
Rusya'nın iç pazarda seya-
hat önerisi ve Almanya'nın

31 ülkeye kaldırdığı 
seyahat kısıtlaması 

listesinde Türkiye'nin 
olmaması, turizmcileri

üzdü. Sürecin şaşırt-
madığını söyleyen

Sili, "Türkiye 
pazarı, hem
dünya için

bizim kaynak
pazarlarımız

başta olmak üzere
vazgeçilmez bir

pazar" dedi. Daha-
oğlu ise, Almanya'nın göster-

miş olduğunu tutumu diğer
ülkelerin örnek almaması te-

mennisinde bulunarak, "Bu se-
naryonun en kötüsü 2020 yılını
açmadan bitirmiş olur 2021 yı-
lını umutla beklemeye devam

ederiz" dedi.             � 4'TE

Koronavirüs salgını se-
bebiyle sokağa çıkma
yasağının uygulandığı
Ramazan Bayramı'nda,
bayram sevindi evlerde
yaşandı. Başkan
Yücel de bayramı
Gökbel 
Yaylası'nda
kızı 
Zeynep'le
birlikte
geçir-
di. 

Obezite Hakkında
Sıra Dışı Bilgiler� 2’DE
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Ali ÖZSOY

� 6’DA

Polemiğe yer yok, 
herkese yetecek tarihi
yerimiz çok

Bayram
� 3’TE

Humay YILMAZ

Fiziksel ayrılık mı, 
duygusal 

ayrılık mı? � 7’DE

Muzaffer Gülsüm TÜRKELİ

POSTA TV'DEN BIR ILK

23 Mayıs 2010’da
ailesiyle birlikte
gittiği piknikte
kaybolan zihinsel
engelli Dilek Baş-
bağ'dan aradan
geçen zamana

rağmen iz yok. Dilek’in annesi Dür-
dane Başbağ, kızının kayboluşunun
yıl dönümünde gözyaşları içerisinde
bir kez daha yardım istedi.        � 2'DE

Engelsiz tesisiyle Alanya'da fark yaratan Posta Medya, bünyesinde bulunan Posta TV ile de engelleri kaldırdı. İşitme
engelli vatandaşların haber alma hakkını sağlamak adına Posta TV'de ana haber bülteni işaret dili ile yayınlanıyor. 

KİMSE HABERSİZ KALMASIN
Yayın politikası ve özgün içeriğiyle Alanya'da yeni nesil
televizyonculuğa yön veren Alanya Posta TV, Ana Haber
Bülteni'ne getirdiği yenilikle engelli dostu yayıncılığını
sürdürdü. Posta TV dün itibariyle 18.30'da başlayan Ana
Haber Bülteni'nde engelleri aşarak, kimse habersiz kal-
masın diye işaret dili ile haber sundu. 

HABERLERDE ENGEL YOK
İşitme engelli vatandaşları düşünerek çıkılan yolda,
Melisa Özdemir işaret diliyle haber anlatımlarını ger-
çekleştiriyor.  Posta TV, engelsiz kent haline gelen
Alanya'nın, haber almada engele takılmaması için
yayın dönemi içerisinde Engelsiz Kent ve Alanya prog-
ramı ile de farkındalık yarattı. 

Turizmci karalar bağladı
Koronavirüsle birlikte çıkmaza giren turizm sektörü, henüz yükselişe geçemedi. Gi-
dişatı kestirilemeyen sektörün, Rusya ve Almanya'dan gelen haberlerle keyfi kaçtı.

� 4'TE

Yücel, Zeynep’le dinlendi 

Corona virüsü tedbirleri
kapsamında getirilen nor-
malleşme takvimi hayata
geçiriliyor. Sürecin 27
Mayıs ikinci aşama tak-
vimi ile bugünden itiba-
ren başlıyor.            �4'TE

Yeni hayatta 2. aşama

Burhan
Sili

Mehmet
Dahaoğlu

Gündoğmuş'ta Toroslar'ın zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre
yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şela-
lesi, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu
dönem yaşanıyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için şe-
lale, 'gizemli güzellik' ve 'saklı cennet' olarak anılıyor.         �4'TE

Karlar eridi,

Uçansu coştu
Karlar eridi,

Uçansu coştu
Karlar eridi,

Uçansu coştu

Alanya'da bay-
ramda 2 ölümlü
kaza yaşandı.
Cindi Yaylası
yolunda hafif ti-
cari araç yakla-
şık 250 metrelik uçurum-
dan yuvarlandı. Kazada 1
kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Türkler Mahallesi'nde ise
kontrolden çıkan araç
köprünün sağ tarafından
Kargı Çayı’na uçtu.  Kazada, araç
sürücüsü hayatını kaybetti.    � 3'TE

Musa Gürkan

Bayramda acı bilanço

Nursel Yıldız

10 yıldır ağlıyor
Melisa

Özdemir



2 Çarşamba 27 Mayıs 2020 GÜNCEL

İMTİYAZ SAHİBİ
Albas Basın Yayın Dağıtım Bileşim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Genel Yayın Müdürü: Mehmet Ali GÜRSES

Hukuk Danışmanı: Arzu ÇETİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Öznur YILDIZ

Hilmi KARAGÖZ

Sayfa Sekreteri: Gürkan YALÇIN

Baskı:
Oba Mahallesi Kanal Sokak No:15
Daire:1

Haber Merkezi :
Oba Mahallesi Kanal Sokak No:15
Daire:1 ALANYA

İstihbarat
Tlf : 513 73 00
Fax: 513 96 00

Dağıtım:
Yunus Basın Ltd.Şti.

0242 512 32 88
Alanya Postası Gazetesi Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir

YEREL SÜRELİ YAYIN
Köşe yazılarının sorumlulukları yazarına aittir

27 Mayıs 2020 Çarşamba Yıl:15 - Sayı:4422

h t t p s : / / w w w . a l a n y a p o s t a s i . c o m . t r

Tüzel Kişi Temsilcisi

Haber Müdürü: Ayşe Yağmur MERCİMEK

Genel Koordinatör: Gaye COŞKUN

Obezite diye bahsettiğimiz tanım-
lama çok kısaca vücuttaki yağ
dokunun gereğinden çok fazla

olmasıdır. Dolayısı ile obez bireylerde kilo
fazlalığı ortaya çıkar. Bunlar klasik bilgiler-
dir. Ama obezite hakkında güncel ve klasik
olmayan, sıra dışı önemli bilgiler de var.
Obezitenin dokulara etkisi konusunda,
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Baş-
kanı Dr. İsmail SARIKAN hocam ile yaptı-
ğımız araştırma yurtdışında baskı
aşamasında. Güncel araştırmamız vesile-
siyle obezite hakkındaki çarpıcı bilgileri siz-
lerle paylaşmak istedim. Bugün sizlere bir
buzdağı gibi olan obezitenin, suyun altında
gizli kalan ve çok daha büyük olan kısmını
anlatacağım.

Obezite fazla kilodan ibaret değildir.

Yağ dokusu da basit bir enerji deposu de-
ğildir. Obez bireyler kilo fazlalığının yanı
sıra çok sayıda ciddi hastalığa aday hale
gelirler. Bu hastalıklar arasında Diyabet
(Şeker), Hipertansiyon (Yüksek tansiyon),
Kardiyovasküler hastalıklar (Kalp ve
damar sisteminin hastalıkları) ve birçok
kanser türü başta olmak üzere en sık ölüm
sebepleri yer almaktadır. Bu sebeple obezi-
tenin şakası yoktur. Peki, ülkemizdeki obez
oranı ne kadardır? Ülkemizde obezite sık-
lığı Avrupa ortalamasının üzerindedir. Top-
lamda fazla kiloluların oranı % 34.6, fazla
kilolu ve obezlerin toplam oranı % 64.9.
Aşırı obezlerin oranı ise % 2.9 diyebiliriz.
Yani toplumda kilo ve yağ fazlalığı sorunu
olanların oranı neredeyse üçte iki civarın-
dadır ve sürekli artmaktadır. Bu durum ne
anlama geliyor? Dünya Sağlık Örgütü veri-
lerine göre, kilo fazlalığı; Avrupa’daki yetiş-

kinlerde Tip 2 Diyabetin %80’inden, iske-
mik kalp hastalıklarının %35’inden ve hi-
pertansiyonun %55’inden sorumludur ve
her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden ol-
maktadır. Ülkemizdeki her üç yetişkinden
ikisi bütün bu riskleri taşımaktadır.

Obezite sıklığı neden sürekli artı-
yor? 

Çok kısaca cevaplayalım. Yaşam tarzı-
mız giderek daha hareketsiz oluyor. Porsi-

yonlarımız daha büyük hale geliyor. Ara
atıştırmalıklar giderek artıyor. Fazla yük olan
ara öğünlere dönüşüyor. Tükettiğimiz gıda-
lar giderek daha çok işlenmiş, glisemik in-
deksi (kan şekerini arttırma hızı) daha
yüksek, daha çok yabancı katkı içerikli olu-
yor. Daha önce bazı gıda katkı maddeleri-
nin obeziteye yol açtığını anlatmıştım. Bu
ilişki o kadar güçlü ki deneylerde sadece bu
katkı maddelerini fazla miktarda vermek
kısa sürede obezite oluşturmaya yetiyor.

Obezite başlı başına ciddi bir hastalıktır.
Hiçbir hastalık eşlik etmese bile mutlaka
doktor tarafından tedavi edilmelidir. Obez
bireylerde dokularda yaygın mikropsuz ilti-
hap tablosu oluşur ve dokuların, organla-
rın yapısı aşamalı olarak bozulur. Bu
durum hastayı korkunç bir sona götürebilir.
Obez bireylerdeki fazla yağ dokusu yirmi
civarında hormon ve benzeri etkiler göste-
ren salgı yaparlar. Yağ dokusunun fazla ol-

ması bu salgıları çok arttırır. Vücutta çok
sayıda denge sorunu, bozukluk ve hastalık
ortaya çıkar. İnsülin direncinde olduğu gibi
giderek kısır döngü oluşur ve tedavi zorla-
şır. Çocuk sahibi olamamaktan, pıhtılaşma
sorunlarına kadar hepsi fazla kilo ile ilgili
olabilir.

Kısaca, beklenen yaşam süresini daha
uzun hale getirmek, yaşam kalitesini arttır-
mak, hastalıklardan korunmak için obezi-
teden kaçınmak gerekir. Bunun için de
doğal, sağlıklı ve dengeli beslenmek, hare-
ketli bir yaşam tarzı benimsemek gerekir.
Yazılarımı takip eden bir okurum, yazı ve
kitaplarımı uygulayarak 30 kg civarında
zayıfladığını bildirdi. Bu çok sevindirici ha-
beri sizlerle paylaşmaktaki gayem bilimin
pratik faydalarını bilmenizdir. Tıp ve Sağlık
Bilimleri alanında araştırılacak ve öğrenile-
cek konuların başında obezite gelmektedir.
Sağlıkla kalın. Saygılarımla.

Obezite Hakkında Sıra Dışı Bilgiler

Gözüyaşlı anne Dürdane Başbağ, 23 Mayıs
2010’da piknik için gittikleri Kızılcaşehir
Mahallesi’nde kaybolan zihinsel engelli kızı

Dilek Başbağ’dan hala haber alamayan annesi ola-
yın hala çözülememesi ve çaresizliğine ağlıyor.  Yıl-
lardır umudunu yitirmeyen, kızının bir gün
bulunacağı hayali ile yaşayan anne Dürdane Baş-
bağ, "Kızım kaybolalı tam 10 yıl oldu. Ne ölüsü var?
ne de dirisi. Kızım zihinsel engelli olduğu için ba-
kıma muhtaç. Nerede olduğunu, ne yaptığını dü-
şünmekten uyuyamıyorum artık psikolojim
bozuldu" diyerek bir kez daha yardım istedi.  

BİRÇOK KEZ 
DOLANDIRILDILAR

3 bin 660 gündür kızına sarılamayan gözü yaşlı
anne, bir kez daha yardım istedi ve kızına kavuş-
mayı diledi. Kayıp kızı gördüğünü ve bulabileceğini
söyleyenler tarafından aile birçok kez dolandırıl-
mıştı.  O dönemde jandarma, sonrasında ise polis
tarafından soruşturma dosyası açılamasına rağ-
men bir netice elde edilemedi. � Özgür YILMAZ

Alanya'da  arefe günü akşam saatle-
rinde başlayan fırtına, bayramın bi-
rinci gününde de yaşamı olumsuz

etkiledi. Fırtına seralara zarar verdi. Şid-
detli rüzgar nedeniyle çok sayıda seranın ça-
tısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı.
Komşu İlçe Sarıveliler de daha çok devlet
teşviki ile kurulan salatalık ve fasulye üre-
timinin yapıldığı seraların bazısının hem ör-
tüsü parçalandı hem demirleri eğildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü sokağa
çıkma kısıtlaması nedeniyle ortaya çı-
kabilecek suistimallere karşı ana

arter ve kavşaklarda denetimlerini sürdürü-
yor. Polisin yaptığı denetimlerde lüks otomo-
bili ile yasağı ihlal eden sürücünün aynı
zamanda ehliyetsiz olduğu tespit edilince
aracı çekiciyle otoparka götürdü.  Covid-19
salgınına karşı alınan tedbirler kapsamın-
daki denetimlerini aralıksız sürdürüyor İzin-
siz sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden
dolayı sürücüye 3.150 lira adli para cezası
kesildi. Motosikletleriyle gezen gençlerde so-
kağa çıkma yasağını ihlalden pa ra cezasına
çaptırıldılar.  � Özgür YILMAZ

Polis kuralsızları affetmiyor
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus
ve Trafik ekipleriyle Çevre yolu üzerinde
muhtelif noktalarda denetim yaptı. De-
netimde durdurulan lüks bir araç sürü-
cüsünün ehliyeti olmadığı tespit edildi. 

Fırtına seralara zarar verdi
Alanya’da arefe günü etkili olan
kuvvetli rüzgar, seralara zarar
verdi. Şiddetli fırtına yüksek ke-
simlerde yazlık sebze üreticile-
rinin seralarında hasara yol açtı.

Acılı anne 10 yıldır ağlıyor
Alanya’da ailesi ile birlikte 10 yıl önce pikniğe gitti Kızılcaşe-
hir’de kaybolan zihinsel engelli Dilek Başbağ'dan aradan geçen
zamana rağmen iz yok. Dilek’in annesi Dürdane Başbağ, kızının
kayboluşunun yıl dönümünde bir kez daha yardım istedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)
Washington eyaletine bağlı Seattle ken-
tinde yaşayan aslen Eritreli (Habeşistan)

ABD vatandaşı Abdu Hury, 3 yıl önce bir arka-
daşına yardım etmek için geldiği Türkiye'deki
insanların yardımseverliği ve cömertliğine hay-
ran kalarak, Türkiye aşığı oldu. Evli ve 2 çocuk
babası olan, 35 yıldır ABD'de kasaplık yapan
Abdu Hury, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde
birçok Avrupa, Asya ülkesi ve ABD'ye yardım et-
mesinden de çok etkilendi. ABD'de bulunduğu
sürece evsizlere yardımlar yapan Abdu Hury,
son dönemde Müslümanlara da iftar yemeği
ikram etmeye başladı. Ailesiyle tatillerini geçir-
mek için bir sene önce Antalya'nın Alanya ilçe-
sinden ev alan Abdu Hury, aracını Türk
bayraklarıyla süsleyip, üzerine giydiği Türk bay-
raklı tişörtlerle yemek dağıtımı yaptı. Türkiye
için dağıtılan yemekleri alanlar da hem Türki-
ye'ye hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'a teşekkür etti.

'TÜRKİYE'NİN 
BİR NUMARALI FAVORİ 

LİDERİ ERDOĞAN'

Türkiye aşığı Abdu Hury, "Türkiye'nin bir nu-
maralı favori lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı izle-
dikten sonra Müslümanlar için Avrupa ve ABD
dahil 74'den fazla ülkeye yardım gönderdim. As-
lında yaptıklarından etkilenmiştim ve üzerime
düşeni yapmaya karar verdim" dedi.

'SICAK KARŞILAMA VE 
CÖMERTLİĞİNE 

HAYRAN KALDIK'

Türkiye'ye olan sevgisinin nasıl başladığını da
anlatan Abdu Hury, "Arkadaşım ve ben yakla-

şık 3 yıl önce bir arkadaşımıza yardım etmek
için Türkiye'ye gittik. İlk bakışta güzellikler ve
Türk halkının sıcak karşılama ve cömertliğine
hayran kaldık. Bize hayatımızın en iyi zamanını
yaşatan ve sadece bir arkadaş değil, bir kardeş
olan Alanya'daki Yakup ile tanıştık. Onunla en
sevdiğim şehir olan Çınarcık Yalova'ya o yıl bo-
yunca yardım yaptık" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMI TÜRKİ-
YE'DE YATIRIM YAPMALARI

İÇİN TEŞVİK EDİYORUM'

Arkadaşlarının Türkiye'nin farklı şehirlerinden
ev aldığını aktaran Abdu Hury, onları burada
yatırım yapma konusunda da ikna ettiğini söy-
ledi. Türk halkının kendilerine kucak açtığını
belirten Hury, "Arkadaşlarımızdan biri Çına-
rık'ta beş katlı bir otel inşa ediyor ve Afrika'ya
bir Türk ürününün ihracatını başlattı. Bu şe-
kilde birçok arkadaşımız da İstanbul, Çınarcık
ve Trabzon'da mülk satın aldı. Kendi toplumu-
muzu tüm Türkiye'de yatırım yapmak konu-
sunda teşvik ediyorum ve orada mevcut olan
kazançlı fırsatı öneriyorum. Kucak dolusu sev-
giyle karşılandığımız ve bize her konuda yar-
dımcı olan birçok Türk ailesiyle tanıştık. Yatırım
yapmamız için umut ve cesaret veren bazı
önemli insanlarla tanıştık" diye konuştu.

'AMERİKAN HALKI, TÜR-
KİYE VE LİDERİNİN NELER

YAPTIĞINI GÖRMELİ'

Ramazan boyunca
özellikle ABD'deki
Müslümanlara yar-
dım ettiğini kayde-
den Abdu Hury,
oradaki insanların
Türkiye'nin ve
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın neler yaptı-
ğını görmelerini
istediğini söyledi.
Hury, "Türk halkını
seviyor ve saygı du-
yuyorum. Bu yüz-

den Türk bayraklı tişört giyiyorum. Amerikan
halkına Türkiye'nin ve liderinin birinci öncelikte
neler yaptığını fark ettirmem gerekiyor" dedi.
Abdu Hury ayrıca yakın zamanda Türkiye'de bir
de cami yaptırmak istediğini söyledi.

Gazipaşa'da meydana gelen olayda Güney Mahallesi
Nohutyeri mevkiinde ikamet eden İbrahim Tuncel
isimli vatandaş, Güney Jandarma Karakol Komu-

tanlığını arayarak ağılından koyunlarının çalındığı ihbar
etti. Evinin yanında bulunan ve etrafı tel örgüyle çevrili ağı-
lın kapısının açık olduğunu ve içerisinde bulunan 4 koyunun
çalınmış olabileceğini belirten İbrahim Tuncel’in ihbarı üze-
rine araştırma yapan jandarma, evin yaklaşık 3 kilometre
uzağında, ormanlık alanda kayıp 4 koyunu buldu. Koyunlar
sahibine teslim edildi. � İHA

Gazipaşa TAV Genel Müdürü Ekrem Akgül, Gazipaşa
Alanya Havalimanı’nda korona sonrası ilk uçuşun 4
Haziran 2020 tarihinde iç hatlarda gerçekleştirilece-

ğini açıkladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi al-
tına alan koronavirüs salgınının yayılmasının önüne
geçilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri belirsiz

süreyle durdurul-
muştu. Yavaş yavaş
ülke genelinde nor-
malleşmeye geçilen
pandemi sürecinde
uçuşların ne zaman
başlayacağı merak
konusu oldu. Ko-
nuyla ilgili açıklama-

larda bulunan Gazipaşa- Alanya Havalimanı TAV Genel
Müdürü Ekrem Akgül, “4 Haziran itibariyle iç hat trafiği
başlayacak. Sivil Havacılık tarafından belirlenen yönetme-
liğe uygun olarak hazırlıklarımıza devam ediyoruz” dedi.
Yurt dışı seferleri konusunda ise Akgül 10 Haziran tarihini
işaret etti. GZP’de ilk yurt içi seferleri ise 4 Haziran’da İs-
tanbul ve Ankara’dan başlayacak. � Haber Merkezi

4 Haziran'da başlıyoruz
Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan
havayolu trafiği de yavaş yavaş açılıyor. THY’nin
uçuş planı açıklamasından sonra Alanya Gazipaşa
Havalimanı'na ilk uçuşun tarihi de belli oldu.

Kayıp koyunları jandarma buldu
Ağılından 4 adet koyununun çalındığını söy-
leyen vatandaşın ihbarı üzerine arama çalış-
ması başlatan jandarma, ormanlık alanda
bulduğu koyunları sahibine teslim etti.

Türkiye'nin yardımları örnek oldu
ABD'de yaşayan Abdu Hury (62), Türkiye'nin ABD ve birçok ülkeye koronavirüs salgını sonrası
yaptığı yardımlardan çok etkilendiği için Türkiye adına ABD'de Müslümanlara Ramazan boyunca
yardımlar yaptı. Alanya'da da evi bulunan Abdu Hury, Türkiye'yi ve Alanya'yı çok sevdiğini söyledi.
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Bayram

Türkiye belki de tarihte ilk kez böyle bir
bayram yaşadı.  Bizler de buna tanıklık
ettik . Evde kal ,hayat eve sığar slogan-

ları teselli oldu , sabırlı olmayı öğrendi çoğumuz
son üç ayda .

Bu konuda ne çok yazılar yazıldı , sohbetler
edildi . Uzmanlar adeta yarıştı . Ama son günler
maalesef ki vakaların bir miktar çoğaldığını gör-
meye başladık .

Yarın yasak bitiyor , bu o demek değil ki ya-
pılamayan bayram gezmesini şimdi yapa biliriz .
Bir fırtına esti ilk gün ,  daha da başka fırtınalara
kimsenin  gücü kaldı sanmıyorum.  Kalemi kıra-
caksak bu hastalığı bitirmek için olsun . Bu yıl ne
bayram ne seyran , aksine sadece bir birimizin iyi-
liği için sabır edeceğiz. Özlemin en zoru hangisidir
?  Her bayramı ailesinden uzak kutlayan onca
insan var , şimdi onların yerinde düşünün kendi-
nizi ve bu sefer böyle olsun !

Afrika sıcaklarından sonra serin havanın tadını
çıkaralım ,  sosyal mesafeyi koruyalım . Maskeler çan-
tada gezmesin . Gerekmediği zaman dışarılara çıkma-
yalım.  Bu bayram ,bu yaz da sessizlik ve mesafe
çerçevesinde gelsin.  Başka baharlara ,başka günlere
erteleyelim gezmeleri , planları . 

Sebepsiz birşey yokken , olanı biteni iyice
düşünelim . Tekrar tekrar aynı konuları yazmak is-
temediğimiz gibi sizlerde tekrar okumak istemeye-
ceksinizdir.  O yüzden işimizi sağlama alalım .

Kaza, saat 02.30 sıralarında Alanya’nın
kırsalındaki Cindi Yaylası yolunda mey-
dana geldi. Çayarası Yaylası’na seyir

halinde olan Musa Gürkan (46) idaresindeki
07 HKG 86 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi so-
nucu yolun sol tarafında bulunan yaklaşık 250
metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenle-
rin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve
jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen
ekipler yaptıkları incelemede sürücü Musa
Gürkan’nın hayatını kaybettiğini, araçta bu-

lunan Mehmet Ali G. ve Nurullah E.’nin yara-
landığını belirledi. Ekipler tarafından çıkarı-
lan yaralılar ambulansla Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ali G. ve Nu-
rullah E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı be-
lirtildi. Kazada hayatını kaybeden Gürkan’ın
cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardın-
dan uçurumdan çıkartılarak morga konuldu.
Buradaki işlemlerinin ardından ‘Tıraş Hasan’
lakaplı Musa Gürkan’ın cenazesi ailesine tes-
lim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şahinler Mahallesi’ne bağlı Maha Yayla-
sı’nda A.A. isimli şahsa ait olan restorana
baskın düzenleyen İlçe Jandarma Komu-

tanlığı, 9 kişinin kumar oynadığını tespit etti. 24
Mayıs Pazar gecesi saat 01.00’da yapılan bas-
kında kumar oynadığı tespit edilen F.K., A.K.,
Ş.S., K.G., N.K., A.T.T., H.K., V.D. ve B.B. olmak
üzere 9 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramada masa üzerinde bin 250 TL pa-
ranın yanı sıra 56 deste iskambil kağıdı, 209 adet
okey taşı, 13 adet okey takozu, 11 adet yazboz
defteri muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 9
şahıs hakkında 5326 S.K. 34. Maddesine istina-
den bin 225’er TL olmak üzere toplamda 11 bin
025 TL, ayrıca kumar oynayan ve kumar oynan-
masına yer ve imkan sağlayan işletmeye Hıfzı-
sıhha Kanununun 282.maddesi gereğince 3 bin
150’şer TL olmak üzere toplamda 31 bin 500 TL,
alkol satışından dolayı 15 bin 947 TL, kapalı
alanda sigara içilmesinden dolayı 2 bin 579 TL
ve iş yerinde “Sigara İçilmez” tabelası olmadığı
için 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 64 bin
231 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca iş yerinde yapılan kontrolde 1 adet seri
numarasız ve ruhsatsız tabanca ve tabanca içe-
risinde 16 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet
6136 SKM aykırı 30 cm uzunluğunda tırtıklı
bıçak, 2 adet bir litrelik pet şişe içerisinde alkol
tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Koru
Mahallesinde saat 18.00 sırala-
rında meydana geldi. Evli ve

bir çocuğu bulunan H.Y, kendisini te-
lefonlara arayarak taciz ettiğini iddia
ettiği 45 yaşındaki K.Ö’yü eşinin evde
olduğu saatte evine çağırdı. Motosik-
letiyle H.Y’nin evine giden K.Ö., id-
diaya göre, eve girer girmez H.Y’ye
saldırdı. Evde bekleyen H.Y'nin eşi
V.Y, eline geçirdiği sopayla K.Ö’ye sal-
dırdı. H.Y’nin eşine yardım etmesiyle
K.Ö. hastanelik oldu.
V.Y, eşiyle birlikte K.Ö’yü dövdükten
sonra polisi arayarak durumu anlattı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yerde
baygın yatan K.Ö’yü görünce ambu-
lansı arayarak yardım istedi. Olay ye-
rine gelen 112 Acil Servis ekipleri,
K.Ö’yü baygın halde sedye ile evden
çıkardı. Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan K.Ö’nün sağlık durumun
iyi olduğu öğrenildi.

'KOCANI ÖLDÜRÜR
KIZINA TECAVÜZ

EDERİM'

Olay anını anlatan V.Y, K.Ö.’nün eve

girer girmez eşine
saldırdığını belirte-
rek, "Önceden teh-
ditler olmuş, evime
kadar gelmiş, be-
nimle düzgün konu-
şacaksın demiş. Ben
yokken evimi takip
etmiş. Çarşıya git-
miştim, eve döndü-
ğümde o da eve gelip
eşime saldırdı. O
arada ben de so-

payla kendisine saldırdım. Eşim de
yardım etti, kavga ettik. Benim evde
olduğumu bilmiyordu. Telefonda
eşimi tehdit etti. Eşime kendisiyle bir-
likte olmaması halinde beni öldürece-
ğini ve 13 yaşındaki kızıma tecavüz
edeceğini söylemiş. Telefonunu incele-
dim, başka kızlarla da mesajlaşmaları
var” dedi.

'SENİ SEVİYORUM,
‘SEN DE SENİ SEVİ-
YORUM’ DEMEZSEN

ZORLA OLUR'

H.Y. de, “Beni sürekli tehdit ediyordu.
Bu durumu eşime söylemiştim. Seni
seviyorum, ‘sen de seni seviyorum de-
mezsen zorla olur’ diyordu. Eşinden
ayrıl beraber olalım diyordu. Mesaj
attı bana ‘eve geleceğim’ diye. Ben de
eşim evde olacağı için ‘gel’ dedim.
Geldi. Eşim eve gelince saldırdı.
Eşimle beraber dövdük” diye konuştu.
Olayın ardından H.Y. ve eşi K.Ö’yü
dövdükleri sopa ile birlikte ifadeleri
alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-
400 karayolu Sorgun Otogar
alt kavşağında meydana

geldi. Antalya istikametinden gelip
şehir merkezine dönmekte olan
Samet B.'nin kullandığı 07 ACF 471
plakalı otomobil ile Alanya istikame-
tinden Antalya istikametine git-
mekte olan Fırat Salih’in kullandığı
07 VU 259 plakalı otomobil çarpıştı.
Işık ihlali nedeniyle meydana gelen
kazada sürücülerden Samet B. hafif
yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekibinin
müdahalesinin ardından Manavgat
Devlet Hastanesine götürülerek te-
davi altına alındı. Otomobillerin

büyük zarar gördüğü ka-
zada yola savrulan araç
parçaları Manavgat Beledi-
yesi Temizlik İşleri Müdür-
lüğü görevlileri tarafından
toplandı.
Kaza yapan sürücülerden
Fırat S., trafik polisinin ‘So-
kağa çıkma kısıtlamasında
karayolunda ne işin vardı?’
sorusuna, “Ben Alanya’da
yerel bir gazetede çalışıyo-
rum” diyerek bir gazeteden

aldığı tanıtım kartını gösterdi. An-
talya Valiliğinden gelen izinli basın
mensupları listesinde adı olmadığı
görülen Fırat S., gazetecilerin çekim
yaptığını görünce, “Ben Manavgatlı-
yım. Alanya'da gazetede çalışıyorum
ama bugün görevde değilim. Manav-
gat’ta oturuyorum. Ekmek almaya
gidiyorum. Bizim orada ekmek ala-
bileceğim hiçbir yer yok. Ne market
var, ne fırın. Ben de diğer tarafa
ekmek almaya gidiyordum” diye ko-
nuştu.
Fırat S.'ye sokağa çıkma kısıtlama-
sını ihlalden 3 bin 150 lira idari yap-
tırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00
sıralarında Alanya'nın Kestel
Mahallesi'nde İbişler Sokak’ta

bulunan bir bahçede elektrik tellerinin
şase yapmasından kaynaklandığı tah-
min edilen yangın çıktı. Dumanların
yükseldiğini gören çevredekiler du-
rumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bil-
dirdi. Zeytin ile meyve ağaçlarının
bulunduğu bahçede kuru otların da ol-
ması nedeniyle rüzgarında etkisiyle

hızla büyüyen yangına Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri
müdahale etti. Yaklaşık 3 dekarlık ara-
ziyi kaplayan yangın, vatandaşlarında
yardımıyla yaklaşık bir saat süren ça-
lışma neticesinde kontrol altına alındı.
Yerleşim yerine sıçramadan söndürü-
len yangının çıkış nedeni belirlenmesi
için jandarma ekipleri soruşturma baş-
lattı. Yangında 3 dönümlük alan ve bir
depo zarar gördü. � İHA

Kaza, gece saatlerinde
Türkler Mahallesi
Deliktaş Caddesi üze-

rinde meydana geldi. D-400
karayolu istikametine seyir ha-
linde olan Nursel Yıldız’ın (39) kul-
landığı 07 NLK 65 plakalı kamyonet
ile Ali Çavuşoğlu Köprüsü’ne geldiği

sırada direksiyon hakimiyetini kaybe-
derek kontrolden çıktı. Kontrolden
çıkan araç köprünün sağ tarafından

Kargı Çayı’na uçtu. Çevredekilerin
durumu 112 Acil Çağrı Mer-

kezi’ne bildirmesi üzerine ka-
zanın olduğu bölge itfaiye,
sağlık ve jandarma ekipleri
sevk edildi. Olay yerine
gelen ekipler yaptıkları
kontrollerde ters dönen araç
içerisindeki Yıldız’ın yaşa-

mını yitirdiğini belirledi. Yıl-
dız’ın cansız bedeni savcılık

incelemesinin ardından otopsi
yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Ku-

rumu’na gönderildi. Jandarma ka-
zayla ilgili tahkikat başlattı.

250 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yak-
laşık 250 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hakimiyetini kaybedince çaya uçtu
Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyo-
net köprüden çaya uçtu. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Ev yangını
güçlükle kontrol

altına alındı
Alanya'da sabaha karşı bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın pa-
niğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, henüz bi-
linmeyen nedenle bu sabaha
karşı Mahmutlar Mahallesi

Barbaros Caddesi üzerindeki 5 katlı
bir apartmanın zemin katındaki de-
poda yangın çıktı. Masa ve sandal-
yelerin bulunduğu depoda alevlerin
yükseldiğini gören çevredekiler, du-
rumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen An-

talya Büyükşehir Belediyesine bağlı
5 araç ve 12 personel yangına müda-
hale etti. Yaklaşık bir saat süren mü-
dahale ile yangın güçlükle kontrol
altına alınırken, dumanların mahal-
leyi kaplaması ise paniğe neden
oldu. Yangında depo kullanılmaz
hale gelirken, apartmanda da maddi
hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni
araştırılıyor. � İHA

Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
Alanya'da zeytin ile meyve ağaçlarının bulduğu bahçede yangın çıktı. Hızla bü-
yüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

'Basın mensubuyum' yalanı kurtaramadı
Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında
1 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü gazeteci olduğunu iddia ederken,
valilik basın çalışma izin listesinde ismi çıkmayınca sokağa çıkma ya-
sağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Yaylaya kumar baskını
Gazipaşa'da 2 bin rakımlı bir
yayladaki restoranda korona
virüs tedbirlerini ihlal ederek
kumar oynadığı tespit edilen 9
kişiye ve işletmeye toplam 64
bin 231 TL para cezası kesildi.

Tacizciye meydan dayağı
Gazipaşa'da, iddiaya göre, kendisini telefonla tehdit ve taciz eden adamı evine
çağıran evli kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı. Olay yerine
gelen polis, yarı baygın halde bulduğu adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.
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Koronavirüs salgını ile birlikte bek-
lediği 2020 turizm sezonunda
yükselişini yaşayamayan turizm-

cilerin gözü kaynak pazarlardan gelecek
haberlerde. Bir iyi bir kötü haberlerin
gelmeye devam ettiği sektör, son gelen
haberlerle umudunu başka bahara erte-
ledi. Özellik Alanya'nın kaynak pazarla-
rının zirvesinde olan Rusya'nın
Başbakanı Muhişin'in ikinci bir dalga ih-
timaline karşı Rus vatandaşlara iç seya-
hati önermesi ve Almanya'nın 31 ülkeye
kaldırdığı seyahat kısıtlaması listesinde
Türkiye'nin olmaması, turizmcileri kara
kara düşündürdü. Konu ile alakalı bir-
çok soruyu Alanya Turistik İşletmeciler
Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV)
Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu
Alanya Postası Gazetesi’ne cevapladı.

'BU SÜREÇ 
ZATEN BEKLEDİĞİMİZ 

BİR SÜREÇTİ'

Sili, “Rusya ülke olarak seyahate izin
vermiyor değil, yurtdışı seyahatini tav-
siye etmiyorlar. Kendi ülkelerinde kay-
nak pazarlarını ve bizim ülkemizde bu
salgınla alakalı durumların netleşmesi
ve normale dönmesi ile seyahatler baş-
layacak. Bu süreç zaten beklediğimiz bir
süreç, kısa vadede hemen başlayacak

diye beklemiyorduk. Bu anlamda değer-
lendiğimizde Rusya’daki gidişatın nor-
male dönmesinden Türkiye’nin de
bugüne kadar almış olduğu önlemler ile
alakalı, bunun da devamı ile birlikte her
iki ülkenin de bu noktada sorun yaşa-
mayacağı kararın akabinde uçuşlar baş-
layacaktır" dedi. 

'TÜRKİYE 
VAZGEÇİLMEZ 

BİR PAZAR'

Hangi ülkeden
beklentilerin ol-
duğuna değinen
Sili, "Bu tüm
kaynak pazarlar
için geçerli. Hem
kendi ülkele-
rinde kaynak
pazarlarımızın
kendi ülkesinde
ve kendi ülke-
mizde bu işler
sorun yaratma-
yacak noktaya
geldiği andan

itibaren Dünya turizm endüstrisi Türki-
ye’ye hareketlenecektir. Bu şu anlamda
Türkiye pazarı, hem dünya için bizim
kaynak pazarlarımız başta olmak üzere
vazgeçilmez bir pazar. Hem ünümüz,

hem kalitemiz hem bugüne kadar yap-
mış olduğumuz uygulamalar ve pandemi
ile ilgili almış olduğumuz önlemler bizi
talep edilir daha doğrusu gelinebilir ülke
konumuna getirir. Bütün bu sorunlar
dahilinde kendi ülkelerinde sorunları ve
bizim ülkemizdeki sorunlar noktasında
net bir iki ülke arasında konsersüse sağ-
landıktan sonra bu pandemi ile alakalı
olarak her ülke gelebilir. İlerleyen sü-
reçte bizi tercih eden ülkelerin bize eko-
nomik açıdan katkısına değinen Sili,
“Bölgesel anlamda Antalya genelinde ve
ülke anlamında turizm gelirlerimiz son
derece önemli. Hem döviz anlamında
hem de farklı sektörleri hareketlendirme
anlamında. Böyle baktığımız zaman bir
kere ekonominin canlanması için turiz-
min harekete geçmesi lazım bu son de-
rece önemli. Bizim ekonomimiz,
bölgemizin ekonomisi ve ülkemiz ekono-
misi için. Bir diğer taraftan istihdam açı-
sında da değerlendirdiğimizde turizmin
hareketlenmesi istihdama da çok büyük
katkı sağlayacaktır” dedi.

BAKANLARIMIZ 
BU KONU İLE İLGİLİ 

YOĞUN MESAİ 
HARCIYOR

Ayrıca Almanya’dan da kötü haber gel-

mesine değinen Sili, “Diğer ülkeler gibi
Almanya’nın da bilimsel kriterleri var.
Bu kriterler doğrultusunda uçuşlarını
yapacaklar ama her ülke şuanda önce-
likle iç turizmi bir şekilde hareketlendir-
mek istiyor bu anlamda bir karar bu.
Tabi Avrupa Birliği çerçevesinde yapı-
yorlardır bunu. Görüşmelerimiz devam
ediyor. Hem Kültür ve Turizm Bakanı-
mız hem de Dışişleri Bakanımız bu konu
ile ilgili yoğun bir şekilde uğraşıyorlar.
Bu sürede ümit ediyorum ki Türkiye’de
bu kapsamda yerini alacaktır” ifadele-
rini kullandı.  

'UMARIM 
ÖRNEK ALMAZLAR'

D a h a o ğ l u ,
“Maalesef dün
R u s y a ’ d a n
bugün de Al-
manya’dan üst
üste iki tane
kötü haber
aldık.  Her iki
ülke, Türkiye’ye
en çok turist
gönderen 1 ve 2.
konumdadırlar.
Antalya ve böl-
gesine geçen yıl
Rusya’dan 5,5

milyon ve Almanya’dan 2,7 milyon turist
gelmiştir. 5 aydır geçen sürede tüm Dün-
ya’da insanlar ve ülkeler, sağlıklarının
ardından ekonomilerinde ciddi sıkıntılar
yaşamış olup bu sürecin devam etmesi
durumunda problemleri daha da arta-
caktır. Avrupa Birliğinde ki birçok ülke
maalesef büyük abi konumunda ki Al-
manya’nın bu kararlarını örnek alarak
uygulamak isteyebilir. Umut edelim de
öyle olmasın. 

'2020 YILINI BİTİRMİŞ 
OLUR, 2021’İ UMUTLA

BEKLEMEYE 
DEVAM EDERİZ'

Rusya’da da durum aynı ve kötü giden
ekonomilerine karşı önlem almak adına
böyle bir karar aldıklarını söyleyebiliriz.
Ayrıca şu anda iç turizm konusunda
Krim ve Sochi’ye yönelik ciddi reklam ve
haberler yapılarak Temmuz ayı itibari
ile buralara talebin artması konusunda
yoğun çalışmalar yapmaya başladılar.
Fakat uzun sürede bu kısıtlamalar sür-
dürülemez ve insanların dolaşım hakla-
rını daha fazla ihlal edemezler. Bu
senaryonun en kötüsü 2020 yılını açma-
dan bitirmiş olur 2021 yılını umutla bek-
lemeye devam ederiz" dedi. 

� Haber Merkezi

Turizm başka bahara kaldı
Koronavirüsle birlikte çıkmaza giren turizm sektörü, henüz yükselişe geçemedi. Gidişatı kestirilemeyen sektör, son dakika gelen haberlerle turizmcilerin umutlarını yerle bir etti

Gündoğmuş Eskibağ ve Kaya-
bükü sınırları içerisinde, Toros-
lar'ın zirveleri Geyik ve Akdağ'ın

eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu
Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklik-
ten dökülüyor. Şelaleyi besleyen su kay-
nağı ise sarp kayalıkların arasındaki 10
metrekare büyüklüğünde mağaradan
çıkıyor. Şelale, rafting de yapılan Alara
Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla
biliniyor. Uçansu Şelalesi, 1992 yılında
birinci derece doğal sit alanı ilan edildi.
Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95,
Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta yer
alıyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra
Alanya ve Manavgat'ta yaşayan yerle-
şik yabancıların ilgi gösterdiği şelalenin
çevresinde yöresel tatların bulunduğu
yemek ve pansiyon tarzı konaklama
imkanı sunan tesisler de bulunuyor.
Henüz çok az kişi tarafından bilinmesi
dolayısıyla 'gizemli güzellik' ve 'saklı
cennet' olarak da anılan şelalenin bem-
beyaz sularıyla döküldüğü merkezine
gelen doğa tutkunları, yaz- kış 15 de-
rece olan suya atlayarak serinliyor. Bol

bol fotoğraf da çekenler, sosyal
medya hesaplarında paylaşıyor.

MART-AĞUSTOS
AYLARI EN COŞ-

KUN DÖNEM

Şelalenin kaynağından Alara
Çayı boyunca gürleyerek ak-
ması etrafına da hayat veri-

yor. Asırlık çınar ağaçlarının görsel
güzellik oluşturduğu çay boyunca doğal
yaşam tüm canlılığıyla sürüyor. Su sı-
caklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan
Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı ise
başladığı noktada ulu çınarlar ve or-
manlık alan içinden yaklaşık 100 kilo-
metre sonra Manavgat ilçesi
sınırlarından Akdeniz'e dökülüyor. Şe-
lalede mart- ağustos aylarında en coş-
kun dönem yaşanırken, kırmızı benekli
alabalığa da ev sahipliği
yapılıyor.Uçansu Şelalesi'ne, koronavi-
rüs salgını nedeniyle alınan önlemler
kapsamında sosyal hayatlarını kısıtla-
yanlar da geliyor. Kimi çocuğuyla kimi
de arkadaşlarıyla şelalenin bulunduğu
alana geliyor. Şelale, Alanya ve Manav-
gat'ta yaşayan yerleşik yabancıların da
ilgi odağı olmayı sürdürüyor.Ailesiyle
birlikte İran'dan gelip, Antalya'nın tu-
ristik ilçesi Alanya'ya yerleşen Sogen
Afşari, "Antalya'nın turistik ilçesi Alan-
ya'da yaşıyoruz. Buraya arkadaşlarım
daha önce gelmişler. Bize de tavsiye et-
tiler. Ailemizle geldik, piknik yapıp

zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir at-
mosfer. Burada koronavirüsün oldu-
ğunu zannetmiyorum. Çünkü burada
hava çok güzel, tertemiz. 2 aydan sonra
ilk kez dışarı çıkarak piknik yapalım is-
tedik" dedi.Afşari'nin arkadaşı Perya
Hakderiyan ise şelaleyi çok beğendikle-
rini, fotoğraflar çekip, doğayla iç içe ol-
manın keyfini çıkardığını söyledi.

BUZ GİBİ SUYA 
BALIKLAMA ATLADI

Uçansu Şelalesi'ne 25 kilometre uzak-

lıktaki Gündoğmuş'ta yaşayan Cuma
Yivli, "Buraya devamlı geliyorum. Evi-
miz çok yakında. Çok güzel bir su, gör-
kemli bir yer. Çocukları gezdirmek
amaçlı geldim. Şu an suya girmiyorum
fakat yazın bol bol yüzüyorum" diye ko-
nuştu. Arkadaşlarıyla birlikte Uçansu
Şelalesi'ne ilk kez geldiğini söyleyen
Mustafa Oğuzege ise şelalenin dökül-
düğü noktaya balıklama atlayarak
yüzdü. Havanın sıcak olmasından do-
layı bunaldığını anlatan Oğuzege, "Bu-
rayı herkese tavsiye ediyorum. Suyun
güzelliğini görünce dayanamayıp, atla-
dım" dedi. � Haber Merkezi

Normalleşmede 2. aşama başlıyor

Normalleşme takvimi 27 Mayıs
Çarşamba günü yani sokağa
çıkma yasağının kalkmasıyla

birlikte ikinci aşamaya geçecek. Corona
virüsü tedbirleri normalleşme birlikte
biraz daha hafifleyecek. Peki, normal-
leşme takvimi ikinci aşama ile birlikte

hayatımızda neler değişe-
cek. Corona virüsü ne
zaman bitecek? 27 Mayıs
normalleşme planı ile il-
gili merak edilen detaylar.

NORMALLEŞME TAK-
VİMİ – İKİNCİ AŞAMA

İlk normalleşme takvimi: Birinci nor-
malleşme takvimi 11 Mayıs günü baş-
ladı.

İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs
ikinci normalleşme takvimi bugün baş-
lıyor. 
İşte normalleşme takvimi:
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta
başlayacak. Milli Savunma Bakan-
lığı’nın atama, görevlendirme ve perso-
nel temini 1 Haziran’da, celp işlemleri 5
Haziran’da bedelli askerlik işlemleri ise
20 Haziran’da yeniden başlayacak.
Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri
27 Mayıs’ta yeniden açılacak. Salgın
hastaneleri sayıları 1 Haziran’dan iti-

baren azaltılarak bu kuruluşların hasta
kabulüne ve normal işleyişe başlama-
ları sağlanacak.
29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma
namazı kılınabilecek.
YKS 27-28 Haziran’da, LGS 20 Hazi-
ran’da, askeri öğrenci sınavı 14 Hazi-
ran’da yapılacaktır. Üniversiteler 15
Haziran’da akademik takvime dönebi-
lecekler. Adliyeler ara verilen duruşma,
keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görev-
lendirmesi, icra iflas takipleri durdu-
rulması 15 Haziran’da sona erecek.

Yücel, bayramı
kızıyla geçirdi

Koronavirüs salgını se-
bebiyle sokağa çıkma
yasağının da uygulan-
ması ile birlikte bu yıl
Ramazan Bayramı'nın
heyecanı evlerde ya-
şandı. Başkan Yücel de
bayramı yaylada kızı
Zeynep'le birlikte geçirdi

Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle,
Ramazan Bayramı boyunca so-
kağa çıkma yasağı uygulandı.

Alanya'da bu sebeple birçok vatandaş
yasak öncesi yaylaya akın etti ve bayramı
yayla evlerinde yaşadı. Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel de bayram
coşkusunu yaylada yaşayanlardan oldu.
Yücel, kızı Zeynep ile birlikte Ramazan
Bayramı'nın Gökbel Yaylası'ndaki evinde
geçirdi. � Haber Merkezi

Burhan Sili

Mehmet Dahaoğlu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen tedbirler normalleşme takvimi kapsamında ha-
yata geçiriliyor. Normalleşme takvimi 27 Mayıs ikinci aşama takvimi ile yarından itibaren baş-
layacak. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Toplumsal yaşamda neler değişecek? 

Karlar eride, Uçansu coştu
Gündoğmuş'ta Toroslar'ın zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek
ilerleyen Uçansu Şelalesi'nde, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönem yaşa-
nıyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için şelale, 'gizemli güzellik' ve 'saklı cennet' olarak anılıyor.
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Alanya’da Tarihi Miraslarımıza  Ne
kadar Sahip Çıkıyoruz?

Alanya ve çevresi tarihi ve anıtsal ya-
pılar, ören yerleri ve arkeolojik sit alanları
konusunda Türkiye’nin en zengin yoğunlu-
ğuna sahip bölgelerinden birisi olarak iyi
bir potansiyele sahiptir diyebiliriz.

Tüm uygarlıkların beşiği olan ve tari-
hin derin izlerini taşıyan kadim bir şehir
olan Alanya; Hititler, Klikya, Pamfilya, Bi-
zans ve Roma döneminden tutunda Sel-
çuklu ve Beylikler dönemi ile Osmanlı
İmparatorluğu dönemine ait her türlü tarihi
yapı mevcuttur.

Bu yapıların birçoğu envanter kayıt-
larında yer alsa da hala kayıt altına alınma-
mış tarihi yer ve yapıtlar vardır. İlçemizde
bulunan bu kada çokr tarihi yapı, yer ve
ören yerleri için detaylı bir envanter çalış-
ması yapılmasında fayda var. 

Burada ALKÜ ve AHEP Üniversite-
lerimize büyük iş düşmekte. Bu gibi konu-
larda akademik kimliklerini kullanarak ön

plana çıkıp müze ile işbirliğinde, tetikleyici
bir rol üslenerek bazı kurumların çalışması
için altyapı oluşturup yönlendirici faaliyet-
lerde bulunabilirler. 

Yapılacak çalışmalar ile hangi tarihi
yapılar gün yüzüne çıkarılacak, hanginde
kazı ve kurtarma çalışması yapılacak, han-
gisinde koruma ve restore çalışması yapıla-
cak bunların  detaylı bir şekilde incelenip,
araştırılıp önceliklerine göre sıraya konup
bir yerden başlamak lazım. Tabi başlarken
de öncelik ve aciliyet sırasını bilimsel çalış-
malar ışığında ve profesyonel ekipler eşli-
ğinde değerlendirip  bilinçli bir iş yapmalı.
Tabi bunları yaparken temel amaç kamu
ve toplum yararı gözetmeli. Siyaset ve ge-
reksiz tartışmalara yer vermeden öncelik
sadece hizmet olmalı.

Uzun süredir gündemde olan ve
geçen haftalarda restorasyonuna başlanan
14. Yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafın-
dan inşa edilen tarihi kültür yapısı kategori-
sinde yer alan Gülefşen Camii Antalya
Valiliği işbirliğinde Antalya Büyükşehir Bele-

diyesince aslına uygun olarak yapılmasına
başlandı. 2021 yılında bitirilip ibadete açınıl-
ması düşünülen camii bölge için iyi bir baş-
langıç olabilir.  

Gelelim işin diğer boyutuna; Camii kur-
tarma ve restorasyon çalışmasının başla-
ması ile  çalışma alanına BŞB bağlı
bulunduğu  siyasi parti tarafından ziyaret
yapıldı. Burada çalışmalar yerinde incele-
nip, değerlendirmeler yapıldı. Önceki
dönem BŞB bağlı bulunduğu siyasi partide
proje ilgili daha önce çalışmalar yaptığını.
Bu projenin kendilerinin olduğunu söyle-
yerek serzeniş de bulundular. Kurumlarda
önemli olan hizmetin sürekliliği değil mi?
Önemli olan Alanya’nın yararına olan bir
projenin zamanında ve hızlı olarak bitiril-

mesi değil mi?  Ne gerek var Alanya’mız
için önem arz eden işleri siyaset arenasına
sokmaya.  Alanya’nın çıkarları söz konusu
olunca, o yapmış bu yapmış yerine, siyasi
gücü olan yapabildiği kadarını yapsın. Di-
ğerleri de ona destek çıksın. Alanya’ya hiz-
met söz konusu olunca birlik beraberlik
olunsun. Siyaset ikinci planda ve sadece
seçim zamanlarında olsun.

Madem bu kadar tarihi yapıları koru-
mak ve ayağa kaldırmak için heves ve
istek var. Bu konuda kendinizi ispat etmek
istiyorsunuz. Hiç korkmayın Alanya’da ye-
terince ayağa kalkmak ve eski ihtişamlı
günlerine kavuşmak için ilgi ve alaka bek-
leyen tarihi yapı ve yerlerden çokça var.
Belki hevesiniz daha da artsın diye duyur-
ması bizden olsun.  Sadece bu caminin ya-
kınındaki Antalya İl Kültür Müdürlüğü
kayıtlarında da yer alan; Güllefşen Türbesi,
Gülefşen Hamamı,  Gülefşen Köşkü,  Gü-
lefşen Köprüsü var. Bu yerleri bile görseniz
yeterli. Hiç olmazsa bu sayede buralarda
daha çabuk gündeme gelirler.

Bunlara da az derseniz bu bölgenin
çok yakınında yer alan daha nice tarihi
yerler ve yapılar var; Oba Medresesi, Hacı-
baba Köşkü, Kızılcaşehir Kalesi gibi.  Bun-
larda yetmez derseniz Antalya İl Kültür

Müdürlüğünün listesine bakmanız yeterli
olacaktır. Bu listede de; Alaaddin Keykubat
Sarayı, Sugözü Köşkü, Sugözü Hamamı,
Hasbahçe Köşkü-Hamam Su Kemerleri,
Kurşunludaki Yapılar,  Altıkapılı Han,
Freskli Kilise, Buzağı Avlusu, Kalkamaktaşı
Mağarası, Kestel Öreni, Kestel Han, Nauloı
Antik Kenti , Keşbeleni Öreni, Laartes
Antik Kenti, Sedre Köşkü, Demirtaş Kili-
sesi, Tesbihli Mağarası, Marassos Antik
Kenti, Kilise Beleni Öreni, Cybira Minor
(Justinianopolis Antik Kenti), Alara Kalesi,
Alarahan,  Pisarissos Antik Kenti, Hacılar
Tepesi Ören Yeri, Yahyaoğluderesi Köp-
rüsü, Çobanderesi Köprüsü,  Ptolemaios
Antik Kenti, Karallia Antik Kenti, Ali Köp-
rüsü, Auge Öreni,  Şarapsa Han, Gebede-
len Yapı Kalıntısı, Kışla Beleni Yapı
Kalıntısı, Akkale Antik Yerleşimi, Colybras-
sos Antik Kenti, Hamaxia Antik Kenti yer
almaktadırlar.

Bazen polemikler gündem yada farkın-
dalık yaratmak için yararlı olabiliyor. Ama,
polemik yerine tatlı bir rekabet ortamını
tercih edilirse hizmetlerin devamlılığı için
daha iyi bir adım olacaktır. Umarız ki Gü-
levşen Cami Restorasyonu diğer tarihi yer-
ler içinde iyi bir başlangıç örneği olur…
Saygılarımla. Umutla ve Sağlıcakla kalın... 

Polemiğe yer yok, 
herkese yetecek tarihi yerimiz çok

Alanya Belediye
Başkanı Adem
Murat Yücel, tüm

dünyayı etkisi altına alan
COVID-19 (Yeni Tip Ko-
ronavirüs) salgını nede-
niyle ilan edilen 4 günlük
sokağa çıkma yasağında,
vatandaşları evlerinde zi-
yaret edip bayramlarını
kutladı. Başkan Yücel’e
ziyarette, Alanya Beledi-
yesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürü Bilal Nurgül, Kı-
zılay Alanya Şube Baş-
kanı Mehmet Dikici,
Kızılay Alanya Şube Kadın Kolları Başkanı
Hanife Özen, Kızılay Alanya Başkan Yar-
dımcısı Hasan Basri Savaş, Kızılay Alanya

Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Burcu Er-
doğan, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı
Gülizar Altay da eşlik etti.

'BU BAYRAMDA EVDE KALA-
LIM SAĞLIKLA KALALIM'

Salgının gölgesinde geçen Ramazan Bayra-
mı’nda Kaya ve Kurt ailelerini ziyaret edip,
mahalleli ile bayramlaşan Başkan Yücel,
“Bu bayramda, daha sonraki bayramlara
sağlıkla ulaşabilmek için evlerimizde kalı-
yoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda ve bundan
sonraki bayramlarda sevdiklerimizle bera-
ber nice bayramlar geçiririz” dedi. Başkan
Yücel ziyaret esnasında çocuklara kitap he-
diye edip harçlık verirken, Kızılay ekipleri
de bayramlık hediye etti. Müzisyenlik ya-
parak geçimini sağlayan Murat Kurt isimli
bir vatandaş ise ziyaret esnasında Başkan
Yücel’e ney çalarak ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti. � Haber Merkezi

Mobil etkinlik otobüsüyle
Bayram Konserleri düzen-
leyen Antalya Büyükşehir

Belediye Bando ve Orkestrası’nın
bugünkü durağı Alanya’ydı. Bayra-
mın 2. gününde Alanyalılarla bulu-
şarak bayrama renk katan Antalya
Büyükşehir Belediye Bando ve Or-
kestrası’nın bayram coşkusuna
Alanyalılar balkonlardan katıldı.
Bu kapsamda Mobil etkinlik otobü-
süyle sokak sokak gezen Antalya
Büyükşehir Belediye Bando ve Or-
kestrası çaldıkları şarkılarla vatan-
daşlara keyifli dakikalar yaşattı.
Evlerinin balkonlarından sosyal
mesafe kuralına uyarak Türk bay-
raklarını sallayan Alanyalılar çalan
şarkılara eşlik etti. 

'MORAL VERDİK'

Antalya Bü-
yükşehir Be-
l e d i y e s i ,
Kültür ve Sos-
yal İşler Dai-
resi Başkanı
Okan Yavuz,
"Evde kalan
vatandaşları-
mıza bir nebze
de olsa moral
vermek adına
mini konser-

ler yaptık. Alanya'da çok büyük bir
teveccüh gösterdiler bizlere. Bay-
rakları ile alkışlarıyla eşlik ettiler.
Antalyamız yerel sanatçılara da
malum şu an işsiz kaldıkları için
onları da destek vermek amacıyla
Sayın başkanımız Muhittin böceğin
talimatıyla destek verdiler" dedi.

'ALANYA'NIN TÜM MA-
HALLELERİ GEZDİK'

Antalya Büyük-
şehir Belediye
Meclis Üyesi
Erkan Demirci,
"Alışık olmadı-
ğımız bir Rama-
zan Bayramı
kutluyoruz. Bü-
yükşehir Bele-
diyesi olarak ne
yapabiliriz diye
düşündük. Be-
l e d i y e m i z i n
b a n d o s u n a

Alanya'ya getirdik. Muhittin baş-
kanımız bu tip sosyal konularda çok
hassas. Sugözü'nden başlayarak,
Kütürüp'ten devam ettik. Alan-
ya'nın tüm mahallelerini gezdik.
Vatandaşlarımız neredeyse biz
oraya ulaşıyoruz" diye konuştu. 

�  Rayıf DOĞRULU

Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma Dairesi Başkanlığı
Ekipleri bayram süresince

merkez ve tüm ilçelerde 7/24 hizmet
vermeye devam etti. 2 bin 300 perso-
nel, 118 vektörel mücadele aracı ve
66 temizlik aracı Antalyalıların
rahat bir bayram
geçirmesi için hiz-
met verdi. Antal-
ya’nın merkez ve
tüm ilçelerinde
vektörel mücadele
çalışmalarına gece
gündüz demeden
hızla devam ede-
rek, Çevre sağlığı
ekipleri halkın
rahat, huzurlu bir
bayram geçirmesi
için çalıştı.

KÖŞE BUCAK
İLAÇLANDI

Ekipler vatandaşların sı-
kıntısız bir yaz sezonu ge-
çirmesi içinde bayram
süresince sivrisinek, ka-
rasinek, hamamböceği
gibi halk sağlığı açısından
önemli zararlılara karşı
yoğun bir çalışma gerçek-

leştirdi. İlaçlama ekipleri sokak ve
caddeler olmak üzere ilçelerde köşe
bucak ilaçlama gerçekleştirdi. Öte
yandan Büyükşehir Belediyesi, 19 il-
çede kullanılan ilaçlama araçlarına
da takviye yaptı. � Haber Merkezi

Bu zorlu süreçte  birlik beraberliği sağlamak  ve
dayanışmayı arttırmak adına bir arada olan sağ-
lık çalışanları birbirleriyle bayramlaştı. Ekip ru-

hunun hissedildiği bayrama yönelik açıklamada
bulunan Başhekim Prof.  Dr. Lakadamyalı, bayram ta-
tili boyunca sağlık hizmetlerinin aksamaması için ge-
rekli düzenlemeleri yaptıklarını dile getirdi. 

YALNIZ BIRAKMADI

Prof. Dr.Hüseyin  Lakadamyalı, "Bayram süresince hiz-
met verecek olan tüm ünitelerimizde insan gücü ve tıbbi
donanım yönünden sıkıntı yaşanmaması için gerekli
önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız. Her yıl olduğu
gibi bu yılda  sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlık ve
üstün gayretle çalışmakta yoğun bir tempoda  görevlerini
ifa etmektedirler. İnsan sağlığı için saniyelerle savaşan
hatta kendi hayatından ödün veren bütün sağlıkçıları-
mızın özverili çalışmalarından dolayı  kendilerine teşek-
kür ediyorum" diye konuştu. � Haber Merkezi

Yücel, bayramda yalnız bırakmadı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan
4 günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Bayramı sağlıkçılarla geçirdi
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş-
hekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve  yönetim
birimi bayramın 1. gününde sağlık çalışanlarını
yalnız bırakmayarak onlarla bir araya geldi.

Sineksiz bayram
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri bayramda da vek-
törel mücadele çalışmalarına aralıksız devam etti. Antalyalıların huzurlu
bir bayram ve yaz sezonu geçirmesi için etkin mücadelesini arttıran Bü-
yükşehir Belediyesi ilçelerde ilaçlama araçlarına da takviye yaptı. 

Büyükşehir bayram sevincini yaşattı
Bayramın birinci günü Büyükşehir Belediyesi Antalya’da Ramazan
Bayramı’nda evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla
Bayram Konseri düzenlemişti. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması sebe-
biyle evlerinde kalan Alanyalılara da bayram sevincini yaşattı.

Okan Yavuz 

Erkan Demirci
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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 A LAN YA GÜ NE ÞÝ  

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 HA BER MA SA SI (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 BASIN TRUBUNU (T)
09:30 BASIN TRUBUNU (T)
10:00 YABANCI SİNEMA
12:00 ARA HABER
12:30 YABANCI SİNEMA
14:00 SAĞLIK OLSUN (T)
15:00 MÜZİK SAATİ
17:00 ULUSAL HABERLER
18:00 BELGESEL
18:30 BELGESEL
19:00 ANA HABER
20:00 ROTAMIZ YÖREMİZ
22:00 ROTAMIZ YÖREMİZ
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL

08:00 ANA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

10:30 BASIN TRİBÜNÜ (T)

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ 

15:00 SİNEMA 

18:00 ULUSAL HABER 

18:30 ANA HABER 

20:00 ENGELSİZ YAŞAM 

21.00 HABER SAATİ 

22.00 MANŞET TKRR 

Her duygu zamanla aynı kalmaz,
o ilk zamanlardaki yoğunluğu
zaman içinde evrimleşir hatta

bazen yerini yeni duygulara bırakır. Hangi
ayrılık zordur fiziksel mi duygusal mı?

Fiziksel ayrılık bazen en kolaydır. Şuan
yaşadıklarımız da fiziksel ayrılık için bir
örnek oluşturmaktadır. Devamlı duygusal,
sosyal bağ ihtiyacı hissediyoruz. Görmesek
de olur, sesini duyuyorum, iyi olduğunu bi-
liyorum gibi birçok olumlu düşünceler geli-
yor zihnimize.  Duygusal olarak ayrılmak ise
daha zor olandır. Zor olsa da ayrılmışsındır,
ama hayatından, zihninden, kalbinden, ha-
tıralarından temizlemek o kadar kolay değil-
dir. Çünkü nasıl zamanla ve paylaşımlarla
hayatınızda yer edinmiş ve anılar biriktir-
mişseniz, şimdi sıradaki yeni anılar biriktir-
mek… Artık yeni anılarda o olmayacak.

Onunla gittiğin yerlerde onsuz yaşantılarla
yeni anılar oluşturmak zor olacak ama ola-
cak. Bedeninde ki izlerin bile silinmesi için
zaman gerek. Kimileri dayanamaz bu za-
mana. Bir kişiye özlem duymak için onunla
paylaşımlara ihtiyaç var. Paylaşımlar sıra-
sında duygusal mühürlenmeler olur. Bu
mühürlemeler o anları değerli hale getirir ve
insan bunları özler. Kötü deneyimler oldu-
ğunda bunlara özlem duymayız. Güzel his-
lerdir özlem duyduklarımız. Yine ve yeniden
değiştirici duygusal deneyimlere ihtiyaç var-
dır. Onu hatırlamanın normal oluşu gibi
unutman da normaldir. Bu normalliği
bozan kişisel özelliklerdir. Bireyin bazı kişilik
özellikleri nasıl ki bağlanmayı etkiliyorsa ay-
rılığı da etkileyecektir. Dayanılmaz, üstesin-
den gelinmez, yalnız, çaresiz, umutsuz
hissetmek de kişiliğe özgü olarak değişir. Za-

mana bırak dediğimizde bu iyileştiricilik za-
manın kendisinde değil, o zaman içinde ki
düzeltici duygusal deneyimlerdir. Yeni dene-
yimler ve yaşantılar. Evet, bugünün duygu-
larıyla birlikte geleceğe baktığında, o
gelecek hiç gelmeyecek, geçmeyecek, zor
olacak gibi veya umutsuz görünebilir ama
hatırla,  geleceğine baktığın bu anda ki duy-
guların nasıl ki daha önceden seninle bir-
likte değildi, gelecekte de seninle
olamayacak.  Sen şuanda ki duygularının

üstüne sinmişliğiyle geleceğini anlamaya ça-
lışıyorsun ama gelecekte bu duyguların ol-
mayacak. O yüzden geleceği geleceğe
bırak. Onu o zaman yaşarsın. Şuan da ne
hissediyorsun ve bu hissettiğinin bedenin-
deki etkisini fark et. Tepki mi vermeye
devam ediyorsun yoksa artık yanıt mı ver-
meye başladın buna bak.  Tepki ve yanıt
vermeyi şu şekilde örneklendirecek olursak;
birden bire yağmur çok bastırdı ve ıslandın,
o anda zihninde bu yağmur niye yağıyor,
biri yardım etsin diye tepki cümleleri mi kur-
maya başladın, yoksa bu yağmurda ıslan-
dım daha az ıslanmak için kuytu yer
bulabilirim, çantamı başıma koyarak başı-
mın ıslanmasını önleyebilirim gibi yanıt mı
bulmaya çalışıyorsun? Yanıt vermeye başla-
dığın anda artık bu süreci geçirmek için
adım atmaya başlamışsındır. Şu da aklı-
mızda bulunsun; şuanda hissettiklerin her
zaman aynı yoğunlukta devam etmeyecek-
tir. Her şey gibi bu da farklı bir boyuta geçe-
cek. Geçmez dediklerini hatırla. Hatırlamak

bile güç bazılarını değil mi? Çünkü aynı ta-
zelikte değiller… Duygularımız yoğun ol-
duğu zamanlarda tepkilerimiz hareket
halindedir. Ayrılıklarımızda bu tepkileri ya-
şamamız normal… Tepki vermek ateşe
benzin dökmeye benzer ki bu tepkiyi farklı
birçok farklı olaylarda da vermişizdir. Olanın
sorumluluğunu almak ise ateşin üzerine su
dökmek gibidir. Şuan her ne oldu ise geç-
mişte olan bir şey ile ilgilidir. Sen şefkat gös-
terdikçe geçmişten gelen dönüşmemiş
enerjiler kendiliğinden bütünleşir… Sezen
Aksu’nun şarkısındaki gibi duygular yoğun-
luğunun zirvesinde yeniden döngü bulu-
yor…

Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşla-
rıma

Benden selam söyleyin bütün aşkla-
rıma

Çiçeklerim dökülür her mevsim
Sonra yeniden açar

Ü midimin boynu bükülür
Sonra deniz taşar bin defa taşar…..

Fiziksel ayrılık mı, 
duygusal ayrılık mı?

Antalya Büyükşehir Belediyesi
dünyayı etkisi altına alan korona
virüs salgınının toplum üzerin-

deki olumsuz etkilerini en aza indirmek
için her alanda etkin mücadelesini sür-
dürürken, yatırımlara da devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Kültür
Merkezi inşaatında da çalışmalarını tüm
hızıyla sürdürüyor. Gazipaşa halkının
büyük bir heyecanla tamamlanmasını
beklediği kültür merkezi inşaatı, Başkan
Muhittin Böcek’in yakın takibi ve ilgi-
siyle hızlı bir şekilde ilerliyor.
Antalya’nın dört köşesinde halkın sosyal
ve kültürel alandaki eksiklerini gidermek
için var gücüyle çalışan, yeni projeler üre-
tip, devam eden projelerin tamamlanması
için gereken tüm desteği veren Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ta-
limatıyla Gazipaşa Kültür Merkezi inşaa-
tında sona gelindi. Proje kapsamındaki
B,C, D ve E bloklarında kaba ve ince in-

şaat çalışmaları tamamlandı. Proje kap-
samında bir yandan binaların alçıpan ça-
lışmaları yapılırken bir yandan da klima
ve elektrik tesisatı montajları sürüyor.

A BLOK YÜKSELİYOR

Kültür merkezi projesinin en önemli par-
çasını oluşturan A blok hızla yükseliyor.
Geçtiğimiz aylarda temeli atılıp perde
betonları dökülen A Blok’ta da çalışma-
lar tamamlandığında sinema salonu, 2
adet kulis, 2 adet prova odası, 160 metre
karelik bir sahne, 450 metre karelik bir
salon, 220 metre karelik bir fuaye, bilet
satış ofisi, depolar, tuvalet ve tesisat de-
poları bulunacak.
Gazipaşa Kültür Merkezi B Blok’ta Ata-
türk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM)
yer alacak. Gazipaşalıların mesleki, kül-
türel ve sosyal gelişimlerine katkı sağla-

mayı hedefleyen ATASEM, açılacak
kurslar ile Gazipaşa halkına hizmet ve-
recek. B Bloğun zemin katında yemek-
hane, kantin, 50 kişilik eğitim salonu,
etkinlik odası, ofisler, birinci katında
ofis, sınıflar, depolar, ikinci katında ise
yönetici odası, sınıflar yer alacak. C
Blok’ta üretim ve yemek kursu atölyesi,
D Blok’ta pasta ve çikolata atölyesi, E
Blok’ta ise seramik atölyesi bulunacak.
Projeyi yakından takip eden Gazipaşa
Pazarcı Mahallesi Muhtarı Mehmet
Tuncel, “Gazipaşa Kültür Merkezi ma-
hallemiz sınırları içerisinde hızla yükse-
liyor. Hem konumu hem de vereceği
hizmetlerle başta ilçemiz olmak üzere
mahallemiz sakinlerine de büyük kat-
kıda bulunacak” dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası so-
kağa çıkma gibi kısıtlamalardan muaf tu-
tulan çiftçiler, Türkiye’nin sebze ve meyve

ihtiyacını karşılamaya bayramda da devam etti.
Arife günü ve bayram günleri olmak üzere 4 gün-
lük sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği bay-
ram günlerinde, Antalya’daki çiftçiler
bayramlarını evde değil seralarda geçirdi. Bay-
ramda, iç piyasadan gelen talep üzerine normalde
kapalı olması gereken Antalya Toptancı Hali, üre-
ticilerle iletişime geçerek bazı sevkiyat noktalarını
açtı. Üreticilerin bayram mesaisiyle toplanan
ürünler, bugün Karadeniz ve doğu illerine sevki-
yatı gerçekleşti. Bayramın üçüncü ise yine tam
gün mesai yapacak çiftçilerin topladığı ürünler,
tüm sevkiyat alanları açık olacak halden Tür-
kiye’ye yine ürün gönderimi gerçekleştirecek.

'BAYRAM DEMEDEN 
VİRÜS ÖNLEMLERİNİ 
ALARAK ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDİYORLAR'

Sebze sevkiyatında bir sıkıntı yaşanmaması adına
çiftçilerin özverili bir şekilde bayram demeden ça-
lıştığına dikkat çeken Antalya Toptancı Hal Yaş
Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı
Hasan Ali Yılmaz, bazı şehirlerden talep gelmesi
üzerine toptancı halinde bir kısmın sevkiyat
amaçlı açık olduğunu söyledi. Yılmaz, “Değişik il-
lerimizden gelen siparişleri tedarik edebilmek için
bayramın birinci günü dahil çiftçilerimiz çalışıyor.
Üreticilerimizle görüştük ve ürünleri toplattık.

Dün toplanan sebzeler şuanda işleniyor. Şu an ki
mallar, Karadeniz ve doğu illeri hatlarına gidiyor.
Halkımızı sebze ve meyvesiz bırakmamak için,
çiftçilerimiz ve tedarikçilerimiz var güçleriyle bay-
ram demeden virüs önlemlerini alarak çalışmaya
devam ediyorlar” dedi.

'BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ
TÜM İLLERE SEVKİYAT'

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere bayramın
üçüncü günü sevkiyatın gerçekleşeceğini de belir-
ten Yılmaz, “Yarın halimiz tamamen açık olacak.
Türkiye’nin her yerinden alıcılar da yarın halde
olacak. Bugün kısıtlı bir sipariş döndü, yarın tüm
illere sevkiyatımız sürecek” ifadelerini kullandı.

'GEÇEN BAYRAMDA 
GEZİYORDUK'

35 yıllık çiftçilerden Cevdet Öznaz da, “Bayramda
üretmeye devam ediyoruz. Halkımız mağdur kal-
maması için elimizden gelen mücadele gerçekleş-
tiriyoruz. Geçen yıl bayramda geziyorduk, bu
bayram halka hizmet ediyoruz” diye konuştu.
Bir başka üretici Nevzat Akcan ise çiftçilerin sıcak
havada çalıştığına, “Biz de bayram seyran yok. Biz
çok zahmetli iş yapıyoruz. Geçen hafta sıcaklık
yüksek derecelere ulaştığında bu seralarda sıcak-
lık 50-55 derece sıcaklığı gördük. Bayram seyran,
koronaymış bizim için önemli değil. Bizim kontak
kapatma şansımız yok. Üretmeye mecburuz“ ifa-
delerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımda, kıyılarda kaçak ve imara aykırı ya-

pılara ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında
bilgi verdi. Bakan Kurum, Kıyılarda kaçak, imara

aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerinin sahada
çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Antalya’da
Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alan-
larında bugüne kadar 247 denetim gerçekleştir-
diklerini belirten Kurum, "413 yapının imara
aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.Tespit etti-
ğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer,
40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunu-
yor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar
doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların
yıkımını gerçekleştiriyoruz.Kaçak yapılarla ilgili
hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe
belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği des-
tek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ül-
kemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun
doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeye-
ceğiz" dedi.
Kurum, Bakanlık ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili
çalışmalarını sürdürürken vatandaşların bu ko-
nuda ihbar ve şikayetlerini çevre ihbar hattı olan
0532 01 01 181 ve çağrı merkezi ALO 181 üzerin-
den iletebileceklerini duyurdu.

Kültür merkezinde sona geliniyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Gazipaşa’da yapımına devam ettiği kültür merkezi inşaatı hızla yükseliyor. 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve 5 bloktan oluşan projede kaba
inşaat çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Başkan Muhittin Böcek’in yakından takip ettiği kültür merkezinin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunması hedefleniyor.

İçlerinde Alanya yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirdikleri de-
netimlerde farklı yerlerdeki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tes-
pit ettiklerini belirterek kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bayramı serada geçirdiler
Türkiye’nin yaş ve sebze meyve deposu Antalya’daki çiftçiler, bayramlarını ev-
lerinde değil seralarda geçirdi. Bayramın tüm günlerinde çalışacak olan üretici-
ler, Türkiye’nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için var güçleriyle çalışıyor.
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Antalya-Alanya İlçesi Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlk/Ortaokulu İstinat Duvarı Yapım İşi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İKN : 2020/263505 
1-İdarenin
a) Adı : ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : SOGUKSU MAH. HAMIDIYE CAD 59 07100 

ANTALYA MURATPAŞA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2422386000 - 2422386111
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Antalya-Alanya İlçesi Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlk/Ortaokulu İstinat 

Duvarı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Okul Onarımı İçin İnşaat İşleri Yaptırılacaktır

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: ANTALYA İLİ ALANYA TÜRKLER
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 11.06.2020 - 10:00

tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı : Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

yeri (e-tekliflerin açılacağı 
adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin ta-
mamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere il-
gili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bu-
lunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir ta-
rafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19/06/2018 tarih ve 30453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş grupları teb-
liğinin (B)ÜST YAPI (BİNA) işlerindeki III.GRUP bina  işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan
Mühendis veya Mimarlar için ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak bölümler (İNŞAAT MÜ-
HENDİSLİĞİ veya MİMARLIK) kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Basın Ant. 1167535

Türkiye'deki koronavirüs salgı-
nında dört aşamalı normal-
leşme planının birinci aşama

11 Mayıs'ta başlamış; pazar yerleri,
AVM'ler, kuaförler ve güzellik sa-
lonları açılmıştı. İkinci aşama 27
Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1
Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama
ise aşının bulunmasının beklendiği

1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.
Bayramdan sonra normalleşme
takviminin ikinci aşamasına geçe-
ceğimiz süreçle ilgili değerlendir-
mede bulunan Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, bayramdan sonra
alınacak tedbirlerin önceki tedbir-
lere göre daha yumuşak olacağını
söyledi. � Haber Merkezi

Tedbirler yumuşayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve ölüm sayılarının
düşüşe geçtiği salgınla ilgili yeni yol haritasını açıkladı.
Koca, "Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli ön-
lemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bay-
ramdan önceki dönem kadar sert olmayacak" dedi.

Fahrettin Koca Corona virüs tedbirleri kapsamında
hava, demir ve kara yolunda toplu ula-
şım bir süreliğini durdurulmuştu.

Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında
firmalar teker teker açılış tarihlerini açıkla-
maya başladı. Tüm bu gelişmelerin yanında
Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere
başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde du-
yurdu. Firmalardan yapılan açıklamalara
göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4
Haziran'da seferlerine başlayacak. Pamuk-
kale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan
açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz"
ifadeleri kullanıldı. Öte yandan bilet satış iş-
lemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumla-
rını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı
bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden
Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleşti-
rilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "se-
yahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

Koronavirüs tedbirlerinden
sonra kısıtlamalar kaldırınca
'yeni normal' olarak isimlen-

dirilen koronavirüs sonrası dö-
nemde, hayatımızdaki birçok şey
farklı olacak. Uzmanların sık sık
uyardığı sosyal mesafe kuralının
büyük önem kazanırken, insanların
bir araya geldiği sosyal alanlarda
yeni düzenlemeler yapılıyor. Turiz-
min başkenti Antalya'nın dünyaca
ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer
bir uygulama başlatıldı ve plaja rast-
gele havlu serip güneşlenme ya da
denize girme dönemi tamamen tarih
oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından başlatılan uygulama
kapsamında sahilin belediyeye ait

halk plajı statüsündeki alanın ta-
mamında özel alanlar oluşturuluyor.
Sahile sabitlenen ahşapların etrafı
halatlarla sarılarak 9 metrekarelik
özel alanlar oluşturuldu. Çalışmalar
bugün de tüm hızıyla sürdü. Bele-
diye personellerinin yarına kadar
halk plajında 200 kişinin aynı anda
hizmet alacağı özel alanları tamam-
laması planlanıyor.

SAHİLDE 
SİGARA İÇMEK 
YASAKLANDI

Yeni hayat düzeninde sahille ilgili

bazı yeni kurallar ve ya-
saklar da getirildi. Sahile
gelen her tatilci, soyunma
kabinlerinin olduğu nok-
tada bir turnikeden geçe-
cek. Bu turnikede bazı
kontroller yapılacak ve
tatilcilere maske, eldiven
ve bu özel alanların kulla-
nımıyla ilgili bir bilgilen-
dirme kitapçığı verilecek.
Misafirler isterlerse tek
kişilik eğer kalabalık ge-
lirlerse de aynı aileden
yalnızca 3 kişi 9 metreka-
relik alanı kullanabile-
cek. Alandaki marketin

kullanımı için de yine o maske ve
eldivene ihtiyaç duyulacak. So-
yunma kabinlerinin ve duş alanla-
rın olduğu yerlerde sosyal mesafe
şeritleri yer alacak. 9 metrekare-
lik alanda şezlong, şemsiye ve ma-
sayı kullanan tatilci ayrıldıktan
sonra alan dezenfekte edilecek ve
20 dakika süresince yeni bir kişi
alınmayacak. Plaja giriş ve çıkış-
larda farklı yerlerden olacak.
Plajda artık sigara içmek de ya-
saklandı. Yetkililer, izmaritlerden
koronavirüs bulaşma ihtimaline
karşı kumsaldaki halatla çevrili
alanda sigara içmeyi yasakladık-
larını, sigara içenler için ayrı bir
alan oluşturacaklarını söyledi.

Corona virüsü
salgınında
küresel vaka

sayısı 5.5 milyonu
geçerken Dünya
Sağlık Örgütü, bazı
ülkelere uyarıda
bulundu. DSÖ, bazı
ülkelerde corona vi-
rüsünün düşüş
trendine girmesine
rağmen "anında
ikinci dalgayla"
karşılaşılabilece-
ğini duyurdu. Co-
rona virüsü salgını ile birlikte çok
kritik açıklamalarda bulunan ve
bilimsel tedbirleri gündeme geti-
ren Dünya Sağlık Örgütü dün
gece yeni bir açıklama yaptı. Bir-
leşmiş Milletler bünyesinde çalış-
malarını sürdüren Dünya Sağlık
Örgütü'nün üst düzey isimlerin-
den Dr. Mike Ryan, internet üze-
rinden bir toplantı düzenledi.

'DÜŞÜŞÜN DEVAM
EDECEĞİNİN 

GARANTİSİ YOK'

DSÖ Acil Durum Bölümü'nü yöne-
ten Dr. Ryan, birçok ülkede corona
virüsü salgınının yavaşladığını ha-
tırlatırken, "Buna rağmen Orta ve

Güney Amerika'da, Güney Asya'da
ve Afrika'da salgın hız kazanıyor.
Salgın genelde dalgalar halinde ge-
liyor. Bu da salgının ilk dalgasını
atlatan bir yerde bu yılın sonunda
tekrar salgın patlayabilir. Ayrıca
önlem ve yasaklar çok erken kaldı-
rılırsa enfeksiyon oranı da artabi-
lir" ifadesini kullandı. Ryan,
"Normalde ikinci dalgadan bahset-
tiğimizde ilk dalganın ardından
geldiğini söyleriz ve bu genelde bir-
kaç ay sonra olur. Ve birçok ülke
için bu birkaç ay çok yakın bir
zaman olabilir. Fakat bunun da
bilincinde olmalıyız ki bu salgın
her an sıçrama yapabilir. Virüsün
düşüşte olması demek bu düşü-
şün devam edeceği anlamına gel-
mez" ifadesini kullandı. Ryan,
"Avrupa ve Kuzey Amerika'daki
ülkeler kamu sağlığını, sosyal
mesafeyi, izleme önlemlerini ve
test yöntemlerini ön planda tut-
malı" dedi.

4 büyük otobüs firması
başlayacağı tarihi açıkladı

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açık-
ladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi.

Sahil kuralları belli oldu
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 'yeni normal' kapsamında bir düzine yeni
kural uygulanacak. Tatilciler plaja rastgele havlu serip güneşlenemeyecek ve 9 metreka-
relik özel alanları kullanmak zorunda olacak. Tatilcinin boşalttığı özel alan dezenfekte edil-
dikten 20 dakika sonra yeni birine tahsis edilecek. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı. 

DSÖ'den korkutan coronavirüs uyarısı
Coronavirüs salgını dünya genelinde bir nebze de olsa kontrol altına alınmaya başlasa da,
vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde 5.5 milyon kişi virüse
yakalandı. Ülkeler normalleşme planları yaparken, Dünya Sağlık Örgütü temkinli bir yaklaşım
sergiliyor. DSÖ'den yapılan son açıklamada, ikinci dalganın yakın olduğu uyarısında bulunuldu.
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1. İDAREYE AİT BİLGİLER;
Adresi : Kestel Mah. Üniversite Cad. No: 80 Alanya / ANTALYA
Telefonu ve Dahili : 0242 510 60 80
Elektronik Posta Adresi : imid@alanya.edu.tr
2. İHALEYE AİT BİLGİLER;
İşin Niteliği                            : Kiralama
İşin Yapılacağı Yer               : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Kestel Mahallesi
İşe Başlama Tarihi               : Yer Teslimi Tarihi
İşin Süresi                             : 2 Yıl
İhalenin Yapılacağı Yer       : Rektörlük Binası Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Günü             : 02.06.2020 Salı
İhale Usulü                            : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
1. Aşağıda niteliği, alanı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale günü ve saati belirtilen işler;
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre 2 (İki) yıl süreyle Açık Teklif Usulü ile ihale
edilecektir.
2. İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük binası
toplantı salonunda yapılacaktır.
3. İhale dokümanları, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda
görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere
işin adını belirterek Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesa-
bına 300,00 TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını
satın almaları zorunludur.
4. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar kar-
şılığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4. Kat
413 No’lu odada bulunan İhale Birimine teslim edeceklerdir.
5. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
1. Kanuni ikametgah sahibi olmak (İstekli gerçek kişi ise, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet uy-
gulaması üzerinden alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge; tüzel kişi ise, Ti-
caret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge),
2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazısı,
3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İhaleye katılan istekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limi-
ted Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.),
4. Adli Sicil kaydı Belgesi (İstekli gerçek kişi ise, Savcılıktan veya E-Devlet uygulaması üzerinden
alınmış belge; İstekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne,
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
5. İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi; tüzel kişi ise imza sirkü-
leri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi.
6. İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter tas-
dikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan
ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir,
ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri
kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
8. Geçici teminat yatırıldığına dair belge. (Geçici nakit teminat tutarının Alanya Alaaddin Keyku-
bat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki
TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka
teminat mektubu)
İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %10’u oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.
9. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 300,00 TL)
10. İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi veya 3308 Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kantin işletmeciliği için ustalık belgesi
ihaleye katılan istekliler arasında ustalık belgesi bulunmaması durumunda kalfalık belgesi, kalfalık
belgesi bulunmaması durumunda Kurs katalım belgesi, İsteklinin şirket olması durumunda da bu bel-
gelerden birine sahip olması, sahip değil ise sahip olan kişi ile noterden iş sözleşmesi yaparak yanında
çalıştırıyor olması gerekmektedir. (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)
11. Üniversitemize vadesi dolmuş borcu bulunmadığına dair beyan yazısı
12. Teklif Mektubu
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerden noter onaylı istenenleri notere onaylatıp, diğer belgelerin ise
aslını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Yukardaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen is-
teklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

İHALE İLANI
ALANYA ALADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Basın Ant. 1166127

Sıra İşin Adı Alanı Muhammen Geçici Teminat İhale İhale 
No (m2) Bedeli (KDV Hariç) Tutarı (%10) Tarihi Saati

(1 Yıllık)
1 Kurumsal Kahve Yeri Kiralama İşi 105 54.000,00-TL 5.400,00-TL 02.06.2020 10:30
2 Dönerci Yeri Kiralama İşi 52 51.000,00-TL 5.100,00-TL 02.06.2020 11:30
3 Berber ve Kuaför Yeri Kiralama İşi 52 15.000,00-TL 1.500,00-TL 02.06.2020 13:30
4 Market Yeri Kiralama İşi 200 33.000,00-TL 3.300,00-TL 02.06.2020 14:30
5 Restoran Yeri Kiralama İşi 200 60.000,00-TL 6.000,00-TL 02.06.2020 15:30
İLAN OLUNUR

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada,
ağır kronik hastalara yönelik yak-
laşık 2,5 yıldır uygulanan sosyal

yardım programıyla tüberküloz ve kıza-
mık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı
olan "subakut sklerozan panensefalit
(SSPE)" nedeniyle psiko-sosyal ve mali
kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine aylık
düzenli nakdi yardımda bulunduklarını
belirtti. Bu programla tüberküloz hastala-
rına tedavi görme süreçleri ve hastalıkla-
rının durumu dikkate alınarak 6 aydan 2
yıla kadar destek sağlandığını dile getiren

Selçuk, SSPE hastalarına
da tedavi süreçleri bo-

yunca desteğin devam ettiğini anlattı. Sel-
çuk, Şubat 2019'da yayımlanan
Cumhurbaşkanı kararı ile düzenli sosyal
yardım alan haneler için başlatılan "elek-
trik tüketim desteği" kapsamında da kro-
nik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı
ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli
ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihti-
yaçlarının karşılandığını söyledi. Yardım
programıyla cihaza bağımlı hastaların bu-
lunduğu konutların elektrik faturalarının
kullanılan cihazın enerji tüketim düzeyi
dikkate alınarak aylık 200 liraya kadar

desteklendiği bilgisini veren Selçuk, ayrıca
hanelere kesintisiz güç kaynağı sağlandı-
ğını ve yardımın başladığı ilk ay tek sefer-
lik olmak şartıyla hanelerin cihaza
bağlanma tarihinden sonraki birikmiş
elektrik borçlarının da ödendiğini kaydetti.

6 BİN 564 TÜBERKÜLOZ
VE SSPE HASTALARINA

DÜZENLİ NAKDİ 
YARDIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Selçuk, ağır kronik hastalıkları bulunan-
lara yönelik düzenli nakdi yardım prog-
ramı ile elektrik faturalarının
desteklenmesiyle ilgili uygulamanın gel-
diği noktaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Kronik hastalık yardım programımız
kapsamında tüberküloz veya SSPE has-
talığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibi
vatandaşımıza aylık düzenli nakdi yar-
dımda bulunuyoruz. Ayrıca kronik ra-
hatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı
olan ihtiyaç sahibi 2 bin 135 vatandaşı-
mızın da elektrik fatura bedellerine des-
tek sağladık. Kronik hastalığı bulunan
vatandaşlarımıza sağladığımız bu des-

teklerin yanı sıra düzenli sosyal yar-
dımlardan faydalanan ailelerimizin
aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tü-
ketimleri de Bakanlığımızca karşılanı-
yor. Hanede bulunan kişi sayısına göre
53 ile 106 lira arasında destek veriyoruz.
Elektrik tüketim desteğinden de bugüne
kadar 1 milyon 528 bin 807 hanemiz ya-
rarlandı." Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,
Kovid-19 ile mücadele sürecinde kronik
hastalığı bulunanların 1 Ocak ve sonra-
sında süresi dolan sağlık raporları ve re-
çetelerinin de ikinci duyuruya kadar
geçerli olması kararını aldıklarını sözle-
rine ekledi. � Haber Merkezi

Elektrik faturası desteği
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır kronik hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibine düzenli nakdi
yardım sağlandığını, kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı 2 bin 135 kişinin elektrik fatura bedellerinin karşılandığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt

Selçuk, 62 bin 500 kişinin
yaklaşık 60 milyon lira tu-
tarındaki mayıs ayı mesleki
yeterlilik, sınav ve belgelen-
dirme teşvikinin ödendiğini
açıkladı.

2022 YILINA
KADAR 

SÜRECEK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı
açıklamada, koronavirüs ile
mücadele tedbirleri kapsamında
16 Mart'tan itibaren ara verilen
mesleki yeterlilik sınavlarından 1
Ocak-16 Mart'ta başarılı olarak
mesleki yeterlilik belgesi almaya
hak kazanmış kişilere, teşvikten

yararlanıp, sınav ve belge ücretle-
rini geri alabilme imkânı sağla-
dıklarını anımsattı. Bakan
Selçuk, 26 Mart'ta yürürlüğe
giren kanun ile pandemi kapsa-
mında olumsuz etkilenen üreti-

min, nitelikli iş gücü ile destek-
lenmesi kapsamında 'İşsizlik Si-
gortası Fonu'ndan sağlanacak
mesleki yeterlilik belgesi teşviki-
nin 2022 yılına kadar süreceğini
kaydetti. Selçuk, 62 bin 500 kişi-
nin yaklaşık 60 milyon lira tuta-
rındaki mayıs ayı mesleki
yeterlilik, sınav ve belgelendirme
teşvikinin ödendiğini bildirdi.
Bakan Selçuk, "Mesleki Yeterlilik
Kurumu'muz, ilgili bakanlıkları-
mız, meslek kuruluşlarımız, sen-
dika ve sivil toplum
kuruluşlarımız ile işbirliği içeri-
sinde çalışma hayatında ihtiyaç
duyulan meslek standartlarını be-
lirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı
sektörlerde olumsuz etkilenen
üretim süreçlerini nitelikli ve bel-
geli iş gücü ile ivmelendirerek
daha iyi bir konuma gelmesi için
tüm gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz" dedi. � Haber Merkezi

Almanya hükümeti 15 Temmuz'da toplam ülkeye
seyahat yasağını kaldırıyor. Seyahat yasağının
kaldırılacağı ülkeler, AB üyesi devletleri yanı

sıra; İngiltere, İzlanda Lihtenştayn, Norveç ve İsviç-
re'yi de kapsıyor. Almanya'nın 15 Haziran'da seyahat
yasağını kaldıracağı ülkelerin arasında Türkiye yer al-
mıyor. Euractiv'in Focus dergisinden habere göre, 15
Temmuz'da seyahat yasağının kalkacağı ülkelerin
hangileri olacağı konusunda kabinede görüş birliği
sağlandı. Bu çerçevede Almanya; Schengen üyesi 26
ülke ile İngiltere, İzlanda Lihtenştayn, Norveç ve İs-
viçre'ye seyahat yasağı kaldırılacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Ku-
rulu ie Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı aasında yapılan

görüşmelerde, daha önce 15 Tem-
muz olarak belirlenen Ukrayna’ya
kapıların açılma tarihinin, 1 Tem-
muz’a çekildiği öğrenildi. Böyle-
likle, Ukrayna’nın da mutabık
kalması durumunda 1 Tem-
muz’dan itibaren iki ülke arasında
seyahatler resmen başlayabilecek.
Ukrayna, Türkiye turizm sektörü-
nün hacimli ve istikrarlı büyüyen
pazarları atasında yer alıyor. 2017
yılında 1 milyon 284 bin olan Uk-
raynalı ziyaretçi sayısı, 2018 yı-
lında 1 milyon 386 bine, 2019 yılın
ise yüzde 11.6 artışla 1 milyon 547
bine yükseldi. Türk tur operatör-
leri, Rusya’da olduğu gibi Uk-
rayna seyahat pazarına da
oldukça etkili konumda bulunu-
yor. � Haber Merkezi

O teşvikler ödendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son
dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin
sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebil-
mesi için 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı
mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı.

Ukrayna'ya kapılar erken açılacak
Türkiye’nin Ukrayna’ya kapıları açma tarihinin daha da erkene alındığı öğrenildi.

Listede Türkiye yok
Almanya, korona sonrası normalleşme adımları çerçevesinde 31
ülkeye seyahat yasağını kaldırıyor, ancak Türkiye listede yok.
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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

İLANLARÇarşamba 27 Mayıs 2020



ELEMAN SATILIKSATILIKELEMAN ELEMAN ELEMAN SATILIK

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

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

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

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

SATILIK ARSA

Avsallar Mah. 

330 ada 5 parsel 

675 m2 satılık arsa 

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN ACİL 

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da 85 m2

Fiyat : 200.000 TL

Gsm : 0535 561 91 45

SATILIK HAMAM

Otogar civarı Bluestar Otel önü

faal durumdaki hamam satılıktır.

Gsm : 0532 446 94 28

DEVREN KİRALIK HAMAM

Alanya Damlataş’ta bulunan

Çemberlitaş Hamamı devren

kiralıktır. Detaylı bilgi telefonda

verilmektedir.

Gsm : 0543 384 70 05

DEVREN KİRALIK KAFE

Yeni adliye bitişiği kafe-restaurant

iş değişikliği nedeniyle acilen

devren kiralık veya iş ortaklığı

Gsm : 0542 346 25 24

SATILIK DÜKKAN
Saray Mahallesi yatırımlık

dükkan 35 m2 uygun fiyatlı

merkezde 

Fiyat : 180.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN SATILIK

GÜMÜŞ TAKILAR VE

AKSESUAR DÜKKANI

İş değişikliği nedeniyle yeni

sezon gümüş takılar ve

aksesuarlar çok uygun 

fiyata satılıktır.

Gsm : 0533 571 93 92

KİRALIK HAMAM

Sahibinden faal durumda, kira

getirisi yüksek, kiracısı hazır

Fiyat : 1.800.000 TL

Gsm : 0532 446 94 28

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da deniz manzaralı

270 m2, 4+1 dubleks 

Fiyat : 83.000 Euro

Gsm : 0545 541 41 40

SATILIK RESTAURANT

Oba mahallesi Alkü devlet

hastanesi yanında lokas-

yonu güzel bir noktada

faaliyet gösteren franchise

restaurantımız sağlık sorunu

nedeniyle satılıktır. 

Gsm : 0532 653 11 71

ELEMAN  

Cuma Pazarı ile 25 Metrelik

yol arasında Selçuk Erkek

Kuaföründe çalışacak acil

usta ve kalfa aranıyor. 

Gsm: 0537 546 7009

ELEMAN  

Fidan Evkur’da çalışacak

bay eleman alınacaktır.

Maaş+sigorta+yemek

Tel: 0242 513 78 46

ELEMAN  

Şirketimizde çalıştırılmak

üzere bilgsayar 

kullanmasını bilen bayan

sekreter aranmaktadır.

IŞIK ALÜMİNYUM

Gsm: 0533 396 39 96

PERSONEL ARANIYOR...

Tekstilde tecrübeli, yönetici,

kasiyer ve tezgahtar 

kadrolarında personel 

aranmaktadir. 

Müracat: Neva Outlet 

Ali Kemal Sözen 

Gsm: 0532 574 15 99

ELEMAN  

Oba mahallesinde bulunan

restaurantımızda 

çalıştırılmak üzere 

deneyimli garson,paket

servis ve bulaşıkçı 

elemanlar alınacaktır. 

Gsm: 0544 479 72 90

ELEMAN  

OLGU A.Ş. merkezi

şubelerinde çalıştırılmak

üzere, yabancı dil (ingilizce,

rusça) bilen satış elemanı,

muhasebe departmanında

çalışacak eleman ve online

satış konusunda tecrübeli

eleman aranıyor.

Tel: 0242 515 26 26

ELEMAN  

Kuyum sektöründe faaliyet

gösteren firmamızın Alanya

merkezde bulunan ofisinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

MUHASEBECİ 

aranmaktadır. 

Ayrıca kuyumda tecrübeli

satış elemanları 

aranmaktadır.

Tel: 0242 511 20 22

ELEMAN  

Hot Döner Oba şubesinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

bayan garson  çalışma

arkadaşları alınacaktır.

İlgililerin mail yoluyla yada

şahsen başvurmaları 

rica olunur. 

Mail: alanyaoba@hotdoner.com

Tel: 0544 479 72 90

ELEMAN 

5 YILDIZLI 

OTELLERİMİZDE

görevlendirilecek

İskandinav dilleri veya

ingilizce-almanca dil-

lerinden birini bilen bay-

bayan RESEPSİYONİST 

alınacaktır. 

(12 ay iş imkanı)

Gsm: 0532 601 11 13

ELEMAN  

Firmamıza 

hasar danışmanı ve 

oto boyacı alınacaktır.

Gsm: 0532 362 67 54

ELEMAN  

BİLİŞİM ASANSÖR’de 

çalışacak asansör ustası

aranmaktadır.

Tel   : 0242 522 55 02

Gsm: 0532 496 58 80

ELEMAN 

Led Ekran reklam 

departmanında 

çalıştırılacak bayan 

eleman aranmaktadır.

Gsm: 0533 373 32 83

ELEMAN  

Abiye ve gelinlik satışında

çalışacak deneyimli 

tezgahtar alınacaktır.

Gsm: 0532 323 73 56

ELEMAN  

Beko-Arçelik yetkili

servisinde çalışacak 

beyaz eşya tamirinden

anlayan çalışma arkadaşı

aranmaktadır.

Tel: 0242 512 55 04

ELEMAN  

Bisiklet servisinde çalışacak

tecrübeli usta aranmaktadır.

Tel: 0242 515 26 26

DEVREN KİRALIK
KUAFÖR SALONU

Alanya merkezde 

bulunan kuaför salonu

devren kiralıktır.

Gsm : 0531 669 89 89

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

Cafe & Restoran İşletme Müdürü pozisyonunda takım
arkadaşları arıyoruz.

İletişim: muhasebe@hancioglugida.com adresine 
CV gönderebilirsiniz

SATILIK ARSA

Türktaş Mah.102 ada 7 parsel

905 m2 satık arsa ve müstakil ev

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SATILIK DAİRE

Tosmur’da deniz manzaralı 2+1,

115 m2 site içinde 

Fiyat : 268.000 TL

Gsm : 0545 541 41 40

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Özvadi’de 8700 m2 arsa

Fiyat : 450.000 TL

(Pazarlık var)

Gsm : 0537 596 55 15

KİRALIK İŞYERİ 

Konaklı yolu üzerinde 750 m2 

2 katlı işyeri uygun fiyata 

kiraya verilecektir.

Gsm : 0533 569 89 33

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

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

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

deniz manzaralı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gsm: 0507 946 93 98
0536 417 85 92

YATILI BAYAN YARDIMCI ARANIYOR

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

Konaklı / Alanya

İletişim: 0532 565 46 84

513 73 00

513 96 00

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

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

-Arapça 
- İngilizce 

- Almanca -
İskandinavca 

- Polanca 
- Çekçe 

bilen infocular 
alınacaktır. 

Maaş + Prim
Gsm: 0530 218 72 07



12 Çarşamba 27 Mayıs 2020 GÜNDEM



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

Çarşamba 27 Mayıs 2020

ALANYA BÖLGESİNDE HER TÜRLÜ 
GAYRİMENKUL DEĞERİNDE 

ALINIR, SATILILIR VE KİRALANIR.
***

HAZIR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
SATILIK KİRALIK GAYRİMENKULLER

ARANMAKTADIR. 
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Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Alan-
yaspor'un Yunan oyuncusu Tasos Bakase-
tas'ı transfer etmek istiyor. Aytemiz

Alanyaspor'un sezon başında AEK Atina'dan
tarnsfer ettiği Tasos Bakasetas'a Galatasaray
talip oldu. Beklentilerin altıda kalan perfor-
mansı ve yüklü ücreti sebebiyle yolları ayırmak
istediği Younes Belhanda'nın yerine Galatasaray,
Aytemiz Alanyaspor'un Yunan yıldızı Anastaios
(Tasos) Bakasetas'ın peşine düştü. Galatasa-
ray, Türkiye'deki ilk sezonunda göster-
diği başarılı performansla dikkat
çeken Bakasetas için 2,5 milyon
Euro'yu gözden çıkardı. Öten
yandan Yeni akit gazetesinin ha-
berine göre ise Bakasetas'ı Fe-
nerbahçe de transfer etmek
istiyor

Alanyaspor ile iki yıllık daha
sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki
Yunan orta saha 26 lig maçının
tamamında forma giyerken Zi-
raat Türkiye Kupasında ise 7
maça çıktı. Bakasetas, toplam 33
karşılaşmada 10 gol 5 asistlik bir
başarı gösterdi.

15Çarşamba 27 Mayıs 2020SPOR

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

Süper Lig ekipleri, sosyal medya he-
saplarından Ramazan Bayramı ne-
deniyle kutlama mesajı yayımladı.

İşte Süper Lig ekipleri tarafından atılan
kutlama mesajları:

Aytemiz Alanyaspor: "Ramazan Bayra-
mımız Kutlu Olsun"

Beşiktaş: "Tüm ulusumuzun Ramazan
Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza
ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve
mutluluk getirmesini dileriz..."

Antalyaspor: "Tüm İslam aleminin Rama-
zan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar;
sevdikleriniz ve ailenizle sağlık, mutluluk ve
huzur dolu bir bayram dileriz."

Çaykur Rizespor: "Sevdiklerinizle bir
arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu
nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Bir-
lik içinde tüm camiamızın mübarek Ra-
mazan Bayramını kutluyoruz!"

Denizlispor: "Ramazan Bayramınızı en
içten dileklerimizle kutlar, sevdikleriniz
ile birlikte geçireceğiniz, sağlıklı, mutlu
ve huzurlu nice bayramlar dileriz."

Fenerbahçe: "Sağlık, mutluluk ve huzur
dolu bir bayram dileğiyle... Ramazan
Bayramımız kutlu olsun."

Galatasaray: "Ramazan Bayramı’nın ül-
kemize, camiamıza ve tüm İslam ale-
mine hayırlı olmasını temenni ediyor;
huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bay-
ram diliyoruz."

Gaziantep FK: "Ramazan Bayramınızı
en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı,
mutlu ve sevdiklerinizle birlikte huzur
dolu nice bayramlar dileriz."

Gençlerbirliği: "Bir arada olamasak da
kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız
mutlu bir bayram olsun. Ramazan Bay-
ramınız kutlu olsun."

Göztepe: "Ramazan Bayramınızı en
içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur
ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Başakşehir: "Ramazan Bayramımız
Mübarek Olsun..."

Kasımpaşa: "Bu bayram aynı mekanları
paylaşamasak da aynı duyguları yine ve
daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bay-
ramınız kutlu olsun"

Kayserispor:
"Sevdikleriniz ve
ailenizle birlikte
sağlıklı, huzurlu ve
mutlu nice bayramlar
yaşamanız dileğiyle. Ra-
mazan Bayramınız Müba-
rek Olsun."

Konyaspor: "Aziz Milletimi-
zin ve İslam Aleminin Ra-
mazan Bayramı'nı tebrik
ediyor; saflarımızı sıklaştıra-
cağımız sağlıklı, mutlu, hu-
zurlu ve çok daha güzel günleri,
bayramları hep birlikte yaşayabil-
meyi canı gönülden diliyoruz."

MKE Ankaragücü: "Ülkemizde ve dün-
yada salgınların sona ermesi umuduyla,
sevgi ve huzur dolu nice bayramlar dile-
riz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!"

DG.Sivasspor: "Beraberlik içinde hu-
zurlu ve mutlu bayramlar. Ramazan
Bayramı'mız kutlu olsun."

Trabzonspor: "Ramazan Bayramınız
Mübarek Olsun!"

Alanyaspor'un Yunan yıldızı Tasos Bakasetas'a Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğu ortaya atıldı.

Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik
heyet ve kulüp personeli, ikinci kez korona
virüs testine tabi tutuldu. İlçe Sağlık Mü-

dürlüğü'nün katkılarıyla kulüp doktoru İsmail Yet-
kin tarafından yapılan testler sonucunda,
Alanyaspor'da herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından konu ile
ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personeli-
mize ikinci kez uygulanan Covid-19 testlerinin ta-
mamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun
bilgisine sunarız." 

Öte yandan turuncu-yeşilli ekip, haziran ayının oy-
nayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını
sürdürüyor. Akdeniz ekibi, teknik direktör Erol
Bulut ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapı-
lan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık idmanıyla
dar alanda pas çalışması yaptı. 

Koronavirüs nedeniyle ara ve-
rilen Süper Lig'in kalan
maçları için hazırlık yapan

Aytemiz Alanyaspor, iki günlük
bayram izninin ardından yeniden
sahaya indi. Turuncu-yeşilli takı-
mın dünkü idmanı tam kadro ya-
pıldı. Cengiz Aydoğan Kulüp
Tesisleri'nde yapılan antrenman
Teknik Direktör Erol Bulut yöneti-
minde saat 18.00'de başladı. Ça-
bukluk ve kuvvet çalışması yapılan
idman bir buçuk saat sürdü. Tam
kadro yapılan çalışmayı Alanyaspor
başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöne-
ticiler de izledi. 

Bakasetas'ın Alanyaspor ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor

ŞİMŞEKİN BAYRAM İZNİ BİTTİ
Aytemiz Alanyas-
por, iki günlük
iznin ardından ha-
zırlıklarına başladı. 

Alanyaspor, kalan 8 haf-
talık lig maçlarına dep-

lasmanda Başakşehir FK
maçıyla başlayacak

Alanyaspor
Teknik 

Direktörü
Erol Bulut

Trabzonspor başta olmak
üzere pek çok kulübün
transfer listesinde olan

Alanyaspor’un yıldızı Junior
Fernandes ile Başakşehir söz

kesti. Fanatik gazetesi-
nin haberine göre

İstanbul ekibi,
sezon sonu
kontratı bitecek
32 yaşındaki
oyuncuyla 3 yıl-

lık mukavele im-
zalayacak. Bu

sezon lig ve ku-
pada çıktığı toplam

28 maçta 10 gol, 7
asistlik performans

gösteren Fernan-
des, hem forvette
ileri uçta hem de

sol kanatta
görev yapı-

yor. 

FERNANDES
YUVADAN
UÇUYOR

Junior Fernandes
Wesley Sneijder

Süper Lig ekiplerinden
bayram mesajları

KORONAVİRÜS TESTLERİ
2. KEZ NEGATİF ÇIKTI
Aytemiz Alanyaspor'da futbolcu ev kulüp persone-
line yapılan 2. korona virüs testleri de negatif çıktı.

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen
Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-
kırmızılı camiaya geri döneceği iddia

edildi. Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör
Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın
görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu po-
zisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü. Hol-
landa basınında çıkan haberlere göre
Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direk-
törlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasa-
ray ile temas halinde olduğu öğrenildi.

RAKİPLERDEN HABERLER
Sneijder, Galatasaray yolunda!

Bir dönem Galatasaray'da forma
giyen Wesley Sneijder'in, Fatih Te-
rim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı
kulübe geri döneceği iddia edildi.

Korona virüs testlerinde
en çok zorlanan oyuncu

Papiss Cisse oldu
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