
Toklu'dan
2. aşama

turu

AK Parti İlçe Başkanı Toklu, normal-
leşme sürecinin ikinci aşamasının
doğru işlemesi için, ziyaret turuna
çıktı. Süreçle ilgili görüşme sağla-
yan Toklu, "Tüm devlet kurumları-
mız ile birlikte koordineli bir
çalışma yürütüyoruz” dedi. � 4'TE

'ASLA ZAM YOK'
Salgın sürecinde su faturalarına zam yapıldığı iddiaları
ortaya atıldı. Alanya'dan da şikayetlerin olduğu konuda
Böcek net konuştu. Faturalarda zam olduğu yönündeki
tartışmalarla ilgili Böcek, "Asla zam yapılmadı. Antalya

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu’ndan geç-
tiği şeklindedir. Bir önceki ayın yüzde 80’i
alındı. Sonra da yüzde 20 eklendi" dedi.

'SİZ EKMEK ÇIKMAZ'
Böcek, "Zaten herkes evde. Sokağa çıkma ya-
sağı var. 100 geliyorsa normal olarak 150-160
geldi. Bu süreçte bunu siyasete alet ettiler.
Benim hayatım boyunca hiçbir zaman in-
sanların ne ekmeğiyle ne suyuyla siyasetim
olmaz. Onlar buradan nemalanmak istiyor.
Ekmek çıkmaz onlara” diye konuştu. �4'TE
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İtiraf ediyorum
� 6’DA

Gülizar ALTAY

BOCEK NOKTAYI KOYDU
Pandemi süreci boyunca su faturalarına zam yapıldığı iddialarına Böcek son noktayı koydu. 'Asla
zam yok' diyen Böcek, "Bu süreçte bunu siyasete alet ettiler. Buradan onlara ekmek çıkmaz" dedi

Muhittin Böcek

Bugün Cuma Namazı itibariyle yeniden baş-
layacak toplu ibadetler, sosyal mesafe kura-
lına uyularak gerçekleştirilecek. Bu
kapsamda Cuma namazı için belirlenen 84
namaz kılma alanında  Alanya Belediyesi, de-
zenfekte ve temizlik işlemini tamamladı. Baş-
kan Yücel vatandaşların abdestlerini evde
almaları, seccadelerini yanlarında getirmeleri
ve maske takarak alana gelmeleri konusunda
uyardı. Yücel, "Bu hassas süreci mümkün ola-
bilecek en az zararla atlatabilmek için toplu-
mun tüm kesimlerinin dikkatli ve duyarlı
davranmasını umuyoruz" dedi.             � 2'DE

Türkiye'nin koronavirüs
salgını sebebiyle geçtiği
zorlu süreçte, ihtiyaç
sahiplerinin yanında
olmaya devam eden Kı-
zılay Alanya Şubesi, yü-
rüttüğü çalışmalarla
yürekleri ısıtıyor. Son
olarak Demirtaş Mahal-
lesi'nde oturan Orta As-
yalı bir aileye ulaşan
Kızılay Alanya Şubesi,
göçmen ailenin temel
ihtiyaçlarının yanı sıra,
kıyafet yardımını da
yaptı.                      � 2'DE

Aytemiz Alanyaspor'un Ziraat Türkiye
Kupası yarı finalinde Antalyaspor ile oy-
nayacağı rövanş karşılaşması 18 Haziran
Perşembe günü yapılacak.           � 15'TE

Alanya'da 2020 sezonu planlamalarını
yapmaya başlayan otellerin havuz
başı ile sahillerdeki şezlonglar ve res-
toranlardaki masalar gibi ortak kulla-
nım alanları da sosyal mesafe kurul-
larına göre dizayn ediliyor.          �4'TE

150 metrelik uçurumda cesedine ulaşıldı
Alanya’nın kırsalın-
daki Mahmutseydi
Mahallesi yolunda sü-
rücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybet-
tiği otomobil, yaklaşık
150 metrelik uçurum-
dan yuvarlandı. Ka-
zada 1 kişi öldü, 1 kişi
yaralandı.         � 3'TE

Emre Onat Oskay

Kızılay yürekleri ısıttı

Çöl sıcakları Alanya'da
bahçeleri vurdu

Alanya namaza hazır
Salgın sürecinde ara verilen toplu ibadetler, alınan önlemler ve tedbirlerle bugün yeniden başlıyor. Bele-
diye Cuma namazı öncesi ilçenin namaz kılınacak olan 84 noktasında dezenfekte çalışmasını tamamladı

Mevsim normallerinin üzerinde seyre-
den sıcak ve ardından hava ısısındaki
ani düşüş, narenciye ile zeytin bahçele-
rinde zarara yol açtı. Alanya'da da bir-
çok bahçe çöl sıcakları sebebiyle zarar
gördü ve hasar tespitleri yapıldı.  �6'DA

Kupada rövanş
18 Haziran'da

Otellerde 
yeni düzen
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Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde
sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan
ve dünyanın ilk örneklerinden biri olan “Sağ-

lıklı Turizm Belgelendirme Programı” ile yerli ve
yabancı misafirlere güvenli tatil hizmeti sunulması
hedefleniyor. Gönüllülük esasına dayalı belgelen-
dirme programıyla ilgili Alanya Turistik İşletmeci-
ler Derneği’ni (ALTİD) ziyaret eden Türk
Standartları Enstitüsü (TSE)  Akdeniz Bölge Koor-
dinatörü Hasan Demirtaş, Türkiye Turizm Tanıtım
ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federas-
yonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD
Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret etti. ALTİD Yönetim

Kurulu Üyesi Özkan Ünal’ın da
bulunduğu görüşmede Demir-
taş, belgeyi almaya hak kaza-
nan turizm işletmelerinin
Kültür ve Turizm Bakanlığının
web sitesinden duyurulduğunu,
TSE’nin Bakanlığın yetkilen-
dirdiği kurumlardan biri oldu-
ğunu ve ALTİD üyesi otel
işletmecilerini TSE ile çalış-
maya davet ettiklerini söyledi.

‘BELGELİ TESİS-
LER ÖN PLANA

ÇIKACAK’

Belgelendirme programının zo-
runlu olmadığını fakat kriter-
leri yerine getirerek "Sağlıklı
Turizm Belgelendirme Prog-

ramı" sertifikasını alan işletmelerin pazarlama ve
güven konularında diğer kurumlardan bir adım
önde olacağını vurgulayan Başkan Burhan Sili, “Te-
sislerde sergilenecek belge üzerinde bu belgenin
hangi kurum tarafından verildiği bilgisi ve bir de
karekod yer alacak. Tesis misafirleri bu karekod
aracılığıyla işletmeye uygulanan denetlemenin ra-
poruna ulaşacak ve bir nevi otokontrol sağlanacak.
Bu şeffaf işlem aynı zamanda yerli ve yabancı mi-
safirlerimizde huzur ve güven hissiyatını artıracak.
Aynı zamanda işletmeler, yurt içi ve dışında güvenli
konaklama tesisi arayışında olan misafirler için ter-
cih sebebi olacak” dedi.

Türkiye'nin koronavirüs salgını sebebiyle
geçtiği zorlu süreçte, ihtiyaç sahipleri-
nin yanında olmaya devam eden Kızılay

Alanya Şubesi, yürüttüğü çalışmalarla yürek-
leri ısıtıyor. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi
oranının ilçede artmasıyla birlikte yardım
elini uzatmadıkları yer bırakmayan Kızılay
Alanya Şubesi, ilçenin 102 mahallesine de
ulaşıyor. Alanya'nın en ücra köşesindeki ihti-
yaç sahiplerine yaptıkları yardımları ile gö-
nüllerde taht kuran Alanya Şubesi, gıda ve
nakdi yardımlarının yanı sıra çocukların yüz-
lerini güldürmeyi de ihmal etmiyor. Yardıma
ihtiyacı olan aileleri tespit eden Şube, son ola-
rak Demirtaş Mahallesi'nde oturan Orta As-
yalı bir aileye ulaştı. Kızılay Alanya Şubesi,
Orta Asyalı göçmen ailenin temel ihtiyaçları-
nın yanı sıra, kıyafet yardımını da yaptı. 

Koronavirüs salgını nedeniyle yer açama-
yan pazarcı esnafı mağdur oldu. Alanya
Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit

de, esnafı için Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ile görüşme gerçekleştirdi. Pa-
zarcı esnafına destek isteyen Yiğit'in talebi,
Yücel de karşılık buldu. Yiğit, mağdur olan
pazarcı esnafının mağduriyetinin giderilece-
ğinin sözünü veren Yücel'e teşekkür etti. 

'BAŞKANIMIZA 
GÜVENİYORUM'

Yiğit, "Coronavirüsünden dolayı yer açmayan es-
naflarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için
bu sabah Alanya Belediye Başkanımız Adem
Murat Yücel ile biraraya geldik. Başkanımla gö-
rüşmem neticesinde kendisi bana pazar yerle-
rinde yeri olupta açamadığı için mağdur olan
esnaflarımın mağduriyetlerini gidereceği sö-
zünü verdi. Dün olduğu gibi bugünde esnafla-
rımın mağdur olmaması için çalışıyorum. Bu
konuda başkanımızın sözüne sonuna kadar
güveniyorum.  Sizlerinde içi rahat olsun siz-
leri mağdur etmeyeceğimizden şüpheniz ol-
masın. Bu lanet virüsten en kısa sürede
kurtulmak dileği ile her esnafıma hayırlı be-

reketli işler dilerim" dedi. 

Yurt genelinde COVID-19 (Yeni Tip
Koronavirüs) salgını gerekçesiyle
uygulanan kısıtlamalar aşama

aşama kaldırılmaya devam ederken,
toplu ibadetlerinde gerekli tedbirleri alı-
narak gerçekleştirilmesi kararı sonrası
Alanya Belediyesi harekete geçti. Bugün
kılınacak Cuma Namazı itibariyle yeni-
den başlayacak toplu ibadetler, sosyal
mesafe kuralına uyularak gerçekleştiri-
lecek. Alanya Belediyesi, ibadete uygun

olarak belirlenen alanlarda halk sağlığı-
nın korunması için hazırlıklara ve de-
zenfeksiyon işlemlerine başladı.

84 NOKTADA 
TEMİZLİK VE DEZEN-

FEKTE ÇALIŞMASI

Sabahın erken saatlerinde başlayan ça-

lışmalar ile Alanya Belediyesi Temizlik
İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü personellerinden oluşan ekipler,
şehrin doğusundan batısına Cuma na-
mazı için belirlenen 84 namaz kılma ala-
nında önce süpürme ve yıkama
sonrasında ise dezenfekte çalışmaları
yaptı. Koronavirüs ile mücadele planı
dahilinde Alanya Belediyesi ekipleri gece
gündüz demeden, kendi koruyucu ted-
birlerini alarak vatandaşlar için hizmet

vermeye devam ediyor.

ADEM MURAT 
YÜCEL’DEN 

SABIR MESAJI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel de, çalışmalara ve sürece ilişkin
yaptığı açıklamada, “Bu hassas süreci

mümkün olabilecek en az zararla atlata-
bilmek için toplumun tüm kesimlerinin
üzerine düşen vazifeyi, sorumluluk bi-
linciyle yerine getirmesini, dikkatli ve
duyarlı davranmasını umuyoruz. Vatan-
daşlarımızın sosyal mesafe kurallarına
riayet ederek, maske kullanarak ve
lüzum gerektirmediği sürece evde kala-
rak bir süre daha sabır göstermelerini
önemle rica ediyorum” dedi. 

� Haber Merkezi

Cuma namazına Alanya hazır
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Koronavirüs nedeniyle askıya
alınan ve bugün yeniden başlayacak toplu ibadetler öncesi, ibadet alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Yücel, pazarcılar
için söz verdi

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Yiğit, koronavirüs salgını sebebiyle yer açamayan pazarcı
esnafının mağduriyetinin giderileceği konusunda Başkan Yücel'in söz verdiğini söyledi

Adem Murat Yücel

Hasan Yiğit

'Hijyen eskisinden daha önemli'
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Sağlık ve hijyen stan-
dartları misafirlerimizin tatil seçiminde eskisinden daha fazla önem taşıyacak” dedi.

Kızılay yürekleri ısıtıyor
Kızılay Alanya Şubesi, pandemi sebebiyle geçen zorlu süreçte her kesime uzattığı yardım eliyle takdir topluyor.
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Alanya’nın kırsa-
lındaki Mahmutseydi Mahallesi yolunda mey-
dana geldi. Dereköy Mahallesi’ne seyir halinde

olan Emre Onat Oskay’ın (38) kullandığı 07 NA 1850
plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ
tarafında bulunan yaklaşık 150 metrelik uçuruma yu-
varlandı. Yoldan geçen gider sürücülerin ihbarı üze-
rine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk
edildi. Uçuruma inen ekipler yaptıkları incelemede sü-
rücü Oskay’ın yaşamını yitirdiğini araçta bulunan Ya-
semin Talas’ın (48) ise yaralandığını belirledi. Ekipler
tarafından çıkarılan yaralı Talas ambulansla Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Ta-
las’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada
hayatını kaybeden Oskay’ın cansız bedeni ise savcılık
incelemesinin ardından uçurumdan çıkartılarak
morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

150 metrelik uçurumda
cesedine ulaşıldı

Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurum-
dan yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Kızılağaç mahallesi Kök-
leme mevkiinde bulunan hayvan ağı-
lında çıkan yangın Manavgat İlçe

Jandarma Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi Manavgat itfaiye birimi ve Manavgat
Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdaha-
lesi sonucunda söndürülürken, 2 bö-
lümden oluşan ağılın bir bölümü
tamamen yanarak kullanılamaz
hale geldi. Sülek Mahallesinden İb-
rahim Arı isimli şahsa ait olduğu be-
lirlenen ağılın, 2017 yılında da aynı
şekilde yandığı, ayrıca Arı’nın Sülek
yaylasında bulunan yayla evinin de
geçen yıl yandığı bildirildi. Yangını
bir yakınının telefon açması sonu-
cunda öğrenen ve ağılına gelen İb-
rahim Arı, ağılının yanıp kül
olmasını izlemekten başka bir şey
yapamadı. Tamamı ahşap olan ağıl
kısa sürede yanıp kül olurken, it-
faiye ekipleri, yangın ağılın diğer bö-

lümüne sıçramadan söndürdü.

'3 YILDA İKİ KEZ
AĞILIM BİR KEZ DE
YAYLA EVİM YANDI'

2012 yılından beri Kızılğaç’ta ağılı
olduğunu ve hayvancılıkla uğraştı-
ğını belirten Arı, “Kimse ile bir alıp
veremediğim yok. Sadece oğlum
uyuşturucuya alıştırılmıştı. Onu bu
illetten kurtarabilmek için mahal-
lemdeki bazı kişilerle problem ya-
şadım. Oğlum şu an Antalya’ya

tedaviye gidip geliyor. Oğlumla uğraştığım sü-
reçte 2017 yılında ağılık yakıldı. 2018 yılında da
yayla evim yakıldı. Bu gece yine ağılım yakıldı.
Gözlerimle görmediğim için şu yakmıştır diye
kimseyi suçlayamıyorum. Allah onların ocağına
da ateş düşürsün” dedi.

Henüz nedeni belirleme-
yen yangın saat 12.00 sı-
ralarında Okurcalar

Mahallesi’ndeki çalılık alanda
meydana geldi. Dumanların
yükseldiğini gören çevredekiler
durumu 112 Acil Çağrı Mer-
kezi’ne bildirdi. İhbar üzerine
olay yerine gelen Antalya Bü-

yükşehir Belediyesi’ne bağlı it-
faiye ekipleri, yangına müdahale
etti. Alanya Belediyesi'ne ait su-
lama aracından da seferber ol-
duğu yangın kısa sürede kontrol
altına alındı. Yangına yakın böl-
gede otellerin ve ormanın olması
paniğe neden oldu. Yangının
çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaza, gece saat 01.30 sı-
ralarında Kızlarpınarı
Mahallesi Şeyh Şamil

Caddesi üzerinde meydana
geldi. İlçe merkezine seyir ha-
linde olan Fatih Uysal (22)
kullandığı 07 AIZ 505 plakalı
motosiklet, direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu
kontrolden çıktı. Kontrolden
çıkan motosiklet asfalt ze-
mine savrulurken, kazanın
şiddetiyle sürücü Uysal yara-
landı. Kazayı görenler du-
rumu 112 Acil Çağrı
Merkezi’ne bildirirken, yara-
lıya ilk müdahaleyi ise o sı-
rada yoldan gelen kadın
doktor yaptı. İhbar üzerine
olay yerine gelen sağlık ekip-
leri yaralı Uysal’ı ambulansla
özel bir hastaneye götürdü.
Burada tedaviye alınan Uy-
sal’ın hayati tehlikesinin ol-
madığı öğrenildi. Kazayla
ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanya'da otellerin ol-
duğu bölgeye yakın nok-
tada çıkan çalı yangını
kısa süreli paniğe neden
olurken, itfaiyenin müda-
halesiyle söndürüldü.

Çalı yangını kısa sürede söndürüldü

Motosikletli yola savruldu
Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

3 yılda iki kez ağılı,
bir kez evi yandı

Antalya'da içinde koyunların bulunmadığı ağıl alev alev yandı. Ağılın sa-
hibi İbrahim Arı son üç yıl içinde evinin bir kez ağılının ise iki kez yandı-
ğını belirterek "Kimse ile bir alıp veremediğim yok" dedi. Yangın haberini
bir yakınından alan Arı, ağılının yanışını çaresizlik içinde izledi.
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Tüm dünyada etkili olan korona
virüs ile mücadele kapsamında
Türkiye'de alınan önlemlerle vaka

sayılarında düşüş gözlendi. Normalleşme
takvimini açıklaması ve Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Ha-
ziran ayında turizm sezonunu açmayı
planlamasıyla Antalya’daki turizmciler
2020 sezonuna merhaba diyebilmek için
çalışmalarını hızlandırdı. Antalya'nın
ünlü turizm destinasyonlarından olan
Alanya’daki otellerde sezon hazırlıkla-
rında havuzdan restorana, odalardan eğ-

lence mekanlarına kadar bütün
alanlar tek tek elden geçiriliyor. Ta-
dilatlarda özellikle dikkat edilen ko-
nuların başında hijyen gelirken,
havuz başlarındaki şezlonglar ve
restoranlardaki masalar gibi ortak
kullanım alanları sosyal mesafeye
uygun hale getiriliyor. Sosyal mesafe
kurallarına uyacak şekilde masa
sandalye aralıkları, şezlong aralık-
ları tek tek metreyle ölçülerek ku-
rallara uygun olarak dizayn ediliyor.

'ÖNÜMÜZÜ GÖREMİ-
YORUZ ANCAK NOR-
MALLEŞME SÜRECİ

DEVAM EDİYOR'

Ocak ayından beri pandemi sıkıntısının
devam ettiğini söyleyen Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya
Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan
Yardımcısı aynı zamanda Club Paradiso
Otel Genel Müdürü Mehmet Dahaoğlu,
korona virüs sadece Türkiye’de değil, tüm
dünyada hayatı alt üst ettiğini aktardı.
Dahaoğlu, “Bilmediğimiz bir düşmanla
karşı karşıyayız. Tabii turizm sektörü en
çok etkilenen sektörlerin arasında keza
oteller çok etkilendi. Normalde bizler mart
ayı itibariyle otellerimizi sezona hazırlar-

dık. Fakat bu sene halen hazırlığımız
devam ediyor, bir türlü bitiremedik.
Çünkü önümüzü göremiyoruz ancak nor-
malleşme süreci devam ediyor” dedi.

'GÜVENLİ ÜLKE, 
GÜVENLİ TATİL, 

GÜVENLİ KIYI BİLİN-
CİNDE YOLA ÇIKTIK'

Korona virüs tedbirleri kapsamında otel-
lerle ilgili yeni genelgelerin yayınlandı-
ğını aktaran Dahaoğlu, “Otellerde
sertifikasyon programlarıyla ilgili çalış-
malar yapıyoruz. Departman müdürle-
riyle yapmış olduğumuz toplantıda bu
genelgedeki maddeleri tek tek ele aldık.
Burada en önemli nokta sosyal mesafe
zira 1.5 metre mesafe kuralına mutlaka
uymamız gerekiyor. Özelikle misafirleri-
mizin lobi, restoran, havuz ve sahil gibi
ortak kullanım alanlarında mesafe ku-
ralının önemine dikkat çekiyoruz. Bunla
ilgili elimizde metreyle müşterimizin
ortak kullanım alanlarını dolaşarak çe-
şitli düzenlemeler yapıyoruz. Otelde dü-
zenleme ve hazırlık çalışmalarımız
devam ediyor. Bu anlamda misafirleri-

mizin de bilgilendirmeleri çok önemli rol
oynuyor. Bizler güvenli ülke, güvenli
tatil, güvenli kıyı bilincinde yola çıktık.
Güvenli turizmi vurgulamak zorundayız.
Ben inanıyorum ki bu sürece misafirleri-
miz çok çabuk alışacaktır” diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN 
ÜLKEMİZE TURİST

GÖNDEREN 
ÜLKELERİN KARARI'

Türkiye’ye turist gönderen ülkelerin ala-
cakları kararlarında çok önemli olduğu
ifade eden Dahaoğlu, şunları söyledi:
“Normalleşme süreci devam ediyor
ancak biz ne yaparsak yapalım önemli
olan ülkemize turist gönderen ülkelerin
almış olduğu kararlar. Bu kapsamda da
serbest dolaşım izinlerinin verilmesi ge-
rekiyor. En çok ülkemize Rusya ve Al-
manya’dan turist geliyordu. Onlarda da
normalleşme süreci başladı fakat henüz
uçaklarla ilgili bir karar verilmiş du-
rumda değil. Operatörler henüz paket
satışı yapamıyorlar. Umut ediyoruz ki
kısa süre sonra da Türkiye ile ilgili tatil
satışları başlar.” � İHA

Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak

yerli yabancı 23 milyon insana hiz-
met verdiklerini belirterek, “An-
talya önemli bir turizm kenti.
Pandemi süreci ile zor günler geçir-
dik. Normalleşme süreci ile ilgili
açıklanacak kararları bekliyoruz. 1
Hazirandan sonra alınacak karar-
lara göre neler yapacağız. İlçe bele-
diyelerimizle, kamu kurum ve
kuruluşlarımızla el ele verip çalışa-
cağız. Önce can derdindeyiz. Halk
sağlığımız çok önemli. Bu nedenle
pandemi süresinde Antalya’da köşe
bucak dezenfekte ve temizlik çalış-
ması yaptık. İhtiyacı olan vatanda-
şımıza gıda yardımında bulunduk.
Bu süreç sadece bizi değil tüm dün-
yayı etkiledi. Normalleşme süreci
ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Kemer’e ne yapılması gerekiyorsa
yapacağız” dedi.

'EKMEK ÇIKMAZ
ONLARA'

Başkan Böcek, suya zam yapıldığı
iddialarının gündeme gelmesi üze-
rine bilgi veren Başkan Böcek , “Su
zammı diye bir şey asla söz konusu
değildir. Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi ASAT Genel Kurulu’ndan
geçtiği şeklindedir. Bir önceki ayın
yüzde 80’i alındı. Sonra da yüzde 20
eklendi. Zaten herkes evde. Sokağa
çıkma yasağı var. 100 geliyorsa nor-
mal olarak 150-160 geldi. Bu sü-
reçte bunu siyasete alet ettiler.
Benim hayatım boyunca hiçbir
zaman insanların ne ekmeğiyle ne
suyuyla siyasetim olmaz. Onlar bu-
radan nemalanmak istiyor. Ekmek
çıkmaz onlara” diye konuştu.

'RAKİP DEĞİLİZ'

Böcek, “Sadece Kemer belediye-
mizle değil diğer 19 ilçe belediye
başkanı arkadaşlarımızla yaptığı-
mız ortak çalışmalar var. Antalya’da
4 yıl içerisinde 4 milyar 216 milyon
TL’lik ASAT yatırımımız olacak.
Halk Et projemizi sırayla tüm ilçe-
lerimize kazandıracağız. Antalya,
Manavgat ve Alanya’da hizmete
açtık. Sırada Serik ve Kaş var. Sı-
rayla ilçelerimizde hayata geçirece-
ğiz. Besiciden alıyoruz. Sağlıklı,
hijyenik ortamlarda veteriner dene-
timinde kesimlerini yapıyoruz.
Halk-Süt projemizi de pandemi ne-

deniyle askıya
aldık. Biz ka-

s a p l a r a
rakip deği-
liz. Sosyal
bir projeyi
gerçekleş-
tiriyoruz”
dedi. �
H a b e r
Merkezi

'Size buradan
ekmek çıkmaz'

Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Mu-
hittin Böcek, “Su
zammı diye bir şey
asla söz konusu değil-
dir. Antalya Büyükşehir
Belediyesi ASAT Genel
Kurulu’ndan geçtiği
şeklindedir. Bir önceki
ayın yüzde 80’i alındı.
Sonra da yüzde 20 ek-
lendi. Zaten herkes
evde. Sokağa çıkma
yasağı var. 100 geli-
yorsa normal olarak
150-160 geldi. Bu sü-
reçte bunu siyasete
alet ettiler." dedi.

Muhittin Böcek

Oteller hazırlığa başladı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, korona virüsle mücadele kapsamında
kontrollü olarak normalleşme sürecine girmeye hazırlanıyor. 2020 sezonu planlamalarını yapmaya başlayan otellerin havuz başı ile
sahillerdeki şezlonglar ve restoranlardaki masalar gibi ortak kullanım alanları da sosyal mesafe kurullarına göre dizayn ediliyor.

Mehmet Dahaoğlu

Koronavirüs salgınında ikinci
aşama olan Normalleşme Sü-
reci ülkemizde tam anlamıyla

başladı. Pek çok kuralın konulduğu ve
virüsle mücadelede çok önemli bir yere
sahip olan süreç, Alanya’da da uygula-
nıyor.  Adalet ve Kalkınma Partisi (AK
Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı
Mustafa Toklu, sürecin doğru işlemesi
için, ilgili kurum ve kuruluşlarla olan
yakın temasını sürdürüyor. Başkan
Toklu, dün ziyaret turuna çıkarak,
Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,
Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile
Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Ak-
baba ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı’yı zi-
yaret etti.  Başkan Toklu ziyaretlerde Alanya’daki
Normalleşme Sürecinin işleyişi ile ilgili görüş alışveriş-
lerinde bulunarak, bu zorlu süreçte büyük bir özveri ile
çalışan kurumların çalışanlarına teşekkür etti.

'KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜYORUZ'

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Başkan Toklu,
“Normalleşme Süreci’ne hızlı bir şekilde geçiş yaptık ve
çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Hükümetimi-
zin, Bilim Kurulu tavsiyeleri ile hazırladığı Normal-
leşme Takvimini Alanya’da da uygulayacağız.
Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçten en doğru şekilde

kurtulması için tüm devlet kurumlarımız ile birlikte ko-
ordineli bir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

'ALANYA’DA SÜREÇ 
İYİ YÖNETİLİYOR'

Koronavirüs salgını sürecinde Alanya’da çok başarılı
olunduğunun altını çizen Başkan Toklu, “Hem devlet ku-
rumlarımız, hem sağlık çalışanlarımız, hem de emniyet
güçlerimiz bu dönemde çok özverili ve dikkatli bir ça-
lışma politikası izlediler. Onların bu ekstra katkıları ile
birlikte Alanya’da süreç gayet iyi yönetiliyor. Bizde
bugün bazı kurumları ziyaret ederek, önümüzdeki süreç
hakkında görüşmeler gerçekleştirdik ve çalışmalarından
duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Elini taşın al-
tına koyan tüm çalışanlara bir kez daha buradan teşek-
kürlerimi iletiyorum.” diye konuştu. � Haber Merkezi

Sokağa çıkma serbesti nedeniyle çocuklar
izin günlerinde aileleri ile birlikte denize
koştu. 11.00-15.00 saatleri arasında

Damlataş sahilinde aileler ve çocukların cıvıl-
tısı vardı. Yasak sahildeki kalabalık polisin
uyarısıyla dağılmıştı. Dün ise sahiller boştu.
Havanın serin olması, dalga boyunun 1,5 met-

reyi bulması üzerine vatandaşlar sahili tercih
etmedi.  Damlataş sahilinde kayalıklara dal-
ganın vurma anı Alanya Posta TV’nin kame-
ralarına yansıdı. Pandemi sürecinin genel
olarak sahillerde yaratığı boşluk ise gözlerden
kaçmadı. Geçen yılın aynı döneminde Damla-
taş sahilinde doluluk hakimdi.

Sahil yasağına dün uyuldu
Sıcak havanın bir süredir etkili olduğu Alanya’da dün serinlik hakimdi. Yasağa
rağmen dün dolu olan sahiller, hava koşulları nedeniyle dün boş kaldı.

Toklu ziyaret turuna çıktı
AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, Alanya’daki pek
çok kurumu ziyaret ederek, normalleşme süreci ile alakalı görüştü. 
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Her insanın bir iç dünyası,
bir de dış dünyası vardır. 

Hayatımızda bir çok çılgınlıklar
yapmışızdır. Bazısını içimizde sak-
larken bazısını da dışımıza vururuz.
Kimine göre çılgınlık dediğimiz ya-
şantılar saçma, kimine göre de nor-
mal gelebilir.

Uçurumun kenarında adrenalin
olsun diye uçuruma düşme kor-
kusu olmadan delice dans etmek.
Ve ya kısık sesle şarkı, türkü, çığır-
mak...

Herkesin çılgınlık anlayışı farklı-
dır.

Kimisi güle atlar kimisi göle atlar.
Ne kadar da gizlenmek istense de,
gün gelir ortaya çıkar hakikatler. 

İtiraf ediyorum. Yıllar önce bir
kütüphanenin kapısının önünde

günlerce bekledim. Her gün gider
kütüphane müdürüne iki kelâm
eder bir müddet sonra dönerdim.
Beni duymazdan gelir, ondan iste-
ğimi reddederdi. 

-"Çıldırmış olmalısın bu is-
teğine asla izin vermem" di-
yordu.

Tam yedi gün yani bir hafta.
Vazgeçmeyeceğimi anlayınca "otur
şöyle yanıma, niçin bunu isti-
yorsun önce açıkla" dediğinde.
O an mıh gibi kilitlenen dilim sükû-
nete uğradı.

Uzunca bir sükûnet sonrası "kal-
dır başını bu bizim aramızda kala-
cak. Eğer bir gün ben bu diyardan
göç edersem bu olayı ismimi kul-
lanmadan istediğin insanlarla pay-
laşa bilirsin" dedi.

Kendisini saygıyla, rahmetle yâd

ederek, bugün Alanya Postasının
kıymetli okurlarıyla paylaşmak iste-
dim.

Kütüphane müdüründen isteğim
kütüphanede kitapların arasında
bir gece sabaha kadar yalnız kala-
bilmekti...

Evet bu benim için çılgınlıktı.

"Birine göre adaletli olan
şey, diğerine göre haksızlıktır.
Birine göre güzel olan, diğe-
rine göre çirkindir. Birine göre
bilgelik olan, diğerine göre çıl-

gınlıktır." (Ralph Waldo Emerson)

Burada anlatmak istediğim, in-
sanların tabiatında vardır. Her
zaman olmasa da arada bir içinden
geldiği gibi hareket etmesi duygula-
rının hislerinin peşinden gitmesi
belki birilerine göre çılgınlık olabilir,
lâkin o duygu ve hisleri olan insan-
lar için, belkide hayatı yaşamanın
en güzel yanıdır. Kim bilir?

Belki de? 

Peki ya çılgınlıkda sınır var
mıdır?

Çılgın insan zarar verir mi?
Çılgınlık tedavisi olmayan bir

hastalık mı?
İnançlara göre çılgınlık yapan in-

sanın ahvali nedir?
Aklınızda bir çok suâl oluşuverdi

ise, işte siz araştırmacı ruhu olan iyi
bir okursunuz.

İNSAN DEYİP GEÇME
İnsan deyip geçme sakın
Bazen insan naçar olur
Gönül her dem arzu eder
Arkasında koşar olur.

Belki hor görürler onu
Belli olmaz onun sonu
Çok derindir bak bu konu
Dağı taşı aşar olur

Çılgın olur gönül atı
Tos pempe görür hayatı
Tanımaz hiç saltanatı
Çoşkun akıp taşar olur

Gülizarım insan işte
Kaybolur hayalde düşte
Taç olmak güzeldir başta
Düz ovada şaşar olur

Selâmetle Eyvallâh.

İtiraf ediyorum

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi
vatandaşlara yönelik gıda yardımı, toplum
sağlığına yönelik dezenfeksiyon çalışmala-

rına devam ederken, salgınla mücadelede önemli
yer tutan maske dağıtımını da sürdürüyor. Bu kap-
samda daha önce Alanya’da Mahmutlar, Avsallar,
Oba ve Tosmur mahalle pazarlarında vatandaşa üc-
retsiz maske dağıtılmıştı.

2 BİN MASKE DAĞITILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez de Alanya’nın
Sugözü ve Konaklı mahallelerinde kurulan semt pa-

zarları girişinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
gerçekleştirdi. Her iki pazarda vatandaşlara 2 bin
adet maske dağıtıldı. � Haber Merkezi

Alanya Belediyesi Vete-
riner Müdürlüğü Kedi
ünitesi, 2 köpek bakım

evi, hayvan bakım ünitesi ve
klinik ünitesi olmak üzere 5
binadan oluşan merkezde
hayvanları tedavi etti.  Ka-
rantina, hasta bakım, yav-
rulu anne, hayvan
müşahede, muayene odası,
ameliyat odası,  gıda ve
soğuk hava depoları bulunan
merkezde bakımı sağlanan
hayvanlardan yabani olanlar
doğal hayata, sokak hayvan-
ları ise tekrar şehrin muhte-
lif noktalarına bırakıldı.
Merkezde pandemi önce-
sinde olduğu gibi bugünde
90 kedi, 600 köpek bulunu-
yor. Süreç öncesinde de mer-
kezde köpek sayısı 550-650
arasından değişkenlik göste-
riyordu. � Rayıf DOĞRULUAntalya Valisi Münir Karaloğlu, sos-

yal medya hesabından yaptığı açık-
lamada, geçen hafta kentte Afrika

sıcaklarının etkili olduğunu hatırlattı.
Yüksek sıcaklık nedeniyle narenciye ve
zeytin başta olmak üzere, çiftçinin zararı-
nın oluştuğunu aktaran Karaloğlu, "Çiftçi-
mize geçmiş olsun. İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalış-
malarına devam ediyor. En kısa sürede ça-
lışmaları tamamlamayı hedefliyoruz."
ifadelerini kullandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gökhan
Karaca, AA muhabirine, mayısta hava sı-
caklığının 45 dereceye kadar yükseldiğini,
akabinde birden 20 dereceye kadar düştü-
ğünü söyledi.

'NARENCİYEDE 
YÜZDE 20, ZEYTİNDE 30

CİVARINDA ZARAR'

Bu sıcakların ağaçlardaki çiçeklerin mey-
veye dönüştüğü döneme denk geldiğine de-
ğinen Karaca, "Sıcaklık ve soğuk havanın
ardından çıkan fırtına da meyvecilik yapan
ilçelerimizdeki üreticilerimizde 2020 yılı
rekolte ve kalite kaybı yaşanmasına yol
açtı. İlk tespitlerimize göre narenciyede
yüzde 20, zeytinde yüzde 30 civarında
zarar söz konusu." diye konuştu.

ZARARLAR TESPİT
EDİLDİ

Bu zararın sadece Antalya'da yaşanmadı-
ğını çevre illerde de aynı sorunun meydana
geldiğini belirten Karaca, Finike, Serik,
Demre, Kumluca, Manavgat ve Alanya
başta olmak üzere birçok ilçede zarar tes-
pitinin yapıldığını kaydetti.
Karaca, "Çiftçi Kayıt Sistemi"ne kayıtlı
olan ve zarar tespiti yapılan üreticilerin Zi-
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine
olan borçların ertelenebileceğini bildirdi. 

� Haber Merkezi

Sokak hayvanları
tedavi ediliyor
Pandemi sürecinde sokak hayvanları da mağ-
dur oldu. Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan
Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak
hayvanlarını tedavi ederek sokağa bıraktı.

Büyükşehir pazar yerlerinde
2 bin maske dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona vi-
rüsle mücadele kapsamında Alanya’da iki
pazar yerinde vatandaşa maske dağıttı.

Alanya'da da tespit edildi

Çöl sıcakları bahçeleri vurdu
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve ardından hava ısısındaki ani
düşüş, Antalya'daki narenciye ile zeytin bahçelerinde zarara yol açtı. Alanya'da
da birçok bahçe çöl sıcakları sebebiyle zarar gördü ve hasar tespitleri yapıldı



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğre-
tim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan
12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çö-

zümlü mini deneme sınavları başlatacak. Bakanlık,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde
öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi des-

teklemek amacıyla çalışmala-
rına devam ediyor.

YKS DENEME 
SINAVI 

NE ZAMAN 
YAPILACAK, 
BAŞVURUSU 

NEREDEN 
YAPILIR?

Bu kapsamda, YKS'ye hazırla-
nan 12'nci sınıf öğrencileri için
çevrimiçi çözümlü mini deneme
sınavları başlatılacak. İlki 30
Mayıs'ta gerçekleştirilecek sı-
navlar 2 oturum halinde yapı-
lacak. İlk oturumu YKS
kapsamındaki tüm dersleri
kapsayacak, saat 19.00'da baş-
layacak ve 70 dakika sürecek.
Birinci oturumda öğrencilere
matematik ile Türk dili ve ede-
biyatından 15'er, fizik, kimya,
biyoloji, tarih, coğrafya ve felse-

feden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek.
İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de
başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru
yer alacak. Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ilki
30 Mayıs'ta, 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Ha-
ziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her
mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.
Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum
için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler,
"http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx"
adresinden kayıt olabilecek.

SORULARIN 
CEVAPLARI 

AYNI GÜN YAYIMLANACAK

Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt
yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden
15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yap-
tıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 da-
kika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında
bekleyebilecek. Öğrenciler sınav başladıktan sonra
başvurmuş olsalar da sınava alınmayacak. Sorula-
rın doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat
21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi
"Youtube" kanalından yayımlanacak. Öğrenciler
mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittik-
ten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları
ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının
PDF'leri, çözümleriyle birlikte, "ogmmater-
yal.eba.gov.tr" ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü-
nün "https://ogm.meb.gov.tr/" adresinden pazar
günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak. Mini
deneme sınavında sorulan sorular, Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafın-
dan MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
yayımladığı sınav konularına uygun olarak hazır-
landı. Sınav sonunda her öğrenciye karne de veri-
lecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer
alacak. � Haber Merkezi
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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 ÝR ÞAD (TEK RAR) 

14.30 NA BIZ (TEK RAR) 

17.00 SÝ NE MA 

18.30 ÇÝZ GÝ FÝLM 

19.30 A NA HA BER BÜL TE NÝ 

20.30 SEN TEZ (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 A MAGAZİN (T)
09:30 A MAGAZİN (T)
10:00 YABANCI SİNEMA
12:00 ARA HABER
12:30 YABANCI SİNEMA
14:00 ROTAMIZ YÖREMİZ (T)
16:00 MÜZİK SAATİ
17:00 ULUSAL HABERLER
18:00 BELGESEL
18:30 BELGESEL
19:00 ANA HABER
19:45 YABANCI SİNEMA
22:00 YABANCI SİNEMA
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 

08:00 ABA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

10:30 SAĞLIK ZAMANI (T) 

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ

16:00 SİNEMA 

18:00 ULUSAL HABER 

18:30 ANA HABER 

20.00 HABERİN MANŞETİ 

21.00 HABER SAATİ

22.00 SAĞLIK ZAMANI 

ETHEM 
KAYGISIZ

PİŞMAN OLACAKSIN
Bir zamanlar, beni ölümüne severdin
Her isteğimi yapar, gönlünü  verirdin 
Benimle olmak için her yere gelirdin
Şimdi ne oldu da,bize uğramaz oldun

Beni bir an göremesen,arar dururdun
Gördüğünde, sineme  sarılır uyurdun
Ayrılıp gidecek olsam,yüze vururdun

Şimdi ne oldu da,bize uğramaz oldun

Gözlerime bakar, sevdiğini söylerdin   
Sarılırdın  boynuma, doyası  öperdin
Aşka sevgiye doyar neşeyle giderdin  
Şimdi ne oldu da,bize uğramaz oldun

Günlerce söyledin sizi unutmam diye
Hani ne  oldu, hasret bıraktın sevgiye 
Neleri kaybettik dönüp baksan geriye
Şimdi ne oldu da,bize uğramaz oldun

Bir gün, ettiklerine pişman olacaksın
Dönüp gelirsin, ama bulamayacaksın
İşte o zaman sende yalnız kalacaksın
Dönüp gelsen de,işimiz bitmiş olacak 

Türkiye dünya
devlerine taş çıkarttı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre; koronavirüs salgınında 26
Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8 oldu. Bu oran İngiltere'de
14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9 olarak göze çarpıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs
salgınındaki ölüm oranlarına ilişkin resmi
sosyal medya hesabından paylaşımda bu-

lundu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerini
paylaşan Koca, Türkiye'deki ölüm oranının 2.8 ol-
duğunu belirtti. Türkiye'nin dünya devi olarak gös-
terilen ülkelere nazaran ölüm oranındaki başarısı
dikkat çekti.

TÜRKİYE 
DÜNYA DEVLERİNDEN 

DAHA BAŞARILI

Koca, ABD Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Matt-
hew Bryza'nın açıklamalarına dayandırdığı payla-
şımında, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını
ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi veri-
lerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm
oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtal-
ya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9" ifa-
delerini kullandı.

MATTHEW NE DEDİ?

ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkile-
rinden sorumlu Dışişleri Bakan
Yardımcısı Matthew Bryza, dü-
şünce kuruluşu Atlantic Coun-
cil'de kaleme aldığı yazıda
Türkiye'nin koronavirüsle müca-

delesinden övgüyle söz etti.Türkiye'de koronavi-
rüsle birlikte büyük bir sağlık felaketi yaşanma-
sını beklendiğini ancak aksine salgına karşı
başarılı bir politika yürütüldüğünü söyleyen Bryza
izlenimlerini paylaştı.Bryza, "Madrid, Lombardiya
veya New York'tan farklı ola-
rak, Türkiye'nin sağlık
sistemi Kovid-19 karşı-
sında yenik düşmedi.
Dahası, Türkiye eko-
nomisi ABD ve Avru-
pa'nın çoğunda
görülen yıkıcı etki-
lerden korundu."
ifadelerini kullandı.
� Haber Merkezi

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, pan-
demi süresince Antalya’yı köşe bucak de-

zenfekte ederek salgın önlem ve tedbirleri ile halk
sağlığına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.
Kent merkezi ve ilçelerde kamu binaları, camiler,
kamu araçları, haller, cadde ve bulvarlarda dezen-
fekte çalışmaları hummalı bir biçimde yürütüldü.
Son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-

kanlığı ekipleri, İçişleri Ba-
kanlığı Genelgesiyle 29 Mayıs
Cuma namazıyla ibadete açı-
lacak camilerde dezenfeksiyon
çalışması yapıyor.

6 CAMİDE 
CUMA NAMAZI 

KILINACAK

Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi Cevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığı ekipleri, İl
Müftülüğü tarafından belirle-
nen ve Cuma namazı ile iba-
dete açılacak 6 camide
dezenfeksiyon çalışmaları ger-
çekleştirdi. Ekipler 29 Mayıs

Cuma namazı için ibadete açılacak Müsellim
Cami, Karakaş Cami, Muratpaşa Cami, Akdeniz
Üniversitesi Cami, Meltem Cami ve Osman Gazi
camiinde bulunan halı, kolon, ayakkabılıklar, giriş
gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor.
Cuma namazı ardından da dezenfekte çalışması
yapılacak. Büyükşehir Belediyesi pandemi süre-
since yaklaşık 1642 camide dezenfeksiyon çalış-
ması gerçekleştirdi. � Haber Merkezi

MEB'den YKS'ye hazırlanan
öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na
(YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini
deneme sınavları başlatacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sı-
navlar 2 oturum halinde yapılacak. Sınav sonunda her öğrenciye
karne verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.

Fahrettin Koca

Camiler Cuma 
namazına hazırlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrul-
tusunda 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralları ile yeniden iba-
dete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
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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

Başakşehir'in 
yardımcı antrenörü 

Pierre Webo, Alanyasporlu
Junior Fernandes ile 

ilgilendiklerini doğruladı.

Junior Fernandes

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen ara-
nın ardından önce bireysel olarak sonra gruplar ha-
linde kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren

Medipol Başakşehir, iki kulvarda mücadelesini sürdürüyor.
Okan Buruk’un öğrencileri önce ligde sonra da UEFA Avrupa
Ligi’nde hedeflerini yakalamak için ter dökecek. 53'er puanla
Trabzonspor ile birlikte ligin zirvesinde yer alan Başakşe-
hir’de şampiyonluk heyecanı yaşanırken, UEFA Avrupa Li-
gi’nde de çeyrek final kapısı aralandı. Son 16 turunda iç
sahada Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden
Başakşehir, UEFA’nın vereceği karara göre kupadaki hede-
fine de emin adımlarla yürüyecek.  � Haber Merkezi

RAKİPLERDEN HABERLER

Başakşehir'in
önceliği lig

Korona virüs salgını sonrası yeniden ha-
zırlıklara başlayan Aytemiz Alanyas-
por, hazırlıklarını çabukluk ve kuvvet

antrenmanıyla sürdürdü. Turuncu-yeşilli
takım Zimbitlik sahasında dün yapılan an-
trenmanda çabukluk ve kuvvet koşuları
yaptı. Tam kadro gerçekleştirilen antrenman
çift kale maçla tamamlandı. Aytemiz Alan-
yaspor da teknik heyet haziran ayının ikinci
haftasında oynanacak Başakşehir maçı öncesi
bir hazırlık maçı yapmak istiyor. 

ALANYASPOR
DAYANIKLILIK

ÇALIŞTI

Alanyasporlu futbolcular çabukluk ve kuvvet antrenmanı yaptı

Hem Süper Lig'de hemde UE-
FA'da yoluna devam eden Me-
dipol Başakşehir Futbol

Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde Alan-
yaspor ile sözleşmesi sezon bitecek olan
Junior Fernandes ile ilgilindiği iddiası
ortaya atılmıştı. 
Başakşehir'in yardımcı antrenörlerin-
den Pierre Webo da Şili basınından Lu
Cuarta'ya verdiği röportajda oyuncuya
yönelik ilgilerini doğruladı. 
Başakşehir'in Junior Fernandes ile il-
gilendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan
Webo, "Junior Fernandes çok önemli
bir oyuncu. Harika bir sezon geçirdi.
Her zaman söylentiler olacaktır çünkü
iyi oyuncular, iyi takımlar tarafından
beğenilirler. Her Türk takımına çok
katkı sağlayacak bir hücumcu. Fark

yaratan bir isim. Keşke Başakşehir'e
gelse çünkü tüm takımlar iyi oyuncu-
lara sahip olmayı sever. Tahmin edil-
mesi zor bir oyuncu, herhangi bir
yerden bir şekilde gol atabilir" ifadele-
rini kullandı. 
Oyuncuyla bir görüşme gerçekleşip
gerçekleşmediği üzerine gelen soruy da
cevaplayan Webo, "Bulunduğu kulübe
saygı duymamız gerekiyor. Onunla il-
gilendiğimizi söylemem çok doğru
olmaz. Ancak Türkiye Ligi'nde büyük
bir ismi var. Yönetimin ne düşündü-
ğünü bilmiyorum ama ben bir yardımcı
antrenör olarak bir sonraki maç için
onu dikkate aldığımızı söyleyebilirim.
Kendisini durdurmak için çalışıyoruz"
dedi.(mynet) 

� Haber Merkezi

Korona virüs salgını nedeniyle bütün dünyada ol-
duğu gibi Türkiye'de de bütün branşlarda ve lig-
lerde müsabakalar ve durdurulmuştu. Türkiye

Futbol Federasyonu, virüs salgının kontrol altına alın-
masıyla geçtiğimiz günlerde liglerin 12 Haziran'da baş-
layacağını açıklarken Ziraat Türkiye Kupası hakkında
henüz açıklama yapmamıştı. TFF, dün yaptığı açıklama
ile kupada oynanacak yarı final rövanş maçlarının tari-
hini de açıkladı. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fener-
bahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz
Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynana-
cak. Alanyaspor, ilk maçta Antalyaspor'u 1-0 yenmişti.

KUPA MAÇI 18 HAZİRAN'DA 
Aytemiz Alanyaspor'un Ziraat Türkiye
Kupası yarı finalinde Antalyaspor ile
oynayacağı rövanş karşılaşması 18
Haziran Perşembe günü yapılacak.


