlığımıza ait böyle müstesna 
Eğitim-Öğretim yuvasının nadir 
olduğunu, bu eseri ilçeye ve Müftülüğe 
kazandıran Hacı Rahmiye teyzeye te-
şekkür ediyorum. Rahmeti, Rahmana 

gönderdiği eşi Feyzi Efe’yi de rahmetle 
anıyorum.  Her şeyi ile mükemmel bir 
eğitim yuvası olmuş. Burada yavrula-
rımız İslam’ın temel öğretilerini, Allah 
ve Peygamber sevgisini ve Kur’anı 
Kerim’i öğrenecekler. Buraya çocuk-
larını gönderip bize emanet eden 
anne ve babaları da tebrik ediyorum. 
Yavrularımızın bahtı açık olsun mille-
timize hayırlı faydalı nesiller olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum. Dedi.

Korkuteli İlçe Müftülüğümüz tarafından projesi 
hazırlanan Hacı Rahmiye-Feyzi Efe,4-6 yaş Kur’an 
Kursunun açılışı kısa süre önce dualarla gerçekleşti

HACI RAHMİYE- FEYZİ EFE, 4-6 YAŞ 
KUR’AN KURSU DUALARLA AÇILDI
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Türk Havacılığını
GELİŞTİRMEK

Türkiye havacılık 
sanayisini kurmak; 
askeri, sivil, sportif 

ve turistik havacılığın 
gelişmesi, için kurulan 

(THK) 1925 yılından 
beri faaliyetlerini 

sürdürüyor.

TÜRKİYE’NİN “Havacılık 
Federasyonu” yetkisini 
taşıyan THK’nın doğal 
üyeleri arasında Cumhur-
başkanı, Kuvvet Komutan-

ları ve Ankara Valisi bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
THK’nın manevi koruyucularındandır. 
THK kamu yararına faaliyet gösteren 
güçlü, güvenilir ve köklü bir dernek 
olmanın bilinci ile ülkesi ve tüm pay-
daşlarının menfaatini birlikte gözeten 
modern ve şeffaf yönetişim ilkelerini 
benimsemiş yönetim anlayışı ile hedef 
ve stratejilerini şekillendirmektedir.   

25 BİN SAAT UÇUŞ, 9 BİN 
SAAT SİMÜLATÖR UÇUŞ
Türkiye’de sportif hava sporları yurt 
içi rekor tescilini gerçekleştiren tek 
kurum olan THK; Ankara ve İzmir’de 
bulunan, ulusal ve uluslararası kalite 
standartlarında hizmet veren eğitim 
merkezleri ile profesyonel pilot eğitim-
leri, hostes eğitimi, amatör ve sportif 
aktiviteler ve eğitimler gerçekleştir-
mektedir. Kurulduğu günden bu yana 
havacılık sektörüne 7 bine yakın pilot 
yetiştirmiştir. Aynı zamanda Türk Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 
regülasyonları ile JAR-FCL gereklerine 
uygun olarak; PPL(A), CPL(A), IR(A), 
ATP(A), ATP(A-H)Teorik Bilgi Kursu, 
FI(A), CRI(A), IRI(A) Öğretmen Eği-
timi, CR Sınıf Yetkisi(A-SE-ME), TR 
Tip Yetkisi(A-PA-42 ve CL-215), MCC, 

ATP(A) Distance Learning, Lisans 
Çevirimi yetkilerini kullanarak; bünye-
sindeki 2 Uçuş Okulunda (FTO), yılda 
160 Havayolu pilotu yetiştirmektedir. 
Uçuş eğitimlerinde 20 adet C-172S, 2 
adet PA-44, 2 adet TECNAM P2006T, 
2 adet TECNAM P2002JF uçağı olmak 
üzere toplam 26 uçak ve 2 adet ALSIM 
AL-200 Simülatörü ile yıllık 25 bin saat 
uçak uçuşu 9 bin saat Simülatör Uçuşu 
gerçekleştirmektedir. THK Uçuş 
Akademisi, Türk Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün (SHGM) 2017 yılında 
EASA regülasyonuna geçmesiyle be-
raber EASA PART-FCL Lisans eğitimi 
vermeye başlayacak olup konu ile ilgili 
hazırlıklar tamamlanmıştır.

TÜRKİYE HAVACILIK 
EĞİTİMİNDE EN BÜYÜK 
FİLOYA SAHİP
Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri 
alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi 
olan Türk Hava Kurumu Üniversite-
si sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli 
yetişmiş personel ihtiyacını karşıla-
maktadır. Üniversite, 3 şehirde toplam 
4 yerleşkede hizmet vermekte olup 
bünyesinde bulunan 77 adet son tek-
noloji donanımlı uçak ile Türkiye’nin 
havacılık eğitiminde en büyük filoya 
sahip kurumudur. Ayrıca filosunda 
barındırdığı uçakların çeşitliliği saye-
sinde öğrencilerine kaliteli ve değişik 
tecrübeler sunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

havacılık sektöründe rol modeli olan 

THK; Uluslararası Havacılık Federasyo-

nu’nun (FAI) Türkiye’deki yetkili ve tek 

temsilcisidir. Kurum tarafından verilen 

eğitimler Uluslararası Sivil Havacılık 

Teşkilatı (ICAO) yayınları, Uluslararası 

Havacılık Federasyonu (FAI) kuralları, 

2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve 

bunlara bağlı olarak çıkartılan yönet-

meliklerle Müşterek Havacılık Otoritesi 

(JAA) tarafından çıkartılan yayınlara 

göre düzenlenmektedir.

SEKTÖRÜN

ROL MODELİ



ARALIKSIZ HAVA 
AMBULANS HİZMETİ
THK’nın havacılık sektöründe değer 
yaratma vizyonu çerçevesinde, içinde 
bulunan sabit ve taşınabilir medikal 
malzemeler, doktor, yoğun bakım 
hemşiresi veya anestezi teknisyeninden 
oluşan ekip ile her türlü tıbbi müdaha-
lenin 7/24 yapılabileceği hava ambü-
lansı hizmeti ile organ nakli hizmeti 
vermektedir.

HAFİF SPOR UÇAK ÜRETİMİ 
GERÇEKLEŞTİ
Türkiye’nin ilk Sivil Spor ve Eğitim 
Uçağı Şirketi’ne sahip olan THK 
çeşitli hava platformlarının tasarım ve 
üretimi, montajı, sertifikasyonu ve sa-
tış-pazarlaması konusunda da faaliyet 
göstermektedir. Uçuş eğitimlerinde ve 
hobi amaçlı uçuşlarda kullanılabile-
cek bir “Hafif Spor Uçak” tasarım ve 
üretimi yapılmaktadır. THK, Türkiye’ 
de hafif spor uçak alanında ilk uçağın 
üretimini gerçekleştirmiştir.

THK, Avrupa’nın en büyük Amfibiki Yangın Hava Söndürme Filo-
suna sahip olup CL-215 Bombardier yangın söndürme uçakları ile 
yurt içi ve yurt dışında sanayi, orman, şehirlerde meydana gele-
bilecek olası bir yangın durumunda havadan yangın söndürme hiz-
meti vermektedir. Türkiye’deki tüm havaalanları ile Avrupa, Orta 
Doğu, Asya ve Afrika’daki pek çok merkeze ya da havaalanlarına 
tek uçuş ile hava taksi hizmeti gerçekleştirmektedir.

GÖZÜMÜZ YÜKSEKLERDE

BALON PİLOT EĞİTİMİ VE 
YOLCU TAŞIMA HİZMETİ
Sivil havacılık sektöründe sahip oldu-
ğu üst seviyeli teknik alt yapı ve uçak 
avionik-mekanik sistem bakım kabiliyet-
leriyle hat ve üs planlı bakımlar ile arıza 
giderme, modernizasyon, teknik yayın, 
kalite faaliyetleri, lojistik ve ikmal desteği 
sağlayan THK;  CESSNA 172, 206, 208, 
402, 421, BOMBARDIER CL-215,  PI-
PER PA42-720, PZL-140 WILGA 35, 80,  
SLINGSBY T-67 M200, DROMADER 
M-18, EC-135, BOEING, AIRBUS‘ların 
bakım hizmetini gerçekleştirmektedir. 
THK, Türk balonculuğundaki liderliğini 
1925 yılından beri havacılık deneyimi ile 
birleştirerek insanlığın tasarladığı en eski 
hava aracıyla sıcak balon ile balon pilot 
eğitimi ve yolcu taşıma hizmeti gerçek-
leştirmektedir. Ayrıca, paraşütle atlayış 
ve eğitimi, yamaç paraşütü, Micro Light, 
Cyrocopter, Ultra Light planör uçuş eği-
tim hizmetleri, havadan fotoğraf çekimi 
hizmeti gerçekleştirmektedir.

5 BİNDEN FAZLA GENÇ 
KANATLAR 
Türk Hava Kurumu ve şubeleri 
önderliğinde 2008 yılında başlayan 
ve bir gönüllük hareketi olan “Genç 
Kanatlar Topluluğu” tüm ülke ge-
nelinde yaygınlaşmıştır. Türk Hava 
Kurumu’nu ve havacılık faaliyetle-
rini tanıtmak, sevdirmek, havacılık 
ve uzay bilimi ile ilgili projeler 
üretmek ve gelişen havacılık sek-
töründe temel eğitimlerini almış 
bireyler kazandırmak, gençlerin 
bu alanlardaki bilgilerini arttıra-
rak sosyal yönleri ve ahlaki değer 
yargıları güçlenmiş topluma yararlı 
bireyler olarak yetişme-
lerini sağlamak 
amacıyla kurulan 
ve yaşları 11 ila 
22 arasında deği-
şen Genç Kanat-
ların sayısı 5 bini 
geçmektedir.

Dünyada Ücretsiz Amatör ve Sportif 
Havacılık Kursları Düzenleyen Tek Ku-
rum THK. Her yıl 60 binden fazla gence 
verdiği ücretsiz havacılık kurslarıyla 
gökyüzüne yeni kanatlar kazandıran 
T.H.K., Türk halkının destek ve yardım-
larıyla havacılık ve eğitim faaliyetle-
rini gerçekleştirmektedir. Söz konusu 
havacılık faaliyetleri ile gençlerimizin; 
milletini ve ülkesini seven, çevre bilin-
ci yüksek, sosyal sorumluluk anlayışı 
gelişmiş, iyi vatandaşlar olarak yetiş-
mesine katkıda bulunmaktadır.

ÜCRETSİZ 
HAVACILIK 

KURSU 
VEREN TEK 

KURUM
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KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ 
2019 YILINDA 

Korkuteli Devlet 
Hastanesinin 2019 yılında 
11 ayda sunduğu hizmetler 
bir önceki yılın toplam 
hizmet sayısını geçmiştir.

KORKUTELİ Devlet Hastanesi’nde 
bu yıl acil servis dahil olmak üzere 
on bir ayda; 365.293 hastanın ayak-
tan muayene edildiğini kaydeden 
Op. Dr. Nihat Ateş, en fazla hasta-

nın 43.789 ile Temmuz ayında tedavi edildiğini 
ayrıca30.320 hastaya diş tedavi hizmeti verildiğini 
belirtti. Başhekim Ateş ‘’Bir önceki yıl 67.066 
hastanın acil serviste tedavisi geçekleşmiş olup bu 
rakam bu yıl on bir aylık süreçte 71.673’e ulaşmış-
tır. Ayrıca 2018 yılında 1130 hastaya Evde Sağlık 
Hizmetleri Birimi tarafından ulaşılarak tedavi ve 
bakımı sağlanmış olup 2019 yılında 11 ayda 1775 
hastaya ulaşılarak bakım ve tedavisi sağlanmıştır. 
2018 yılının toplam verileri ile 2019 yılının on 
bir aylık verileri karşılaştırıldığında bu yılın son 
derece yoğun geçtiği görülmektedir.” dedi.

Başhekim Op. Dr. Nihat Ateş, “Hasta ve hasta yakınlarına 
daha iyi hizmet vermenin çabası içerisindeyiz. Çevre il ve 
ilçelerden de hastanemize müracaat ederek muayene ol-
maktadır. Doktor ve personel bakımından son derece iyi 
hizmet veriyoruz. Hasta yoğunluğunun en fazla olduğu 
poliklinik ise Acil başta olmak üzere, Iç hastalıkları, Diş, 
Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz ve Kardiyoloji polik-
linikleridir. Ilçede yaz aylarında nüfusa oranla ciddi bir 
hasta popülâsyonu mevcuttur. Inşallah 2020 yılında da 
hizmetlerimiz artarak devam edecektir.” dedi.

REKOR 
KIRDI

‘HASTA VE HASTA 
YAKINLARINA EN İYİ HİZMET 
VERMENİN ÇABASINDAYIZ’

DEVLET HASTANESİNDE 
ORGAN BAĞIŞ STANDI
KORKUTELİ Devlet Hastanesinde 
3-9 Kasım Organ Bağışı Hafta-
sı dolayısıyla organ bağış standı 
kuruldu. Organ bağışı farkındalık 
projesi kapsamında Korkuteli Devlet 
Hastanesi’nde açılan bilgilendirme 
standına Korkuteli Lokman Hekim 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
hemşire yardımcılığı, ebe yardım-
cılığı ve sağlık bakım teknikerliği 
öğrencileri de destek verdi. Oluştu-
rulan bilgilendirme standında organ 
bağışının önemi sağlık personeli ve 
öğrenciler tarafından vatandaşlara 
anlatıldı. 

ATEŞ, “ORGAN BAĞIŞI 
ÇOK ÖNEMLİ”
Korkuteli Devlet Hastanesi yöneti-
mi ve hastane personeli tarafından 
hastane koridorunda bağış standı 
kuruldu. Standın açılışına, Başhe-
kim Op.Dr. Nihat Ateş, Başhekim 
Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Bil-
gin, İdari Mali İşler Müdürü Resul 
Arıtürk, İdari Mali İşler Müdür 
Yardımcısı Abdullah Ergül, Sağlık 
Bakım Hizmetleri Müdürü Ahmet 
Yurtseven, Organ ve Doku Nakil 
Sorumlu Hemşiresi Gülseren Dizdar 
ile hastane personeli katıldı.

DEVLET 
HASTANESİNDE
GEBE OKULU  

KORKUTELI Devlet Hastanesi’n-
de 2017 Nisan ayında hizmete 
başlayan gebe bilgilendirme sını-
fı yeniden ve özel olarak dizayn 
edilerek ‘GEBE OKULU’ oldu. 
 
Devlet Hastanesi Gebe Okulu So-
rumlu Ebesi Şerife Hazin Yeke; 
‘Anne ve bebekler taşıdıkları 
riskler nedeniyle sağlık hizmet-
lerinden öncelikli ve özellikli 
hizmet almaları gereken iki 
önemli grubu oluşturmaktadır. 
Bu sebeple Sağlık Bakanlığımızın 
teşviki ile ülke genelinde tüm 
gebelerin, doğum öncesi, doğum 
ve doğum sonrası dönemle ilgili 
konularda bilgi sahibi olmaları 
amacıyla Gebe Bilgilendirme 
Sınıfları açılmıştır. Gebe bilgilen-
dirme sınıfımız yeniden ve özel 
olarak dizayn edilerek ‘GEBE 
OKULU’ olmuştur. “ dedi.


