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SIYASETTE SALDIRI SOKU
İYİ Partili Meclis Üyesi Basar, mahkemelik araziye sera yaptırmaya kalkınca kendisini şikayet eden
akrabalarının evini bastı. Küfür ve hakaretin ardından silah çektiği iddiası ile Basar karakolluk oldu.

Türkiye'de ikinci
sertifika Alanya oteline

AKRABASININ EVİNİ BASTI
Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı
Caddesi'nde sabah
06.00 sıralarında
yaşanan olayda
İYİ Partili Meclis
Üyesi Basar, akrabalarının
evini bastı. İddiaya göre alkollü ve silahlı bir şekilde evi
Hasan Basar basan Basar, akrabasına hakaret ve küfür etti ve silah
çekti. Silahı ateşleyeceğinden korkan yakınları
jandarmayı arayarak yardım istedi. Basar, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

TETİKÇİ Mİ TUTTU?
Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan ve siyasetin gündemine bomba gibi düşen olaydaki
bir diğer iddia ise, Basar'ın baskın yapmadan saatler önce akrabasının evinin çevresinde silahlı kişiler ile birlikte dolaştığı
yönünde oldu. İddialar 'tetikçi mi tuttu?' sorusunu akıllara getirdi.
 3'TE

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, otel
lerde
koronavirüs tedbirleri kapsamında
açıkladığı kriterleri tamamlayan işletme
ler
için vereceği Güvenli Turizm Bel
gesi,
Türkiye'de ikinci olarak Alanya'da
Gold
otellerine verildi.
 4'TE

Mesafeli görüşme

Turist güveni 'müstakil'de buluyor

Ali Özsoy

Yakup Uslu

Koronavirüs salgınıyla birlikte tatil
anlayışı değişti. Güvenli limanlar
arayan tatilciler, müstakil evlere yöneldi. Özsoy, otellerde kalmak istemeyen tatilcilerin bahçeli ve villa tipi
evlere rağbet gösterdiğini kaydetti.
Uslu da, acentelerin ve turistlerin
müstakil ev istediğini söyledi.  4'TE

Başkan Yücel, dün Büyükşehir Belediye
Başkanı Böcek'i makamında ziyaret etti.
Sosyal mesafenin korunduğu görüşmede,
Alanya'nın sorunları, koronavirüs salgını
ile birlikte başlayan 'yeni hayat' süreci ve
gündem değerlendirildi.
 2'DE

Şahin'i destekleyenler yanılmadı
Koronavirüs salgını sürecinde krizin eşiğine gelen birçok işletme için yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ALTSO Başkanı Şahin'in örnek davranışını köşesine taşıyan Alanya Posta Medya sahibi Karagöz, "Şahin'e güvenenler haklı çıktı" dedi

Siyasilerin
gündemi esnaf

Dün MHP İlçe Başkanı Türkdoğan ve
AK Parti İlçe Başkanı Toklu, esnafla görüştü. Esnafın sorunlarını birebir bölge
milletvekillerine aktaran siyasi parti
temsilcileri, turizm esnafı için ellerinden
geleni yapacaklarını söyledi.  2'DE

Hayırlı olsun Adasa
Alanya'da yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan genç girişimci İnşaat
Mühendisi Aycan Fenercioğlu'nun
Sugözü Mahallesi'ndeki yeni ofisini,
AGC Başkanı, Posta Medya Koordinatörü Gaye Coşkun ve Alanya
Posta Medya sahibi Hilmi Karagöz
ziyaret etti. İkili, Fenercioğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletti.

'DÜŞÜNCELERİ HAKSIZ ÇIKARMADI'
Karagöz, "ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e destek verenler ne diyordu seçilmeden önce; "İş bitirir, her yere
herkese ulaşır ve girişken."İkili ilişkileri, ticaretin ve
siyasetin tabanından geliyor olması, bu söylemlerin
kefiliydi.Krizin ok gibi saplandığı süreçte Şahin'in yaptıkları ile kendisi hakkındaki düşünceleri haksız çıkarmadığını gördüm.

'ŞAHSİ KEFALETİ ORTAYA KOYDU'
Üyelerin tıkandığı noktalarda hep devreye
girdi. Yeri geldi bankalara üyeler için ricada bulunarak şahsi kefaletini ortaya
koydu. Sistemin tıkandığı veya yetersiz kaldığı yerlerde ise Ankara'ya ricacı oldu. Yeri geldi psikolojik destekle
moral verdi. Ticaret erbabı odasının
yakınlığını ve gücünü hep yanında hissetti" sözleriyle Şahin'in kriz dönemindeki
yönetim
şeklini başarılı bulduğunu anlattı.

Mehmet Şahin

HİLMİ KARAGÖZ'ÜN
YAZISI  4'TE

Özgür Yılmaz'a önemli görev
Alanya'da uzun yıllardır medya
sektöründe çalışan, özgün haberleri ve başarılı yayınları ile
bilinen Gazeteci Özgür Yılmaz,
Posta Medya ekibine katılmasının üzerinden bir yıl
geçmesinin ardından,
Alanya Posta TV'de
Haber Müdürü oldu.
Yılmaz, dün itibariyle
Özgür Yılmaz
yeni görevine başladı.

Masal

 2’DE

Muzaffer Gülsüm TÜRKELİ

Hem Hobi, Hem
de Terapi…  3’TE
Ali ÖZSOY

2

GÜNCEL
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Masal

O

rhan Veli “Masal” şiirinde, sıkıntı
ve kaygılardan çocukluk dünyasına sığınarak kurtulduğunu şu dizelerinde söyler bize:

güvenli özgür sorumsuz çocuksu nazlarını
yeniden yaşamak isterler.
Birçok insan, hayatın güçlükleri karşısında
çocukluklarına, annelerine ve onların yerini
tutan hakiki veya hayali varlıklara sığınma ihtiyacını kuvvetle duyar. Çocukluğa dönüş isteğimiz doğa sevgisi ile birlikte doğaya gitme
isteği genellikle de zamandan ve mekândan
uzaklaşma isteğinde denizi aracı kılarız ki
“deniz” anne metaforu olarak kullanılır çoğu
zaman psikolojide. Çocukluğa kaçışımız bizim
için en güvenli yere gidişi oluşturur.

lemdir. Şiir kişisinin eskiye özlem duymasının
nedeni ise bulunduğu ortamın çocukluğu
kadar kaygısız olmamasıdır. Bunu anlatmak
için masal ögelerine başvurmuştur ve aynı zamanda çocukluğundaki duygularını anlatmıştır. Bulunduğu zaman ve durumda yaşadığı
mutsuzluğu çocukluk dönemindeki mutlu anlarını hatırlayarak gidermeye çalışmakta ve
masallara dalarak kaybolmak istemektedir.

Çocuk gönlüm kaygılardan azade;
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket;
At üstünde mor kaküllü şehzade:
Unutmaya başladığım memleket.
Şakağımda annemin sıcak dizi,
Kulağımda falcı kadının sözü,
Göl başında padişahın üç kızı,
Alaylarla kaf dağına hareket.

Porf.Dr. Psikiyatrist Özcan Köknel de kişinin çocukluk günlerine dönme arzusunun
psikolojik nedenlerini açıklarken “sorunlardan kaçma” isteğini önceler. Ona göre sıkıntılar altında ezilen kişi sorumsuz yaşamın
sürdürüldüğü çocukluğuna dönmek ister.

Çocukluğu konu almıştır ve şiirde anlatılan asıl olay, çocukluğunun kaygısızlığına öz-

Çünkü yeni doğan bebek güçsüzdür. Bedensel ve ruhsal gereksinmelerini annesinin,
babasının, yakınlarının ve çevresinin yardımıyla sağlar. Bakımı, beslenmesi, korunması, yaşamını sürdürmesi, başkasına
bağlıdır. Günlük yaşamda ızdırap, sıkıntı
içerisinde olanlar, endişe ve kaygıdan uzak,

Diğer taraftan, çocukluk, mutlak suretle
bağlı olduğumuz bir geçmiş bağı olduğu için,
bugünü yargılamakta en önemli noktadır. Bu
noktada çocukluğa hasret, bugünün yargılandığını ve pişmanlık duyulduğunu, geçmişin
daha iyi ve güzel olduğunun düşünüldüğünü

gösteriyor.
Çocukluk ve çocukluğa özlem duyulan
an terazinin iki tarafına konuyor ve hem etik
hem de estetik bir yargılamadan geçiriliyor
zihnimizde. Daha sonra çocukluğun daha iyi
ve güzel olduğuna karar veriliyor. Bu değerlendirme aslında iyi ve güzeli arayan bir değerlendirmedir. Çocukluğun, şimdiki hâl ile
bağı nedeniyle, değerlendirmeyi yapan aslında kendisinde iyi ve güzeli görüyor ve bilinmeyen gelecekte iyi ve güzeli tekrar ortaya
çıkarabileceğini umut ediyor.
Çocukluk yaşamı bir masal gibidir, yani
hayal ürünü ve gerçek olmayan öğelerin harmanlandığı yetişkin kimliğimizin zorlandığı
anda sihirli bir lamba gibi bize aydınlama yapıyor. Pandemi sürecinde de tedbirli normalleşmeye geçerken en güvenli bulduğumuz
doğayla başlıyoruz yolculuğumuza…

MHP'den esnaf için girişim
Turizm sektörüne hizmet verene esnaf açılmayan sezon nedeniyle ödeme sorunu yaşadıklarını belirterek Esnaf Odası Başkan Nuri demir öncülüğünde destek turuna çıktı. Esnaf temsilcilerinin sorunlarını dinleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Bu sene hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım. Eğer dükkan sahibinin gücü yetiyorsa bu seneyi yok farz edip kira almamalarını rica ediyorum” çağrısında bulundu.

M

illiyetçi Hareket Partisi (MHP)
İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan Alanya’daki turizm esnafı ile
bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Türkdoğan, toplantı esnasında MHP
Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile esnaf temsilcilerini de telefonla
görüştürüp konunun meclis gündemine
getirilmesi için girişimde bulundu. Türkdoğan, “Malum olduğu üzere Çin’in
Wuhan kentinde başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs sebebiyle maalesef yaklaşık 3 aylık bir süre
zarfında Türkiye ve Alanya da bu virüsten etkilendi. Tabi Korona virüs döneminin birtakım etkileri oldu. Bu etkilerin de
en önemlisi turizm sektörünü bitirdi.
Bundan en çok en çok etkilenen turizm
sektörü, dolayısıyla da Alanyamız oldu.
Alanyamızda bunun en büyük mağdurları da turizm sektörünün çalışanları ve
turizm esnafı oldu. Biz sizlerin mağduriyetinin farkındayız. Mağduriyetinizi biliyoruz. MHP olarak da Antalya
Milletvekilimiz, partimizin Merkez Yürütme Kurulu üyesi, aynı zaman da Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyesi
Abdurrahman Başkan ile sizleri görüştürdük. Sorunlarınızı ilettiniz. Bugün
TBMM mesaisine başladı. En kısa zamanda gerek Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan nezdinde de hükümetimiz de MHP grubumuzun vasıtasıyla bu
sorunlarınız konu başlıkları olarak iletilecek” diye konuştu.
Herkeste güzel bir turizm sezonu olacağı
beklentisi olduğunu paylaşan Türkdoğan,
“Bu beklentiden dolayı da herkes güzel bir

sezona hazırlık yapmak için dükkanını
malla doldurdu, tadilatını yaptı. Dolayısıyla da fabrikalara borçlandı. Artık haziranın başındayız. Verilen çeklerin,
senetlerin günleri geldi. Maalesef birçoğumuzun dükkanları kapalı. Henüz Alanyamızda turizm başlamadı. Korona
virüsten dolayı yarın ne olacağı ile ilgili
hep beraber kaygı içerisindeyiz. Sizin talebiniz çeklerin ve senetlerin ötelenmesi
doğrultusunda bir tedbir alınmasına dönüktü. Biz de bunu ilettik. Burada birçok
arkadaşımız özel mülklerde kiracı pozisyonunda. Bunca yıl karınca kararınca kazandığı nispette her şartta kirasını ödeyen
esnafımız için dükkan sahiplerine ben de
MHP İlçe Teşkilatım adına bir çağrıda bulunuyorum. Bu sene hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım. Sosyal yardımlaşma
ve dayanışma duygusuna en çok ihtiyaç
duyduğumuz toplumsal birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bizler de
şunu talep ediyoruz. Kiracılar yaşadıkları
bu şartları hep beraber Alanya’da yaşıyoruz, görüyoruz. Otellerde hala turist yok.
Dolayısıyla gerekli kolaylığı yapmalarını,
indirim yapmalarını, eğer dükkan sahibinin gücü yetiyorsa, imkanı varsa bu seneyi yok farz edip kira almamalarını
MHP İlçe Teşkilatım adına haseten rica
ediyorum. Bunun yanında biz sizin sorunlarınızın gündeme gelmesi işçin elimizden
geleni
yapacağız.
Ben
milletvekilimize ilettim. Yine aynı konuları Cumhur İttifakı’nın diğer öğesi AK
Parti’nin ilgililerine, başta bizim Alanya’daki mevkidaşımız AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu olmak üzere, Dışişleri

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olmak kaydıyla
iletilecek ve gerekli
çözüm ne olabilir ortak
akılla bulmaya çalışacağız. Biz bu konularda
sizin içinizden, sizlerle
birlikte toplumun her
kesiminin derdini ve sıkıntısını burada görev
yaptığımız sürece zaten
biliyoruz. Sizin dertlerinizin çözülebilmesi
için, dertlerinin bir nebze de olsa telafi edilebilmesi için sizin sözcülüğünüzü yapmak, hislerinize tercüman olmak da
bizim görevimiz. Üzerimize ne düşüyorsa
yapacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin koronavirüs karşısında verdiği
mücadelenin örnek olduğunu vurgulayan
Türkdoğan, “Korona virüsle ilgili şunu da
belirtmek istiyorum. Dünyanın birçok ülkesinden arkadaşlarımız var. Herkes Türkiye’nin bugün Korona virüs karşısında
hükümetimizin, Sağlık Bakanlığının,
bütün kurumlarının verdiği mücadeleye
imreniyor. İnşallah bu süreç aşıldığında,
uçuşlar başladığında güzel günlerde de ben
bir arada olacağımızı temenni ediyorum.
Biraz daha sabırlı olalım ama sizin de sıkıntınız olmasın, siciliniz bozulmasın noktasında da gerekli tedbirler alınsın
diyorum. Buraya gelip de sıkıntılarınızı anlattığınız için teşekkür ediyorum. Bizler de
derman olmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız” dedi.
Esnafa hitap eden Milletvekili Başkan,
Korona virüs sürecinde en çok mağdur
olanların esnaf olduğunu söyledi. Başkan, “Bundan sonrası için ne yapılabileceğini diğer milletvekilleri ile de
konuştuk. Bunun 2 ayağı var. Birisi Ticaret Bakanı, diğeri Maliye Bakanı. Turizm
Bakanlığı’nın bu konuda yapacağı çok bir
şey yok. Ben Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyesiyim. Bununla ile ilgili bütün
görüşmelerimizi yapacağız. İnşallah esnafımızın hayrına olacak bir şey yapacağız. Yapmamız istediğiniz bir şey varsa
bana söyleyebilir, bir kısmını da yazılı ola-

Şoförlerden 11 maddelik talep

C

Belediye o yolu açtı

Alanya Şoförler Odası Başkanı
Recep Çalış, Korona virüs döneminde esnafı rahatlatmak amacıyla
Cumhurbaşkanlığı’ndan 11 maddelik destek talebinde bulundu.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kendilerine olumlu yanıt vereceği yönünde beklentisi olduğunu belirten
Recep Çalış , “Üç aylık süreçte bütün esnaflarımız mağduriyet yaşadı. Esnaflarımızın şikayetlerini ve mağduriyetini 11 madde altında
toparlayarak sayın Cumhurbaşkanımızdan bir
talebimiz oldu. Üyelerimizin Bağ-kurpirimlerinden tutunuz yeni kredi imkanlarının açılmasından, beş yıllık bir
sicil affı, akaryakıt desteği üzere
araç muayenelerinde indirimler
gibi birçok maddelik bir talepte
bulunduk” dedi. Çalış, 13-14
Mayıs tarihlerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile taksilerde 1
+ 3 yolcu taşıma kapasitesi
kuralının getirildiğini ifade eden
Çalış, bu kuralın
yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğini de söyledi.  Özgür

Recep Çalış

YILMAZ

rak gönderirseniz bunu da Ticaret Bakanı
ve Maliye Bakanı’na ulaştırırım” dedi.
Esnafla yaklaşık bir saat toplantı yaptığını belirten Türkdoğan da, “Esnafımızın
hepsi güzel bir turizm sezonu geçirileceği
beklentisiyle toptancılarla güzel bağlantılar yapmışlar. Mal temininde bulunmuşlar. Çek, senet vermişler. Korona virüs
nedeniyle şu anda çeklerin vadeleri geldi.
Turizm esnafının bir sorunu da şöyle. Buradaki esnafın tamamı Alanya Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’na (ALESO) kayıtlı.
Burada 12 ay hizmet veren esnafla aynı
statüde görünüyorlar ama burada turist
olmadığı zaman açtıkları dükkanın elektrik paraları bile çıkmıyor” diye konuştu.
Kendisinin de ticaretle uğraştığını açıklayan Başkan, esnafın yazılı bir talep hazırlayarak ulaştırmasını istedi.
Toplantıya katılan ALESO Başkanı Nuri
Demir de Başkan ile görüştü. Başkan’a
hitap eden Demir, “Esnafımızın Dolar ve
Euro ile tutulan dükkanları var ama bir
gün dahi açmadılar. Berberler, kuaförler
dükkanlarını açtı. Çantacı, ayakkabıcı,
turistik eşya satıcılarımızın 7-8 aydır hiçbirinin geliri olmadığı gibi daha önceden
borçları var. FETÖ olayları, uçak düşmesi
ve bazı olaylardan dolayı esnafımızın 2, 3
senedir bütçesi çok açık bir vaziyette. Çekler ve senetler bir yıl ertelenirse bir yıl içerisinde sicili bozulmayan esnafımızın da
sicili bozulmaz. Bunun yanında stopaj
vergilerinin kaldırılması veya ötelenmesini istiyoruz. Kiralarla ilgili Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulundu ama
meclisten kanun olarak geçmediği için
bunun buradaki hukukçular da kabullenemiyor. Biz gerekirse oda olarak avukat
yardımında da bulunacağız ama kanunda
yeri olmadığı için avukat da bir şey diyemiyor. Onun için bu konu kanunlaşsın.
Meclise sunalım. Biz yine imzaları yollayalım. Ana konumuz çeklerin, senetlerin
bir yıl ertelenmesi. İkincisi de dükkan kiraları ile ilgili de bir kanun çıkması” Başkan da konuşulan bütün konulara vakıf
olduğunu dile getirerek elinden gelen her
şeyi yapacağını söyledi.  Özgür YILMAZ

Alanya Kargıcak’ta özel mülküm diyerek bir vatandaş tarafından kapatılan yol Alanya Belediyesi tarafından açıldı.

G

eçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından Kargıcak’ta
‘özel mülküm’ denerek yol kapatılmış ve yazı asılmıştı. Konu
Alanya Belediyesi ve Alanya Kaymakamlığına intikal etti. Gerekli
işlem ve çalışmaların yapıldığı yolda
Alanya Kaymakamlığı'ndan karar
çıktı. Kaymakamlık tarafından olay

yerine gönderilen ekipler tarafından yapılan
keşif sonucu yolun yeniden açılmasına karar
verildi.

'KEŞİF YAPILDI'

Konu ile alakalı Alanya Kargıcak
Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, “Biz konuyu Belediyeye bildirdik. Belediye de Kaymakamlığa
bildirdi. Kaymakamlıkta ilgili memurlarını göndererek yol açımı ger-

çekleşti. Keşif yapılarak, vatandaşın kafasına göre yol kapatamayacağı söylendi. Konu hukuki boyuta
tanışabilir belki fakat biz bunu bilemeyiz. Kaymakamlık çalışanları
tarafından keşif yapılarak açılmasının sonucunda vatandaşın da olsa
bu yol kapanamaz, 3091 yasasına
ilişkin böyle bir karar verildi. Özel
mülk olsa bile yangın veya yola ambulans girme durumu olduğunda
bundan herkesin sorumlu olacağını
belirten Belediye yolun açılmasına
karar verdi” ifadelerini kullandı.

Sahillerde şezlong yok, olanları ise müşteriye kapalı
Yayınlanan genelgeye göre 1 Haziran itibariyle belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi gereken
plajların Alanya genelinde düzenlenmediği gözlemlendi.

İ

çişleri Bakanlığı tarafından
yayınlanan genelgeye göre
sahiller 1 Haziran itibariyle
serbest bırakıldı. Normalleşme
planı kapsamında serbest bırakılan plajların koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenmesi
gerekiyordu. Alanya genelinde

ise plajlarda düzenlemelerin başlamadığı görüldü. Bu kapsamda
sahil şeridi boyunca açık olan büfelerin önünde şezlong yoktu.
Olanları ise müşteri alımına kapalı. Alanya’da plajların ne
zaman düzenleneceği ise hala
merak ediliyor.  Alkın BİRİCİK

Yücel'den Böcek'e ziyaret
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek ile bir araya geldi.

A

ntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında
ziyaret eden Adem Murat Yücel,
"Alanya'mızın sorunlarını, koronavirüs
sonrası başlayan normalleşme sürecini ve
gündemi değerlendirdik. Sn. Böcek'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Turizm esnafı ile görüştürdü
AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı
Mustafa Toklu, Alanya’daki turizm esnaflarını ağırladı. Başkan Toklu bölge milletvekilleri ile esnafları bire bir görüştürdü.

A

lanya’da
faaliyet
gösteren pek çok turizm esnafı, bugün
Adalet ve Kalkınma Partisi
(AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ettiler. İlçe
Teşkilatı Başkanı Mustafa
Toklu’yu ziyaret eden esnaflar, isteklerini ve taleplerini dile getirdiler.
Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasakların birçoğunun kısıtlı olarak kaldırılması ve geçilen ‘Normalleşme Süreci’
kapsamında iş yerlerini aylar sonra yeniden
açan esnaflar, hem son gelişmeleri öğrenmek
hem de bazı taleplerini iletmek üzere Başkan
Toklu’yu ziyaret ettiklerini söylediler.
Esnafların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toklu’da, talepleri
dinleyerek notlar aldı ve pandemi süreci ile
turizm dönemi hakkında görüş alışverişinde
bulundu.
Bugüne kadar vatandaşların isteklerini
anında yerine getirmeye çalışan ve yetkililere
durumu ivedilikle bildiren Başkan Toklu ziyaret esnasında bölge milletvekillerine bağlandı. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa
Köse, Kemal Çelik ve Sena Nur Çelik ile telefonla konuşan Başkan Toklu, esnaflarla ile
milletvekillerini de görüştürdü.
Taleplerini doğrudan milletvekillerine aktaran ve milletvekillerinden son gelişmeleri öğrenen esnaflar, bu görüşmeyi sağladığı için
Başkan Toklu’ya teşekkür ettiler.
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Hem Hobi, Hem de Terapi…

D

ünya ve Türkiye gündemini oluşturan, küresel ölçekli bir hal alan,
çağımızın vebası korana virüs insanların yaşamını her yönüyle etkiledi ve etkilemeye de devam
ediyor.
Pandemi nedeniyle sağlığımız
için virüse karşı oluşturulan tedbirler kapsamında insanların özgürce
hareket etmesi kısıtlı bir hal almıştı.
İnsanlar arasındaki teması azaltmak
ve virüs bulaşmasını önlemek için
sosyal izolasyon tedbirleri uygulandı. Toplum olarak daha kurallı
ve daha hijyenik yaşamak için atılan bu adımlar ile uğraşırken devamında ekonominin kriz sinyalleri
vermeye başlaması, önceden de
alışık olmadığımız tedbirler nedeniyle insanları iyice sıkıntıya ve bunalıma soktu. Sürecin belirsiz bir hal
alıp uzaması da işin tuzu biberi
oldu. Bir taraftan beden sağlığını
korumaya çalışan insanların diğer

taraftan ruhen de etkilenip strese
ve sıkıntıya girmesine sebep olmaya başladı…
Turizme dayalı bir bölgede olmamız ve sezonun başlamamış olması, İşlerin güçlerin zayıflığı veya
işyerlerinin kapalı olması, boşta
kalan, sıkılan ve çok boş vakti olan
insanları bir şeylerle uğraşmaya,
bir uğraş bulmaya itti. Bu süreçte
insanların aklına gelebilecek en iyi
uğraş ise doğada olan ve çok ihmal
ettiğimiz topraktı. Doğanın bize sunduğu doğal terapi ortamı olan,
hoşça vakit geçirmemizi sağlayacak
toprağı işlemek ve tarım yapmaya
yönelmek iyi bir fikir olarak karşımıza çıktı. Hem iyi bir hobi, hem de
iyi bir stres atma aracı olan toprak,
bir taraftan kısıtlanan sosyal yaşantıya iyi bir alternatif oldu. Bir yandan da unutulan ve eskiden birçok
ailenin kendi yiyeceği organik sebze
ve meyveleri ürettiği ekip biçtiği,
turşusunu kurduğu, kış için kurut-

tuğu, fazlasını komşularıyla paylaştığı pek ticari amacı olmayan böyle
güzel bir alışkanlığı tekrardan meydana çıkarttı. Hatta bu sayede atalarımızdan kalıpta köylerde ve
yaylalarda unutulan, bakımsız, atıl
vaziyetteki tarlalar ve bahçeler işlenip tekrardan gün yüzüne çıkartılıp
tarıma kazandırıldı. Atalarımızın da
dediği gibi;‘’Toprağı işleyen, ekmeği dişler’’ yada günümüzde en
çok telaffuz edildiği gibi; ‘’Üretim
her zaman kazandırır’’ Mantığıyla da bu kriz döneminde işi daha
profesyonelce ve daha büyük ölçekli yaparak ticari tarım üretimine
geçenlerde oldu…
Korana virüs bir taraftan insan

sağlığı için tehlike arz ederken,
diğer taraftan da hayatımızdaki
temponun azalması ve şehir hayatının yavaşlamasıyla doğanın kendisini tamir edip yenilemesine
fırsat tanıdı. Bir diğer taraftan da
insanların büyük krizlerde neler yapabileceğini, zorluklarla nasıl mücadele edileceğini meydana
çıkarttı.
Gelelim asıl konumuza;
Bu süreçte bölgemizde tarım ve
hobi amaçlı arsa, tarla için talep
artışı oldu. İmkan ve olanakları
olanlar satın alarak bu taleplerini
karşıladılar. İmkan ve olanakları olmayanlar için ise; Çevremizde bir
çok sahipsiz ve atıl vaziyette olan
arsalar, araziler, tarlalar var. Bunları
tespit edip sosyal devlet anlayışına
uyacak bir şekilde toplum yararına
sunmak lazım.
Burada orman özelliğini kaybetmiş araziler nedeniyle Orman
Bakanlığına, çeşitli nedenlerle
devlete geçmiş arsalar, araziler ve
çiftlikler nedeniyle Hazineye, imar
çalışmaları ve büyükşehir yasasıyla
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nedeniyle belediye bünyesine
geçen araziler, tarlalar ve arsalar
nedeniyle Belediyelere büyük iş
düşmekte. Bu resmi kurumlar arasında iyi bir iş birliği yapılarak
uygun bölgelerdeki yerlerin seçilerek belediyelere tahsisi yapılmalıdır. Bu yerlerde düzenlenerek
betonlaşmaya yer vermeden imar
ve ihya edilerek, 300-500m2 olacak şekilde parsellenerek, insanların boş vakitlerini geçirip
değerlendirebileceği, aile bütçelerine katkı sağlayabileceği, küçük
ölçekli tarımsal üretimler yapabileceği, doğa dosttu, hobi bahçeleri
olarak düzenlenmelidir. Bu yerler
içinde çok ekonomik bir bedel tespit edilip 3-5-7-10 sene gibi periyotlarda kullanım amacı ve
yapılacak tarım çeşidine göre kurallar dahilinde kiraya verilerek
faaliyete geçirilmelidir
Gözlemleyebildiğimiz bu tür
konuları dillendirerek gündeme getirmek bizden uygulamak belediyelerden.
Sağlıcakla Kalın..

Tarım işçileri taşıyan
minibüs kaza yaptı

Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüse
bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında
5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

K

aza, Manavgat-Alanya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ali Süzen’in
kullandığı 07 AGY 864 plakalı
minibüse, aynı istikamette seyir
halindeki Zeynep Çavuşoğlu’nun
kullandığı 81 DK 929 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada

otomobil sürücüsü Zeynep Çavuşoğlu, otomobilde yolcu olarak
bulunan Ceren Düğün, Ahmet
Tarık Düğün ile minibüste bulunan ve muz serasına çalışmaya
gitmekte olan Kırgızistan uyruklu Madinabanu Rahhmanova
ve Melahat Bozkurt isimli tarım
işçileri yaralandı. Kazada yaralananlar 112 sağlık ekiplerince
olay yerinde yapılan müdahale-

lerin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TARIM İŞÇİLERİNİ
GÖTÜRÜYORDU
Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Ali Süzen, Ma-

navgat’tan muz serasında çalışmak üzere tarım işçisi götürdüğünü
belirterek,
“Ulualan
mevkiinde akaryakıt istasyonuna sapmak için yavaşladığım
sırada arkadan gelen otomobil
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 5060 metre gittikten sonra durabildim. Can kaybının olmaması
tesellimiz oldu. Cana gelene
kadar mala gelsin” dedi.

Uyuşturucu ticareti polise takıldı
A

Alanya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli
gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

lanya Cumhuriyet Başsavcılığının
koordinesinde Alanya İlçe Emniyet
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının
engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Mehmet C.D. (20) isimli
şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını
tespit ederek takibe aldı. Yapılan teknik ve
fiziki takipte, Hacet Mahallesi’ndeki bir
park içerisinde Hüseyin Ç.'nin (20) Mehmet C.D. ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu aldığı belirledi. Hüseyin Ç.'nin
daha sonra Mehmet C.D.’den aldığı uyuşturucuları Vedat B.’ye vermesi üzerine
polis harekete geçti. Takibe aldıkları 3 şüp-

heliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları üst
aramalarında toplam 3,56 gram esrar ile
20,87 gram metamfetamin ele geçirdi.
Ekipler, Mehmet C.D.’nin evine de baskın
düzenleyerek adreste bulunan Süleyman
O. (24) ve Remzi B.'yi (25) gözaltına alırken, yapılan aramalarda 432,49 gram
esrar buldu. Gözaltına alınan Vedat B., Süleyman O. ve Remzi B., haklarında ‘Uyuşturucu
madde
bulundurmak
ve
kullanmak’ işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
Hüseyin Ç. ve Mehmet C.D. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ
Partili
Basar
ifade
verip,
serbest
kaldı
Şehit ateşi Antalya'ya düştü
Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için yola çıkan zırhlı
aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Astsubay
Çavuş Celal Özcan'ın cenazesi, Antalya’da toprağa verilecek.

S

iirt'in Pervari ilçesindeki Doğan
Köyü Üs Bölgesi'ne nöbet değişimi için giden 2'nci Komando
Taburu'na bağlı askerleri taşıyan
zırhlı araç, ilçe çıkışında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 9
asker yaralanırken, durumu ağır olan
askerlerden Astsubay Çavuş Celal
Özcan (27) ve Uzman Çavuş Burak

Aydoğan şehit oldu. Özcan’ın anne ve
babasının Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşadığı ve cenazenin Uncalı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa
verileceği öğrenildi. 1 yıllık evli olan
şehit Özcan’ın eşi Ayça Özcan’ın da
Aydın Gerömencik İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev
yaptığı belirtildi.

İYİ Parti Alaya Belediye Meclis Üyesi, mahkemelik araziye sera yaptırmaya kalkınca kendisini
şikayet eden akrabalarının evini silahla bastı.

O

lay Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesinde sabaha karşı yaşandı. İYİ Parti Alanya Belediye
Meclis Üyesi Hasan Basar, akrabası Yaşar
Basar’ın evine alkollü olarak gitti, önce
hakaret ve küfür yağdırdı ardında. Meclis üyesinin baskına tabanca ile gittiği iddiası ise Alanya gündemine adeta bomba
gibi düştü. Alanya Belediye Meclis Üyesi
İYİ Partili Hasan Basar, akrabasına
küfür ettiği, yanındaki tabanca ile eve ateş

açtığı gerekçesiyle jandarmaya ihbar
edildi. Olayın ardından Mahmutlar Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan
Hasan Basar serbest bırakıldı. Olaydan
saatler sonra alkol muayesine götürülen
Basar’ın olayda tetikçi kullandığı da gelen
iddialar arasında yer adlı. Meclis üyesinin, mahkemelik olan araziye sera yapmak istediği, arazinin diğer mirasçılarının
konuyu yargıya taşıması nedeniyle baskın
yaptığı öğrenildi.  Özgür YILMAZ
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Şahin'e güvenenler haklı çıktı

V

irüs salgını yöneticiler için
de bir sınav oldu.

Kimlerin başarılı, girişimci, çare
adamı, sorunların çözüm anahtarı
olduğunu, kimlerin olmadığını da
su yüzüne çıkardı.
Yerel yönetimlerden tutun, sivil
toplum kuruluşlarına kadar her seçilmişi izleme fırsatımız oldu.
Salgının yarattığı ekonomik sebeblerden dolayı ticaret erbabı olarak gözümüz kulağımız hükümetin

açıkladığı destek paketleri ve dolayısıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaydı.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e destek verenler ne diyordu seçilmeden önce;
"İş bitirir, her yere herkese
ulaşır ve girişken."
İkili ilişkileri, ticaretin ve siyasetin
tabanından geliyor olması, bu söylemlerin kefiliydi.
Krizin ok gibi saplandığı süreçte
Şahin'in yaptıkları ile kendisi hak-

kındaki düşünceleri haksız çıkarmadığını gördüm.
Ankara, bankalar ve üyeler arasında gece gündüz demeden aracılık etti.
Üyelerin tıkandığı noktalarda

hep devreye girdi.
Yeri geldi bankalara üyeler için
ricada bulunarak şahsi kefaletini ortaya koydu.
Sistemin tıkandığı veya yetersiz kaldığı yerlerde ise Ankara'ya ricacı oldu.
Yeri geldi psikolojik destekle
moral verdi.
Ticaret erbabı odasının yakınlığını ve gücünü hep yanında hissetti.
Hiçbir üyeye "banane, beni
aşar, yapacak bir şey yok" demedi.
ALTSO ve başkanının rutin hizmetlerin dışında ne kadar önemli
olduğunu gördüğümüz bir süreç ya-

şadık.
Bir çok şehirde ticaret erbabı bu
sorunlarla boğuşurken, Alanya'da iş
insanları en azından yanlızlık yaşamadı.
ALTSO Başkanı COVİD-19 sürecinde iş dünyasına gösterdiği yakınlık ile duruşunu göstermiş oldu.
Bence çok önemli bir sınav verdi
kendisi.
Bu süreci iyi gözlemleyenlerin de
benimle aynı fikirde olduklarına
eminim.
Ne diyelim, zor zamanda kaçmayanlar ile kolay zamanda iş zaten
yapılır...

Turist güveni 'müstakil'de buluyor
Özsoy, koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyen tatilcilerin bahçeli ve villa tipi evlere rağbet gösterdiğini kaydetti. Uslu da, acentelerin ve turistlerin müstakil ev istediğini söyledi

D

ünyayı etkisi altına alan ve herkesin yaşam
şeklini değiştiren koronavirüs salgını turizmin de biçim değiştirmesine neden oldu.
Oteller sertifikasyon sistemindeki kriterleri yerine
getirerek kapılarını açarken, birçok yerli ve yabancı
turistin ise daha çok villa tipi ve bahçeli evleri tercih etmesi bekleniyor. Şimdiden çoğu seyahat acentesinin yabancı turiste ev satışı ve kiralama yapan
emlak firmalarına başvurduğu öğrenilirken, taleplerin otellerden çok müstakil evlere olduğu belirtildi. Müşterilerinin, daha az insanla temas halinde
olarak kendi ailesiyle izole şekilde tatil yapmak istediklerini belirten emlakçılar, özellikle yabancı turistlerin tur operatörlerinden bu yönde taleplerde
bulunduğunu söyledi. Oda içinde jakuziden spor salonlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından toplantı masalarına kadar çoğu imkanın sağlandığı
villaların, bu yeni gelişen süreçte turistlerin yeni
gözdesi olacağı düşünülüyor.

'MÜSTAKİL KONUTLAR
TERCİH EDİLİYOR'
Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkan
Yardımcısı Ali Özsoy, geçen seneye oranla şu an için
talebin az olduğunu, ancak turizm sektörünün açılmasıyla beraber talebin artmasını beklediklerini
söyledi. Özsoy, "Koronavirüs sebebiyle kiralık konutlarda daha çok bahçeli ve müstakil konutlar ter-

cih ediliyor. Ama rezervasyon
olarak önceki yılların gerisindeyiz. Turizmin harekete geçmesiyle beraber kiralık konutların
da hareketleneceğini düşünüyoruz. Daha çok tercih şu anda
yeşillikler içinde olan bahçeli
müstakil konutlar. Şu an için az
da olsa soruluyor ama henüz
yeteri kadar rezervasyon alamıyoruz. Geçen seneye oranla yok
denecek kadar az" dedi.

daire talebi var, ülkemiz için gerçekten çok güzel bir
turizm hareketi olabilir. Baktığımızda dünyanın
birçok yerinde daire ve villa kiralamalar o ülkelere
çok büyük ekonomik katkı yapmıştır" diye konuştu.

Ali Özsoy

'ACENTELER DE
TURİSTLER DE BİZDEN
MÜSTAKİL EV İSTİYOR'
Emlak Profesyonelleri Derneği
(TTPP- The Turkish Property
Professionals) Kurucu Başkanı,
Alanya Tanıtma Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Yakup Uslu,
bu sene koronavirüs nedeniyle
çok ilginç bir tecrübe yaşadıklarını ifade etti. Uslu, "Gerçekten
her şey durdu. Turizmde şu an
kimse ne olacağını bilmiyor,
Yakup Uslu
önümüzü kestiremiyoruz ama
anladığımız kadarıyla Türkiye'de temmuz ayından
itibaren Avrupalıların gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Tabii ki insanlar koronavirüs nedeniyle otellerde tatil yapma konusunda tereddüt ediyor. Hatta
uçmakta bile tereddütleri var. Dolayısıyla bizim gibi
emlak firmalarından seyahat acenteleri daire ve
villa talep ediyor. Çünkü insanlar çok büyük otellerde kalmaktansa özel yaşamların olduğu, sürekli
insanların girip çıkmadığı, her şeylerini kendilerinin paylaştığı mekanlar tercih ediyor. İnternetten
de görüyoruz, bizden de sık sık daire talepleri oluyor. Acenteler de bahçeli villa talep ediyor. Aslında

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
BİR MODEL'

İkinci sertifikayı Alanya aldı

Bazı Avrupa ülkeleriyle iş yaptıklarını ve Avrupalıların kiralık evi daha çok tercih ettiğini aktaran
Uslu, şöyle konuştu: "Biz İspanya'da da aynı şekilde
satış yapmaktayız. Orada gördüğümüz kadarıyla
özellikle Toreva bölgesinde otel yok. Ben gittiğimde
çok şaşırmıştım. Orada en çok kiralık daire tercih
ediliyor. Avrupalılar şunu yapıyor; arabasını kiralıyor, ucuz uçak biletini buluyor ve iki çift bir daire
kiralıyor, alışverişini de yapıyor ve yaşamına devam
ediyor. Yani bizim için de çok önemli bir model bu.
Son zamanlarda daire kiralamak çok gelişti. Ben
eminim ki insanlar çok büyük otellerde kalmaktansa bu tür daireler kiralayarak turizmi canlandırabilir. Bunun ekonomimize çok büyük katkısı
olacağını düşünüyorum. Bu insanlar gelince araba
kiralıyor. Uçak şirketleri para kazanıyor. Çevredeki
restoranlar kazanıyor. Daire sahipleri de evlerinden yatırım olarak kazanıyor."

orona virüs sürecinde kapalı kalan oteller, Kültür ve
Turizm Bakanlığının açıkladığı kriterler ve Güvenli
Turizm Sertifikası Programı kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili hazırlıklarını büyük ölçüde
tamamladı. Yeni dönemde Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verebilecek olan oteller, Türk Standartları Enstitüsüne
(TSE) başvurularını yapıyor. Başvuralar kapsamında havuz,
lobi, oda, restoran, otel girişi gibi ortak alanlardaki 160 maddelik kriterlerini tamamlayan Goldcity ve Gold İsland otelleri Türkiye’de 2’nci, Alanya’da ilk olarak Güvenli Turizm
Sertifikası almaya halk kazandı.

İSKANDİNAVLAR
AĞIRLIKTA
İskandinavlardan kiralık müstakil ev talebinin çok
geldiğini belirten Uslu, Rusların durumunun belli
olmadığını ama onların da çok sık kendilerine sorular sorduğunu söyledi. Uslu, "Son zamanlarda İskandinavlar Alanya'mızın çok iyi müdavimleri,
onlardan talepler var. Ruslardan var ama Rusya'nın ne olacağını tam bilmiyorum. Onlar da bilmediği için sürekli soruyorlar. Özellikle acentelerin
çok talepleri geliyor bize" dedi.

Turuncu Bayrakta kurallar değişti

Yaz mevsiminin
gelmesi ile birlikte
sivrisinek şikayetleride artış gösterdi.
Vektörel mücadele
için 189 kişilik bir
ekip çalışsada
kontrolsüz havuzlar
ve su birikintileri sinekle mücadele
sekte vuruyor.

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17’ncisi
gerçekleşecek Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi’nin başvuru ve değerlendirme sürecinde COVID-19 salgını nedeniyle değişiklik yapıldı.

A

lanya Belediyesi tarafından 16 yıldır aralıksız olarak düzenlenen
bu yıl ise 17’ncisi gerçekleştirilecek olan Turuncu Bayrak
Hijyenik İşletme Projesi için,
COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle ara
verilen denetimler, revize edilen kurallarla birlikte yeniden
başlıyor. Alanya Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personelleri
tarafından yapılacak denetimler sonucunda hijyenik kriterlere uygunluğu belirlenen işletmeler turuncu bayrakla ödüllendirilecek. Projenin 17’nci
yılında gıda güvenliğinin geliştirilmesi ve yaşanan
COVİD-19 salgını nedeniyle tedbirlerde ve denetlemelerde yeni bir yol izlenecek. Prestij ve kalitenin de göstergesi olarak kabul edilen Turuncu
Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin
hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine
ilan edebilme fırsatı bulurken aynı zamanda salgın sürecinde de müşterilere yeterliliklerini gösterme şansı bulacaklar.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE
BAŞVURU SÜRECİ UZATILDI
Yıllardır şehirde bir marka haline gelerek turizmde ve tanıtımda yerini alan Turuncu Bayrak,
işletmeler ve tüketiciler için hijyenin sembolü niteliği taşırken aynı zamanda COVID-19 sonrası
doğan normalleşme sürecinde işletmelerin yeter-

lilik kontrolü de olacak. Sürecin tekrar gözden geçirilmesi
ve ilave tedbirler alınması
hakkında
bilgiler
veren
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Sevda Erdoğmuş, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
yayınlanan kriterlerin turuncu bayrak kriterlerine
ilave edilerek yeni kontrol
formlarının oluşturulduğunu,
konu hakkında uzman personelin yapacağı denetimler sonucu sezon içerisinde Turuncu Bayrak yarışma sonuçlarını ilan edileceğini belirtti.

EK SÜRE VERİLDİ
Koronavirüs nedeniyle başvuru yapamayan işletmelerin başvuru yapabilmeleri için 20 Haziran
2020 tarihine kadar da ek
süre verildi. Turuncu Bayrak yarışmasına katılabilecek işletme faaliyet
alanları ise şu şekilde; restaurant, pastane, ekmek
fırınları, dondurma-pastayufka
imalathaneleri,
yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumları, okul kantinleri,
bayan kuaförleri. Detaylı
bilgi için: 444 82 07

Sivrisinek belası sürüyor

S

ivrisinek şikayetleri mevsim değişimi ile
birlikte başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı vektörel mücadele ekibi
7/24 çalışıyor. Ancak tüm çabalara rağmen sivrisine sorunu çözülemiyor.

BATAKLIK OLUŞTU
Vektörel mücadele ekipleri merkezde su kanallar, apartman altları, dere yatakları gibi larva
bulunacak bölgelerde ilaçlama yapmasına rağmen ıslah edilmeyen su kuyusu ve havuzlar sorunun kökten çözümüne set vurmakta. Cikcilli
Mahallesi Hacıbaba Caddesinde lüks bir siteden
çıkan su eski belediye caddesi ile Hacıbaba Caddesinin kesiştiği noktada yıllardır çıkan yeraltı
suyu adeta bataklık oluşmasına neden oldu.

SİVRİSİNEK YUVASI OLDU
Cikcilli’de Hacıbaba Mezarlığı altında 216.
Sokakta bulunan bir toprak havuz ise etrafı
tel ile kapatılarak insanların içine düşmesinin önüne geçilmesine rağmen aşırı yosunlaşma sebebiyle adeta sivrisinek yuvası
olmaya devam ediyor.  Özgür YILMAZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde korona virüs
tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan
işletmeler için vereceği Güvenli Turizm Belgesi, Türkiye'de ikinci olarak Alanya'da Gold otellerine verildi.

K

'TURİZM CANLANMASI İLE
İLGİLİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ
YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Projede otellerin pandemi süresince uyması gereken kriterlerin listesinin hazırladığını aktaran TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, turizmin canlanması açısından
önemli bir adım olduğunu söyledi. Demirtaş, “Soru listesi,
bilim kurulu üyeleri
ve paydaşların görüşleri alınarak oluşturuldu. Misafir otele
girdiği andan itibaren her tarafın kontrol
edilebileceği,
risklerin sıfıra indirilebileceği bir liste oluşturuldu. Yaklaşık 160 kriteri sağlayan
otellerin ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Kare
kodlu belge oluşturuldu. Müşteri kare kodu okuttuğunda
kim tarafından ne zaman yapıldığını, belgenin süresi gibi
tüm bilgileri öğrenecek. Enstitü olarak bu süreci yakından
takip ediyoruz. Ülkemizin turizm canlanması ile ilgili üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

'DENETİMLER BİR GÜN SÜRÜYOR'
Sertifika için yoğun bir talep olduğunu söyleyen Demirtaş,
“Sırada bekleyenler var. Müracaatları kesinleştikçe belgelendireceğiz. Denetimler bir gün sürüyor. Yetkili ve uzman çalışanlarımızca ciddi bir denetim yapıyoruz ve her ay kontrol
yapacağız. 2 ayda bir de gizli müşteri ile bu kurallara uyulup
uyulmayacağını tespit edeceğiz. Enstitü olarak para kazanma
amacıyla yapmıyoruz. Ülkemizin milli bir meselesi olarak görüyoruz. Ciddi maliyetler değil ve yatak sayısına göre bu değişiyor. Denetimlerde otellere misafirin girişinde itibaren
genel kurallar, yatak odasındaki genel kurallar, SPA'da uygulanması gereken kurallar yani 160'a yakın kural var. Bu
kuralları yapılıp yapılmadığına bakıyoruz” diye konuştu.

'HİJYENİK GÜZEL BİR TATİL
GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
Güvenli Turizm Sertifikasını aldıklarını belirten, Gold Otelleri Genel Müdürü Özkan Ünal şunları söyledi:
“Bünyemizde olan Gold İsland ve Gold City otellerimize
bugün milli kuruluşumuz olan TSE’den güvenli otel sertifikasyonunu başarıyla geçirmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk Standartları Ensitüsünün sadece
bu alanda değil birçok alanda turizm sektörüne desteği olduğunu biliyoruz. Biz de bu konuda kendilerini tercih ettik.
Herhalde bildiğim kadarıyla Gold City ve Gold İsland Oteller olarak Alanya’daki ilk oteller olduk. Bundan dolayı da
sevinçliyiz. Misafirlerimizden gelen yüksek hijyen standardını ve güvenliğini bu sertifikasyonla sağlamış bulunmaktayız. Umut ediyoruz bundan sonraki süreçte misafirlerimiz
için kapılarımızı açacağız. Onlara güvenli ve hijyenik güzel
bir tatil geçirmelerini sağlayacağız.”
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4 Haziran'da İstanbul'dan gelecekler

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibariyle başlayan yurt için uçuşları devam ederken THY, 4 Haziran’dan itibaren İstanbul Havalimanı’ndan uçuşlarını arttırarak Türkiye’nin 34 şehrine uçuş başlatacak. Pegasus Hava Yolları da, 4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na uçuş gerçekleştirecek

K

orona virüs tedbirleri kapsamında Nisan ayının ilk haftasında tüm iç ve dış hat seferlerine
ara verilmiş, virüsün kontrol altına alın-

maya başlamasıyla birlikte ise normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran
itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon olmak üzere 5 ilde tari-

feli uçuşlar başlatılmıştı. Dün başlayan
tarifeli iç hat uçuşları bugün de devam
etti. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular, virüs

tedbirlerine uygun maskeli ve termal kameralardan geçerek terminale alındı.
Terminale giren yolcuların bagajları ise
yine virüslerden arındıran ultraviyole
sistemlerden geçirilip terminale alındı.
Yolcu yakınları da tedbirler kapsamında
havalimanına alınmadı.

urfa, Trabzon ve Van’a uçuş başlatacak.

İSTANBUL'DAN
34 ŞEHRE
TARİFELİ SEFER

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası ilk
uçuşunu 1 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları da, 4
Haziran 2020 tarihi itibarıyla yurt içinde
27 destinasyonda 39 hatta uçmaya başlıyor. Pegasus Hava Yolları İstanbul Sabiha Gökçen’den Antalya, Ankara, İzmir,
Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır,
Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu-Giresun,
Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin ve Kars’a uçuş gerçekleştirecek. Ayrıca İzmir’den Adana,
Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun ve Trabzon’a; Adana’dan Trabzon,
Antalya, Bodrum ve Van’a; Ankara’dan
ise Antalya ve Bodrum’a uçacak.

Normalleşme adımları kapsamında
Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla da 4 Haziran’dan
itibaren
İstanbul’dan
Türkiye’nin 34 iline sefer başlatılacağını
açıkladı. Bu tarihten THY, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya,
Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir,
Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya,
Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, OrduGiresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlı-

Dijital fuarda
Alanya'da
yer alacak

Yeşil elmasın ihracatı artıyor
T

Sektörde "yeşil elmas" olarak nitelendirilen avokadonun
hem ihracatı artıyor hem de üretim alanları genişliyor.

ürkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,
son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 14 bin ton
avokado üretildi, yaklaşık 2 milyon 79 bin
dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya, Romanya,
Ukrayna ve Almanya başta olmak üzere 33 ülkeye
avokado ihraç eden Türkiye, ihracat rakamını da
son 5 yılda 41 kat artırdı. Geçen sene avokado üretimi de bir önceki yıla
göre yüzde 33 artarak 4
bin 209 tona yükseldi.
Üretimin tamamı Akdeniz Bölgesi'nde yapıldı.
En fazla üretimi 3 bin 409
tonla Antalya gerçekleştirirken, bu ili 699 tonla
Mersin, 78 tonla Muğla
ve 23 tonla Hatay izledi.
Batı Akdeniz İhracatçılar
Birliği verilerine göre de
bu yıl avokado ihracatında artış gözlendi. 1
Ocak - 26 Mayıs 2019'da
bölgeden 50 bin 107 dolarlık avokado ihraç edilirken, bu yıl aynı
dönemde bu rakam yüzde
8,36'lık artışla 54 bin 298
dolara yükseldi.

DÜNYA
PAZARINDA
ÇOK CİDDİ
TALEP GÖREN
MEYVE
Tropikal meyve ihracatı yapan bir firmanın genel
müdürü Ufuk Güngör, Türkiye'de avokado üretiminin eylül ile mayıs arasında gerçekleştiğini,
ağırlıklı olarak bu dönemde ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Her geçen yıl gerek üretimde gerekse ihracatta artış yaşandığını aktaran
Güngör, yurt dışında ve iç piyasada talebin de
arttığını kaydetti. Avokadonun katma değeri yüksek bir ürün olduğuna işaret eden Güngör, "Sadece Meksika'nın 6 milyar dolar avokadodan

geliri var. Çok ciddi rakam. Dünya pazarında çok
ciddi talep gören, ihracat fırsatı olan bir meyve.
Bunu 'yeşil elmas' olarak nitelendiriliyoruz. Meksika'da kişi başı tüketim 8-9 kilogram, Avrupa'da
ortalama 2 kilogram, Rusya'da 150 gram, ülkemizde ise henüz pek tanınmıyor, 60 gram civarında." diye konuştu.

'ANTALYA
TROPİKAL
MEYVELERİN
ÜSSÜ
OLABİLİR'
Pazar payı geniş olan
meyvenin üretimi için Antalya ve bölgesinin çok
ideal olduğuna değinen
Güngör, iklimin, toprak
yapısının çok uygun olduğunu bildirdi. Üretim
alanlarının artırılmasına
ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Güngör,
ürün dikildikten sonra
ikinci ve üçüncü yıllarda
ürün vermeye başladığını
ancak ideal hasatın yedinci yıldan itibaren yapılmaya başlandığını dile
getirdi. Güngör, avokado
üreticilerinin biraz sabırlı
oldukları takdirde geleceğe yönelik doğru bir yatırım yapmış olacaklarını
belirterek, "Firma olarak biz de altyapıya çok ciddi
yatırım yapıyoruz. Dünya standartlarında ürünü
tasvip ediyoruz, ayrıştırıyoruz, paketliyoruz.
İklim, toprak, lojistik, dünya pazarlarına yakınlık
açısından çok şanslı bir konumdayız. Antalya tropikal meyvelerin üssü olabilir." ifadelerini kullandı. Tek sıkıntının arazilerin küçüklüğü
olduğunu aktaran Güngör, ekim dikim alanları
birleştirildiği takdirde tarımdan daha fazla döviz
girdisi sağlanacağını sözlerine ekledi.

ANADOLU
ŞEHİRLERİNE
UÇUŞLAR ARTIYOR

Serdar Yıldızgörer

D

üzenlenecek dijital fuar ayrıcalığı ile, Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar
gerek yurt içi gerekse yurt dışında tanıtmayı
amaçlıyor. İş dünyasını bölgenin en kapsamlı ilk dijital fuarına davet eden MÜSİAD Mersin Başkanı
Serdar Yıldızgörer, 7 Temmuz 2020 tarihinde online
ziyaretçiye açılacak olan 1.Bölgesel Dijital Expo
Fuarı’nın, Akdeniz Bölgesi’ndeki markaların dünyaya açılan kapısı olacağını vurguladı. Yıldızgörer,
Dijital Expo Fuarı’nda Adana, Antalya, Alanya,
Burdur, Denizli, Fethiye, Isparta, Kahramanmaraş,
Mersin, Muğla ve Uşak’taki şirketlerin stantlarının
yer alacağını söyledi.

FİYAT, ZAMAN VE ULAŞIM
AVANTAJI
Yıldızgörer, “Küresel salgının da etkisi ile iş dünyası
bir süredir uzaktan toplantılar, eğitimler, e-ticaret
gibi enstrümanları kullanıyordu. Önemli pazarlama
araçlarından fuarları dijital dünyaya taşıyan dijital
fuarlar, fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu
alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşletmeler, dijital platformdaki fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma
olanağı buluyor. Bu fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ’lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran
etkin ve ekonomik uygulamalardır. Bunun dışında
dijital fuarcılık geleneksel fuarcılığın destekleyicisi

Müstakil Sanayici ve İş
adamları Derneği'nce 1.
Bölgesel Dijital Expo Fuarı
düzenleneceği bildirildi.
ve tamamlayıcısı rolü üstlenmektedir” dedi.

GERÇEK FUAR ATMOSFERİ
OLACAK
Amacı ticari pazar payını artırmak, az maliyetle çok
sayıda müşteriye ulaşarak ürün veya hizmet sunum
veya satışını gerçekleştirmek olan fuarda, gerçek
fuar atmosferi yaşanacak, lokasyon önemi olmayan
erişebilir pazar yeri imkanının yanı sıra yüzlerce katılımcı bir arada olacak. Yerel ve uluslararası binlerce ziyaretçi online data temin edebilecek. Yüksek
fuar masrafından muaf olmak suretiyle katalog maliyetine uluslararası katılımcısı olan fuarda yer
almak gibi ayrıcalıklar elde edilecek.

13 TEMMUZ TARİHİNE
KADAR SÜRECEK
Bunun yanı sıra dijital fuarda, yurt içi ve yurt dışı
kamu kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği,
ulusal ve yerel online lansman, organizasyonun
yerel, ulusal ve dijital mecralarda reklam yayını,
birçok sivil toplum kuruluşunun üyelerine SMS ile
bildirim desteği, fuar süresince birçok eğitim ve
konferans ile ziyaretçi desteği sağlanacak. İlk 2 gün
canlı yayın modunda, son 5 gün ziyarete açık
modda olacak olan fuar, 13 Temmuz tarihine kadar
ziyaret edilebilecek.
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İlk uçak Almanya'dan gelecek
A

Antalya Valisi Münir Karaloğlu kentte başarılı bir pandemi süreci yürüttüklerini belirterek,kente gelecek turist sayısıyla ilgili "Turizmde en kötü senaryo 2,5 milyon ama ben, sadece eylül
ayında bile bu şehir 2,5 milyon insanı getirir diyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Karaloğlu, haftasonu Almanya'dan gelecek uçakların olduğunu, Rus pazarının geç kaçılacağını söyledi.

ntalya Valisi Münir Karaloğlu ile
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Başkanı Davut Çetin bir restoranda, ‘Tedbiri elden bırakma çok yaşa
Antalya’ konulu basın toplantısı düzenledi.
Vali Karaloğlu, yeni tip korona virüsle
(Covid-19) büyük bir mücadele içinde olduklarını kaydetti. Son 3 ayda yaşananların kendi jenerasyonunun yaşamadığı bir
durum olduğuna dikkat çeken Vali Münir
Karaloğlu, “1918 İspanya’da grip salgınıyla
yaşanan bir olay vardı. En az 50 milyon
insan Avrupa’da yaşamını yitiriyor. Farklı
salgınlar oldu. Ama bütün dünyayı etkileyen, kepenk indiren bir salgını yaşadı bizim
jenerasyon. Bunu hep beraber tecrübe ettik.
Her ülke kendi tecrübesini, kriz yönetme
başarısını arazide uyguladı. Her ülkenin
farklı metotları vardı. Bizim gibi bazı ülkelerde daha salgın gelmeden sıkı tedbirler ve
önemli uygulamalarla en az zararla başarılı olan ülkeler var. Bunun başında da biz
geliyoruz. Ülkemizle gurur duyun. Ama
maalesef azınlıkta olsa iyilikten de güzellikten de rahatsız olan kesim var. Bu ortak
başarıdır. Bu konuda başarılı olan şehirlerde var. Bir tanesi de biziz. Şehrinizle de
gurur duyun. Vatandaş bilinçli davranmazsa tedbir ne işe yarar. Vatandaşlarımızın bilinçli olması başarımızda etkendir"
ifadelerine yer verdi.

'ŞU ANA KADAR
122 BİN KİŞİYE
1000’ER TL YATIRILDI'
Vali Karaloğlu, “Toplumda hareket yoksa
ekonomik hareket de yok. İnsanlar işini
kaybetti. 7 bin işletmeyi genelgeyle kapattık ama çantacı, kuyumcu da kendi isteğiyle
açmadı. Herkes aslında payını düşeni aldı
bu süreçten. Hemen ekonomik istikrar

RAZI DEĞİLİM
Acıyla kederle, geçiyor günüm
Dört bir tarafa dağılıyor ünüm
Kader diye,diye bitiyor ömrüm
Razı değilim böyle yaşamaya
İnan ki süremedim gençliğimi
Gözü yaşlı bıraktım sevdiğimi
Kimseye diyemedim çektiğimi
Razı değilim böyle yaşamaya
Hiç anlayamadım alın yazımı
Felek değiştirdi yaşam tarzımı
Dilim tutuldu açamam ağzımı
Razı değilim böyle yaşamaya
Niye böyle oldu, o hayallerim
Artık ne yaparım nasıl eylerim
Olanca derdimi kime söylerim
Razı değilim böyle yaşamaya
Şair Ethem’i, inan hepsi geçer
Gün olur sevgilin ardına düşer
Acıların yok olur, üçer beşer
Tekrar başlarsın iyi yaşamaya

ETHEM
KAYGISIZ

ALANYA POSTA TV

yanında başta belirttiğim 3 kurala da uyacağız” diye konuştu.

'ALMANYA İLE
UÇUŞ BAŞLIYOR'

programı açıkladık. İhtiyaç sahiplerine
biner liralık bağış başlatıldı. Antalya’da
3’üncü faz devam ediyor 122 bin Antalyalı
vatandaşımız hesaplarına biner lira yatırıldı geri ödemesiz” dedi. Vali Karaloğlu, turizm sektöründeki iş adamlarının
desteğiyle 50 bin gıda yardım paketini 19
ilçede dağıttıklarını kaydetti.

'160 BİN 42 KİŞİ KISA
ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
ALIYOR'
12 milyon TL’lik yardımın ise vakıflar üzerinden ulaştırıldığını ifade eden Vali Karaloğlu, “Kısa çalışma ödeneği için 23 bin 558
işletme bazında istifade etmek için bize müracaat etti. Beyanlar üzerinden ödemeler
yapılmaya başlandı. 160 bin 42 çalışan kısa
çalışma ödeneği almaya devam ediyor. İşini
kaybeden 7 bin çalışana da işsizlik ödeneği
veriliyor" dedi.

'11 MİLYAR 200 MİLYON
SICAK PARA'
Başta çok büyük panik olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Kamu bankaları ve çalışanlarını kutlamak lazım. Sokağa
çıkma yasağı olduğu günlerde bile onlara
özel izin verdik. Bugüne kadar 3 kamu
bankasından toplam 11 milyar 200 milyon hem işletme hem bireysel kredi olarak Antalya ekonomimize sıcak para
girdi. Halen bunlar devam etmektedir"
ifadelerine yer verdi.

'344 BİN ÇAĞRIYA
CEVAP VERDİK'
Üretim ve tedarik zincirinin kopmaması için
ciddi bir işbirliği yaptıklarının altını çizen
Vali Münir Karaloğlu, “Hiçbir şekilde üretim
ve tedarik zinciri koparmadık. Tarımsal ve
hayvansal üretimin sokağa çıkma sürecinde
işlemesi için ciddi bir inisiyatif kullandık"
dedi. Vefa destek gruplarından da bahseden
Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi ve
açıkkapı.gov tr üzerinden yapılan 344 bin talebi karşıladıklarını vurguladı.

KURALLAR
1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdiklerini işaret Karaloğlu, “Sosyal mesafeye
uyacağız, maske takacağız, temizliğe dikkat edeceğiz. 10 kişilik bizimde Antalya’da
bilim kurulumuz var. Toplumun her kesimini ilgilendiren işletme ve alanlarda bilim
insanları rehber hazırlamış, bu kuralların

Turizmin Antalya’nın ana sektörü olduğunu ve pandemiden
en çok etkilenen alan olduğunun
altını çizen Vali Münir Karaloğlu, “Ama pandemiden sonra
en hızlı toparlanacak sektör turizm olacaktır. Hepimiz evde sıkıldık. Tatile hepimizin ihtiyacı var, dünya
insanında var. İnsanlar 3-4 aylık sürede
emekli maaşını aldı, harcayamadı sabit gelirliler maaşını aldı harcayamadı. Normalleşme tamamlandıktan sonra sektör hızla
geri dönecektir. Buna herkes inansın. Antalya dün itibariyle iç turizm başladı. Bu
hafta sonu itibariyle Almanya'dan uçaklar
var. Sadece bizim istememizle hareketlenme mümkün değil. İki ülkenin karşılıklı
karar alması gerekir. Kapıları kapatırken
uyguladığımız süreci, açarken de uygulayacağız. Süreci toparlayan ülkelerin başında Almanya gözüküyor. Sona yaklaşmış
olan ülke Almanya. Rusya’da pandemi geç
başladı ve pik zamanı geç olacak. O nedenle
Rusya geç açılacak" şeklinde konuştu.

'EN KÖTÜ SENARYO
2,5 MİLYON TURİST'
Türkiye’de turizm sektörünün çok dinamik
olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Sertifikasyon kuralları tanımlandı. Bu pandemi dolayısıyla işletmelerin alacağı tedbirlerle
ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının pandemiden sonra kapsamlı genelgesi var. İşletmelerimize
bir sertifika veriliyor. Alınması
gereken sosyal
mesafe hem hijyen hem de güvenli
gıda
konusunda güvenilir tesis olduğuna dönük
sertifika verilecek. Biz bu sertifikayla
tesisimizin güvenli olduğunu
garanti ediyoruz. Buraya tatile gelirseniz salgınla ilgili
her türlü tedbir alınmıştır. Bu güveni vermezsek yerli ve yabancı turist gelmez. Bir
müddet tereddütler oluşacak. Turizmde
böyle yavaş hareketle başlayacak güven ortamı oluştuğunda senenin ikinci yarısında
bile ciddi bir hareket bekliyoruz. En kötü senaryo 2,5 milyon, ben de sadece eylül
ayında bile bu şehir 2,5 milyon insanı getirir diyorum. Pandemi sonrasında şehir ve
sektörü hayata tutmamız gerekir. Ayakta
tutabilirsek biz çok hızla koşarız. Yapmamız gereken şey işletmeleri ve sektörü hayatta tutabilmektir. 2020 ayakta kalma
yılıdır. 2021 yılında hızla koşarız” dedi.
Vali Karaloğlu, toplu taşıma ile ilgili hangi
yolu izleyeceklerini ise birkaç gün içinde
açıklayacaklarını bildirdi. Devletin pamuğu
sübvanse ettiğini dile getiren Karaloğlu, bu
çerçevede son iki yılda özellikle Serik’te
pamuk ekimine geri dönüldüğünü kaydetti.

'İKİ KESİME MASKE
TAKTIRAMADIK'

'EN İYİ KORUNAN
İLLERDENİZ'

Antalya’nın yüzde 85’inin maske kullandığını belirten Karaloğlu, “Gençleri kontrol
edemiyoruz. Esnaf kesimine tam maske
taktıramadık. Bu iki kesime taktırırsak
fena değiliz. Maskeyi tam takmak önemli
çene altı ve güneş gözlüğü üzerine takmamalıyız" uyarısını yaptı.

Çetin, Nefes kredisinin 7’nci paketi ile Antalya’da 100 milyara yakın kaynak oluşturduklarını belirtti. Kısa çalışma ödeneğinin
devam etmesi yönünde talepler geldiğini
aktaran Davut Çetin, “ Bir sürü kriz yaşadık ama yaşamadığımızı bir kriz kalmadı.
Yüz yılda gelen bir olayı da gördük. Antalya
olarak çok şanslıyız. Valimiz ile çalışmaktan gurur duyuyorum ne istediysek yaptı.
Salgının en yoğun yaşanacağı iller arasındaydık. Ama şimdi vaka görülme oranında
81 il içinde sonucuyuz. Biz bu süreci dinamik tedbirlerle hızlı kararlarla, genelgelerle
Antalya’yı çok iyi koruduk. Önümüzdeki
dönemde turizmde de çok ciddi bir çıkışa ihtiyacımız var. Dünyanın en iyi korunan ülkelerinden biriyiz, Antalya’da en iyi
korunan illerindeniz.”ifadelerine yer verdi.

12 MİLYON MASKE
DAĞITILDI
Antalya’da 12 milyon maskeyi ücretsiz dağıttıklarının altını çizen Vali Karaloğlu, “6
milyonunu eczaneden dağıtıldı, 6 milyonu
ise işletme ve vatandaşların ayaklarına götürüldü” dedi.

'KAÇAK YAPIDA
MUHATAP ANTALYA
VALİLİĞİ DEĞİL'
Kaçak yapılarla ilgili yöneltilen bir soruya
ise Karaloğlu, “Kaçak yapı ile mücadelenin
birinci adresi Antalya Valisi Münir Karalaoğlu ve Antalya Valiliği değil. Kaçak yapıyla
mücadelenin birinci adresi yerel belediyedir, ilçe belediyesidir. Herkes kendi ilçe sınırındaki imara aykırı kaçak yapılaşmadan
sorumlu ve yetkilidir. İhmal ederse ne olur
yetki büyükşehire geçer. Biz yazıyı yazarken hem ilçe belediyelere hem de büyükşehir belediyesine yazarız. Büyükşehir
yapmazsa biz devreye gireriz. Bizim denetim görevimiz var yıkma yetkimiz yok,
yıkım ilçe belediye başkanındır. Bundan
sonra kaçak yapı gördüğünüzde ilçe belediye başkanını mentionlayın, sonra beni
mentionlayın. Ama şu anda sanki bütün sahillerden Antalya Valisi sorumlu, bu belediyenin hiçbir sorumluluğu da yok. Böyle bir
şey yok arkadaşlar. Birinci yetkili ilçe belediye başkanlarıdır” açıklamasını yaptı.

ATSO BAŞKANI
ÇETİN: 'ÜÇ KAMU
BANKASI ÇOK
CİDDİ DESTEK
VERDİ'
ATSO Başkanı Davut Çetin, korona virüs
sürecinde 19 Mart’tan itibaren toplantıları
uzaktan yaptıklarını söyledi. Sürecin devamında ATSO’nun tüm etkinliklerini iptal
ettirdiğini belirten Çetin, 1 Haziran’dan itibaren kontrollü sosyal hayatın ilk gününe
başladıklarını kaydetti. Dünü değerlendirmek, yarın adına neler yapabilirizi konuşmak adına bir araya geldiklerini ifade eden
Çetin, “İlk açıklanan paket küçük geldi. Rakamlar küçük geldi. Ama ondan sonra
bizim ilettiğimiz taleplerle neredeyse tamamına cevap verildi. Hızlı tedbirler alındı.
19 Mart ile Nisan ayının ilk haftası büyük
panik yaşadık. Paket 500 milyar falandı
açıklanan. O süreci çok iyi atlattık. Geçen
hafta cuma günü 224 milyar lira kredi dağıtılmış. 3 kamu bankası çok ciddi destek
verdiler. Yapılan düzenlemelerle esnaf statüsünde olan can suyu niteliğindeki 25 bin
liralık krediye ulaştık" diye konuştu.

'ERTELENEN BORÇLAR
NEDENİYLE AKİM,
KASIM VE ARALIK
AYLARINDA
BİR ENDİŞELİYİZ'
Ertelenen borçlar nedeniyle ekim, kasım ve
aralık aylarında bir endişeleri olduğunu
dile getiren Davut Çetin, “Bu sürede işler
geçen seneki seviyeye çıkacak mı şüphelerimiz var. Üyelerimiz bir yön çizmemiz gerekiyor. İyi olacak dersek yatırım olacak,
kötü dersek olmayacak. Bütün üyelerimizin nakit akışını oturup hesap etmesi gerekir. İyimser kadar kötümser tablolar da var.
Bizim güvenle çalışıyor olmamız gerekir.
Antalya’da dayanışma içinde olacağız.
Mülk sahipleri 3-4 ay kira almayacak, birbirimizden alışverişi yeniden başlayacağız.
Piyasayı hareketlendirmeye ihtiyacımız
var. Salgınla yaşamayı öğreneceğiz. Yoksa
salgın var diye gider evde oturursak bu iş
olmaz” diye konuştu.

'ANTALYA GÜVENLİ'
Pandemi sürecinde turizme ayrı bir parantez açan Çetin, "En önemli sektör turizmdir. Orada ciddi bir düşüş göreceğiz. Çok
çabuk toparlanıp her beraber bu işlere çalışmalıyız. Hem yerli hem yabancıda bir sıkıntı yaşamayacağız. Bunu atlatır, 2021’de
bir patlama yaşarız. Bu süreçte turizmdeki
fiyatı tanıtımı çok iyi korumamız gerekir.
Antalya’nın güvenli olduğunu anlatmalı,
misafirlerimiz çok iyi ağırlamalıyız" dedi.

TARIMIN ÖNEMİ
Çetin sözlerini şöyle tamamladı:
“Tarım 3 aylık süreci en iyi atlatan sektördür daha az yarayla atlatan sektördür.
Tarım tarafında çok sıkıntı yok. İhracatta
bir artış var. Fiyatlar bir ara çıktı. Birkaç
aya bakarak değerlendirme yaparsak yanlış yere gideriz. Salgını atlatalım tarım üretimini hiç bırakmamız gerekir. Örtü altı
serada bir kayıp yaşamaya başladık. Artık
Antalya’da yüzde 50-55’dik yüzde 40’lara
düştük. Ülke genelinde sera üretimi yapılmaya başlandı. Bu işin başı planlamadır.
Bu kriz ihracat pazarında yeni kapılar açacaktır. Tarımda alacağımız dersler vardır.”

Yabancı turist gelmeyince bütün direklere Türk bayrağı çekildi
Yabancı turistin henüz gelmediği Antalya'da, otellerde misafirlerin ülkelerine göre sıralanan bayrakların yerini Türk bayrakları aldı.
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ntalya'da otellerde misafirlerin ülkelerine göre sıralanan bayrakların yerine Türk bayrakları çekildi.
Yabancı misafirler geldikçe, otelde konaklayanların ülke bayrakları da dalgalanmaya başlayacak. Ancak o zamana
kadar sadece Türk bayrağı dalgalanacak.
Crowne Plaza Otel Genel Müdürü Fatih
Caner, sertifika kriterlerini yerine getirerek oteli açtıklarını ancak uluslararası
uçuşların henüz başlamadığını hatırlatarak, "Şu anda sadece Türk misafirimiz
var. Dolayısıyla direkler sadece Türk
bayraklarıyla dolu. Diğer uçuşlar başlayıp yabancı ülkelerden misafirler gelmeye
başladıkça
o
misafirlerin
ülkelerinin ağırlığı doğrultusunda bayraklar yeniden güncellenecek. Tabiki
Türk bayrağı en üst yerinde her zaman

'BAYRAKLAR
MÜŞTERİ SAYISINA
GÖRE GÜNCELLENİR'

duracak” şeklinde konuştu.

'DİREKLERİN
BOŞ KALMASI
BİZİ ÜZDÜ'
“Direklerin boş kalması bizi
gerçekten üzdü” diyen
Caner, “Pandemi döneminde
turist kabul edememenin,
faaliyet gösterememenin acısını yaşadık. Dolayısıyla
bayrak direği boş kalmaz. Şu
anda otelimiz Türk turizmine hizmet veren bir tesis,
o yüzden Türk bayraklarıyla donattık.
Bugün otelimize yerleşik yabancı misafirler geliyor, bu gece konakladıktan sonra biz

yarın mevcut konaklama listesine bakarak
milliyetleri doğrultusunda sıralamayı güncelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bayrakların asılmasındaki sıralamayla ilgili bilgi veren Caner, “Bununla ilgili farklı
uygulamalar olmasına rağmen, kabul
gören kural, otelin bulunduğu ülkenin
bayrağının birinci sırada olması, ondan
sonra otelin turist kabul ettiği ülkelerden
misafir ağırlığına göre sıralama yapılmasıdır. Bunda minimum sayının çok önemi
yoktur, bayrak yerindeki sıralama ve ağırlık doğrultusunda hesaplanır. Örneğin otelinizin yarısı Alman misafirle doluysa
Alman bayrağı ikinci sıradadır, onun yarısı kadar Rus misafir varsa Rus bayrağı
asılır sonra çeşitli ülke gruplarına göre bu
sıralama devam eder" dedi.
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Telafi eğitimleri
başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan
eğitime devam edeceğini, 15
Ağustos'tan sonra 3 haftadan az
olmamak kaydıyla yüz yüze telafi
eğitimi yapacağını açıkladı
ve detayları paylaştı.

M

illi Eğitim Bakanlığı özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15
Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu. MEB yaptığı
açıklamada, "15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken
tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim
doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini
dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve
uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve
süresini kendisi belirleyecektir." ifadelerini kullandı.Uygulamanın ayrıntıları şu
şekildedir:"15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi
eğitimine başlayabilecekleri en erken

tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim
doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini
dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve
uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve
süresini kendisi belirleyecektir.
Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine
başlayacağı tarihi;
Okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe
onaylanan çalışma takviminde okulun
2020-2021 öğretim yılı için belirlediği
açılış tarihine,
Öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan
okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak
yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen
tarihe,
Özel okulda görev yapan yönetici, eğitim
personeli ve diğer personelin yıllık izin

tarihlerine,
Öğrencilerin okula
ulaşımlarını sağlayacak okul servisi
şirketlerinin okula
bu hizmet için belirlediği tarihe,
Özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar
faydalandığının ölçümünü yaparak, ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin
ders saati süresine göre özel okullar yüz
yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu
koşulların oluşma durumuna göre farklı
farklı olarak belirleyebilecekler.
Özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış
tarihleri resmî okullar için Bakanlıkça
belirlenen tarihlerde olabileceği gibi;
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka-

nununun 6 ncı maddesinin; “Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve
haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenir.
Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve
haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir.”
hükmü ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10
uncu maddesinin; “Okullarda, resmî

okullar için hazırlanan yıllık çalışma
takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde
ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.” hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel
okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık
tarafından resmî okullar için belirlenen
çalışma takviminin dışında da uygulama
yapmaktadır."

Kamuda çalışan personelle
ilgili çok önemli izin kararı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları
için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi. Kamu kurumlarında görev yapan
hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

K

amu kurumlarında görev yapan
hamile personel, gebeliğinin 24.
haftasından 32. haftasına kadar
olan süre içinde idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum
ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı
gönderildi. Yazıda, "Kovid-19 salgınının
ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi
amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında
(Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
hariç) istihdam şekline bakılmaksızın
görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar
olan süre içerisinde idari izinli sayılması
Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

İkinci bir duyuruya
kadar geçerli sayılacak
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan evde
bakım yardımı ve engelli aylığı alanlar ile ilgili
son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk,
"Evde bakım yardımından yararlananlar ve
engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.
akan Zehra Zümrüt Selçuk, rulu' raporlarını belirli aralıklarla
"Evde bakım yardımından yenilemek durumunda olduklarını
yararlananlar ve engelli ay- anımsatarak şu ifadeleri kullandı:
lığı alanların raporları ikinci bir du- "Süresi dolan raporlar nedeniyle enyuruya kadar geçerli sayılacak." gellilerimizin mağdur olmasını öndedi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı lemek amacıyla, raporları yenileme
açıklamada, koronavirüse karşı alı- zorunluluğunu daha önce Haziran
nan tedbirler kapsamında vatan- ayı başına kadar ertelediğimizi dudaşların mümkün olduğunca yurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve
kalabalık ortamlardan uzak durma- sonrasında rapor süresi dolan enlarını sağlamak için alınan önlem- gellilerimizi, ikinci bir duyuruya
lerin devam ettiğini vurguladı. kadar rapor yenilemek amacıyla
Bakan Selçuk, evde bakım yardımı hastanelere yönlendirilmemeleri ve
ile engelli aylıklarından yararla- hizmetlerin mevcut raporları ile
nanların süreli 'Engelli Sağlık Ku- devam ettirilmesi kararı aldık."

B

KAMU ÇALIŞANLARI
İÇİN İDARİ İZNE ESAS
OLACAK HASTALIKLAR
BELİRLENDİ
Resmi yazıda; 29 Mayıs 2020 tarihli ve
3139 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de,
Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVİD-19
Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler"
konulu 2020/8 sayılı genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verildi.
Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum
ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç)
çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar
ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik
hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı
öngörüldü. Bu kapsamda, kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Kovid19 hastalığı için risk grubunda olan kronik
hastalıklar, resmi yazıda şöyle sıralandı:
"Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan
kanser hastaları, kornea nakli hariç solid
organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status
astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline
bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler,
koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,
komplike hipertansiyon (serebrovasküler,
böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekom-

panse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve
böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler
hastalık (inme-kanama) geçirenler)."

KRONİK HASTALIK
DURUM BELGESİ,
E-NABIZ SİSTEMİ
ÜZERİNDEN
ALINABİLECEK
Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl
içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan

kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız
sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği
bildirildi. Kamu çalışanları, söz konusu
belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin
edebilecek. Sistem üzerinden "idari izne
esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda
olan kronik hastalık durum belgesi"ni
alamayan kişiler, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere
hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek
yapılarak, aile hekimi tarafından "Covid19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek
hekim raporu düzenlenecek.

TURİZM-EKONOMİ
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Konuttan taşıta, yerli üretimden
tatile kadar destek
Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor. Buna göre; Birinci el/sıfır konutlar için
azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli,
azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

K

amu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş
ve sosyal hayatın canlanması için
vatandaşların finansman ihtiyaçlarını
uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata
geçiriliyor. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’dan yapılan ortak açıklamada şunlar
denildi:

KONUT FİNANSMANI
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya
kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla
varan vade ile finansman imkânı sunulacak. Bu tarihi imkandan daha geniş
kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek finansman miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük
ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) finansmana konu olacak konutlar için 750
bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en
fazla 500 bin TL’ye kadar finansman
kullandırılabilecektir. Finansman kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük
özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu
kapsamda birinci el/sıfır konutlar için
azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla
kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay
ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve
aylık yüzde 0,74 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.

TAŞIT FİNANSMANI
PAKETİ
Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet
dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında
değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde
0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İKİNCİ EL TAŞIT
FİNANSMANI
İkinci el binek araç (motosiklet dahil)
veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize yüzde 0,82 finansman oranı ile taşıt finansmanı
imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El
Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Finansmanlarında azami limit 150 Bin TL olacaktır. Finansman tutarı kasko değeri
üzerinden özkaynak/yabancı kaynak
üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa
kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecek. 1.El ve 2.El tüm Taşıt Finansmanlarında asgari özkaynak ve azami
vade yasal sınırlamaları uygulanmakta-

dır. Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecek.

SOSYAL HAYATI
DESTEK FİNANSMAN
PAKETİ
FİRMA KATKI PAYLI TÜKETİCİ FİNANSMANI
Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda
sağlanmasının yanı sıra yerli üretim
yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya,
ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim
yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak
ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı ile 6 ay ödemesiz azami
60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman
oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacak.

FATURALI TÜKETİCİ FİNANSMANI

Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan 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
bin TL, azami 30 bin TL finansman tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami

60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi
kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı
Destek Finansmanı Paketi başvuruları
5 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecek.

TATİL DESTEK FİNANSMAN PAKETİ
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan
müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin
finansman ihtiyacının uygun şartlarda
sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla; Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat
acentelerine tatil paketi satın almak için
başvuran müşterilerimize 10 bin TL’ye
kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile
uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu finansmanın 1.
ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin

taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır.
Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı finansmanın oranı aylık yüzde 0,67
oranına denk gelmekte. Uygulamaya
dahil olacak firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır. Tatil Destek Finansman Paketine başvuru tarihi ve
kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak. Diğer taraftan; bireysel ihtiyaç Finansman Paketi ile son iki ayda rekor
seviyede bireysel finansman kullandırımı yapılmış olup, söz konusu finansman başvuruları sona erdi. Öte yandan
dün ise kamu bankalarından da ekonomiyi hareketlendirecek bir hamle gelmişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve
VakıfBank normalleşme sürecine geçiş
ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni
kredi paketini hayata geçiriyor. Vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun
şartlarda sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan paketi dün 3 banka ortak duyurdu. ‘Tarihi imkanlar sunan pakette
konut, taşıt, sosyal hayata destek ve tatil
kredileri bulunuyor.

Türkiye tatil araştırmasında
7. sırada

TUI İngiltere ve İrlanda, pandemi sonrası insanların
önceliklerinin neler olduğunu ve tatil bu öncelikler
arasında nasıl bir yer tuttuğuna ilişkin araştırma yaptı.

T

UI İngiltere ve İrlanda, koronavirüs
sonrası tüketicinin önceliklerinin neler
olacağına ilişkin bir araştırma yaptı.

YÜZDE 15 'HEMEN KAÇARIM' DİYOR

EN ÇOK
ÖZLEDİKLERİ ŞEY
TATİL DEĞİL

Araştırmaya katılanların yüzde 15'i en
kısa sürede bulunduğu yerden uzaklaşmak istediğini belirtirken, yüzde 16'sı kış
tatili yapmayı ve yüzde 45'i ise 2021 yaz
sezonundan önce tatile çıkmak istediğini
beyan etti.

2 bin yetişkinle yapılan araştırmaya göre,
pandemi sonrasında insanların birinci önceliği tatil değil. Araştırmaya katılanların
yüzde 75'i en çok ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmeyi özlediğini belirtirken, en
çok dışarıda yemek yemeği özlediğini söyleyenlerin oranı yüzde 47 olarak belirlendi.
'En çok tatile çıkmayı özledim' diyenlerin
oranı ise yüzde 38 olarak belirlendi.

VİLLA TATİLİ ARAMALARINDA ARTIŞ VAR
TUI'nin yaptığı araştırmada, koronavirüs
önlemlerinin yavaş yavaş kaldırılması ve
turizm destinasyonlarının açılmasıyla birlikte, her şey dahil tatil aramalarında artış

yaşanmaya başladı. Buna karşın, kendin
pişir-kendin ye veya villa tatillerine ilişkin
aramalarda da ciddi bir artış söz konusu.
İngiltere'nin yoğun olarak tatile çıktığı
mayız ve haziran aylarına dönük rezervasyonların iptal edildiği ve yeniden planlandığı belirtilen araştırmada insanların
koronavirüs sonrası en çok gitmek istediği
destinasyonlar ise şu şekilde sıralandı.
* İspanya
* Yunanistan
* İtalya
* Florida
* Karayipler
* Hırvatistan
* Türkiye
* Meksika
* Tayland
* Dubai

THY yurt dışı
uçuşlarına başlıyor
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a. 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden
Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" dedi.

D

ünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu
uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran Türk Hava Yolları
yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.
Bayrak taşıyıcı havayolu, yaşanan
olağan üstü süreç sonrasında misafirlerinin seyahat beklentilerine ve
ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla
Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden
Anadolu’daki 14 noktaya direkt
uçuş gerçekleştirecek. Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş
birliği içerisinde adımlar atan küresel marka bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.
Misafirlerinin uçuş güvenliği ve
sağlığını en öncelikli konu olarak
değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları
analiz ederek Avrupa’da; Almanya,

İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç
ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14
noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

HİÇ PLANLANMAMIŞ YENİ ROTALAR
Türk Hava Yolları yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği
uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya
başlayacak. Planlamaya ilk kez
dâhil edilen; Basel- Gaziantep, Hannover- Diyarbakır, Salzburg –
Ordu/Giresun, Frankfurt – Elâzığ,
Amsterdam – Kayseri uçuşları 2020
yaz dönemi için planlandı ve biletleri
satışa açıldı. Bu uçuşlara ek olarak
geçtiğimiz dönemlerde de sefer icra
edilmiş olan uçuşlar misafirlerin en
çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.
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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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ALANYA BELEDİYESPOR KURSİYERLERİNE KAPILARINI AÇTI

Koronavirüs nedeniyle tatil edilen spor tesisleri, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılmaya başlandı. Birçok
branşta faaliyet gösteren Alanya Belediyespor kulübü de normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine yeniden başladı.

K

orona virüs salgınında geçirilen başarılı bir sürecin ardından
yeni
normalleşme
süreciyle birlikte spor tesisleri de kapılarını açtı. Yaklaşık iki buçuk aydır
faaliyetlerine ara veren Alanya Belediyespor Kulübü de faaiyetlerine yeniden başladı.

BÜYÜKLERE
AÇILDIK'
Dört yıldır Alanyaspor'da görev
yapan Baran Bojnak, turuncu-yeşilli takımın ilk ve
tek tercümanı

BARAN BOJNAK
MESLEĞİNİ ZİRVESİNDE
13 yabancı futbolcusu bulunan aytemiz Alanyaspor'da tek tercüman
görev yapıyor. Portekizce, İspanyolca,
İngilizce ve Boşnakça konuşan tercüman Baran Bojnak Akdeniz ekibinde
9 yıldır iletişimin adresi oldu.

A

ytemiz Alanyaspor'un tercümanı Baran
Boçnak, takımın başarısında önemli rol oynuyor. Turuncu-yeşilli takımın tek tercümanı olan Boçnak, 13 yabancı futbolcunun sesi
olarak yoğun mesai harcıyor. Portekizce, İspanyolca, İngilizce ve Boşnakça konuşan tercüman
Baran Boçnak, yaklaşık 9 yıldır Süper Lig'de çok
sayıda yabancı futbolcunun sesi oldu. Son 4 yıldır da 13 yabancı futbolcusu olan Aytemiz Alanyaspor'un tercümanlığı üstenen Boçnak, yoğun
mesai harcıyor. Tüm yabancı futbolcu röportajlarında yer alan Boçnak, bunun yanı sıra idmanlarda ve saha içlerinde de iletişim köprüsü oluyor.
Aytemiz Alanyaspor'da 4 yıldır görev yapan başarılı tercüman Baran Boçnak, Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'e adım attığından beri futbol
ailesinin her bir bireyi tarafından başarısıyla takdir kazandığını söyledi.
“Zor bir görevimiz olduğunu düşünüyorum”
Yaklaşık 9 yıldır Süper Lig’de tercümanlık yaptığını söyleyen Boçnak, “Alanyaspor’dan önce 5 yıl
Gaziantepspor’da çalıştım. Tabii Gaziantep’teki
son 2 sene idari menajer yardımcılığıyla geçti. Zor
bir işimiz var çünkü Türkiye’de tercüman olarak
görev yapmak sadece dil becerisiyle sınırlı değil.
Aynı zamanda idare anlamda da önemli sorumluluklar getiriyor. Futbolcuların sadece iletişimiyle değil, krizi yönetebilmenizle de alakalı bir
durum söz konusu. Biliyorsunuz ülkemizde futbol
çok dinamik bir spor, keza saha dışındaki olaylar
da çok dinamik şekilde geçiyor. Bunları iyi idare
edebilmek gerekir. O yüzden zor bir görevimiz olduğunu düşünüyorum “dedi.
“İşleyen sistemle beraber bizimde başarılı olmamız lazım”
Alanyaspor’un taraflı tarafsız herkesin takdirini
kazmış bir kulüp olduğunu ifade eden Boçnak,
“Gerek saha içerisinde oynadığı güzel futbolla, gerekse de saha dışındaki idare başarısıyla Alanyaspor takdir kazanıyor. Sürekli gelişen bir
yapımız var. Kulüp personeli olarak bize çok
büyük sorumluluk düşüyor. Her ne kadar kulübün idare anlamda başarısı üst seviyede olsa da
bunla birlikte daha varsa sorumlukları var. İşleyen sistemle beraber bizimde başarılı olmamız
lazım. Bütün personel arkadaşlarımda bu yönde
özverili bir şekilde çalışıyor. Herkes elini taşın altına koyuyor bu süreçte. Korona virüs her ne
kadar dünya futbolunu eklemiş de olsa artık sahalara dönüşler başlayacak. Önümüzdeki haftalarda da ülkemizde ligler oynanmaya devam
edilecek” diye konuştu.
“Hedeflediğimiz Türkiye Kupası’nı almış oluruz”
Korona virüsün futbolu çok etkilediğini belirten
Boçnak, şunları söyledi:
“Korona virüs bizi olumsuz etkiledi. Alanyaspor
olarak aslında hiç antrenmanlara ara vermedik.
Futbolcularımıza sürekli evlerinde çalışmaları
için spor materyalleri temin ettik. Onların lige
hazır bir şekilde elimizden geleni yaptık. Umarım bu süreçte de başarılı oluruz. Buradan bir
mesajımda bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarıma olacak. Ben uzun süre futbol oynadım
daha sonra bu mesleğe geçiş yaptım. Eğer futbolu
seviyorsanız, dil yetenekleriniz başarılıysa kesinlikle bu işi yapmanızı tavsiye ederim.”

Konuyla ilgili Alanya Postasına konuşan Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, 18 yaş altı hariç
büyüklere yönelik bütün branşlarda
faaliyetlere başladıklarını açıkladı. Erken, "Biz
pandemi süreci
atlattıktan
sonra bütün salonlarımızı
açma kararı
aldık ama yoğunluğumuz çocuklar olduğu
için 18 yaşaltı
çocukların da
Mehmet Erken, sözgelememesinden
lerine şöyle devam
dolayı zorluk
etti: "Spor tesisleriçektik. Ana
nin 18 yaş altı için de
branşlarımız bilbu ay sonunda açıldiğiniz gibi ağırmasını umuyoruz.
lıklı olarak
Aslında açık alan
futbol, voleybol
tesislerini açılabive basketbol
lirdi. Çünkü virüsün
ama bu süreçte
açık havada bulaşma
bu branşlarımızı
riski daha az. Bence
açamıyoruz
kapalı spor salonlaçünkü 18 yaşaltı
rından önce açık alan
kişilerin dışarı
spor tesisleri açılmaçıkması yasak.
Mehmet Erken: 'Zinde ve sağlıklı kalmak için
lıydı. Kreşler açık
O yüzden yetişherkesi spor yapmaya davet ediyorum'
ama futbol sahaları
kinler için olan
kapalı ilginç."
spor dallarımızı açtık. Bunlarda plates var, step, aerobik, yoga, fitness ve
yogalates var. Bu süreci de insallah
kısa zamanda hep beraber atlatacaYeniden faaliyete tedbirler alarak başğız. Normale geçişle birlikte diğer
ladıklarını belirten Erken, "En başta
kurslarımıza da başlayacağız" dedi.

'İLGİNÇ'

belediyemizin himayesinde bütün salonlarımız düzenli olarak hijyen kurallarına göre gerekli cihazlarla
temizleniyor. Onun dışında salonlarımıza gelen kursiyerlerimizin önce girişte ellerini yıkamasını sağlıyoruz.
Ardından dezenfektan kullandırıyo-

ruz. Ateş ölçer cihazla ateşini ölçüyoruz. Salonlara sınırlı sayıda kursiyer
alıyoruz. Bu nedenle seans sayısını
arttırdık. Yani salonumuz daha uzun
süre açık kalıyor. Salonda alınması
gereken bütün önlemleri aldık, titiz ve
dikkatliyiz" diye konuştu.

'TEDBİRLİYİZ'

RAKİPLERDEN HABERLER

Medipol Başakşehir,
Süper Lig’in 27. haftasında
Alanyaspor ile oynayacağı
maçın hazırlıklarını
dün sabah yaptığı
antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir,
hazırlıklarına
devam etti
F

atih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle
başladı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını saat
17.00’de gerçekleştirecek.

Kayserispor galibiyete şartlandı
2

7.haftanın açılış maçında 12
Haziran Cuma günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda
saat
21.45’de
başlayacak olan karşılaşma öncesi hazırlıklarını 11 Haziran
Perşembe günü tamamlayacak
olan Sarı-Kırmızılılarda tek
hedef lige kaldığı yerden başlamak. 22 puanla ligde son sırada
yer alan Sarı-Kırmızılılar kalan
son 8 haftada küme düşme hattında kurtulmak istiyor. Hes
Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Lige kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Birbirinden önemli 8 maça çıkacağız. Bunlardan ilki olarak Fenerbahçe
ile
deplasmanda
karşılaşacağız. Hedefimiz puan
veya puanlarla dönmek" dedi.

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

6.Alanyaspor

O
26
26
26
26
26

G
15
15
14
14
13

B M A Y P
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

7
7
8
7
9
7
5
11
7
4
8
7

8
9
10
11
10
12
14
10
13
15
13
14

46
31
36
26
29
33
38
21
38
26
23
28

34
30
41
34
43
44
50
33
40
44
45
62

40
37
32
31
30
28
26
26
25
25
23
22

BAL 7. Grup Puan Durumu

Hes Kablo Kayserispor, ligin
27.haftasında deplasmanda
oynayacağı Fenerbahçe maçı
hazırlıklarını Teknik Direktör
Robert Prosinecki nezaretinde
yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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

Çarşamba 3 Haziran 2020

GÜNDEM

