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“Yeni normallerle”
tatil … � 6’DA

Cengiz TOPÇU

Gençlik
� 2’DE

Mehmet DİKİCİ

Çocuğunuzla Evde Neler
Yapabilirsiniz? � 3’TE

Ayşe ÇETİNKAYA

İPTALLER GELİYOR
Alanya turizmi kaynak pazarlardan gelen kötü

haberlerle beklentisini düşürüyor. Alanya'nın
en önemli kaynak pazarı Rusya, Mayıs ayı-

nın ardından, şimdi de Haziran turlarını
iptal ediyor.  Rus Tur Operatörleri Birliği,

ülkedeki büyük tur operatörlerinin Ha-
ziran ayı için daha önceden satın alı-
nan yurt dışı turlarını iptal etme
kararı aldıklarını duyurdu. 

RUSYA'DA KALIN, 
YA DA ERTELEYİN

Bölgeye Rusya'dan turist getiren tur
acenteları, Anex Tour, Coral Tra-
vel'in Haziran turlarında iptaller
başladı. Satın aldıkları turlar iptal
edilen turistlere Rusya içindeki des-
tinasyonlara seyahat etmeleri veya
yurt dışı turlarının tarihlerini erte-
lemeleri yönünde teklifte bulunul-
duğu belirtiliyor.                    � 9'DA

RUSYA'DAN TATSIZ HABER
Alanya'nın en güçlü ve önemli kaynak pazarı olan Rusya'dan art arda kötü haberler geli-
yor. Rusya Mayıs ayı turlarının ardından yurt dışı tatilinde Haziran turlarını da iptal ediyor

Alanya'da sıcaklığın ani yükselişi ile birlikte,
termometreler 40 dereceyi gösterdi. Bunal-
tan sıcak hava dalgasının sebeplerini anla-
tan İpek, artışın önümüzdeki yıllarda çok
daha sert bir şekilde olacağını vurguladı. Kü-
resel ısınmanın iki temel faktörünün oldu-
ğundan bahseden İpek, "Bir tanesi güneş
hareketi ile birlikte ortaya çıkan doğal deği-
şimdir. İkincisi insan eliyle oluşturulmuş bir
değişim. Artık baharı yaşamadan yaza geçme
durumu söz konusu. Buzulların yüzde 35 eri-
mesi ile beraber deniz seviyesinin yükselmesi
bekleniyor. Bütün bu etkilerle önümüzdeki
yıllarda nasıl bir dünya ile karşılaşacağımızı
hepimiz merak ediyoruz" dedi.

Baharsız yaz yakındır
Alanya Posta TV'nin canlı yayınına bağlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doğa Bilimleri Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Dr. İpek, küresel ısınmayla birlikte
dünya düzeninin değiştiğini ve bahar gelmeden yazın yaşanmasının söz konusu olduğunu söyledi

Hollandalı tur operatörü Corendon, ara-
larında Türkiye'nin de bulunduğu sınırlı
sayıda noktaya 'koronasız' tatil paketi su-
nacağını açıkladı. İlk etapta Türkiye'ye
yönelik çalışmaya başlayan Corendon,
tatile uygun müşterilerine, otele varana
dek dış dünyayla bağlantılarını kesecek
şekilde yolculuk planlıyor.               � 4'TE

Koronavirüs salgınından etkile-
nen turizm sektörü ile birlikte
Alanya esnafı da ekonomik
krizi en uç noktada yaşıyor.
Alanya Postası Gazetesi'ne ko-
nuşan esnaflar, ‘Umudumuz

kalmadı, önümüzü göremi-
yoruz’ dediler.             � 4'TE

Alanya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru
dün 38.8 derece ile kırıldı, öğle saatlerinde ise sı-
caklık 40 dereceyi geçti. Nemin de yükselmesiyle
bunaltıcı hava etkisini şiddetlendirdi.  Alanya'da
65 yaş ve üstü vatandaşlar 6 saatlik dışarı çıkma
izninde sıcak hava nedeniyle şemsiyelerle ko-
rundu. Kimi ise evinde kalmayı tercih etti.  �4'TE

Alanya Emniyeti'nde yaz dönemi atama-
ları gerçekleştirildi. Alanya’da 10 yıldır
görev yapan Emniyet Amiri, Asayiş Büro
Amiri İsa Arı’nın ataması Tunceli’ye ger-
çekleşti. Önleyici Hizmetler Büro Amiri
Burhan Gevez de Bitlis’e atandı.   � 3'TE

Emniyette yaz dönemi ataması

Kızılay Alanya, ihtiyaç sahiplerine ayni ve
nakdi yardımlarını iletirken, çocuklara bay-
ram hediyesi verdi. Hayırseverler tarafından
alınan 3 bisiklet, çocuklara teslim edildi. �2'DE

Bayram hediyeleri Kızılay'dan

Şemsiyeli izinMayıs köpüğüyle geldiMayıs köpüğüyle geldi

Son günlerde deniz yüzeyinde ortaya çıkan
sarı tabakaya ilişkin Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nden açıklama geldi. Büyükşehir
açıklamasında, Alanya Postası Gazetesi'nde
de geçtiğimiz günlerde belirtildiği gibi deniz
yüzeyindeki maddenin “Mayıs köpüğü” ol-
duğuna dikkat çekti.                           � 6'DA

Murat Teymur Abdülkadir Öztürk 

Esnaf umudu kesti

Koronasız tatil paketi
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Farsçada genç hazine
demek, hazinemiz olan
gençler, ülkemizin geleceği

nereye gidiyor…
Eski Sümerler zamanındaki tablet-

lerde bile rastlanan “ne olacak bu
gençliğin hali” sorusu üzerine dü-
şünenler, araştıranlar ve yazanlar bir
hayli çok. Acaba zamana veya genç-
lere ayak uyduramayanlar mı, çağı
yakalayamayanlar mı yoksa onlarla
birlikte geleceğini ve bağımsızlığını yiti-
renler mi cevap vermeli, asırlar önce-
sinden gelen bu soruya…

Hz. Ali “çocuklarınızı çağı-
nıza göre yetiştirmeyin, gele-
cek çağlara göre yetiştirin”
derken, bir yönüyle yeni nesiller ile
bağımsızlığın kontrol edildiğine mi
işaret ediyor…

Gençleri milli ve manevi değer-
lerinden koparınca, geriye sadece
nefsani istek ve arzuların egemen
olduğu, gayesiz ve ruhsuz bir genç-
lik; vatan, bayrak devlet için nasıl
endişe duysun ki..

…

“Ey Türk gençliği! Birinci
vazifen; Türk istiklalini, Türk
cumhuriyetini, ilelebet muha-
faza ve müdafaa etmektir.

“Mevcudiyetinin ve istikba-
linin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin en kıymetli hazi-
nendir. İstikbalde dahi seni bu
hazineden mahrum etmek iste-
yecek dâhilî ve haricî bedhah-
ların olacaktır.” 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe hi-
tabesinde;

İstiklalimizi yani bağımsızlığımızı ko-
ruma görevini gençlerin idrakine sun-
muş ve devamında her daim
olabilecek tehlikelere dikkat çekmiş ve
bugün hala hitabe tazeliğini koruyor…

…
Nefsi besleyici, materyalist, men-

faatçi, çıkarcı bir toplumun içinde
diğer gam bir gençliği nasıl umut
edebiliriz. Oysaki, kendinden baş-
kasını düşünmek, hangi fikri moti-
vasyon ile olursa olsun değerli iken.
Bu tür bir ulvi düşünceyi engelle-

mek ve sadece nefsi körükleyici,
bencil bir sanal mutluluk âlemi
oluşturmak ile bağımsızlığımız da
tehlikeye girmiyor mu?

Nefis diye bir varlıktan haberi ol-
mayan, farkında olmadan sürük-
lendiği zamanın içinde sadece süfli
arzularının peşinde koşan bir genç-
lik nereye gidebilir ki…

Muhteşem Süleyman diye dosta
düşmana nam salmış Cihan Padi-
şahı bile yazdığı beyitte;  

“Nefse hazzın ey Muhibbi
vermegil hayvan-sıfat 

Zabt-ı nefs et arif ol âlemde
insanlık budur” 

derken, hangi medeniyete işaret
ediyor, nedir onu bu kadar nefse
hoş imkânlar elindeyken, bu muha-
sebeye sevk eden kültür…

Çocuk terbiyecisi uzmanların
tavsiyelerinde, “zengin de olsa-
nız arada çocuklarınıza kuru
ekmek yedirin, her istediğini
almayın” diyorlar. Omuzlarına yük
yüklenince zorluklardan pes etme-
sin, nefsine ağır geldiği halde çalış-
sın, yan gelip yatmasın…

Ailelerinin şımarık çocuğu bü-
yüdüğünde, ülkesinin geleceği ol-
duğunda ‘Seyit Onbaşı’yı nasıl
anlasın ki survivor falan var-
ken…

…
Ramazan ayı, insanın nefsi ile

muhasebesi, yokluğu ve zorluğu
hissetme, başkalarının haline du-
yarlı olma ve akli melekelerini, ru-
hunu zenginleştirme anlamında
oldukça güzel bir fırsat. Oruç, sağ-
lıklı düşünmeyi, kalbin rikkatini sağ-
layan ve başkasının derdi ile
dertlenmeyi öğreten bir okul…

…
Çare;
Medeniyetimizin pak, makul,

sağlam, doğru, mantıklı, ilmi ve ulvi
itikadını iyi öğren

Yalnız kendini, nefsini, zevkini,
keyfini düşünmekten kaçın; ana ba-

banı, akrabanı, ahbabını, dindaşını,
mazlum ırkdaşlarını, esir toprakla-
rını da düşün, hatta hatırından hiç
çıkarma

Mensup olduğun millete karşı
vazifeni iyi ifa edebilmek için istik-
bale iyi hazırlan

İlim yönünden ileri ve güçlü ol-
maya çalıştığın kadar; irfan, ahlak,
takva, ihlas, ruh ve nefis terbiyesi
bakımından da olgun, derin ve
yetkin olmaya gayret sarf eyle

Her gün hatalarını, başarılarını,
çalışmalarını gözden geçir ve ken-
dini kontrol edip muhasebe yap;
hatalarını ve menfi duygularını bı-
rakmaya, yeni ve güzel hasletler ve
daha yüksek vasıflar edinmeye
uğraş

Yüksek ve olgun bir çevre edin-
meye ve kurmaya çalış, ilmî irfan
meclislerine devam et

Zamanını iyi değerlendir, zaman
kayıplarını azaltmaya, verimli saat-
lerini arttırmaya gayret et

Ailene veya sorumlu olduğun
fertlere sahip ol, onları da kaliteli
yetiştirmeye gayret et

Muhtaç olduğun kudret damar-
larındaki asil kanda mevcuttur.

Gençlik

Türkiye'de perşembe gününden itibaren
Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava
akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak

hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12
derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge
Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi
günü en yüksek sıcaklık 37.4 derece ölçüldü.

İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE 
TUTULDU

Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yı-
lından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru
26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ile kırılmıştı.
Dün ise termometreler saat 11.23'te 75 yıl önceki
en yüksek sıcaklık 38.7'yi gösterdi. Yalnızca 7 da-
kika sonra termometreler son 91 yılın en yüksek
sıcaklığı olan 38.8'i göstererek rekor kırıldı. Kentte
nem oranının yüzde 8, deniz suyu bıcaklığının ise
24 derece olduğu kaydedildi.

TÜM ZAMANLARIN 
MAYIS REKORU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif
Gültekin ise yaptığı açıklamada, "1945'te 38.7
derece olarak ölçülen mayıs ayı rekor sıcaklık
değeri an itibari ile aşılarak 38.8 derece olarak
ölçüldü. Antalya'da tüm zamanların mayıs ayı
sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık artmaya devam
ediyor" ifadelerine yer verdi. Sıcaklık rekoru-
nun kırılmasının beklendiği kentte hafta sonu

olmasına rağmen sessizliğin hakim olduğu gö-
rüldü. Kısıtlama olmamasına rağmen vatan-
daşların sıcak hava nedeniyle evlerinde
kalmayı tercih ettiği görüldü. Kentin en işlek
noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı,
Işıklar Caddesi, Üç Kapılar ve Konyaaltı Sahi-
li'ni tepeden gören varyant seyir terasının ol-
dukça sakin olduğu gözlendi.

SICAKTAN KURTULMAYA
ÇALIŞTILAR

Antalya'da hava sıcaklığı rekoru kırılırken, dün
ve bugün sıcaktan bunalan kent halkı ise serin-
lemek için farklı yöntemler seçti. Sosyal medyaya
da yansıyan görüntülerde kimi üzerinde elbise-
leriyle hortumla duş alırken, kimi pet şişelere dol-
durduğu suyu başından aşağı döktü. Bir
vatandaş ise bölgenin en yüksek noktalarından
biri olan ve her kış kayak severlerin akın ettiği
Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde kalan az
miktarda kar kütlesi üzerinde kayarak serinledi.
Vatandaşların bulduğu önlemler bunaltıcı sıca-
ğın etkisini gözler önüne serdi.

40 DERECEYİ GEÇTİ

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık re-
koru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saat-
lerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 12.30'te
kaydedilen sıcaklık 40.2 derece oldu.

SICAKLIK 41.8'DEN SONRA
DÜŞÜŞE GEÇTİ

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık re-
koru dün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatle-
rinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 13.45'te
kaydedilen sıcaklık 41.8 derece oldu. Sıcaklık
değeri saat 14.00'ten sonra düşüşe geçti. Bu-
günkü sıcaklıkların da 40 derecenin üzerinde
olmasının beklendiği kaydedildi. 

Alanya Gençlik Merkezi Müdürü
Nazif Emre Kıldırgıcı ve Gençlik
merkezi üyesi gençler Kızılay’a
kan bağışında bulundu.

Kızılay'daki kan stoğu her geçen gün azalır-
ken, kan arayışındaki aciliyet de artıyor. Bu
kapsamda birçok kesimde kan bağışında bu-

lunuyor. Alanya'da son olarak Gençlik Merkezi kan
bağışında bulundu. Alanya Gençlik Merkezi Mü-
dürü Nazif Emre Kıldırgıcı sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, “Kızılay'ın daha çok kana
ihtiyaç duyduğu kan stoklarının ihtiyaca cevap ve-
remeyeceği seviyeye kadar indiği bu günlerde gö-
nüllü gençlerimiz ve personelimiz ile birlikte biz de
varız dedik ve 15- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kan
bağışında bulunduk. #Daimahazırız #Kızılay” ifa-
delerini kullandı. � Haber Merkezi

Türkler Mahallesi’nde 23 Nisan’da yapı-
lan yardım organizasyonu esnasında
“Onların sizden bir isteği var! Bize Bi-

siklet Alır mısınız?’ Videosu paylaşılmıştı. 3
çocuğa hala bisikletlerinin temin edilmediği-
nin 12 Mayıs’ta duyurulmasından sonrası, 2
hayırsever 3 bisikleti alıp Kızılay Alanya Şu-
besine teslim etti. Alanya Belediyesine ait
kamyonet yardımı ile çocuklara götürülen bi-
sikletler teslim edildi.

3 ÇOCUĞA 
BAYRAM HEDİYESİ

Türk Kızılayı Alanya Şubesi Kadın Kolları

Başkanı Hanife Özen ve beraberindeki gö-
nüllüler tarafından teslim edilen bisikletleri
alan bayram hediyesi olarak alan 3 çocuk ise
mutluklarını pedal çevirerek gösterip teşek-
kür ettiler. � Özgür YILMAZ

Alanya'da sıcaklık tarih yazdı
Antalya ve Alanya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.8 de-
rece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı
en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ölçülmüştü.

Çocukların hayali gerçek oldu
Kızılay Alanya, özellikle Kovid-19 salgının başladığı günden itibaren dur durak bilmiyor. Ayni ve
nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran gönüllüler, çocukları da sevindirmeyi ihmal etmiyor.

Gençlik Merkezi
bağışta bulundu



-
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Sevgili anne-babalar, virüsnedeni ile evde geçirdiğimizbu dönemi çocuğunuzungelişimine önemli ölçüde katkı sağla-yabileceğiniz bir süreç olarak düşün-mek ve şekil vermek sizin elinizde.Evde kaldığımız bu süreçte boş za-manlarınızı çocuğunuzla birlikte çe-şitli oyunlar oynayarak ve aktiviteleryaparak geçirmek, aile içi ilişkilerini-zin gelişmesi açısından son derecefaydalıdır. Çocuğunuzla olan iletişi-minizi olumlu yönde etkileyecekoyunlar ve aktiviteler, günlük işlerini-zin yorgunluğunu ve bu sürecin ver-miş olduğu stresi üzerinizdenatmanıza da yardım edebilir. Çocuk-larınızın Keyifli Zaman Geçirebilmesiİçin Ev Aktiviteleri

Çocukların yaratıcılık duygusunugeliştirirken onların el ve göz koordi-nasyonu konusunda daha iyi halegelmesini sağlayan resim çizme akti-vitesi, ailece gerçekleştirilebilecek ak-tivitelerin başında gelir. Yalnızcakağıt veya kartona değil, çocuk oda-larının belirli bölümlerine yapılabile-cek duvar çizimleri de, çocuklarınodalarını diledikleri gibi şekillendire-bilmelerine imkan tanır.
Ailenin çocukları için yapması ge-reken en önemli şeylerden biri, on-lara doğa bilincini aşılamaktır. Evdebulunan çiçeklerin çocuklara tanıtıl-ması, onların doğadaki oksijen dön-güsüne katılarak neler başardıkları,su ve güneşin bitkiler için önemi gibikonular çocuklara yeterli oranda an-

latılmalıdır. Bu faydalı aktivite, bitki-lere su verilmesiyle tamamlanabilir.
Yemek ya da tatlı yapılacağızaman üretim sürecine çocukları dadahil edebilirsiniz. Mutfağın dağıl-masından endişe etseniz bile onlarabir şans verin ve birlikte yemek yada tatlı hazırlamanın tadını çıkarın.Ayrıca çocuklar, katkıda bulunduk-ları yemekleri yeme konusundadaha isteklidir. Onların çok da seve-rek tüketmedikleri sebze yemeklerinibirlikte yapmayı deneyin ve önce-den yemedikleri bu yemekleri nasıl

afiyetle yediklerine şahit olun.
Anne-Babalarda OyunlaraDahil Olmalı
Küçüklerin el becerilerini arttırır-ken hafızalarını ve parçadan bütünegitme mantıklarını geliştiren yapboz-lar, boş zamanlarda uygulanabilecekaktivitelerdendir. Özellikle yapbozkonusunda deneyimli çocuklar içinalınabilecek birkaç yüzlük yapbozlar,çocukların ebeveynleriyle sırt sırtavererek tamamlayabilecekleri ürün-lerdir. Çocuğunuzun daha önceyapboz deneyimi olmadıysa az sa-yıda ve daha çok sade çizimli mo-dellere yönelmeniz uygun olur.
Evde oynanan oyunlar arasındabulunan köşe kapmaca ve körebegibi çevre algısı arttıran oyunlar, ço-cuklarınızın sizinle olan iletişimini enüst düzeye çıkarır. Çocukların sevdik-leri bu oyunları arkadaşlarının yan

ısıra aileleriyle oynayabilmeleri, on-lara bambaşka bir deneyim yaşatır.
Herhangi bir müzik aletini çalıyorolsanız da olmasanız da küçüklerlebir arada olduğunuz zamanlardamüzikle dolu eğlenceli oyunlar veaktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Ço-cuklar için özel olarak üretilen müzikaletlerinin yanında, mutfak eşyala-rını da kullanarak müzik yapabilir,hepinizin bildiği ortak şarkıları ses-lendirerek unutulmaz anlar yaşaya-bilirsiniz.
Çocukların kendilerine olangüven duygularını yukarıya taşıyançocuk aktiviteleri ve ailece evdeçocuk oyunları oynamak, aile içibağların güçlenmesi için de önemli-dir. Siz de çocuklarınızla birlikte ol-duğunuz zamanlarda ortak kararalarak dilediğiniz aktiviteleri uygula-yabilir, daha mutlu bir geleceği bir-likte inşa edebilirsiniz

Çocuğunuzla Evde Neler Yapabilirsiniz?

Emniyet Genel Müdürlüğü yaz dö-nemi atamalarını tamamladı. İçiş-leri Bakanlığınca onaylanan tayinkararı ile Alanya Emniyet Müdürlü-ğü’nde de çok sayıda atama gerçekleşti.

Alanya’da 10 yıldır görev yapan EmniyetAmiri, Asayiş Büro Amiri İsa Arı’nın ata-ması Tunceli’ye gerçekleşti. Önleyici Hiz-metler Büro Amiri Burhan Gevez deBitlis’e atandı. � Özgür YILMAZ

Alanya Emniyetinde yaz dönemi
atamalar gerçekleştirildi. Çok
sayıda polis memurunun yanı
sıra iki amirin de tayini çıktı.

Alanya Emniyeti'ndeatamalar gerçekleşti

Alınan istihbaratı değerlendiren Alanya İlçe Jan-darma Komutanlığına bağlı ekipler, AlanyaCumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeKestel Mahallesi'ndeki O.K.'nin (35) ikametine ope-rasyon düzenledi. Operasyonda O.K. gözaltına alınır-ken, evde yapılan detaylı aramada bir çadır içerisindeuyuşturucu yetiştirmek için damlama, havalandırma,ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek ku-rulduğu görüldü. Ekili vaziyette 19 kök "skunk" adıverilen uyuşturucu, uyuşturucu satışında kullanılanhassas terazi ve düzenek aparatları ele geçirildi. Ka-rakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenO.K. sulh ceza hakimliği tarafından denetimli ser-bestlik getirilerek serbest bırakıldı. � İHA

Karantina bölgesinde
dezenfeksiyon başladı
Antalya’da korona virüs önlemleri çerçevesinde karantina uy-
gulanan bölgede ikamet eden Muratpaşa Belediyesi personeli,
belediye tarafından kendilerine ulaştırılan teknik ekipman, özel
kıyafetler ve kimyasallarla dezenfeksiyon çalışmasına başladı.
Yarın da bölgede sokaklar baştan sona arazözlerle yıkanacak.Muratpaşa Belediyesi, İlçe

Hıfzıssıhha Kurul Ka-
rarı ile karantina altına

alınan bölgede dezenfeksiyon ça-
lışmasına başladı. Belediye, ka-
rantina bölgesinde ikamet eden 8
personeline dezenfeksiyon ekip-
manları ve Sağlık Bakanlığı izinli
biyosidal ürünler ve özel kıyafet-
lerini ulaştırdı. Ekipler sabah sa-
atlerden itibaren çalışmalara
başlarken ilk olarak pozitif vaka-
nın çıktığı ev tepeden tırnağa de-
zenfekte edildi. Daha sonra tüm
bölgenin dip bucak dezenfeksiyo-
nuna geçildi. Bina girişleri, bahçe
kapıları, kamusal alanlar, çöp
konteynerleri dezenfekte edilir-
ken yarın da arazözlerle bölgede

tüm sokaklar dezenfektan maddelerle yıkanacak. Muratpaşa Be-
lediyesi, karantina öncesi de bölgede aynı personelle dezefeksiyon
çalışması gerçekleştirmişti. � Haber Merkezi

Uyuşturucu yetiştiricisi
serbest kaldıAlanya'da ısıtma ve

ışıklandırma sistemi
kurularak kenevir ye-
tiştirilen eve jan-
darma tarafından
düzenlenen bas-
kında 19 kök "skunk"
adı verilen uyuştu-
rucu ele geçirilirken,
olayla ilgili gözaltına
alınan şüpheli ise
serbest bırakıldı.

Alanya kırsalındaki 12 farklı yayla evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle
jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalanan 4 şüphelinden 2’si tutuklandı.Alanya’nın Gökbel Yaylası’ndaki 12farklı evden hırsızlık yapıldığı bilgisineulaşan Alanya İlçe Jandarma Komu-tanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araş-tırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakoluekipleri, çalışma başlattı. Alanya CumhuriyetBaşsavcılığının koordinesinde teknik ve fizikitakip yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerininV.Ş. (16), M.N.Y. (24), E.Ş. (19) ve Azerbaycan

uyruklu M.B. (22) olduğunu tespit etti. Bununüzerine harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi ad-reslerinde yakalayarak gözaltına aldı.
SAHİPLERİNE 
TESLİM EDİLDİ

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye

sevk edilen V.Ş. ve M. B. adli kontrol şar-tıyla serbest kalırken, diğer 2 şüpheli isesulh ceza hakimliğince tutuklanarakAlanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gön-derildi. Ayrıca adreslerden çalınarak bir iş yerinesatıldığı tespit edilen 2 televizyon, jenera-tör ve av tüfeği ise ele geçirilerek sahiple-rine teslim edildi. � İHA

Yayla hırsızları tutuklandı
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Karlama, Toroslar'dan getirilen karın
şerbetle tatlandırması ile elde edili-
yor. Lezzetli bir serinletici olan ve

7'den 77'ye herkesin beğenerek tükettiği
karlama tezgahlardaki yerini aldı. Yayla-
dan getirilen ve çuval içinde korunan kar-
lama pekmez; şerbet ve meyve şurubuyla
tüketiliyor.Bardağı 1,5 liradan satılan kar-
lama, 5-10 ve 15 liralık kaplarla da paket

yapılıyor. Se-
rik'te hava sı-
caklığının 41
dereceye ulaş-
masıyla birlikte
dağlardan geti-

rilen kar için büyük emek verdiklerini be-
lirten karlama satıcısı Emine Salman, "Bu
karlama işine 2010 yılından beri devam
ediyoruz. Gündoğmuş yaylasından getiri-
yoruz, Eğri Göl'den. Bu o kadar zor ki o
dağları görseniz, bu kar nasıl çıkar dersi-
niz. O kadar emek sarf ediyoruz. Milleti
memnun etmek için, serinletmek için.
Yazın mükemmel bir lezzet bu. Özellikle
yaz aylarında Haziran'da başlıyoruz. Ekim
ayına kadar devam ediyoruz. Özellikle bu
lezzeti en çok sıcakta kalanlar, Yörükler ve
çocuklar tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Alanya merkezden Toroslara doğru
tırmanmaya başlayınca ortaya
çıkan doğa harikası çam ormanları-

nın bir kısmı çam köse böceği istilası al-
tında. Orman alanlarında görülen, hızla
üreyerek ağaç ölümlerine sebep olabilen,
insanların temas etmesi halinde şiddetli
kaşıntıya hatta alerjik bireylerde solunum
sıkıntısına sebep olan kese kurdu, yanlış-
lıkla yiyen hayvanlarda ise ölüme neden
olabiliyor.

ORMANLIK ALANA 
BIRAKILDI

Çam kese böceği ile mücadele için meka-
nik, kimyasal ve biyolojik mücadele gibi çe-
şitli yöntemler kullanılıyor. Alanya Orman
İşletme Müdürlüğü, Gazipaşa’da laboratu-
varda üretilen biyolojik mücadele silahı
olarak adlandırılan binlerce Kalasomo, Ge-
devet ve Kuşyuvası civarında ormanlık
alanlara bırakıldı. Tırtıl olarak toprağa
inen bu böcekler toprak altında 9 yıl kala-
biliyor. � Özgür YILMAZ

Koronavirüs salgını ile mücadele etti-
ğimiz süreçten geçerken normal-
leşme ve normal hayata geçiş

adımları kapsamında bazı işyerleri açıldı ve
sokağa çıkma yasağı kısmi kaldırıldı. AVM,
kuaför ve berberlerin açılmasına sevinen
kesim olduğu gibi henüz faaliyete geçeme-
yen ve kepengini açamayan esnaf serze-
nişte bulundu. Esnaf Murat Teymur ve

Abdülkadir Öztürk Alanya Postası Gazete-
si'ne esnafın sıkıntılarını anlattı.

'HERYER BOMBOŞ'

Esnaf Murat Teymur, “ Esnafın hali çok
kötü, eğer böyle giderse daha da kötü bir
hal alacak. Her yer bomboş. Alanya iske-

lesi en kalabalık
ve işlek olan cad-
delerden biri iken
şimdi ise bomboş
ve dükkanlar
günlerdir açmı-
yor. İlerleyen
günler için bir
umuduz yok. İn-
şallah güzel bir
gelişme olur ama
Haziran’ın çık-
ması lazım, Hazi-
ran’dan sonra
belki güzel ha-
berler bekliyo-

ruz” ifadelerini kullandı. 

'ÖNÜMÜZÜ 
GÖREMİYORUZ'

Esnaf Abdülkadir Öztürk ise, “ Korona-
virüs maddi ve manevi bizleri çok etki-
ledi. Özellikle biz esnafları çok etkiledi.
Çünkü esnafların gelir kaynağı dükkan-
ları yani turizmdir. Ama benim dükka-

nım yaklaşık 3
aydır kapalı. Tu-
rist olmadığı için
ben dükkanımı
işletemiyorum.
Şuan ki süreçte
bekleme aşama-
sındayız ama şi-
k a y e t ç i
olduğumuz bazı
noktalar var.
Çünkü bu şekilde
biz iflas eşiğine
geleceğiz. Aşağı
yukarı borç bata-
ğındayız. Kredi

ile nereye kadar gidebiliriz, borçla borç
ödenmez. Özellikle kendim ve tüm es-
naflar için diyorum; bu sene turizm açıl-
mazsa ve sağlık yönünden koronavirüse
bir çare bulunmazsa biz ne yapacağız,
dükkan sahipleri bize yardımcı olacak
mı, devlet kredi veriyor ama bizim bide o
krediyi ödememiz lazım. Fakat şuan ça-
lışıp, iş yapamıyoruz. Belli olan bir şey de
yok. Önümüzü göremiyoruz” dedi. 

� Alkın BİRİCİK

Hollanda merkezli tur operatörü Corendon, koronasız tatil
satışlarına başlayacağını duyururken ilk etapta Türki-
ye'ye yönelik çalışmalarına başlıyor. Şirketten yapılan

açıklamada, tatil satışlarının Corendon'un tüm yolculuğu kont-
rol edebileceği durumda olması kaydıyla gerçekleşeceği duyu-
ruldu. Dolayısıyla tatiller, şirketin Antalya'da sahibi olduğu
oteller için geçerli, uçuşlar da Corendon grubunun hava yolu şir-
ketiyle yapılacak. Amsterdam'daki otelinde bir test merkezi kur-
duğu belirtilen Corendon, pilotlar, kabin memurları, transfer
görevlileri de dahil olmak yüzlerce çalışanına uzman doktorlarla
koronavirüs testi yaparken Schiphol Havalimanı'nı yakınların-
daki bir diğer otelinde de, 50 euro karşılığında uçuş öncesinde
yolcularına Covid-19 testi uygulayacak.

DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTIYI 
KESECEK

Corendon tarafından yapılan açıklamada ise tatile uygun
müşterilerine, otelden Antalya'da sahip oldukları 3 otele va-
rana dek dış dünyayla bağlantılarını kesecek şekilde yolcu-
luk ayarlaması yapılacağı belirtildi. Testten geçmemiş
kimseyle temas sağlanmayacağı için uçuş esnasında da
maske ve sosyal mesafe zorunluluğu aranmayacak ve uçak-
taki yemek servisi de normal şekilde sürecek.

132 MADDELİK KRİTER

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen ay başlatılan sertifikasyon
çalışmasıyla Türkiye'ye sağlıklı turizm yapılmasına dönük
bir adım atmıştı. 132 maddelik kriter belirleyen bakanlık bu
doğrultuda tesislere sertifika vereceğini duyurmuştu.Bakan
Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yıl beklentiyi yüksek tutmamak
lazım. Ama ben bu yıl için otellerin yüzde 50-60’ını açabilir-
sek, iyi olacağını düşünüyorum” demişti.

26 HAZİRAN'DAN İTİBAREN 
SAĞLARIZ

Corendon CEO'su Steven van der Heijden yapılan açıklamada,
“1.5 metrelik mesafe ve maske zorunluluğu olan tatil bizim için
bir tatil değildir. Müşterilerimizin tatil boyunca otellerinde özgür
olmasını istiyoruz ve bunu 26 Haziran tarihinden itibaren sağ-
layabileceğimizi düşünüyoruz" derken, tek şartın otelden asla
ayrılmamak olduğunun altını çizdi. Daha önceki deneyimlerine
atıfta bulunan Corendon'un tepe yöneticisi, "Müşterilerimiz otel-
lerden genelde ayrılmıyor çünkü hem yeme içme hem de eğlence
olarak oteller her şeyi karşılıyor. Dolayısıyla tatilcilerin büyük
bölümünün istekli olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE

Diğer ülkelerdeki otoritelerle de görüştüklerini belirten Corendon
yetkilileri, kendi otellerinin olduğu İspanya'nın Ibiza ve Karayip-
ler'de bulunan Curaçao için de çalışma yürüttüklerini belirtti. Si-
cilya ve Sardinya'nın da adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle so-
kağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş
ve üstü vatandaşlara, geçen hafta

4 bu hafta 6 saat sokağa çıkmalarına izin
verildi. Meteorolojik verilere göre dün
Alanya’da hava sıcaklığı 40 derecelere
kadar çıkarken, 65 yaş üstü vatandaşlar,
izne rağmen dışarı çıkamadı. Yüksek sı-
caklıklar nedeniyle birçoğu evinde dur-
mayı tercih ederken, Alanya sokakları ve
sahilleri bomboştu. Plajlara girilmesinin
de yasak olması nedeniyle dünyaca ünlü
Kleopatra Plajı da boş kalırken, dışarı çık-
malarına izin verilmesine rağmen denize
giremedikleri için birçok 65 yaş üstü va-
tandaş evinde kalmayı tercih etti. 

ŞEMSİYELER 
İMDATLARINA YETİŞTİ

Sıcak havaya rağmen sokağa çıkan va-
tandaşlarsa kendini şemsiyelerle sıcaktan
korumaya çalıştı. Güzel havanın tadını çıkarmak
için dışarı çıkan 65 yaş üstü birkaç vatandaş
sahil bandında yürüyüş yaptı.  

SICAK HAVA YASAKTAN
AĞIR BASTI

Denize girilmesi yasak olmasına rağmen yüksek
sıcaklıkların olduğu ilçede bazı vatandaşlar de-
nize girdi. Kayalıkların kenarına saklanarak ve
ya insanların az olduğu plajlarda denize girenler
denizin keyfini çıkardı.

'BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZ
AMA SAHİL YASAK'

Kleopatra Plajı’na gelerek sıcakta en azından gü-
neşlenmek ve denize girmek istediğini söyleyen
68 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Özen
yasak olmasından dolayı hiçbir şey yapamadığını
söyledi. 20 sene önce Alanya’ya denizi için yer-
leştiğini söyleyen Özen Alışveriş Merkezleri ye-
rine sahillerin tedbirli olarak açılması gerektiğini
ifade ederken, “Alanya’nın güzelliği için burada-

yım fakat koronadan dolayı yasak. Bugün bizim
günümüz ama sahil yasak, parklar yasak.
AVM’ler açık. Bizim AVM’lerle işimiz yok. Biz
parkları, denizi doğayı istiyoruz, onun için bura-
dayız. Lütfen denizimizi bize bırakın. Başka bir
şey istemiyoruz. Tedbirlerimi aldım maskem vs.
18.00’a kadar ama nerede geçireceğim bu vakti?

AVM’ye girmem, serbest
ama sakıncalı olduğu için
ben kendim girmem. Park-
lara indim, apartmanın
içinde iki aydır oturuyo-
rum. Ama her yer yasak
nasıl geçireceğimi bilmiyo-
rum. Çantalar elimde hazır,
mayom içimde ama yasak.
Ben bir emekli öğretmen
olarak kurallara riayet
etmek zorundayım fakat
yasağın nedenini anlayamı-
yorum. Bu sahilin ne mah-
suru var? Burada tedbirleri

alsınlar, yığılmayı önlesinler ama denizleri bı-
raksınlar. Alanya’nın en güzel zamanı. Zaten biz
çok sıcaklarda tansiyon hastasıyız, yaşlıyız, 68
yaşındayım ben çıkamıyoruz. Şu günde çıkma-
mız lazım fakat yasak uymak zorundayız” dedi. 

Çam ağaçları istilada
Çam ormanlarıyla kaplı Toros dağları
çam kese böceğinin istilası ile karşı
karşıya. Çam ağaçlarının dallarında
yuvalanıp yapraklarıyla beslenen bö-
cekler, insanlar ve diğer canlı sağlığı
için de risk oluşturuyor. Alanya’da or-
manları bu böceklerden kurtarmak için
biyolojik mücadele başlatıldı.

Toroslardan getiriyorlar,
yok satıyor

Antalya'da sıcakların
gelmesiyle birlikte kar-
lama günleri başladı. 

Esnafın umudu kalmadı
Koronavirüs salgınından etkilenen turzim sektörü ile birlikte Alanya esnafı da ekonomik krizi en uc noktada ya-
şıyor. Esnaf Alanya Postası Gazetesi'ne konuşarak, umutlarının kalmadığını ve önlerini göremediklerini söyledi

Murat Teymur Abdülkadir Öztürk 

Hollandalı tur operatörü Corendon, aralarında Türkiye'nin de
bulunduğu sınırlı sayıda noktaya 'koronasız' tatil paketi su-
nacağını açıkladı. Ancak Corendon yapacağı bu uygulama
ile misafirleri yalnızca kendi otelinde ağırlayacak.

Corendon'dan 'koronasız
tatil paketi' hamlesi

Şemsiyelerle korundular
Alanya'da 65 yaş üstü vatandaşlar 6 saatlik dışarı çıkma
izninde sıcak hava nedeniyle şemsiyelerle korundu

Hikmet Özen
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Pandeminin yaralarını sar-
maya başlayacağımız ay-
lara doğru giderken

sürecin sektörde yarattığı olumsuz
ortamın yeni seyahat alışkanlıkla-
rını da beraberinde getireceğinin
işaretlerini almaya başladık. İç tu-
rizmde özellikle Haziran ortasından
sonra tatil fikrinden halen vazgeç-
meyen kitlenin şu anki tepkisi gerek
ev gerekse çadır ve karavan seçe-
neğinin daha çok kullanılacağını
gösteriyor. Psikolojik etkilerinin bir
süre daha etkisini göstermesi bekle-
nen sürecin seyahat edenlerin kala-
balık ortamlardan bir süre daha
uzakta kalmayı tercih edeceği yö-
nünde güçlü işaretler var.. Bugün-
lerde aldığımız haberler özellikle bu

tip tesislerin haziran ortasından iti-
baren şimdiden yoğun rezervasyon
aldığı yönünde. Bu önümüzdeki
bir-iki yılada yayılacak gibi duruyor.
Konaklama tercihlerini büyük otel-
lerden yana kullanacaklar ise kulla-
nım alanları geniş ve sosyal mesafe
kuralını uygulasalar dahi kendilerini
daha rahat hissedecekleri tesisleri
tercih edecekler..

Bir süreliğini de olsa seyahat
alışkanlıklarında değişiklikler ola-
cak.. Ulaşımda uçak yerine kendi
araçlarını tercih edenlerin sayısının
arttığını göreceğiz.. 

Seyahat kısıtlamalarının kaldırıl-
masının ardından ülkemize olacak
talebin yoğun olmasa da başlaya-
cağını öngörsek dahi tatile gelenle-

rin destinasyon içinde hareketleri-
nin sınırlı olacağını öngörebiliriz. Bu
nedenle sağladıkları katma değerde
de azalmalar beklenebilir.. Desti-
nasyon içinde misafire hizmet
veren bütün sektörlerin bunun bi-
lincinde olarak önümüzdeki birkaç
yılı planlamaları önemli gözüküyor. 

Konaklama tesislerinde alınan
önlemler misafir ve çalışanlarının
sağlığına yönelik olsa da tatil duy-
gusuna zarar vermeyecek şekilde

uygulanması ve sürecin olumlu yö-
netilmesi önem kazanıyor. 

Önümüzdeki süreçte yoğunlaşa-
rak artacak tanıtım çalışmalarında
da izlenecek yol misafirin hayal
dünyasındaki tatil olgusunu çok ze-
delemeyecek yönde olması ön
plana çıkacaktır. 

Evinden çıkıp tatilini geçirmeye
karar verdiği destinasyona kadar
olan yolculuğunda bir çok kuralla
karşılaşacak , tatil esnasında gerek
konaklama tesisinde gerekse desti-
nasyonda farklı kurallara uymak
zorunda kalacak misafirin tatil tale-
bini yaratmak hem tur operatörleri-
nin hem de diğer paydaşların en
büyük zorluğu olarak karşımızda
durmaktadır. Her şeye rağmen ta-
tile çıkmayı göze alan kitlenin bu
kurallarla en az yüzleşeceği yerleri
tercih edeceği bunun içinde evine,

ülkesine daha yakın ve kendi ula-
şım imkanları ile bölgeye ulaşacağı
yerleri tercih etmesi sürpriz olmaya-
caktır. Talebin bu şekilde yönlenme-
sine  ülkelerin tatili ülkenizde yapın
çağrıları da katkı sunacaktır..

Pandemi sonrası zor bir süreç
bekliyor seyahat sektörünü.. Pay-
daşların tümüne olası hareketlen-
mede süreci doğru götürme
konusunda önemli görevler düşü-
yor. Bu yaşananların gölgesinde
2021 yılına hazırlanmak ve beklen-
tilere cevap verecek çalışmalara
şimdiden başlamamız gerekiyor..

Başlama noktamız bölgemizde,
ülkemizde virüsün gündemimizden
kalkması için kurallara ve tavsiye-
lere uymak.. 

Gevşeyen sadece kurallar olsun
biz değil…

“Yeni normallerle” tatil …

İlk hasat ihracatlık kiraz 60 lira-
dan tüketiciye sunulmustu. Er-
kenci kirazda da hasat

başlayınca fiyatlar da düşmeye baş-
ladı. Alanya’nın bazı bölgelerinde ve
Gündoğmuş’ta erkenci kiraz top-
landı. Gündoğmuş’un Köprülü Ma-
hallesinde yetiştirilen ihracatlik
kiraz ve CHP eski İlçe Başkanı, Ye-
minli Mali Müşavir Mevlüt Güven
tarafından yetiştirilen organik serti-

fikalı kirazlar da olgunlaşmaya baş-
ladı. Kiraz da verimlilik üreticiyi
memnun edecek seviyede olsa da
Kovid-19 nedeniyle ihracatta yaşa-
nan sıkıntı nedeniyle fiyatların
düşük tutulması memnuniyetsizliğe
neden oldu. Yaşanan son sıcaklık artı-
şının ise peşe peşe yaşanacak olgun-
laşma nedeniyle hem ürün kalitesini
hem de fiyatları düşürme endişesi ya-
şanıyor. � Özgür YILMAZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde deniz yü-
zeyinde görülen ve vatandaşları endişelendiren sarı
tabakanın kirlilik değil, doğal polen kümesi olduğunu

bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü,
deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atık-
ların boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden deniz
suyundan örnekler aldı. Numunelerin yapılan analizi ve
mikroskobik incelemeleri sonucu söz konusu sarı maddenin
organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu ol-
duğu tespit edildi.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan konuyla
ilgili yapılan açıklamada, “Antalya kıyılarımızda, genellikle
bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat ola-
rak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı
renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte
doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerin-
den kaynaklanmaktadır” denildi. Büyükşehir Belediyesi’nin
denizin korunmasına yönelik çalışmalarını titizlikle sür-
dürdüğü ifade edildi. � Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye is-
tinaden ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal
medya üzerinden açıklamada bulundu. Başhekim

Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı imzası ile yapılan açıkla-
mada; “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı kapsamında 18-19 Mayıs tarihleri arasında
hastanemizde poliklinik hizmeti olmayacaktır. ALKÜ
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Acil Ser-
vis Birimi’mizde 24 saat sağlık hizmeti sunulmaya devam
edilecektir” ifadeleri kullanıldı. � Haber Merkezi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversi-
tesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 18-19 Mayıs tarihleri ara-
sında poliklinik hizmeti vermeye-
cek. Sadece acil servis üzerinden
hasta kabulü gerçekleştirilecek.  

Büyükşehir 'gemi atığı
değil' dedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde artan, de-
nizde kirlik şikayetleri üzerine yaptığı inceleme netice-
sinde, sarı tabakanın kirlilik olmadığını açıkladı. Alanya

Postası Gazetesi'nin de geçtiğimiz günlerde belirtildiği gibi
deniz yüzeyindeki “Mayıs köpüğü” olduğu belirtildi

ALKÜ bu tarihlerde hizmet vermeyecek

19 Mayıs programı belli oldu
19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma,
Gençlik ve Spor
Bayramı kutla-
maları için
program belli
oldu. Sabah çe-
lenk sunumu
gerçekleşecek,
akşam ise gele-
neksel kortej ile
bayram coş-
kusu Alanya’da
da yaşanacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak
ikinci bayram 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı için Alanya’da

hazırlıklar başladı.  Alanya Kaymakamlığı koor-
dinesinde 19 Mayıs, Saat: 10:00’da Atatürk Anıtı
önünde resmi tören gerçekleştirilecek. Sosyal
mesafe kuralları ile ilgili tedbirlerin sıkı tutula-
cağı törene sınırlı sayıda katılım gerçekleştiril-
mesi, Alanya Kaymakamlığı tarafından ilgililere
tebliğ edildi.

COŞKUYLA KUTLANACAK

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin
geleneksel hale getirdiği bayram korteji ise
Covid-19 tedbirleri ile yapılacak. İlk olarak saat
21.00’da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı
okunacak. Daha sonra Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, vatandaşların bayramını
tebrik edecek. Başkanın konuşması sonrası 10.
Yıl Marşı’nın ardından coşkuyu havai fişek gös-
terisi devam ettirecek. � Özgür YILMAZ

Erkenci kiraz hasadı başladı
Yaz mevsiminin en gözde meyvelerinden olan kiraz hasadı
başladı. İlk kiraz İzmir’den tezgahlara gelmisti. Şimdi Alanya
ve Gündoğmuş’ta da erkenci kiraz hasadı yapılıyor.

Mevlüt Güven
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ATVATVKANAL A

7.00 ÇÝZ GÝ FÝLM 

8.00 BEL GE SEL 

9.00 SÝ NE MA 

11.00 BEL GE SEL 

12.30 HA BER LER 

13.00 CE SUR VE GÜ ZEL(DÝ ZÝ) 

14.00 SES NE FES  

16.00 BEL GE SEL 

17.00 SÝ NE MA 

18.30 ÇÝZ GÝ FÝLM 

19.30 A NA HA BER BÜL TE NÝ 

20.30 SPOR EK RA NI (CAN LI) 

23.00 BEL GE SEL

24.00 ATV A NA HA BER

KANAL A

07:00 ANA HABER
07:30 MÜZİK SAATİ
08:00 SİNEMA GÜNLERİ (T)
09:30 BELGESEL
10:00 YABANCI SİNEMA
12:00 ARA HABER
12:30 YABANCI SİNEMA
14:00 BELGESEL
15:00 MÜZİK SAATİ
17:00 ULUSAL HABERLER
18:00 BELGESEL
18:30 BELGESEL
19:00 ANA HABER
20:00 A GÜNDEM
21:00 A GÜNDEM
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 

08:00 ANA HABER

09.30 SABAH POSTASI

10:30 H.MANŞETİ (T)

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ

15:00 SİNEMA 

18:00 ULUSAL HABER 

18:30 ANA HABER 

20:00 ARTI HABER 

21:00 HABER SAATİ 

22.00 ENGELSİZ YAŞAM (T)

ETHEM 
KAYGISIZ

ÖLÜMÜ 
HİSSEDİYORUM

Kendimi,okyanusa düşmüş sanıyorum
Her  battığımda, ölümü  hissediyorum
Aynı  yerde, öyle çırpınıp  duruyorum  
Bilmem ki bu fırtına ne zaman dinecek

Günlerdir, bu amansız fırtına dinmiyor
Beynimdeki tüm  karışıklar, silinmiyor

Belki geçer dedim, ama hiçte geçmiyor
Bilmem ki bu fırtına ne zaman dinecek

İnan ki yoruldum artık gücüm kalmadı
Çok  mücadele ettim, bir  türlü olmadı
Ne yaptıysam, yinede  yerini  bulmadı
Bilmem ki bu fırtına ne zaman dinecek 

Öyle çaresizim ki, kalbim  kan ağlıyor
İnan  neşem  kalmadı, içimde  yanıyor       
Ben beni  yitirdim, gönlüm onu arıyor 

Bilmem ki bu fırtına ne zaman dinecek

Umarım bir gün okyanus da sakinleşir
Son nefesim bitmeden, yaradan yetişir
Kuruyan  hayallerim,  yeniden  yeşerir
Belki o zaman, dertler bir anda tükenir

Şair Ethem’i sen yine  ümidini  kesme
Sığın ALLAH'A  o  sevdiklerini  üzme 

Bu günlerin gelir geçer sakın pes etme 
Fırtına  durmasa da, sen kazanacaksın  

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin mali
bilançosu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Böcek, Nisan ayında ge-
lirlerde %55 oranında azalma olduğunu belirtti. Gerçekleşen %55 ora-

nında ki azalmanın toplam 62 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Böcek,
giderlerin ise korona virüs önlemleri dışında kalan, zorunlu olmayan harca-
malarda tasarrufa gidilmesine rağmen %10, yaklaşık 54 milyon lira arttığına
dikkat çekti. Hazine payının ise %52 oranında azaldığını ifade eden Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yatırımlara, projelere, ihtiyacı
olan vatandaşlara destek olmaya devam edileceğini belirtti. 
İşte Başkan Muhittin Böcek’in o açıklaması: "

Antalya’nın hiçbir konuda geride kalmaması için gece gündüz çalışmaya
devam edeceklerini belirten Böcek, “Nisan ayında gelirlerimiz %55

yani 62 milyon lira azalmıştır. Giderlerimiz ise korona virüs ön-
lemleri dışında kalan zorunlu olmayan harcamalarımızda tasar-
ruf etmemize rağmen %10 yani yaklaşık 54 milyon lira artmıştır.
Hazine payımız ise %52 oranında azalmıştır.
Tüm bu olumsuzlara karşın yatırımlarımıza, projelerimize, ih-
tiyacı olan hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz.
Antalyamızın hiçbir konuda geride kalmaması için var gücü-
müzle çalışacağız."

Salgın nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda An-
talya’nın dört bir yanında verdiği konserlerle

büyük beğeni toplayan Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi Bando ve Orkestrası, bu kez 19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu
yaşatmak için Antalya sokaklarındaydı. ABBO, et-
kinlik otobüsleri üzerinden konserlerle Antalyalı-
ların bayramını kutladı.
Ulu Önder Atatürk’ün gençlere armağanı olan 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı
Antalyalıların pandemi şartlarında en güzel şe-
kilde kutlaması için Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’in talimatıyla yollara düşen

ABBO, iki ayrı üstü açık otobüsle Antalya’yı ma-
halle mahalle sokak sokak dolaşarak, konserler
verdi.
Muratpaşa İlçesinde Şarampol, Yıldız, Dutlubahçe,
Etiler ve Konuksever mahalleleri ile Konyaaltı İl-
çesinde Liman, Hurma, Uluç, Uncalı ve Öğretmen
Evleri mahallelerinde konserler veren ABBO, bay-
ram coşkusunu evlere taşıdı. Balkon ve pencerele-
rinden ellerinde bayraklarla bandoya eşlik eden
vatandaşlar, büyük bir heyecan ve coşku yaşadı.
ABBO’nun seslendirdiği marş ve şarkılara hep bir
ağızdan, bayraklarını sallayarak eşlik eden Antal-
yalılar, renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar,
ABBO üyelerini alkış yağmuruna tuttu.

Turizm kenti Antalya’da son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı ya-
şanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının
ardından saatler 12.30'u gösterdiğinde hava sıcaklığı 41

dereceyi gördü. Bugün saat 12.00-18.00 arasında 6 saatlik izin
verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarsa, aşırı sıcağı dinlemeyip
şapkalarını giyerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini izlemeye
ve temiz hava almaya geldiler. Maskelerinin yanı sıra güneş-
ten etkilenmemek için şapka takan yaşlı vatandaşlar, seyir te-
rasından uzun süre denizi izledi, bazıları da bisiklet sürdü.

'BİZ BU HAVADA NE YAPMAMIZ 
GEREKTİĞİNİ BİLİRİZ'

67 yaşındaki Mathoş Konca, “Hafta sonunu sabırsızlıkla bek-
ledik. 12 deyince hemen çıktım. 6 saati doldurmadan 1-2 saat
gezip döneceğim. Şu anlık bir sıkıntı yok, inşallah da olmaz”
dedi.
Varyant teras alanında gezen 68 yaşındaki Mustafa Birdemir
ise havanın çok sıcak olduğunu belirterek, “Hemen evden çıkıp
geldim. Ben Antalyalıyım, biz bu havada ne yapmamız gerek-
tiğini biliriz. Bu zamana kadar böyle bir sıcaklık olmadı. Yaz
aylarında 47 dereceyi gördüm ama mayıs ayında böyle bir şeyi
kesinlikle beklemiyordum. Havaların ısınmadığından şikayet-
çiydim ama bu kadar erken ısınacağını tahmin etmiyordum”
diye konuştu.
70 yaşındaki Ali Işık da, “Balığı kapatır 1 ay sonra salarsın ya,
bizim durum da biraz öyle oldu. Denize girmeyi çok özledik. An-
talya’da oturuyorduk ama denizi göremiyorduk. Hava çok sıcak.
Herhangi bir tedirginliğim yok, tedbirini aldıktan sonra bir şey
olmaz” ifadelerini kullandı.

Yaşlı vatandaşlar 41 
dereceye aldırış etmedi
Antalya’da termometreler mayıs ayında son 75 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi. Kentte
sıcaklık 65 yaş ve üstü vatandaşlar için iznin başladığı dakikalarda 41 dereceyi gördü.

Başkan Böcek
bilançoyu açıkladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 dönemi
bilançosunu açıkladı. Başkan Böcek, koronavirüs dönemlerinde belediye
giderlerinin artışta olduğunu, gelirlerin ise azalma gösterdiğini söyledi. 

Muhittin Böcek

19 Mayıs coşkusu başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaş-
lara moral vermek için iki ayrı etkinlik otobüsü ile mahalleleri dolaşarak mini konserler düzenledi.
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Cumhurbaşkanlığı’nın bakanlıklarla dinamik şe-
kilde izlediği corona virüs planına göre sağlık
sistemindeki normalleşmenin haziranda başla-

tılması öngörülüyor. Sağlık sisteminin normalleşme
takvimine göre, 1 Haziran’dan itibaren pandemi has-
tanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak. Sadece
İstanbul ve Ankara gibi vaka sayılarının nispeten fazla
olduğu illerde pandemi hastaneleri olacak.

HİJYEN DESTEĞİ TALEBİ

Salgın döneminde nakit akışının bozulduğuna dik-
kat çeken sağlık sektörü ise Cumhurbaşkanlı-
ğı’ndan ve Sağlık Bakanlığı’ndan SUT fiyat

artışlarının her yıl makul düzeye endekslenme-
sini, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın SGK fatu-
ralarına göre ödeme yapılmasını ve hijyen
tedbirleri nedeniyle artan giderler için destek is-
tedi. Hijyen tedbirleri nedeniyle giderlerin arttı-
ğını belirten sektör temsilcileri, düşmeyen aylık
cari giderler nedeniyle destek talep etti. Sektör
temsilcileri, hükümetten mart, nisan, mayıs ayını
kapsayan 3 aylık dönemde SGK prim ödemeleri-
nin işsizlik fonundan karşılanmasını, 3 aylık
dönem için geçmiş bir yılın ortalama SGK fatura-
sının global bütçe olarak belirlenip ödenmesini,
SUT fiyat artışlarının her yıl makul bir artışa en-
dekslenmesini ve COVID-19 sürecinde yerli mal-
zeme üretiminin teşvik edilmesini istedi.

KONTROL EDİLMELİ

Prof. Dr. Esin Şenol: Dünya Sağlık Örgütü iş-
yeri havalandırmalarının toplum sağlığı açı-
sından tehlikeli olabileceğini sık sık dile

getiriyor. Salgının ardından normal hayata dön-
meden önce kapalı yerlerde çalışacak kişiler için
mutlaka klima sistemlerinin ventilasyon sistemi
kontrol edilmeli. Çünkü filtrelerin doğru çalışma-
ması enfeksiyon riskini artırabilir. Bunun için mü-
hendislik şirketleri danışmanlık veriyor.
Normalleşme sürecinde oturma pozisyonlarının
ayarlanması dahil işyerlerinin teknik rehberlik al-
ması gerekiyor.

YAYILIM RİSKİ

Prof. Dr. Kayıhan Pala: İşyerle-
rinde ve AVM gibi kalabalık or-
tamlarda kullanılan klimalar
elbette ki risk oluşturuyor. Eğer
havalandırma amacıyla kullanılan
klimaların içerisinde hepa filtre
yoksa hastalığın yayılımı konu-
sunda risk oluşturabilir. Zaten bu
tip klimalar başka hastalıkların
da yayılmasına sebep oluyor, aler-
jilere sebep oluyor. Alışveriş mer-
kezleri ve kalabalık iş yerlerinin
açılması büyük riskler taşıyor. Bu
sistemler kişinin soluduğu havayı
eğer temizlemeden tekrar ortama
veriyorsa çok tehlikeli. Salgın sür-

düğü müddetçe evlerdeki ve arabalardaki klima-
ların risk unsuru olduğunu söyleyebiliriz.

BAKIMI YAPILMALI

Prof. Dr. Önder Ergönül: Toplumda bu konuda bir
yanılgı olduğunu düşünüyorum. Düzgün çalışan
bir havalandırma sistemi tam tersi ortamdaki ha-
vayı temizler. Bu enfeksiyonun yayılmasına değil
tam tersi yayılmamasına yarar. Ama düzenli te-
mizlenmiyorsa, içerideki havayı doğru süzmüyor
ve temiz hava vermiyorsa elbette sorun olur. Bir
ofiste nemli hava varsa, küf varsa o zaman tehlike
var demektir. Firmalar klimalarının bakımına
önem verirse bu risk ortadan kalkar.

İçişleri Bakanlığı'nca, valiliklere
Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Yaz
Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi

gönderildi. Genelgede, karayollarında 1
Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uy-
gulanacak trafik tedbirleri tek tek sıra-
landı. Bakanlığın valiliklere gönderdiği
genelgede, denetimlerin arttığı dönem-
lerde, trafik kazası sonucu meydana
gelen can kayıplarında azalma olduğu,
denetimlerin azaldığı dönemlerde ise can
kayıplarının arttığı belirtildi. Trafik
ekiplerinin özellikle şehirler arası kara-
yollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda
ekip ve yaya olarak görünür olması ve
trafik denetimine dönük faaliyet göster-
melerinin son derece önemli olduğu ifade
edildi. Geçmiş yıllardan farklı olarak 1
Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uy-
gulanacak '2020 yılı Yaz Trafik Tedbirle-
ri'nde; corona virüs salgının yayılım
hızını kontrol altında tutmaya yönelik
trafik tedbirleri ile salgının yayılım hızı-
nın azalmasıyla birlikte normal hayata
geçişe yönelik hareket tarzının bir bütün
olarak ele alınması gerektiğine vurgu
yapıldı. Karayollarında uygulanacak
tedbirler şu şekilde sıralandı.

DENETİMLERDE 
SOSYAL MESAFEYE
DİKKAT EDİLECEK

Hız kontrolleri başta olmak üzere emni-
yet kemeri takma, cep telefonu kullan-
mama, yaya geçitlerinde yayalara yol
verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler
gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara
yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir
trafik denetimlerine ağırlık verilecek.
Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat
edilecek. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda
toplu taşıma araçlarına/otobüslere geti-
rilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske

kullanımına ilişkin uygulamalar titiz-
likle takip edilecek. Ülke ve il genelinde
polis ve jandarma trafik birimlerinin
imkân ve kabiliyetlerinin zaman zaman
belirli trafik denetim amaçlarına yönelik
(özellikle şehirler arası yollarda) olarak
birleştirilecek. Böylelikle yol kullanıcıla-
rının sürekli, etkili ve yoğun şekilde de-
netlenmeleri konusunda gerektiğinde
ihtiyari olarak kurulacak 'Karma Ekip-
ler' aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürü-
cünün denetlenmesi hedeflenecek.
Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik
timlerince müşterek yürütülen eş za-
manlı yapılan şehir içi, şehirlerarası ve
köy yollarında devamlılığı sağlanacak.

TRAFİK EKİPLERİ 
GÖRÜNÜR OLACAK

Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların
yoğun olduğu güzergâhlarda 'Algılanan
Yakalanma Riski Duygusu'nun gelişti-
rilmesine yönelik olarak görünür olma-
ları sağlanacak. Ayrıca yine bu amaca
yönelik olarak hafta sonları idari birim-
lere ait resmi görev araçları, personeliyle
birlikte önem arz eden noktalarda sabit
ve seyir halinde görevlendirilecek. Özel-
likle Temmuz ve Ağustos aylarındaki
olası kazaların en aza indirilmesine yö-
nelik, tüm yolcu ve sürücülere yönelik
trafik denetimleri artırılacak. Denetim-
ler ile trafik kontrol noktalarında sosyal
mesafeye dikkat edilerek yüz yüze ileti-
şim kurulacak, 'dikkat dağınıklığı veya
uykusuzluk hali' bulunan sürücülerin
dinlendirilmesi sağlanacak. Corona
virüs salgınının yayılım hızının kontrol
altına alınması azalması ile birlikte şe-
hirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının
yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı
(TUR taşımacılığı) olarak tabir edilen ve
bireysel veya sivil toplum örgütleri, der-

nekler, tur şirketleri tarafından organize
edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faali-
yetlere yönelik taşımacılıkta önemli bir
artış olabileceğinin dikkate alınması, bu
faaliyetleri yürüten araçlara yönelik
'Etkin, Yoğun ve Sürekli' trafik denetim-
leri planlanarak uygulanacak.

ŞOFÖRLER, 05.00-07.00
ARASINDA 

ARAÇ DIŞINA 
DAVET EDİLECEK

Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan
dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışık-
larının sürücüler üzerinde yarattığı re-
havetin kaza riskini daha fazla artırması
nedeniyle özellikle 05.00-07.00 saatleri
arasında şoförler araç dışına davet edi-
lerek gerekli kontroller  ve bilgilendir-
meler yapılacak. Emniyet kemeri
kullanımı ile ilgili denetimlere özel önem
verilecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri
ve yolcular emniyet kemeri kullanımı
konusunda bilgilendirilecek. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU 
HAVADAN 

DENETLENECEK

Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda
helikopter, drone ve İHA türü hava ta-
şıtlarından trafik düzenleme ve denet-
leme faaliyetlerinde yararlanılacak.
Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak ya-
pıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde ta-
rımsal zirai araçların, traktörlerin,
biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak tra-
fikte seyretmelerine izin verilmeyecek.
Tarım işçilerinin yolculuklarının daha
güvenli yapılabilmesi amacıyla, göç alan
ve veren yerler arasında trafik denetim-

lerinin artırılacak. Mevsimlik tarım işçi-
lerini taşıyan karayolu araçlarının
24.00-06.00 saatleri arasında şehirler
arası yolculuk yapmalarına izin verilme-
yecek, özellikle ara yollarda da denetim-
lerin planlanacak. Ayrıca, tarım
araçlarının denetimlerinde; çiftçilerin
üretim alanına erişimini kısıtlamayacak
ve hasat edilen ürünler ile tarımsal gir-
dilerin pazara ulaşımını engellemeyecek
şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan
yürütülmesi yönünde tedbirler alınacak.

YAYA KAZALARI 
ANALİZ EDİLECEK

Genelgede, 2019 yılında ölümlü ve yara-
lanmalı trafik kazalarının yüzde 18’inin
yayaya çarpma şeklinde gerçekleştiği,
hastane ölümleri dahil toplam ölümlerin
ise yüzde 23,2’sinin yaya olduğuna dik-
kat çekildi. Bu nedenle, bu kazaların yer,
gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şe-
killeri ile yaya ve sürücü kusurlarının
analiz edilmesi, kaza noktalarında ge-
rekli revizyon ve güvenlik artırıcı ön-
lemlerin uygulanması sağlanacak. Bu
noktalardaki taşıt/yaya çarpışmaları
sonlanıncaya kadar konunun
UKOME/İ1 Trafik Komisyonu günde-
mine alınacak, uzman kişilerden oluşan
çalışma grupları kurularak öneriler ra-
porlaştırılacak.

'ÖNCE YAYA' YAYA 
GÖRSELİ ÇİZİLECEK

Sürücülere ve yayalara konunun sürekli
ve ısrarla takip edildiğini göstermek ama-
cıyla 2020 yılında da yaya önceliği/güven-
liği kapsamındaki çalışmalar aynı
kararlılıkla devam ettirilecek. Bu kap-
samda, yaya önceliği/güvenliğiyle ilgili

tüm illerde üst düzeyde bilgilendirme ve
bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.
'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla oluş-
turulan 'Yaşam Tüneli' bulunan illerde, bu
alanlarda taşıt sürücülerine/yolculara;
yaya önceliği/güvenliği ile birlikte, cep te-
lefonu kullanımı ve hızlı araç kullanma-
nın dikkat ve algıyı azaltarak yayaların
geç fark edilmesine veya fark edilmeme-
sine neden olduğu gibi konular kısa
video/slayt gösterimleri ile anlatılacak.
Görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen
kaza görüntüleri, kişi/araç isim ve plaka-
ları görünmeyecek şekilde, sosyal
medya/yazılı ve görsel medyadan yararla-
nılarak kamuoyuyla paylaşılacak. Payla-
şımlar sırasında doğru davranış biçimi
açıklanacak, kazaların nedenleri, oluş şe-
killeri ve sürücü/yaya kusurları yorumla-
nacak, görüntülerin bir eğitim materyali
olması sağlanacak. Yolcu ve eşya taşıma-
cılığı sektöründe aktif olarak yer alan,
başta okul servis araçları, taşımalı eğitim
servis araçları ile toplu taşıma araç şoför-
lerine yönelik eğitimler planlanacak.

AKSAKLIĞA 
MEYDAN 

VERİLMEMESİ 
İSTENDİ 

Bakanlık, valiliklerden söz konusu ted-
birlerin titizlikle alınıp uygulanmasını,
özellikle 'yaya önceliği/güvenliği' kapsa-
mındaki faaliyetlerin valiler ve kayma-
kamlar ile kolluk kuvvetleri ve diğer
görevlilerce takip edilmesini istedi. yapı-
lacak eğitim, bilgilendirme faaliyetleri
ile denetimlerde sosyal mesafeye dikkat
edilmesi ve bunlara ilişkin gerekli has-
sasiyetin gösterilmesi ve  uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilme-
mesi uyarısında bulundu.

 81 ile gönderildi!

4 ay sürecek
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" ko-
nulu genelge gönderildi. Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında
toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kulla-
nımı kriterleri titizlikle takip edilecek. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasın-
daki trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

Hastaneler için normalleşme
takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı’nın normalleşme takvimine göre 1 Haziran’dan itibaren has-
tanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin gevşetilmesi planlanıyor. Plana göre
pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak, diğer hastaneler
hazirandan itibaren corona virüs öncesindeki gibi hasta kabul edebilecek.

İşyerleri için klima uyarısı
İşyerleri Ramazan Bayramı’ndan sonra aşamalı olarak ofislere dönme
planları yapmaya başladı. Peki kalabalık çalışma ortamı bulunan iş
yerlerinin klimaları ne kadar sağlıklı? Klima ile koronavirüs bulaşma
riski var mı? Bu sorunun yanıtını enfeksiyon uzmanları verdi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,
turizmin ne zaman yeniden
başlayacağı, kaynak pazarlar-

daki ‘yurt dışına turist göndermek is-
tememe’ tavrı, sertifika sistemi ve
havalimanlarında yapılması öngörü-
len Covid-19 testleriyle ilgili açıkla-
malarda bulundu.
Türkiye’nin her krizden bir şey öğ-
rendiğini ve dersler çıkardığını söyle-
yen Kütür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, 2016 krizinden
sonra 20 yıldır konuşulup da dile ge-
tirilemeyen TTGA’yı hizmete aldıkla-
rını belirtti. TTGA’nın sektörün belli
kesimleri tarafından ilk başta tep-
kiyle karşılandığını ileri süren Ersoy,
‘’Sektörün bir kısmı da buna inanı-
yordu. 2019 yılında turizmde kendi
rekorumuzu egale ettik ve 2020’de
çok büyük hedefimiz vardı. 58 milyon
turist, 40 milyar dolara yakında gelir
elde etmeyi planlıyorduk. İlk veriler
hedeflerimizin bile üstünde gittiği-
mizi gösteriyordu. Tabi burada uzun
süredir yapılmamış tek elden tanıtım
faaliyetinin fayaları var’’ diye ko-
nuştu.

''ŞİMDİ İKİNCİ 
AŞAMAYA GEÇİP 

ONLARLA TRAFİĞİ
BAŞLATMAMIZ 
GEREKİYOR''

Virüsün en büyük etkisinin uluslar-
arası hava taşımacılığında olduğunu
yineleyen Ersoy, ‘’Uluslararası hava
taşımacılığı durdu ve ülkeler sınırla-
rını kapatmak zorunda kaldı. Ka-
patma kararları hızlı bir şekilde
alınıyor ama bunların yeniden açıl-
ması çok zor ve meşakkatli bir süreç.
Bunu taraflar kontrollü bir şekilde
açıyor. Virüsle ilgili önce kendi ülke-
nizdeki sıkıntıyı çözmeniz gerekiyor.
Sonrasında da size turist tedariği
yapan ülkeleri gözlemlemeniz gere-
kiyor, biz de şu anda öyle yapıyoruz.
Birçoğunda düzelmeler hızlı bir şe-
kilde başladı, özellikle Avrupa ülkele-
rinde. Şimdi artık ikinci aşamaya
geçip onlarla trafiği başlatmamız ge-
rekiyor.’’ dedi.
Mayıs sonu gibi iç turizm hareketiyle
turizmi başlayacağını söyleyen Ersoy,
iç turizm hareketi başladıktan sonra,

aşamalı bir şekilde, haziran ortasıyla
beraber yurt dışı turizm hareketinin
de belli ülkelerle başlayacağını dü-
şündüklerini belirtti.

''TABİ, AÇILIŞ ESKİSİ
GİBİ OLMAYACAK''

Otellerin mayıs sonu itibariyle yeni-
den açılacağını kaydeden Mehmet
Nuri Ersoy, aslında otellerin bakan-
lık tarafından kapatılmadığını, ulaşı-
mın durması nedeniyle kendiliğinden
kapandığını açıkladı. Ersoy, ‘’Tabi açı-
lış eskisi gibi olmayacak. Bununla il-
gili olarak post-corana dediğimiz
virüs sonrası kuralların belirlenmesi
gerekiyor.’’ dedi.

''PERSONEL EĞİTİMİ,
HİJYEN VE 

SOSYAL MESAFEYİ 
ESAS ALDIK''

Konuyla ilgili bir sertifikasyon çalış-
ması yapıldığını bir de genelge ya-
yınlandığını ifade eden Turizm
Bakanı, ‘’Sertifika, uluslararası de-
netim yetkisi olan kurumlar tarafın-
dan periyodik olarak denetimiz
içeriyor. Sertifika içindeki kriterler
ise hava ‘limanaları ve hava yolları’,
‘turizm taşımacıları’, ‘konaklama tes-
isleri ve restoranlar’ ve ziyaretçiler
olmak üzere 4 gruptan oluşuyor. Bu

bağlama her biri için ayrı genelgeler
ve ayrı sertifikasyon sistemleri geliş-
tirildi ama çatıda tek sertifikasyon
sistemi var.’’ dedi. Ersoy ayrıca, serti-
fikanın ‘personel eğitimi’, ‘hijyen’ ve
‘sosyal mesafe’ kuralını esas aldığını
söyledi.

''İŞLETMELER MAYIS
İÇİNDE PROTOKOL-
LERİ TAMAMLARLA''

Konaklama sektöründeki örgütlerle
beraber üst sertifikasyon yapacak fir-
malarla yapılan görüşmeleri tamam-
ladıklarını belirten Ersoy, kriterlerini
tamamlayan işletmelerin sertifika
için başvurmaya başlayacağını ifade
etti. Ersoy, ‘’Bizim tahminimiz işlet-
meler mayıs içinde protokollerini ta-
mamlarlar ve haziran ayı içinde de
yükümlüklerini yerine getiren işlet-
meler sertifikasını almaya başlarlar
dedi.

''SERTİFİKA MEC-
BURİ DEĞİL AMA...''

Memet Nuri Ersoy, sertifikanın mec-
buri olup olmadığına ilişkin ise, ‘’Öyle
bir mecburiyet yok. Gönüllülük esa-
sına dayalı. Genelgeye uymak zorun-
dasınız ama sertifika almak zorunlu
değil ama Bakanlık olarak hem kendi
sitemizde hem TGA’nın sitelerinde
sertifika alan tesislerin lansmanını
yapacağız. Ayrıca, Türkiye’ye aktif
olarak yolcu tedariği yapan tur ope-
ratörlerini bu sertifikasyon sistemi
ile ilgili bilgilendirdik. Muhtemelen
hem yurt içinden hem de yurt dışın-
dan gelen turistler sertifikalı tesislere
öncelik verecek diye düşünüyoruz.
Çünkü, şeffaf bir sertifikasyon sis-
temi geliştirdik.’’ diye konuştu.
Avrupa ülkelerinin yut dışın turist
göndermeme yönünde açıklamaları
sorulan Mehmet Nuri Ersoy şunları
söyledi:
‘’Öncelikle bizim hazır hale gelmemiz
lazım. İkinci olarak, açılılar ülkeler
arasında karşılıklı protokolle oluyor.
Her iki taraf da birbirindeki vaka sa-
yısını ve virüsle ilgili gelişmeleri göz-
lemliyor. Düzelme kriterleri
gerçekleşiyorsa hava trafiği ve yeni-
den açılıyor.

''70 ÜLKEYE MEKTUP
GÖNDERDİK''

Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Türki-
ye’ye yoğun turist gönderen 70 ülkeye
mektup gönderdik. Şimdi de Dışişleri
Bakanı kendi muhataplarını, ben de
kendi muhataplarımı telefonla ara-
yarak bilgilendirmeye başladık.

''AVRUPA BİRLİĞİ
SCHENGEN’İ SINIR
OLARAK ALIYOR''

Haliyle karşı taraf da temkinli ve iç
turizmle başlayıp bir görmek istiyor.
Avrupa Birliği özellikle Schengen’i
sınır olarak alıyor. Sonrasında da
hava trafiğini üçüncü ülkelere baş-
latmak istiyorlar. Belli periyotlarda
ve destinasyonlarda hava trafikleri
açıklanmaya başlandı. Gelişmeleri
hep birlikte izleyeceğiz. Ama Türkiye
çok hazılıklı şu anda. İnşallah biz de
aşama aşama kapılarımızı hem kara
hem de hava trafiğine açacağız diye
düşünüyorum.

''İLLA BİZİM 
ÜLKEMİZDE TEST

YAPMA KURALI 
KOYMUYORUZ''

Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma yap-
tık ve bize yoğun turist trafiği sağla-
yan havalimanlarında test yapma
kararı aldık. Bir de kendi ülkesinde
test yapan turistler var. Biz onlara
illa bizim ülkemizde test yapma ku-
ralı koymuyoruz. Sağlık Bakanlığı-
mızın kriterleri kapsamında, kendi
ülkelerinde gerekli testleri yapanlar
da, rahatlıkla gelebilecek ama test
yapmamış yolculara test hizmetini
Sağlık Bakanlığımız havalimanla-
rına verecek. Test merkezlerinin oluş-
turulmasıyla ilgili çalılmalar başladı.
Bu sadece turistler için değil, tüm
gelen misafirler için geçerli olacak.
Bu testler genelde bir saatte sonuçla-
nıyor. Bazen 3-4 saati de buluyor ama
misafiri havalimanında bekletmek
zorunda değiliz. Testi yaparsınız, ote-
line gelene kadar sonuçları çıkar.’’

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve kültürel değerle-
riyle ön plana çıkan Antalya'daki otellerde, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası nor-

malleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda,
sezona hazırlık çalışmaları sürüyor. Personel ve misa-
firin sağlığını korumak için lobiden plajlara, odalardan
asansörlere, restorandan tiyatro salonlarına kadar ote-
lin tüm bölümlerinde yeniliklere gidiliyor. Profesyonel
Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay At-
maca, öncelikle salgından kurtulmak gerektiğini, insan
sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. Her-
kesin özgürce gezmek, yaşamak ve seyahat etmek is-
tediğini aktaran Atmaca, açıklanan sertifikasyonun
önemli olduğunu bildirdi. Özellikle personel arasında
sosyal mesafeyi korumaya çalıştıklarını vurgulayan At-
maca, genel kullanım alanlarında sosyal mesafeyi ko-
rumanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

'HER ŞEY DAHİLİ KALDIRALIM'
DEMEK DOĞRU DEĞİL'

Atmaca, sertifikasyon sisteminin daha hızlı hareket et-
melerini sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:"Sos-
yal medyada 'artık otellerde büfeleri, her şey dahili
kaldırdılar' yönünde iddialar var. Geçen yıl Antalya'ya
gelen 15 milyon 644 bin turistin 15 milyonu 'her şey
dahil' için geldi, bundan vazgeçemeyiz. Biz son 20 yılı-
mızı 'her şey dahili' bu hale getirmek için uğraştık, ya-
tırımlarımızı bu yönde yaptık. Bugün her şey dahilden
geçiyorum diyerek, her şey dahilden vazgeçemezsiniz,
geçmemeliyiz. Çünkü tüm tesislerin yapısı buna uygun.
Dünyada her şey dahili en iyi yapan ülke Türkiye, en iyi
yapan il de Antalya. Bu konuda kitap yazabilecek tec-
rübeye sahibiz." "Her şey dahil" uygulamasında da sos-
yal mesafe kriterlerine uyulmasının önemine dikkati
çeken Atmaca, personelin ve müşterinin sosyal mesa-
fesini koruyup daha hijyenik, dezenfekte ortamlarda
hizmet verileceğini söyledi. Atmaca, turistlerin havuza,
denize girmeye, barda oturup bir şeyler içmeye, resto-
randa yemek yemeye geldiğini vurgulayarak, "Tatile
gelecekler bunun için para harcıyor. O yüzden, 'pan-
demi süreci yaşanıyor, her şey dahili kaldıralım' demek
doğru değil." dedi.

'HİJYEN VE SAĞLIK ODAKLI
UYGULAMALAR OLACAK'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
(AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da pandemi döneminde
"her şey dahil" ile ilgili tartışmaları doğru bulmadığını
kaydetti. Her şey dahil sisteminin pazarın bir gerçeği ol-
duğunu vurgulayan Yağcı, "Burada tüketici eğilimleri
ve talepleri doğrultusunda bakıyoruz. Dünyada en iyi
uygulayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Misafir
istediği sürece bu sistem devam edecektir, yeni dö-
nemde de yerini koruyacaktır. Bu döneme özel hijyen ve
sağlık odaklı uygulamaları var." diye konuştu. Otellerin
sertifikasyon sistemine göre düzenleneceğini belirten
Yağcı, her şey dahilin bu dönemde ilgi göreceğini kay-
detti. Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi
olarak bilinen Cem Kınay ise "Her şey dahil" sisteminin
30 yıldır Türkiye'de çok geliştiğini dile getirdi. Bunun
çok tercih edilen bir paket olduğuna işaret eden Kınay,
"Her şey dahil paketi, Türk turizmine çok şey kattı. En
iyi uygulayan ülke de Türkiye. Yerini korumaya devam
edecektir." ifadelerini kullandı. 

Ersoy: Sertifika mecburi değil ama...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellerin korona sertifikası almak zorunda ol-
madığını ancak sertifika alan otellerin turistler tarafından daha çok tercih edileceğini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından satışı serbest hale getirilen,
Ticaret Bakanlığı tarafından da tavan fiyatı

1 TL olarak belirlenen cerrahi maske satışında uya-
nıklar arkadan dolanmaya başladı. Cerrahi mas-
kelerin yanına başka bir ürün ekleyerek paket
haline getiren bazı firmalar, bu paketle maske fi-
yatını da ikiye katladı. Bazı eczanelerin de maskede
tavan fiyatı deldiğini belirten vatandaşlar, 2 TL'den
satış yapılmasına isyan etti. Tüketicilerin bilinçli
olması gerektiği yönünde uyarıda bulunan sektör
temsilcileri, 1 TL olarak belirlenen tavan fiyatın üs-
tünde satışın hem hukuki hem de ahlaki olmadı-
ğını vurguluyor. 1 TL'nin satıcıya kazandırdığını
aktaran üreticiler, "Üretim o kadar çok ki önümüz-
deki dönemde maske fiyatları 1 TL'nin de altına dü-

şecek. Şu anda uyanıklık yapıp cerrahi maskeyi
afaki fiyata satmaya kalkanın da ürünler elinde ka-
lacak" diyor.

ARKADAN DOLANIYORLAR

Cerrahi maskede 1 TL olarak belirlenen fiyatları ar-
kadan dolanarak delen mağazalar bu kadar da
olmaz dedirtiyor. Dezenfektanın yanına maske ekle-
yerek paket yapan uyanıklar maske fiyatını da kat-
lıyor. Örneğin bir litrelik dezenfektan ve 50'lik pakete
132 TL fiyat koyarken, aynı dezenfektanın tekli sa-
tışındaki etiket fiyatı 50 TL. Bu durumda 50'lik mas-
kenin fiyatı 82 liraya gelirken bir adet maske de 1.60
liradan satılarak tavan fiyat deliniyor.

Koronavirüs salgınının geç başladığı
ancak çok hızlı yayıldığı Rusya, mevcut
262 bin vakayla dünyada en çok vaka

bulunan üçüncü ülke durumunda. Salgının ar-
tarak devam ettiği Rusya'da, turizm sezonuyla
ilgili belirsizlik sürerken, tur operatörleri hazi-
ran ayına dönük tur iptallerine de başladı.
TürkRus'un aktardığı habere göre Rus Tur
Operatörleri Birliği
(ATOR), ülkedeki
büyük tur operatörle-
rinin haziran ayı için
daha önceden satın
alınan yurt dışı tur-
larını iptal etme ka-
rarı aldıklarını
duyurdu. Koronavi-
rüs kısıtlamalarının
kaldırılacağı ve ülke
sınırlarının yeniden açılacağı tarihler konu-
sundaki belirsizliklerin sürdüğüne işaret edilen
açıklamada, Anex Tour, Coral Travel ve Pegas
Touristik’in haziran turlarını iptal etmeye baş-
ladıkları bilgisi verildi. Satın aldıkları turlar
iptal edilen turistlere Rusya içindeki destinas-
yonlara seyahat etmeleri veya yurt dışı turları-
nın tarihlerini ertelemeleri yönünde teklifte
bulunulduğu belirtiliyor. 

Rusya'da
haziran turları da

iptal edilmeye
başlandı

Mayıs turlarının tamamı
iptal edilen Rusya'da,
haziran turları da iptal
edilmeye başlandı.

Maskede büyük uyanıklık!

1 TL tavanı delindi
Cerrahi maskede 1 TL’lik tavan fiyat delindi. Maskeyi dezenfektanla satan fırsatçılar
fiyatı da katladı. Üretimin 10 kat arttığını belirten sektör temsilcileri maske fiyatlarının
1 TL’nin de altına düşeceğini, ürünlerin fırsatçıların elinde patlayacağını söylüyor.

Turizmciler 'Her şey dahil'
sisteminde kararlı
Turizm sektör temsilcileri, geçen
yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 644
bin turistin tamamına yakının ter-
cih ettiği "Her şey dahil" sistemi-
nin yeni dönemde de devam
edeceğini öngörüyor.

Antalya’nın
Manavgat
i l ç e s i n e

bağlı Kısalar Ma-
hallesi’nde bulu-
nan iki parsel
turizm arazisi
için, yapım veya
onarım karşılı-
ğında kira ihalesi
açıldı. Antalya Va-
kıflar Bölge Mü-

dürlüğü, biri 9 bin 342 diğeri ise 8 bin 849
metrekare büyüklüğündeki iki turizm arazisi ile il-
gili ihaleyi kapalı teklif usulüyle ve 34 yıl süreliğine
yapacak. 15 Haziran’da yapılacak ihale için 1 mil-
yon 649 bin lira geçici teminat tutarı, 54 milyon 987
bin lira da muhammen bedel belirlendi.

55 milyon liraya
‘turizm tesisi’ ihalesi
Manavgat'ta bulunan iki parsel arazi için,
yapım veya onarım karşılığı kira ihalesi açıldı.
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Şekerhane Mah. Tevfikiye Cad. Kaymaklı Sok. Malan işh. 2/D
Tel: 0242 511 60 07 - Fax: 0242 513 00 59

GSM: 0532 446 94 28 - GSM: 0555 102 47 07 
palmiyeemlak@hotmail.com

SATILIK / KİRALIK DAİRELER

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

2 - Ad li ye ya kı nın da lüx da i ler ler 420.000 TL

3 - Çimen Otel yanı denize sıfır full eşyalı asansörlü 720.000 TL

4 - İçinde kiracısı bulunan faal durumda hamam satılıktır.1.800.000 TL

5 - Çimen Otel sokağında 2 birleşik DÜKKAN faal full eşyalı 950.000 TL

ARSALAR

1- De mir taşda i mar lı ar sa de ni ze 500m u zak lık ta 930 m2 750.000 TL

PALMİYE 
EMLAK’tan

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

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

AKDENİZ NAKLİYAT
EVDEN EVE
NAKLİYAT

Her gün: Ankara - İstanbul -  
İzmir ve diğer iller

GÜVENİNİZİN

ESERİ

Paketlemeli - Ambalajlı Sözleşmeli 
Referanslı - Asansörlü Taşımacılık

EVDEN EVE
NAKLİYAT

DAİRELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR
HER TÜRLÜ ARABA İLE TAKAS OLUNUR

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

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

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

SATILIK ARSALAR

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

Saray Mah. Cangal sokak tansaş doğusu 
Yurdakul apart.no:2

Tel: 519 49 90 Gsm: 0532 242 47 70

SATILIK DAİRELER

SATILIK DÜKKANLAR

EMLAK – KOÇAK GAYRİMENKUL 
ALANYA ŞUBESİ

KONAK HAN

e-mail: konakhanemlakalanya@hotmail.com

www.konakhanemlak.com
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ELEMAN SATILIKSATILIKELEMAN ELEMAN ELEMAN SATILIK

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

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

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

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

SATILIK ARSA

Avsallar Mah. 

330 ada 5 parsel 

675 m2 satılık arsa 

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN ACİL 

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da 85 m2

Fiyat : 200.000 TL

Gsm : 0535 561 91 45

SATILIK HAMAM

Otogar civarı Bluestar Otel önü

faal durumdaki hamam satılıktır.

Gsm : 0532 446 94 28

DEVREN KİRALIK HAMAM

Alanya Damlataş’ta bulunan

Çemberlitaş Hamamı devren

kiralıktır. Detaylı bilgi telefonda

verilmektedir.

Gsm : 0543 384 70 05

DEVREN KİRALIK KAFE

Yeni adliye bitişiği kafe-restaurant

iş değişikliği nedeniyle acilen

devren kiralık veya iş ortaklığı

Gsm : 0542 346 25 24

SATILIK DÜKKAN
Saray Mahallesi yatırımlık

dükkan 35 m2 uygun fiyatlı

merkezde 

Fiyat : 180.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN SATILIK

GÜMÜŞ TAKILAR VE

AKSESUAR DÜKKANI

İş değişikliği nedeniyle yeni

sezon gümüş takılar ve

aksesuarlar çok uygun 

fiyata satılıktır.

Gsm : 0533 571 93 92

KİRALIK HAMAM

Sahibinden faal durumda, kira

getirisi yüksek, kiracısı hazır

Fiyat : 1.800.000 TL

Gsm : 0532 446 94 28

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da deniz manzaralı

270 m2, 4+1 dubleks 

Fiyat : 83.000 Euro

Gsm : 0545 541 41 40

SATILIK RESTAURANT

Oba mahallesi Alkü devlet

hastanesi yanında lokas-

yonu güzel bir noktada

faaliyet gösteren franchise

restaurantımız sağlık sorunu

nedeniyle satılıktır. 

Gsm : 0532 653 11 71

ELEMAN  

Cuma Pazarı ile 25 Metrelik

yol arasında Selçuk Erkek

Kuaföründe çalışacak acil

usta ve kalfa aranıyor. 

Gsm: 0537 546 7009

ELEMAN  

Fidan Evkur’da çalışacak

bay eleman alınacaktır.

Maaş+sigorta+yemek

Tel: 0242 513 78 46

ELEMAN  

Şirketimizde çalıştırılmak

üzere bilgsayar 

kullanmasını bilen bayan

sekreter aranmaktadır.

IŞIK ALÜMİNYUM

Gsm: 0533 396 39 96

PERSONEL ARANIYOR...

Tekstilde tecrübeli, yönetici,

kasiyer ve tezgahtar 

kadrolarında personel 

aranmaktadir. 

Müracat: Neva Outlet 

Ali Kemal Sözen 

Gsm: 0532 574 15 99

ELEMAN  

Oba mahallesinde bulunan

restaurantımızda 

çalıştırılmak üzere 

deneyimli garson,paket

servis ve bulaşıkçı 

elemanlar alınacaktır. 

Gsm: 0544 479 72 90

ELEMAN  

OLGU A.Ş. merkezi

şubelerinde çalıştırılmak

üzere, yabancı dil (ingilizce,

rusça) bilen satış elemanı,

muhasebe departmanında

çalışacak eleman ve online

satış konusunda tecrübeli

eleman aranıyor.

Tel: 0242 515 26 26

ELEMAN  

Kuyum sektöründe faaliyet

gösteren firmamızın Alanya

merkezde bulunan ofisinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

MUHASEBECİ 

aranmaktadır. 

Ayrıca kuyumda tecrübeli

satış elemanları 

aranmaktadır.

Tel: 0242 511 20 22

ELEMAN  

Hot Döner Oba şubesinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

bayan garson  çalışma

arkadaşları alınacaktır.

İlgililerin mail yoluyla yada

şahsen başvurmaları 

rica olunur. 

Mail: alanyaoba@hotdoner.com

Tel: 0544 479 72 90

ELEMAN 

5 YILDIZLI 

OTELLERİMİZDE

görevlendirilecek

İskandinav dilleri veya

ingilizce-almanca dil-

lerinden birini bilen bay-

bayan RESEPSİYONİST 

alınacaktır. 

(12 ay iş imkanı)

Gsm: 0532 601 11 13

ELEMAN  

Firmamıza 

hasar danışmanı ve 

oto boyacı alınacaktır.

Gsm: 0532 362 67 54

ELEMAN  

BİLİŞİM ASANSÖR’de 

çalışacak asansör ustası

aranmaktadır.

Tel   : 0242 522 55 02

Gsm: 0532 496 58 80

ELEMAN 

Led Ekran reklam 

departmanında 

çalıştırılacak bayan 

eleman aranmaktadır.

Gsm: 0533 373 32 83

ELEMAN  

Abiye ve gelinlik satışında

çalışacak deneyimli 

tezgahtar alınacaktır.

Gsm: 0532 323 73 56

ELEMAN  

Beko-Arçelik yetkili

servisinde çalışacak 

beyaz eşya tamirinden

anlayan çalışma arkadaşı

aranmaktadır.

Tel: 0242 512 55 04

ELEMAN  

Bisiklet servisinde çalışacak

tecrübeli usta aranmaktadır.

Tel: 0242 515 26 26

DEVREN KİRALIK
KUAFÖR SALONU

Alanya merkezde 

bulunan kuaför salonu

devren kiralıktır.

Gsm : 0531 669 89 89

ELEMAN 
�Tercihe üniversite mezunu, yabancı dil bilen
�En az 3 yıllık cafe & restoran yöneticiliği deneyimine
sahip
�Maliyet kontrolü konusunda deneyimli
�Servis standartlarına uygun ve kaliteli hizmet vermek,
verilmesini sağlamak
� İşletmemizin sunumlarının geliştirilmesini ve ürün gelişi-
mini sağlamak, yeniliklere açık olmak
� Liderlik vasfı yüksek, ekip yönetiminde başarılı,
�Takım çalışmasına yatkın, hedef odaklı ve bu hedefe
takımı ile ilerleyebilen,
�Marka değerini doğru şekilde temsil edebilen ve takımı
ile bu değeri gösterebilen,
� İnsan ilişkilerinde başarılı, misafir memnuniyeti yak-
laşımını ön planda tutan
�Planlama becerisi kuvvetli, çözüm odaklı, inisiyatif ala-
bilen ve stratejik düşünebilen,
�Dış görünüşüne özen gösteren, etkin iletişim tarzına
sahip,
�Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
�Alanya’da ikamet eden veya edebilecek olan,
�Yoğun iş temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalış-
ma saatlerine ayak uydurabilecek,

Cafe & Restoran İşletme Müdürü pozisyonunda takım
arkadaşları arıyoruz.

İletişim: muhasebe@hancioglugida.com adresine 
CV gönderebilirsiniz

SATILIK ARSA

Türktaş Mah.102 ada 7 parsel

905 m2 satık arsa ve müstakil ev

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SATILIK DAİRE

Tosmur’da deniz manzaralı 2+1,

115 m2 site içinde 

Fiyat : 268.000 TL

Gsm : 0545 541 41 40

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Özvadi’de 8700 m2 arsa

Fiyat : 450.000 TL

(Pazarlık var)

Gsm : 0537 596 55 15

KİRALIK İŞYERİ 

Konaklı yolu üzerinde 750 m2 

2 katlı işyeri uygun fiyata 

kiraya verilecektir.

Gsm : 0533 569 89 33

SATILIK ARSA VE DAİRELER
1- Şıhlar Köyü Ada 213 parsel 1   Fiyatı: 55.000 TL

2- Gözüküçüklü köyü A:142, P:4, 3868 m2 Fiyatı: 250.000 TL

3- Mahmutlar’da A-09, P-3502, 508 m2  Fiyatı: 220.000 TL

deniz manzaralı

4- Gazipaşa Yeni Güney 37.000 m2 Dönüm Fiyatı: 20.000 TL

5- Gocaoğlanlı köyü A-120, P-25, 1770 m2 Fiyatı: 110.000 TL

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

7- Yeşilöz köyünde Ao, P-1181, 4670 m2 Fiyatı: 400.000 TL

8- Çamlıca köyünde Ad-210, P-6, 3400 m2 Fiyatı: 75.000 TL

9- Büyükpınar köyü A-102, P-13, 2000 m2 Fiyatı: 160.000 TL

10- Gözüküçük köyü A-152, P-6, 3200 m2 Fiyatı: 180.000 TL

11- Çamlıca köyü A-225, P-21, 1772 m2 Fiyatı: 40.000 TL

12- Mahmutlar’da 3+1, 4.kat, 140m2 daire Fiyatı: 250.000 TL

Gsm: 0507 946 93 98
0536 417 85 92

YATILI BAYAN YARDIMCI ARANIYOR

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

Konaklı / Alanya

İletişim: 0532 565 46 84

513 73 00

513 96 00

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

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

-Arapça 
- İngilizce 

- Almanca -
İskandinavca 

- Polanca 
- Çekçe 

bilen infocular 
alınacaktır. 

Maaş + Prim
Gsm: 0530 218 72 07
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ALANYA GRUP EMLAK - ALÝ ÖZSOY
Adres: OBA MAH. ESKİGAZİPAŞA CAD. 42/Z2 

KOÇTAŞ  CİVARI OBA TAHTAKALE  MARKET KARŞISI
GSM/WatsApp:  +90 532 426 68 24    

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

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

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

1) Saray Mah. eski PTT civarı 2+1 son kat güney cephe 330.000 TL

2) Hal civarı 40 m2 dükkan 260.000 TL

3) Yayla yolu kavşağı 22 m2 dükkan 160.000 TL

4) Çarşı içinde 22 m2 dükkan 260.000 TL

5) Atatürk Cad. mola civarı 3.kat - 1+1 350.000 TL

6) Çıplaklıda sitede 2+1 sıfır güney cephe 360.000 TL

7) Çıplaklıda sitede 3+1 - 2.kat güney cephe 480.000 TL

8) Oba’da sitede 4+1 sıfır dubleks güney cephe 730.000 TL

9) Mahmutlar Barbaros caddesi 2.kat 2+1 asansörlü 200.000 TL

10) Fığla Mah. dükkan üstü sıfır 2+1 , 110 m2 380.000 TL

SATILIK ARSALAR

KAT KARÞILIÐI ARSALAR

KÝRALIK DAÝRE VE DÜKKANLAR

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

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

SATILIK - KÝRALIK DAÝRELER

GOLD YAPI EMLAK
İNŞAAT OFİSİ - IMMOBILIEN

goldyapiemlak@gmail.com  -  hasanalituncer@hotmail.com

Hasan Ali TUNCER
0532 409 54 11

Bilal ETYEMEZ
0537 596 55 15

Gayrimenkulleriniz değerinde alınır-satılır

Hasbahçe - Cikcilli - Kestel’de kat karşılığı arsalar

MAHMUTLAR’DA DAİRELER

SATILIK  ARSA

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

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

EGE EMLAK
GÜLERYÜZLÜ, SAMİMİ ve GÜVENLİ HİZMET

Bütçenize uygun birçok seçenekler

EGE EMLAK - Muhittin Yýldýrým

1996’dan bu güne... HİZMETİNİZDEYİZ

Adres: Mahmutlar Mh. Barbaros Cd. 207 Sk. No:8 B/A 
Merkez Cami Karşısı ALANYA/ANTALYA, 07450 

Telefon: (0242) 528 52 41- Cep:0532 294 89 44 - 0 505 783 16 44

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

513 73 00

513 96 00

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

2x10 günlük 25 TL - Zayi 20 TL
SERi iLANLAR 13
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ALANYA BÖLGESİNDE HER TÜRLÜ 
GAYRİMENKUL DEĞERİNDE 

ALINIR, SATILILIR VE KİRALANIR.
***

HAZIR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
SATILIK KİRALIK GAYRİMENKULLER

ARANMAKTADIR. 
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TFF'nin ligleri 12 haziran'da başlatma kararıyla ilgili
Erol Bulut, "Sağlık en önemli faktör. Sağlık olmadığı
sürece, sorunlu hale gelebilecek durumda oynanma-

ması gerekiyor. Ancak Bundesliga başladı. Almanya'da
ölüm sayısı bizden daha fazla. Tedbirlerini en iyi şekilde
alıyorlar. Bence TFF'nin 12 Haziran tarihinin doğru oldu-
ğunu düşünüyorum. Her şeyi gözden geçirerek bu kararı
düşündüklerini düşünüyorum. Liglerin bitmesi gerekiyor.
Bu şekilde tescil edilmesini kimse istemez, ben de istemem.
Lider de olsam aynı şeyleri söylerdim. Vaka ve ölüm sayıları

düşüşte. İnşallah böyle devam eder." dedi. 

Fabrice N'Sakala'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adının anıl-
ması konusunda ise Bulut, "10 futbolcumuzun sözleş-

mesi bitiyor. Teklif gelmesi doğal. Hangi tarafı
daha iyi görüyorsa, performansını hangi ta-

rafta daha iyi gösterecekse futbolcu kararını
kendisi verecek. Hiç bir futbolcuyu zorla tu-
tamazsınız. Ben NSakala ile konuştu-
ğumda daha henüz kesinleşen bir şey
olmadığını söyledi." diye klonuştu. 

Erol Bulut, kendisinin Fenerbhaçe'nin
teknik direktör adayları arasında gös-
terilemsi konusunda gelen soruyu da
yanıtladı. Bulut, "Sayın başkan Ali
Koç teknik direktör konusunda
açıklamaları yaparken herkesin
aklına Erol Bulut geldi. Herkes
beni bağdaştırdı ama başka ho-
calarımızda da bu özellikler var.
Ancak direkt benim demem

doğru olmaz. Aytemiz Alanyas-
por'da sezon sonuna kadar sözleşmem

devam ediyor. Kimseye saygısızlık yapmak is-
temiyorum. Disiplin benim için önceliklidir.
Futbolcularıma da bunu aktarıyorum. Saygı
ve disiplin olmadığı yerde başarı da zor olur.
Takımımda bunu sağlamaya çalışıyorum."
şeklinde açıklamada bulundu. 
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Spor To to Sü per Lig Pu an Du ru mu

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

BAL 7. Grup Puan Durumu

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

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı kap-
samında, Türk Telekom’un

ana sponsorluğunda düzenlenen
Ralli için Dolmabahçe Sarayı
önünden başlatılacak tanıtım tu-
runda Kenan Sofuoğlu’na, ülke-
mizi dünya şampiyonalarında
başarıyla temsil eden millî sporcu
Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek.
‘Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk
Rallisi’nin ‘start’ını İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Türk Telekom
CEO’su Ümit Önal ve Türkiye Mo-
tosiklet Federasyonu Başkanı
Bekir Yunus Uçar verecek. Sofu-
oğlu ve Razgatlıoğlu İstanbul’un
tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci
Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Ye-
dikule, Topkapı ve Balat’tan geçip, Taksim Mey-
danı’nda bu özel tanıtım turunu sonlandıracak. 

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir
Yunus Uçar, “Koronavirüs salgını nedeniyle dün-
yanın içinde bulunduğu zorlu dönemde ülke ola-
rak başarılı bir sınav vermekteyiz. Bütün alanları
derinden etkileyen bu küresel salgın sürecinde
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle nor-
malleşme adımları emin bir şekilde atılmakta.
Milletçe gururunu yaşadığımız 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında,
Millî Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ve
millî sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile özel bir 19
Mayıs organizasyonu yapıyoruz. Türkiye’nin hem
spor ve hem de sosyal alanlardaki imkânlarını ve
kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek açısından
büyük bir fırsat. Bizimle beraber bu önemli pro-

jeye katkı koyan ülkemizin telekomünikasyon ve
iletişim lideri Türk Telekom ile bütün imkânlarını
seferber eden İstanbul Valiliğine çok teşekkür ede-
rim” dedi. 

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise konuyla il-
gili; “Türkiye’nin millî teknoloji şirketi olarak, 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
gibi özel bir günde böyle bir organizasyona destek
vermekten mutluluk duyuyoruz. Motor sporları-
nın ülkemizde daha da gelişmesine olanak sağla-
yan benzer organizasyonlar ile Türkiye’nin bu
alandaki sesinin daha da yükseleceğine inanıyo-
rum. Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine olan
bağlılığımız ve toplumsal sorumluluk yaklaşımı-
mızla ülkemize katma değer sağlayan projelerin
her zaman yanındayız.   Türk Telekom 19 Mayıs
Atatürk Rallisi’nin de hayırlı olmasını diliyorum”
açıklamasında bulundu.

EROL BULUT TFF'NİN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, canlı yayın konuğu olduğu Haldun Domaç'ın
Youtube kanalında liglerin geleceği, transfer ve gündemle alakalı açıklamalarda bulundu. 

Erol Bulut
Ceyhun Gülselam

Sezon sonu sözleşmesi
sona erecek olan Cey-
hun Gülselam, 'Önceli-

ğim Alanyaspor' dedi. Son
dönemde birçok kulüpten
transfer teklifleri aldığını be-
lirten Ceyhun, "Koronavirüs
futbolu derinden atkiledi.
Şua herkesin önceliği sağlık.
Sezon sonunda sözleşmeme
bitecek olması nedeniyle bir-
çok takımdan teklif aldım,
Ben de daha zamanımız var
deyip konuyu kapattım.
Alanya'da çok mutluyum.
Eğer anlaşırsak önceliğim
Alanyaspor. Tabii ki Alan-
ya'da kalmak isterim.Hayır-
lısı olsun." diye konuştu.

Ceyhun Gülselam, Türkiye
Futbol Federasyonu'nun
ligleri 12 Haziran'da baş-
latma kararını doğru bul-
duğunu söyledi. Başarılı ön
libero Ceyhun, "Eğer bu
virüs ekim ayına kadar
hala hayatımızın içinde ola-
cak olursa o zaman futbol
da oynanamaz. Böyle ba-
karsak ben liglerin oy-
nanma kararını doğru
buluyorum. Elbette her şey-
den önce sağlık gelir ama
bunun ekonomik boyutları
da var. Birçok kulübün
büyük zararları olacak.
Temkinli davranarak oyna-
yabiliriz." diye konuştu.

'ÖNCELİĞİM
ALANYASPOR

OLACAK' 
Sezon sonu sözleşmesi sona ere-
cek olan Ceuhun Gülselam, söz-
leşme yenilemek için Alanyaspor
yönetimine yeşil ışık yaktı.

Kenan Sofuoğlu’ndan
19 Mayıs’ta Türkiye tanıtımı   
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Millî Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü ‘Türk
Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’ ile Türkiye’nin tanıtımını yapacak. Kenan Sofuoğlu'na Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek.
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