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Sektör direniyor..
� 6’DA

Cengiz TOPÇU

MHP'DEN YAZLIK MASKE
Türkiye'nin salgın sebebiyle geçtiği zorlu süreçten etkilenen ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyalarını bir an olsun
bırakmayan MHP İlçe Teşkilatı şimdi de, hastaneler ile kamu kurum ve kuruluşları için yazlık maske dağıtmaya başladı.

ÖNCELİK SAĞLIK 
KURULUŞLARINDA

Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı yar-
dım kampanyaları ile dikkat çeken MHP
İlçe Teşkilatı, pazar yerlerinde temel ihti-
yaçların ücretsiz bir şekilde dağıtmıştı.
Başkan Türkdoğan şimdi de ilçede bulu-
nan hastane ve kamu kurumlarına özel bir
çalışma yaptı. Koronavirüs salgını süre-
cinde hayatın önemli bir noktasında yer
alan maske için aparat yaptırdı. 

DAĞITIMA BAŞLANACAK
Bugünden itibaren tüm hastanelerde,
kamu kurum ve kuruluşlarında dağıtıma
başlanacak yazlık maske ve aparatını
evden çalışma sistemini geride bırakarak
ofisten çalışmaya başlayan Posta Medya
ekibine hediye eden Türkdoğan, teşkilat
olarak ellerinden gelen herşeyi yapmaya
hazır olduklarını ifade ederek, "Zorlu sü-
reci hep birlikte aşacağız" dedi.        � 4'TE

Türkdoğan,
maske ve 
aparatları 

Alanya Posta
Medya Sahibi

Hilmi Karagöz'e
verdi.

Alanya Müftülüğü, normal-
leşme sürecinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından açıkla-
nan Cuma Namazı kılma
izni ilk defa bu hafta hayata
geçecek. Müftülük tarafın-
dan açıklanan listeye göre
Alanya’nın 102 Mahallesi-
nin 32’sinde Cuma namazı,
cami avlusu, semt pazarı,
düğün salonu bahçesi, oto-
park ve okul bahçesinde kı-
lınabilecek.               � 2'DE

Düğün salonunda Cuma

Haziran ayında açılması beklenen turizm sezonu
için Alanya İncekum Plajı'nda masa, sandalye ve
şezlongların sayısını düşüren işletmeciler, aynı
zamanda hummalı bir şekilde ilaçlama ve de-
zenfekte çalışmalarını sürdürüyor.            �6'DA

Alanya plajlarında yeni düzen

Kovid-19 sonrası kont-
rollü normalleşme sü-
reci kapsamında ha-
zırlanan rehberler tek
başlıkta toplanırken
11 sektöre yönelik
rehber belirlendi. Koz-
metik sektöründe de-
neme dönemi biter-
ken, işletmelere 4 met-
rekareye 1 kişi olacak
şekilde içeriye müşteri
alınacak.            �7'DE

İkinci normalleşme sürecine girilen dönemde 29 Mayıs Cuma günü ilk Cuma
namazı kılınacak. Alanya’da 32 mahallede 84 adreste kılınacak Cuma na-
mazının belirlenen noktalarında düğün salonlarının olması ise dikkat çekti

Yasak bitti, sokaklar doldu
Bayram süresince uygula-
nan 4 günlük sokağa çıkma
kısıtlamasının sona ermesi
ile gece yarısından itibaren
Alanya'da araç trafik yo-
ğunluğu oluştu. Kimi va-
tandaşlar ise sahil boyunca
yürüyüşe çıktı.          �4'TE

Alanya’da 4
günlük sokağa
çıkma yasağı
esnasında ya-
sağı ihlal eden
271 kişiye top-
lamda 240 bin
605 lira idari
para cezası uy-
gulandı.�3'TE

271 kişiye ceza yazıldı

Halin yarısı tamam
Geçtiğimiz hafta
Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mu-

hittin Böcek,
ALTSO Başkanı

Mehmet Şahin ile
projenin tamam-
lanması ve ilerle-
yişi ile ilgili görüş
alışverişinde bu-

lunmuştu. Türkler
Mahallesi’nde 155
bin metrekare bir
alan üzerine inşa
edilen Toptancı
Hal Projesi'nin
yüzde 45’lik bö-

lümü tamamlandı.
� 4'TE

11 sektöre
Covid rehberi



Antalya’da bulunan bazı camilerin büyük avluları ol-
madığından dolayı, Cuma namazları için kapalı pazar
yerlerinin tespit edildiğini söyleyen İl Müftüsü Osman
Artan, cemaatin abdestini evinde alacağını, secca-
desinin ise namaz kılacağı alana getireceğini söy-
ledi. Artan, Cuma namazının normalde yaklaşık 1
buçuk saat sürdüğünü, şimdi ise cemaatin en fazla
20 dakika içinde namazı bitireceğini kaydetti.
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Sokağa çıkma yasağı boyunca evde
kalan vatandaşlara gezici araç üze-
rinde belirli aralıklarla konserler

veren Alanya Belediyesi,  bayramın son
gününde Alanya’nın sevilen türkü ve bağ-
lama ustası Ömer Asil’i halkın karşısına
çıkardı. Tır dorsesi üzerine kurulan özel
sahnede bir birinden önemli türküleri ses-
lendiren Ömer, oyun havalarıyla da bal-
kondan izleyen vatandaşları coşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kılınamayan
Cuma namazı, 29 Mayıs’ta kılınacak. İl Müftüsü Osman Artan,
alınan önlemler ve vatandaşların uyması gereken hususlar ko-

nusunda açıklamalarda bulundu. Bugün sabah saatlerinde Antalya Va-
lisi Münir Karaloğlu ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını anlatan
Artan, Cuma namazının kılınacağı alanların tespitinin yapıldığını söy-
ledi. Cuma namazlarının camide kılınmayacağının altını çizen Artan,
Cuma namazı saatinde ise cami kapılarının kitleneceğini söyledi.Artan,
Antalya’da bulunan bazı camilerin büyük avlularının olmadığına dikkat
çekerek, bu nedenden dolayı kapalı pazar yerlerinin tespit edildiğini söy-
ledi. Kapalı pazar yerlerinde kıble tespiti yapılacağını ifade eden Artan,
cemaatin durması gerektiği alanların ise sosyal mesafe kurallarına göre
belirleneceğini belirtti.

'PAZAR YERLERİ ESAS ALINDI'

Osman Artan sözlerine şöyle devam etti: “Namaz kılınacak alanlara gi-
rişler tek noktadan yapılacak. Aslında bizler stadyumda namaz kılmayı
arzu ediyorduk ama Antalya sıcak bir bölge. Cuma günü saat 1’de güneş
tepede olur. Bunu da düşünerek pazar yerlerini esas aldık. Cemaatimiz
sükunetli şekilde sosyal mesafeyi riayet edecek namazını eda edecek.
Hiçbir şekilde kapalı alanlar Cuma namazı için kullanılmayacak. Gö-
revli arkadaşların tamamı görevinin başında olacaklar. Cuma namazı
kılınmayan camilerimizin görevlileri, Cuma kılınan yerlerde kapıdan
girişte ve çıkışta vatandaşa destek olacaklar”

SÜRE 20 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Cuma namazının normalde yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünü kaydeden
Artan, şimdi ise cemaatin en fazla 20 dakika içinde namazı bitireceğini
söyledi. Artan, “Hutbeler çok kısa, imam arkadaşların okuduğu sureler
çok kısa olacak. 4 rekat sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet kılınmak
suretiyle hemen tesbihatı da herkes evinden yapacak” diye konuştu.

'TOPLU MEVLİTLER OLMAYACAK'

Artan, Cuma namazının dışında, öğle ve ikindi namazlarının camide
cemaatle kılınacağını fakat klimaların asla çalıştırılmayacağını söyledi.
Artan, cemaatin ortak kullandığı tesbih ve takkenin ortadan kaldırıla-
cağını ifade etti. Toplu mevlitlerin de bu süreçte olmayacağını sözlerine
ekleyen Artan, “Bu hastalık tamamen kalkıncaya kadar toplu mevlitler
olmayacak. Camilerin kapısında olan dilenci konusunda tedbirler alı-
nacak” şeklinde konuştu.

Koronavirüs normalleşme planı kapsamında so-
kağa çıkan çocuklardan yasaklara uyan kadar
uymayan da vardı. Bazı çocuklar, aileleri ile bir-

likte kapalı olan parka gitti. Sahil şeridi boyunca denize
giren çocukları ise polis uyardı.

'TÜM ARKADAŞLARIM ADINA
KONUŞUYORUM'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında izin
gününde sokağa çıkan çocuklardan Emir
Yiğit, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Ko-
ca’ya arkadaşları adına seslendi. Yiğit,
“Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca’ya bir şey söylemek istiyorum. Ne yap-
tınız bize, lütfen bu izin günlerini biraz
daha fazla yapmanızı istiyorum tüm ar-
kadaşlarım adına konuşuyorum” dedi.

'ÖZGÜR HİSSEDİYORUM'

Yasaklardan önce bazı şeylerin kıymetini
bilmediğini söyleyen Elif Nur Karagöz
Alanya Posta Gazetesine konuştu. Kara-
göz, “Eskiden Alanya’nın içine sığamaz-
ken şimdi Alanya’nın ve dışarda
özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu an-

ladım. Ve en önemlisi evde yalnız kaldığımda arkadaş-
larımın ne kadar değerli olduğunu, onların yanındayken
kendimi ne kadar mutlu hissettiğimi anladım. Ve şimdi
izin gününde arkadaşımın yanındayım çok muylu his-
sediyorum. Güzel havanın ve Alanya’nın güzelliğinin ta-
dını çıkararak kendimi özgür hissediyorum” ifadelerini
kullandı.

'DERS ÇALIŞIYORUM'

Hıdır Abbas Berşah Aydın, arkadaşla-
rıyla birlikte dışarı çıktığı için mutluydu.
Aydın, “Mutluyuz. İzin günümüzü eli-
mizden geldiğince güzel geçirmeye çalışı-
yoruz. Kaykay kayıyor, spor yapıyor ve
geziyoruz. Okul varken ders çalışmıyor-
ken şimdi yasak olduğu için evde ders ça-
lışıyoruz” diye konuştu

'KAYKAY KAYIYORUZ'

Evde çok sıkıldığını dile getiren Furkan
Artam da “Karantina günümüz hep evde
geçtiği için baya sıkıldık. İzin günlerinde bu
şekilde dışarıya çıkmamız çok iyi oldu. Dı-
şarı çıkıp arkadaşlarımızla kaykay kayıyor,
vakit geçiyoruz” dedi. � Alkın BİRİCİK

İçişleri Bakanlığı’nın, "Cami ve Mescitlerde Ce-
maatle İbadet Edilmesi" hakkındaki 81 il vali-
liğine gönderdiği genelge doğrultusunda

Antalya’da, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında
Vali Yardımcısı Hamdi Bolat ve Antalya Müftüsü
Osman Artan’ın katılımıyla değerlendirme toplan-
tısı yapıldı. Toplantı sonucunda genelgede belirle-
nen kurallara uyulmak şartıyla cemaatle namaz
kılınabilecek camiler belirlendi. Tek kullanımlık
seccade ve dezenfektan temini konusunda Beledi-
yelerden yardım istenmesinin de kararlaştırıldığı
toplantıda ayrıca oluşturulan Cami Heyetleri ile ko-
ordineli bir şekilde belediye ekipleri ve kolluk kuv-
vetlerinin de görevleri başında olacağı ifade edildi.

LİSTELER VALİLİK 
İNTERNET SİTESİNDE 

YAYINLANDI

29 Mayıs itibariyle Antalya’da ibadete açılacak ca-
miler Antalya Valiliği, ve İlçe Kaymakamlıkları ile
İl ve İlçe Müftülüklerinin internet sitesinden duyu-
rulacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar
olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre
istisnai olarak öğle ve ikindi namazları cami içinde
kılınabilecekken Cuma namazları ise cami içeri-
sinde kesinlikle kılınamayacak. Diğer vakitlerde ise
münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve
mescitler açık tutulacak.

TEMİZLİĞİ 
ÖZEN GÖSTERİLECEK

Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin
bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün te-
mizlenmesine her zamankinden daha fazla özen
gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi
el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezen-
fektan maddelerle silinecek.
Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve hava-
landırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık
tutularak cami ve mescitlerin sürekli havalandırıl-
ması sağlanacak.

ABDEST EVDE ALINACAK
CAMİ ŞADIRVAN VE TUVA-
LETLERİ KAPALI OLACAK

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için
abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutula-
cak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş
yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi
ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan va-
tandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evle-
rinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve
bilgilendirmeler yapılacak.

MASKE TAKMAYAN CAMİDE
NAMAZ KILAMAYACAK

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak her-
kesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak.
Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kıl-
masına müsaade edilmeyecek. Cami ve mescit
içinde bireysel namaz kılacakların da maske tak-
ması zorunlu olacak.
Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kulla-
nılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değer-
lendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği ve
benzeri malzemelerin bulundurulmasına müsaade
edilmeyecek.Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler
ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için
uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler (il
ve ilçe sağlık müdürlükleri, müftülüklerden temin
edilerek) hızlı bir şekilde bastırılarak bütün cami
ve mescitlere asılacak.

SECCADELER 
EVDEN GETİRİLECEK

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi
seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar
dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık
seccade temin edilerek kullanıma sunulacak. Cami
avlusunda namaz kılındığında vatandaşlara secca-
delerini yıkamaları tavsiye edilecek.
Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaş-
ması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edil-
mesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır
gibi yaygılar kullanılmayacak.Cami ve mescit gir-
işlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yer-
lere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte
etmesi sağlanacak.
Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin
mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, na-
mazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbi-
hatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin
bilgilendirilmesi sağlanacak.Cemaatin fiziksel te-
mastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucak-
laşma gibi) ve sosyal mesafe kuralına uyması
yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak.
Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç
mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yü-
zeylerine teması önlemek için en az bir metre me-

safe olacak şekilde şerit çekilecek.

DİLENCİ VE SEYYAR 
SATICILARA GEÇİT YOK

Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştı-
racak nitelikte mevlit, toplu yemek gibi etkinlikler
ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin veril-
meyecek.
Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en
üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı
sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve,
giyim eşyası, oyuncak gibi ürün satışına izin veril-
meyecek.
Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun
bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için
vali/kaymakamların koordinesinde namaz kıla-
caklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını te-
minen camilerin kapalı
alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kıl-
mak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en
az 60x110 santimetrelik bir alanı (seccadenin kap-
layacağı alan) kullanacağı göz önünde bulunduru-
larak, her namaz kılınacak alanın en uç
noktalarından her yönden birer metre mesafe ola-
cak şekilde zeminde işaretleme yapılacak.Cami içi,
bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların
azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek
bir şekilde anılan alanların girişine asılacak. İçeri-
deki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu
durum giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde
duyurulacak.
Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belir-
lenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsa-
mında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan
camilerde kılınabilecek.
Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim
yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kay-
makamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen
açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde
cuma namazı kılınabilecek.

CAMİLERİN KAPALI 
ALANLARI CUMA VAKTİNDE

KAPALI TUTULACAK

Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyul-
ması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafın-
dan görülebilmesi için gerekli tedbirler
alınacak.Cuma namazı kılmak için belirlenen açık
alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle iş
birliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi
sağlanacak.
Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere
oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu
sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saf-
tan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılı-
nan alandan ayrılması için gerekli tedbirler
alınacak. Bu düzenin sağlanması için vali/kayma-
kamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultu-
sunda her namaz kılınacak cami ve açık alanlar için
en az 5 kişiden müteşekkil "cuma heyeti" oluşturu-
lacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.
Cuma heyeti, öncelikli olarak cuma namazı kılın-
mayan camilerin din görevlileri, erkek Kur'an
kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluştu-
rulacak. Bu kapsamda yeterli personel bulunma-
ması durumunda diğer kamu görevlilerinden
görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca ihtiyaç bulun-
ması halinde cami dernekleri üyeleri de bu amaçla
görevlendirilebilecek.
Cuma heyeti görevlendirilecek kolluk personeli ile
koordineli şekilde cemaatin bu genelgede belirtilen
şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi
(ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi,
seccade getirilmesi gibi), saf tutması, içeriye girecek
kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu duru-
mun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde an-
latılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal
mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması ko-
nusunda görev yapacak.
Valilik ve kaymakamlıklarca bu genelgede belirti-
len kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin
namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlaya-
cak bir düzen dahilinde alınması, namaz kılınacak
alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin gir-
memesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışarı-
daki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi
ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konula-
rında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli gö-
revlendirilecek. Kolluk birimleri görevlerini cuma
heyetleri ile koordineli olarak yerine getirecek.Kol-
luk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda
cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü şekilde sağ-
lanması için gerektiğinde akordeon bariyer, bariyer,
renkli kordon/şerit, plastik duba benzeri fiziki en-
gellerden yararlanılacak.
Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet
İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir
ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazla-
rın mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına
çalışılacak. Bu kapsamda valilik/kaymakamlık-
larca, uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine geti-
rilmesi için başta yerel yönetimler ve ilgili
kurumlarla koordinasyon sağlanarak planlamalar
ve görevlendirmeler yapılacak. Vatandaşlara ge-
rekli duyurular yapılarak, uygulamada herhangi
bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alanya Müftülüğü, normalleşme sü-
recinde Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından açıklanan

Cuma Namazı kılınma izni ilk defa bu
hafta hayata geçecek. Müftülük tarafından
açıklanan listeye göre Alanya’nın 102 Ma-
hallesinin 32’sinden Cuma namazı, cami
avlusu, semt pazarı, düğün salonu bahçesi,
otopark ve okul bahçesinde kılınabilecek.
Köylerde imam, muhtar, ihtiyar heyeti ve
cemaatten oluşacak 5 kişilik Cuma heyeti
denetiminde sosyal mesafeye göre nama-
zın ifa edilmesi sağlanacak. Cemaat ab-
desti ev veya işyerinde alıp camiye gidecek,
lavabolar kapalı tutulacak. Cuma namazı-
nın farzı kılınınca alan boşaltılacak sün-
netleri, belirlenen alanda değil ev veya
işyerinde kılacak. � Özgür YILMAZ

Namaz kuralları belli oldu
Antalya’da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen
toplantı neticesinde toplu namaz kılınabilecek camiler, ibadet
yapılabilecek diğer mekanlar ve uyulacak kurallar belirlendi.

Yasaklara uymadılar
Covid-19 önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 yaş altı çocuklar, izinli olarak üçüncü kez so-
kaktaydı. Aileleri ile birlikte sokağa çıkan çocuklar yasaklara uymadı. Kimi parka gitti, kimi denize girdi.

Emir Yiğit

Elif Nur 
Karagöz

Hıdır Abbas 
Berşah Aydın

Furkan
Artam

20 dakikada kılınacak

Alanya'yı salladı
Güçlü ses ve yorumuyla Alanya’nın eğ-
lence sektörünün önde gelen solistlerin-
den Ömer Asil Alanya’yı salladı

Alanya'da 84 noktada
Cuma namazı kılınacak

Koronavirüsü tedbirleri
kapsamında ertelenen
toplu ibadetler, ikinci nor-
malleşme takvimi içeri-
sinde 29 Mayıs Cuma
günü kılınacak ilk Cuma
namazı ile başlıyor.
Alanya’da 32 mahallede 84
adreste Cuma namazının
sadece farzı kılınacak.
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Gazipaşa'da iddiaya göre 3 gün önce Hatice
Y., kendisiyle birlikte olma isteğine olumlu
yanıt vermeyince eşini öldürüp kızını taciz

etmekle tehdit ettiğini ileri sürdüğü Kadir Ö.’yü
evine çağırıp, kocası Veysel Ö. ile birlikte feci şe-
kilde dövdü. Hatice-Veysel Y. çiftinin evinden bay-
gın halde sedyede çıkarılan Kadir Ö.'nün burnu
kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerinde de ezik-
ler ve morluklar oluştu. Kadir Ö., hakkında or-
taya atılan suçların asılsız olduğunu ileri sürdü.
Hatice Y.’nin kendisine ve eşine sık sık arkadaş-
lık isteği gönderdiğini ancak kendisinin bunu
kabul etmediğini öne süren Kadir Ö., Hatice
Y.’nin kendisini arayarak eşiyle problemleri ol-
duğunu ve boşanmak istediğini söylediğini, ısrarı
üzerine ilk ve son kez kendisiyle görüşmek üzere
evine gittiğini iddia etti. Olay günü eşiyle birlikte
evde olduğunu belirten Kadir Ö., “Eşim işe gide-
cekti, ben de mallara bakacaktım. Mallara yem-
lerini verdim, çarşıya çıkacaktım. Cebimde 5 bin
605 lira param vardı. Yevmiyelerden ve çocuğu-
mun mağdur parasından biriktirdiğim bu parayı
bankaya yatıracaktım. Bu arada telefon geldi.
Hatice Y. bana birkaç kez arkadaşlık isteği attı.
Ben onu engelledim. ‘Bana atma’ dedim. O benim
akrabam. Öz yeğenim. Halamın torunu, yalnız
öbürü de eniştem. Beni tuzağa çektiler. ‘Buraya
bi gel, benim eniştenle aram bozuk. Ben boşana-
cağım. Bunları sana anlatmak istiyorum. Gel bir
bardak kahve içelim’ dedi. Ben ‘Çarşıya gidece-
ğim, param var onu bankaya yatıracağım’ dedim.
‘Sonra gidersin bankaya, buraya gel her şeyi ben
sana anlatacağım’ dedi. Hatice Y. eşime de birkaç
kez arkadaşlık isteği attı ve eşim engelledi. ‘Bizi
bir daha rahatsız etme’ diye benim telefondan
kendisine yazdı. Ben çarşıya giderken yolda beni
tekrar aradı. ‘Eşim köye gitti. Sondaj bozulmuş,
sondaj yaptırmaya gitti. Gel bir bardak kahve ıs-
marlayacağım, son bir kez konuşacağım ve seni
bir daha rahatsız etmeyeceğim, arkadaşlık isteği
de atmayacağım’ dedi. Ben de bunun üzerine eve
gittim. Hatice Y. eşiyle birlikte balkonda bekli-
yorlardı. ‘Bu arada enişte nasılsın ne var ne yok’
dedim. ‘İyiyiz dayı oğlu, buyur gel kahve ısmar-
layayım’ dedi. Ben de vardım, Veysel Y. demir ka-
pıyı açtı, Hatice Y. de içeriye girdi” dedi.

'ÜZERİME İKİ KİŞİ DEĞİL 
6 KİŞİ SALDIRDI'

Demir kapıdan içeri girer girmez merdivenlerin
üzerinden bir kişinin kafasına bir cisimle vurdu-
ğunu söyleyen Kadir Ö., “İlk darbeyi vurduktan
sonra beni içeriye salona ittirdiler. Salona girip
yönümü döndüğümde 5-6 kişi olduğunu gördüm.
Bir kişi hariç hepsini tanıyorum. Bunlara ‘durun’
dememe rağmen bana kazma saplarıyla saldırdı-
lar. Kadın ‘bu adamın suçu yok, bırakın adamı’
diye bağırmaya başladı. Ben yere yığıldım, ağzımı
yüzümü kapattılar, bacaklarımı bağladılar, elle-
rimi ters bağladılar. Ağzıma yüzüme kan doldu
ve ağzım bağlı olduğu için konuşma şansım ol-
madı. Darbeleri alınca burnum kırıldı, yarı bay-
gın haldeydim ama şuurum yerindeydi. Kendi
aralarında bunu akşam denize atacağız, ipleri ha-
zırlayın, ayaklarına taş bağlayıp atacağız diye ko-
nuştular” diye konuştu

'CİNSEL ORGANIMI 
TEKMELEDİLER, 

KAMERAYA ÇEKTİLER'

Türlü işkencelere maruz kaldığını iddia eden
Kadir Ö., “İçlerinde biri ‘Jilet getirin bunun bı-
yıklarını keselim, denizin yüzüne çıktığı zaman
tanınmaz hale gelsin’ dedi. Bıyıklarımı kestiler.
Cinsel organımı, apış aramı tekmelediler. O acılar
içinde kıvranırken beni kameraya alıp gülüyor-
lardı ama hangisinin telefonuyla çektiler bileme-
dim. Bunu yapan 6 kişiydi. 5'ini isim olarak çok
iyi biliyorum. 5 bin 605 lira param vardı, evimde
olan param. Bankaya götürecektim. Paramı da
aldılar. Ruhsat, telefonum ve motorumun anah-
tarı ve bozuk paralarım vardı, onları da almışlar.
Daha sonra polis çağırmışlar. Polisler ‘bu adamı
bu hale niye soktunuz’ diye sormuş. ‘Sinirlerime
hakim olamadım, eşime saldırdı, yok efendim 13
yaşındaki kızıma tecavüz edeceğini söyledi’ filan
demiş. Ben onun kaç çocuğu olduğunu bilmiyo-
rum. Sadece yeğenimle eniştem olduğunu biliyo-
rum. Ben onun iki çocuğu olduğunu da yemin
ederim bilmiyorum. Bu adamlar bana bu şekilde
büyük bir iftira attılar ama iftiranın amacı ne onu
anlamadım. Cebimde biraz yüklü para vardı, onu
almak için mi yoksa başka bir amaçları mı vardı
bilemedim. Bu adamlarla aramızda önceden her-
hangi bir kötülük yok. Sonuna kadar şikayetçi-
yim, ifademizi verdik, telefonumuzdaki mesajlara
baktılar. Bunların abarttığı şekilde bir mesajımı-
zın olmadığını, herhangi bir ilişki veya taciz ol-
madığına dair polis arkadaşlarımız telefonuma,
bilgisayara girdiler incelediler. Böyle bir mağdu-
riyet yok ama bu adamların amacı ne bilemedim.
Bir baktım herkes sağda solda Face'lerde yorum-
larda 'yok efendim şu olmuş, bu olmuş'. Önce işin
özünü araştırın öğrenin, ondan sonra yorumlar
yapın. 'Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık' de-
mişler. Kimin eline koluna sağlık anlamıyorum.
Eve çağrılan benim, mağdur edilen benim, parası
alınan benim. Dana önce o eve hiç gitmedim, evi
tarif üzerine buldum” şeklinde konuştu.

'EŞİME GÜVENİYORUM, 
ALLAH’TAN BULSUNLAR'

Kadir Ö.’nün eşi Havva Ö. de yaşadıkları olaya
anlam veremediklerini belirterek, olayın faille-
rinden sonuna kadar davacı olduklarını kaydetti.
Havva Ö. şunları söyledi:
“Daha önce eşime arkadaşlık isteği göndermiş.
Biraz sohbetten sonra engellemiş bu. Bana da
geldi, ‘bu kim’ dedim. ‘Engelle gitsin, sürekli gön-
deriyor’ dedi eşim. Ben de engelledim. Tekrar
eşime göndermiş. Bu yine engelledi. Yine atmış.
Mesajlar atıyor."

'AMAÇLARI NE’ DİYE 
EŞİME SÖYLENDİM'

Olay günü evde oturduklarını ve kahve içtiklerini
anlatan Havva Ö., "Ben çalışmaya gideceğim
dedim. ‘Sen git ben mallarımıza bakayım’ dedi.
Çalışmaya gittiğimde eşimin üzerinde bir miktar
para vardı. Götürüp bankaya yatıracaktı. Söyle-
diği miktarın aslı var. Ben eşime güveniyorum.
Mutlu bir aileyiz. Telefona bakmayınca korktum.
Mesaj attım, ‘tedirgin oluyorum’ dedim. Yine te-
lefona bakan yok. İşten geldim, evde olmayınca
gidebileceği yerleri aradım. Saat 09.00'da kaza
yaptı diye haber geldi. Varınca bu olayı duydum.
Eşimin benden gizli bir şeyi olmaz. Her şeyi söy-
ler ama niye yaptı, nasıl şaşırdı da gitti bilmiyo-
rum. ‘Seninle bir kahve içeceğim, bir daha
rahatsız etmeyeceğim’ demiş eşime. Bu tuzağı
niye kurdular ben de bilmiyorum. Gerçekten
korktuk. Allah'ından bulsunlar. Beni bu hale dü-
şürdüler. Sonuna kadar şikayetçi olacağım, elim-
den ne gelirse yapacağım" diye konuştu.

Sosyal medyada payla-
şılan ve Antalya ol-
duğu belirtilen

görüntülerde, Üçgen Ma-
hallesi’nde iki genç kız
akşam saatlerinde bilinme-
yen bir sebepten dolayı bir-
birlerine girdi. Saçlarından
tutup birbirlerini savuran
iki kız çevredekilerin uyarı-
larına rağmen kavga et-
meye devam etti. Bu sırada
ikili park halindeki bir
araca çarptı. Görüntüleri
çeken bir vatandaş, ‘gitti o
araba’ derken, yanındaki
bir başkası da, ‘sen de
arabayı mı düşünüyorsun
birader’ diyerek kızların
kavgasının önemine işaret
etti. Kızlardan birisi diğerini
kavganın sonuna doğru yere
yatırarak kafasına üst üste
yumruk atmaya başlayınca,
çevredekilerin tepkisi arttı.
Bunun üzerine kızlar ayrı-
larak kaçmaya başladı.

Mahmutlar Mahallesi Göl-
eviz mevkiinde 16.30 sı-
ralarında meydana

gelen olayda, Paşa Umur Tür-
koğlu’nun kullandığı 07 LF 313
plakalı otomobiliyle rampa çıktığı
esnada arıza yapması sonucu

yolun kenarına park etti. Otomo-
bil park edilmesiyle aniden motor
bölümünden bilinmeyen nedenle
alevler yükselmeye başladı. Sü-
rücü Türkoğlu, itfaiye ve jan-
darma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine ulaşan jandarma

ekipleri aracın tüplü olması ne-
deniyle bölgede güvenlik önlemi
alırken, itfaiye ekipleri de yanan
araca müdahale etti. İtfaiyenin
söndürdüğü araç kullanılamaz
hale geldi. Olayla ilgili tahkikat
başlatıldı.

271 kişiye ceza yazıldı
Alanya’da 4 günlük sokağa çıkma yasağı esnasında yasağı ihlal eden
271 kişiye toplamda 240 bin 605 lira idari para cezası uygulandı

Koronavirüs tedbirleri kap-
samında 81 ilde Ramazan
Bayramı tedbirleri çerçe-

vesinde 4 gün boyunca sokağa
çıkma kısıtlaması ilan edilmesi-
nin ardından kural ihlali yapan-

lara yönelik denetimlerde ceza
yazıldı. Alanya’da jandarma so-
rumluluk bölgesinde kurala uy-
mayan 198 kişiye, 167 bin 91 TL
idari para cezası uygulandı. Polis
sorumluk bölgesinde ise 4 gün

boyunca 80 kişiye 73 bin 514 lira
idari para cezası uygulandı.
Buna göre 4 günde Alanya’da
kural ihlali yapan 271 kişiye 240
bin 605 lira idari para cezası ya-
zılmış oldu. � Özgür YILMAZ

Bir anda alev topuna döndü
Alanya'da seyir halindeyken arıza yapması sonucu sürücüsünün yol
kenarına park ettiği otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin mü-
dahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Antalya’da iki genç kızın sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları cep telefonu kame-
rasına yansıdı. Yumrukların da konuştuğu kavga, çevredekilerin uyarıları sonrası son buldu.

Taciz iddiasıyla dövülmüştü!

O şahıs
konuştu

Gazipaşa'da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çağrıldığı evde karı-
koca tarafından öldüresiye dövülen şahıs, şok iddialarda bulundu.
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Parti binasında gerçekleşen haftalık yönetim kurulu
toplantısında konuşan CHP İlçe Başkanı Coşkun Ka-
radağ’ın gündeminde öncelikle su faturaları vardı.Ka-

radağ, “Bundan sonra yönetim kurulumuz asiller ile
birlikte, normal toplantılarına devam edecek. Geçtiğimiz
hafta Müslüman aleminin mübarek Ramazan Bayramı’ydı.
Tüm Alanya halkımızın geçmiş bayramını bir kez daha kut-
luyorum. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iyi bir bayram
geçirdik sayılmaz, evlere kapanarak 4 günlük bir süre ge-
çirdik. Ama yine de sevdiklerimizi sosyal medya ve telefon
üzerinden arayarak bayramlarını kutladık. İnşallah bu vi-
rüsü atlatıp bundan sonraki bayramlarda özlenen bayram-
lara kavuşarak çok daha iyi geçmesini diliyoruz. Geçen
haftada önemli konulardan birisi olan ASAT su faturala-
rıydı. Bunu biz mütakip seferler arkadaşlarımıza ve halkı-
mıza duyurmaya çalıştık. Kesinlikle şunu söylemek
istiyorum; su faturalarında herhangi bir zam ve artış söz
konusu değil. Ancak hem havaların sıcak oluşu hem de hal-
kımızın evde olmasından dolayı su tüketimleri aldığımız
bilgilere göre fazlalaştı. Bundan dolayı da su faturaları yük-
sek geldi ama bu şu demek değildir. Su fiyatlarının birim fi-
yatına kesinlikle herhangi bir artış söz konusu değil. Eğer
ki böyle bir artışı fatura üzerinden bir abone tespit ettiği
zaman bunun değiştirilmesi ASAT tarafından anında ya-
pılmaktadır. Belki okuma esnasında bir farklılık olduysa
yine bu ASAT tarafından anında değiştirilmektedir. Ama
tüm Alanya halkı şunu bilmeli ki su faturalarında herhangi
bir zam söz konusu değildir. Ayrıca bu konuda Alanya hal-
kına bilgi vermek istiyorum. Alanya’da 304 adet depo var.
Bu depolara da 185 adet pompa su basmaktadır. Takdir
edersiniz ki bu pompalar elektrikle çalışmaktadır. Geçtiği-
miz hafta Alanya’mızda ve Türkiye’mizde tarımla uğraşan
arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum bir fırtına oldu. Ve
bu fırtınadan dolayı da elektriklerin kesilmesi söz konusu
oldu. CK tarafından elektrikler kesildi. Elektrik kesintisi
söz konusu olunca 184 adet bizim elektrik ile çalışan pom-
palar su basamaz oldu. Bunun yanında ona yakın bizim je-
naratörümüz var ama yeterli değil. Yine ASAT tarafından
edindiğim bir bilgiye göre 50’ye yakın pompa jenaratör
alımı söz konusu. Çok kısa zamanda alınacak ancak burada
bütün sorunları böyle çözmek yerine özellikle elektrik ile il-
gili önlemleri merkezi hükümet almak zorunda. Alan-
ya’mızda bilinçli olarak bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama
yine tekrar ediyorum su faturalarında ASAT tarafından bir
sorun varsa derhal çözülecek. Birçok şeye zam varken sa-
dece su zammı varmış gibi gündeme getiriliyor. Ben bu ara
halkımızdan bir ricada bulunmak istiyorum. Kaçak su kul-
lanılmaması konusunda dikkat edilmesi gereken bir husus
var. Çünkü yaz ayının gelmesi ile birlikte özellikle tarımda,
tarımsal alanlarda su kullanımını evdeki sudan değil, su-
lama suyundan yapılmasını rica ediyorum” dedi.

'YETKİLİLER TARAFINDAN 
TAKİP EDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ'

Son günlerde Korona virüs bahanesiyle elektrik faturaları-
nın çok şişkin geldiğini vurgulayan Karadağ, “Bunun ya-
nında akaryakıt fiyatlarına müthiş bir zam geldi. İğneden
ipliğe şu anda Türkiye’de zam yapılmayan hiçbir şey yok”
dedi.Karadağ, “İkinci bir konu ise, Atatürk caddesi üzerinde
olan orta refujdaki engelli vatandaşlarımızın geçişlerinin
az oluşu. Eskiden yapılan bir olay vardı. O şuan Atatürk
caddesi üzerinden orta refujlardaki bir düzenleme ile bera-
ber engelli yaya geçitleri azaltılmış vaziyette. Ancak bu
proje daha önceki Büyükşehir Belediye başkanlığı tarafın-
dan yapılan bir projenin uygulaması. Biliyorsunuz ki son
günlerde yaya öncelikli bir trafik söz konusu. Yani yaya adı-
mını attığı an özellikle yaya geçitlerinde trafik durmak mec-
buriyetinde. Bir diğer konu ise Alanya’mızın denize
yüksekten baktığımız zaman bir orkinos gemileri söz ko-
nusu.  Bu orkinos gemileri açık denizlerde tuttukları balık-
ları kendileri şuan ki bulunduğu havuzlar içerisinde
hapsetmekte. Milli gelire bir katkıdır ancak Alanya’mız bir
turizm kenti. Dolayısıyla bu orkinosların bu havuz içeri-

sinde beslenmeleri bir tehlike arz etmekte
ve deniz kirliliğine yol açmakta.

Bunu merkezi hükümet veya yet-
kililer tarafından bir tedbir alı-
narak kesinlikle engellenmeli
ve önüne geçilmesi gerekmek-
tedir. Aldığımız haberlere göre

orkinos gemisinde çalışanla-
rın koronavirüs testi pozitif
çıkma durumu söz konusu.
Onu da yetkililer tarafından
takip edildiğini biliyoruz. Son

olarak halkımızı tüm tedbirlere
uyulması gerektiği konusunda

uyarıyor, rica ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

� Alkın Bİ-
RİCİK

'Artış yok'
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı
Coşkun Karadağ, yönetim kurulu
toplantısında uzun zamandır günde-
mini meşgul eden su faturaları ko-
nusunda konuştu. Karadağ, “ Su
fiyatlarında kesinlikle herhangi bir
artış söz konusu değil” dedi. 

Coşkun Karadağ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
İlçe Teşkilatı, koronavirüs salgını
sürecinde ve son olarak Rama-

zan Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaş-
maya devam etti.  MHP İlçe Teşkilatı,
pazar yerlerinde temel ihtiyaçların ücret-
siz bir şekilde dağıtarak, zor süreçte
Alanya halkının yanında olurken, şimdi
de ilçede bulunan hastane ve kamu ku-
rumlarına özel bir çalışma yaptı. Korona-
virüs salgını sürecinde hayatın önemli bir
noktasında yer alan maske için aparat
yaptırdı. Bugünden itibaren tüm hasta-
nelere ve kamu kurumlarına dağıtılacak.
MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan,
yaşanılan süreçte vatandaşların yanında
olduklarını belirterek, teşkilat olarak el-
lerinden gelen herşeyi yapmaya hazır ol-
duklarını ifade etti. 'Zorlu süreci hep
birlikte aşacağız' diyen Türkdoğan, evden
çalışma sistemini geride bırakarak ofis-
ten çalışmaya başlayan Posta Medya eki-
bine hediye ettiği maske ve aparatları
Alanya Posta Medya Sahibi Hilmi Kara-
göz'e verdi. � Haber Merkezi

MHP'den yazlık maske
Koronavirüs salgınında ve Ramazan Bayramı sürecinde yaptığı yardımlarla dikkat çeken MHP İlçe
Teşkilatı şimdi ise kamu kurumlarına ve hastanelere bugün itibariyle maske aparatı dağıtacak

Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Türk-
ler Mahallesi’nde 155 bin metrekare
bir alan üzerine inşa ettiği Toptancı

Hal Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Geçtiği-
miz hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Mu-
hittin Böcek, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin
ile projenin tamamlanması ve ilerleyişi ile il-
gili görüş alışverişinde bulunmuştu. Büyük-
şehir Belediyesi bürokratlarından oluşan bir
heyet de geçtiğimiz ay Alanya’ya gidererek,
çalışmaları denetmemişti.

MODERN TESİSTE 
HİZMET VERECEKLER

Toptancı Hal, esnafının daha modern koşul-
larda hizmet vermesini sağlayacak Alanya
Toptancı Hal Projesi’nde inşaatın yüzde 45’i
tamamlandı. Bazı bloklarda betonarme ça-
lışmaları sürerken, biten bloklarda ise yalı-
tım, seramik ve sıva imalatları da devam
ediyor. Alanya Merkez Hali, Demirtaş, Ko-
naklı ve Payallar hallerini tek çatı altında
toplayacak Alanya Toptancı Hal Projesi içe-
risinde komisyoncu dükkanları, tüccar ofis-
leri, ardiyeler, idari bina, bankalar ve
postanenin yer alacağı ticari bina olacak.

Koronavirüsle mücadele kap-
samında 81 ilde 23, 24, 25 ve
26 Mayıs'ta uygulanan so-

kağa çıkma kısıtlaması tamam-
landı. Arife gününden itibaren
başlayan ve bayram süresince ge-
çerli olan kısıtlamada vatandaşlar
bu yıl bayramı evlerinden kutladı.

Alanya'da sokağa çıkma kısıtlama-
sının sona ermesinin ardından bir
anda trafikte yoğunluk meydana
geldi. Saat gece yarısı olmasına
rağmen vatandaşlar araçlarıyla
yollara düştü. Kimi vatandaşlar ise
sahil boyunca yürüyüşe çıktı. 

� Haber Merkezi

Bayram süresince uygulanan 4
günlük sokağa çıkma kısıtlaması-
nın sona ermesinin ardından gece
yarısından itibaren Alanya'da araç
trafik yoğunluğu oluştu. 

Alanya'da 00.00 itibariyle sokaklara çıktı

Yüzde 45'i tamamlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da devam eden
Toptancı Hal Projesi'nin yüzde 45’lik bölümü tamamlandı.
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Hayatın normal seyrine dön-
meye çalıştığı bugünlerde
seyahat hareketlerinin başla-

masıda gündemde.. Bu hareketin ne
kadar olacağının belirsizliği karşısında
sektörün tüm bileşenleri olası kayıp bir
yılın zararlarını en aza indirebilmek için
yeni yollar arıyor..

Ulaşımın vazgeçilmez parçası hava-
yolları filolarında bulunan uçakların bir
kısmını kargo uçağı haline getirerek en
azından uçakların bir kısmını havada
tutma gayretleri içersinde.. Bunun
önemli sebeplerinden biri giderek artan
kargo taşımacılığı ihtiyacı.. Diğer taraf-
tan hem artacak bilet fiyatları hemde
seyahat etmede havayollarını kullan-
madaki çekingenliğin bir süre daha

devam edeceği öngörüsü bunu zo-
runlu hale getiriyor. Ayrıca havayolla-
rında en azından bir süre daha
uygulanacak protokoller seyahat iste-
ğini kıracak gibi görünüyor..

Ulaşımın bir ayağı olan otobüs-
minibüs sektörüde bu belirsizliği
araçlarını şehirlerarası yollarda kul-
lanmanın planlarını yapıyor. Hava-
yollarında oluşan tereddütün ve
fiyatların artma yönündeki hareketi
sonucu talebin bir süreliğini de olsa
karayollarına olacağını öngören sek-
tör bu yönde çalışmalar yapıyor. Se-
zonun son kısmında bir seyahat
hareketlenmesi olsa dahi gelen misa-
firin tur hizmet alması konusunda en-
dişelerini gören sektör ellerinde

bulunan otobüs-minibus filolarını de-
ğerlendirme  yollarını arıyor..

Konaklama sektörü bu yeni durum-
dan dolayı talep edilen yeni düzenle-
meler konusunda daha hassas
davranmakla birlikte kalan bölümde
oluşacak talebin tesisleri açıp açmama
konusunda tereddüt içerisinde. İç pa-
zarında bundan sonraki belirsiz seyri ve
vereceği katkının miktarı bu tereddütü

güçlendiriyor. Buradaki ana sorun olası
kalifiye personelin kaybı ile yaşanacak
sıkıntının diğer senelerede yansımasın-
daki endişe olarak karşımıza çıkıyor.  

Tur operatörlerine hizmet veren se-
yahat acenteleri, yerel tur ve transfer
hizmeti veren acenteler bu süreci en az
hasarla atlatmanın yollarını arıyor.
Özellikle gelirlerinin büyük kısmını tur-
lardan elde ettikleri ve tatil için bir şe-
kilde bölgemize gelen misafirlerin bir
süreliğine bu hizmetleri almayacakla-
rını ön gören acenteler maliyetlerini
tekrar gözden geçirme yollarına gidi-
yor. Özellikle bu başlık altında profes-
yonel tur rehberlerinin de endişeleri ön
plana çıkıyor. 

Özellikle bölgeye gelen misafirlerin
hareketlerine umut bağlayan yöre es-
nafınında bir süre daha bu durumdan
olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz görü-

nüyor. Tatil ihtiyacını karşılamak için
bir şekilde gelen misafirin alışveriş ve
yeme – içme konusunda bir süre daha
hassas davranacağı ve kalabalık or-
tamlardan uzak kalma isteği duyacağı
göz önüne alındığında var olan bek-
lenti yerini endişeye bırakıyor.. 

Sektör direniyor. 
Hükümet günün gelişen ve değişen

şartlarına göre adımlarını günceleme
eğiliminde.. 

Diğer ülkeler vaka sayılarının kabul
edilebilir düzeye gelmesinin seyahat kı-
sıtlamalarındaki kararlarını etkileyece-
ğine dair açıklamalar yapıyor. 

Hem altyapı olarak hemde sektör
olarak hazır olduğumuz mesajını ver-
meye devam ediyoruz. 

Umarız sektörün olumlu bu çabaları
karşılık bulur..

Sektör direniyor..

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’un Haziran ayında tu-
rizm sezonunu açmayı planlama-

sıyla birlikte turizmciler harekete geçti.

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin
hareketlenmesini bekleyen plaj işletme-
cileri, müşterilerine sağlık ve hijyen ku-
rallarını göz önünde bulundurarak

hizmet vermek için çalışmalarına baş-
ladı. Sosyal mesafe kurallarına uyacak
şekilde masa sandalye aralıkları, şezlong
aralıkları ölçülmeye başlandı. Restoran-
larda uygulanan masa sandalye aralığı
gibi deniz ve havuz kenarlarında bulu-
nan şezlonglarda da sosyal mesafe öl-
çümleri yapılıyor.
2019 yılının Kasım ayında kapanan
Alanya İncekum Plajı'nda geçtiğimiz
hafta başlayan çalışmalar, bu hafta da
devam etti. İlk olarak sosyal mesafe kap-
samında şezlong aralığını 2 metre olarak
ölçen işletmeciler, masa, sandalye ve şez-
long sayıları da yarıya düşürdü. Aynı za-
manda plajda temizlik çalışmaları da
aralıksız sürdürülüyor. Masaları, san-
dalyeleri, şezlongları, büfenin camlarını
ve yerleri dezenfektan kullanarak te-
mizleyen işletmeciler, ilaçlama çalışma-
larını da yapıyor.

'PROVA YAPIYORUZ'

İşletmeci Ahmet Erdoğan, "Cumhurbaş-
kanımızın talimatıyla işletmeler kısmi
olarak açılıyor. Biz de açılacağımız günü
bekliyoruz, muhtemelen bu bayram sonu
olacağını düşünüyoruz. Fazla şezlong sa-

yısını indirdik, aradaki
mesafeleri ölçmeye başla-
dık. Kendimizce prova
yapıyoruz. Önce insan
sağlığı, hijyenik ortam
önemli. Çalışmalar yapı-
yoruz. Cumhurbaşkanı-
mızdan açıklama
bekliyoruz. Diğer açılan
işletmeler gibi plajın da
açılmasını bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

SAYI DÜŞTÜ

Ahmet Payalıoğlu ise, "Şezlongların ara-
sını 2'şer metre açtık. Daha önceden 200
tane şezlongumuz vardı, bu sayıyı 100'e
düşürdük. Sosyal mesafeyi korumaya
çalışıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Muhittin Bö-
cek’in talimatıyla Kültür

ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
tarafından bayram boyunca üç
ayrı orkestra ile Antalya merkezi
ve ilçelerde mobil konserler dü-
zenlendi. Pandemi önlemleri çer-
çevesinde alınan sokağa çıkma
kararıyla Ramazan Bayramı’nı
evlerinde geçirmek zorunda
kalan vatandaşlara bayram se-
vincini yaşatmak ve moral ver-
mek amacıyla arife günü
başlayan konserler büyük ilgi
gördü.
Arife ve bayramın birinci günü
kent merkezinin yanı sıra Elmalı,
Korkuteli ve Kaş’ta düzenlenen

konserler bayramın ikinci ve
üçüncü günü Alanya, Gazipaşa,
Manavgat, Serik, Demre, Kum-
luca, Finike ve Kemer’de devam
etti. Antalya Büyükşehir Bele-
diye Bando ve Orkestrası, Emre
Dayıoğlu ve Orkestrası ile An-
talya Yerel Sanatçılar Orkestrası,
mobil otobüsler ve kamyon üze-
rinde ilçeleri mahalle mahalle do-
laşarak, çaldıkları şarkılarla
vatandaşlara keyifli anlar ya-
şattı. Evlerinin balkonlarından
coşkuya ortak olan vatandaşlar,
şarkıları hep bir ağızdan söyleye-
rek, danslarla müzisyenlere eşlik
etti. Antalyalılara bayram sevin-
cini yaşatan orkestra üyeleri
alkış yağmuruna tutuldu.

Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından
Hazine eski müsteşarı Dr. Mahfi Eğil-
mez, Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın davet-
lisi olarak bölge sanayicileri ve Antalya iş
dünyasının temsilcileri ile video konferans
yöntemiyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Rama-
zan Bayramı’nın son gününde gerçekleşen
söyleşi toplantısına Antalya Bilim Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, ATSO
Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz,
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş,
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Çandır, Batı Akdeniz Sanayi ve İş
Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Er-
doğan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Der-
neği Başkanı Akın Akıncı, Konyaaltı Sanayici
ve İş Adamları Derneği Başkanı İlhami Kap-
lan, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları
Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Anadolu
Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şube
Başkanı Cahit Urfan, Yörük Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği Başkanı M. Aykut Ege, An-
talya İş İnsanları Derneği Başkanı Ferhat
Yıldız, Genç Organize Sanayi Derneği
Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Antalya İş
Kadınları Derneği Başkanı Gülseren
Açar, Akdeniz Girişimci İş Kadınları
Derneği Başkanı Dr. Figen Sayın,
Alanya Sanayici ve İş Adamları Der-
neği Başkanı Akın Tabaklar, Orga-
nize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
Yönetim Kurulu Üyeleri Erdim
Noyan ve Salih Esen ile birlikte 200’e
yakın bölge sanayicisi katıldı.

'GELDİ GEÇTİ DİYEME-
YECEĞİMİZ BİR SÜREÇ'

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren
Başkan Bahar, korona virüs pandemisinin
sektöre yansımaları ile pandemiyle mücadele
kapsamında Antalya OSB’de sürdürülen ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi. Antalya’nın
pandemi sürecini çok iyi yönettiğini belirten
Bahar, “Bu dönem, ‘geldi geçti’ diyebileceği-
miz bir süreç değildir. Üretimde, sanayide ve
enerji alanında ciddi sıkıntılar söz konusudur.

Şu an öncelikli ihtiyaç, tüm sektörlerde hasar
tespitinin yapılmasıdır. Krediye ulaş-

mada 3 kamu bankası aracılığıyla
Kredi Garanti Fonu (KGF) temi-
natlı limitler tahsis edildi. Ancak
bu konuda sektörel adımlar da
atılmalı. Avrupa Birliği 2022’ye
kadar 240 milyar Euro düşük
maliyetli kredi açıkladı. Bu
karar, hasarın 3 yıl içinde her
ihtiyaç anında devreye girecek

çözümler gerektirdiğini gözler
önüne seriyor” dedi.

‘Yapısal reformlar için son virajda-
yız’ uyarısı yapan Başkan Bahar,

“İmalat sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 50
oranında düşürecek yüksek teknolojiye,
katma değerli ihracata ve yüksek verimli
tarım faaliyetlerine yönelmeliyiz” diyerek ve-
rimliliği artırıcı projelere direkt devlet desteği
uygulanmasını önderdi.

'YAPISAL REFORMLAR'

Pandeminin ekonomik göstergelere yansıma-
larıyla ilgili bir sunum yapan Eğilmez ise, An-

talyalı iş insanlarının sorularını da yanıtladı.
Pandemide ikinci dalganın yaşanmaması ha-
linde ekonomide çok hızlı bir toparlanma ola-
cağını ve Türkiye’nin bu krizden çabuk
çıkacağını belirten Eğilmez, “Bu tarihteki ilk
küresel krizdir. Geçmişteki krizler kapita-
lizmi etkiliyordu. O dönemlerde kapitalizm
henüz tüm dünyayı ele geçirmediği için küre-
sel bir kriz söz konusu olmuyordu ama artık
öyle değil. 2008 yılındaki krizde Çin ekono-
misi çökecek noktaya gelmedi, sistemi ayakta
tuttu ama şu an böyle bir durum yok. Pan-
demi, 2020 yılında dünya ekonomisinde ciddi
sorunlar oluşturacak. Talepte çok ciddi bir
geri çekilme söz konusu. En çok etkilenecek
olanlar ise Avrupa ülkeleri ile Amerika. Ancak
yasaklar ve kısıtlamalar kalktığında herkes
normal hayatına, dolayısıyla da alışverişe geri
dönecektir. Çünkü insanlar çok sıkıldı. Nor-
malleşme sürecinde, Türkiye’nin geçmiş tec-
rübeleri nedeniyle hızlı bir toparlanma
yaşayacağını ve kriz ortamından ‘V’ şeklinde
bir çıkış yapacağını ön görüyorum. Bu hızlı to-
parlanma yapısal reformlar ile desteklenir,
eğitimden adalete kadar birçok konuda yapı-
sal reformlar hızla hayata geçirilir ise süreç-
ten güçlenerek çıkılabilir” şeklinde konuştu.

Alanya plajlarında yeni düzen
Haziran ayında açılması beklenen turizm sezonu için Antalyalı turizmciler çalışmalarına başladı. Alanya İncekum Plajı'nda geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalar, bu hafta
da devam etti. Plajdaki masa, sandalye ve şezlongların sayısını düşüren işletmeciler, aynı zamanda hummalı bir şekilde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir bayramda
konserlerle eğlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nede-
niyle Ramazan Bayramı’nda evlerinde kalan vatandaşlara
moral vermek amacıyla düzenlediği mobil konserler bayram
sevinci yaşattı. Üç ayrı orkestra, tüm ilçeleri mahalle mahalle
dolaşarak, seslendirdikleri şarkılarla bayrama renk kattı.

'Reformlarla güçlenerek çıkarız'
İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğinde Antalya iş dünyasının temsilcileri
ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Eğilmez pandemide ikinci bir dalga yaşanmaması halinde Türkiye’nin kriz orta-
mından ‘V’ şeklinde çıkabileceğini, bu hızlı toparlanmanın yapısal reformlar ile desteklenip, eğitimden adalete
kadar birçok konuda yapısal reformlar hızla hayata geçirilir ise süreçten güçlenerek çıkılabileceğini söyledi.
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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 HA BER MA SA SI 

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 ÝR ÞAD 

21.15 NA BIZ 

24.00 ATV A NA HA BER 

KANAL A

07:00 ANA HABER
07:30 MÜZİK SAATİ
08:00 ROTAMIZ YÖREMİZ (T)
09:30 ROTAMIZ YÖREMİZ (T)
10:00 YABANCI SİNEMA
12:00 ARA HABER
12:30 YABANCI SİNEMA
14:00 BASIN TRUBUNU (T)
16:00 MÜZİK SAATİ
17:00 ULUSAL HABERLER
18:00 BELGESEL
18:30 BELGESEL
19:00 ANA HABER
20:00 A MAGAZİN 
22:00 A MAGAZİN 
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL

08:00 ANA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

10:00 ENGELSİZ YAŞAM (T)

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ 

16:00 SİNEMA 

18:00 HABER ULUSAL 

18:30 ANA HABER 

20:00 SAĞLIK ZAMANI 

21.00 HABER SAATİ 

22.00 BASIN TRİBÜN TKRR

ETHEM 
KAYGISIZ

PENCEREMİ 
AÇIK BIRAKIRIM

Her akşam, penceremi açık bırakırım
Sabah,  güzel  sesini  duyar  uyanırım  
İnan ki hiç yatamam, hemen kalkarım 
Sesini duyunca, mutlu oluyor gönlüm

Evimizin önünden geçmeni beklerim
Seni  görürüm  diye, hep ümitlenirim
Her defasında, kabul olur  dileklerim
Seni görünce, mutlu oluyor o gönlüm

Sen evde iken, çıkar sokakta gezerim
Senin yüzünden, sevdiklerimi üzerim 
Ancak seni gördüğümde rahat ederim
Seni  görünce,  neşeli  olur o günlüm

Seni görmek için, pencerene bakarım 
Yanına  varmak  için, bahane  ararım
Bu güzelliğini, hep gönlüme sorarım  
Seni görünce zevkli geçiyor o günüm 

Seni pencerende gördükçe sevinirim
Gelip de, o boynuna sarılmak isterim
Eğer  istersen, sana zevki  gösteririm
Seni görünce neşeleniyor bu gönlüm 

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) tedbirleri son-
rası kontrollü normalleşme

sürecine ilişkin hazırlanan rehberler tek
başlıkta toplandı. Sağlık Bakanlığı Ko-
ronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle
kontrollü normalleşme süreci kapsa-
mında, 11 sektöre yönelik alınması gere-
ken tedbirler de belirlendi.

11 SEKTÖRE 
NORMALLEŞME 

REHBERİ

Rehberde, beyaz eşya ve mobilya mağa-
zaları, kozmetik ve parfümeri mağaza-
ları, akaryakıt istasyonları, market ve
süpermarketler, oto yıkama, oto servis,
tamirhaneler ve lastikçiler, oto galeri ve
oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sis-
teminde faaliyet gösteren tüm işletmeler,
emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık
ofisleri, elektronik ve telekomünikasyon
mağazaları ve tesisatçılarda alınması ge-
reken önlemler yer aldı.

TEK BAŞINA 
GİRİLECEK

Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında iş
yerinin görünür bir yerine Kovid-19 ön-
lemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri ası-
lacak. İş yeri girişlerinde el antiseptikleri

bulundurulacak. Çalışan ve müşteri
dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde
içeriye müşteri alınacak. Müşterilerden
iş yerine tek başlarına girmeleri istene-
cek. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda

kalmaları özendirilecek. İş yerinde az sa-
yıda personel bulundurulacak şekilde ça-
lışma planı yapılacak.

SALGININ BULAŞMA
RİSKİ YÜKSEK

Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında
Alınması Gereken Önlemler başlıklı reh-
berde, bu mağazalarda satışa sunulan
ürünlerin bir kısmının test edilerek alın-
ması nedeniyle Kovid-19 bulaşma riski-
nin yüksek olduğu
belirtildi.

ŞERİT 
ÇEKİLECEK

Kozmetik mağazala-
rında içeride kalabalık
oluşmasını engelle-
mek için dış kapıya
içeriye girilmesini en-
gelleyecek bir uyarıcı
konulacak. Bu, kapı-
nın her iki tarafından
tutturularak asılabile-
cek basit kırmızı ren-
kli bir kordon ya da
şerit olabileceği gibi
kasa, plastik duba gibi
bir blokaj materyali de
olabilecek.

KOZMETİKTE DENEME
DÖNEMİ BİTİYOR

Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık
gibi göz, dudak ve yüze uygulanan koz-
metik ve makyaj malzemelerinin test
ürünleri denenmeyecek. Parfüm, losyon
ve oje gibi ürünlerin test edilmesi için
mağaza çalışanları yardımcı olacak.
Ürünlere müşterilerin dokunmasını en-
gellenecek. Parfümler, direkt cilde değil,
test kağıtlarına uygulanacak.

4 METREKAREDE 
1 KİŞİ

Çalışan ve müşteri dahil, 4 metreka-
reye 1 kişi olacak şekilde içeriye müş-
teri alınacak. Sosyal mesafe
kurallarına uyulacak bu mesafe işa-
retle belirlenecek. Kozmetik ve parfü-
meri mağazalarında ürünler,
camekanlı bölümlerde teşhir edilecek.
Müşterilerin istedikleri ürünler çalı-
şanlar tarafından kasaya getirilecek.

THY'de yeni dönem
Birçok ülke sınırlarını açacağı tarihi belirlerken,
havayolu şirketleri de bu dönemde yolculuk sı-
rasında uyulması gereken çok sayıda düzen-
meyi yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları (THY)
da Salı günü yapacağı se-
ferlere ilişkin yeni düzen-

lemeleri açıkladı. THY Genel
Müdürü Bilal Ekşi Twitter he-
sabından yaptığı açıklamada,
uçuşlarda maske takılacağını
ve kabinlere el bagajlarının
alınmayacağını, sadece küçük
çantaların kabul edileceğini du-
yurdu. Ekşi, uçağa yolcuların

anons ile sıra numarasına göre
kabul edileceğini, binişlerin
arka sıralardan öne; inişlerin de
ön sıralardan arkaya doğru ya-
pılacağını söyledi. Ekşi, kori-
dorlarda kuyrukların oluşma-
yacağını ve temaslara da izin
verilmeyeceğini aktardı. THY
gibi diğer başka havayolu şir-
ketleri de bazı yeni düzenleme-
lere gideceğini açıkladı.

Artık denemek yok!

11 sektöre özel yeni rehber
Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme süreci kapsamında hazırlanan rehberler tek baş-
lıkta toplanırken 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler de belirlendi. Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler baş-
lıklı rehber uyarınca göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek

Her sektör için ayrı ayrı düzenlenen top-
lantılarda, pandeminin tüm sektörlere ve
Antalya ekonomisine etkileri, oluştur-

duğu sorunlar için çözüm önerileri konuşuldu.
Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim
üyelerinin moderatör olduğu toplantılarda TÜİK
verileri ile iyimser ve kötümser senaryolara göre
oluşturulan modeller sektör temsilcileri ile tar-
tışıldı. Oluşacak nihai rapor ile farklı senaryo-
lara göre pandeminin Antalya ekonomisine
etkileri ve tüm sektörler için önerilen yol harita-
ları kamuoyu ile paylaşılacak.
Dünyanın, bugüne kadar hiç tecrübe etmediği
bir krizle karşı karşıya olduğunu kaydeden
ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bir virüs dün-
yayı yerinden sarstı, insanları evlerine hap-
setti, ekonomileri durdurdu. Bundan sonra
hayatımızda birçok şey değişecek. Pandemi
sonrası için ‘yeni bir normal’ ile karşı karşıya
kalacağımız çok açık. Oluşacak yeni normale
hem sosyal hayat olarak hem de sektörleri-
mizle hazır olmalıyız" dedi.

RAPORDA İYİMSER VE 
KÖTÜMSER SENARYOLARA

GÖRE DEĞERLENDİRME
OLACAK

İhtiyaç duyulacak yol haritasını oluşturmak
üzere Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğre-
tim üyeleri ile bir çalışma başlattıklarını hatır-
latan Çetin, öncelikle bir durum tespiti
yapacaklarını belirterek, "İyimser ve kötümser
senaryolara göre halen yaşanmakta olan ve bir
süre daha yaşanacak daralmanın özellikle tu-
rizm ekseninde ekonomimize etkilerinin ne ola-
cağını tahmin edeceğiz ve tüm sektörler için yol
haritaları oluşturacağız. Hocalarımız teknik dü-
zeyde TÜİK verilerini derlediler ve tahmin mo-
delleri üzerine çalıştılar. İlk sonuçları saha ile
karşılaştırmak için iş insanı dernekleri, sektör
mensupları ve BAKA yetkililerinin katıldığı top-
lantılar düzenledik. Toplantılar son derece ve-
rimli geçti. Verilen desteklerin etkilerini ve
eksikliklerini de değerlendirme imkanımız oldu.
Katılımcılarımız son derece değerli tespit ve öne-
rilerde bulundular. Antalya’da son derece etkili
ve fark yaratabilen sivil toplum kuruluşlarımız
var. Birlikte iş yapma kültürümüz en büyük gü-
cümüz. Bu güçlü yönümüzü pandemi krizini ge-
ride bırakmak için iyi kullanmak zorundayız.
Önümüzdeki günlerde verilere ve bilimsel te-
mele oturan, ortak akılla zenginleştirdiğimiz bu
raporu hem kamuoyu ile hem de ilgili Bakanlık-
lar ve TOBB ile paylaşacağız" diye konuştu.
Çok zor bir süreçte olduklarının altını çizen
Davut Çetin, ancak moral bozup oturmanın kim-
seye bir faydası olmadığını, enseyi karartmadan
bir an önce yapılması gerekenleri iş planı şek-
linde önlerine koymaları gerektiğine dikkat
çekti. Çetin, "Bu günler de geçecek. Şimdi hepi-
miz bu süreci en az kayıpla atlatma derdindeyiz.
Ancak pandemi sonrası için de kendimizi, sek-
törlerimizi hazırlamak zorundayız. Bu süreci
doğru adımlarla geride bırakabilir, turizmimizle,
sanayimizle, tarım sektörümüzle, kentleşme-
mizle ‘yeni normal’e iyi hazırlanabilirsek, inanı-
yorum ki Antalya orta ve uzun vadede bugünkü
kayıplarını fazlası ile geri alacaktır” dedi.

Yol haritası belirlediler
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Covid-19 pandemisinin Antalya
ekonomisine etkilerini tespit etmek ve önümüzdeki sürece ilişkin yol ha-
ritası ortaya koymak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında iş insanları
dernekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), tarım, turizm, inşaat,
hizmet ve sanayi sektör temsilcilerini bir dizi toplantı ile bir araya getirdi.
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Spor To to Sü per Lig Pu an Du ru mu

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

BAL 7. Grup Puan Durumu

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

BtcTurk Yeni Malatya-
spor’da yaprak dökümü
başladı. Sarı kırmızılı

ekip, yaşanan olumsuz ekono-
mik sıkıntılardan dolayı bazı
futbolcularla yol ayrıma geldi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan
Covid-19 test sonucunda bir
oyuncu ve personelde pozitif
vaka çıkmasının şoku atlatıla-
mazken, şimdi de iki futbolcu
ile yolların ayrılması büyük
şok etkisi yarattı.

Yeni Malatyaspor'da Tunuslu
orta saha oyuncusu Ghaylen
Chaaleli ve Alanyaspor’dan
transfer edilen kaleci Ufuk
Ceylan’ın sözleşmeleri feshe-
dildi.

Ghaylen Chaaleli, 22 Temmuz
2019’da Esperance takımın-
dan Yeni Malatyaspor’a trans-
fer olurken, Ufuk Ceylan ise
19 Temmuz 2019’da Alanya-
spor’dan transfer edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, dünya ge-
nelinde ve Türkiye'de etkili olan Korona
virüs salgın hastalığı nedeniyle diğer

liglerde olduğu gibi Bölgesel Amatör Ligi de
sezonun tamamlanmasına dört hafta kala

tatil etmişti. Salgın hastalığın kontrol
altına alınması ve hasta sayısının dü-
şüşe geçmesiyle birlikte TFF, ligleri
tamamlamak için geçtiğimiz gün-
lerde Süper Lig'i 12 Haziran'da Böl-

gesel Amatör Ligin ise 18 Temmuz'da

başlayacağını açıkladı. 

BAL 7. Grup'ta son dört haftaya 48 puanla şam-
piyonluğun en büyük adayı olarak giren Kes-
telspor, ligin kalan dört maçı için hazırlıklara 15
Haziran tarihinde başlayacak. Şampiyonluğa
çok yaklaşan Kestelspor, 23 haftada Sarayönü
Belediyespor, 24. haftada Çal Belediyespor ve 25.
haftada Akşehirspor ile karşılaşırken sezonu
deplasmanda Burdur MAKÜ karşılaşmasıyla
tamamlayacak. � Ercan YILDIRIM

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta 48 puanla lider durumda bu-
lunan Kestelspor, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin
kalan dört maçı için hazırlıklara 15 Haziran'da başlayacak.

Kestelspor 18 gün sonra toplanıyor

ISAAC SACKEY'E 
TALİP VAR 

Yukatel Denizlispor lige verilen korona virüs arasında
transfer hazırlıklarına başladı. Yeni Asır gazetesinin
haberine göre Aytemiz Alanyaspor'dan kiralanan ve

teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda da
kadrosunda görmek istediği Isaac Sackey için
harekete geçildi. Forvet arkasında görev yapan
Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uy-
gun'un yeni sezonda da kadrosunda görmek is-
tediği bildirildi.

Başkan Ali Çetin'in Sackey transferi konu-
sunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta

olduğu ve tarafların en kısa sürede an-
laşmaya varacağı ifade edildi. Deniz-
lispor'la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de
Ziraat Türkeyi Kupası müsabaka-
sına çıkan 26 yaşındaki oyuncunun
golü bulunmuyor. Haberde ayrıca

Denizlispor'un Sackey'in yanı sıra
Portekiz'in Vitoria Guimaraes takı-

mından kiraladığı Kolombiyalı golcü
Oscar Estupinan'ın da bonservisini ala-

cağı vurgulandı. (Yeni Asır)

Aytemiz Alanyasporlu İsaac
Sackey'e kiralık olarak forma
giydiği Denizlispor talip oldu.  

İsaac Sackey

RAKİPLERDEN HABERLER

KALECİ UFUK CEYLAN
TAKIMINDAN AYRILDI

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da iki futbolcu
alacakları nedeniyle sözleşmelerini fest etti

Ufuk Ceylan 

Süper Lig'de kalan 8 maç
için hazırlıklarını devam
ettiren Aytemiz Alanyas-

por, çalışmalarına dün yaptığı
antrenmanla devam etti. Cen-
giz Aydoğan Tesislerindeki
Zimbitlik Sahasında Teknik
Direktör Erol Bulut gözeti-
minde gerçekleşen antrenman
ısınma çalışmalarıyla başladı.
Turuncu yeşilliler daha sonra
taktik içerikli oyun çalışmaları
yaptı. Futbolcuların neşeli ol-
dukları gözlenen idmanda ka-
leci Cenk takımdan ayrı
idman yaptı.

ALANYASPOR FORM TUTUYOR
Aytemiz Alan-
yaspor, bayram
izni sonrası
başladığı 
hazırlıklarını
sürdürüyor.

Alanyaspor tempo yükseltti


