
Esnafın pandemi sürecinde zorlu bir
dönemden geçtiğini söyleyen

Değirmenci, dün itibariyle açı-
lan işletmeleri hijyen kuralla-

rına uymaları konusunda
uyardı. Süreci 'esnafın 

imtihanı' diyerek ta-
nımlayan Değirmenci,
krediyle ayakta duran
esnafın yaşanılan zor

dönemi kurallara
uyarak atlatacağını
söyledi.       �2'DE
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Obezite nasıl 
anlaşılır? � 2’DE

Hasan Basri SAVAŞ

'ÇOK ÖZLEDİK'
Koronavirüs salgını sebebiyle aşığı
oldukları Alanya'ya gelemeyen tu-
ristler, çektikleri videolarla Alanya
Posta Medya'ya ‘Alanya’yı özledik’
dediler. Almanya'dan Mic, “Hazi-
ran ayındaki tatilimizi iptal ettiler.
Ama biz mutlaka Eylül veya Ekim
ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğiz"
dedi. İspanya’dan Owen, “Tekrar
Alanya’ya gelebilmeyi umut ediyo-
ruz. Bu temiz, muhteşem şehri ve
Türk dostlarımızı çok özledik” ifa-
delerini kullandı.

'İKİNCİ 
MEMLEKETİMİZ'

Almanya’dan Pröhl, “Alanya ikinci
memleketimiz. Uçak biletlerimizi
şimdiden aldık” dedi.Almanya’dan
Darendelioğlu, “Tekrar tatilimi
Alanya’da geçirmeyi çok isterim.
Bir sonraki tatilim için şimdiden
çok mutluyum” diye konuşurken,
Hollanda’dan De Jong ise, ilk
uçuşla Alanya'ya geleceğini söyledi.
De Jong, “Türkiye’ye şimdilik uçuş
yok. Her ne olursa olsun güzel
Alanyama tekrar gelmek için bir
uçuş olursa ilk uçuşla gelirim" şek-
linde konuştu.                         � 4'TE

Yeni normal hayat 1 Haziran
itibariyle başladı. Belli kural-
lar çerçevesinde yeni dö-
nemde serbest olan plajlara
vatandaşlar akın etti. Ancak,
Alanya'daki plajlarda korona-
virüs tedbirlerinin alınmadığı
gözlemlendi. Konyaaltı Sahi-
li'nde plaja rastgele havlu
serip güneşlenme ya da de-
nize girme dönemi tama-
men tarih olur-
ken, Alanya'da
buna benzer hiç-
bir uygulamanın
olmaması ve sos-
yal mesafenin de
ihlal edilmesi,
'plajlarda gere-
keni kim yapa-
cak?' dedirtti.

Yücel'den ilk
gün ziyareti

ALKÜ Alanya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde
yeni normalleşme süreci

için hazırlıklar tamamlandı.
Hastanenin çalışma 

rehberine ilişkin 
bilgi veren Başhe-
kim Lakadamyalı,

randevusuz 
hiçbir hastanın 

poliklinik hizmeti
almayacağını 

söyledi. � 3'TE

Ukraynalılar
Alanya'ya

akın edecek

Ukraynalılar
Alanya'ya

akın edecek

Ukraynalılar
Alanya'ya

akın edecek

Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi Mü-
dürü Tsaryuk,  Ukraynalı turistlerin yüzde
75'inin tatillerini Alanya'da yaptıklarına
değinerek, bu bölgede koronavirüs konu-
sunda her şeyin kontrol altında olduğunu
bu nedenle bu bölgelere seyahat edecek Uk-
raynalı turistler açısından kaygı verici bir
durumun olmadığını belirtti.           � 4'TE

Martina Mic

Anne Owen Benedikt Pröhl

Anja De JongNalan Darendelioğlu

Sahiller yeni döneme hazır değil
Dün itibariyle plajlar serbest olsa da, Alanya sahillerinin koronavirüs tedbirlerine
uyumlu olmadığı gözlemlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olması gereken
plajlarda hiçbir önlem alınmaması "Sahilleri kim yapacak?" sorusunu akıllara getirdi

Konyaaltı Sahili koronavirüs ted-
birlerine uygun hale getirilmişti.

Alanya sahillerinde ise henüz 
bir çalışma yapılmadı. 

Randevusuz
muayene yok

Hüseyin Lakadamyalı

'Bu süreç esnaf
için imtihan'

Hüseyin Değirmenci

Başkan Yücel, dün faaliyete başlayan lo-
kanta, kafe ve restoranları ziyaret etti.
Yücel, ziyaret edilen işletmelere hijyen
paketi hediye etti. Ayrıca normalleşme
sürecine bağlı olarak, şehir merkezinde
bulunan yeme, içme işletmelerinde açı-
lış nedeniyle dezenfeksiyon işlemleri, be-
lediye tarafından yapıldı.                 �2'DE

‘ ’YINE GELECEK BIZ
Covid-19 tedbirleri kapsamında sezonunun henüz başlamadığı Alanya’ya yeniden turistler ne zaman gelecek? sorusunun kafaları kurcaladığı
şu günlerde Alanya Posta Tv muhabiri Alkın Biricik daha önce Alanya’da tatil yapan turistlere ulaştı ve ‘Yeniden gelecek misiniz?’ diye sordu.
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Geçen yazımızda obezite-
nin sıklığının arttığını, cid-
diyetini, diğer hastalıklarla

ilişkisini paylaşmıştık. Bugün de
obezite nasıl anlaşılabilir? Kendi ken-
dimize anlayabilir miyiz? Obezitenin
önlenmesi için yapabileceğimiz
kolay bir takip var mıdır? Bu sorula-
rın cevabını vermeye çalışalım.

Obezite vücuttaki yağ doku kitle-
sinin artmasıdır. Yağ dokusunu di-
rekt veya dolaylı ölçmek zor ve
zahmetli olduğundan genellikle
obezite tanısında vücut kitle indeksi
(VKİ) kullanılır. Vücut kitle indeksi
hesaplamak için basit bir formül
kullanılır. VKİ (kg / m2) = Ağırlık
(kg) / boy (m2). Yani boyu metre
cinsinden alıp (ör:170 cm ise; 1,70)
kendisi ile çarparız. (1,7 ile 1,7’yi
çarparız). Kiloyu bu çarpımdan
çıkan sonuca böleriz. (Ör: 70 kg ise;
70/2,89). Bu örneğimizde vücut
kitle indeksi yaklaşık olarak 24,2

çıkar. Şimdi 24 olan vücut kitle in-
deksi ne anlama gelir? Ona baka-
lım. Vücut kitle indeksinin ideal bir
aralığı vardır. 18,5 ile 25 arasında
ise sağlıklı kabul edilir. 18,5’un al-
tında ise anormaldir. Düşük kilolu
kabul edilir. Yani aşırı zayıflık da tıb-
ben uygun bir durum değildir. 25’in
üstü, 30’a kadar fazla kilolu kabul
edilir. Fazla kilolu derken, yağ do-
kusu fazlalaşmış ve obezite için
aday olmuş denilebilir. Ben bunlara
preobez demeyi daha uygun bulu-
yorum. Hem uyarıcı hem de tanım-
layıcı bu kavram literatürde yer
alırsa oldukça faydalı olacaktır. Bu
aralıktakiler acilen kilo vermeli ve
normal aralığa gelmelidir. Fazla ki-
loluların kilo vermesi obezlere göre
daha kolaydır. Ayrıca bu sayede
birçok ciddi hastalıktan da koruna-
caklardır. 30’un üstündeki değerler
obez olarak kabul edilir. Bu düzey-
deki bir vücut kitle indeksi hastalık
gibi değerlendirilip acilen bir sağlık

kurumunda, ilgili uzmanlar gözeti-
minde tedavi edilmelidir. Bu ko-
nuda bir püf noktaya değinip
alternatif yöntemleri anlatayım.
Normal vücut kitle indeksi aralı-
ğında bile olsa kilo vermek ve bu
değeri düşürmek birçok hastalık
için koruyucu olmaktadır. Yani ör-
neğimizde 24,2 çıkmıştı. Normal
aralıkta olmasına rağmen bu aralık-
taki kişinin kilo vermesi ve vücut
kitle indeksini 18,5’a doğru indir-
mesi çok büyük fayda verecektir.
Bunun haricinde bir mezura ile ya-
pacağınız daha pratik ölçümleri de
kullanabilirsiniz. Göbek çevresinin
erkeklerde 102 cm’yi, kadınlarda
88 cm’yi geçmesi obezite için bir

alarm kabul edilebilir. Aynı şekilde
bel çevresini ölçüp daha sonra
kalça çevresine böldüğümüzde
çıkan rakam erkeklerde 0,9’un, ka-
dınlarda 0,85’in üstünde ise bu
durum da obezite için bir alarm
kabul edilebilir. Bunların haricinde
obezite tanısı için birçok yöntem
bulunmaktadır. Bu konuda bir şüp-
heniz varsa en kısa sürede bir uz-
mana başvurmanız gerekmektedir.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniver-
sitesinde, obezite alanında çalışan
araştırmacılarla bir ekip oluşturarak
yeni bilgileri araştırmaya devam
ediyoruz.

Prof. Dr. Murat DİLMENER 
hakkında

İstanbul’da açılışı yeni yapılan
pandemi ile mücadele hastanesine
adı verilen hocamızdan kısaca bah-
setmek istiyorum. Uzun yıllar önce,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fa-
kültesi (Çapa Tıp)’ta son dersimi
Murat Hocadan aldım. Mezuniyet
defterini imzalatmak için bölüm baş-

kanlığı odasına gittiğimde bana
ayaküstü, anemi (kansızlık) konu-
sunu özetletti. Ayrıca bir yandan
beni sınav yaparken bir yandan
kendi birikimini anlatarak mecburi
hizmet ve doğu görevi için unutama-
yacağım nasihatlerde bulundu. Ho-
camız Dâhiliye alanında Türkiye’de
ve Dünya’da çok iyi bilinen ve bilim-
sel kalitesi, hekimliği çok zirvede olan
bir isimdi. Ayrıca insani vasıfları ve
vicdanı ile örnekti. İhtiyaç sahibi olan
hastaları mevzuat çerçevesinde üc-
retsiz tedavi ettiği için hakkında so-
ruşturma açılan ama yine de kimseyi
kapısından geri çevirmeden her ke-
simden gelen bütün insanları tedavi
etmeye çabalayan bir isimdi. Çeşitli
vakıf ve derneklerin yönetiminde ih-
tiyaç sahibi öğrencilerin okuması için
büyük çabaları vardı. COVİD-19 se-
bebi ile hayatını kaybetti. Onun eşsiz
hatırası ve emekleri adıyla birlikte bu
hastanede yaşayacak. Bunun için
Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyo-
ruz. Hocamızı minnet ve rahmetle
yâd ediyoruz. Sağlıkla kalın. Saygıla-
rımla.

Obezite nasıl anlaşılır?

Oda binasında açıklama yapan
Alanya Pansiyoncular Odası Baş-
kanı Hüseyin Değirmenci, “Yak-

laşık 3 aya yakın Türkiye pandemi ile
mücadele ediyordu. Bu vesileyle hem es-
nafımız hem Alanya hem de toplum ola-
rak bu mücadelenin içinde yer aldık. Bu
süre içerisinde alınan tedbirler vardı. O
tedbirlerin içerisinde diskotek, bar gibi
yerler kapatıldı. Daha sonra kafe ve ka-
feteryalar kapatıldı. Daha sonra lokanta,
restoranlar paket servisle hizmet etmeye
devam etti. Bu süreçte oda olarak üyele-
rimizi anbean bilgilendirerek onların
doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak
için elimizden gelen bütün gayreti gös-
terdik. Daha sonra geldiğimiz bugünkü
süreçte 1 Haziran itibariyle paket servis
yapan veya daha önce açık olan, açık ol-
mayan kafe, kafeteryalar bugün itiba-
rıyla kontrollü sosyal hayat içerisinde
yerini alarak çalışmaya başladılar. Biz
de hem Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ile esnafımızı hayırlı olsun

ziyaretinde bulunduk hem de onların de-
zenfeksiyon ihtiyaçları için de bir ça-
lışma içerisindeyiz. Bir çalışma
yapıyoruz. 

'UYARICI 
MESAJLARI 

GÖNDERDİK'

1 Haziran itibarıyla esnaf çalışmaya baş-
layınca bununla ilgili dün gelen genelge
itibarıyla esnafımızın uyması gereken ku-
rallar var. Bunlarla ilgili hem sosyal med-
yadan hem mesaj olarak hem de link
olarak esnafımızı uyarıcı mesajlarımızı
gönderdik. Kendilerini birebir telefonla
görüşerek bilgilendirmeye çalıştık. Bilgi
sahibi olmak isteyen esnafımız her zaman
bizi arayabilir. Onlara gerekli bilgileri ve-
ririz. Bundan sonraki süreçte beklentimiz
inşallah esnafımıza hayırlı, bereketli, ka-
zançlı bir sezon geçiririz. Çok büyük sı-
kıntılar içerisinden geçtik ve geçiyoruz. 

'KREDİYLE AYAKTA
KALDILAR'

Birçok esnafımız krediyle ayakta kal-
mak zorunda kaldı. Kendi bireysel çaba-
larıyla belli noktaya geldiler. O yüzden
bundan sonraki süreç bizim için bir im-
tihan. İnşallah hepimiz beraber kazanı-
rız. Esnafımdan rica ediyorum. Genel
kurallara ellerinden geldiğince en azami
derecede uygulasınlar ki bizim işletme-
lerimizde önümüzdeki süreçte herhangi
bir vakayla karşılaşmayalım. O yüzden
bizden istedikleri destekleri he zaman ver-
meye hazırız. Bu süreci hep beraber
olumlu olarak atlatalım. Bu hem kendi içi-
mizdeki hem de yurt dışındaki imajımızla
bizim bölgemizde bu olayların yaşanma-
ması, lokanta, restoranlarımızın güvenli
olması onlar için de artı bir avantaj sağla-
yacaktır. Esnafımızın ellerinden gelen
azami gayreti göstereceklerini biliyorum,
arzu ediyorum” dedi. � Özgür YILMAZ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 1
Haziran tarihinde başlayan normalleşme sü-
reci nedeniyle açılışını gerçekleştiren kafe, res-

toran ve lokantacıları ziyaret ederek Sağlık
Bakanlığı genelgesiyle alakalı uygulanması gereken
önlemlerle ilgili esnafı bilgilendirdi. Ayrıca normal-
leşme sürecine bağlı olarak, şehir merkezinde bulu-
nan yeme, içme işletmelerinde açılış nedeniyle
dezenfeksiyon işlemleri, Alanya Belediyesi ekiple-
rince gerçekleştirildi. 

YÜCEL: “KURALLARA UYALIM,
SÜRECİ BİRLİKTE 

ATLATALIM”

Yeni başlayan süreçte işletmelerde sosyal mesafe ile
hijyen kurallarına riayet edilmesinin ve maske kul-

lanımının son derece önemli olduğunu vurgulayan
Başkan Yücel; “Korona virüs tehlikesinin Ülkemizde
başarılı bir şekilde yönetilmesiyle birlikte bugünden
itibaren normalleşme süreci başladı. Sosyal donatı
alanlarımız, parklarımız, plajlarımız, kafe ve resto-
ranlarımız bu süreçle birlikte faaliyete geçti. Bizde
normalleşme sürecinin ilk gününde esnaflarımıza
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak birlikte süreci
değerlendirdik ve kendilerini önlemler hakkında bil-
gilendirdik. Normalleşme sürecini de vatandaşları-
mızla, adım adım birlikte atlatacağız. Kurallara
riayet edersek en kısa sürede normal yaşantımıza dö-
neceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızdan ricam,
bu süreçte yeter ki sosyal mesafe kurallarına uyalım.
Hijyenimize dikkat edelim ve mutlaka maskelerimizi
takalım.” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ziyaret
edilen işletmelere hijyen paketi hediye ederek ‘ha-
yırlı olsun’ dileklerini iletti.

KOVİD-19 nedeniyle aylardır ka-
palı olan işyerlerinin bugün iti-
bariyle yeniden hizmete

başlaması nedeniyle Alanya Ticaret ve
Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet
Şahin, iyi dilek mesajı yayınladı. Şahin
mesajında; Normalleşme sürecine girdi-
ğimiz bugün iş yerlerini açan tüm dost-
larıma bereketli ve bol kazançlar
diliyorum. Bu vesile ile ayrıca her biri-
nize sosyal mesafe kurallarını hatırla-
tırken, Rabbim'den birlik ve beraberlik
içinde sağlıklı ve güzel günlere kavuş-
mayı temenni ediyorum ifadelerini kul-
landı. � Özgür YILMAZ

Şahin'den esnafa
bereket dileği

Türkiye ile birlikte
Alanya'da kontrollü
normallşeme geçil-
mesi ile birlikte
ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin, 
esnafa berekt dile-
ğinde bulundu.

Mehmet Şahin

'Bu süreç esnaf için imtihan'
Esnafın pandemi sürecinde zorlu bir döndemden geçtiğini söyleyen Değirmenci, dün itibariyle açılan iş-
letmelerin hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Süreci 'esnafın imtihanı' diyerek tanımlayan De-
ğirmenci, krediyle ayakta duran esnafın yaşanılan zor dönemi kurallara uyarak atlatacağını söyledi

Hüseyin Değirmenci

Yücel'den esnafa ilk gün ziyareti
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Pansiyoncular, Otelciler, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya
Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ile birlikte bugün faaliyete başlayan lokanta, kafe ve restoranları ziyaret etti.
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0
1.06 itibarı ile “yeni nor-
mal” hayatımıza dönmeye
başladık. Sokağa baktığı-

mızda hareketlenmeyi görmemiz
mümkün.. Bu hareketlenmenin tu-
rizm sektöründe de olması için
yoğun bir çalışma içersinde bütün
paydaşlar. Yerel yönetim şehir içi
çalışmalarını bir an önce bitirmek
ve şehrin hazır hale gelmesi  yö-
nünde çalışmalarını hızlandırmış
durumda..

Gerek bakanlar düzeyinde ge-
rekse özel sektör bu hareketlenmenin
getireceği sınırlıda olsa faydanın or-
taya çıkması için temmuz itibarı ile
yurt dışı hareketlenme için gayretle-
rini sürdürüyor. Daha önce deneyim-

lenmemiş bir tecrübe olduğu içinde
her adımın ardından bir takım gün-
celleme ihtiyaçları ortaya çıkıyor..
Bunların haziran ayı içersin de bir so-
nuca kavuşturulması “biz hazırız”
sloganımızın da altını doldurmamız
açısından önemli görünüyor.. 

Misafirin bölgeye gelmesi he ne
kadar ülkeler arasındaki kararlara
ve virüsün seyri ile ilgili gelişmelere
bağlıda olsa bu şartlar olumlu oldu-
ğunda ulaştırma ana başlığı altında
bir takım çalışmaların şimdilerde
yapılması gerekiyor..

**Her şeyden önce çeşitli
mecralarda gündeme getirilen
“uçuş desteğinin” tekrar gün-
deme alınması ortaya çıkan bu

yeni durumdan en çok etkile-
nen sektörün olmazsa olmazı
havayollarının elini güçlendire-
cek ve teşvik unsuru olacaktır. 

**Ulaştırma bakanlığının
kararına göre yolcu taşıyan
tüm otobüs ve minibüslerde
kapasite kullanımı %50 olarak
belirlenmiştir. Ulaşımın bir
diğer ayağı olan havalimanı –

otel – havalimanı arasındaki
transferi sağlayan araçlara
kapasite kullanımı konusunda
özel bir istisna getirilmesi tur
operatörlerinin maliyetleri açı-
sından  endişelerine cevap ve-
recektir. Kaldı ki bu hizmeti
sunan acenteler uyulması ge-
reken kuralları ve kapasite kul-
lanımındaki hassasiyetlere
misafir talebi doğrultusunda
değerlendireceklerdir.

**Misafirin destinasyon içer-
sinde hareketlerini sağlayacak
şehir içi toplu ulaşımında  mi-
safirin bu endişelerine cevap
verecek duruma getirilmesi ge-
rekmektedir. Bununla ilgili mi-
safirde oluşacak soru işaretleri
şehir içindeki hareketlenmeye
olumsuz katkı sunacaktır.

Özellikle nakit paranın en az
kullanımı konusunda hassas
olacak misafirin temassız
ödeme sisteminden yararlana-
bilmesi için bu kartlara en
kolay şekilde ulaşabilir olması
sağlanmalıdır. Belki otellerde
bu kartların elde edilebilir ol-
ması misafire büyük kolaylık
sağlayacaktır.. 

Misafirin ülkeye, bölgeye ulaş-
ması ve bölge içindeki hareketliliği
“yeni normaller” e göre şekille-
neceğinden ulaşım ile ilgili alınacak
önlemlerin havalimanından başla-
yarak tekrar havalimanına gidene
kadarki bölümünde önemli yer tut-
maktadır. Bu alanda yapılacaklar
konaklama sektörü ve diğer pay-
daşların çabalarını desteklemesi
açısından önemli yer tutmaktadır… 

Ulaştırma…

Koronavirüs önlemleri  kapsamında Sağlık
Bakanlığı'nın aldığı kararlara istinaden
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hasta-

nesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Laka-
damyalı  normalleşme planını
açıkladı.Pandemi hastanesi olarak
normalleşme sürecindeki çalışma
rehberleri hakkında bilgi veren
Prof.Dr. Lakadamyalı sosyal
izolasyonun önemine değindi.
Prof. Dr. Hüseyin Lakadam-
yalı, "Pandemi hastanesi ola-
rak ilçemize hizmet verdik.
Gerekli tedbir ve önlemleri
çok öncesinde aldık. Bu kap-
samda bütün sağlık çalışanla-
rımız özverili bir şekilde
çalışarak görevini layıkıyla ye-
rine getirmişlerdir. COVID-19
pandemisinin tam olarak sonlan-
maması nedeni ile normalleşme sü-
recine adım adım ilerlemekteyiz.
Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim
çerçevesinde sizlerin sağlığı için sosyal izalosyona
büyük önem vermekteyiz. Bu süreçte tüm hastalar
kişisel korunma önlemlerine dikkat etmelidir.
Özellikle 1 Haziran itibariyle eskisi gibi yoğunluk
olmayacak şekilde hastanemiz sadece randevulu

sistem ile çalışacaktır. 

RANDEVUSUZ 
HASTAYA HİZMET YOK

Bakanlığımızın talimatları kapsa-
mında randevusu olmayan hasta-
larımıza poliklinik hizmeti
verilmeyecektir.  Hastalarımızın ran-
devu saatinden önce hastaneye gel-
memesi  en fazla bir yakını ile
hastaneye gelmesi önemle rica olu-
nur. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne başvuran
hastalarımızın öncelikle sağlık çalı-

şanlarımız tarafından ateşleri ölçüle-
cektir. Hastlarımız için sosyal mesafeye

uygun bekleme alanları oluşturduk.
Hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanla-

rımızın maske takması zorunludur.

ZİYARET KISITLANDI, REFA-
KETÇİLER UYGUN DEĞİL

Yatan  hastalarımızı ziyaret kısıtlanmış olup refa-

katçilerin şuan için hastanemizde kalması uygun
değildir. Hastanemizin Acil Servis Birimi  24 saat
hastalarımıza  kesintisiz hizmet vermeye devam
edecektir. Normalleşme planı kapsamında hasta-
nelerdeki  cerrahi operasyonlarla ilgili geri dönüş
planlarımız  hazırlandı. 

HAZIRLIKLAR 
TAMAM

COVID-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak
normale dönüş döneminde hastane olarak tüm ha-
zırlıklarımızı yaptık. Bütün hastalarımızın sağlığı
bizim için çok değerli. Sizde kendi sağlığınız ve
başkalarının sağlığı için lüften kurallara uyunuz.
Herkese sağlıklı günler dilerim” diye konuştu. 

� Haber Merkezi

Olay, gece geç saatlerde Mahmutlar Yayla
Yolu, Gözüküçüklü Mahallesi civarında ya-
şandı. Ali ve Zehra çifti yaylada bulunan ai-

lelerini ziyaret ettikten sonra Kestel’de bulunan
evlerine gitmek için harekete geçti. İçerisinde 2 ki-
şinin bulunduğu kamyonet Gözüküçüklü yakınla-
rında yağışla birlikte kayganlaşan yolda kaymaya
başladı. Viraj dönüşünde yaşanan olay nedeniyle
uçuruma doğru kayan kamyonet uçuruma yuvar-
lanmak üzereyken durdu. Yol kenarında kaya kam-
yoneti arka tamponundan tutarak uçuruma
yuvarlanmasını engelledi. Aracın büyük bir bölümü
havada asılı kalırken araç içerisindeki vatandaşlar
zorlukla dışarı çıkabildi. Olay yerine gelen çekici
yardımıyla kurtarılan aracın uçuruma yuvarlan-
maması adeta mucize olarak göze çarptı.

Hastanenin 'pandemi' planı
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni normalleşme süreci için hazırlıklar tamamlandı. Hastanenin çalışma
rehberine ilişkin bilgi veren Başhekim Lakadamyalı, randevusuz hiçbir hastanın poliklinik hizmeti almayacağını söyledi

Hüseyin 
Lakadamyalı

Korona virüs önlemleri kapsamında
yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize
girme yasağı, 1 Haziran itibarıyla

kaldırıldı. Yasağın bitmesiyle çok sayıda yer-
leşik yabancı ve vatandaşlar soluğu dünyaca
ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plaj-
larında aldı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu
sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 66 öl-
çüldüğü ilçedeki plajlarda çok sayıda kişi, de-
nize girerek keyifli vakitler geçirdi.
Şezlonglarda güneşlenenler, sahilde yürüyen
çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar
ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji
yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın ye-
rini yağışa bırakacağı belirtildi.

'DENİZİN MAVİSİNE 
HASRET KALMIŞTIK'

Deniz keyfi yapmak için sahile gelen Mu-
hammet Elmas, uzun süredir deniz hasret
kaldıklarını söyledi. Elmas, “Uzun süredir 1
Haziran’ı bekliyorduk ve beklenen gün geldi.
Sahil çok güzel, insanlar evlerinde baya sıkıl-
mışlardır gerçekten. Hayatın yavaş yavaş
normale dönmesi çok güzel bir duydu. Uzun
süredir denizi göremiyorduk. Denizin mavi-
sine bile hasret kalmıştık. Bundan sonrada
inşallah her gün gelebiliriz” dedi.

Hasret giderdiler
Hava sıcaklığı 23,
deniz suyu sıcaklığı-
nın ise 21 derece öl-
çüldüğü Alanya'da 1
Haziran itibarıyla de-
nize girme yasağının
kaldırılmasıyla sahil-
ler dolmaya başladı.
Plajlara gelen çok
sayıda yerleşik ya-
bancı ve vatandaşlar
deniz ve güneşin 
tadını çıkardı.

Faciayı kaya
parçası önledi

Eşiyle birlikte yayladan
dönüş yapan bir kişinin kul-
landığı araç, yayla yolunda
kontrolden çıkarak kaymaya
başladı. Uçuruma yuvarlan-
mak üzere olana aracı bir
kaya parçası arka tamponun-
dan tutarak faciayı engelledi
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Covid-19 tedbirleri kapsamında tu-
rizm sezonunun henüz başlama-
dığı Alanya’ya yeniden turistler

ne zaman gelecek? Tatilciler Alanya’da
kendini güvende hissedecek mi? gibi so-
ruların kafamızı kurcaladığı şu günlerde
Alanya Posta Medya muhabiri Alkın Bi-
ricik daha önce Alanya’da tatil yapan tu-
ristlere ulaştı ve ‘Yeniden gelecek
misiniz?’ diye sordu. Almanya, İspanya
ve Hollanda’dan gelen mesajlarda tu-
ristler ‘Alanya’yı özledik’ dediler.

'MUTLAKA 
ZİYARET EDECEĞİZ'

Almanya’nın Bra-
unschweig şeh-
rinden Alanya
Postası Gaze-
tesi’nin sorularını
yanıtlayan Mar-
tina Mic, “Bir çok
kez Alanya’nın
Konaklı bölge-
sinde tatilimi ge-
çirdim. Maalesef
Haziran ayındaki
tatilimizi iptal et-

tiler. Ama biz mutlaka Eylül veya Ekim
ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğiz. Tür-
kiye’nin bizim sağlığımızı korumak için
tüm tedbirleri aldığından eminim. Ben
her zaman çok memnun kaldım. Bura-
dan misafirperverliğiniz için tekrar te-
şekkür etmek istiyorum. Sağlıkla kalın,
tekrar görüşeceğiz” diye konuştu.

'TÜRK DOSTLARIMIZI
ÇOK ÖZLEDİK'

İspanya’nın Valensiya Finestrat şeh-

rinden video
g ö n d e r e n
Anne Owen,
“Alanya’ya
2014 yılında
yaptığım ilk
ziyaretimde
daire aldık ve
8 sene bo-
yunca çok
mutlu yaşa-
dık. Alanya
çok güzel bir
şehir, bizlere

sunacak harika güzelliklere sahip.
Taş ve tahta oymacılığından, uluslar-
arası triatlon, Noel pazarı gibi kültür
içeren harika bir atmosfere ve ihti-
şama sahip. Yerli halk çok yardımse-
ver ve çok cana yakın. Yaşadığımız
dönemde edindiğimiz bir çok dost ve
arkadaşımız oldu. Hepsiyle hala gö-
rüşüyoruz. Restoranlar ve servisler
harika. Restoranların bazıları için
dünyanın en iyileri diyebiliriz. Oteller
çok yüksek kalite standartlarında hiz-
met veriyor. Dim çayı’nda bir gün ge-
çirmek dünyada yaşanabilecek en
büyük güzelliklerden biri. Dim Çayı,
Dim Mağarası tek kelimeyle muhte-
şem. Alanya, mevcut pandemi süre-
cini çok iyi idare ediyor. Ailevi
sebeplerden dolayı Alanya’dan taşın-
dık. Seneye tekrar Alanya’ya gelebil-
meyi umud ediyoruz. Bu temiz,
muhteşem şehri ve Türk dostlarımızı
çok özledik” ifadelerini kullandı.

'ALANYA 
BİZİM İKİNCİ 

MEMLEKETİMİZ'

Almanya’nın Bremen şehrinden gelen

yanıtta ise Bene-
dikt Pröhl,
“Alanya ikinci
memleketimiz”
diye konuştu.
Pröhl, “Yaklaşık
on senedir her
sene bir kaç haf-
talığına Alan-
ya’ya geliyoruz.
Yani senede bir
çok defa.
Alanya’nın konu-
mundan, konak-
l a m a s ı n d a n ,
plajlarından ve

çevresinden çok memnun kaldık.
Alanya’da kendimizi o kadar rahat
hissettik ki kendi evimizi bile aldık.
İkinci memleketimiz olan Alanya’ya
tekrar gelebileceğimiz için çok mutlu-
yuz. Pandemi sürecini yönetmek ve
misafirlerin sağlığını korumak konu-
sunda alınan tedbirleri beğeniyoruz.
Sağlıklı kalmak için herkes kendince
bu konuda ufakta olsa katkı sağlaya-
bilir. Temmuz başı ikinci memleketi-
miz olan Alanya’ya gelmemize izin
verilmesine çok sevindik. Uçak bilet-
lerimizi şimdiden aldık” dedi.

'HARİKA VE 
UNUTULMAZ BİR 

TATİLDİ'

Almanya’nın Frankfurter Main şeh-
rinden gelen cevapta ise Nalan Da-
rendelioğlu, “Bir sonraki tatilim için
şimdiden çok mutluyum” diye ko-
nuştu. Darendelioğlu, “Yaklaşık 4
sene önce Eylül ayında Alanya’ya ta-
tile geldim. Hacet mahallesinde ko-
nakladım. Harika ve unutulmaz bir

tatildi. Tekrar ta-
tilimi Alanya’da
geçirmeyi çok is-
terim. Pandemi
bittiğinde ve Tür-
kiye’nin Covid-19
kapsamıda tüm
tedbirleri yüzde
yüz aldığından
emin olduğum
zaman, tekrar
Alanya’da tati-
limi geçirmek is-
tiyorum. Bir
sonraki tatilim
için şimdiden çok

mutluyum. Size selamlarımı yolluyor,
kendinize iyi bakın” dedi.

'İLK UÇUŞLA 
GELİRİM'

Hol landa ’dan
gelen videoda ise
Anja De Jong, ilk
uçuşla geleceğini
söyledi. De Jong,
“Merhaba her-
kese, Ben normal
şartlarda Alan-
ya’ya senede 2
defa geliyorum.
Bu şu an korona-
virüs’den dolayı
mümkün değil.
Türkiye’ye şimdi-

lik uçuş yok. Belki Temmuz’un ikinci
yarısında deniliyor. Dilerim çok yakın
bir zamanda mümkün olur. Umarım
Haziran ayında. Her ne olursa olsun
güzel Alanyama tekrar gelmek için bir
uçuş olursa ilk uçuşla gelirim. Yakında
görüşmek üzere” diyerek konuşmasını
bitirdi. � Alkın BİRİCİK

'Yine gelecek biz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya
İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve
ekibi kafe ve lokanta esnafını ziyaret

etti. Ziyarette Türkdoğan, esnafa yeni kontrollü
sosyal hayatta bereketli kazanç diledi.  Yeniden
hizmet vermeye başlayan, Lokanta, Kafe, Çay
Ocağı, Restoran gibi işletmelere başarındikeiği-
nin ardından açıklama yapan Türkdoğan, "Kont-
rollü Sosyal Hayat dönemi Ülkemize ve
Alanya’mıza hayırlar getirsin. Umarım kısa süre
içinde tamamen bu musibetten kurtuluruz" dedi. 

�  Özgür YILMAZ

Pandemi döneminde kapılarını kapatan res-
toran ve kafeler, dün faaliyete geçti. Yeni-
den hizmet vermeye başlayan restoran ve

kafeler koronavirüs tedbirleri kapsamında İçiş-
leri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge çerçeve-
sinde müşterileri ile buluştu. Alanya’nın
merkezindeki Hancı Pastaneleri uzun bir aradan
sonra hizmete açıldı. Hancı Pastaneleri çalışanı
Sabriye Paksoy, korona virüs tedbirleri kapsa-
mında aldıkları önlemleri Alanya Postası Gaze-
tesi'ne anlattı. Paksoy, "Normalleşme düzenine
geçtik ve işletmemizi gerekli önlemleri alarak
açmış bulunmaktayız. Hem kendimiz için hem
de işletmemize gelen vatandaşlarımız için mas-
kemizi ve eldivenlerimizi takıyor, bütün masala-
rımızı müşteriler oturmadan önce dezenfektan
ile silerek hizmet vermeye çalışıyoruz. Ayrıca bir
masaya 1 er metre ara ile 3 kişi oturacak şekilde
sistem uyguluyoruz. Ve müşterilerimizden de
aynı hassasiyeti bekleyerek onlarında gerekli
tedbirlere uymalarını istiyoruz. İşletmemize
maske ile gelmelerini ve bizle iletişime geçerken
de maskelerini kullanmalarını rica ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. � Alkın BİRİCİK

Önceki dönemlerde Alanya'ya gelerek tatil yapan turistler, Alanya Posta Medya aracılığı ile il-
çeye olan özlemlerini anlattı. Covid-19 sebebiyle ilçeye hasret kaldıklarını belirten turistler, ikinci
memleketimiz diye tanımladıkları Alanya'ya yeniden gelmek için sabırsızlandıklarını söylediler

Martina Mic

Anne Owen

Benedikt Pröhl Nalan Darendelioğlu

Anja De Jong

Dünyanın bir çok ülkesinde nor-
malleşme ile turizm sektö-
ründe de hazırlıklara başlandı.

Ukrayna'dan ise vatandaşlar "Tür-
kiye salgına karşı güvenli bir ülke.
Tatil için en iyi seçenek" çağrısı geldi.
Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi
Müdürü Volodimir Tsaryuk, Türki-
ye'ye Ukrayna'dan charter uçuşları-
nın Temmuz ayı ortasında
başlamasını beklediklerini ve Türki-
ye'nin tatil merkezlerinin, koronavi-
rüs (Covid-19) bakımından güvenli
şartlar sunduğunu ifade etti.

'2-3 HAFTA SONRA
UÇUŞLAR 

BAŞLAYABİLİR'

Tsaryuk, Ukrayna'da medyasına ver-
diği demeçte, Türkiye'yle Ukrayna
arasında hava sahasının yeniden
açılması konusunda müzakerelerin
sürdüğüne değinerek, acentaların
henüz kesin tarihli tur satışı yapma-
dıklarını bu nedenle charter uçuşla-
rın zamanının belli olmadığını
söyledi. Charter uçuşlarının hava sa-
hasının açıldığı tarihten iki veya üç
hafta sonra başlayabileceğini söyle-

yen Tsaryuk, mevcut şartlar altında
en yüksek ihtimalle charter seferlere
Temmuz ayı ortasında başlanılabile-
ceğini dile getirdi.

'UKRAYNALI 
TURİSTLER AÇISIN-
DAN KAYGI VERİCİ
BİR DURUM YOK'

Türkiye'ye seyahat eden Ukraynalı
turistlerin yüzde 75'inin tatillerini
Antalya, Alanya, Kemer ve Dala-
man'da yaptıklarına değinen Tsar-

yuk, bu bölgelerde koronavirüs ko-
nusunda her şeyin kontrol altında ol-
duğunu bu nedenle bu bölgelere
seyahat edecek Ukraynalı turistler
açısından kaygı verici bir durumun
olmadığını belirtti. Türkiye'nin otel-
lerin yeniden açılması konusundaki
standartlar üzerinde ilk çalışan ül-
kelerden biri olduğunu vurgulayan
Volodimir Tsaryuk, oteller konu-
sunda yirmiden fazla kriterin oldu-
ğunu ve herhangi bir otelin bu hijyen
standartlarından birini ihlal etmesi
halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı'nın o otelin
ruhsatını iptal edebileceğini kaydetti.

Ukrayna Turizm
Geliştirme Mer-
kezi Müdürü Vo-
lodimir Tsaryuk,
Türkiye'ye Ukray-
na'dan charter
uçuşlarının Tem-
muz ayı ortasında
başlamasını 
beklediklerini ve
Türkiye'nin tatil
merkezlerinin,
koronavirüs
(Covid-19) bakı-
mından güvenli
bir ülke olduğuna
dikkat çekerek,
"Türkiye bize sal-
gın konusunda
güvenli şartlar
sunuyor" dedi.

Ukraynalılar Alanya'ya akın edecek

Beklenen gün geldi
Covid-19 tedbirleri kapsamında
faaliyetleri durdurulan restoran
ve kafeler dün itibariyle yeniden
hizmet vermeye başladı. 

Sabriye Paksoy

MHP'den yiyecek ve
içecek sektörüne maske

Kovid-19 nedeniyle 2 ayı aşkın
süredir kapalı olan işletmeler
kapılarını açtı. MHP Alanya
İlçe Başkanlığı restoran işlet-
mecilerine maske hediye ede-
rek sağlıklı ve bereketli günler
dileğinde bulundu. 
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Haziran - 
Yine, Yeniden 

Y
azın ilk ayı geldi ,hoşgeldi.
Gerçi Alanya yaza çoktan
merhaba dedi . Güneşin en

cömert olduğu şehirdir kendisi . Yazı
kışından uzun , sıcağı soğuğundan
fazla . Umutlar da tomurcuklandı,
çiçek açmaya hazır. 

Yeni normal hayata da merhaba .
Bir haylidir yolunu bekliyorduk as-
lında .Bilim kurgu filmlerinin gerçek
olduğu 2020 öyle sürprizlerle geldi ki
"gelen gideni elbet aratır" dedirtti
kelimenin tam anlamıyla .

Yarınlar için dünden ders çıkara
bildik mi acaba ? Yeni normalleşme ile
hastalık tekrar artışa geçer mi ?

Uzmanların uyarısına pür dikkat
kesilelim.  Piknik alanları artık serbest
,çok güzel . Ama  "amaları" yanımıza
almayı unutmayalım .  Ayrılmaz üçlü
hep bizimle olsun , maske, mesafe ve
hijyen . Yeni yaşamın taze kurallarına
uymaktan başka çaremiz yok.

Misafirlik ve ziyaretleri erteledik
aylarca,  devam diyorum . Mecbur
kalmadıkça AVM kapısında kuyruk ol-
mayalım .

Haklı olarak herkes  normalleş-
meyi dört gözle bekliyor . Kimse
darda kalsın  da istemeyiz . Turizm
büyük ihtimal yerli turiste  hizmet ede-
cek bu yıl . Esnaf bir nefes almak iste-
yecek .  Tüm bunlara titizlikle yaklaşıp
, en kısa yoldan değil en doğru yoldan
yaklaşılacak. 

Hadi bismillah ,diyelim . Çıktığı-
mız yeni yolda umarız herşey yolunda
gider . Şehrimiz ,ülkemiz aslında tüm
insanlık artık rahat bir nefes alır ...

Muhasebe Öğretim Üyeleri
Bilim ve Dayanışma Vakfı
(MÖDAV) ve Türkiye İç De-

netim Enstitüsü (TİDE) işbirliği ile
gerçekleşen panelin moderatörlü-
ğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hakan Güldağ yaptı.
Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi
olarak uzaktan katılımla gerçekleşen
forumun ikinci bölümüne; Alanya
HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Ali Ekrem Özkul,, UIPATH Baş-
kan Yardımcısı Tansu Yeğen, Fütü-
ristler Derneği Başkan Yardımcısı Dr.
Şebnem Özdemir ve Anadolu Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nadir Suğur katıldı.

'SÜREÇ OLDUKÇA
BAŞARILI'

Alanya HEP Üniversitesi Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Covid-
19 Süreci Yüksek Öğretimde Yeni
Normal’i Tetikleyecek mi” sorusuna
yanıt verdi. Özkul, Covid-19 salgını
nedeniyle yüz yüze yapılan eğitimlere
ara verilmesi sonrasında teknoloji ta-
banlı eğitime ilkokuldan doktoraya
kadar her düzeyde hızlı bir geçiş ol-
duğundan bahsetti. Özkul, “Bu süreç
bir acil durum sürecidir. Acil Durum
Uzaktan Eğitimi ya da Uzaktan Eri-
şimli Eğitim gibi adlarla ifade edilen
bu süreci, tam anlamıyla uzaktan eği-
tim olarak tanımlamamak gerekiyor.

Olumlu - olumsuz birçok deneyim ya-
şanmakla birlikte, süreç genel olarak
oldukça başarılı. Uzaktan erişim yo-
luyla gerçekleşen eğitim, kimi zaman
yüz yüze olandan daha etkili öğ-
renme–öğretme ortamlarının oluştu-
rulabildiğini gözlemliyoruz. Ancak
henüz tamamlanmamış olan bu dö-
neme ilişkin sınırlı gözlemlerle genel-
leme yapılmaması gerekiyor. Bu
süreçteki deneyimler; kurum, prog-
ram, derslerin niteliği ve içeriği, tek-
nolojik altyapı, öğretim elemanı ve
öğrencilerin hazır bulunurlukları ve
tutumları gibi faktörler özelinde ana-
liz edilmesiyle çok daha yol gösterici
bilgiler elde edileceğine inanıyorum”
ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETME YERİNE
ÖĞRENME OLGUSU

ÖN PLANDA 
OLMALI'

Geleneksel yüksek öğretimin çağın ge-
risinde kaldığı yönündeki eleştirilere
yanıt veren Özkul, geleneksel okul sis-
temi endüstri devriminin fabrika mo-
delini esas aldığını, telefon ve bilgisayar
teknolojilerinin hayalinin bile olmadığı
zamanlarda ortaya çıkan bu yapı ve iş-
leyişin günümüzde geçerliliğinin kal-
madığını; okulların bilgi ve iletişim
teknolojileriyle entegre olacak şekilde
dönüşmesi gerektiğini belirtti. Özkul,

konuşmasına şöyle devam etti:
“Artık öğretme yerine öğrenme olgu-
sunun ön planda olması gerekiyor. Öğ-
rencilerin okuyarak öğrenebilecekleri
bilgileri onlara aktarmak yerine, öğre-
tim elemanlarının bu bilgileri anlamlı
kılma, pekiştirme yönlü rol üstlenme-
leri gerekiyor. Uzaktan Eğitim modeli
LGS ve üniversite sınav sistemini de-
ğiştirir mi? Keşke LGS yapılmasa ve li-
selere kura ile öğrenciler atansa. Sosyal
gelişimin ön planda olduğu ilk ve orta
öğretimde uzaktan eğitime ihtiyatla
yaklaşmak gerekiyor. Yüksek öğre-
timde ise bu yıl sınav yapılması yerine
üniversitelerin herkese açık olması,
mümkün olduğunca yüz yüze eği-
timle desteklenen ‘blended – har-
manlanmış’ öğretim modelinin
uygulanması, uzaktan başlayan
yükseköğretimde öğrencilerin başarı-
larına göre ilerleyebilecekleri bir mo-
delin uygulanması mümkün. Bu
topyekun bir paradigma değişimi gere-
kiyor. Yüksek öğretimde de sosyal or-
tamın ihmal edilmemesi önem taşıyor."

'CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI
SOKMAMAK LAZIM'

Özkul, çevrim içi gerçekleşen konfe-
ransta, katılımcıların sorularına da
yanıt verdi. Üniversitelerin dijital
stratejilerini oluşturması gerektiğine
vurgu yapan Prof. Dr. Ali Ekrem
Özkul, “ Alanya Hamdullah Emin

Paşa Üniversitesi olarak dijital stra-
tejik plan taslağımızı oluşturduk.
Tüm öğretim kadromuz ile bunun son
haline getireceğiz. Bu şekilde gerekli
altyapı güçlendirilecek, öğrencilerin
ve öğretim üyelerinin bu modeli çok
daha etkin kullanımı sağlanacak.
Olumsuz örnekler olsa da bu kriz dö-
neminin uzaktan eğitimin başarılı bir
şekilde yapılabilir olduğunu gösterdi.
Öngörülen bilgi ve becerileri kazandı-
ran eğitim sistemin “kalitelidir. Bunu
belirleyebilmek için de ölçme değer-
lendirme çok iyi yapılması gerekiyor.
Uzaktan eğitim sürecindeki ölçme de-
ğerlendirme faaliyetlerini, öğrencile-
rin sınavlarda gözetim altında
tutulmaması gerekliği olmadan gü-
venli ve hassas olarak yapılmasını
mümkün kılacak farklı yöntemler uy-
gulanabilir. Örneğin, , başta ‘defter-
kitap açık’ şekilde uygulanan sınavlar
yanında, portföy, proje gibi çalışma-
larla öğrencilerden öğrendiklerini
yansıtmalarına imkan tanınmasının
daha kalıcı öğrenme sağlayacağını
düşünüyorum. Dünya üniversiteleri
Covid-19 sonrası döneme yönelik
ciddi hazırlıklar yapıyor. Beyin göçü
artık fiziksel olma özelliğini kaybetti.
Türkiye’de yetişmiş insan kaynağı
önemli başarılara imza atıyor. Üni-
versite yönetimleri bu dönemde diji-
tal stratejilere önem vermeli. Bunda
bir geriye dönüş yok artık. Cin artık
şişeden çıktı, sokmaya çalışmamak
lazım” ifadelerini kullandı.

Alanya'da yaşayan yerleşik yabancı-
lar, Türkiye'nin koronavirüs süre-
cini başarıyla yönettiğini

düşündükleri için burada kalmaya devam
etti. Birçok farklı ülke vatandaşı, ülkeleri
uçak göndermesine rağmen dönmek ye-
rine bu süreci Türkiye'de geçirmeyi tercih
etti. Alanya'da yaklaşık 10 yıldır yaşayan
ve 2 yıl önce Türk vatandaşı olan Anasta-
sia Petrova Çetinkaya, Türkiye'yi çok sev-
diğini ve buradaki güzellikleri herkese
göstermek istediği için sosyal medya üze-
rinden videolar paylaşarak takipçilerine
aktardığını söyledi.

'HİÇ KORKMADAN 
TÜRKİYE'YE 

GELEBİLİRSİNİZ'

Türkiye'ye, Alanya'ya gelmek isteyen Rus
vatandaşlarına, gönül rahatlığıyla gelebi-
lecekleri çağrısında bulunan Çetinkaya,
"Ruslar umutla bekliyor, her gün soruyor-

lar 'Ne zaman sınırlar açılacak, uçuşlar
başlayacak' diye. Ben bilmediğimi söylü-
yorum. Haziran ayı ortasında açılabilir de-
niyor, biz de bekliyoruz. Sağlık konusunda
sıkıntı yaşamayan tek ülke Türkiye. Has-
tanelerde hiçbir sorun yok, doktorlar, hem-
şireler, hastalar hiçbir sorun yaşamıyor.
Bu yüzden Türkiye'ye gelmek istiyorsanız
gelin, tatil yapabilirsiniz. Devletimiz bu-
güne kadar bu konu ile ilgili çok fazla işler
yaptı ve tabii ki yapmaya devam edecek.
Türkiye için turizm çok önemli. Bu yüzden
burada yaşayanlar, otellerde çalışanlar ve
buraya gelen turistler için en iyi sonucu
bulacaklar, ben buna gerçekten inanıyo-
rum. Bu yüzden diyorum ki hiç korkma-
dan buraya gelebilirsiniz" dedi.

'SINIRLARIN AÇILMA-
SINI SABIRSIZLIKLA

BEKLİYORUZ'

23 yıldır Alanya'da yaşayan ve Türk va-

tandaşı olan Eğitim
Sanat Kültür Rus Der-
neği (EDURUS) Başkanı
Elena Soufianova (44),
her sene Alanya'ya yerle-
şen ve tatile gelen Rus va-
tandaşının sayısının çoğaldığını, bu yıl
da geleceklerini söyledi. Soufianova,
"Alanya, Rus turistleri seviyor. Hep bir-
likte bekliyoruz. O kadar arkadaşlık,
dostluk, sevgi var ki iki devlet arasında,
o yüzden her iki taraf olarak da sınırla-
rın açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Umarım en kısa zamanda açılır. Şu
anda Türkiye'de özellikle de Alanya'da
devlet, o kadar güzel ve profesyonel iş
yapıyor ki biz çok büyük sıkıntı yaşa-
madık. İnsanlar, Türkler ve yabancılar
disiplinli bir şekilde evde oturup, devle-
tin verdiği emirleri gerçekleştiriyor. Ben
bunun çok faydalı ve Alanya için gerekli
olduğunu düşünüyorum. Sınırlar açı-
lırsa Alanya turistleri karşılamaya
hazır" diye konuştu.

'KORKMAYI 
GEREKTİRECEK
HİÇBİR ŞEY YOK'

10 yıldır Alanya'da yaşayan Nina Yük-
sel (33) de Alanya'da esnaflık yapıyor.
Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili
doğru tedbirlerin alındığını belirten
Nina Yüksel, şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanlığı ve devlet olarak çok
güzel işler yapıldı. Turistlere vermek is-
tediğim mesaj ise hiç korkmayın, tüm
durumlar kontrol altında. Biz sınırlar
açıldığında turistleri bekliyoruz. Kork-
mayı gerektirecek hiçbir şey yok."

Alanya'da yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) kısıtla-
masının kaldırılmasının

ardından, günün ilk ışıklarıyla
Paçacı Şemsi misafirlerini ağır-
ladı. Alanya'da normalleşme
süreci kapsamında Paçacı
Şemsi yeniden hizmet vermeye
başladı. 

TEŞEKKÜR ETTİ

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan res-
toranını kurban keserek dualar
eşliğinde açan restoran işletme-
cisi Musa Öğütçü "Yeni dönemin
ülkemize ve İslam alemine ha-
yırlı uğurlu olur. Koronavirüs
sürecini başarılı şekilde yöneten

hükumetimize, doktorlarımıza
sağlık çalışanlarımıza ve yöneti-
cilerimize teşekkür ediyorum."
dedi. Öğütcü, kısıtlama süreci-
nin ardından restoranı kurallara
uygun şekilde açtıklarını belirte-
rek,  "Müdavimlerimizi bekliyo-
ruz" diye konuştu. 

� Alkın BİRİCİK

Ambalaj makinaları üzerine çalıştığı firmadan
emekli olan Emin Onursoy uzun yıllardır yaşa-
dığı sokakları evi olarak kabul etti. Alanya Pos-

tası Gazetesi muhabirlerinin sokakta karşılaştığı
Onursoy, kameraları görünce başladı anlatmaya.
Onursoy, “Eti Şirketler Grubundan emekli oldum
benim branşım ambalaj makinalarıydı. Şu anda ka-
famda bir düşünce var, kefeni kaldıracağım adam pa-
ketleyip göndereceğim” diye konuştu.

'SOKAKLAR EVİM DÜNYA BENİM'

Her yer benim evim oteller, sokaklar, dünya benim diye
konuşan yaşlı adam, “İki sırt çantası benim hayatım”
dedi. Onursoy, “Ben Alanya hayranı bir insanım. Bu
arada üç buçuk yıl falan Dalyanda kaldım ama Alanya’yı
daha çok sevdim. Burada her yerde yaşıyorum, oteller
benim, sokaklar benim, dünya benim. Yani bu kadar
basit. Alanya başka bir yer. Ben dün taksiye bindim 120
TL para verdim dim çayına gittim. Her yer kapalı ama
olsun gittim” ifadelerini kullandı.

'ONLAR AÇIM DİYEMİYOR'

Sokakları evi yapan Onursoy edindiği hayvan dostlarını
da ihmal etmiyor. Onursoy, “Benim bir arkadaşım var
simit satıyor, onun yanına gidiyorum sabahları. Ona bir
termos aldım çay içiyoruz. Onun dışında bir poşet kemi-
ğim var her gün köpeklere veriyorum. Çünkü o hayvan-
lar açım demiyor, diyemiyor. Ben diyorum karnım aç
çorba verin param yok diyorum veriyorlar” diye konuştu.

ÇANTASINDA HER ŞEY TAMAM

“Benim eşyalarım bu kadar. İki sırt çantası benim haya-
tım. En azından neyi biliyorum biliyormusun evlat ?
Dünyaya tek başıma geldim tek başıma öleceğim. Ben-
den başka kimse mezara benimle girmeyecek” diyerek
konuşmasını bitirdi. � Alkın BİRİCİK

Ünlü çorbacı lezzetleriyle 
tekrar hizmette

Pandemi sürecinde kapalı olan Paçacı Şemsi dualar eşli-
ğinde ve kurban keserek misafirlerini ağırlamaya başladı

'Hiç korkmadan gelin'
Alanya'da yerleşik yabancılar, burada kendilerini her zaman güvende hissettiklerini,
koronavirüs sürecinin de Türkiye'de oldukça iyi yönetildiğini söyledi. Alanya'daki yer-
leşik Ruslar, kendi vatandaşlarına seslenerek, 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı yaptı.

'Yeni Normal
dijitalde'

Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Ali Ekrem Özkul bu yıl 6’ncısı gerçekleş-
tirilen Uluslararası Akademik Forum 2020’de
yer alan panelde “Uzaktan Erişim ve Yeni
Normal” konusunu değerlendirdi.

Ambalaj hayatlar

Alanya Postası Gazetesi co-
rona günlerinde sokakta ya-
şayan vatandaşa mikrofon
uzattı. Muhabirlerimizin
haber için dışarı çıktığı es-
nada kendini tanıtmak iste-
yen evsiz vatandaş Alanya
Postası Gazetesi'ne konuştu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi LGS ve TYT sına-
vına girecek öğrenciler için online deneme sınavı
düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mu-
hittin Böcek, “Gençlerimizin her zaman yanında-

yız. Pandemi süreci nedeniyle sınava evde
hazırlanmak zorunda kalan öğrencilerimize 
online sınav desteği vererek onları motive 

etmeye çalışıyoruz. Sınava girecek tüm
öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

7GÜNDEM Salı 2 Haziran 2020

ATVATVKANAL A

7.00 ÇÝZ GÝ FÝLM

8.00 BEL GE SEL 

9.00 SÝ NE MA 

11.00 BEL GE SEL 

12.30 HA BER LER

13.00 CE SUR VE GÜ ZEL(DÝ ZÝ)

14.00 SPOR EK RA NI (TEK RAR)

16.00 BEL GE SEL 

17.00 SÝ NE MA

18.30 ÇÝZ GÝ FÝLM

19.30 A NA HA BER BÜL TE NÝ 

20.30 A LAN YA GÜ NE ÞÝ

KANAL A

07:00 ANA HABER
07:30 MÜZİK SAATİ
08:00 SAĞLIK OLSUN (T)
09:30 BELGESEL
10:00 YABANCI SİNEMA
12:00 ARA HABER
12:30 YABANCI SİNEMA
14:00 BELGESEL
15:00 MÜZİK SAATİ
17:00 ULUSAL HABERLER
18:00 BELGESEL
18:30 BELGESEL
19:00 ANA HABER
19:45 BASIN TRUBUNU
22:00 BASIN TRUBUNU (T)
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 

08:00 ANA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

10:30 ARTI HABER (T) 

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ

15:00 SİNEMA 

18:30 ANA HABER 

19:45 BASIN TRİBÜNÜ 

21.00 HABER SAATİ 

22.00 ARTI HABER TKRR

ETHEM 
KAYGISIZ

SAKIN UNUTTU SANMA
Sakın unuttu sanma, aradım yıllarca
İçimden ağladım,aşktan ayrı kalınca
Kendimi  yitirdim, seni hatırlayınca
Ah bir bilsen,benim neleri çektiğimi

Seni anmadan,bir anım bile geçmedi
Kalbim seninle idi, kimseyi seçmedi   
Sen olmadan deli gönül yiyip içmedi
Ah bir bilsen, benim neleri çektiğimi

Eğer görürsen, ne çektiğimi anlarsın
Belki de dayanamaz içinden ağlarsın
İnan, ayrı geçen, günlerine  yanarsın 
Ah bir bilsen,benim neleri çektiğimi

Seni, sineme sarmadan ölürsem eğer
Mezar başımda, Fatiha’yı oku değer  
Yürekteki sevgi aşkı, buymuş meğer
Ah bir bilsen,benim neleri çektiğimi 

Eğer  beni  anlarsan,  göster o aşkını
Üzülüp, boş  yere akıtma  gözyaşını
Başıma taç yapacağım, güzel aşkını
Ah bir bilsen,benim neleri çektiğimi

Covid-19 salgını nedeniyle 13 Mart’tan bu yana okulları
kapalı olan öğrencilere Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi’nden sınav desteği geldi. LGS ve TYT sınavına evle-

rinde hazırlanmak zorunda olan öğrenciler için Büyükşehir
Belediyesi tarafından online deneme sınavı düzenlenecek. On-
line deneme sınavına girmek isteyen öğrenciler Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin www.antalya.bel.tr adresinde yer alan
formu doldurarak kayıt yaptırabilecek.
12. sınıf ve mezunlarına yönelik sunulacak Yükseköğretim Ku-
rumları Sınavı (YKS) deneme sınavı ÖSYM mevzuatına para-
lel olarak iki oturumdan oluşacak. İlk oturum Temel Yeterlilik
Testi (TYT) 120 sorudan oluşacak ve öğrencilere 195 dakika
süre verilecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)
ise 160 sorudan oluşacak ve 240 dakika sürecek. YKS 1’in ilk
oturumu 4 Haziran Perşembe günü 10.00-13.15, ikinci oturumu
ise 5 Haziran Cuma günü 10.00-13.30 arasında düzenlenecek.
YKS 2’nin ilk oturumu ise 20 Haziran Cumartesi günü 10.00-
13.15, ikinci oturumu ise 21 Haziran Pazar günü 10.00-13.30
saatlerinde yapılacak.

LGS DENEMESİ 
9 VE 13 HAZİRAN'DA

Antalya’da eğitim gören 8. sınıf öğrencilere yönelik sunula-
cak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) denemesi, ÖSYM mevzua-
tına paralel olarak iki oturumdan oluşacak. İlk oturum 50
soruluk sözel bölümden oluşacak ve 75 dakika sürecek.
İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal bölümden oluşacak ve
öğrencilere 90 dakikalık süre verilecek. LGS’ye girecek öğ-
renciler için 9 ve 13 Haziran’da düzenlenecek deneme sı-
navlarında sözel bölüm 10.00-11.30, sayısal bölüm ise
12.15-13.30 saatleri arasında olacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleşti-
rilen çalışma sonrası öğrencilere bu imkanı sunduklarını dile
getiren Başkan Muhittin Böcek, “8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz
eğitimleri için önemli bir sınav arifesindeler. Pandemi süreci
nedeniyle okullarından uzakta kalmaları öğrencilerimizi mo-
tive edebilmek ve sınav kaygılarını azaltabilmek adına böyle
bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin eğitimi bizler için
çok önemli. Bu deneme sınavlarının da öğrencilerimize katkı
sunmasını ümit ediyor, LGS ve YKS sınavına girecek öğrenci-
lerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Korona virüs önlemleri kapsa-
mında bir süredir kapalı olan
lokanta, restoran ve kafe gibi

işletmeler 1 Haziran tarihi ile yeniden
hizmet vermeye başladı. Büyükşehir

Belediyesi normalleşme süreciyle bir-
likte yeniden faaliyetlerine başlayan
kafelere dezenfeksiyon desteği verdi.
Kepez İlçesi Kültür Mahallesi kafeler
caddesi ile başlayan çalışmalarda

cadde üzerinde bulunan kafe ve resto-
ranlar dezenfekte edildi.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı’na bağlı dezenfeksiyon
ekipleri kafelerde vatandaşın temas

edeceği tüm bölgeleri dezenfekte edi-
yor. Oturma alanları, masa, sandalye,
WC ve servis üniteleri zemini olmak
üzere kafelerde dip bucak dezenfeksi-
yon çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehirden sınav desteği

Muhittin Böcek

Büyükşehir kafe ve restoranları
dezenfekte ediyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Pazartesi günü
hizmet vermeye başlayan kafelerde dezenfekte çalışması
yapıyor. Kepez Kültür Mahallesi kafeler caddesi ile başla-
yan çalışmada kafe ve restoranlar dezenfekte edildi.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri
çerçevesinde, tüm yurt içi ve yurt dışı sefer-
lerini askıya alan SunExpress hava yolu şir-

keti, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı için
gerekli tedbirleri alarak, bugün iç hat uçuşlarına
kademeli olarak başladı. Firmaya ait İzmir (ADB)
- Antalya (AYT) seferini yapan uçak, Antalya Ha-
valimanına saat 11.00’da inişini gerçekleştirdi. 80
yolcusu bulunan uçak su takıyla karşılandı. Ap-
rona yanaşan yolcular sosyal mesafeli ve maskeli
şekilde uçaktan indi. Otobüse binen yolcular, yine
aynı tedbirlerin alındığı havalimanından valizleri
alıp gelen yolcu bölümünden çıktı. Yolcuların ha-
valimanına girişi esnasında termal kameranın da
kayıtta olduğu görüldü.

Öte yandan Antalya Havalimanında
da Korona virüs kapsamında tüm ön-
lemlerin alındığı gözlemlendi. Bek-
leme bölümündeki koltuklar ve bilet
kontrol bölümündeki noktaların sos-
yal mesafe kuralına göre ayarlandığı
görüldü.

'İLK DENEYİMDİ'

Kızı Merida ile uçaktan inen Ebru Os-
terhof, “ Gayet iyiydi, çalışanlar bilin-
çliydi. Memnun geldik. 3 aylık
uzaktık. Otelciyim bende, Antalya’ya
geldim, dinleneceğim. Tedirginlik olu-

yor, 'sayı ve oturma düzeni nasıl yapıldı' diye dü-
şünüyorsunuz. İlk deneyim. Bizim içinde yeni bir
deneyim oldu, güzeldi, gerekenler yapılmıştı”dedi.

'KURALLARA UYARAK 
SEYAHAT EDEBİLİRİZ'

İzmir’den geldiğini belirten Figen Kırtık, “Orada
virüse yakalanınca izin alıp gelemedim. Ama evim
burada. Yolculuk güzeldi. Bizi el sallayarak uğur-
ladılar. Bence maske ve kurallara riayet ederek
rahat seyahat yapabiliriz. Fazla tedirgin olmadım.
Bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Antalya’da
da güzel karşılandık.”ifadelerine yer verdi.

İlk uçak geldi
Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Antalya Havalimanına, yeni
normalleşme süresinde ilk uçak iniş yaptı. 80 yolcusu bulunan uçak su takı seremo-
nisi ile karşılandı. Yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında uçuşlarını
durduran SunExpress, bugün kademeli olarak iç hat uçuşlarına başladı. İzmir (ADB)
- Antalya (AYT) seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına inişini gerçekleştirdi.



Bakan Koca'nın açıklamalarının,
"Acil durum hastanesi konsepti ge-
rekliydi. Sağlık ordumuzla başarıyı

sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla
gereğini yapmalı. 2.dönem kontrollü sos-
yal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi
ihmal etmememiz gerekiyor. Maskeyi asla
ihmal etmeyelim. Sosyal mesafe önemli.
El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece
girmiş olduk. Salgın Avrupa'da en geç
Türkiye'ye geldi. 6 haftalık sürede ilk
dönem tamamlandı. Yoğun bakım doluluk
oranı yüzde 62'yi geçmedi. Herkes birbi-

rini uyarmalı. Kurallara uyulmalı.
Yeni bir dalga beklemiyorum, ku-
rallara uyalım. Dünyada bu
salgın bitmedikçe Türkiye'de
etkisini sıfırlamak kolay
olmaz. Çünkü Türkiye
Avrupa ile çok yakın
ilişki içinde olan ülke.
Birçok noktada testler
yapmak noktasında ya-
pılması gerekenleri uyar-
mak noktasında bakanlık
olarak çok hassas davranıyoruz" dedi.
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Dünya 2020 yılına COVID-19 sal-
gını ile girdi. Türkiye dünyada
hızla yayılan bu virüsün ülkeye

gelmesini geciktirecek önlemler alırken,
10 Mart günü ilk vaka ile karşılaşıldı.O
günden itibaren hayatımızda birçok şey
değişti. Bugün itibarıyla tamamen biti-
rilemese de virüsle savaşta önemli me-
safe alındı. Bu nedenle tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de yeni normal,
yani kontrollü sosyal yaşam benimsendi.
Bu kararla birlikte AVM’ler, lokantalar,

kafeler, pazar yerleri, kreşler, camiler,
kuaförler, marketler, ofisler ve daha bir-
çok mekan vatandaşları “yeni normal
kurallara” göre ağırlayacak. Sokaklar,
sahiller daha çok insan barındıracak.

PROF. 
YAMANEL: 

HAYATİ ÖNEMDE 

Yeni normalin en önemli kuralı ise sos-

yal mesafe, maske ve hijyen. Artık sa-
dece kendi sağlığımızı korumak için
değil, sevdiklerimizin sağlığını da koru-
mak adına bu kurallara uymak hayati
bir önem taşıyor.
Yeni alışkanlıklarla ilgili Hürriyet’e bilgi
veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Türk
vatandaşları olarak çok sıcak kanlı bir
milletiz. En büyük özelliklerimizden biri
bu. Büyüklerimizin elini öpmeyi, aile
üyeleri ile bir araya gelmeyi, çocukları-
mızı kucaklamayı, öpmeyi çok severiz.
Ancak karşımızda yayılmayı çok seven
bir virüs var. Bu nedenle bunları biraz
daha ertelememiz gerekiyor. Global bir
bağışıklık kazanılana kadar yeni nor-
mali benimsemeliyiz. Maske takmak,
sosyal mesafeye uymak, hijyen kuralla-
rını yerine getirmek ve mümkün oldu-
ğunca kalabalık oluşturmamak yeni
normalimiz olmalı” dedi.

PROF. ÖZLÜ: 
VİRÜSLE YAŞAMAK 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü
ise yavaş yavaş normale dönüşün başla-
dığını belirterek, “Ancak virüs bir yere
gitmiş değil. Her gün bine yakın yurtta-
şımızı hastalandırıyor, ortalama 30’u
aşkın vatandaşımızı da öldürüyor” dedi.
Prof. Dr. Özlü şunları söyledi: “Virüsü
yok sayarak hareket edemeyiz ama vi-

rüsle yaşamanın bir yolunu da bulmak
zorundayız. Hayat, ihtiyaçlar devam edi-
yor. Biz de normale döneceğiz ama virüse
fırsat vermeyeceğiz. Bunun için sosyal
mesafe, maske kullanımı, kişisel ve
çevre hijyeni çok önemli. Akrabaları-
mızla bir araya gelip kucaklaştığımızda
sosyal mesafeyi korumamış oluyoruz. Bu
dönemde ziyarete gidilebilecek, ancak
mesafe korunacak.

UYMAYANLARI 
KİBARCA UYARALIM 

Tatile tabii ki gidilecek, ancak tenha bir
yerde dolaşıyorsanız, örneğin ormanlık
bir alanda maske takmanıza gerek ol-
mayabilir. Kalabalık bir ortama yakla-
şırken ise o maske kesinlikle takılacak.
Ama ‘Maske taktık artık sosyal mesa-
feye gerek yok’ diye düşünülmemesi ge-
rekiyor. Bizi asıl koruyan şey sosyal
mesafe. Eskiden yaptığımız her şeyi bu
kurallara uyarak yapabiliriz. Tabii bu
kurallara sadece biz değil, herkes uya-
cak. Çünkü birimiz güvende değilsek
hiçbirimiz güvende değiliz. Uymayanları
da kibarca uyarmamız gerekecek.”

NELER DEĞİŞİYOR? 

* 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygu-
lanan seyahat yasağı sona erdi.

* Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıra-
athane, kahvehane, çay bahçesi, dernek
lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları
ve nargile satışları ile doğrudan temasa
neden olacak şekilde dans ve oyun ama-
cıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri
hariç olmak üzere) açıldı.
* Kreşler faaliyete başladı.
* Kamuda esnek çalışma bitti.
* Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları
gibi kurslar kapılarını açtı.
* Yüzme havuzu, kaplıca, hamam,
sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler
açık.
* Park ve bahçeler, piknik alanları, me-
sire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar)
piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma
serbest.
* Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuru-
luyor.
* Milli Saraylar’a bağlı müzeler 75 gün
sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle bu-
luşuyor.
* Havayolu şirketleri iç hat seferlerine
başladı.
* 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat
İzin Belgesi almaları ve gidecekleri iller-
den en az bir ay boyunca dönmemek
şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebil-
meleri uygulamasına devam edilecek.
* Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden
18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında
veli/vasisinin bulunması şartıyla Seya-
hat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şe-
hirlerarası yolculuk yapabilecek.

Yeni hayata merhaba!

İşte sona eren yasaklar
Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yaklaşık üç aydır süren kısıtlamalar, bugün yeni normaller benimsenerek hafifletiliyor. 15 ilin
seyahat yasağı kalktı, turizm hareketliliği başladı. Lokantalarda, plajlarda aylar sonra açılış var. Ancak ‘maske ve sosyal mesafe’
kuralına dikkat! Bilim Kurulu üyeleri de “Karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var” diyerek önlemlerin önemine dikkat çekti.

Sınavlarda hijyeni
BOREL sağlayacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen BOREL antibak-
teriyel ürün çalışmaları kapsamında BOREL emdirilmiş mendil üre-
tildi. ÖSYM tarafından yapılacak olan tüm sınavlarda kişisel hijyenin
BOREL ürünleriyle sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla Eti Maden
ve ÖSYM arasında yapılan ortak çalışmayla sınava girecek olan
tüm öğrencilerin kişisel hijyeni BOREL ürünleriyle sağlanacak.

BOREL ürünleri ilk olarak 27
Haziran’da yapılacak Temel
Yeterlilik Sınavı (TYT) ile 28

Haziran’da yapılacak Alan Yeterlilik
Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi sı-
navlarında öğrencilere dağıtılacak.
BOREL ürünlerinin ÖSYM tarafın-
dan daha sonraki tarihlerde yapıla-
cak olan sınavlarda da kullanılması
planlanıyor.

OKUL GİRİŞİNDE 
DEZENFEKTAN

Sınavların yapılacağı tüm okullarda
öğrencilerin kullanması amacıyla
BOREL’in 1 litrelik büyük boy
ürünleri yer alacak. Okul girişine
konulacak bu pompalı 1 litrelik de-
zenfektanlardan ÖSYM’ye 34 bin
adet teslim edildi. Okul girişlerinde
polis, gözetmen ve öğrencilerin ta-
mamı ellerini dezenfekte edecek.

Bunun yanı sıra her öğrenciye anti-
bakteriyel özelliğe sahip BOREL em-
dirilmiş mendiller dağıtılacak.
Böylelikle hem öğrencilerin kişisel
hijyen gereksinimleri giderilecek
hem de sınav esnasında kullanılacak
olan masaların ve yüzeylerin temiz-
liği sağlanacak. Normal ıslak men-
dillerin aksine borlu içeriği nedeniyle
koronavirüse karşı da etkili olan
mendillerden ÖSYM’ye 6 milyon
adet teslim edilirken, 6 milyon daha
ileri bir tarihte teslim edilecek. Anti-
bakteriyel BOREL ıslak mendilleri
şuan yalnızca ÖSYM’nin ihtiyacına
göre özel olarak üretilirken, virüse
karşı etkili olan ıslak mendilin paket
halinde ilerleyen zamanda satışa su-
nulması için de hazırlık yapıldığı be-
lirtildi. Satış kararının çıkması ile
birlikte BOREL emdirilmiş mendil-
lere zincir marketler ile başta e-tica-
ret platformu epttavm.com olmak
üzere internetten ulaşılabilecek.

Türkiye'de salgın
ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna, '"Ko-
ronavirüs dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz. Yeni bir dalga
beklemiyorum. Herkes birbirini uyarmalı, kurallara uyalım" dedi.

Fahrettin Koca

Tüm Türkiye’de bugünden itibaren
başlayan normalleşme süreciyle
birlikte gözler Cumhurbaşkanı Tay-

yip Erdoğan’ın Ankara’daki kritik mesai-
lerine çevrildi. Türkiye’de ilk vakanın

görüldüğü mart ayından
bu yana tüm programla-
rını yakın kurmaylarıyla
İstanbul’daki Huber Köş-
kü’nde sürdüren Erdo-
ğan’ın yarından itibaren
Ankara’ya dönmesi plan-
lanıyor. Yaklaşık 2.5
aydır başta Cumhurbaş-
kanlığı Kabinesi ve AK
Parti MYK olmak üzere
birçok programını video-
konferansla gerçekleşti-
ren Erdoğan’ı Ankara’da
yoğun bir mesai bekliyor.
Erdoğan’ın yarın ilk ola-
rak Beştepe’de kritik
MGK’yı toplaması bekle-

niyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında
yapılan MGK’nın koronavirüs nedeniyle
mesafeli ve maskeli şekilde toplanacağı
belirtiliyor. Normalde iki ayda bir topla-
nan MGK, koronavirüs nedeniyle 4 aydır

yapılamıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
çarşamba günü de AK Parti’nin MYK top-
lantısına başkanlık edecek. Teşkilatla ko-
ronavirüs sürecinde videokonferansla
buluşan Erdoğan’a uzun bir aranın ar-
dından yüz yüze gerçekleşecek MYK’da
açık alanlarda yapılması planlanan kon-
gre süreçleri, baroların ve meslek örgüt-
lerinin yapısını değiştiren düzenlemeyle
ilgili son ayrıntılar aktarılacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ DE 
KABİNE GÜNDEMİNDE

Erdoğan’ın dokuz kez telekonferansla ger-
çekleştirdiği kabine toplantısını da per-
şembe günü Beştepe’de yüz yüze yapması
planlanıyor. Kabinede normalleşme kapsa-
mında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getiri-
lecek esnetme önerileri, 15 ilde hafta
sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları,
sektörlerdeki son durum ele alınacak.

3 günde 3 kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle 2.5 aydır İstanbul’da sürdürdüğü mesai-
sine Ankara’da devam edecek. Erdoğan, uzun bir aranın ardından mesafeli şekilde üç gün üst üste
Milli Güvenlik Kurulu’nu (MGK), AK Parti MYK’yı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak.
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Kamu bankalarınca, normalleşme
sürecine geçiş ve sosyal hayatın
canlanması için vatandaşların fi-

nansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda
sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi
paketi hayata geçiriliyor.

KONUT KREDİSİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alım-
larında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar
ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade
ile finansman imkanı sunulacak.
Bu tarihi imkandan daha geniş kesimle-
rin istifade edebilmesi için müşteri ba-
şına verilebilecek kredi miktarı
sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde
(İstanbul, Ankara ve İzmir)  krediye
konu olacak konutlar için 750 bin TL,
diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500
bin TL’ye kadar kredi kullandırılabile-

cektir. Kredi kullanımında %10’dan baş-
layan, düşük özkaynak/peşinat oranı uy-
gulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar
için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15
yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı
ile finansman imkanı sunulacak.
Toplam Geri Ödeme (TL)

TAŞIT KREDİSİ PAKETİ 

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı
Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar-
dan sıfır km binek araç (motosiklet
dahil)  veya ticari araç satın alacak bi-
reysel/kurumsal müşterilerimize firma-
lar ile yapılan anlaşmalar bazında
değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz
oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil)
veya ticari araç satın alacak bireysel/ku-
rumsal müşterilerimize %0,82 faiz
oranı ile taşıt kredisi imkanı sunula-
cak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam
azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomo-
bil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami
limit 150 Bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz-
kaynak/yabancı kaynak üzerinden he-
saplanacak olup, 7 yaşa kadar olan
taşıtlar kredilendirilecek.

SOSYAL HAYATI 
DESTEK KREDİ PAKETİ

Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi
Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaç-
larının finansmanının uygun şartlarda
sağlanmasının yanı sıra yerli üretim
yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya,
ev boya-seramik-kapı ve pencere sistem-
leri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörle-
rini desteklemek amacıyla; Yerli üretim
yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak
ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL
kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60
ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile fi-
nansman imkanı sunulacak. Anlaşma

yapılan firmalar Bankaların web site-
sinde yayımlanacak.
Faturalı Tüketici Kredisi
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firma-
lar dışındaki yerli üretim yapan firma-
lardan satın alacağı mobilya, kahverengi
küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı
ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve
bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda
sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi
tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz
azami 60 ay vade ile  aylık %0,82 faiz
oranı ile finansman imkanı sunulacak.

TATİL DESTEK 
KREDİ PAKETİ

Tatil Destek Tüketici Kredisi
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka ara-
cılığı ile maaş alan emekli ve çalışan
müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin
finansman ihtiyacının uygun şartlarda
sağlanmasının yanı sıra, turizm sektö-
rünü desteklemek amacıyla; Bankalarla
anlaşma yapacak seyahat acentelerine
tatil paketi satın almak için başvuran
müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay
ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda

finansman imkanı sunulacaktır. Söz ko-
nusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili
firma ve banka tarafından ödenecek;
müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay
sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müş-
terilerimizin kullanacağı kredinin faizi
aylık %0,67 oranına denk geliyor.
Tatil Destek Kredi Kartı Uygulaması
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaş-
malarla vatandaşlarımıza tatil paketle-
rini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz,
devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18
ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri
sağlanacaktır. Üye işyeri kampanya an-
laşması yapılan firmalar bankaların web
sitesinde yayımlanacaktır.
Tatil Destek Kredi Paketine başvuru ta-
rihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açık-
lanacak.
Diğer taraftan; Kamu bankaları tarafın-
dan Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbir-
leri kapsamında uygulamaya alınan
Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisin-
den yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade
etmiş ve 40 milyar TL’ye yakın finans-
man imkanı kullandırıldı. Söz konusu
kredi paketi ile son iki ayda rekor sevi-
yede bireysel kredi kullanımı yapılmış
olup, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kre-
disi başvuruları sona erdi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla
Benli, koronavirüs önlemleri çerçevesinde
sigortacılıkta sağlanan desteklerin sene

sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Benli,
salgın başladığından bu yana sigorta ve bireysel
emeklilik şirketlerinin hem tüketicilere hem de
reel sektöre ve ekonomiye sağladıkları destek-
lere değindi. Öncelikle, salgının, özel sağlık si-
gortaları ile tamamlayıcı sağlık sigortaları
teminatına dahil olmamasına rağmen primi
alınmamış ve teminata dahil edilmemiş olsa da
koronavirüs tedavisini sigorta kapsamına aldık-
larını belirten Benli, “Bu dönemde sağlık sigor-
talarının satışı ile ilgili de herhangi bir
kısıtlamaya gitmedik” dedi.

SALGININ MALİYETİNİ
ÜSTLENDİK

Atilla Benli, sigorta satışı ve hasar süreçlerini
aksatmadan salgın sürecinden başarı ile çıktık-
larını ifade ederek, sigorta yaptırılmasında ve
primlerin ödenmesinde tüketicilere kolaylık sağ-
layacak tedbirler aldıklarını kaydetti. Benli, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “TSB olarak, oto
sigortalarında tavsiye kararı aldık. Tüketiciyi

desteklemek için kasko ve trafik sigortalarında
taksit sayılarını yükselttik. Bazı şirketlerimiz
haziran ayından itibaren bazıları da haziran so-
nundan itibaren primleri alacak şekilde ödeme
kolaylıkları sağladı. 12 aylık prim ile 14 ay vade
verenler de oldu, prim indirimleri yapanlar da.
Toplama baktığımızda salgın döneminde üç ayın
maliyetini sigortacılar olarak biz üstlendik. Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Mü-
dürlüğü de bu konuda düzenlemeleri hızla yaptı.
Bu dönemi hizmetleri aksatmadan, maliyet ar-
tışına neden olmadan geçirdik.”

FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ

Atilla Benli, tüketiciye destek anlamında salgın
döneminde alınan bu kararların yılsonuna
kadar geçerli olacağını da vurgulayarak, “Özel-
likle zorunlu sigortalardaki indirimler, taksit
desteği, teminatların yükseltilmesi; bunlar sene
sonuna kadar devam edecek” dedi. Sigortalılık
oranının artması için de önemli bir fırsat döne-
minde olunduğuna değinen Benli, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Hem tüketiciler hem de sektör bu dö-
nemi fırsata çevirebiliriz. Şunu anladık ki, tü-
keticiler her konuda, şirketler de alacak
sigortası, iş durması, kay kaybı gibi tüm konu-

larda sigorta teminatı alabilir. Biz sektör olarak
ülkeye verebileceğimiz toplam teminatın tü-
münü kullanmıyoruz. Burada gidecek potansi-
yelimiz var. Salgın krizi gösterdi ki, risk her
zaman gerçekleşebilir. Riskin gerçekleştiği du-
rumda işlerimize kaldığımız yerden devam ede-
bilmek için sigorta hayatımızın vazgeçilmezi.
Böyle bir farkındalığın yükseldiği bu dönemde,
sektör olarak bizim ülkeye faydalarımızdan bir
tanesi riskin dağıtılması. Oluşabilecek her türlü
riskle ilgili bir teminat var, bu teminatların hep-
sini kullanırsak, bunlar başımıza geldiğinde
ülke olarak riskin dağılmasından ötürü daha az
zararlar üstesinden gelebiliriz.”

KORONAVİRÜS DİJİTAL
SIÇRAMA YARATTI

Atilla Benli, koronavirüs salgınının sektöre diji-
tal sıçrama yaşattığına değinerek, şu açıklama-
ları yaptı: “Evden çalışma olabilir mi, dijital
süreçler nasıl olur gibi hep konuşurduk ama
şüphelerimiz vardı. Bu süreçte gördük ki, şüphe
etmemize hiç gerek yokmuş. Sektör olarak bu
anlamda en hazır sektörmüşüz. Hızlı şekilde
yeni süreçlere adapte olduk. Bunu etkilerini de
iş yapış şekillerimizde gördük. Çok hızlı karar
alabildiğimizi, esnek olabildiğimizi gördük. 2021
yılında, çok farklı bir hizmet anlayışı ile hem tü-
keticilerimizle hem dağıtım kanallarımızla diji-
tal sıçrama yapmış olacağız.”

ALACAK SİGORTASI İLE İŞ-
LETMELERE DESTEK OLDU

Atilla Benli, salgın döneminde alacak sigortası
ile işletmelere de destek olduklarını belirterek,
şunları söyledi: “Devlet destekli alacak sigorta-
sında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile deği-
şiklik yapıldı ve işletmelerin sigortaya
ulaşmasında kolaylıklar sağlandı. Karşılaştırma
yaparsak; 25 milyona kadar ciroya sahip KO-
Bİ’ler bu sigortadan faydalanırken şimdi 125
milyona kadar cirosu olanlar da sigorta yaptıra-
biliyor. Ayrıca, Türk Reasürans sayesinde yüzde
100 teminat sağlandı. Hazine ve Maliye Bakan-
lığı’nın da teminat konusunda yetersiz kalın-
ması halinde devreye gireceğine yönelik
düzenleme yapıldı. Öncesinde sigorta havu-
zunda biriken primlerden teminatın ödenece-
ğine yönelik ifade varken, şimdi reasüransı
tamamlandı, bunun üzerine Bakanlığın desteği
geldi. Hem arz tarafından sıkıntı kalmadı hem
de KOBİ’lerin yararlanacağı çerçeve genişledi.”

İlk kez
uygulanacak

Sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR
ödemelerini alacak vatandaşlar, işlemlerini
PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartlarıyla
yapabilecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleşe-
cek uygulamayla, PTT'de hesabı olan veya
olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik
kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimlikle-
rini teslim alırken kendilerine verilen şifre-
lerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına
yatırılan ödemeleri temin edebilecek.

PTT AŞ tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan
uygulamayla, sosyal yardım ve doğum yardımı ile
İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşlar, bu işlem-

lerini PTT ATM'lerinde çipli TC kimlik kartlarıyla ger-
çekleştirebilecek. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çer-
çevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile
İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların,
PTT iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaş-
lar, PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.
Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla, PTT'de
hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kim-
lik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini tes-
lim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden
giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin ede-
bilecek. Şifresini hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini
PTT iş yerlerinden de gerçekleştirebilecek. Ödeme ta-
rihleri ise vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek
SMS ile bildirilecek. Öte yandan PTT AŞ, yeni tip koro-
navirüs sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet
vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve çalışanların sağ-
lığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına
uygun düzenlemeler yapılırken, ülke genelindeki 4 bine
yakın PTT ATM'si düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Kamu bankalarından
dev kredi kampanyası
Kamu bankaları ihtiyaç, konut, taşıt, turizm için kredi paketi açıkladı. Konut alım-
larında 12 ay geri ödeme olmazken taşıt kredilerinde de düşük faizler öne çıktı.

Desteklere yıl sonuna kadar devam
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, koronavirüs önlemleri kapsamında önce salgını sağlık sigortaları
kapsamına aldıklarını, trafik, kasko sigortalarında vadeleri uzatıp, indirimler yaptıklarını belirterek, “Salgın dö-
neminde üç ayın maliyetini sigortacılar olarak biz üstlendik. Bu destekler yıl sonuna kadar geçerli olacak” dedi.
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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

SATILIK / KİRALIK DAİRELER

1 - Zimbitlik yanı İli birleşik daitire 4+1 220 m2 850.000 TL

2 - Ad li ye ya kı nın da lüx da i ler ler 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- De mir taşda i mar lı ar sa de ni ze 500m u zak lık ta 930 m2 750.000 TL

PALMİYE 
EMLAK’tan

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

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

AKDENİZ NAKLİYAT
EVDEN EVE
NAKLİYAT

Her gün: Ankara - İstanbul -  
İzmir ve diğer iller

GÜVENİNİZİN

ESERİ

Paketlemeli - Ambalajlı Sözleşmeli 
Referanslı - Asansörlü Taşımacılık

EVDEN EVE
NAKLİYAT

DAİRELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR
HER TÜRLÜ ARABA İLE TAKAS OLUNUR

1) Kızlarpınarı Mah. havuzlu 1+1 45.000 €
2) Çıplaklı Mah. yeni bina 2+1 350.000 TL
3) Cikcilli Mah. Site içi 3+1 450.000 TL
4) Kızlarpınarı Mah. 3+1 dubleks  725.000 TL
5) B.Hasbahçe tribleks villa 6+1 240.000 €
6) Oba Çarşamba’da 3+1 dubleks 450.000 TL
7) Fığla Mah. 3+1 yeni bina 400.000 TL
8) Cikcilli site içi 6+1 dubleks 660.000 TL
9) Cikcilli Alanyum civarı site içi full eşyalı 2+1 395.000 TL
10) Tepe Bektaş arası 4+1 site içinde müstakil villa 150.000 € 

1) 25 mt’lik yola sıfır hacet civarı 150 m2  2.000.000 TL
2) Cuma pazarı üst girişinde 120+120m2 250.000 €
3) Güllerpınarı 300 m2 kurumsal firma kiracılı 900.000 TL
4) Sugözü Mah. Çevreyolu üstü 550 m2 - 3 katlı 1.750.000 TL

1) Kestel Yangılı mevkii 1250 m2 arsa 150.000 €
2) Çıplaklı’da 670 m2 arsa  5 kat imarlı 150.000 €
3) Elikesik’te 775 m2 bahçe 150.000 TL
4) Alanya tünel çıkışında 6000 m2 camekan ve muzluk 2.100.000 TL
5) Elikesik Asar mevkiinde 26.500 m2 bahçe 2.500.000 TL
6) Kızılot mevkii 30 dönüm tarla - Dönümü 65.000 TL
7) Kes tel’de man za ra lı 800m2 125.000 €
8) Mahmutlar Azurapark civarı 1140 m2 arsa 1.250.000 TL
9) İmamlı’da 38 dönüm muzluk 650.000 €
10) Çıplaklı Mah. 500 m2 arsa    550.000 TL

SATILIK ARSALAR

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

SATILIK DAİRELER

SATILIK DÜKKANLAR

EMLAK – KOÇAK GAYRİMENKUL 
ALANYA ŞUBESİ

KONAK HAN

e-mail: konakhanemlakalanya@hotmail.com

www.konakhanemlak.com

İLANLARSalı 2 Haziran 2020



ELEMAN SATILIKSATILIKELEMAN ELEMAN ELEMAN SATILIK

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

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

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

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 

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da 85 m2

Fiyat : 200.000 TL

Gsm : 0535 561 91 45

SATILIK HAMAM

Otogar civarı Bluestar Otel önü

faal durumdaki hamam satılıktır.

Gsm : 0532 446 94 28

DEVREN KİRALIK HAMAM

Alanya Damlataş’ta bulunan

Çemberlitaş Hamamı devren

kiralıktır. Detaylı bilgi telefonda

verilmektedir.

Gsm : 0543 384 70 05

DEVREN KİRALIK KAFE

Yeni adliye bitişiği kafe-restaurant

iş değişikliği nedeniyle acilen

devren kiralık veya iş ortaklığı

Gsm : 0542 346 25 24

SATILIK DÜKKAN
Saray Mahallesi yatırımlık

dükkan 35 m2 uygun fiyatlı

merkezde 

Fiyat : 180.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN SATILIK

GÜMÜŞ TAKILAR VE

AKSESUAR DÜKKANI

İş değişikliği nedeniyle yeni

sezon gümüş takılar ve

aksesuarlar çok uygun 

fiyata satılıktır.

Gsm : 0533 571 93 92

KİRALIK HAMAM

Sahibinden faal durumda, kira

getirisi yüksek, kiracısı hazır

Fiyat : 1.800.000 TL

Gsm : 0532 446 94 28

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da deniz manzaralı

270 m2, 4+1 dubleks 

Fiyat : 83.000 Euro

Gsm : 0545 541 41 40

SATILIK RESTAURANT

Oba mahallesi Alkü devlet

hastanesi yanında lokas-

yonu güzel bir noktada

faaliyet gösteren franchise

restaurantımız sağlık sorunu

nedeniyle satılıktır. 

Gsm : 0532 653 11 71

ELEMAN  

Cuma Pazarı ile 25 Metrelik

yol arasında Selçuk Erkek

Kuaföründe çalışacak acil

usta ve kalfa aranıyor. 

Gsm: 0537 546 7009

ELEMAN  

Fidan Evkur’da çalışacak

bay eleman alınacaktır.

Maaş+sigorta+yemek

Tel: 0242 513 78 46

ELEMAN  

Şirketimizde çalıştırılmak

üzere bilgsayar 

kullanmasını bilen bayan

sekreter aranmaktadır.

IŞIK ALÜMİNYUM

Gsm: 0533 396 39 96

PERSONEL ARANIYOR...

Tekstilde tecrübeli, yönetici,

kasiyer ve tezgahtar 

kadrolarında personel 

aranmaktadir. 

Müracat: Neva Outlet 

Ali Kemal Sözen 

Gsm: 0532 574 15 99

ELEMAN  

Oba mahallesinde bulunan

restaurantımızda 

çalıştırılmak üzere 

deneyimli garson,paket

servis ve bulaşıkçı 

elemanlar alınacaktır. 

Gsm: 0544 479 72 90

ELEMAN  

OLGU A.Ş. merkezi

şubelerinde çalıştırılmak

üzere, yabancı dil (ingilizce,

rusça) bilen satış elemanı,

muhasebe departmanında

çalışacak eleman ve online

satış konusunda tecrübeli

eleman aranıyor.

Tel: 0242 515 26 26

ELEMAN  

Kuyum sektöründe faaliyet

gösteren firmamızın Alanya

merkezde bulunan ofisinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

MUHASEBECİ 

aranmaktadır. 

Ayrıca kuyumda tecrübeli

satış elemanları 

aranmaktadır.

Tel: 0242 511 20 22

ELEMAN  

Hot Döner Oba şubesinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

bayan garson  çalışma

arkadaşları alınacaktır.

İlgililerin mail yoluyla yada

şahsen başvurmaları 

rica olunur. 

Mail: alanyaoba@hotdoner.com

Tel: 0544 479 72 90

ELEMAN 

5 YILDIZLI 

OTELLERİMİZDE

görevlendirilecek

İskandinav dilleri veya

ingilizce-almanca dil-

lerinden birini bilen bay-

bayan RESEPSİYONİST 

alınacaktır. 

(12 ay iş imkanı)

Gsm: 0532 601 11 13

ELEMAN  

Firmamıza 

hasar danışmanı ve 

oto boyacı alınacaktır.

Gsm: 0532 362 67 54

ELEMAN  

BİLİŞİM ASANSÖR’de 

çalışacak asansör ustası

aranmaktadır.

Tel   : 0242 522 55 02

Gsm: 0532 496 58 80

ELEMAN 

Led Ekran reklam 

departmanında 

çalıştırılacak bayan 

eleman aranmaktadır.

Gsm: 0533 373 32 83

ELEMAN  

Abiye ve gelinlik satışında

çalışacak deneyimli 

tezgahtar alınacaktır.

Gsm: 0532 323 73 56

ELEMAN  

Beko-Arçelik yetkili

servisinde çalışacak 

beyaz eşya tamirinden

anlayan çalışma arkadaşı

aranmaktadır.

Tel: 0242 512 55 04

ELEMAN  

Bisiklet servisinde çalışacak

tecrübeli usta aranmaktadır.

Tel: 0242 515 26 26

DEVREN KİRALIK
KUAFÖR SALONU

Alanya merkezde 

bulunan kuaför salonu

devren kiralıktır.

Gsm : 0531 669 89 89

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 gelişi-
mini 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 yak-
laşımını ön planda tutan
�Planlama becerisi kuvvetli, çözüm odaklı, inisiyatif ala-
bilen 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 çalış-
ma saatlerine ayak uydurabilecek,

Cafe & Restoran İşletme Müdürü pozisyonunda takım
arkadaşları arıyoruz.

İletişim: muhasebe@hancioglugida.com adresine 
CV gönderebilirsiniz

SATILIK ARSA

Türktaş Mah.102 ada 7 parsel

905 m2 satık arsa ve müstakil ev

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SATILIK DAİRE

Tosmur’da deniz manzaralı 2+1,

115 m2 site içinde 

Fiyat : 268.000 TL

Gsm : 0545 541 41 40

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Özvadi’de 8700 m2 arsa

Fiyat : 450.000 TL

(Pazarlık var)

Gsm : 0537 596 55 15

KİRALIK İŞYERİ 

Konaklı yolu üzerinde 750 m2 

2 katlı işyeri uygun fiyata 

kiraya verilecektir.

Gsm : 0533 569 89 33

SATILIK ARSA VE DAİRELER
1- Şıhlar Köyü Ada 213 parsel 1   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 Fiyatı: 110.000 TL

6- Fakırcalı’da Ad-154, P-5, 1424 m2 Fiyatı: 35.000 TL

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

YATILI BAYAN YARDIMCI ARANIYOR

20 ile 45 yaş arası, güvenilir, 
çocuk sorunu olmayan tercihimizdir.

Konaklı / Alanya

İletişim: 0532 565 46 84

513 73 00

513 96 00

KISA YOLDAN HEDEFE ULAŞTIRIR...
20 Kelime 10 Gün 50 TL - 2x5 günlük 15 TL

2x10 günlük 25 TL - Zayi 20 TL
SERi iLANLAR 11
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ELEMAN  

-Arapça 
- İngilizce 

- Almanca -
İskandinavca 

- Polanca 
- Çekçe 

bilen infocular 
alınacaktır. 

Maaş + Prim
Gsm: 0530 218 72 07
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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    

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

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

1) Kestel’de 1+1 daireler 1.000 TL
2) Şekerhane Mah. cuma pazarı civarı 3+1 asansörlü 5.kat 2.000 TL

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

SATILIK ARSALAR

KAT KARÞILIÐI ARSALAR

KÝRALIK DAÝRE VE DÜKKANLAR

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

Şekerhane Mah.Cuma Pazarı Şanlı Apt.No:13/E
Tel & Fax: 0242 513 71 77                   ALANYA

SATILIK - KÝRALIK DAÝRELER

GOLD YAPI EMLAK
İNŞAAT OFİSİ - IMMOBILIEN

goldyapiemlak@gmail.com  -  hasanalituncer@hotmail.com

Hasan Ali TUNCER
0532 409 54 11

Bilal ETYEMEZ
0537 596 55 15

Gayrimenkulleriniz değerinde alınır-satılır

Hasbahçe - Cikcilli - Kestel’de kat karşılığı arsalar

MAHMUTLAR’DA DAİRELER

SATILIK  ARSA

1- YEŞİLÖZ’DE DENİZ MANZ. 1000 M2 250.000 TL
2- KARGICAK’DA DENİZ MANZ. İMARLI 1220 M2 500.000 TL
3- MAHMUTLAR’DA İMARLI 350 M2 400.000 TL
4- KARGICAK 40 M2 VİLLA ARSASI 200.000 TL

KİRALIK
1- MAHMUTLAR ÇAKIR CAD. YENİ BİNA 750 TL
2- MAHMUTLAR FATİH CAD. 2+1, 3.KAT 500 TL
3- ATATÜRK CAD. MAHMUTLAR FULL EÞYALI 8.KAT 1500 TL

EGE EMLAK
GÜLERYÜZLÜ, SAMİMİ ve GÜVENLİ HİZMET

Bütçenize uygun birçok seçenekler

EGE EMLAK - Muhittin Yýldýrým

1996’dan bu güne... HİZMETİNİZDEYİZ

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

1- MASRAFSIZ BAKIMLI 2+1 3.KAT 185.000 TL
2- DÖRTYOL MEVKİİ 2.KAT 2+1 BAKIMLI AYRI MUTFAK 170.000 TL
3- GÖLEVİZ MEVKİİ YENİ BİNA LÜKS DAİRE FULL EŞYALI 290.000 TL
4- DÖRT YOL AĞZI, 2+1, 3.KAT 175.000 TL
5- DÖRTYOL’DA 5.KAT 1+1 160.000 TL
6- GOLDCİTY AURA 5.KAT 1+1 LÜKS DAİRE 245.000 TL
7- LÜKS KALİTELİ DAİRE 300.000 TL

513 73 00

513 96 00

KISA YOLDAN HEDEFE ULAŞTIRIR...
20 Kelime 10 Gün 50 TL - 2x5 günlük 15 TL

2x10 günlük 25 TL - Zayi 20 TL
SERi iLANLAR 13

Salı 2 Haziran 2020

ALANYA BÖLGESİNDE HER TÜRLÜ 
GAYRİMENKUL DEĞERİNDE 

ALINIR, SATILILIR VE KİRALANIR.
***

HAZIR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
SATILIK KİRALIK GAYRİMENKULLER

ARANMAKTADIR. 
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Spor To to Sü per Lig Pu an Du ru mu

TA KIM LAR O G B M A Y  P
1.Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 53
2.M.Başakşehir 26 15 8 3 50 25 53
3.Galatasaray 26 14 8 4 44 20 50
4.DG Sivasspor 26 14 7 5 47 29 49
5.Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 44
6.Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 43
7.Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 40
8.Göztepe 25 10 7 9 31 30 37
9.Gaziantep FK 26 8 8 10 36 41 32
10.Y.Denizlispor 26 8 7 11 26 34 31
11.Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 30
12.Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 28
13.Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 26
14.İH Konyaspor 26 5 11 10 21 33 26
15.Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 25
16.Ç.Rizespor 25 7 4 15 26 44 25
17.Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 23
18.HK Kayserispor26 5 7 14 28 62 22

BAL 7. Grup Puan Durumu

TA KIM LAR O G B M A Y  P
1.Kestelspor 22 15 3 4 43 20 48
2.Isparta32spor 22 14 5 3 37 17 47
3.Karaman Bld. 22 14 3 5 49 29 45
4.Manavgat Bld. 22 12 3 7 34 24 39
5.Akşehirspor 22 9 10 3 31 16 37
6.Ortaca Bld. 22 10 6 6 34 25 36
7.Sarayköyspor 22 8 8 6 28 25 32
8.Yatağanspor 22 6 8 8 29 32 26
9.Çal Bld. 22 5 5 12 25 33 20
10.Ereğlispor 22 3 10 9 17 23 19
11.Burdur MAKÜ22 5 4 13 26 44 19
12.Bucak Oğuzhan22 3 9 10 22 40 18
13.Kepez Bld. 22 4 5 13 20 43 17
14.Sarayönü Bld. 22 4 5 13 15 39 17

'SEZON BAŞI GİBİ
HAZIRLANIYORUZ'

Türkiye Futbol Federasyonunun
Tam Saha dergisine açıklama-
larda bulunan Erol Bulut, co-

rona virüs salgını nedeniyle ilk
hazırlık dönemi gibi çalıştıklarını ve
liglerin başlamasına kadar hazır hale
geleceklerini vurgulayarak, şunları
kaydetti: "Takım çok iyi çalışıyor.
Oyuncularım çok konsantre olmuş
durumda. Ne istediğimizi biliyoruz.
Kupada final oynayalım ve kupayı
Alanya'ya getirelim. Bu demek değil
ki ligde son 8 maçı bırakacağız. Son
8 maçta en iyisini yapıp bulunduğu-
muz yerde veya yukarıda bitirmek is-
tiyoruz. Çünkü bazı takımlar bence
iyi başlangıç yapamayacak. Belki li-
derlik değişecek, sıralama değişecek.
Biz elimizden gelenin en iyisini yap-
maya çalışacağız." 

'LİGE GÜZEL BİR
BAŞLANGIÇ 

YAPTIK'

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a gel-
mesindeki en önemli etken olarak bir
öncesi sezonun iskelet kadrosunu ko-
rumuş olmasını gösterdi: "Malatyas-
por'dan ayrıldığımda birkaç teklif
vardı. Bunlardan birisi Alanyas-
por'du. Alanyaspor'u tercih etmemin
sebebi ise en azından bir iskelet ta-

kımı vardı. 'O iskelet takımın üzerine
birkaç transfer yapabilirsem iyi bir
yerlere getirebilirim' diye düşünü-
yordum. Başkanımız Hasan Çavu-
şoğlu'na, yöneticilere çok teşekkür
ediyorum. İstediğimiz transferleri en
kısa sürede takıma kattılar. O bizim
çok büyük avantajımız oldu.
Futbolcuların erken gelmesi ve ta-
kıma erken uyum sağlamaları bize
ligde güzel bir başlangıç yaşattı. İlk
yarıya baktığımızda zaten 10 hafta
lider olarak götürdük. Sonra düşü-
şümüz nasıl oldu? Gol yollarında
yakaladığımız pozisyonları iyi de-
ğerlendiremedik. Kazanmamız ge-
reken maçları berabere tamamladık
veya penaltıdan kaybettiğimiz maç-
lar oldu. Şu an baktığımızda rahat-
lıkla lider de olabilirdik. Ama futbol
bu. Atamadığınız zaman ilk sırada
olamıyorsunuz. Şu an 6'ncı sırada-
yız ve kupada yarı final ilk maçını
kazandık. İnşallah final olur ve
kupa olur. Şu an iyi bir gidişatımız
var." 

'YURT İÇİ VE 
YURT DIŞINDAN
TEKLİF ALDIM'

Yurt içi ve yurt dışından çeşitli teklif-
ler aldığını doğrulayan Erol Bulut,
hedefinin kupalar kazanmak oldu-
ğunu belirterek, şunları aktardı: 
Daha lig tamamlanmadan adı büyük
kulüplerle anılmaya başlanan Erol
Bulut, büyük takımlarda görev yap-

mak istediğini aktardı: "Yeşil saha-
lardan ayrılmak istemeyen bir ka-
rakterim. Zaten 37 yaşında futbolu
bıraktım. Yeşil sahalardan hiçbir
zaman uzak kalmak istemiyordum.
Bu yüzden teknik direktör oldum.
Futbolcunun nasıl bir hedefi varsa,
teknik direktörün de var. Benim he-
defim en üst seviyede hocalık yapa-
bilmek, kupalar kazanabilmek.
Bunun için elimden geleni yapmaya
çalışıyorum ekibimle birlikte. Bu-
güne kadar iyi gittiğini düşünüyo-
rum. Evet, yurt içi olsun, yurt dışı
olsun teklifler var. Sezon sonunda
Alanyaspor ile sözleşmem sona ere-
cek. Gelecek teklifleri kulübümden
olsun, diğer takımlardan olsun, en iyi
şekilde değerlendireceğimi düşünü-
yorum."

ABDULLAH AVCI 
ETKİSİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın
kariyerinde önemli bir yere sahip ol-
duğunu anlatan Bulut, "Futbolda
elde ettiğim deneyimler sırasında
çalıştığım teknik direktörlerden her
zaman bir şeyler kaptım. Kendi sis-
teminizi yavaş yavaş kafanızda kur-
maya çalışıyorsunuz. Başakşehir'de
de Abdullah hoca ile başladığımızda
kendisinin vizyonunu gördüm ve
kendi vizyonumu da ona anlattım.
Böyle bir başlangıç yaptım. Abdullah
hocaya her zaman teşekkür ediyo-
rum. Bana güvenip, takımın antren-
manını bana uygulattığı bir dönem

oldu. Ben kendimi o üç senede ger-
çekten çok iyi geliştirdim. Nitekim
bugünkü durumlara geldik." şek-
linde konuştu.  

'HERKES 
ALANYASPOR'A 

GELMEK 
İSTER'

Bulut beğendiği teknik adamlar ile il-
gili olarak, "Bunların başında Juven-
tus'un eski hocası Massimiliano
Allegri geliyor. Kendisini çok beğeni-
yorum. Ayrıca Antonio Conte'yi çok
beğeniyorum. Jürgen Klopp çok de-
ğerli bir teknik adam. Bu isimleri
takip ediyorum. Oynattıkları futbol
çok hoşuma gidiyor." ifadelerini kul-
landı. Alanya'nın bir teknik adam
için çalışılabilecek en güzel yerlerden
olduğunu belirten Bulut, "Alanya bir
futbolcu, bir teknik direktör için ger-
çekten çalışılabilecek en güzel yerler-
den birisi. Her oyuncu, her teknik
adam burada çalışmak ister. Bu söy-
lediklerim sadece şehrin konumuyla
ilgili değil. Başkanımız ve yönetimi-
mizle iyi bir ilişkimiz var. Her ko-
nuda istişare ediyoruz. Her teknik
adam böyle bir başkanla çalışmak
ister.
Sonuçta transferleri hızla gerçekleş-
tiren, hızlı çalışan bir yönetim var. Bu
da bir teknik direktör için çok önemli.
Çalışmak için çok güzel bir yerde-
yim." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu sezonki hedeflerinin Ziraat Türkiye Ku-
pası'nı Alanya'ya getirmek olduğunu belirtti. Bulut, Tam Saha dergisine verdiği röportajda ay-
rıca, 'Bir futbolcu ve teknik adam için Alanya çalışılabilecek en güzel yerlerden bir tanesi' dedi.

Erol Bulut: '17 ya-
şımda Eintracht
Frankfurt'ta pro-
fesyonel oldum.

Benim tek düşün-
cem vardı; profes-

yonel olabilmek
için yaşıyordum' 

Başakşehir
Fatih
Terim Sta-

dı'nda bulunan
kulüp tesisle-
rinde dinamik
ısınmayla başla-
yan idman, 5’e 2
oyunla devam
etti. Pas çalışma-
sının ardından
çift kale maçla
antrenman sona
erdi. Turuncu-la-
civertliler, yarın
(salı) saat 11.00
ve 17.00’de ya-
pacağı antren-
manlarla
Alanyaspor kar-
şılaşmasının ha-
zırlıklarına
devam edecek.

Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran
Cumartesi günü deplasmanda Medi-
pol Başakşehir ile oynayacağı maça

hazırlanan Aytemiz Alanyaspor'da futbol-

cular, haftanın ilk gününü izinli geçirdi. Tu-
runcu-yeşilli takım lgi ve kupa maçı hazır-
lıklarına bugün (salı) saat 18.00'da yapacağı
antrenmanla devam edecek.

ALANYASPOR
DİNLENDİ

Yoğun çalışan Alanyasporlu futbolcular bir günlük izinle nefes aldı

RAKİPLERDEN HABERLER

Beşiktaş, salonda çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig hazırlıklarına bir günlük iznin ar-
dından bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör
Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; denge,
kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı ve üç grup ha-

linde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan
ısınma çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan oluşan
parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak
uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın
sürdü. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını bugün saat
17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek. � İHA 

Başakşehir çalışmalarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. hafta-
sında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazır-
lıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir,
Alanya 
maçına 
galibiyet 

parolasıyla 
hazırlanıyor 
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