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YENI NORMAL BASLADI
Koronavirüs salgını ile birlikte yeni bir sürece giren Türkiye, bugün itibariyle yeni hayata başlıyor. Sosyal mesafenin ve maskenin ön planda tutulacağı yeni normal hayat için Alanya'da kafeler ve plajlarda hazırlıklar tamamlandı
22.00'YE KADAR AÇIK
Yeni hayatın miladı olan 1 Haziran ile kısıtlamalar kaldırıldı. Bugünden itibaren, ilçedeki
eğlence mekanları, nargile kafeler hariç diğer
işletmeler 22.00'ye kadar açık olacak. İşletmeler dün, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturma alanlarını ayarladı, dezenfekte
işlemleri de gerçekleştirildi.

PİKNİK VE MANGAL YASAK
Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe
ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve
ören yerleri ile sahil bantlarında, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine belirlenen
kurallar ve mesafe şartlarına uyarak başlıyor.
Öte yandan bu alanlarlarda piknik yapmak ve
mangal yakmak yasak.

Pandemi
sırasında
sondayız
Vali Karaloğlu, pandemi
sürecine ilişkin bilgi
verdi. Antalya'nın vaka
sayısı bakımında iyi durumda olduğunu müjdeleyen Karaloğlu, "1
milyon nüfusa düşen
vaka sayısı bakımından
Antalya'nın 81 il içerisinde 81'nci sırada. Türkiye'de en iyi iliz" dedi.
Ayrıca Antalya'ya sadece
Eylül ayında
2.5 milyon turistin gelmesi
konusunda
iddialı olduklarını da
vurguladı.
 4'TE

Münir Karaloğlu

SAHİLLER HAZIR
Bugün itibariyle vatandaşların merakla beklendiği denize girme yasağı da kalktı. Alanya'da sahiller, koronavirüs tedbirlerine göre
hazırlandı. Kreşlerde ise grup sayıları azaltılacak, bir grupta en fazla 10 çocuk bulunması
sağlanacak. Ortak kullanım alanlarında da
aynı anda en fazla 10 çocuk bulunacak.  4'TE

Yaylacılara müjde

Çayarası Yaylası'nda yapımı süren cami tamamlandı. Yaylacılara müjdeyi
veren Yücel, "Bu yaz yaylacılarımız için camimiz hizmete açılacak" dedi.
Başkan Yücel, hafta sonu
mesaisini yaylaya ayırdı ve
Çayarası’nda vatandaşlarla
görüşerek cami ve meydan
düzenlemesini yerinde inceledi. Kış şartları nedeniyle
sadece yaz aylarında çalışma
yapılabilen 300 kişilik cami
ibadete hazır hale getirildi.
Başkan Yücel, camiinin önümüzdeki günlerde faaliyette
olacağını kaydetti.  4'TE

Kiralar arttı

Koronavirüs hayatın her
alanını olduğu gibi tatil
alışkanlıklarını da değiştiriyor. Salgın endişesiyle kalabalıktan uzak
kalmak isteyenler yazlık
ev kiralıyor. Bu sebeple
de Alanya'da talebin arttığı müstakil evlerde
yüzde 37 oranda kira artışı yaşandı.
 6'DA

Tünelde kafa
kafaya
çarpıştılar
Kuşyuvası Tüneli’nde gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen
kazada 4 kişi yaralandı.
 3'TE

Motosikletten düştü,
kafasını taşa çarptı
Mahmutlar
Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin
Çebiç'in kullandığı motosiklet, orta
refüje çarptı.
Motosikletten düşen 15 yaşındaki
Çebiç, kafasını refüjde bulunan taş
a
çarparak hayatını kaybetti.  3'T
E

Kreşler açılıyor...

 3’TE

Ayşe ÇETİNKAYA

Sahte Tanrılar

 6’DA

Mehmet DİKİCİ
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Avokadodan sonra
çileğe video
Antalya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü, bölgenin
ünlü meyvesi Avokado’dan sonra,
Çilek içinde tanıtım filmi yayınladı.

A

ntalya İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü bölgenin göz bebeği Avokadonun ardından
çilek için de tanıtım videosu yayınladı. Videoda çileğin yararları anlatıldı ve bölgesinde her mevsim

yetişebildiğine vurgu yapıldı. Video
Türkçe dili dışında, Rusça olarak ta
Antalya İl Tarım ve Orman İl Müdürüğü resmi sosyal medya hesabında yayınlandı.

 Haber Merkezi

Meteorolojinin yağış
uyarısı bile vazgeçiremedi
1 Haziran'dan itibaren sahil ve plajların açılması, Meteorolojinin gök
gürültülü sağanak yağış uyarısını gölgede bıraktı. Antalya'da vatandaşlar denize girmek için gece 12'ye kadar geri sayım başlattı.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından
çoğunluğu 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya geçecek normalleşme sürecine ilişkin kararlar arasında, başta Antalya olmak üzere sahil
kentleri açısından en çok merak edilen denize
girme kararı da bulunuyor. 1 Haziran’dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı, plajların
açılacağı, deniz turizmi ve balıkçılığın açılacağına
yönelik açıklamaları deniz özlemi çeken vatandaşları mutlu etti.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ
SAĞANAK UYARISI
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı.
Meteorolojinin internet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yağışlı havanın pazartesiden itibaren yurt genelinde etkili olacağı belirtildi.
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alı-

nan bilgilere göre, Antalya'da 1 Haziran Pazartesi
ve 2 Haziran Salı günleri gök gürültülü sağanak
yağış bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu,
perşembe günü parçalı bulutlu ve cuma günü ise
açık bir hava bekleniyor.

ANTALYALILAR
MAYOLARINI HAZIRLADI
Antalyalılar ve yerleşik turistler de havaların
ısınmasıyla, her gün görüp içlerini açan denize
girmek için sabırsızlanıyordu. Meteoroloji'den
yapılan açıklamalara rağmen vatandaşların denize gireceği ve sahilleri dolduracağı öngörülüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ‘Oltalar
hazır mı’ paylaşımına vatandaşlardan, "Hazırladım Sayın Valim kapının ağzında bekliyor. Hazır
hazır yemi bile takılı bekliyoruz Sayın Valim.
Mayolar da hazır başkan. Pazar gece 00.01’de
dalarım suya, at de atalım Valim, evde leğende
balık tutuyorum öyle teselli ediyorum" şeklinde
yanıtlar geldi.

İtfaiye yavru
kediyi kurtardı
A

Yük paleti arasına sıkışan kedi Antalya Büyükşehir
Belediyesi Alanya İtfaiye Biriminin çabaları sonucu
kurtarıldı. Kedi, kurtulduğu anda gözden kayboldu.

lanya’da ağaç paletin içinden geçerken
kafasını sıkıştıran kedi için önce hayvanseverler, daha sonra itfaiye seferber oldu.
Kedinin sıkıştığını gören hayvaseverlerin ihbarı

ile Cumhuriyet Mahallesinde belirtilen adrese
giden itfaiye kediye yaralanmadan kurtarmak
için mücadele etti. Uzun uğraşlar sonunda kurtulan kedi daha sonra gözden kayboldu.

Alanya'da ekin hasadı sürüyor
Türkiye’de turizm, örtü altı ve tropikal meyve sebze üretimin yapıldığı en önemli kentlerden olan Alanya’da ticari amaçla olmasa da buğday yetiştiriciliği de yapılmakta. Torosların yamacında kalan kırsalda yetiştirilen buğdayın hasadı ise bu günlerde yapılıyor. Elde
edilen buğran ununda yufka ekmek yapılırken samanı ise hayvancılıkta kullanılmakta.

A

ntalya'nın sahil ilçeleri
Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'da buğday hasadı
sürüyor. Taşlık tarlalardan orak
yardımı ile düz tarlalarda ise biçerdöverler ile hasat ediliyor.
Hava sıcaklığının artması ile olgunlaşan ekinler hasat edildikten

sonra başaklardan taneleri ayrılıyor ve saman için patoz kullanılıyor. İnsan iş gücü desteği ile
yıllardır aynı yöntemler yapılan
harman sonrası ekinlerin samanı
hayvancılıkta kullanılmak üzere
istiflenirken, buğday taneleri ise
yıkandıktan sonra ambarlarda

stoklanıyor. Kırsalda yaşayan
halkın yaz döneminde stokladığı
buğdaylar kışın ise değirmenlerde öğütülüyor. Elde ettiği
undan yufka ekmek yapan kadınlar hazır gıdaya nispeten daha
sağlıklı bir besin için ter döküyor.
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Kreşler açılıyor...

S

evgili ebeveynler, İsviçre ve
Danimarka gibi ülkelerde
nisan ayında kreş, anaokulu ve ilkokullarda eğitime yeniden başladı. Geçen bir ay içinde,
hijyen kuralları uygulandığında
bunun sorun oluşturmadığı, vaka
artışına yol açmadığı görüldü. Salgın döneminde ülkemizin aldığı önlemlerinde işe yaradığını, vaka ve
vefat sayısındaki azalmayla görüyoruz. Bu ülkemizin kontrollü ve
yavaş bir şekilde salgın öncesi olan
günlük yaşama dönmeye başladığı
anlamına geliyor. Normalleşme
planının ikinci aşamasında yapılan
açıklamalardan biri de 1 Haziran
pazartesiden itibaren kreşlerin açılıyor olması. Fakat bu süreçte hala
ciddi bir salgının içinde olduğumuzu unutmamanız gerekir, salgın

bitmiş değil. Virüsün kreşlerde yayılmamasını ve kontrolden çıkmamasını istiyorsanız gerekli önlemleri
almalısınız. Birbirimizi enfeksiyona
karşı korumalı ve maske takmak,
sosyal mesafeye uymak gibi alışkanlıklarımızı devam ettirmeliyiz.
Çocuklarınız salgın dönemi boyunca evde kaldı, dışarı çıkamadı,
koşup oynayamadı, temiz havadan, güneşten yararlanamadı.
Dört, beş yaş gibi sosyalleşmenin
en önemli olduğu, kişiliklerinin temellerinin atıldığı bu dönemini,
sosyal mesafeyi koruma, maske
takma gibi tam algılayamadıkları
eylemleri izleyerek geçiriyorlar. Pandemi öncesi eleştirdiğimiz tablet
kullanımı, çizgi film izleme oranı
had safhaya ulaşmış durumda. Bu,
çocuklarınızın kişiliklerinin gelişme-

sini olumsuz etkilediği gibi, kalıcı
duruş bozuklukları ve kamburluğa
da neden olmakta. Özellikle çalışan
ebeveynlerin çocuklarını kreşe göndermek zorunda oldukları bu dönemde çocuğunuzun kreşinde
değişen günlük rutinlere ayak uydurmalı, hijyen kurallarına uymalı
ve kreşte gerekli tedbirlerin alınmış
olduğundan emin olmalısınız. Kreşler yeniden açılıyor olsa da virüsün
yayılımını engellemek ve virüse
karşı başarılı olmak hepimizin so-

rumluluğunda olup bunun için
bütün ailelerin çaba göstermesi gerekmektedir. Çocuğunuzu kreşe
göndermekte endişe duyuyorsanız,
bu süreçte gerekli tedbirlerin alındığına emin olmak için kreş idaresi ile
görüşmelisiniz. Eğer çocuğunuz endişe duyuyor veya soruları var ise
çocuğunuz ile onu neyin endişelendirdiği hakkında konuşmalısınız.
Aşağıdaki tavsiyelere uyarak
sizde korona virüsün kreşlerde dağılımını azaltabilirsiniz:
• Çocuğunuzu kreşe verirken
mümkün oldukça diğer veli ve çocuklar ile görüşmeyin. Mesafeli durmaya özen gösterin.
• Eğer mümkünse çocuğunuzu
kreşin dışarı alanlarında bırakın.
• Sabah evden çıkarken ve eve
geri döndüğünde çocuğunuzun ellerini yıkamasını söyleyin.
• Çocuğunuza nasıl el yıkanması gerektiğini öğretin, genel hij-

3

yen tavsiyelerine nasıl uyması gerektiğini ve mümkün olduğunca
diğer çocuklara mesafeli durması
gerektiğini anlatın.
• Çocuğunuza açık hava etkinliklerinde rahat edebileceği şekilde
kıyafet giydirin.
• Evden kreşe oyuncak götürmeyin.
• Hastalık belirtilerine dikkat
edin en ufak bir belirtide çocuğunuzu evde tutun.
• Eğer siz hasta iseniz evde kalın
ve çocuğu kreşe göndermeyin.
• Çocuğunuz kreşte hastalanırsa
eve getirin ve hastalığı geçinceye
kadar kreşe göndermemeye özen
gösterin.
Unutmamamız gerekir ki, sağlıklı
bir toplum olmamız için kuşkusuz
sağlıklı bireyler yetiştirmemiz gerekir. Biz kendimizi ve ailemizi koruyup, gerekli önlemleri alalım ki,
toplum sağlıklı olsun…

Kuşyuvası'nda otomobiller
kafa kafaya çarpıştı
Alanya kırsalında bulunan tünelde iki otomobilin kafa kafaya
çarpışması sonucu
meydana gelen kazada
4 kişi yaralandı.

K

aza, gece saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası Tüneli’nde
meydana geldi. İlçe merkezine giden
Osman Çelik idaresindeki 07 NS 055 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mevlüt
Çoban'ın kullandığı 07 UB 536 plakalı
otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 aracın sürücüleri ile 07 NS 055 plakalı araçta bulunan Hatice Çelik ile diğer
araçta yolcu olan Volkan Çebiç yaralandı.

HASTANEYE
KALDIRILDILAR
Tünelden geçen diğer sürücüler kazayı
görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine
gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine
götürdü. Burada tedaviye alınan Osman
Çelik, Hatice Çelik, Mevlüt Çoban ve Volkan Çebiç’in hayati tehlikesinin olmadığı
öğrenildi.
Tünel içinde kontrollü olarak tek şeritten
sağlanan yolda yoğunluk yaşanırken,
kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.  İHA

Zıpkınlı dalgıç
polisi alarma geçirdi
Antalya’da üzerinde dalgıç kıyafeti,
elinde zıpkın bulunan şahıs polisi
alarma geçirdi. Kayalıklar arasına saklanan dalgıç, denizden ve karadan didik
didik aranmasına rağmen bulunamadı.

O

lay, sabah saat 10.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi
Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, falezler bölgesinde devriye
gezen ekipler, kayalıklar arasında dalgıç kıyafetli ve elinde
zıpkın olan bir kişi gördü. Polisi fark eden şahıs, kayalıklar
arasına girerek izini kaybettirdi. Devriye ekiplerinin talebi
üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, kayalıklar arasında
şahsı bulmak için uzun süre arama çalışması gerçekleştirdi.
Devriye ekiplerinden bir polis memuru kayalıklar arasını
didik didik ararken, bir diğeri ise alanı yukarıdan gören bir
bölgeden gözlem gerçekleştirdi. Ekipler, bölgede şahsa ait
olduğu belirtilen elektrikli bisikletin şase numarasını kayıt
altına aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan aramalara rağmen dalgıç bulunamadı.

Motosikletten düştü,
kafasını taşa çarptı

Vekil Aydın, arkadaşı
için hastaneye koştu

Alanya'da meydana gelen kazada tanınmış işadamı
Yaşar Çebiç'in oğlu Hüseyin Çebiç hayatını kaybetti.

A

lanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde
yaşayan tanınmış
işadamı Yaşar Çebiç'in 15
yaşındaki oğlu Hüseyin
Çebiç Kargıcak'ta trafik
kazası geçirdi. Lise 2'nci
sınıf öğrencisi Hüseyin Çebiç'in kullandığı motosiklet, orta refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklete düşen
Çebiç, kafasını refüjde bulunan taşa çarptı. Feci kazada hayatını kaybeden
Çebiç' in cenazesi ALKÜ
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna
konulurken jandarma kazayla ilgili soruşturma
başlattı.

A

Alanya Doğa Milli Parklar Mühendisi
Mevlüt Kodal geçirdiği kalp krizi nedeniyle Anadolu hastanesine kaldırıldı. Bir dönem mesai arkadaşı olan
Antalya Milletvekili İbrahim Aydın
hastaneye gelerek ziyarette bulundu.

lanya
Doğa Milli
Parklar
Mühendisi Mevlüt Kodal kalp
krizi geçirerek
Alanya Anadolu
Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan
Kodal’ı eski
mesai arkadaşı
olan Antalya
Milletvekili İbrahim Aydın
hastaneye gelerek geçmiş olsun
dileklerini iletti.

Mevlüt Kodal
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Vali iddialı konuştu
A

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "1 milyon nüfusa düşen vaka sayısı bakımından Antalya'nın 81 il
içerisinde 81'nci sırada. Bunu bir müjde olarak burada paylaşmak istiyorum. Türkiye'de en iyi iliz.
Antalya'ya en kötü ihtimalle 2.5 milyon turistin gelmesi konusunda iddiada bulunanlar oluyor. Ben
bu rakamın sadece Eylül ayı içerisinde yakalanacağını tahmin ediyorum. İnşallah önümüzdeki
dönem, geçtiğimiz dönem kaybettiğimiz kayıpların telafi edildiği bir dönem olacak" dedi.

ntalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. ATSO Meclis Başkanı
Süleyman Özer'in başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda kent ekonomisi, Koronanın ekonomiye etkileri ve 2020 yılı
beklentileri konuşuldu.

'KONTROLLÜ
SOSYAL HAYAT'
ATSO Meclis Üyeleri'ne seslenen Antalya Valisi
Münir Karaaloğlu, artık kontrollü sosyal hayat
dönemine adım attıklarını dile getirdi. Pandeminin, bütün dünyanın ortak bir sorunu olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, " Dünyada ve
ülkemizde olduğu gibi Antalya'mızda da bu salgından kurtulmanın mücadelesini veriyoruz. Bu
kriz ortamından özellikle iş dünyası çok ciddi etkilendi. Farklı sektörler farklı oranlarda etkilense de herkes bir şekilde bu pandemi
mücadelesinden nasibini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün ifade ettiği, kontrollü sosyal
hayat olarak adlandırılan bu süreçte hepimize
çok büyük görevler düşüyor. Hep birlikte çalışarak ve üreterek bu 3 ay içerisinde kaybettiklerimizi en hızlı şekilde nasıl geri alabiliriz. Bunun
üzerinde durmalı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmalıyız" dedi.

'TÜRKİYE'DE
İYİ DURUMDAYIZ'
Bu salgının ilk defa Türkiye'de 11 Mart tarihinde
görüldüğünü belirten Vali Karaloğlu, "Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız bünyesinde
oluşturulan Bilim Kurulu üyeleri Türkiye'de korona virüs için en riskli iki ilden birisi olarak Antalya'yı gösteriyorlardı. Antalya'nın riskli
gösterilmesinin sebebi Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmasıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada hamdolsun Antalya'da bu süreci bütün
taraflarıyla başarılı bir şekilde yürüttük. Gerek
vaka sayısında gerekse nüfusun vaka artış oranında Türkiye'de gerçekten iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA NÜFUSA DÜŞEN
VAKA SAYISINDA EN İYİ İL'
Antalya'nın pandemi sürecinde nerede olduğunu
ortaya koymak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne istatistiksel olarak çalışma yaptırdığını belirten Vali
Karaloğlu "1 milyon nüfusa düşen vaka sayısı
bakımından Antalya'nın 81 il içerisinde 81'nci sırada. Bunu bir müjde olarak burada paylaşmak
istiyorum. Türkiye'de en iyi iliz. Bunu da kullanmamız gerekir. Bu şehir turizm şehri. Bu şehrin güvenli olduğu ve sağlık alt yapısının bu ve
benzeri salgınlarda çok yeterli ve güvenli olduğu
konusunda çok ciddi tanıtım yapmamız gerekir.
Müşteri kitlemize de güven vermemiz lazım.
Pandemi sürecinde yaptıklarımız ve yapacaklarımızla hem iç piyasaya hem de dış dünyaya
mesaj vermeliyiz" dedi.

ğız" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİSİ DEVAM EDEN
VAKA SAYISI 51'
Antalya'da hastanelerde tedavi edilen 51 vatandaşımızın olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "51
vakadan 3 tanesi yoğun bakımda geriye kalan
48 vatandaşımızın normal servislerde tedavisi
devam ediyor. 14 vatandaşımız ise bu süreçte hayatını kaybetti. Pandemi dolayısıyla hayatını
kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemde Antalya'da 29 sağlık
çalışanımız ise maalesef virüse maruz kaldı. 29
sağlık çalışanımızdan 28 tanesinin tedavileri tamamlandı ve görevlerine geri döndüler. Sadece
bir sağlık personelimizin tedavisi devam ediyor.
İnşallah o bir sağlık çalışanımız da sağlığına kavuşacak ve görevinin başına dönecek. Ben bu vesileyle hem Antalya'mızdaki hem ülkemizdeki
bütün sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür
ediyorum" dedi.

EKONOMİK BOYUTU
Bu sürecin bir de ekonomik boyutunun olduğunu
belirten Vali Karaloğlu, "Toplumun her kesimi
bu pandemiden etkilendi. Vatandaşlar etkilendi,
çalışanlar etkilendi, esnafımız ve işletmelerimiz
etkilendi. Devletimiz her kesime ulaşmaya çalıştı. Herkesin problemini çözecek çözümler üretmeye çalıştı. Özellikle Ekonomik İstikrar
Kalkınma Programları sayesinde hem vatandaşa dönük, hem çalışanlara dönük, hem de işletmelere dönük çok önemli destekler çok önemli
iyileştirmeler yapıldı. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Antalya'da yapılan
yardımlarda birinci fazda 38 bin 714 kişiye,
ikinci fazda 38 bin 667 kişiye, 3. fazda da yine 41
bin 528 kişiye biner lira olmak üzere toplamda
118 bin 909 vatandaşımıza 118 milyon 909 bin
yardım ilettik. Bu yardımlar karşılıksız, hibe olarak vatandaşımıza vermiş olduğumuz destek.
Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımıza gıda
yardım kolileri de dağıttık. Hayırseverlerimiz ve
STK'larımızın da destekleriyle 19 ilçemizde bulunan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla
yaklaşık 50 bin ailemize gıda paketi ilettik. Sosyal Devlet anlayışımızla vatandaşımızın her
türlü mağduriyetini gidermeye gayret ediyoruz.
Antalya'mızda 23 bin 558 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru yapan tüm vatandaşların beyanını esas alıp 160 bin çalışanımızın
kısa çalışma ödeneği ödemeleri de tamamlandı.
Ayrıca 7 bin çalışanımız da işsizlik ödeneğinden
istifade etti. Şu anda Antalya elindeki başvuruların %90'dan fazlasını sisteme girerek Türkiye'deki en başarılı il olarak birinci sırada.
İŞ-KUR'daki arkadaşlarımız da gece gündüz çalıştılar, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da Antalya'da
12
milyon
maske
dağıtımı
gerçekleştirdik. Bu maskelerden 6 milyon adeti
eczanelerimiz aracılığıyla vatandaşa ulaştırıldı.
Bu süreçte vatandaşla aramızda köprü görevi
gören Eczacılar Odasına ve eczacılarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

'EYLÜL AYINDA 2.5 MİLYON
YABANCI TURİST'
'DURUM KÖTÜ OLDUĞUNDAN DEĞİL, TEDBİR'
Sektör olarak baktığımızda Antalya'da en fazla

Antalya'nın farklı mahallerinde karantina uygulamasının olduğunu belirten Vali Karaloğlu,
"Antalya'da her şey kontrolümüz altında ilerlerken ve hasta sayımız sıfıra indi derken cezaevinden tahliye olan insanların taşımış olduğu
virüsün hızla yayılması sonucunda bu tedbirleri
almak zorunda kaldık. Yani bu karantina uygulamaları Antalya'da durumun çok kötü olduğunun değil, Antalya'daki bu iyi durumun devam
etmesi için alınmış olan çok önemli tedbirlerdir.
Güvenlik güçlerimiz karantina mahallelerini
sıkı sıkı takip ederken, sağlık ekiplerimiz de tarama yapmaya ve hastaların bir an önce sağlığına kavuşması için tedavi süreçlerini takip
etmeye devam ediyor. Bizim Antalya olarak pandemi sürecindeki farkımız proaktif davranıp, olayları önceden
önlemeye yönelik aldığımız tedbirler
oldu. Bildiğiniz gibi Antalya olarak Türkiye'de ilk şehir giriş çıkışlarını biz kapattık. Ticaret ve Sanayi Odamızla,
Esnaf ve Sanatkarlar Odamızla müşterek çalışarak
ilimizdeki esnafların çalışma saatlerini planladık.
Antalya'yı
korumaya çalıştık ve
bunun
karşılığını
aldık. İnşallah önümüzdeki 10 gün içerisinde pandemi
sorununu tamaMünir Karaloğlu
men çözmüş olaca-

turizm sektörünün pandemiden etkilendiğini
aktaran Karaloğlu, "Tabi ki bu süreçte Turizm
sektörünün toplu olarak kepenk indirmesiyle
birlikte Antalya'da turizm yara aldı. Uluslararası
bütün trafik durmuş oldu ama bir şeyi unutmayalım, krizden çıkarken bu süreçten sonra en
hızlı toparlanacak sektörlerden biri de yine turizm olacaktır çünkü insanlar taleplerini ortadan kaldırmadı. İnsanlar sadece taleplerini
erteliyorlar. İnşallah 1 Haziran itibarıyla şehirlerarası seyahat yasağı kalkıyor. Daha önce kapatmak zorunda kaldığımız ve turizmle
bağlantılı olan restoranlar, lokantalar, kafeler,
sahiller, parklar ve mesire alanları açılmış olacak. İnsanlar evde kalmaktan sıkıldı ve hepimizin tatile ihtiyacı var. İç turizmde 1
Haziran itibarıyla çok ciddi bir hareketlilik olacak. Dış turizmde ise özellikle Almanya ile bilet satışları başladı.
Ülkelerin pandemi sonuçlarına göre de
dış turizmde özellikle 2020 yılının ikinci
yarısında çok ciddi bir hareketlilik yaşanacaktır. Antalya'ya en kötü ihtimalle 2.5 milyon turistin gelmesi
konusunda iddiada bulunlar
oluyor. Ben bu rakamın sadece
Eylül ayı içerisinde yakalanacağını tahmin ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem,
geçtiğimiz dönem kaybettiğimiz kayıpların telafi
edildiği bir dönem olacak" mesajını verdi.

 Haber Merkezi

'Yeni hayat' başlıyor
Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ikinci normalleşme süreci bugün itibariyle başlıyor.
İlk etapta seyahat yasağı kalkacak, restoran ve benzeri işletmeler belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayacak, kreşler uzun aradan sonra çocuk sesi ile şenlenecek.

T

ürkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği 11
Mart'tan 30 Mayıs akşamına
kadar 163 bin 103 kişide Covid-19
tespit edildi, 4 bin 515 kişi ise vefat
etti. İlk vaka ve ilk ölümün görüldüğü haftadan itibaren alınan olağanüstü tedbirler bilim kurulunun
önerisi ile bakanlar kurulu kararlarına istinaden İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile hayat kademeli olarak
düzenlendi. İkinci normalleşme için
belirlenen 1 Haziran öncesinde ise
kurallara göre işletmeler de hazırlıklarını tamamladı.

RESTORAN VE KAFELER AÇILIŞA
HAZIR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında

yapan Atatürk Caddesi’ndeki restoranlarda,
masalar, sandalyeler silindi oturma düzenleri
yapıldı. Mekanlar, bugün
için temizlik çalışmalarını tamamladı.

SAHİLLER
YENİ DÜZENE
HAZIRLANDI
16 Mart'tan itibaren kapatılan ve
sadece paket servis hizmeti veren
restoran ve kafeler saatler sonra
yeni hayata merhaba diyecek. Yeniden hizmet vermeye başlayacak
olan restoran ve kafelerde hazırlıkları tamamladı. Açılış hazırlıkları

Bugün hizmete başlayacak
işletmelerde dün temizlik
ve düzenleme çalışması vardı. Alanya’da sahilde bulunun bir işletmede
açılış öncesi hummalı temizlik çalışması yapıldı, şezlongların konulacağı
sahil düzenlendi, masalar sosyal mesafeye uygun hale getirildi.

 Özgür YILMAZ  Alkın BİRİCİK

'Destek verilecek'
Geçtiğimiz hafta Mahmutlar Mahallesi’nde korkunç bir yangın çıkmıştı. Öz Yuva Sitesi’nde
çıkan yangında, bir bina tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Zorluklarla söndürülen
yangından geriye ise adeta bir enkaz kalmıştı.

G

eçtiğimiz hafta yangından hemen sonra
Alanya Belediyesi Meclisinin MHP’li Üyesi
Kayhan Balta yangın bölgesine giderek gerekli ön incelemeyi yapmıştı. Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi ile Meclis Üyesi Kayhan Balta yangın bölgesine gittiler. Yanan binada
incelemeler de bulunan ve ev sahipleri ile görüşen
MHP’li heyet “geçmiş olsun” dileklerini ilettiler.

YARALAR SARILACAK
İncelemeler sonrası açıklama yapan İlçe Teşkilatı
Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Mahmutlar Mahallemiz, Öz Yuva Sitesinde meydana gelen yangın
sonrası, binada incelemelerde bulunarak, site sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Alanya
Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel Bey ve
Meclis Üyemiz Kayhan Balta Bey’in yapacağı çalışmayla, Partimizin “Sosyal Belediyecilik” anlayışının gereği olarak gereken destek verilecek ve
yaralar sarılacaktır.” dedi.

Çayarası’nda mutlu son
Çayarası
Yaylası’nda
özlemle
beklenen
camide
sona gelindi. Camiye giderek son durumu inceleyen Başkan
Yücel, "Bu
yaz yaylacılarımız için
camimiz hizmete açılacak" dedi.

Ç

ayarası Yaylası’nda camii ve meydan düzenlemesi tamamlandı. 300 kişilik camii ibadete hazır hale getirilirken, zaten faaliyette olan dükkanların bulunduğu
alandaki çarşının düzenlemesi de bitti. Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, hafta sonu mesaisini yaylaya
ayırdı ve Çayarası’nda vatandaşlarla görüşerek cami ve
meydan düzenlemesini yerinde inceledi. Kış şartları nedeniyle sadece yaz aylarında çalışma yapılabilen cami inşaatında sadece minarenin dış kısa zamanda tamamlanması
ön görülen bir iş kaldı. Başkan Yücel, camiinin önümüzdeki
günlerde faaliyette olacağını kaydetti.  Haber Merkezi

GÜNDEM

Pazartesi 1 Haziran 2020

5

6

GÜNCEL

Pazartesi 1 Haziran 2020

Sahte Tanrılar

T

ürklerin İslâm Öncesi dönemde de vahdet temalı bir
inanış olan Kök Tengri inancına sahip oldukları bilinmektedir. Bu
inancın kökenleri Hun Türkleri ’ne
kadar dayanmaktadır. Öyle ki bu inanca
göre, her şeyi görüp gözeten, bilip işleyen ve mekânı gökler olarak tanımlanan
bir Tanrı olduğuna inanılmış ve Türk
Hakan’larının da bu Tanrı tarafından
yetkilendirildiği düşünülmüştür. Türk Tarihi’nde Kut Anlayışı diye bilinen bu
inanç, bir anlamda “Tanrı’nın Onadığı”
anlamına gelmektedir.
İlk insan ve ilk peygamber Hz.
Âdem’den beri tüm ilahi dinlerin ortak
inancı, kula değil Allah’a kul olmaktır.
Tevhit inancı da denilen inanışın özü
budur. Türklerde İslam’dan önce tevhit
inancı hâkimdir ve kula minnet etmemiş
Rab olarak Allah’ı bilmişlerdir.
Fıtrata uygun bu inanışın aksine, insanoğlu çağlar boyu tapacak sahte tanrı-

lar da bulmuşlardır. Bazen elleriyle yaptıkları putlara tapmış, bazen nefislerini
put edinmişlerdir. En tehlikeli sahte tanrı
nefsimizdir. İçimizde barındırır, elimizle
besler, büyütürüz. Tanrı gibi her dediğini, emrettiğini yaparız. Dost gibi, bizden gibi gözükür ama münafıktır ve
şeytanla, kötülüklerle işbirlikçidir. Kontrol
altında tutulmazsa, bize ihanet eder.
Kaybı kesin ve ebedi olan dünya oyununda sahte yansıma, cazibe ve güzelliklerle aldatarak zamanımızı öldürür.
Dönüşü olmayan noktaya gelindiğinde, yani, ekranda “Game Over”
yazdığında, “keşke toprak olsaydım.” der. Heyhat, artık dönüş yalnız
hesap meydanınadır.
Allah yolundan alıkoyan diğer tüm
yapı ve otoriteler de sahte tanrılardandır.
Allah bizlere makyajla saklanan sahte
yüzleri, kamufle edilerek süslü kaplarda
sunulan zehirli içecekleri ayırt etme feraseti, yeteneği, kabiliyeti versin, idrakimizi

güçlendirsin.
…
İnsanın hem kendisi olan hem de
kendine hasım olan nefis; tasavvuf ilminin konusudur, tasavvuf ise İslam’ın
özüdür, yaşam biçimidir, hal ilmidir, kal
ilmi değildir. Yunus Emreler Mevlanalar
sadece anlatarak değil yaşayarak, yaşatarak öğretmişlerdir ancak fani dünyadan göçüp gitmişlerdir…
İslam Peygamberi vefat ettiğinde Hz.
Ömer aşkın etkisiyle, kılıcını çekip “kim
Muhammed öldü derse kafasını
gövdesinden ayırırım” demiş, Hz.
Ebubekir şu muhteşem ölçüyle onu sakinleştirmiştir.

“Eğer Muhammed’e tapıyorsan
bil ki o öldü, Allah’a tapıyorsan bil
ki O bakidir.”
…
Kişileri tabulaştırmak, putlaştırmak
da sahte tanrı edinmektir. Güce, otoriteye tapınmak; insana huzur vermesi
gereken inancın yanlış yönlendirilmesine, barış ve esenlik yerine; kine nefrete
ve düşmanlığa sebeptir. İhtiyacımız olan;
fani dünyanın nefsimizi cezbeden sanal
güzellikleriyle, başkasının gücüyle övünmek, oyalanmak değil; ebedi huzura
kapı açacak huzuru yakalamaktır…
Sahte tanrı, tabu nedir? Sigmund
Freud “Totem and Tabu” da bu soruya şu cevabı veriyor: “Tabu’nun anlamı iki ters doğrultuya sapar. Bizim için
bu bir yandan ‘kutsal’, ‘ilahi’ anlamına öte yandan da ‘esrarengiz’,
‘tehlikeli’, ‘yasak’, ‘kirli’ anlamına
gelir, ‘tabu’; yaklaşılamayan bir şeydir.
Çoğu fikrine katılmadığım yazar bu konuda iki yönüyle de isabetli bir tanım
yapmaktadır…
…

Orhun Abideleri ’nde rastlanan Tengri lafzı, Köktürkler ’den önce de sonra
da kullanılmıştır. Öyle ki Büyük Hun
Hakanı Mete Han, Tanrıkut ismini kullanarak, bir anlamda Göktanrı tarafından
yetkilendirildiğini belirtmek istemiştir.
Bu inanca göre ruh (tin) ölümsüzdür.
Ölenlerin iyilerinin uçmak'a (cennet kavramının karşılığı) gideceğine inanılırken,
kötülerin tamu'ya (cehennem kavramının karşılığı) yedi kat yerin dibine gideceği dile getirilmiş ve tabiata saygılı
olunduğu ve töreye uyulduğu sürece
Tanrı’nın kendilerinden razı olacağına
inanılmıştır.
Bu öğretiye göre de iyiliğin ölçüsü
sonuçta Tanrı’yı razı etmektir. Zira kullarının gönlünü kazanan da bunu menfaat
temini için değil, sırf Allah’ın rızası için
yaparsa yerini bulur…
Selam olsun nefsinin hilelerinin farkında, iç huzurunu elde etmiş, kula değil
Allah’a kulluk eden, güce kudrete değil,
tüm güçlerin sahibine inanan bahtiyarlara…
Muhabbetle…

19 ilçenin muhtarı dinlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme
kavuşturmak için 19 ilçede muhtarları dinlemeye devam ediyor. Büyükşehir Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve ASAT yetkilileri Elmalı ve Serik’te muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Toplantıların ardından eksiklerin giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar başlatıldı.

A

ntalya’nın 19 ilçesi 913 mahallesinde hizmetlerin eksiksiz ve sorunsuz şekilde
yerine getirilmesi noktasında var
gücüyle çalışan Antalya Büyükşehir
Belediyesi, eksikleri ve sorunları
tespit etme noktasında muhtarlarla
sık sık toplantı düzenliyor. Başkan
Danışmanı Mehmet Balık, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda
Özel, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtar Bilgi Merkezi Şube
Müdürü Cihangir Yılmaz ve ASAT
yetkilileri ile birlikte ilçeleri gezerek

muhtarlarla toplantı yapıyor. Büyükşehir yetkilileri muhtarlardan
mahallelerindeki eksikleri, istek ve
önerilerini dinliyor.

MAHALLELERİN
İHTİYAÇLARI
KONUŞULDU
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün ev sahipliğinde Mursal Mahallesi Karapınar Mesire Alanı’nda
gerçekleşen toplantıya Elmalılı

muhtarların yanı sıra sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri de katıldı.
Program kapsamında mahallelerin
ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Serik’teki
muhtarla da toplantı yaparak, mahallelerdeki sorunları dinledi. Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla
gerçekleştirilen toplantılarda mahallelerdeki eksikler tespit edilerek
eksiklerin giderilmesi noktasında
çalışmalar başlatılıyor.

 Haber Merkezi

Alanya'da taleple birlikte kiralar arttı
Koronavirüs hayatın her alanını olduğu gibi tatil alışkanlıklarını da değiştiriyor. Salgın
endişeyle kalabalıktan uzak kalmak isteyenler yazlık ev kiralıyor. Sektör temsilcileri taleple birlikte fiyatların da yükseldiğini belirtiyor. Datça’da son 1 yılda konut kiraları yüzde
35, Alanya’da yüzde 31, Fethiye’de yüzde 26, Ayvalık’ta yüzde 24, Marmaris, Alaçatı ve
Kuşadası’nda yüzde 21 artış gösterdi. Müstakil evlerse ise artış yüzde 39’u buldu.
ris, Alaçatı ve Kuşadası’nda yüzde 21
artış gösterdi” dedi. Konut kiralarının en
yüksek olduğu bölgeler ise Alaçatı, Göcek,
Bodrum, Marmaris ve Bozcaada. Alaçatı’da ortalama kira 2.740 TL, Göcek’te
2.714 TL, Bodrum’da 2.451 TL, Marmaris’te 2.225 TL, Bozcaada’da ise 2.077 TL.

ALANYA'DA MÜSTAKİL
KONUTLARDA
YÜZDE 37 ARTTI

V

irüsle mücadele sürerken normalleşme adımları da ardı ardına atılıyor. Bu kapsamda 1
Haziran’da seyahat yasağının kalkacağı açıklandı. Kalkan yasakla birlikte turizm bölgelerine
akın bekleniyor. Tatilcilerin bir kısmı önlemlerin
alındığı otelleri seçerken bir kısmı ev kiralayacak.
Emlak danışmaları bu yıl geçmişe kıyasla çok daha
fazla yazlık ev kiralama talebi aldıklarını söylüyor.
Özellikle üst gelir grubunun müstakil ve özel havuzlu evleri tercih ettiğini belirten sektör temsilcileri, en çok sorulan sorunun ‘temizlik’ olduğunu dile
getiriyor. Tatil öncesinde evler temizlik firmalarınca
dezenfekte ediliyor, tatilciler de geçmiş yıllardan
farklı olarak yastık çarşaf gibi malzemeleri yanında
getiriyor.

TALEP VE FİYAT ARTTI
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu
Endeksa CEO’su Görkem Öğüt, COVID-19 salgınının ülkemizde etkilerinin görülmeye başlanması ile
birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebin arttığını söyledi. Yazlık bölgelerde yaptıkları
araştırma hakkında bilgi veren Öğüt, “Endeksa verilerine göre son 1 yılda konut kiralarının en fazla
artış gösterdiği bölgeler Datça, Alanya, Fethiye, Ayvalık, Marmaris, Alaçatı ve Kuşadası. Datça’da son
1 yılda konut kiraları yüzde 35, Alanya’da yüzde 31,
Fethiye’de yüzde 26, Ayvalık’ta yüzde 24, Marma-

Müstakil konutların kira artışlarının
daha yüksek olduğunu belirten Öğüt,
“Son bir yılda müstakil konutlarda kira
Kemer’de yüzde 39, Datça’da yüzde 38,
Alanya’da yüzde 37, Ayvalık’ta yüzde 24, Bodrum’da
ise yüzde 16 arttı. Göcek’te ortalama 4.860 TL ve
müstakilde en yüksek ortalamaya sahip. Bodrum’da 3.698 TL, Alaçatı’da 3.007 TL, Çeşme’de
2.734 TL, Marmaris’te 2.681 TL” dedi.

TATİLCİ YASTIK YORGAN
TAŞIYOR
Bodrum'da emlak ofisi sahibi Metin Sığırtmaç 2
haftadır yoğun kiralama talepleri aldıklarını söyledi. Sığırtmaç, “Geçen yıllardan farklı olarak evi
kiralayanlar çarşaf yastık gibi kişisel eşyalarını
kendi getiriyor” dedi. Sığırtmaç, lüks dairelerin kiralarının 10-15 bin lira, villaların 20-30 bin lira olduğunu hatta 50 bin TL’nin de üzerine çıkıldığını
ekledi.

İLK SORU TEMİZLİK
Datça’da çalışan emlak brokerı Tuğçe Başarır, bu yıl
kiralamaya ciddi talep olduğunu, kiraların yüzde 2030 arttığını belirtti. “Önce temizliği soruyorlar” diyen
Başarır “Müstakillerde kira 15-20 bin lira, dairelerde
7-10 bin lira”dedi. Alanya’da çalışan emlak danışmanı
ise villa kiralarının 8 bin ile 50 bin lira arasında değiştiğini belirtti.  Haber Merkezi

AK Gençlerden esnafa ziyaret
K

AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun ve Konaklı Mahalle Başkanı
Oğuzhan Çetin, Konaklı Mahallesi'nde bulunan genç esnaflara ziyarette bulundu.

oronavirüs ile mücadele
kapsamında normalleşmeye dönen Alanyalı esnaflar sevindirici haberi almanın
ardından işyerlerini açarak kontrollü normalleşme sürecinde çalışma hazırlıklarına başladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK
Parti) Alanya Gençlik Kolları
Başkanı Cemal Yeniacun ve Konaklı Mahalle Başkanı Oğuzhan
Çetin, hazırlıklarını yapan esnafları ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerinde bulundu.

'DESTEK
VEREREK
ATLATACAĞIZ'
Başkan Cemal Yeniacun, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla kontrollü normalleşme
sürecine girmiş bulunmaktayız. Koronavirüs sebebiyle kapalı olan işyerlerinin açılacağını
duyduğumuzda esnafımızın için

çok mutlu olduk. Hazırlıklarını
yürüten esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek moral vermek ve
hayırlı olsun dileklerinde bulunmak istedik. İnşallah bu süreci
hep birlikte gerekli önlem ve tedbirlere uyarak hükümetimizin
bu alandaki mücadelenize destek
vererek atlatacağız. Tüm Alanyalı esnaf kardeşlerime hayırlı
olsun diyor ve Alanyalı vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

 Haber Merkezi
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Antalya bugün havalanıyor
Antalya Valisi Karaloğlu, "Havaalanı Pandemi Sertifikası” alan DHMİ Antalya Uluslararası Havalimanıda yurt içi
uçuşların 1 Haziran itibariyle başladığını belirterek, "Uçuş zamanı Antalya, hazırsanız havalanabilirsiniz" dedi.

1

Haziran'da seyahat kısıtlamasının
kaldırılmasının ardından, uçuşların
başlayacağı tarih netleşti. THY'nin
ilk uçuşunun pazartesi günü saat
10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapılacağı öğrenildi. İstanbul'da bulunan Sabiha
Gökçen
ile
İstanbul
havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması bekleniyor.
Ayrıca, 28 Mart 2020 tarihi itibarıyla
uçuşlarını durduran Pegasus Hava Yolları'nın da kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 1 Haziran'da, saat 10:15
kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir
seferiyle gerçekleştirecek

Esenboğa Havalimanı'ndan
olmak üzere iki uçuşu ile Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan
bir uçuşu olmak üzere toplam 3 uçağı
daha gelecek.

ANTALYA'YA
YASAK SONRASI
İLK UÇAK
İSTANBUL'DAN
1 Haziran Pazartesi günü, Fraport TAV Antalya Havalimanı'na
3'ü
İstanbul,
1'i
Ankara'dan olmak üzere 4 uçuş gerçekleşecek. Gün içinde Antalya'dan da 3'ü
İstanbul, 1'i Ankara olmak üzere 4 uçuş
olacak. Koronavirüs sürecindeki kısıtlamalar sonrasındaki ilk uçuşu, İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya Türk Hava Yolları gerçekleştirecek.
THY uçağı saat 11.30'da Antalya Havalimanı'na inecek. Gün içinde THY'nin
biri İstanbul Havalimanı, biri de Ankara

'KURALLARA
UYAN HERKESE
İYİ UÇUŞLAR'
İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen ile
İstanbul havalimanlarından Ankara,
İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı
THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3

Haziran'dan itibaren de diğer şehirlere
uçuş yapılması bekleniyor.
Vali Karaloğlu paylaşımında, "Uçuş zamanı Antalya, hazırsanız havalanabilirsiniz. Salgın tedbirlerini tamamlayarak,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Havaalanı Pandemi Sertifikası”
alan DHMİ Antalya Uluslararası Havalimanımızda yurt içi uçuşlar 1 Haziran
itibariyle başlıyor. Hayırlı olsun. Türk
Hava Yolları (THY), SunExpress ve Pegasus Hava Yolları Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığınca belirlenen tüm tedbirleri
alarak uçuş planlarını yaptılar. Alınan
tedbirlere ve kurallara uyan herkese iyi
uçuşlar" ifadelerinde bulundu.

Toplu ulaşım esnafı destek bekliyor
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapasiteleri yarı yarıya düşürülen toplu ulaşım esnafına mazot desteği
sağlanması ve fiyat tarifelerinde artış yapılması hakkında toplantı gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Toplu taşıma esnafımıza da yeni bir
ücret tarifesi uygulanması zorunluluk haline geldi. Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil." dedi.
yarak dayanma gücü kalmadı. Ulaşım esnafımızın
bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil. Yetkililerden acil bir
şekilde destek talep ediyoruz.”

SunExpress başlıyor
SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 1 Haziran’da
iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacağını duyurdu.
oronavirüs salgınının ya- kilde açıklandı:
ması azaltmak adına kabin içi
yılımını önlemek amacıyla Diyarbakır’a haftanın her günü, hizmetlerini de bu doğrultuda
getirilen kısıtlamalar kap- Adana’ya ve Gaziantep’e haftada güncelledi. Kurallar gereği, dizsamında tüm yurtiçi ve yurtdışı 4, Trabzon ve Kayseri’ye haftada üstü bilgisayar, el çantası, evrak
seferlerini askıya alan SunExp- 3, Erzurum, Samsun ve Van’a çantası ve bebek eşyaları dışında
ress, misafirlerinin ve uçuş ekip- haftada 2, Kars, Konya ve Malat- kabine hiçbir el bagajının kabul
lerinin sağlıklı ve emniyetli ya’ya haftada 1 kez. Havayolu, edilmeyeceğini açıklayan havaseyahati için gerekli tüm tedbir- hem İzmir’den hem de Antal- yolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolleri alarak 1 Haziran’da iç hat ya’dan düzenlediği sefer sayısını cularına dezenfektan mendil
uçuşlarına kademeli olarak baş- kademeli olarak artıracak.
dağıtacak. Bunlara ek olarak, halıyor. Antalya ve İzmir’i hem iç
vayolu şirketi uçaklarında dühem de dış hatlarda en fazla nokzenli olarak uluslararası
TEDBİRLİ
taya bağlayan havayollarından
otoriteler tarafından etkisi kanıtbiri olan SunExpress’in 1 Hazi- SEYAHAT DÖNEMİ lanmış dezenfeksiyon işlemleri
ran itibarıyla merkezleri Antalya
uygulanmaktadır. Tüm uçakBAŞLIYOR
ve İzmir’den sunacağı ve önülarda ameliyathanelerde kullanımüzdeki günlerde kademeli olalan HEPA filtreleme sistemi
rak güncelleyeceği iç hat uçuş Verilen bilgiye göre, seyahat ede- mevcuttur ve bu filtreler, koronaplanı şu şekilde açıklandı:
cek yolcuların, alınan hijyen ve virüs de dahil olmak üzere biliHavayolu şirketi iç hat uçuşları sosyal mesafe önlemleri nede- nen tüm virüslere karşı yüzde
çerçevesinde ana merkezi Antal- niyle havalimanlarına her za- 99’luk bir başarı oranı ile uçak
ya’dan Adana’ya haftada 5, Di- mankinden daha erken içindeki havayı her üç dakikada
yarbakır’a haftada 4, Gaziantep, gelmelerini tavsiye eden Su- bir sürekli olarak temizlemekteTrabzon ve Van’a haftada 2, Sam- nExpress,misafirlerinin ve uçuş dir. Sağlık Bakanlığı’nın hayata
sun ve Kayseri’ye haftada 1 kez ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi
uçuş sunacak. Aktarma merkezi seyahati için ulusal ve uluslar- kapsamında Türk vatandaşlarıİzmir ile merkezi Antalya ara- arası sağlık ve havacılık otorite- nın iç hat uçuşlarına kabulü HES
sında günde 2 sefer düzenleyecek leri ile işbirliği içinde gerekli tüm kodu ile sağlanacak. HES kodu
olan havayolu şirketinin İz- önlemleri almaktadır. Tüm uçuş- sorgulamalarında uçuşa elverişli
mir’den, Antalya dışında top- larında yolcularına ve uçuş ekip- olmadığı tespit edilen yolcular,
lamda 11 Anadolu kentine lerine maske ile seyahat etme havayolu şirketinin uçuşlarına
düzenleyeceği seferler ise şu şe- zorunluluğu getiren havayolu, te- alınmayacak.

SEVİYE DÜŞTÜ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç ise,
şehir merkezinde 370 binlerde seyreden taşımacılığın virüs nedeniyle bir anda 40 – 70 bin seviyelerine
düştüğünü ve yeni planlama yapılması ihtiyacını
doğduğunu söyledi. Tonguç, " Virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından taşımacılığın %50 kapasite
ile devam etmesi talimatı sizlerin ve bizlerin maliyetlerini arttırmıştır. Sizlerin de görüşleri ile bu sıkıntıları çözeceğimize inanıyoruz. Hem esnafımızı
hem de vatandaşlarımızı mağdur etmemek amacıyla ortak akıl ile kararlar almak zorundayız.” dedi.
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ovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu
Kararları doğrultusunda 2020 Yılı Yaz Trafik
Tedbirleri kapsamında 1 Ekim 2020 tarihine kadar
%50 kapasite ile çalışmaları gereken ve bu sebeple
maliyetleri artan ancak gelirleri yarı yarıya azalan,
cebinden para harcayarak zarar eden şehir içi toplu
taşıma esnafına yönelik mazot desteği sağlanması
ve fiyat tarifelerinde artış yapılması hakkındaki toplantı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Ticari Plaka İşlemleri Şube
Müdürü Mehmet Akçay, Toplu Taşıma ve Denetim
Şube Müdürü Ali Uysal, Antalya Merkez ve Kaş’tan
Gazipaşa’ya kadar ilçelerde faaliyet gösteren Şoförler, Servisçiler, Otobüsçüler ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanlarının katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
Gelirleri azalan toplu ulaşım esnafına destek sağlanması gerektiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “11 Mart’tan bu yana ülkemizde görülen
Covid-19 salgını nedeniyle birçok esnafımız kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı
normalleşme takvimine göre ise, eğlence yerleri ve
nargile salonları dışında dükkanlarımız bir bir açılmaya başladı ve 1 Haziran’da normalleşme takvimi
tam olarak başlıyor. Ancak, dükkanlarımız açılsa da
esnafımız 2,5 aydır iş yapamadı ve evine ekmek götüremedi. Bugün ise, %50 kapasite ile çalışmak zorunda olan, giderleri sabit ancak kazancı yarıya
düşen toplu taşıma esnafımıza destek sağlanması
amacıyla bir toplantı düzenliyoruz." dedi.

YENİ ÜCRET TARİFESİ
GEREKİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ gereğince uygulanan şehirlerarası otobüs biletleri tavan ücret uygulaması gibi,
Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı tarafından toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanmasını talep eden Başkan Dere, bu
kararın alınmasının, yaşanan olağanüstü süreç boyunca kamu hizmeti veren toplu taşıma esnafı için
bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi. Dere
şöyle devam etti: " . Yine, toplu taşıma esnafımıza
mazot desteği, sigorta, bakım ve diğer giderler için
destek sağlanmasını talep ediyoruz. Toplu taşıma
esnafımız şu anki durumda, hiç çalışmasa daha az
zarar edecek hale gelmiştir. Esnafımız cebindeki 100
lirayı harcıyor karşılığında ise 50 lira kazanıyor, her
gün daha fazla zarar ediyor. Kaş’tan Gazipaşa’ya
640 km’lik alanda uzun mesafelerde hizmet veren
esnafımızın yarı kapasite ile 10 yolcu, 15 yolcu taşı-

TALEPLER 8 MADDE
HALİNDE SIRALANDI
Oda başkanlarının söz alarak görüşlerini dile getirdiği toplantıda talepler şu şekilde sıralandı: “ Toplu
taşıma esnafımız hem çalışıyor hem de zarar ediyor.
Hükümetin uyguladığı tavan taban ücret uygulamasının büyükşehir belediyesi tarafından da yapılması şarttır. Bu durum böyle devam ettiği sürece
bize zam verilmeli. Aksi takdir de kontak kapatmalıyız. Kısa mesafe taşıma o kadar zarar etmese de
uzun mesafe toplu taşımacılık yapan esnaf bitme
noktasına gelmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Üç
aydır esnafımız dayanmaya çalışıyor. %50 kapasite
azaltma uygulaması devam ettiği sürece bizimde
%50 zam talebimiz vardır. Taksicilerimiz ise çok
zorda. Kişi ailesi ile 4 kişi binmek istiyor alamıyoruz. Gerekirse şoför kısmına kabin yaptıralım ama
4 kişi yolcu alımını gerçekleştirelim. İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar gereği %50 kapasite uygulaması ile otobüsçü esnafı olarak şu an 70 bin yolcu
kapasitesine düştük. Eskiden bu rakamlar 380 bin
seviyesindeydi. Hükümet tarafından alınan mevcut
önlemler borcun kaldırılması yönünde değil ötelenmesi konusunda buda bizi rahatlatmayacak. Bu nedenle toplu taşım ücretleri zaten arttırılması
gerekiyordu. Bu artırım bu durumdan dolayı biraz
daha fazla olmalıdır. Bunun yanında diğer illerde
uygulanan aktarma uygulamasının Antalya içinde
uygulanmasını istiyoruz. İl içerisinde SRC Belgesi
aranması uygulaması kaldırılmalı. Çünkü 65 yaş
üstü esnafımız var ve bu kişiler dışarı çıkamıyor. Bununla beraber hız limitleri ile ilgili müjdeli bir haber
bekliyoruz. Güzergâh ücretlerinin iptal edilmesini
isteniyor. Normal zam için %10 zam veriliyorsa,
virüs içinde %30 zam verilmeli. Gündoğmuş araçları 16 kişi kapasiteli, %50 uygulaması nedeniyle 8
kişiye düştü. 8 kişi taşıyarak, 150-160 km yol yaparak geçimi sağlaması mümkün değildir. D2 belgeleri araçların personel taşımacılığı yapması sorunu
devam ediyor. Belediyelerimiz UKOME Daire Başkanlıklarınca bu konu ile alakalı olarak bir yönetmelik hazırlanarak, il sınırları içerisinde D2 belgeli
araçlara da müdahale edebilir. Çıkarılacak yönetmelik ile eğitim kurumları ve AVM’lere gerekli bildirimler yapılarak, personel taşımacılığının C
plakalı araçlarla yapılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde bu durum çok kötü yerlere gidecek. Okul servislerinde çalıştırılacak rehber personelin lise
mezunu olma şartının kaldırılmasını istiyoruz.
Çünkü şoförler rehber personel olarak eşini veya kızını çalıştırmak istiyor.”
Toplantı sonunda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan
Dere, toplantı kapsamındaki tüm taleplerin birer tutanak haline getirilerek ilgili makamlara ulaştırılacağını aktardı.
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Türkiye'de salgın ne zaman bitecek?
Ankara Üniversitesi (AÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, bilimsel araştırma projesi kapsamında
tüm ülkelerin koronavirüs verilerini analiz etti ve bu verileri Türkiye'dekilerle karşılaştırarak yorumladı. Prof. Dr. Tank, ellerindeki verileri değerlendirerek simülasyonlar yaptıklarını, buna göre salgının Türkiye’de başladığı tarih olan 11 Mart'tan 180 gün sonra yok olmasını beklediklerini kaydetti.

A

Ü Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatih Tank, üniversite bünyesinde başlatılan bilimsel araştırma projesi kapsamında tüm ülkelere ait
koronavirüs ile ilgili verileri, Türkiye'dekilerle karşılaştırdı. Prof. Dr. Tank, karşılaştırmalı veri analizi sonucunda salgının
Türkiye'de bitiş tarihine ilişkin sonuçlar aldıklarını belirtti. Türkiye'nin koronavirüs

salgınında 'pik' noktasını
gördüğünü ve artık sönümlenme aşamasına geçtiğine
işaret eden Prof. Dr. Tank,
sönümlenme aşamasının
uçağın piste inmek için alçaldığı sürece benzediğini
söyledi. Prof. Dr. Tank, "Biz
pik noktasını 23 Nisan olarak görmüştük. Türkiye çok
uzun bir müddet tırmanış
aşamasındaydı, 23 Nisan’dan sonra artık yavaş
yavaş yatay seyre geçti,
'plato' denilen seyre geçti ve
21 Mayıs’tan itibaren de sönümlenme aşaması başladı.
Yani uçak artık teker koyma
yolunda ilerliyor. Tabii ki bu
bir süreç, aşağı doğru iniyor.
Bu süreçte bütün bu tahminler mevcut koşulların
geçerliği altında devam ediyor. Ama iniş aşamasında
herhangi bir türbülansa yakalanmamak için kişisel önlemlerimizi en
üst düzeyde tutmamız gerekiyor" dedi.

'SİMÜLASYONA
GÖRE 180 GÜNDE
YOK OLACAK'
Prof. Dr. Fatih Tank, ellerindeki verileri

değerlendirerek simülasyonlar yaptıklarını, buna göre salgının Türkiye’de
başladığı tarih olan 11 Mart’tan 180 gün
sonra yok olmasını beklediklerini dile
getirdi. Prof. Dr. Tank, "Azalma büyüme
faktörleri dikkate alınarak sayıları iterasyon yöntemleriyle incelediğimizde
180 gün sonra bitebileceği gözüküyor;
ama bu mevcut koşullarda. Mevcut koşullar derken bu kısıtlama anlamında
değil, ölüm oranlarımız, ölüm sayılarımız, büyüme faktörümüz bunları dikkate aldığımızda 180 gün gibi
gözüküyor. Bunlar tabii ki birer gösterge. Biz önlemlerimizden ne kadar
uzaklaşırsak bu öteye atacaktır. Son vakalarımıza baktığımızda, simülasyon
çalışmalarını yaptığımızda 1 Ağustos
itibarıyla 56 tane vaka tespit edilmesini
bekliyoruz. Ama tabii ki bunlar bir simülasyon sonucu, eğer biz kendi kişisel
önlemlerimizi değiştirirsek bu tabii ki
rakamlara yansıyacaktır ve rakamlarda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.

SALGININ BULAŞMA
KATSAYISI 0,4
Türkiye’deki vaka sayılarına bakıldığında bir kişinin hastalığı kaç kişiye bulaştırdığının da hesaplanabildiğini
kaydeden Tank, 'R0' katsayısının top-

lumda hiç bağışıklık kazanan kimse olmadığı durumda, 'R' katsayısının ise toplumda bağışıklık kazanmış kişilerin
olduğu durumda bir kişinin kaç kişiye
hastalık bulaştırdığını gösterdiğini ifade
etti. Fatih Tank, "Şu an R0 katsayısı 2,1
civarında, R katsayısı ise 0.4'larda" dedi.

SOKAĞA
ÇIKMA YASAĞI
ÖNCESİ VE
SONRASINDAKİ
HAREKETLİLİK
Google ve Apple verilerini dikkate alarak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde
ve sonrasında yaşanan hareketliliği de
incelediklerini dile getiren Prof. Dr.
Tank, çok ilginç sonuçlara ulaştıklarını,
sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ve
sonrasında hareketliliğin tavan yaptığını, özellikle marketlere ve eczanelere
yönelik büyük bir hareketlilik yaşandığını açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanan Ankara, İstanbul ve İzmir’deki insan hareketliliğine ilişkin verileri, kısıtlamanın olmadığı Antalya ile
karşılaştırdıklarını da söyleyen Prof.
Dr. Tank, Antalya’daki market ve eczane hareketliliğinde herhangi bir artış
ve dalgalanma yaşanmadığına dikkat
çekti.

'İNANILMAZ BİR
DALGA VAR'
Prof. Dr. Tank, her sokağa çıkma kısıtlamasından önce çok yüksek derecede hareket ettiklerini vurgulayarak, "Sokağa
çıkma kısıtlamasının olduğu günler bu
doğal olarak dip yapıyor. Sokağa çıkma
kısıtlaması bittikten sonra tekrar tavan
yapıyor ve ondan sonra 1-2 gün düşüyor.
Tekrar sokağa çıkma yasağı başlayacağı
zaman tekrar çok yükseliyor ve düşüyor.
İnanılmaz bir dalga var. Sokağa çıkma
kısıtlaması başlamadan önceki döneme
göre en az 8 kat bir artış var. Yani sokağa
çıkma yasağımız olmasaydı biz marketlere ne kadar gidiyorduk? Bir kere gidiyorduk. Ama şimdi sokağa çıkma
kısıtlamasından sonra 8 kere gidiyoruz.
Bizim burada gözlemlediğimiz ve bulgu
olarak sunabileceğimiz en önemli şey her
sokağa çıkma yasağından önce ve sonra
hareket ettiğimizden bir sonraki hafta
daha fazla hareket ediyoruz. Marketlerde ve eczanelerdeki hareketliliğimiz
salgın öncesi dönemden çok çok daha
fazla ve son zamanlarda hala resmi olarak parklar bahçeler açılmadığı halde,
parklardaki ve bahçelerdeki hareketliliğimizin de son zamanlarda arttığı gözleniyor. Sosyal mesafe ne kadar
korunuyor? Bunun ayrı bir araştırma
konusu olması lazım" dedi.

İşte Türkiye'nin yeni normali

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs Türkiye'de ilk 11 Mart'ta görüldüğünden beri yaklaşık 3 ay geçti. Corona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken sosyal mesafe ve maske ön plana çıkıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının pazar gecesi sona ermesiyle birlikte Türkiye 1 Haziran tarihinde yeni normaline geçiyor. 1 Haziran tarihinden
itibaren artık kafeler açık olacak plajlar ise serbest. Fakat yeni normalde de o kadar rahat olamayacağız.

tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde
mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar
ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak. Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak
adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda
giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan
ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda
belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine
1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.

KREŞLER AÇILIYOR

T

ürkiye 1 Haziran'da yeni döneme geçiyor. Yeni
normalde kısıtlamalar gevşetilmiş olsa bile corona
hayatımızda olacak. Bu duruma karşı önlemler
alınmaya devam ediyor. Peki Türkiye'yi yeni normalde
neler bekliyor? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması pazar
günü sona eriyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden kod alındıktan sonra seyahat etmek serbest
olacak. Fakat 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat
İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay
boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat
edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa
çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar,
yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla (veli/vasi
olan 65 yaş ve üzeri olanlar hariç) Seyahat İzin Belgesi
almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.
Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları
ile doğrudan temasa neden olacak şekilde
dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik
faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran
2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen
kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin
bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına
tabi olmayacak. Yüzme havuzu, kaplıca,
hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat
22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri
24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.

PİKNİK YAPMAK YASAK
Kısıtlanan halka açık alan olan park ve
bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları,
mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında
(plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılış
izni verilen ve 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde
alınacak tedbirler belirlendi. Özel kreş, çocuk kulüpleri
ve gündüz bakımevlerinde grup sayıları azaltılarak, bir
grupta en fazla 10 çocuk bulunması sağlanacak. Ortak
kullanım alanlarında da aynı anda en fazla 10 çocuk bulunacak.

SINAVLAR NASIL OLACAK?
Öğrenci ve velilerin en merak ettiği konu da sınavlar.
YKS 27-28 Haziran'da, LGS ise 20 Haziran'da yapılacak. Sınava girecek her öğrenciye maske verilecek.
Sınav giriş yerlerine sadece öğrenciler alınacak ve velilerin girmesi yasaklanacak. Sınav alanları sürekli havalandırılacak. Öte yandan plajlar da yeni normale
hazırlanıyor. Sosyal mesafenin baz alındığı plajlarda şeritler çekildi.

Bilim Kurulu üyesi
o tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Sıcak önemli bir faktör. Virüsün sıcaklıkta yok olduğunu, bu ortamda yaşama şansının kalmadığı biliyoruz. Ancak insanlarda yaşamaya devam eder. İnsan vücudu dışarıdaki sıcaklığı
tolere edebilecek özelliğe sahip. Çelik: Halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları vaka sayısının azalmasında son derece etken oldu.

S

ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni
tip koronavirüsün (Kovid-19) yaz aylarında sıcak ortamda yok olduğunu ancak,
insan vücudunda ise yaşamaya devam ettiğini bildirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, salgın
tedbirleri kapsamında alınan kararların
önemli olduğunu söyledi. Vakalardaki sayıdan ziyade yoğun bakıma alınan hasta sayısında da azalış olduğunu vurgulayan Çelik,
bu durumun daha da azalacağını düşündüklerini ifade etti. Yaz aylarında vaka sayısının
alt düzeyde seyredeceğini aktaran Çelik, sonbaharda neyle karşılaşılacağının tam olarak
bilinmediğini ve bu yüzden dikkatli olunması
gerektiğini belirtti. Çelik, vaka sayısındaki
azalışla ilgili şunları kaydetti: "Birincisi havaların ısınması. Sıcak önemli bir faktör. Virüsün sıcaklıkta yok olduğunu, bu ortamda
yaşama şansının kalmadığı biliyoruz. Ancak
insanlarda yaşamaya devam eder. İnsan vücudu dışarıdaki sıcaklığı tolere edebilecek
özelliğe sahip. İnsanlar yaz geldiğinde kapalı
ortamlardan uzak durmaya, daha çok dışarı
çıkmaya başlayacak, başka alanlara, dağa,
tepeye ve araziye gidecek. İkincisi ise halkımız hakikaten önerilen kurallara son derece
uydu, kendilerine son derece minnettarız.
Halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uymaları vaka sayısının azalmasında son derece etken oldu. Siz ne yaparsanız yapın, halkınız kurallara uymaz ve
gerekli dikkati, özeni göstermezse başarılı

olamazsınız."

'BİLMEDİĞİNİZ
KİŞİLERLE ÇOK YAKIN
MESAFEDE DURMAYIN'
"Deniz suyundan koronavirüs bulaşmaz."
diyen Çelik, insanların bunun bilincinde
oması gerektiğine işaret etti. Havuzlardan da
koronavirüsün bulaşmayacağını anlatan
Çelik, "Koronavirüsün klorda yaşaması
mümkün değil. Dışkı yoluyla bulaşan hepatit
gibi virüsler var o ortamlarda. Özellikle güneş
ışığından, ultravioleden, radyasyondan çok
kolay inaktif olurlar. Dikkat edilmesi gereken
şey insanlar arası temasın engellenmesi. Bilmediğiniz kişilerle çok yakın mesafede durmayın." ifadelerini kullandı.

'AÇIK BÜFENİN
KALKMASI GEREKİYOR'
Prof. Dr. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık açık büfenin kalkması gerekiyor. Tatilcilerin oturdukları masaların, şezlongların temizliğine dikkat edilmeli. Antalya'nın bu
sıcağında, güneşte, plajda bu virüsün bir insandan başkasına geçmesi çok mantıklı değil.
Eğer öyle olsaydı şu anda hepimizin enfekte
olması gerekirdi."

TURİZM-EKONOMİ
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Açık öğretim sınav
tarihleri belli oldu
M

illi Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son
son dakika açıklamasında şu ifadakika açıklamasında, açık öğretim kudelere yer verildi;"Açık Öğretim
Ortaokulu,
Öğretim Lisesi, Mesleki
rumları sınavlarının 25-26 Temmuz'da ya- Açık ÖğretimAçık
Lisesi ve Açık Öğretim İmam
pılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim

yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav
takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26
Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı."

Oteller hijyen sertifikası
için ayda 2600 TL verecek
Koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak amacıyla Kültür
ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda otellerde ‘Sağlıklı Turizm Sertifikası’ dönemi başlıyor.

T

ürkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED), oteller ve
restoranlar için yatak kapasitesi ve metrekare büyüklüklerine göre sertifika
ücretlerini açıkladı. Buna
göre, sertifika bedeli, 600 ve
üzerinde yatağa sahip şehir
otellerinde 2 bin 200 TL
iken resort otelde 2 bin 600
TL olarak belirlendi. TÜROFED Başkanı Sururi
Çorabatır,
kısıtlamalar
kalktıktan sonra ziyaretçilere sağlıklı bir tatil imkanı
sunmak için son dönemde

Rus turistin
ruhu Türkiye'de
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen Rus turistler Türkiye’de tatil planları yapıyor.

R

usya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, “Rus turistlerin ruhu Türkiye’de”
başlıklı haber hazırladı. Sputnik'in
aktardığı habere göre Rus turistler
Kovid-19 nedeniyle uygulanan ulaşım
ve karantina tedbirlerine rağmen tatil
planları yapmaya devam ediyor. Ha-

bere göre, Rus tatilcilerin Travelata
turizm ajansının sitesinde bu ay yaptıkları tatil aramalarında yüzde
43’lük payla Türkiye açık ara birinci
olurken, Rusya ise yüzde 28’lik payla
en çok araştırılan ikinci ülke oldu. Söz
konusu dönemde Tayland yüzde 8
paya sahip olurken, dördüncü sırada
yüzde 5 payla Tunus yer aldı. Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, bir süre önce yaptığı açıklamada, haziran ortalarından sonra dış
turizmin belli ülkelerde başlamasının
beklendiğini söylemişti. Rusya, geçen
yıl Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 7
milyon 17 bin 657 ziyaretçiyle
birinci sırada yer almıştı.

çok yoğun çalıştıklarını
kaydetti. Çorabatır, “Salgın
boyunca kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin
çok daha fazlasını turistik
tesislerimizde
alacağız.
Oteller evlerimizden bile
temiz olacak” dedi.

RESTORANLARA
BİN 250 TL
Konaklama ve yeme içme
tesislerinin sertifikasyon fiyatları şöyle: Resort otel 0-40

yatak 400 TL, 41-999 yatak
1500 TL, 1000 ve üzeri yatak
2 bin 600 TL. Şehir oteli 0-40
yatak 400 TL, 41-199 yatak
1200 TL, 200-599 yatak 1400
TL, 600 ve üzeri yatak 2 bin
200 TL. Müstakil yeme-içme
tesislerinde 0-399 metrekare
400 TL, 400-799 metrekare
750 TL, 800 metrekare ve
üzeri 1250 TL. Fiyatlar; her
türlü belge, pul, masraf ve
ulaşım gibi giderler dahil olarak belirlendi. Fiyatlar 2020
yılı sonuna kadar geçerli olarak aylık bazda KDV hariç
uygulanacak.

İlk uçuş bugün
Koronavirüs nedeniyle mart ayında
durdurulan uçuşlar bugün başlıyor.

U

laştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, "Havayolunda ilk sefer, 1 Haziran saat 10.00'da TK2150 sefer
sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara
Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. Saat 14.10'da İzmir'e, 11.15'te
Antalya'ya ve 13.00'te Trabzon'a da
sefer gerçekleştirilecek" dedi. Karaismailoğlu, havalimanı, terminal,
yer hizmetleri kuruluşları ve havalimanına yolcu getiren ulaşım araçlarında uyulacak tedbirlerle ilgili
sertifika projesi başlatıldığını hatırlatarak, "Salgına karşı havalimanlarında dört ana unsur
üzerinde durduk. Bunlar; herkesin
maske takma mecburiyeti, sosyal
mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanlarca riske uygun
koruyucu teçhizat kullanılmasıdır"
diye konuştu.

RAHATLIKLA UÇUN
Tüm şartları karşılayan havalimanlarına sertifika verilmeye başlandığını bildiren Karaismailoğlu,
şöyle konuştu: "İstanbul, Sabiha
Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan
Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanları sertifika almaya hak
kazandı. Havalimanlarında belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot

planlamalarını da yaparak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal
mesafe şartlarını sağlayacağız.
Yolcu sirkülasyonunu en uygun
düzeyde tutacağız." Bakan Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumlarının
tüm
tedbirleri
alacağını ve bunları titizlikle uygulayacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile
hava yolunu kullansınlar" mesajı
verdi.

THY: BU KADAR
HASRET YETER
TÜRK Hava Yolları (THY) da uçuşların 1 Haziranda başlayacağını
duyurdu. Basın Müşaviri Yahya
Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1
Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız"
dedi. İstanbul Havalimanı'ndan
Ankara'ya yapılacak ilk uçuşa
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu da katılacak. Pegasus Hava Yolları da kısıtlamalar
sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen'den İzmir'e gerçekleştirecek.
Pegasus, 1-2-3 Haziran tarihleri
için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği destinasyonlar
çerçevesinde İzmir, Antalya ve
Trabzon'a uçacak.

Bugün son gün
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2019 hesap dönemine ait beyannamelerinin
verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödeme süreleri
1 Haziran Pazartesi gün
sonunda dolacak.

K

urumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi
işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi
sona eriyor. 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine
ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin nisan
ayında verilmesi gerekiyordu ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'da dolan süre 1 Haziran'a ertelenmişti. Bu
kapsamda, bugün gün sonuna kadar 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödenmesi gerekiyor. Kurumlar vergisi,
kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınıyor ancak bu oran 2019 yılı için yüzde 22 olarak uygulanıyor. Kurumlar vergisi beyannamesi
elektronik ortamda düzenleniyor. Mükellefler beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB)
"www.gib.gov.tr"
internet sitesi aracılığıyla
"https://ebeyanname.gib.gov.tr" adresi üzerinden
elektronik ortamda verebiliyor. Kurumlar vergisi
de İnteraktif Vergi Dairesinin "ivd.gib.gov.tr" adresinden, GİB mobil uygulamasından veya vergi dairelerinden ödenebiliyor.

UYUMLU MÜKELLEFLERE
YÜZDE 5 İNDİRİM
Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, yabancı
ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar,
kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim, transfer fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişilere ve işlemlere ilişkin liste ile
örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor. Ar-Ge ve tasarım indirimi
ile sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle
sunulması isteniyor. Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet
gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri
üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime
tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı
beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki
son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi
şartlar aranıyor.
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AKDENİZ NAKLİYAT EVDEN EVE

İZİN
N
İ
N
GÜVESERİ
E

NAKLİYAT

Her gün: Ankara - İstanbul İzmir ve diğer iller

EVDEN EVE
NAKLİYAT
KURUMSAL TAŞIMACILIK

PALMİYE
EMLAK’tan
SATILIK / KİRALIK DAİRELER
1 - Zimbitlik yanı İli birleşik daitire 4+1 220 m2

850.000 TL

2 - Adliye yakının da lüx dailerler

420.000 TL

3 - Çimen Otel yanı denize sıfır full eşyalı asansörlü

720.000 TL

4 - İçinde kiracısı bulunan faal durumda hamam satılıktır.1.800.000 TL
5 - Çimen Otel sokağında 2 birleşik DÜKKAN faal full eşyalı 950.000 TL

ARSALAR
1- Demirtaşda imarlı arsa denize 500m uzaklıkta 930 m2 750.000 TL

DAİRELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR
HER TÜRLÜ ARABA İLE TAKAS OLUNUR
Şekerhane Mah. Tevfikiye Cad. Kaymaklı Sok. Malan işh. 2/D
Tel: 0242 511 60 07 - Fax: 0242 513 00 59
GSM: 0532 446 94 28 - GSM: 0555 102 47 07
palmiyeemlak@hotmail.com

KONAK HAN
EMLAK – KOÇAK GAYRİMENKUL
ALANYA ŞUBESİ
SATILIK DAİRELER

1) Kızlarpınarı Mah. havuzlu 1+1
2) Çıplaklı Mah. yeni bina 2+1
3) Cikcilli Mah. Site içi 3+1
4) Kızlarpınarı Mah. 3+1 dubleks
5) B.Hasbahçe tribleks villa 6+1
6) Oba Çarşamba’da 3+1 dubleks
7) Fığla Mah. 3+1 yeni bina
8) Cikcilli site içi 6+1 dubleks
9) Cikcilli Alanyum civarı site içi full eşyalı 2+1
10) Tepe Bektaş arası 4+1 site içinde müstakil villa

45.000 €
350.000 TL
450.000 TL
725.000 TL
240.000 €
450.000 TL
400.000 TL
660.000 TL
395.000 TL
150.000 €

SATILIK DÜKKANLAR

1) 25 mt’lik yola sıfır hacet civarı 150 m2
2) Cuma pazarı üst girişinde 120+120m2
3) Güllerpınarı 300 m2 kurumsal firma kiracılı
4) Sugözü Mah. Çevreyolu üstü 550 m2 - 3 katlı

SATILIK ARSALAR

1) Kestel Yangılı mevkii 1250 m2 arsa
2) Çıplaklı’da 670 m2 arsa 5 kat imarlı
3) Elikesik’te 775 m2 bahçe
4) Alanya tünel çıkışında 6000 m2 camekan ve muzluk
5) Elikesik Asar mevkiinde 26.500 m2 bahçe
6) Kızılot mevkii 30 dönüm tarla - Dönümü
7) Kestel’de manzaralı 800m2
8) Mahmutlar Azurapark civarı 1140 m2 arsa
9) İmamlı’da 38 dönüm muzluk
10) Çıplaklı Mah. 500 m2 arsa

2.000.000 TL
250.000 €
900.000 TL
1.750.000 TL

150.000 €
150.000 €
150.000 TL
2.100.000 TL
2.500.000 TL
65.000 TL
125.000 €
1.250.000 TL
650.000 €
550.000 TL

Not: Her bölgede arsa ve dairelerimiz mevcuttur. Alınır – Satılır

Saray Mah. Cangal sokak tansaş doğusu
Yurdakul apart.no:2
Tel: 519 49 90 Gsm: 0532 242 47 70
e-mail: konakhanemlakalanya@hotmail.com

www.konakhanemlak.com

Paketlemeli - Ambalajlı Sözleşmeli
Referanslı - Asansörlü Taşımacılık

Adres: 25 metrelik yol üzeri Jandarma kavşağı Dayıoğlu Oto Yıkama karşısı - ALANYA

Tel: 0242 511 28 32 - Gsm: 0532 417 99 17

513 73 00
513 96 00

SERi iLANLAR

ELEMAN

ELEMAN

20 ile 45 yaş arası, güvenilir,
çocuk sorunu olmayan tercihimizdir.
Konaklı / Alanya
ELEMAN

Cuma Pazarı ile 25 Metrelik

Oba mahallesinde bulunan

yol arasında Selçuk Erkek

restaurantımızda

Kuaföründe çalışacak acil
usta ve kalfa aranıyor.
Gsm: 0537 546 7009

çalıştırılmak üzere
deneyimli garson,paket
servis ve bulaşıkçı
elemanlar alınacaktır.
Gsm: 0544 479 72 90

ELEMAN

Maaş+sigorta+yemek
Tel: 0242 513 78 46

OLGU A.Ş. merkezi
şubelerinde çalıştırılmak
üzere, yabancı dil (ingilizce,
rusça) bilen satış elemanı,

ELEMAN
Şirketimizde çalıştırılmak

muhasebe departmanında
çalışacak eleman ve online

üzere bilgsayar

satış konusunda tecrübeli

kullanmasını bilen bayan

eleman aranıyor.

sekreter aranmaktadır.

Tel: 0242 515 26 26

IŞIK ALÜMİNYUM
Gsm: 0533 396 39 96

ELEMAN
Kuyum sektöründe faaliyet
gösteren firmamızın Alanya

PERSONEL ARANIYOR...
merkezde bulunan ofisinde
Tekstilde tecrübeli, yönetici,
çalıştırılmak üzere tecrübeli
kasiyer ve tezgahtar
kadrolarında personel

-Arapça
- İngilizce
- Almanca İskandinavca
- Polanca
- Çekçe
bilen infocular
alınacaktır.
Maaş + Prim
Gsm: 0530 218 72 07
ELEMAN

çalıştırılmak üzere tecrübeli
ELEMAN

bay eleman alınacaktır.

ELEMAN

Hot Döner Oba şubesinde

Fidan Evkur’da çalışacak

MUHASEBECİ
aranmaktadır.

ELEMAN
ELEMAN

Müracat: Neva Outlet

Ayrıca kuyumda tecrübeli
satış elemanları

Ali Kemal Sözen

aranmaktadır.

Gsm: 0532 574 15 99

Tel: 0242 511 20 22

ELEMAN
 Tercihe üniversite mezunu, yabancı dil bilen
 En az 3 yıllık cafe & restoran yöneticiliği deneyimine
sahip
 Maliyet kontrolü konusunda deneyimli
 Servis standartlarına uygun ve kaliteli hizmet vermek,
verilmesini sağlamak
 İşletmemizin sunumlarının geliştirilmesini ve ürün gelişimini sağlamak, yeniliklere açık olmak
 Liderlik vasfı yüksek, ekip yönetiminde başarılı,
 Takım çalışmasına yatkın, hedef odaklı ve bu hedefe
takımı ile ilerleyebilen,
 Marka değerini doğru şekilde temsil edebilen ve takımı
ile bu değeri gösterebilen,
 İnsan ilişkilerinde başarılı, misafir memnuniyeti yaklaşımını ön planda tutan
 Planlama becerisi kuvvetli, çözüm odaklı, inisiyatif alabilen ve stratejik düşünebilen,
 Dış görünüşüne özen gösteren, etkin iletişim tarzına
sahip,
 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 Alanya’da ikamet eden veya edebilecek olan,
 Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek,
Cafe & Restoran İşletme Müdürü pozisyonunda takım
arkadaşları arıyoruz.
İletişim: muhasebe@hancioglugida.com adresine
CV gönderebilirsiniz

Asmaca Mah. 125 ada
6 parsel 2.798 m2
Fiyat: 125.000 TL

hasar danışmanı ve
oto boyacı alınacaktır.

Asmaca Mah. 126 ada
24 parsel 4.083 m2
Fiyat: 365.000 TL

ELEMAN

SATILIK ARSA

BİLİŞİM ASANSÖR’de

Türktaş Mah.102 ada 7 parsel

çalışacak asansör ustası

İlgililerin mail yoluyla yada
şahsen başvurmaları

Tel : 0242 522 55 02
Gsm: 0532 496 58 80

Mail: alanyaoba@hotdoner.com

Tel

: 0242 513 68 87

ELEMAN
Led Ekran reklam

Tel : 0242 513 68 87
Gsm : 0532 540 07 76

SATILIK ARSA
Avsallar Mah.
330 ada 5 parsel
675 m2 satılık arsa
Fiyat : 445.000 TL
Tel

: 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76

SAHİBİNDEN ACİL

SAHİBİNDEN SATILIK

SATILIK DAİRE

GÜMÜŞ TAKILAR VE

Mahmutlar’da 85 m2

AKSESUAR DÜKKANI

Fiyat : 200.000 TL

İş değişikliği nedeniyle yeni

Gsm : 0535 561 91 45

sezon gümüş takılar ve

çalıştırılacak bayan

Tosmur’da deniz manzaralı 2+1,

aksesuarlar çok uygun

SATILIK HAMAM

eleman aranmaktadır.

115 m2 site içinde

fiyata satılıktır.

Otogar civarı Bluestar Otel önü

Gsm : 0533 571 93 92

faal durumdaki hamam satılıktır.

Gsm: 0533 373 32 83

Fiyat : 268.000 TL

KİRALIK HAMAM

Abiye ve gelinlik satışında
çalışacak deneyimli

Sahibinden faal durumda, kira
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Fiyat : 1.800.000 TL

Fiyat : 450.000 TL

Gsm : 0532 446 94 28

ELEMAN

(Pazarlık var)

Beko-Arçelik yetkili

Gsm : 0537 596 55 15

beyaz eşya tamirinden

görevlendirilecek

anlayan çalışma arkadaşı

İskandinav dilleri veya

aranmaktadır.

Konaklı yolu üzerinde 750 m2

ingilizce-almanca dil-

Tel: 0242 512 55 04

2 katlı işyeri uygun fiyata

bayan RESEPSİYONİST

ELEMAN

alınacaktır.

Bisiklet servisinde çalışacak

(12 ay iş imkanı)

tecrübeli usta aranmaktadır.

Gsm: 0532 601 11 13

Tel: 0242 515 26 26

SATILIK ARSA VE DAİRELER
Fiyatı: 55.000 TL

2- Gözüküçüklü köyü A:142, P:4, 3868 m2

Fiyatı: 250.000 TL

3- Mahmutlar’da A-09, P-3502, 508 m2

Fiyatı: 220.000 TL

deniz manzaralı
4- Gazipaşa Yeni Güney 37.000 m2 Dönüm Fiyatı: 20.000 TL
5- Gocaoğlanlı köyü A-120, P-25, 1770 m2
6- Fakırcalı’da Ad-154, P-5, 1424 m2

Fiyatı: 110.000 TL
Fiyatı: 35.000 TL
Fiyatı: 400.000 TL

8- Çamlıca köyünde Ad-210, P-6, 3400 m2

Fiyatı: 75.000 TL

9- Büyükpınar köyü A-102, P-13, 2000 m2

Fiyatı: 160.000 TL

10- Gözüküçük köyü A-152, P-6, 3200 m2

Fiyatı: 180.000 TL

11- Çamlıca köyü A-225, P-21, 1772 m2

Fiyatı: 40.000 TL

12- Mahmutlar’da 3+1, 4.kat, 140m2 daire

Fiyatı: 250.000 TL

Gsm: 0507 946 93 98
0536 417 85 92

DEVREN KİRALIK HAMAM
Alanya Damlataş’ta bulunan
Çemberlitaş Hamamı devren
kiralıktır. Detaylı bilgi telefonda
verilmektedir.

SATILIK DAİRE

Gsm : 0543 384 70 05

Mahmutlar’da deniz manzaralı

OTELLERİMİZDE

lerinden birini bilen bay-

getirisi yüksek, kiracısı hazır

Özvadi’de 8700 m2 arsa

Gsm: 0532 323 73 56

1- Şıhlar Köyü Ada 213 parsel 1

Gsm : 0532 446 94 28

Gsm : 0545 541 41 40

ELEMAN

servisinde çalışacak

5 YILDIZLI

Asmaca Mah. 125 ada
8 parsel 1.452 m2
Fiyat: 125.000 TL

SATILIK

SATILIK DAİRE

departmanında

Tel: 0544 479 72 90

ELEMAN

Fiyat : 445.000 TL

Gsm : 0532 540 07 76

tezgahtar alınacaktır.

rica olunur.

905 m2 satık arsa ve müstakil ev

aranmaktadır.

bayan garson çalışma
arkadaşları alınacaktır.

SATILIK
SATILIK ARSA

Firmamıza

7- Yeşilöz köyünde Ao, P-1181, 4670 m2
aranmaktadir.

SATILIK

Gsm: 0532 362 67 54

İletişim: 0532 565 46 84
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ELEMAN

YATILI BAYAN YARDIMCI ARANIYOR

ELEMAN

KISA YOLDAN HEDEFE ULAŞTIRIR...

KİRALIK İŞYERİ

270 m2, 4+1 dubleks
Fiyat : 83.000 Euro
Gsm : 0545 541 41 40

SATILIK RESTAURANT

Gsm : 0533 569 89 33

Oba mahallesi Alkü devlet

Saray Mahallesi yatırımlık
dükkan 35 m2 uygun fiyatlı
merkezde
Fiyat : 180.000 TL
Tel : 0242 513 68 87
Gsm : 0532 540 07 76

Yeni adliye bitişiği kafe-restaurant
iş değişikliği nedeniyle acilen

kiraya verilecektir.

SATILIK DÜKKAN

DEVREN KİRALIK KAFE

hastanesi yanında lokasyonu güzel bir noktada

devren kiralık veya iş ortaklığı
Gsm : 0542 346 25 24

DEVREN KİRALIK
KUAFÖR SALONU

faaliyet gösteren franchise

Alanya merkezde

restaurantımız sağlık sorunu

bulunan kuaför salonu

nedeniyle satılıktır.
Gsm : 0532 653 11 71

devren kiralıktır.
Gsm : 0531 669 89 89
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GÜNDEM

513 73 00
513 96 00

SERi iLANLAR

KISA YOLDAN HEDEFE ULAŞTIRIR...

ALANYA BÖLGESİNDE HER TÜRLÜ
GAYRİMENKUL DEĞERİNDE
ALINIR, SATILILIR VE KİRALANIR.
***
HAZIR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
SATILIK KİRALIK GAYRİMENKULLER
ARANMAKTADIR.
ALANYA GRUP EMLAK - ALÝ ÖZSOY
Adres: OBA MAH. ESKİGAZİPAŞA CAD. 42/Z2
KOÇTAŞ CİVARI OBA TAHTAKALE MARKET KARŞISI
GSM/WatsApp: +90 532 426 68 24

GOLD YAPI EMLAK
İNŞAAT OFİSİ - IMMOBILIEN
SATILIK - KÝRALIK DAÝRELER
1) Saray Mah. eski PTT civarı 2+1 son kat güney cephe

330.000 TL

2) Hal civarı 40 m2 dükkan

260.000 TL

3) Yayla yolu kavşağı 22 m2 dükkan

160.000 TL

4) Çarşı içinde 22 m2 dükkan

260.000 TL

5) Atatürk Cad. mola civarı 3.kat - 1+1

350.000 TL

6) Çıplaklıda sitede 2+1 sıfır güney cephe

360.000 TL

7) Çıplaklıda sitede 3+1 - 2.kat güney cephe

480.000 TL

8) Oba’da sitede 4+1 sıfır dubleks güney cephe

730.000 TL

9) Mahmutlar Barbaros caddesi 2.kat 2+1 asansörlü

200.000 TL

10) Fığla Mah. dükkan üstü sıfır 2+1 , 110 m2

380.000 TL

KÝRALIK DAÝRE VE DÜKKANLAR
1) Kestel’de 1+1 daireler
2) Şekerhane Mah. cuma pazarı civarı 3+1 asansörlü 5.kat

1.000 TL
2.000 TL

KAT KARÞILIÐI ARSALAR
1) Bektaþ’da 1400 m2 - %20 - 2 kat imarlý villa arsasý
2) Çıplaklı’da 1500 m2 , %20 - 5 kat imarlı
3) Çıplaklı’da 4000 m2 - %20 - 6 kat imarlı manzaralı
4) Çıplaklı’da 1170 m2 , %20 - 5 kat imarlı

EGE EMLAK
GÜLERYÜZLÜ, SAMİMİ ve GÜVENLİ HİZMET

MAHMUTLAR’DA DAİRELER
1- MASRAFSIZ BAKIMLI 2+1 3.KAT
2- DÖRTYOL MEVKİİ 2.KAT 2+1 BAKIMLI AYRI MUTFAK
3- GÖLEVİZ MEVKİİ YENİ BİNA LÜKS DAİRE FULL EŞYALI
4- DÖRT YOL AĞZI, 2+1, 3.KAT
5- DÖRTYOL’DA 5.KAT 1+1
6- GOLDCİTY AURA 5.KAT 1+1 LÜKS DAİRE
7- LÜKS KALİTELİ DAİRE

185.000 TL
170.000 TL
290.000 TL
175.000 TL
160.000 TL
245.000 TL
300.000 TL

SATILIK ARSA
1- YEŞİLÖZ’DE DENİZ MANZ. 1000 M2
2- KARGICAK’DA DENİZ MANZ. İMARLI 1220 M2
3- MAHMUTLAR’DA İMARLI 350 M2
4- KARGICAK 40 M2 VİLLA ARSASI

250.000 TL
500.000 TL
400.000 TL
200.000 TL

KİRALIK
1- MAHMUTLAR ÇAKIR CAD. YENİ BİNA
2- MAHMUTLAR FATİH CAD. 2+1, 3.KAT
3- ATATÜRK CAD. MAHMUTLAR FULL EÞYALI 8.KAT

750 TL
500 TL
1500 TL

Bütçenize uygun birçok seçenekler
EGE EMLAK - Muhittin Yýldýrým
1996’dan bu güne... HİZMETİNİZDEYİZ

SATILIK ARSALAR
1) Özvadide 12500 m2 tarla güney cephe
1.000.000 TL
2) İmamlı’da muz veya avakoda yapmaya uygun 8763 m2, suyu var 450.000 TL
3) Oba’da 601 m2 - %20 - 4 kat imarlı
500.000 TL
4)Oba’da 6 dönüm tarla tamamı
1.650.000 TL
5) Oba’da 1600 m2 arsa imarlı
1.850.000 TL

Hasbahçe - Cikcilli - Kestel’de kat karşılığı arsalar

Gayrimenkulleriniz değerinde alınır-satılır
Hasan Ali TUNCER
0532 409 54 11

Bilal ETYEMEZ
0537 596 55 15

Daire-Villa-Arsa-Dükkan-Otel-Alım Satım & Danışmanlık

Şekerhane Mah.Cuma Pazarı Şanlı Apt.No:13/E
Tel & Fax: 0242 513 71 77
ALANYA
goldyapiemlak@gmail.com - hasanalituncer@hotmail.com
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Adres: Mahmutlar Mh. Barbaros Cd. 207 Sk. No:8 B/A
Merkez Cami Karşısı ALANYA/ANTALYA, 07450
Telefon: (0242) 528 52 41- Cep: 0532 294 89 44 - 0 505 783 16 44
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SPOR
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Yabancı sayısıyla ilgili A Spor’a
konuşan Alanya Başkanı Çavuşoğlu, “14’ün çok olduğunu ve
kademeli düşürülmesi gerektiğini söylüyordum” dedi.

15

GÖZGÖZ
CİSSE'Yİ
İSTİYOR

L

iglerde yabancı sayısı tartışmalarının tekrar gündeme geldiği
ortamda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor canlı
yayınında yaptığı açıklamada 14 yabancı sayısının fazla olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Yabancı
sayısı yıllardır konuşuluyor. Ben 14 sayısının çok olduğunu ve kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söylüyordum. Buna birlikte
karar vereceğiz. Bazı kulüp başkanlarımız, ben de dahil olmak üzere
yabancı sınırının düşürülmesi gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. TFF'nin aldığı kararları değerlendiren Çavuşoğlu, "Ligin kaldığı yerden devam etmesi gerekiyordu. Düşmenin kaldırılması
talebini doğru bulmuyordum. TFF'nin açıkladığı karar ile görüşümüz aynıydı" şeklinde konuştu.

BAMMOU
FRANSA'YA DÖNDÜ
A

Faslı golcü Yacine Bammou
Alanya'dan erken ayrıldı.

lanyaspor'da kiralık forma giyen Faslı
santrafor Yacine Bammou, Alanya'dan
ayrıldı. Ligin kalan maçları ve Kupa
maçlarında düşünülmeyen Bammou, dün Paris'e gitti. SM Caen ile idmanlara çıkacağı öğrenilen
Yacine
Bammou'nun
kiralık
sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu. Alanyaspor, ligin kalan 8 maçı ve kupa maçlarına
santraforda Papiss Cisse ve Mustafa Pektemek ile çıkacak.

Papiss Cisse

Alanyaspor'un golcüsüne olan talep arttı. Bu kez de
Göztepe'nin Cisse'yi transfer etmek istediği ortaya atıldı.

Yacine Bammou Alanyaspor formasıyla 18 lig,
7 kupa maçında forma giyerken toplamda 6 gol kaydetti

A

lanyaspor ile sözleşmesi sona erecek
olan yıldız futbolcu Papiss Cisse'ye
Süper Lig'den teklif yağıyor. İzmir
ekibi Göztepe'nin Cisse'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Adis Jahovic ve Demba

Ba sonrasında gol yollarında etkili olamayan
İzmir ekibinin, bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. Alanyaspor'da bu sezonki başarılı performansı ile dikkat çeken
Cisse, 28 maçta 17 gol atıp 2 de asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
TAKIMLAR
1.Trabzonspor
2.M.Başakşehir
3.Galatasaray
4.DG Sivasspor
5.Beşiktaş

Djalma Campos 33 oldu

CAMPOS'A KUTLAMA
A

ytemiz Alanyaspor'un Angolalı forveti Djalma Campos'a
yaş günü kutlaması yapıldı.
Turuncu-yeşilli takımın önceki
günkü antrenmanı öncesi sahada
Campos için pasta kesildi. Teknik
Direktör Erol Bulut, başarılı youn-

cuya doğum günü pastası ikrame
derken, takım arkadaşları da Campos'un doğum günün kutladı ve yeni
yaşında sağlık ve başarı diledi. Kendisi için yapılan kutlamadan memnun olan Campos, arkadaşlarına ve
Erol Bulut'a teşekkür etti.

6.Alanyaspor

KIRAN KIRANA İDMAN
Alanyasporlu futbolcuların idmandaki hırsı teknik heyeti memnun etti.

Z

RAKİPLERDEN HABERLER

Medipol Başakşehir, 11'e 11 maç yaptı

M

edipol Başakşehir, Süper
Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını
bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular 11'e
11 maç yaptı. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda çalışmalarını
sürdürdü.
Isınma
hareketleriyle başlayan idman,
çift kale maçla sona erdi. Futbolcular, 1 Haziran Pazartesi günü
saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı
hazırlıklarını sürdürecek.  İHA

Alanyasporlu oyuncular idmanda birbirlerine nefes aldırmıyor

iraat Türkiye Kupasını Alanya'ya getirmek isteyen Aytemiz
Alanyaspor, hazırlıklarını
sıkı bir idman programıyla
sürdürüyor. Lig ve kupa
hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri sahasında
devam
eden
turuncu-yeşilli takımın antrenmanlarında
tempo
yükselirken dün yapılan
çift kale maç kıran kırana
geçti. İdmanda oyuncuların oldukça hırslı oldukları
gözlendi. Tam kadro yapılan antrenmanda oyuncuların ortaya koyduğu hırs
ve istekli oluşları teknik direktör Erol Bulut'u memnun etti.
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8 3 59 28 53
8 3 50 25 53
8 4 44 20 50
7 5 47 29 49
5 8 40 32 44

26 12 7 7 44 25 43

7.Fenerbahçe
26 11
8.Göztepe
25 10
9.Gaziantep FK 26 8
10.Y.Denizlispor 26 8
11.Antalyaspor 26 7
12.Gençlerbirliği 26 7
13.Kasımpaşa
26 7
14.İH Konyaspor 26 5
15.Malatyaspor 26 6
16.Ç.Rizespor
25 7
17.Ankaragücü 26 5
18.HK Kayserispor26 5
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BAL 7. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR
O G
1.Kestelspor
22 15
2.Isparta32spor 22 14
3.Karaman Bld. 22 14
4.Manavgat Bld. 22 12
5.Akşehirspor
22 9
6.Ortaca Bld.
22 10
7.Sarayköyspor 22 8
8.Yatağanspor
22 6
9.Çal Bld.
22 5
10.Ereğlispor
22 3
11.Burdur MAKÜ22 5
12.Bucak Oğuzhan22 3
13.Kepez Bld.
22 4
14.Sarayönü Bld. 22 4

B
3
5
3
3
10
6
8
8
5
10
4
9
5
5

M
4
3
5
7
3
6
6
8
12
9
13
10
13
13

A
43
37
49
34
31
34
28
29
25
17
26
22
20
15

Y
20
17
29
24
16
25
25
32
33
23
44
40
43
39

P
48
47
45
39
37
36
32
26
20
19
19
18
17
17

16

Pazartesi 1 Haziran 2020

GÜNDEM

