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Yeni dönemde 
3T … � 3’TE

Cengiz TOPÇU

'SEKTÖR ÇÖKTÜ'
Koronavirüs salgını tüm
dünyaya diz çöktürürken,
birçok sektörü de kriz eşi-
ğine sürükledi. Şehirler
arası ulaşım sektöründe
yaşanan durumu Alanya
Otogar Müdürü Gülerce,
"Taşımacılığın üzerinden
silindir geçti, sektör tama-
men çökmüş durumda. İn-

sanların yoksulluğu sektörü tamamen
bitirdi, fiyatlar ikiye katlandı" dedi.

'SENELERİMİZİ ALACAK'
Oda Başkanı Değirmenci ise, kısıtlama-
ların 1 Haziran itibariyle kalkacak ol-
masına rağmen esnafın tedirginliğin
sürdüğünü belirtti. Yaşanılan süreçte
ilçede birçok işletmenin kapalı oldu-
ğunu söyleyen Değirmenci, "Bu sı-
kıntıyı uzun süre atlatamayacağız
ve bu bizim birkaç yılımızı alacaktır"
diye konuştu.                           � 4'TE

UZERIMIZDENSILINDIRGECTI
Koronavirüs salgını ile birlikte birçok sektör çıkmaza girdi. Ulaşım sektörünün durumunu Gülerce, "Ulaşım sek-
törünün üzerinden silindir geçti" diye tanımladı. Değirmenci de esnafın toparlanmasının yıllar alacağını vurguladı.

Turizmden sonra Alanya'nın ekonomisine
katkı sağlayan tarım sektörüne koronavirüs

döneminde ilgi arttı. Salgın süre-
sinde sokağa çıkma yasağı ve
belirlenen kısıtlamalarla bah-
çelere yönelen ilçe halkı, ziraat
odasına koştu. Oda Başkanı
Göktepe, "Alanya Ziraat

Odası olarak bu süreçte oda-
mıza yeni kayıt için müracaatta

bulunanların sayısı
700- 800 kişi oldu
ancak bunlardan 565
kişiyi kayıt altına
aldık" dedi.   � 2'DE

Uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı Alanya'da belirlenen 85 noktada kılındı.
Maskesini ve seccadesini yanına alan cemaat, belirlenen cami bahçeleri ve pazar
alanlarına gelerek sosyal mesafeli şekilde saf tuttu ve namaz kıldı. Ayrıca Alanya
Belediyesi tarafından vatandaşa tek kullanımlık seccade dağıtıldı.              �2'DE

Normalleşme sürecinin 2. aşamasında
1 Haziran itibariyle Alanya Ceza-
evi'nin kapalı görüşleri yeniden başlı-
yor. Öte yandan TAV Havalimanları
tarafından işletilen Alanya-Gazipaşa
Havalimanı'nda da koronavirüse
karşı alınacak önlemlerle ilgili hazır-
lıklar tamamlandı.                 � 6-7'DE

Kapalı görüş ve uçuş başlıyor

İsmail Gülerce

Hüseyin Değirmenci

İlk Cuma
kılındı
İlk Cuma
kılındı
İlk Cuma
kılındı

Pandemi çiftçi yaptı
Pandemi süreci, vatandaşın özellikle tarıma yönelmesine neden oldu. Alanya’da bu
süre zarfında 565 kişi üretici olduğunu belgelendirerek ziraat odasına kayıt yaptırdı. 

Tahir Göktepe

Alanya'da 7 yıl önce mülk
edinen Jamaika asıllı Ka-
nada vatandaşı Reid, son
gelişinde Türk insanının
yardımseverliği ve cana ya-
kınlığından etkilenerek 3
günde ilçeye yerleşmeye
karar verdi.               � 6'DA

3 günde yerleşme
kararı aldı 

Umutlar yükseldi
1 Haziran'da kalkacak olan
seyahat kısıtlaması ve
Rusya Dışişleri Bakanlı-
ğı'nın Türkiye'de tatil yap-
mak konusundaki olumlu
görüşleri turizmcinin umut-
larını yükseltti.          � 4'TE

Burhan Sili

Mehmet 
Dahaoğlu



2 Cumartesi 30 Mayıs 2020 GÜNCEL

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

Genel Yayın Müdürü: Mehmet Ali GÜRSES

Hukuk Danışmanı: Arzu ÇETİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Öznur YILDIZ

Hilmi KARAGÖZ

Sayfa Sekreteri: Gürkan YALÇIN

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

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

İstihbarat
Tlf : 513 73 00
Fax: 513 96 00

Dağıtım:
Yunus Basın Ltd.Şti.

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

YEREL SÜRELİ YAYIN
Köşe yazılarının sorumlulukları yazarına aittir

30 Mayıs 2020 Cumartesi Yıl:15 - Sayı:4423

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

Tüzel Kişi Temsilcisi

Haber Müdürü: Ayşe Yağmur MERCİMEK

Genel Koordinatör: Gaye COŞKUN

Alanya'da 74 gün sonra sosyal mesafe
önlemleri kapsamında ilk kez cemaatle
birlikte cuma namazı kılındı. İlçede ca-

milerin avlularının yanı sıra meydan, açık
stadyumlar ve açık alanlar başta olmak üzere
85 noktada cuma namazı eda edildi. Belirle-
nen alanlar arasında yer alan Şelale Meyda-
nı’na gelen yaklaşık 200 kişi burada denize
sıfır noktada namaz saatini bekledi. Sosyal
mesafe kuralına uyulduğu alanlarda vatan-
daşlar kendi seccadesiyle gelirken, maske kul-

lanımına dikkat edildiği gözlem-
lendi. Belirlenen alanlarda kılınan
cuma namazının ardından vatan-
daşlar dağıldı.

'MUTLUYUZ'

Ersin Kaya, “Çok
risksiz görünüyor.
Zaten sosyal me-
safeye dikkat ede-
rek namaz kıldık.
Uzun bir aradan
sonra cuma na-
mazını kılabildiği-
miz için
mutluyuz” dedi.

'ÇOK 
SEVİNÇLİYİZ'

İrfan Hanoğlu, “İslam alemi
olarak çok sevinçliyiz. Bu-
günleri sabırsızlıkla bekledik.
Cenabı Allah’ta bizlere nasip
etti. Herkesin cuması müba-
rek olsun. Tedbirler çok iyi
alındı, arkadaşlar burada

bize yerleri gösterdi. Alınan tedbirler kapsa-
mında cuma namazımızı kıldık Allah kabul
etsin” dedi.

'KURALLARA
UYARAK 

NAMAZIMIZI 
KILDIK'

Alanya Belediyesi eski Baş-
kanı Hasan Sipahioğlu, "He-
pimiz kurallara uyarak
namazımızı kıldık. Allah bu
virüs belasından insanları-
mızı, bizleri, dünyayı korur inşallah" dedi.

'BÜYÜK BİR 
NİMETMİŞ'

İbrahim Aydoğan, "Camilere
tekrar kavuştuğumuzz için
çok mutluyuz. Toplu şekilde
cemaatle namaz kılmak
büyük bir nimetmiş, bunu öğ-
rendik" diye konuştu.  

� Alkın BİRİCİK

Dünyayı etkisi altına alan
Kovid-19 salgını nedeniyle va-
tandaşın tarımsal üretime olan

ilgisi de arttı. Tarımsal üretimde dün-
yada Türkiye önemli aktörlerden biri
olmasının yanı sıra ülkemizde de
Alanya’da o denli önemli üretim mer-
kezileri arasında bulunuyor. Örtü altı
sebze, muz, narenciye, zeytin, avokado
başta olmak üzere farklı tropikal
meyve türlerinin merkezi konumunda
bulunan Alanya’da ziraat odasına
kayıt için başvuran çifti sayısı Mart
ayından bu yana artış gös-
terdi. Alanya Posta TV’nin
sorularını yanıtlayan
Alanya Ziraat Odası Baş-
kanı Tahir Göktepe,  İçişleri
Bakanlığı genelgesine isti-
naden üreticilerimiz sokağa
çıkma kısıtlamasından
muaf tutuldular. Çünkü in-
sanların yaşamına devam
edebilmesi için her türlü
üretimin devam etmesi
lazım. Daha öncesinde ve bu
süreçte odamıza kayıt olmak isteyen-
ler, üretim yapıp yapmadığına dair
muhtarlarımızdan onay alıp yerinde
tespitleri yapılarak müracaatları so-
nuçlandırıp kayıtlarını yaptık. Kayıtlı
olanlara çiftçi belgesini verdik üretici-
lerimiz bu şekilde üretime devam etti.

MÜRACATLAR 
800'Ü BULDU

Alanya Ziraat Odası olarak bu süreçte
odamıza yeni kayıt için müracaatta
bulunanların sayısı 700- 800 kişi oldu
ancak bunlardan 565 kişiyi kayıt al-
tına aldık. ÇKS için kayıt olanlar var,

tarım Bağkur için kayıtlı üreticilerimiz
var, bankadan yatırım yapmak için
kredi müracaatta olanlar var" dedi.

KAYITLAR 
DEVAM EDECEK

2020 tarım takvimini 2019’un Eylül
ayından itibaren başladığına dikkat
çeken Göktepe, “Oda olarak 2020 için
bugüne kadar 7133 kişiye çiftçi belgesi
verdik. Bunlardan hem ÇKS için hem
de banka için olanlar var. Tarım Bağ-

Kuru için elektrik abo-
nesi için belge alan
üreticilerimiz bulunuyor.
Şuan için toplam üye sa-
yımız 21 bin 581 bunun
yaklaşık 3500’ü pasif du-
rumda.  2020 için 3735
üreticimiz ÇKS kaydı
yaptırdı. Ancak ÇKS ka-
yıtları pandemi nede-
niyle 2,5-3 aylık süreçte
üreticimiz sokağa çıkma
kısıtlamasına uydu,  30

Haziran’a kadar ÇKS kayıtları devam
edecek. Sayın Dışişleri Bakanımıza ve
ilgili bakanlıklara Cumhurbaşkanımı-
zın da talimatıyla bir karış boş toprak
kalmayacak demesi bizi çok mutlu
etti. Çünkü biz yöneticiler olarak ger-
çekten sonuna kadar en kaliteli üre-
tim yapma sözünü veriyoruz,
üyelerimizi ve üye adaylarımızı bu
yönde yönlendiriyoruz. Girdi maliyet-
lerimizi özellikle enerji hususunda
biraz daha esnetilmesini bir kilovat
saatin tarımsal aboneliklerde 50 ku-
ruşa inmesi hususunda da devlet bü-
yüklerimizden yardım bekliyoruz"
dedi. � Özgür YILMAZ

Alanya'da sahiller temizleniyor
Alanya’da ikinci normalleşme süreci ile birlikte sahillerin halkın kullanımına açıla-
cak olması nedeniyle ALTİD ve özel işletmeler plajda düzenleme yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ikinci normalleşme sürecini
açıklaması ile birlikte sokakta hare-

ketlilik artacak, plajlar belirlenen kurallara
göre kullanılabilecek. Bunun öncesinde ise
kış öncesinden bu yanan bakım yapılma-

yan Alanya sahillerinde çalışma başladı.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Key-
kubat Sahilinde dere yataklarında denize
karışan dal ve odun parçalarını iş makine-
leri yardımı ile toplayarak kumsalı yerli ve
yabancıların kullanımına hazır hale getiri-

yor.Sahil kenarında bulunan işletmelerde 1
Haziran’da başlayacak normalleşme ile bir-
likte müşteri almaya başlayacakları için
kendi işletmelerin önünde bulunan plajda
kum elemesi ve mesafe düzenlemesine baş-
ladı. �  Rayıf DOĞRULU

Sosyal mesafe kuralına uyan genç-
ler yürüyüş yapıp arkadaşları ile 1
haftalık özlemi giderdi. Alanya’da

da sokağa çıkan gençler maske ve me-

safe kuralına asgari öl-
çüde uyum gösterdi.
Park ve yeşil alanlarda
vakit geçirmeyi daha çok
tercih eden gençler pik-
nik yapıp sohbet ederek
kısıtlı zamanlarını de-
ğerlendirdi. 1 Haziran
itibariyle 0-18 yaş gru-
bunun tamamı, çar-
şamba ve cuma günleri
14.00-20.00 saatleri ara-
sında sokağa çıkma sı-

nırlamasına tabi olmayacak. Daha önce
kısıtlı olarak soka çıkma izni verilen 20
yaş altı için kural 18 yaş altı olarak de-
ğiştirilmişti. � Özgür YILMAZ

74 gün sonra Cuma namazı kılındı
Uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı valilik tarafından belirlenen alanlarda kılındı. Maskesini ve seccadesini yanına alan cemaat, belirlenen cami bahçeleri ve pazar alan-
larına gelerek sosyal mesafeli şekilde saf tuttu ve ardından namaz kılındı. Bazı pazar yerlerinde Alanya Belediyesi tarafından vatandaşa tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Korona nedeniyle
üretici sayısı arttı

Pandemi süreci ile birlikte sosyal yaşamdan ve
iş hayatından uzaklaşılması vatandaşın özel-
likle tarıma yönelmesine neden oldu. Alanya’da
bu süre zarfından 565 kişi üretici olduğunu bel-
gelendirerek ziraat odasına kayıt yaptırdı. 

Tahir Göktepe

Gençler sosyal mesafeye uydu
Pandemi nedeniyle soka çıkma kısıtlaması bulunan gençleri saat
11.00 itibariyle dışarı çıktı. Maske takarak sokağa çıkan gençler,
kentteki parkları doldurarak güzel havanın tadını çıkardı.
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Seyahat kısıtlamalarının kaldı-
rılmasının seyahat hareketle-
rine etkisi ülkelere göre

değişiklik göstersede şu anki görüntü
itibarı ile Temmuz başı gibi hareket-
lenme Avrupa birliği ülkeleri içinden
başlayarak ülkemizide içine alacak şe-
kilde genişlemesi (temkinli iyimserliği-
mizi koruyarak ) öngörülüyor. 

Tedbirler..
İlgili Bakanlıkların açıkladığı tedbir-

ler çerçevesinde  ulaşımdan konakla-
maya , yeme-içmeden alışverişe kadar
tüm sektörler ortaya çıkan ve daha ön-
ceden tecrübesi olmayan bu yeni du-
ruma karşı hazırlıklı olmaya ve güvenli
oldukları hissini vermeye çalışıyor.
Günlük hayatımızın bir parçası olan bu
tedbirler sosyal mesafenin korunması,
maske kullanımı ve temiz bir ortamda
servisin verilmesi ana hatları etrafında
ayrıntıları ile uygulama ortamı buluyor.

Zaman içersinde vakanın seyrine göre
güncellenecek bu tedbirler bir süre
daha hayatımızda olacak gibi duruyor. 

Özellikle tatil amaçlı ülkemize gelen
misafirler ve bu misafirin geldiği ülke
yönetimleri bunların dikkatle takipçisi
olacağı yönünde açıklamalar yapıyor. 

Bu tedbirleri uygulamak kendi sağlı-
ğımızın yanında sektörün canlanmasına
katkı sunmak açısından da önemli..

Alınan tedbirlere rağmen misafirde
“iyi bir tatil yaptım” algısını oluştu-
rabilmek ve olumlu geri dönüşleri
almak uygulamalardaki hassasiyeti-
mize bağlı olacaktır.

Talep..
Sürekli olarak gündemde yerini ko-

ruyan talebin oluşması ile ilgili zorluk-
lara rağmen tatil ihtiyacı olan bir
kesimin olacağı ve bu talebin ülkemize
yönelmesi için çaba göstermemiz gere-

kiyor. Ekonomik veya başka sebepler-
den de olsa ülkelerin oluşacak bu ta-
lebi kendi içlerinde karşılık bulması için
bu zor dönemde bir takım çalışmalar
yapması olağan karşılanmalıdır. Bu-
rada önemli olan bu durum karşısında
bizim ne yapacağımızdır. 

Öte yandan  daha önceki krizlerin
tersine kaynak pazarlarımızla ilgili si-
yasi bir sorunumuz olmaması bu tale-
bin ülkemize yönlenmesinde ciddi bir
dirençle karşılaşmayacaktır. 

Kaldı ki ülkemiz halen hem konak-
lama tesislerinin verdiği servis  hemde

fiyat anlamında avantajlı ve tur opera-
törleri içinde karlı olma özelliğini koru-
maktadır. Bütün bunlar göz önüne
alındığında oluşacak talebin baskısı
seyahat kısıtlamalarının kaldırılma-
sında etkili olacaktır.  

Tanıtım
Ocak ayından bu yana evlerinde

olan ve normal hayata dönmeye çalı-
şan  tüm ülkelerde tatil imkanı bula-
cakların alternatiflerine baktığımızda
özellikle Antalya bölgesi ön sıralardaki
yerini korumaktadır. 

Her ne kadar şu sıralar yapılan
“yumuşak tempoda” tanıtımların sı-
nırlı katkısı olsada haziran ortası itibarı
ile gerek ülke gerek bölge gerekse ko-
naklama tesisi bazında yapacağımız
“agresif” tanıtım çalışmaları ile “Biz
hazırız” mesajının verilmesi talebin
yönlenmesine katkı sunacaktır.

Seyahat dürtüsünü uyandıracak,

kendimizi hatırlatacak, sektör olarak
yaptıklarımızı ve kendilerini güvende
hissedebilecekleri duygunu verecek ça-
lışmaların ön plana çıktığı ve bütün ile-
tişim kanallarının kullanıldığı bu
çalışmalar bundan sonraki ana başlığı-
mız olacaktır. Yapılacak bu çalışma-
larda Tur operatörlerini de çalışmanın
içine katmak oluşacak faydanın katla-
narak geri dönüşünü sağlayacaktır..

Tüm bunların hayata geçirilebilme-
sinin ana faktörü hep tekrarlandığı gibi
virüsün seyri ile doğru orantılıdır.
Kabul edilebilir vaka sayıları umutları-
mızın gerçekleşmesi ve sektörün hare-
ketlenmesi için ön şart olarak
görünmektedir. 

Belki bölgelere göre vaka sayılarının
artık günlük olarak yayınlanması bu
konuda hem olası alınması gereken
tedbirler açısından hem de bölgenin
tatil yapmak için uygun olduğunu anla-
tabilmemiz açısından olumlu olacaktır.  

Yeni dönemde 3T …

Pandemi nedeniyle 90 gündür faaliyet gösteremeyen düğün
sektörü esnafının bağlı olduğu Düğün Saloncuları ve Or-
ganizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ), Cumhur-

başkanlığına 10 maddenin yer aldığı öneri mektubu gönderdi.
Salonları açamadıkları için kara kara düşünen sektör temsilcileri
tarafından hazırlanan öneri mektubunda, sektörün 1-15 Hazi-
ran tarihleri arasında açılma talebi olduğu belirtilerek, sektör es-
nafının mağduriyeti maddeler halinde anlatıldı. DÜSOİŞ,
hazırladığı öneri mektubunu bugün PTT aracılığıyla Cumhur-
başkanlığına gönderdi.

'ÇOK MAĞDURUZ'

DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, düzenlediği basın toplantısında
öneri mektubunun detaylarını ve esnafın pandemi sürecini an-
lattı. Ay, “Dünkü genelgede ismimiz çıkmadı. Cumhurbaşkanı-
mıza öneri mektubumuzu ilettik bugün postaya verdik. Talep
mektubumuzda kısaca bahsettik. Sektörümüzün problemlerini
anlattık. Bu şekilde devam ederse kaçak düğünlerin olacağından
bahsettik. Büyük illerde hemen hemen kısıtlama kalktı. Kaçak
düğünler olabilir. Bizim düğün salonlarımızda düğün yapılırsa
bizler her şeyi kontrol altına alacağız. Ateşler ölçülecek, maskeler
verilecek, sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Pandemi kurulu-
nun, bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın, valiliklerin istek-
leri varsa yerine getireceğiz. Bizler kurallar dahilinde çalışan
firmalarımız. Düğün saloncuları gerçekten çok mağdur. Bağlı sek-
törler de bizim yüzümüzden mağdur oldu” dedi.
En önemli sıkıntılarının biriken kiralar ve günü gelen çekler ol-
duğunu kaydeden Ay, “Önümüzde yine ödeme zamanı gelecek
olan kredilerimiz var. Gerçekten mağduruz. Bu konuda hükü-
metimizden destek bekliyoruz. Bizlerin açılış sürecinin bir an
önce belirlenmesini, gelin damat adaylarının, saloncuların ken-
dilerine yön verebilmesi lazım. Bu yönde hükümetimizin yar-
dımlarını esirgemeyeceğinden eminim” diye konuştu.

'1-15 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA
AÇILMA TALEBİMİZ VAR'

Öneri mektubuna değinen Barış Ay, şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanlığımıza sunduğumuz talep mektubunda müc-
bir sebeple kapatılan esnafa, saloncularımıza, organizasyoncu-
lara, nakdi yardım talebimiz var. Salgın süresi boyunca
hizmetlerde kullandığımız yiyecek ve İçeceklerde ÖTV'nin kal-
dırılması var. Salgın döneminde elektrik, su ve doğalgaz fatura-
larının ertelenmesini talep ediyoruz. Mücbir sebeple kapalı olan
esnafımızdan tabela vergisi, KDV, çevre temizlik vergisi ve işgal
vergisi gibi ödemelerin alınmaması, vergi, SSK, Bağkur prim
borçlarının 1 yıl ötelenmesi bu dönemde esnafın kapalı olduğu
dönemde kira desteği talebi var. Sektörümüzün acilen 1 Haziran
veya 15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var. Devle-
timizin koyacağı tüm kurallara uyacağız. On numara şekilde dü-
ğünler yapılacak.”

Düğün sektörü
kara kara düşünüyor

Korona virüs salgını nedeniyle 90 gündür çalışa-
mayan düğün sektörü esnafı, Cumhurbaşkanlı-
ğına 10 maddenin yer aldığı bir öneri mektubu
göndererek sorun ve taleplerini bildirdi.

Alanya Cumhuriyet Başsav-
cılığının koordinesinde
Alanya İlçe Emniyet Mü-

dürlüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele Grup Amirliği ekipleri,
uyuşturucu madde ticaretinin ve
kullanımının engellenmesine yö-

nelik yapmış olduğu çalışmaları
sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalış-
malarda takibe aldıkları Konaklı
Mahallesi’nde şüphelilerin adres-
lerine baskın düzenledi. Baskın-
larda M.A., A.A., Y.A., A.K., H.S.,
M.Ç., O.K., M.Ö., M.A.A., Y.D. ve

R.G. isimli şüpheliler gözaltına
alındı. Yapılan aramalarda kırmızı
ve yeşil reçeteyle satılan uyuştu-
rucu etkili 12 tablet ilaç, toplam
5.49 gram eroin ve bir miktar
esrar ele geçirildi. Emniyete geti-
rilen şüphelilerden 8’ine ‘Uyuştu-

rucu madde kullanmak' suçundan
hakkında işlem yapıldıktan sonra
savcılık talimatıyla serbest bırakı-
lırken, şüphelilere uyuşturucu
satan M.A., A.A. ve Y.A. ise işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk
edildi.

Uyuşturucu operasyonunda
11 gözaltı
Alanya 'da polisin düzenle-
diği uyuşturucu operasyo-
nunda 11 şüpheli gözaltına
alınırken, bir miktar eroin
ve esrar ele geçirildi.

Manavgat’ta başta Sarılar Mahallesi
olmak üzere jandarma sorumluluk böl-
gesinde motosiklet hırsızlığı olaylarının

artması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ile Ma-
navgat JASAT ekipleri tarafından ortaklaşa
çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçek-

leştiren şebekenin uyuşturucu bağlantılı olduğu
belirlenirken, A.K. isimli şebeke üyesi çalıntı bir
motosikletle yakalandı. Şebekenin diğer üyeleri
S.Y. ile S.S.'yi yakalayan ekipler, şebeke üyeleri-
nin ifadeleri doğrultusunda değişik adreslerde
yaptıkları aramalarda 5 adet çalıntı motosiklet,
6 adet oto teybi ile 11 gram eroin maddesi ele ge-
çirdi. Ele geçen motosiklet ve oto teypleri sahip-

lerine teslim edildi.
Suç şebekesinin, Manavgat ilçesinden çaldığı
malzeme ve motosikletleri diğer ilçelere götürüp
karşılığında uyuşturucu alıp Manavgat ilçesinde
sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan ve Ma-
navgat Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şa-
hıslardan S.Y. tutuklanırken diğerleri adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre
olay, Aydın Mahalle-
si'nde meydana

geldi. Aslan Apartmanında
ikamet eden Ahmet Kaya,
apartmanın çevresinde şüp-
heli bir şahsı fark etti.
Şahıs, apartman çevresinde
ne aradığını soran Kaya'ya,
tanıdığı bir kişiyi aradığını
söyledi. Durumdan şüphe-
lenen Ahmet Kaya tekrar
apartmana girdiğinde, daha
önce gördüğü şahsı bina içe-
risindeki depoda saklanırken
buldu. Komşularına haber veren
Kaya ve apartman sakinleri,
şahsı etkisiz hale getirip polisi
aradı. Olay yerine gelen polis

şahsı kelepçeleyerek Emniyet
Müdürlüğüne götürdü. Şahsın
daha önce de hırsızlıktan sabı-
kası bulunan Erdinç E. (22) ol-
duğu öğrenildi.

Hırsızı apartman sakinleri yakalattı
Gazipaşa'da hırsızlık şüphelisi, apartman sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Hırsızlık ve uyuşturucu şebekesine darbe
Manavgat'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla uyuşturucu bağlantılı hırsızlık şebekesi yakalandı. Yapı-
lan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 5 adet motosiklet, 6 adet oto teybi ile 11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın dünkü kabine toplantısının
ardından seyahetlere ilişkin ve

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklamaya istinaden turizmciler se-
vindi. Seyahat kısıtlamasının kalkacağının
açıklamasıyla iç seyahatin hareketleneceği
beklentisi netlik kazandı. Öte yandan
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Tür-
kiye'deki otellerin sıhhi ve epidemiyolojik
sertifikalandırılması tamamlandıktan
sonra Türkiye'de tatil yapmanın Rus tu-
ristler açısından mümkün olacağı belirtildi.
Konu ile alakalı Alanya Turistik İşletmeci-
ler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili
ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV)
Başkan yardımcısı Mehmet Dahaoğlu
Alanya Postası Gazetesi'ne konuştu.  

'ÇALIŞMALARIMIZI 
TAMAMLAMA 

AŞAMASINA GELDİK'

Sili, “Bu süreç içerisinde Sağlık Bakan-

lığı başta olmak üzere, ciddi çaba göste-
rildi ve sürecin doğru atlatılması nokta-
sında başarılı perspektif sergilendi.
Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'mız nezdinde sık sık toplantılar yapa-
rak, verilen talimat doğrultusunda
çalışmalar yaptık. Bu süreçte Alan-
ya'daki tesislerin neredeyse tamamı ka-
palı. İlçedeki 550 tesisten üçü açık. Bu
süreçte turizm paydaşlarının da içinde
olduğu bir komisyonla otellerde alınması
gereken önlemleri belirledik ve çalışma-
lara başladık. Sağlıklı Turizm Belgesi
alma anlamında çalışmalarımızı ta-
mamlama aşamasına geldik” dedi. 

'TÜRKİYE 
İLK AÇILACAK 

ÜLKE'

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına
değinen Sili, “Öncelikle tabi seyahat kı-
sıtlaması kalktıktan sonra, bunu daha
önce Bakanımız da ifade ediyordu; iç pa-
zarla başlayacağız demiştik. Ve Haziran
ayı itibari ile yavaş yavaş da olsa iç pa-
zarda bir hareketlilik olacağını görüyo-
ruz. Bu tabi normalleşme ve turizmin
hareketlenmesi açısından önemli bir
karar. Öyle görünüyor ki haziran ortası,
temmuz başında hareketlilik başlaya-

cak. Almanya 31 ülke açıkladı. Bu ko-
nuda AB ülkesi sınırları dışında 5 ülkeyi
de kapsamına aldı. Bir diğer taraftan Al-
manya'da hem kamuoyu ve hem tur ope-
ratörlerine, Türkiye talebi konusunda
yoğun ve ciddi bir kamuoyu oluşturul-
muş durumda, baskı söz konusu. Benim
görüşüme göre ikinci durumda Türkiye
ilk açılacak ülke" dedi.

'RUSYA PAZARI 
CİDDİ TALEP 
GÖSTEREN 
BİR PAZAR'

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gerekli
önlemlerin alınması durumunda Türki-
ye’ye seyahat izninin olabileceğine iliş-
kin açıklamasına dair Sili, “Diğer
tarafta Rusya ile alakalı olarak zaten
bunu daha önce de söylüyorduk bu
süreç bizde doğru düzgün iyi bir şekilde
idare edildi. Ancak kaynak pazarları-
mızda da bu sorunun yani pandemi so-
rununun halledilmesinden sonra
hareketlilik başlayacaktır. Daha önce
de 1 Ağustos tarihini vermişti Rusya pa-
zarı. Bunun belki biraz öne çekilme ola-
sılığı var. Fakat bu pandemi sorunu
halledildikten sonra Rusya pazarı da

özellikle Antalya bölgesinde ciddi talep
gösteren bir pazar bu anlamda turizmin
hareketleneceğini düşünüyorum” ifade-
lerini kullandı. 

YENİ TATİL 
FORMUNU 

SUNMA ZAMANIMIZ 
GELDİ

Dahaoğlu ise, “Tüm dünya ülkeleri ola-
rak yaşadığımız pandemi sürecinde, ya-
şamsal faaliyetlerimizi sürdürme
gayretindeyiz. Tanımadığımız bir virüsle
mücadele ederken, alışkanlıklarımız ve
işimizi yapma biçimimiz de değişmek
durumunda kaldı. Her gün güncellenen
bilgiler ışığında, günlük önlem ve kural-
lar da değişiyor. Yeni vaka sayıları azaldı
ve yeni normal hayata dönüş başladı. Ay-
lardır evlerinde kapalı kalan tüm insan-
lar, havaların da ısınmasıyla tatile
çıkmak istiyor. Bu noktada biz turizmci-
lerin hem kendimizi hem misafirlerimizi
koruma bilinciyle yeni tatil formunu
sunma zamanımız geldi. Bilim kurulu-
nun bilgileri ışığında belirlenen sosyal
mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir
eğlence, dinlence şekliyle hizmet ver-
meye hazırız” dedi.

'ÜLKEMİZİN BÜYÜK
PAZARLARINDAN

OLAN RUSYA SEKTÖRE
HAREKETLİLİK 

GETİRECEK'

Dahaoğlu, “Rusya gibi ülkemizin büyük
pazarlarından olan bir ülkenin de, sıcak
iklim özlemi içindeki vatandaşlarını,
güven duyarak ülkemize göndermesi
sektörümüze hareket getirecek. Tabi ki
gelecek misafirlerin de gerekli kontroller
yapılarak kabul edilmesi şart, bizler de
gerekli sertifika ve hijyen hazırlıkları-
mızı yaparak yeni sezon startını verece-
ğiz. Tedbiri elden bırakmadan,
misafirlerimizin de desteği ve işbirliği ile
altından kalkacağımıza inanıyorum.
Devletimizin de turizmin sürdürülebilir-
liği açısından, gerekli teşvik ve destek-
leri vereceğini biliyoruz” ifadelerini
kullandı. � Haber Merkezi

Umutlar yükseldi
Koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen sektörler başında yerini

alan turizm sektörü, son gelişmelerle umutlarını yükseltti. 

Burhan Sili Mehmet Dahaoğlu

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok Alanya'da
birçok gıda sektörüne hizmet veren işletme ka-
palı yada paket servis sistemi ile çalışıyordu.

CumhurBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Haziran
itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bah-
çeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işlet-
meler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar
hizmet vermeye başlayacağını duyurması ile hazırlık-
lar başladı. Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokanta-
cılar, Kafeteryacılar, Turistik Eşya Satıcıları Odası
Başkanı Hüseyin Değirmenci sürece ilişkin konuştu. 

'BU SÜRECİ ATLATMAK ZOR'

Alanya'da başkanı olduğu oda bünyesinde bulunan
250 işletmenin 100'ün kapalı, 150'sinin ise paket ser-
visle çalışmaya devam ettiğini söyleyen Değirmenci, "
1 Haziran’dan itibaren tüm işletmeler kontrollü sos-
yal hayata geçiş yapacak. Kafeler, Restoranlar, çay
bahçeleri açılacak. Yalnızca nargile ve eğlence me-
kanları  kapalı olmaya devam edecektir.  Bu süreci at-
latmak çok zor olacak. 

'BİRKAÇ YILIMIZI ALACAK'

2016’da Rusya ile yaşadığımız krizin
arkasından toparlanmamız üç se-
neyi bulmuştu. Şu an bu son üç
ayda yaşadığımız sıkıntıdan
büyük ihtimalle turizimde de ge-
lecek olan turist sayısını bilemedi-
ğimiz için hala da bir belirsizlik

içerisindeyiz. Türkiye’yi bilemi-
yorum ama Alanya’ya

gelecek olan dövizin
yeterli olmayaca-
ğını düşünüyorum.
Bu sebepten dolayı
esnaf tedirgin. Bu
sıkıntıyı uzun
süre atlatama-
yacağımız  ve
bu bizim birkaç
yılımızı ala-
caktır" dedi. 

� Haber 
Merkezi

Gelecek Partisi (GP) Alanya İlçe
Başkanı Hüseyin Tuluk ve yö-
netimi, Alanya Kaymakamı

Mustafa Harputlu'yu makamında zi-
yaret etti. Koronavirüs salgını süreci
hakkında Alanya'nın izlediği yol hari-
tasının konuşulduğu ziyarette, ilçede
gerçekleştirilen çalışmalar hakkında

da istişarede bulunuldu. 

'İSTİŞAREYE AÇIĞIZ'

Kaymakam Harputlu, Tuluk'a
nazik ziyaret için teşekkürlerini ile-
tirken, Alanya için yeni bir sürece

girildiğini, bu süreçte tüm siyasi
partiler ile uyum içinde birlikte ça-
lışılacağını vurguladı. Harputlu ay-
rıca, koordinasyon sağlanarak
Alanya’nın kamu düzenini nasıl
daha iyi hale getirileceği noktasında
çalışmalara yoğunlaştıklarını, dola-
yısıyla her türlü istişareye açık ol-

duklarını belirtti.

'ÜZERİMİZE DÜŞEN
NE VARSA HAZIRIZ'

Tuluk ise, “Kamu düzeninin Genel
Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu’nun Başbakanlığı döneminde
de sıklıkla ifade ettiği bir durum ol-
duğundan dolayı bu sürece katkı
sağlama konusunda sonuna kadar
destek ve istişareye açığız. Kamu
düzenini tesis etme hususunda Ge-
lecek Partisi Alanya İlçe Teşkilatı
olarak üzerlerimize düşen ne varsa
hazırız" dedi.

KAYMAKAMA TABLO
HEDİYE EDİLDİ

Tuluk, Alanya Kaymakamı Harput-
lu’ya Osman Hamdi Bey’in Osmanlı
Dönemindeki aydınların sosyal ha-
yatını resmettiği “Satranç Oynayan
İki Adam” isimli tablosunu hediye
etti. � Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın dün kabine top-
lantısının ardından genelge

açıklandı. Açıklanan genelgede se-
yahat kısıtlamasının da kalkacağı
belirtildi. Konu ile alakalı Alanya

Otogar Müdürü İsmail Gülerce, fi-
yatların neye göre değiştiğini, oto-
büslerde nasıl bir sistem
uygulanacağını ve bilet satışlarında
talep olup olmadığını Alanya Pos-
tası Gazetesi'ne anlattı.  

SEKTÖR TAMEMEN
ÇÖKMÜŞ DURUMDA

Müdür İsmail Gülerce, “Fiyat aralığı
kilometreye göre değişiyor. Kilometre
itibari ile 100 km’den 1000 km’ye
kadar 400 TL. 400 km 200 TL. 600
km 300 TL. Koronavirüs önlemlerine
uygun olarak 30 kişilik otobüslerimi-
zin yüzde 50’si dolacak şekilde yolcu
alınacak. Bu durumda yüzde 50 kap-
asiteyle çalışılacak. Bu yüzden de fi-
yatlarımızda büyük bir artış yaşandı.
Koltuk sayısı 40 ise 20 yolcu alınacak.

Bilet satışlarında herhangi bir talep
henüz yok. Çok ciddi bir şekilde dur-
gunluk var. Taşımacılığın üzerinden
silindir geçti sektör tamamen çökmüş
durumda. Fiyatlar, geçim zorluğu ve
insanların ekonomik sıkıntıları hep-

sinin üstüne bindi. İnsanların yoksul-
luğu sektörü tamamen bitirdi fiyatlar
ikiye katlandı. Aynı zamanda 3-4
aydır yaşanan ekonomik sıkıntılar da
bizleri vurdu” ifadelerini kullandı. 

� Haber Merkezi

Esnaf tedirgin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı
işletmelerin 1 Haziran itibariyle
açılacağını duyurmasının ardından
gelinen noktaya ilişkin açıklama
yapan Değirmenci, yaşanılan sü-
reci atlatmanın yıllar alacağını söy-
ledi. Değirmenci, "Esnaf tedirgin.
Bu sıkıntıyı uzun süre atlatamaya-
cağımız  ve bu bizim birkaç yılımızı
alacaktır" dedi.

Hüseyin Değirmenci

'Taşımacılığın üstünden silindir geçti'
1 Haziran itibariyle kaldırılacak olan seyahat kısıtlamasının ardından gözler taşımacılık sektörüne çevrildi. Salgın
sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar dan dolayı bilet fiyatlarındaki yükselişle birlikte, otobüs biletlerine ilgi de düştü

İsmail Gülerce

GP'den kaymakama ziyaret
GP Alanya İlçe Başkanı Tuluk beraberindeki heyetle Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu makamında ziyaret etti. 
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TAV Havalimanları İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan
"Tüm dünyada havacılık sektörünü

derinden etkileyen koronavirüs pandemi-
sine karşı bilim insanlarının, ulusal ve
uluslararası otoritelerin önerdiği önlem-
leri tam olarak alıyoruz. Bu süreçte önce-
liğimiz yolcularımızın ve çalışanlarımızın
sağlığını korumak oldu. Uçuş kısıtları ne-
deniyle Mart ayından bu yana havali-
manlarımız ticari yolcu trafiğine kapandı.
Kargo ve vatandaşlarımızı ülkeye geri ge-
tiren uçuşlara gerekli önlemleri alarak
hizmet vermeye devam ettik. Haziran ba-
şında önce iç hatlar ardından da dış hat-
lar uçuşlarının kademeli olarak
başlamasını bekliyoruz. 

'ÖNGÖRÜLEN 
TEDBİRLER ALINDI'

Terminallerimizde, pandemi sertifikas-
yonu kapsamında öngörülen tedbirleri
aldık. Yurtdışında işlettiğimiz ve uçuşla-
rın açıldığı havalimanlarımızdaki dene-
yimi de kullanarak, yolcularımıza
güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi
sunmak üzere çalışacağız. Güvenlikten
yiyecek-içecek alanlarına, özel yolcu sa-
lonlarından yer hizmetlerine ve duty-
free'ye kadar havalimanı değer
zincirinin her halkasında yer aldığımız
için, yolcularımızın her aşamada en yük-

sek standartta hizmet almasını sağlaya-
bileceğiz. Türkiye'nin bu süreci başarıyla
yönetmesini sağlayan Kültür ve Turizm,
Ulaştırma ve Sağlık bakanlıklarımıza,
DHMİ, SHGM ve havayollarımız başta
olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşek-
kür ediyoruz" dedi.

İŞARETLEMELER 
VE YÖNLENDİRMELER

YAPILDI

Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Serti-
fikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak,
yolcuların ve havalimanı çalışanlarının

terminal genelinde fiziksel mesafelerini
korumalarına yardımcı olmak üzere yön-
lendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

DÜZENLİ OLARAK DE-
ZENFEKTE EDİLECEK

Yolcuların uygun olan her aşamada
temas etmeden hizmet alabilmesi için
düzenlemeler gerçekleştirildi. Terminal
genelinde sık kullanılan alanlar, x-ray ci-
hazları ve yüzeyler düzenli olarak de-

zenfekte edilecek.

EĞİTİM VERİLDİ

Görevlerine uygun olarak tüm çalışanlara
eğitim verildi. Tüm havalimanları mas-
keyle ve gerekli durumlarda siperlik, eldi-
ven ya da uygun kıyafetlerle hizmet
verecek. İlk aşamada havalimanlarına
yolcu olmayanların girişine izin verilmeye-
cek ve tüm yolcuların maske takması zo-
runlu olacak. � Haber Merkezi

Dünyayı etkisi altına alan ve herkesin ken-
dini evlerine kapatmasına neden olan ko-
ronavirüs salgını, Türkiye'de etkisini

yitirmeye başladı. Birçok Avrupa ülkesi ve
ABD'ye göre daha kontrollü yönetilen pandemi
süreci çoğu yabancının da dikkatini çekiyor. Tür-
kiye'nin yönettiği pandemi sürecini daha güvenli
bulan birçok yerleşik yabancı ve Türkiye'de evi
bulunan turistler, bu dönemi ülkeleri yerine bu-
rada geçirmeyi tercih ediyor. Bunlardan birisi de
aslen Jamaikalı olan, uzun yıllardır Kanada'da
yaşayan Enett Reid oldu.Daha önce İtalya ve İn-
giltere'de yaşayan ve Hollywood'un ünlü oyuncu-
larından Ayisha Issa'nın da annesi olan Enett
Reid, Türkiye'ye ilk kez, İngiltere'de yaşayan
ama Alanya'da evi bulunan kuzeninin ısrarıyla
geldi. 2013 yılında çok uzak olduğu için kendisine
çılgınca gelen bir teklifi değerlendirmeye karar
veren Reid, kuzeninin 'Ne kaybedersin, seyahat
etmeyi seviyorsun hadi çık gel' lafı üzerine o yıl
ilçeye geldi. Alanya'yı çok beğenen Enett Reid
yine o sene kuzeni gibi ilçede mülk edindi. Yakla-
şık 6 yıldır belli aralıklarla Alanya'ya gelip giden
Enett Reid, geçen yıl aralık ayında geldikten
sonra bu kez ilçeye yerleşmek istedi. Son geli-
şinde 3 gün kaldıktan sonra Türk insanının yar-
dımseverliği ve cana yakınlığına hayran kalan
Enett Reid, Kanada'dan Alanya'ya yerleşmeye
karar verdi.

'ALANYA'DA KENDİMİ ÇOK
GÜVENDE HİSSETTİM'

Alanya'dan sık sık 'Güzel Alanya' diye bahseden
Enett Reid, ilçeye neden geldiğini anlattı. Alan-
ya'ya gelmeden önce ilçeyi internetten araştırdı-
ğını ve en başta geniş sokaklarına hayran
kaldığını söyleyen Enett
Reid, geldikten sonra ise
Türk halkının iyiliksever ol-
masından, yardımlaşmasın-
dan çok etkilendiğini
kaydetti. Restoranlarını çok
sevdiğini, Alanya'ya geldi-
ğinde bir ev kiraladığını ve
iki hafta orada kaldığını söy-
leyen Reid, kuzeni İngilte-
re'den geldikten sonra
onların yanına geçtiğini ak-
tardı. Burada yalnız geçirdiği
iki hafta boyunca çok mutlu
olduğunu ve Alanya'ya yer-
leşmeyi tercih ettiğini belir-
ten Reid, "Alanya güzel
olmasının dışında güvenli bir
yer. O anda kendimi çok gü-
vende hissediyordum. Bilme-
diğim bir ülkede ilk gece
yanımda cüzdanım, bütün
param, kredi kartlarım, tele-
fonum kısaca her şeyim yanımdaydı ve tek ba-
şıma dolaşmak için kendimi yeterince rahat
hissediyordum. Çoğu yerde böyle bir şey yapa-
mazsınız. Bundan hemen etkilendim" dedi.

'HAYATIMIN GERİ KALA-
NINI ALANYA'DA GEÇİR-

MEK İSTEDİĞİMİ ANLADIM'

Tosmur Mahallesi'nde evi bulunan kuzeninin ya-
nına yerleştikten sonra herkesin onu tanıyor ol-
masından çok etkilendiğini dile getiren Reid,

"Nasıl etkilendim; hiç unutmam Türk insanları
bize karşı çok nazikti ve sürekli çay içmeye davet
ediyorlardı. Böyle bir şey daha önce hiç yaşama-
dım. Her yerde oturup, çay içerdik. Daha gün bit-
meden çay içmekten karnım şişmişti. Aman
tanrım burası nasıl bir yer, inanılmaz hoşuma
gitti. Çay o kadar aklımda kaldı ki Kanada'da
bütün arkadaşlarıma söyledim. Benim de arka-
daşlık kurmam uzun sürmedi. Bir sürü insanla
tanıştım. Bu pandemi döneminde bana çok yar-
dımcı oluyorlar. Dışarıya çıkamadığımdan dolayı
benim için alışveriş yapıyorlar, birçok şeyi halle-
diyorlar. Yemek bile yapıyorlar, harikalar. Bu çok
güzel bir şey, insanlar çok nazik ve yardımcı
olmak istiyorlar. Herkes mükemmel diyemem
hiçbir yerde herkes mükemmel değil. Ama bura-
daki insanlar daha iyi kalpli ve yardımseverler.
Yabancıları sıcak karşılıyorlar. Hayatımın geri
kalanını Alanya'da geçirmek istediğimi anladım"
diye konuştu.

ALANYA'YA TAŞINMAYA 
3 GÜNDE KARAR VERDİ

Alanya'ya yerleşme kararını sadece 3 gün içinde
verdiğini kaydeden Reid, şunları söyledi: "Burada
dışarıya çıkınca herkes seninle konuşur. Normal
şartlarda, kendi ülkelerinde seninle asla tek ke-
lime bile konuşmak istemezler. Bu bir gerçek.
Onlar farklı bir ruha sahip. ve bu nedenle Alanya
gibi bir yerde insan emekli olmak ister. Avru-
pa'nın çoğu ülkelerinde Kuzey Amerika'da da in-
sanlar evlerinde yalnız başına hayatlarını
kaybedebilir ve kimsenin haberi olmaz, bu ger-
çek ve üzücü bir şey. Kimse kimseyle konuşmaz.
Alanya'ya taşınma kararı vermek benim için
kolay oldu. Alanya'da 3 gün geçirdikten sonra bu-
rada yaşamak istediğimi anladım. ve satılık daire
aramaya başladım. Daire aldıktan sonra ilk baş-
larda 6 ya da 8 hafta kalıp geri dönüyordum.
Fakat sonra Alanya'da daha çok kalmaya karar

verdim. 8 Aralık 2019 itibaren
Alanya'dayım ve şu ana kadar
kaldığım en uzun süre."

'TÜRKİYE İNA-
NILMAZ İŞLER

ÇIKARIYOR'

Enett Reid, normal şartlarda
22 Mart'ta Kanada'ya dön-
meyi planladığını, koronavi-
rüs salgınının çıkmasıyla
uçuşunun iptal olduğunu, tek-
rar 5 Mayıs'a bilet aldığını
ancak yeniden iptal olunca
pandemi sürecinin tamam-
lanmasından sonra sadece iş
için gidip, geleceğini söyledi.
Türkiye'nin uyguladığı salgın
tedbirleri hakkında da konu-
şan Reid, Türkiye'nin inanıl-

maz işler çıkardığını vurguladı. Reid, "Sokağa
çıkma yasağına başından beri uyuyorum. Bence
Türkiye tedbir konusunda inanılmaz iş çıkartı-
yor. Haberleri izlerken hızlı tedbir almayan ülke-
lere baktığınız zaman Türkiye'ye göre durumları
daha kötü. Mesela Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada, İtalya, İspanya'da durumlar hiç iyi değil.
Bazı insanlara göre Türkiye Cumhurbaşkanının
kararları çok sert geliyor ama bence bazen hepi-
miz çocuk gibiyiz ve birinin bize ne yapmamız ge-
rektiğini söylemesi lazım. Yoksa herkes kafasına
göre davranır ve felaket doğarsa herkes baştaki
kişiyi suçlamaya başlar ve 'sen bizi durdurmadın'
derler. Uygulanan tedbirler bence doğru" dedi.

'AKIL SAĞLIĞIMIZ İÇİN
ÖNEMLİ'

Aslında 65 yaş üstüne sabah erkenden en azın-
dan bir, iki saat izin verilse güzel olacağını da be-
lirten Reid, hareketsiz kaldıkça kötü olduklarını
ifade etti. Reid, "Evde yoga yapıyorum, mümkün
oldukça evin içerisinde hareket etmeye çalışıyo-
rum, sitenin bahçesinde yürüyorum. Bu benim
tek şikayetim. Bizi daha fazla evde tutacaklarsa
başka sorunlar ortaya çıkabilir. Daha çok psiko-
lojik olarak mesela paranoya, korku, diğer insan-
lardan çekinecekler, maskesiz olanlardan
korkacaklar. Kafeste daha fazla kalırsak sonra bu
kafesten çıkmaktan korkacağız. Sadece Türkiye
için değil herkes için. Akıl sağlığı konusunda risk
yaratıyor. Ben çok şanslıyım çünkü burada çok
insan tanıyorum ve onlarla iletişimdeyim. Her-
kes beni merak eder nasıl olduğumu sorar. Per-
deyi açık göremezlerse hemen arayıp iyi miyim
diye kontrol ederler. Yani yalnız değilim ama bazı
insanlar öyle" diye konuştu.Alanya'da yemekle-
rin taze ve lezzetli olduğunu da belirten Reid,
"Burada yemekler dışarıdan değil yetiştiği yer-
den geliyor. Kanada'da yiyecekler Meksika'dan,
Güney Amerika'dan geliyor. Ama burada her şey
mevcut. Kolay ve masrafsız bir şekilde taze ürün
bulabiliyorsunuz" dedi.

'BURADA OLMAKTAN 
ÇOK MUTLU, 

GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR'

Enett Reid'e Alanya'ya geldi-
ğinde ev bulmasında yar-
dımcı olan Emlak
Profesyonelleri Derneği
(TTPP (The Turkish Pro-
perty Professionals) Kurucu
Başkanı, Alanya Tanıtma
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,
emlak danışmanı Dr. Yakup
Uslu ise, "Bizim için çok iyi
bir tanıtım aracı oldu. Sü-

rekli sosyal medyada Alanya'yla ilgili fotoğraflar
paylaşıyor. Oradaki insanlara sanki bizim tanı-
tım elçimiz gibi haberler geçiyor. Bizim için tabii
ki gurur verici bir şey. Enett Hanım mart ayında
koronavirüs başladıktan sonra, Türkiye'de kal-
mayı tercih etti. Burada kaldığı için de çok mutlu.
Kendisiyle sürekli konuşuyor, herhangi bir şeye
ihtiyacı olup olmadığını soruyoruz. Hatta ben
kendi bahçemizden portakal götürdüm çok mem-
nun oldu. Site görevlisi ve jandarma da çok yar-
dımcı oluyor. Hatta jandarma alışverişini yapıp
teslim etmiş. Çok duygulanmış, bunu sosyal med-
yada da paylaştı. Burada olmaktan çok mutlu,
gitmeyi düşünmüyor" diye konuştu.

'ALANYA AVRUPA ÜLKELE-
RİNDEN DAHA GÜVENLİ'

Yerleşik yabancılarla sık sık irtibat halinde ol-
duklarını da anlatan Yakup Uslu, onların Alan-
ya'yla ilgili düşünceleri hakkında şöyle
konuştu:"Bizim Alanya çevresinde oldukça fazla
yabancı misafirimiz var. Artık onlara müşteri di-
yemiyoruz, müşteriden çok dost olduk kendile-
riyle. Alanya'da yaşamaktan hepsi mutlu. Çünkü
Alanya Türkiye'nin belki de dünyanın en güvenli
turizm destinasyonlarından bir tanesi. Bunu bi-
liyorlar, bugün giderseniz Avrupa'nın hiçbir ye-
rinde, turizm destinasyonlarında gece yarısı
insanlar sokağa çıkamazlar."

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan koronavirüs
önlemleri kapsamında çalışmalarını yürütürken, diğer
yandan alt ve üst yapı çalışmalarını aksatmadan sür-

dürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Biri-
mine bağlı Kırsal alan ekipleri, yaz sezonu öncesi kırsal
mahallelerdeki grup yollarında bakım, onarım, şarampol te-
mizliği,  yağmur gideri temizliği ve yama çalışması gerçekleş-
tiriyor. Ekipler, Dim grup yolu Uzunöz mahallesi mevkiinde
heyelan nedeniyle yola dökülen toprağı temizledi. Ayrıca grup
yolu Dim Alacami mahallesi yolunda ise yama çalışması ger-
çekleştirdi. Demirtaş bölgesinde bulunan Fakırcalı ve Başköy
grup yolunda da bakım,  onarım ve yama çalışması yapıldı. Kır-
sal alan ekipleri diğer yandan yaz aylarında Alanya ve Gün-
doğmuş'ta yaşayan vatandaşların kullandığı Taşatan grup
yolunda bakım onarım ve yama çalışmasının yanı sıra şaram-
pol ve yağmur gideri temizliği gerçekleştirdi. � Haber Merkezi

Alanya Belediyesi ekipleri, Atatürk Caddesi’nde araç tra-
fiğini rahatlatmak amacıyla yapılan yol genişletme ça-
lışmaları kapsamında refüjlerde yeni düzenlemeler

yapıyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, yeni yapılan refüjlerde mevsimlik çiçekler, çok yıl-
lık bitkiler, çim ekimi gibi çalışmalar yapmaya devam ediyor.  

'3.5 KM’LİK REFÜJ ÇİZGİSİNDE ES-
TETİK BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar,
yaptığı açıklamada; “Alanya’mızın göz bebeği caddelerinden
birisi olan Atatürk Bulvarı ve Ahmet Tokuş bulvarı üzerinde
bulunan orta refüjde peyzaj düzenlemelerine başladık. 3.5
km’lik refüj çizgisinde mevsimlik çiçekler, çok yıllık bitkiler,
çim ekimi ve çalı grubu bitkileri kullanarak estetik ve şık gö-
rünümlü bir alan hazırlıyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede
tamamlayarak bu görsel şöleni vatandaşlarımızın hizmetine
sunacağız.” dedi. � Haber Merkezi

GZP yeni düzene hazır
TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Alanya-Ga-
zipaşa ve Antalya havalimanlarında koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

3 günde yerleşme kararı aldı
Alanya'da 7 yıl önce mülk edinen Jamaika asıllı Kanada vatandaşı
Enett Reid (73), son gelişinde Türk insanının yardımseverliği ve cana
yakınlığından etkilenerek 3 günde ilçeye yerleşmeye karar verdi. 

Enett Reid

Yakup Uslu

Görsel şölen yaşatılacak
Alanya Belediyesi, Atatürk Bulvarı ve Ahmet
Tokuş Bulvarı üzerinde yeniden düzenlenen orta
refüjde, bitkilendirme çalışmalarına başladı.

Kırsala yaz bakımı
Büyükşehir
Belediyesi
Kırsal alan
ekipleri, Alan-
ya'nın farklı
mahallelerin-
deki yollara
yaz bakımı
yapıyor.
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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 SEN TEZ (TEK RAR)

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 A LAN YA GÜ NE ÞÝ

24.00 ATV A NA HA BER

KANAL A

07:00 ANA HABER
07:30 MÜZİK SAATİ
08:00 HABERİN M. (T)
09:30 HABERİN M. (T)
10:00 YABANCI SİNEMA
12:00 ARA HABER
12:30 YABANCI SİNEMA
14:00 BELGESEL
15:00 MÜZİK SAATİ
17:00 ULUSAL HABERLER
18:00 SİNEMA GÜNLERİ
18:30 SİNEMA GÜNLERİ
19:00 ANA HABER
20:00 SİNEMA GÜNLERİ
22:00 A MAGAZİN (T)
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 

08:00 ANA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

12:00 ARTI HABER(T) 

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ

15:00 SİNEMA 

18:00 SAĞLIK ZAMANI (T)

18:30 ANA HABER 

21.00 HABER SAATİ 

ETHEM 
KAYGISIZ

PİŞMAN OLURDA
GELİRSEN

Yüreğim  yandığında, seni düşünürüm
Çünkü unutmadım, seninle övünürüm
Bir daha göremem diye, hep üzülürüm
Pişman olur gelirsen,gönül kapım açık

Gece rüya görsem, inan ki seninleyim 
Yıllar ayrı geçse de, yine sevginleyim
Seni çok özledim, geliver bir göreyim

Pişman olur gelirsen,gönül kapım açık

Kulağım  çınlasa,  döner  seni  anarım
Seni candan sevdim, sevdana yanarım
Gözümde nursun,yerine kimi koyarım
Pişman olur gelirsen,gönül kapım açık

Gözüm seğirse, hemen yüreğim acıyor
Ayrılık  aklıma düşse, kalbim  kanıyor
Acılar hiç  dinmiyor, gözlerim  ağlıyor 

Pişman olur gelirsen,gönül kapım açık

Her hatırladığımda, bil ki  yanındayım
Uzak sanma, damarındaki kanındayım
Beni sevmesen de, yine de aşkınlayım
Pişman olur gelirsen,gönül kapım açık

Sağlık Bakanlığının talimatları doğ-
rultusunda İl Sağlık Müdürlüğünde
kurulan Psiko-Sosyal Destek (PSD)

Birimi, 30 Mart 2020 tarihinden beri da-
nışma hattı üzerinden hizmete vermeye
devam ediyor. Antalya İl Sağlık Müdürlü-
ğü'ne bağlı 14 kamu hastanesi ile 10 ilçe
sağlık müdürlüğünde de Psiko-Sosyal
Destek Birimi kuruldu. İlgili birimlerde
psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı,
çocuk gelişimci ve diyetisyen meslek un-
vanlarına sahip personeller görev yapıyor.
Psiko-Sosyal Destek (PSD) Birimi da-
nışma hattını pandemi sürecinde kaygı,

stres, öfke kontrolü problemi yaşayan,
madde kullanan ve sosyal destek ihtiyacı
olan kişiler arayarak hizmet aldılar. Va-
tandaşın ihtiyaç durumuna göre Vefa Sos-
yal Destek Gruplarına, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına,
İŞKUR, ŞÖNİM ve AMATEM gibi ku-
rumlara da yönlendirmeler yapıldı.

3 BİN VATANDAŞA 
DESTEK VERİLDİ

Ayrıca ilgili birimler tarafından Covid-19 ta-

nısı veya şüphesiyle hastanede tedavi gören
ya da evde izole vatandaşlar aranarak PSD
hizmeti veriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve
bağlı kuruluşlarında yer alan PSD Birim-
lerince şu ana kadar 3 bin 120 vatandaşa
psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuldu.
Bu vatandaşların bin 103’ü 65 yaş üstü,
273’ünü ise 20 yaş altı kişiler oldu.

2 BİN ÖĞRENCİ DE HİZ-
METTEN YARARLANDI

PSD İl Koordinasyon Kurulu kararları

doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü bünyesinde görev yapan psikolojik
danışman ve rehber öğretmenlerin, pan-
demi döneminde yoğun çalışan sağlık
personellerinin çocuklarına psiko-sosyal
destek hizmeti sunması kararı verildi ve
bu doğrultuda 2.389 öğrenciye hizmet
verildi. Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.
Ünal Hünür, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü'nün konu ile il-
gili yürüttüğü çalışmalarda 312 kişiye,
Akdeniz Üniversitesi'nin ise 36 kişiye
psiko- sosyal destek hizmeti sunduğunu
söyledi. � İHA

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), Nisan ayı dış ticaret
istatistiklerini açıkladı. İhra-

cat, 2019’un Nisan ayına göre yüzde
41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon
dolar, ithalat ise yüzde 25,0 azala-
rak 13 milyar 553 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti.
Antalya'da ihracat 2020 yılı Nisan
ayında, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 6,4 azalarak 125,2 mil-
yon dolar oldu. İthalat yüzde 18,1
artarak 102,5 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Isparta'da ihracat yüzde geçen yıla
göre 9,3 artarak 14,1 milyon dolar,
ithalat da yüzde 6,2 artarak 4,1 mil-
yon dolar olarak kaydedildi. Bur-
dur’da ise ihracat geçen yıla göre
yüzde 22,2 azalarak 13,3 milyon
dolar, ithalat ise yüzde 75,8 azala-
rak 0,5 milyon dolar olarak gerçek-
leşti. � Haber Merkezi

Adalet Bakanı
Gül: "Adliye-
lere girişte

ateş ölçümü yapıla-
cak, ateşi 38 dere-
ceyi geçenler sağlık
kurumuna yönlendi-
rilecek." Adalet Ba-
kanı Gül açıkla-
masında, "Adliye-
lere girişte ateş öl-
çümü yapılacak,
ateşi 38 dereceyi ge-
çenler sağlık kuru-
muna yönlen-
dirilecek, cezaevle-
rinde kapalı görüş-
lerin 1 Haziran'dan
itibaren yeniden
başlayacak" ifade-
sini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Antalya’da 413 yapının
kaçak olduğunu açıklaması ile birçok ilçede başlatılan yıkım çalışmaları
devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, “Yıkım işlemlerine
daha önce başlamıştık yıkmaya da devam ediyoruz. Bir yerde kaliteyi ya-
kalayacaksak kaçak yapıya kesinlikle göz yummamamız lazım” dedi.

Yıkım başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, 266'sı Kaş’ta, 49'u Ke-
mer’de, 40'ı Demre ve 15’ i Ma-

navgat'ta tespit edilen imara aykırı 413
yapının tamamının yıkılacağını sosyal
medya hesabından duyurdu. Beldibi Ma-
hallesi'nden Ulupınar Mahallesi'ne bağlı
Çıralı mevkiine kadar birçok alanda
yıkım gerçekleştiren Kemer Belediyesi,

Bakanlık tarafından tespit edilen 49 ya-
pının tamamını kısa sürede bitirmeyi
planlıyor.

'KAÇAK YAPIYA ASLA
TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Kemer Belediye Başkanı Necati Topa-

loğlu, “Bir yerde kaliteyi yakalayacak-
sak kaçak yapıya kesinlikle göz yum-
mamamız lazım. 31 Aralık 2017’den
önce yapılanlar zaten yasal bir süreci
kazandılar. Ama 31 Aralık 2017’den
sonra yapılanlar bizim için kaçaktır.
Zaten Çevre ve Şehircilik bunların
bütün yapı kayıtlarını iptal ediyor ve
bize geliyor. Yapı kayıtları iptal olmuş
ve mahkemeyi de kaybetmiş olan va-
tandaşların kaçak yapılarını Beldi-
bi’nden Çıralı’ya kadar yıktık ve

yıkmaya da devam ediyoruz. Eğer başta
da söylediğim gibi bir yerde kaliteyi ya-
kalamak istiyorsak kaçak yapıya asla
göz yummamamız lazım. İşte bugün
gördük iş hanlarını komple yıktık. Bun-
dan sonra da kaçak yapıları yıkmaya
devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza söy-
lüyorum lütfen kaçak yapıya meydan
vermesinler çünkü en çok zararı onlar
çekecektir. Biz Kemer Belediyesi olarak
kaçak yapıya asla taviz vermeyeceğiz”
dedi. � Haber Merkezi

Antalya'da 5 bin
kişi destek aldı

Antalya'da Covid-19 sürecinde Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan
Psiko-Sosyal Destek (PSD) İl Koordinasyon Kurulu tarafından 5 bin 857
kişiye psiko-sosyal destek hizmeti verildi. Kurulda İl Sağlık Müdürlüğü,
Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğünden alanında uzman personellerin görev yapıyor. Ünal Hünür

Cezaevlerinde görüşler başlıyor
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren ye-
niden başlayacağını bildirdi. Gül ayrıca "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapı-
lacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek." dedi.

Antalya'da ihracat geçen yılın
Nisan ayına göre yüzde 6,4 aza-
larak 125,2 milyon dolar oldu.
İthalat ise geçen yıla oranla
yüzde 18,1 artarak, 102,5 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat azaldı,
ithalat arttı



8 Cumartesi 30 Mayıs 2020 TÜRKİYE- BÖLGE

Koronavirüs salgını nedeniyle Türki-
ye'de 2,5 aydır devam eden kısıtla-
maların birçoğu 1 Haziran'dan

itibaren kalkıyor. İşte pazartesiden itiba-
ren hayatımızda yaşanacak değişiklikler.

SEYAHAT KISITLAMASI
KALKIYOR

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Hazi-
ran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip
ederek, olumsuz bir durum görmemiz ha-
linde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı ye-
niden getirebiliriz" açıklaması yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve
gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz
bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde
yolculuk yapabilecek.

KAMU PERSONELİ 
İŞE DÖNÜYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma
sistemine dahil olan kamu personeli, 1
Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye
başlayacaklar.

RESTORAN VE ÇAY
BAHÇELERİ AÇILIYOR

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pas-

tane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lo-
kali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler
belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye
kadar hizmet vermeye başlayacak.

EĞLENCE MEKANLARI
KAPSAM DIŞINDA

Eğlence mekanları ile nargile satışı kap-
sam dışında olacak.

PLAJLAR VE 
MİLLİ PARKLAR DA

FAALİYETE 
GEÇECEK

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müze-
ler belirlenen kurallar dahilinde 1 Hazi-
ran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

SPOR SALONLARI 
AÇILIYOR

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kal-
dırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle iç-
lerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar
hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki
buhar banyosu ve sauna bölümleri ka-
palı kalacak.

HAYVAN SATIŞ YER-
LERİ DE AÇILACAK

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hi-
podromlar 10 Haziran'dan itibaren yeni-
den faaliyete geçebilecek.

ECZANELER NORMALE
DÖNÜYOR

İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci
kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü iti-
barıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış sa-
atlerinin hafta içi ve cumartesi günleri
09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.

KREŞLER AÇILIYOR

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin ta-
mamı da 1 Haziran'da açılacak.

HALI SAHALAR AÇILIYOR

Halı sahalar, tenis kortları da pazartesi-
den itibaren faaliyete geçiyor. 

SÜRÜCÜ KURSLARI
YENİDEN FAALİYETE

GEÇİYOR

Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Hazi-

ran'dan itibaren hizmet verebilecek.

KÜTÜPHANELER DE
AÇIK OLACAK

Kütüphaneler, millet kıraathaneleri,
gençlik merkezleri, gençlik kampları 1
Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar
dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

AÇIK HAVA KONSERLE-
RİNE DEVAM 

Açık havada oturma alanları bulunan
yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı
olmak şartıyla başlayabilecek.

DİNLENME TESİSLERİ
HİZMET VERMEYE

BAŞLIYOR

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de
1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

DENİZ TURİZMİ KISIT-
LAMASI KALKIYOR

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılı-
ğıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen ku-

rallar dahilinde kaldırıldı.

YARGISAL FAALİYET
BAŞLIYOR

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahke-
melerinin duruşma ve keşif haricindeki
tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da
başlayacak. HSK, adli ve idari yargı ilk
derece mahkemelerinde duruşma ve ke-
şiflerin 16 Haziran'da başlamasına
karar verdi.

0-18 YAŞA İKİ GÜN 
SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygula-
masını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş gru-
bunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri,
14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma
sınırlamasına tabi olmayacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN
KISITLAMA DEVAM

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazıla-
rını bir müddet daha sürdürmekte fayda
görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa
çıkma sınırlaması ve pazar günleri
14.00-20.00 saatleri arasında istisna
kapsamında olma uygulaması devam
edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
Liselere Geçiş Sistemi (LGS)
kapsamında uygulanacak olan

ve 7 Haziran'dan 20 Haziran tarihine er-
telenen merkezi sınav ile ilgili son da-
kika açıklamalarında bulundu.
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'a konuşan
Bakan Selçuk, LGS kılavuzundaki deği-
şiklikleri ve sınavla ilgili detayları an-
lattı. Selçuk, 2020 LGS sınav giriş
belgeleri ile iyileştirme yaptıklarını kay-
dederken öğrencilerin okullarda nasıl ve
ne şekilde sınava girebileceğini de bütün
detayları ile paylaştı. Bakan Selçuk'un
sorulara verdiği cevaplar şu şekilde:

- KILAVUZ GÜNCELLENDİ. 
NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

Güncellenen kılavuzda sınav tarihi güncellendi. 2019 yı-
lına göre de üç iyileştirme yaptık. Birincisi 2019'da öğ-
rencilerin sınava girecekleri okullar değiştiriliyordu. Bu
süreçte ulaşım imkânlarını da göz önüne alarak önemli
bir karar aldık. Tüm öğrenciler şu anda kayıtlı oldukları
kendi okullarında sınava girecek. Böylece, öğrencilerimi-
zin büyük çoğunluğunun sınava girecekleri okula yürü-
yerek gitmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

- BU, SINAV YAPILACAK 
OKUL SAYISINI ARTIRDI MI?

Elbette. 2019'da 3 bin 769 okulda sınav yapmıştık. Öğ-
rencilerimize sağlanan kendi okullarında sınava girme
kolaylığı sınav yapılacak okul sayısında yaklaşık beş kat-
lık bir artışa neden oldu. Yaklaşık 17 bin 932 okulda sınav
olacak. İkili eğitimden dolayı bu imkânı olamayan çok az
sayıda okulumuz var. Bu durumda da öğrenciler okulla-
rına en yakın okul binasında sınava alınacak. Öğrenciler
sınava nerede gireceklerini 12 Haziran'da e-okul üzerin-
den öğrenecek.

- DİĞER İKİ İYİLEŞTİRMENİZ
NEDİR?

Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okulla-
rından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğ-
rencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava
girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya
konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir
kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik
belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gereki-

yordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs
süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi
çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları
göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli
kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşu-
lunu çıkarttık.

- BU SÜREÇTE FARKLI
İLLERE GİDİP DÖNE-

MEME DURUMU OLAN
ÖĞRENCİLER SINAV

YERLERİNİ DEĞİŞTİRE-
BİLECEKLER Mİ?

Mücbir sebepler söz konusu olması durumunda bu kap-
samda başvurular illerimizdeki komisyonlarda değerlen-
dirilecek. Uygun görülmesi durumunda değişiklikler
yapılabilecek.

- SINAVDA KORUYUCU NE GİBİ
ÖNLEMLER ALACAKSINIZ?

Sınavın yapılacağı tüm okullarımızın sınavdan önce de-
zenfeksiyonu yapılacak. Tüm okullarımızda sınav görev-
lileri ve öğrencilerin tamamına bakanlığımız tarafından
ücretsiz maske verilecek. Tüm sınıflarda ihtiyaç halinde
kullanılmak üzere dezenfektan malzemeleri bulunacak.
Öğrenciler okullara geldiklerinde beklemeden ve sosyal
mesafeye dikkat ederek ve elleri dezenfekte edilerek sı-
nıflara alınacak. Bu sürece 81 ilde okul girişlerinde reh-
ber öğretmenlerimiz de destek olacak.

- SINAVDA ÇOCUKLAR MASKE-
LERİNİ ÇIKARTABİLECEK Mİ?

Sınav salonlarında sosyal mesafeye göre oturma düzeni
olacağı için sınav esnasında istedikleri zaman maskele-
rini çıkarabilirler.

- SINIFLARIN KAPASİTESİ 
SOSYAL MESAFE İÇİN UYGUN

OLMADIĞINDA NE YAPILACAK?

Bu durumda okuldaki boş alanlar kullanılacak. Yani,
okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonu gibi daha
geniş alanlar varsa bunlar kullanılabilecek. İl müdürle-
rimiz tek tek okulları inceleyerek bu durumları belirliyor.

1 Haziran milat oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası
seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran'dan itibaren hayatımızda birçok şey değişecek.

LGS'ye girecek öğrenciler dikkat
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 2020 LGS ile ilgili detayları ve yeni değişik-
likleri açıkladı. Bakan Selçuk, LGS öncesi okullarda alınacak tedbirlerden sınav
giriş belgelerine kadar birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Selçuk, sınıflarda sos-
yal mesafeye uyulması için okullardaki boş alanların da kullanılabileceğini belirte-
rek, "Okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonu gibi daha geniş alanlar varsa
bunlar kullanılabilecek." sözlerini kullandı. Selçuk ayrıca, LGS giriş belgeleri ile il-
gili öğrencilerin kafalarını karıştıran birçok durumu iyileştirdiklerini kaydetti.
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Öncelikle iç turizm açısından, seyahat edenle-
rin kendilerini güvende hissetmelerinin
önemli olduğunu belirten TÜRSAB Başkanı

Firuz Bağlıkaya, bu konuda müşteriye güvence ve-
recek bir dökümanın (Sağlıklı Turizm Sertifikası)
hazılandığını kaydetti.

'YURT DIŞINDA İŞLER 
İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMİYOR'

Yaz sezonunu yurt içi ve yurt dışı turizmi olmak
üzere ikiye ayırmak gerektiğini kaydeden Bağlı-
kaya, ‘’Türkiye yut dışı turizm hareketiyle önemli
döviz girdisi sağlayan bir ülke. Almanya 15 Hazi-
ran’da 31 ülkeye seyahat yasağını kaldırıyor ama bu
31 ülke içinde maalesef Türkiye yok. Rusya’ya bak-
tığımızda ise yut içi seyahati özendiren açıklamalar
var. Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir açıkla-
maları yok. ATOR Başkanı da sonbahardan önce sı-
nırların açılmayacağını söyledi. İngiltere’de yapılan
açıklamalar da, yaz tatilinin yurt dışında yapılma-
sıyla ilgili kimsenin bir beklentisi olmaması yö-
nünde. Dolayısıyla yurt dışında işler çok istediğimiz
gibi gitmiyor.’’ dedi.

'GEREKLİ İLETİŞİM 
SÜRDÜRÜLECEKTİR'

Almanya’nın, İngiltere gibi, Covid sürecini çok daha
ağır yaşayan ülkelere seyahat yasağını kaldırırken,
Türkiye’yi dışarıda tuttuğuna dikkat çeken Bağlı-
kaya, ‘’Bundan sonraki süreçte Türkiye kamu otori-
teleri, Almanya’nın seyahat yasağını kaldırdığı
ülkelerin listesine girebilmek için gerekli iletişimi
sürdüreceklerdir.’’ şeklinde konuştu.

'İÇ TURİZMDE BÜYÜK KAYIP
YAŞAMAYABİLİRİZ'

THY, Pegasus ve SunExpress’in 4 Haziran’dan iti-
baren iç hat uçuşlarına başlayacağını ifade eden
Bağlıkaya, haziran ayıyla birlikte Tükiye içinde se-
yahat hareketlerinin başlayabileceğini ve başta özel-
likle kamping, karavan ve yoğun olmayan tesislerin
tercih dilebileceğini söyledi. Haziran sonu ve tem-
muz-ağustos gibi iç turizm hareketinin artacağına
dikkat çeken Bağlıkaya, ‘’Geçen yıla göre iç turizmde
yaşayacağımız kayıp çok olmayabilir ama dış tu-
rizmde çok ciddi kayıplar yaşayacağımızı görüyo-
ruz.’’ şeklinde konuştu.

'ACENTELER FİNANSAL 
SIKINTI İÇİNDE'

Hava yolu şirketlerine iade muafiyeti getirilirken
acentelere böyle bir desteğin verilmediğini belirten
Firuz Bağlıkaya, sonrasında acentelerin sattığı
paket turların uçak bileti ayağına öteleme geldiğini
ve otel ödemeleriyle ilgili herhangi bir düzenleme-
nin bulunmadığını söyledi. Bu nedenle acentelerin
finansal sıkıntı içinde olduğunu yineleyen TÜRSAB
Başkanı, devamında şunları söyledi:

'İÇ TURİZM İÇİN TATİL 
KREDİSİ VERİLMELİ'

Sağlanan kredilere de tüm acentelerin ulaşamadı-
ğını görüyoruz. Bizim bu konularla ilgili talepleri-
miz ve iletişimimiz devam ediyor. Öte taraftan, iç
turizmin biraz daha hareketlenebilmesi için tatil
kredi paketlerinin gündeme gelmesi lazım.

'ESAS MAÇ 2021'DE'

Görünen o ki 2020 ilk raunt ve Avrupa Birliği kendi
içindeki ülkelere birtakım ayrıcalıklar sağlayarak
kendi bölgesinde turizmi canlandırma yönünde ka-
rarlar alıyor. Bizim 2021’e çok iyi hazırlanmamız ge-
rekiyor. Seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin
2021’deki pazarlama çalışmaları için muhakkak bir
kredi ve finansman sağlanması gerekiyor. Çünkü biz
esas maç 2021’de gibi görünüyor ve bizim bu yıla çok
iyi hazırlanmamız lazım" dedi. � Haber Merkezi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sek-
törüne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Turizmde esas
maç 2021’de

Firuz Bağlıkaya

Vatandaşların sosyal ihtiyaçları-
nın finansmanının yanı sıra
yerli üretimi hedefleyen kredi

paketinden; emekli, çalışan gibi sabit
gelirli kesimlerin ve orta gelir grubu-
nun yararlanması bekleniyor. Bu kap-
samda vatandaşların ihtiyaçlarının
uygun şartlarda sağlanmasının yanı
sıra yerli üretim mobilya, elektronik,
beyaz eşya, bisiklet-motosiklet, ev
tekstil, çeyiz vb sektörlerin de destek-
lenmesi bekleniyor. Kamu bankaları
tarafından açıklanacak paketle, daha
önceki yerli otomotivdeki kredi im-
kanlarının daha da uygun hale geti-
rilmesi amaçlanıyor.

UYGUN TATİL 
KREDİSİ

Paketle birlikte, koronavirüs sonrası
turizm sektörünün hareketlenmesi
için hem emekli hem de çalışanlara
uygun tatil-seyahat kredileri sağlana-
cak. Bankaların müşterilerinin profil-
lerine göre şartlarını çeşitlendirmesi

beklenen tatil kredisi ile hem
vatandaşın tatil ihtiyaçlarını
kamu bankalarından uygun
bir şekilde karşılaması hem de
turizm bağlantılı sektörlerin
desteklenmesi hedefleniyor.
Pakette bir diğer unsur da ça-
lışmaları devam eden konut
kredisi olacak. Hem orta, hem
alt gelir için kredi paketleri ha-
zırlanacak. Bugüne kadarki en
düşük faiz oranlarının gün-
deme gelmesi beklenen pa-
ketle, uzun vadeli düşük konut
kredisi verilecek. Kredi destek
paketlerinin sosyal nitelikli il-
kinin bugün açıklanması,
konut kredisi ile ilgili paketin
ise detayların netleştirilmesi-
nin ardından önümüzdeki günlerde
duyurulması bekleniyor.

ALBAYRAK 
AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-

bayrak, önceki gün yaptığı açıkla-
mada şunları söylemişti: “Şimdi bun-
dan sonraki süreçte, normalleşme
süreci, iktisadi faaliyetin devamı nok-
tasında hızlı adımlarla iç piyasa, iç ta-
lebin hızlı şekilde normalleşmesi,
bunun içerisinde sosyal ihtiyaç destek
paketleri olacak, finansman kredi des-
tek paketleri olacak. Bunun içerisinde

konut anlamında ülke tarihinin en
uygun maliyetli, uzun vadeli, ödeme-
siz farklı paketlerimiz olacak.”

EKONOMİK GÜVEN
YÜZDE 20 ARTTI

Ekonomik güven endeksi, koronavi-
rüs endişeleriyle gerilediği seviyeden
mayısta yüzde 20.4 artışla 61.7’ye
yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik
güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksindeki artış,
tüketici, reel kesim (imalat sanayisi),
hizmet, perakende ticaret ve inşaat
sektörü güven endekslerindeki artış-
lardan kaynaklandı. Tüketici güven
endeksi aylık bazda mayısta yüzde 8.5
artarak 59.5’e, reel kesim güven en-
deksi yüzde 18 yükselerek 73.5’e, hiz-
met sektörü güven endeksi yüzde 10.8
artışla 51.1’e, perakende ticaret sek-
törü güven endeksi yüzde 5 artarak
79’a, inşaat sektörü güven endeksi de
yüzde 31.1 yükselişle 58.5’e çıktı.

15 Hazi-
ran'dan iti-
baren

Avrupa Birliği
ülkelerinin yanı
sıra İngiltere, İz-
landa, Lihtenş-
tayn, Norveç ve
İsviçre'ye uçuş
yasağını kaldır-
maya hazırlanan
Almanya, Tür-
kiye uçuşları ko-
nusunda net bir
tarih vermiyor.

ÇALIŞMALAR 
TÜRKİYE'Yİ DE 

KAPSIYOR

Türkiye dahil diğer uçuşlar için de ça-
lışmaların devam ettiğini belirten Al-
manya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,
kararın Türkiye’deki koşullara bağlı
olacağını vurguladı. AB dışındaki
üçüncü ülkelerle de uçuşların yeniden
başlaması için uğraştıklarını kayde-
den Maas, söz konusu çalışmaların
Türkiye’yi de kapsadığını belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ ÖN-
LEMLERE VE ENFEK-
SİYON SAYILARINA

BAKILACAK

Uçuş yasaklarının kaldırılması kara-
rının Türkiye’deki koşullarla ilintili
olduğunu ifade eden Maas, Türki-
ye'deki plajlarda ve otellerde korona-
virüse karşı uygulanan kurallara,
enfeksiyon sayılarına bakacaklarını
söyledi. Türkiye'de çok sıkı önlemler
alındığını belirten Maas, Türk tara-
fıyla seyahat konusunda görüşme-
lerde bulunacaklarını aktardı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel
Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) önlemleri

kapsamında uçaklarda yan koltukla-
rın boş bırakılması uygulamasına iliş-
kin açıklama yaptı. Ekşi, Twitter

hesabından yaptığı açık-
lamada şunları kaydetti:
"Havacılık ve sağlık oto-
ritelerinde; uçak hava-
landırma sistemleri,
HEPA filtreleri ve yapı-
lan bilimsel araştırma-
larda uçak içi bulaş
riskinin yüksek olma-
ması gibi sebeplerle
henüz zorlayıcı bir karar

alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil
Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve
Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kı-
lavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye
etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."

Rusya Dışişleri Bakalığı, Rus halkının yabancı ülkelere
turistik seyahate çıkabilmesinin koşullarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, pan-
demi nedeniyle getirilen se-
yahat kısıtlamalarının

kaldırılması için çeşitli devletlere
ilişkin planlarını gözden geçirdi.
Belgede, Rus turistlerin Türkiye'de
tatil yapabilmesi için de şartlar be-
lirlendi. Konuyla ilgili açıklama
yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Maria Zaharova, iş, turis-
tik ve insani nedenlerle yurt dışına
seyahat edebilmek için vatandaş-
lardan yoğun talep geldiğini belirtti.
Rus Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı
seyahatlerin başlaması ile ilgili ilk
defa bir çalışma yaptığı belirtiliyor.
Belgede seyahatlerin ne zaman baş-
layabileceğine ilişkin bir zaman çi-
zelgesi henüz yer almazken,
pandeminin etkisinin sürdüğü bi
dönemde böyle bir tarih vermenin
zor olduğu kaydedildi. Rus Dışişleri
Bakanlığı'na göre, hava yolu trafiği-
nin açılması kararı hem Rusya'daki
hem de diğer ülkelerdeki epidemi-
yolojik durum göz önüne alınarak
dikkatle çalışılmalı.

TÜRKİYE VURGUSU

Bakanlığın yayınladığı belgenin
Türkiye ile ilgili bölümünde, otelle-
rin sıhhi ve epidemiyolojik sertifi-

kalandırılması tamamlandıktan
sonra Türkiye'de tatil yapmanın
Rus turistler açısından mümkün
olacağı belirtildi. Rus Tur Operatör-
leri Birliği'nin sitesinde yer alan ha-
bere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı,
uçuşların başlamasının devletler
aasındaki ikili anlaşmalarla olaca-
ğını belirtirken, AB ülkelerinin ha-
ziran-temmuz arasında kendi
arasında kapıları açacağını, sonra-
sında ise diğer ülkelerle hava ulaşı-
mına izin vereceğini belirtti.

'RUS TURİST UYDU-
RUK BAHANELERLE
ENGELLENMEMELİ'

Öte taraftan Rusya Federal Turizm
Ajansı (Rosturizm), koronavirüs sal-
gını nedeniyle “uydurma bahane-
lerle” Rus turistlerin yurt dışına
çıkmalarının engellenmeyeceğini
açıkladı. Birleşik Rusya Partisi’nin
grup toplantısında konuşan Rostu-
rizm Başkanı Zarina Doguzova,
Rusya’nın salgın nedeniyle turistle-
rin yurt dışına çıkışını engelleme ni-
yetinde olmadığını, ancak henüz
hiçbir ülkenin Rus turistleri kabul
etmeye hazır olduklarına dair bildi-
rimde bulunmadığını söyledi.

Geniş kitleleri ilgilendiren
paket geliyor

Koronavirüs sürecinde sosyal hayatta normalleşme için
çeşitli adımlar gündeme alınırken, ekonomide de geniş
kitleleri ilgilendiren bir paket geliyor. Yerli mobilyadan
tatil ve konuta geniş bir yelpazeyi kapsaması beklenen
finansman paketiyle hem ihtiyaçların uygun krediyle

karşılanması, hem üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

THY'den uçakta oturum
düzenine ilişkin açıklama
THY Genel Müdürü Ekşi, "Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı
EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC
ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş
değil ise zorunlu tutmamıştır" açıklamasında bulundu.

Almanya’da Türkiye için
‘bekle gör’ süreci 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye uçuşla-
rın ne zaman başlayacağı ile ilgili net tarih vermezken,
Türkiye'deki gidişata göre karar vereceklerini söyledi.

Ruslardan Türkiye
tatiline yeşil ışık
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Şekerhane Mah. Tevfikiye Cad. Kaymaklı Sok. Malan işh. 2/D
Tel: 0242 511 60 07 - Fax: 0242 513 00 59

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

SATILIK / KİRALIK DAİRELER

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

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

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

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

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

ARSALAR

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

PALMİYE 
EMLAK’tan

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

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

AKDENİZ NAKLİYAT
EVDEN EVE
NAKLİYAT

Her gün: Ankara - İstanbul -  
İzmir ve diğer iller

GÜVENİNİZİN

ESERİ

Paketlemeli - Ambalajlı Sözleşmeli 
Referanslı - Asansörlü Taşımacılık

EVDEN EVE
NAKLİYAT

DAİRELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR
HER TÜRLÜ ARABA İLE TAKAS OLUNUR

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

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

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

SATILIK ARSALAR

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

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

Tel: 519 49 90 Gsm: 0532 242 47 70

SATILIK DAİRELER

SATILIK DÜKKANLAR

EMLAK – KOÇAK GAYRİMENKUL 
ALANYA ŞUBESİ

KONAK HAN

e-mail: konakhanemlakalanya@hotmail.com

www.konakhanemlak.com
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ELEMAN SATILIKSATILIKELEMAN ELEMAN ELEMAN SATILIK

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

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

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

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

SATILIK ARSA

Avsallar Mah. 

330 ada 5 parsel 

675 m2 satılık arsa 

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN ACİL 

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da 85 m2

Fiyat : 200.000 TL

Gsm : 0535 561 91 45

SATILIK HAMAM

Otogar civarı Bluestar Otel önü

faal durumdaki hamam satılıktır.

Gsm : 0532 446 94 28

DEVREN KİRALIK HAMAM

Alanya Damlataş’ta bulunan

Çemberlitaş Hamamı devren

kiralıktır. Detaylı bilgi telefonda

verilmektedir.

Gsm : 0543 384 70 05

DEVREN KİRALIK KAFE

Yeni adliye bitişiği kafe-restaurant

iş değişikliği nedeniyle acilen

devren kiralık veya iş ortaklığı

Gsm : 0542 346 25 24

SATILIK DÜKKAN
Saray Mahallesi yatırımlık

dükkan 35 m2 uygun fiyatlı

merkezde 

Fiyat : 180.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN SATILIK

GÜMÜŞ TAKILAR VE

AKSESUAR DÜKKANI

İş değişikliği nedeniyle yeni

sezon gümüş takılar ve

aksesuarlar çok uygun 

fiyata satılıktır.

Gsm : 0533 571 93 92

KİRALIK HAMAM

Sahibinden faal durumda, kira

getirisi yüksek, kiracısı hazır

Fiyat : 1.800.000 TL

Gsm : 0532 446 94 28

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da deniz manzaralı

270 m2, 4+1 dubleks 

Fiyat : 83.000 Euro

Gsm : 0545 541 41 40

SATILIK RESTAURANT

Oba mahallesi Alkü devlet

hastanesi yanında lokas-

yonu güzel bir noktada

faaliyet gösteren franchise

restaurantımız sağlık sorunu

nedeniyle satılıktır. 

Gsm : 0532 653 11 71

ELEMAN  

Cuma Pazarı ile 25 Metrelik

yol arasında Selçuk Erkek

Kuaföründe çalışacak acil

usta ve kalfa aranıyor. 

Gsm: 0537 546 7009

ELEMAN  

Fidan Evkur’da çalışacak

bay eleman alınacaktır.

Maaş+sigorta+yemek

Tel: 0242 513 78 46

ELEMAN  

Şirketimizde çalıştırılmak

üzere bilgsayar 

kullanmasını bilen bayan

sekreter aranmaktadır.

IŞIK ALÜMİNYUM

Gsm: 0533 396 39 96

PERSONEL ARANIYOR...

Tekstilde tecrübeli, yönetici,

kasiyer ve tezgahtar 

kadrolarında personel 

aranmaktadir. 

Müracat: Neva Outlet 

Ali Kemal Sözen 

Gsm: 0532 574 15 99

ELEMAN  

Oba mahallesinde bulunan

restaurantımızda 

çalıştırılmak üzere 

deneyimli garson,paket

servis ve bulaşıkçı 

elemanlar alınacaktır. 

Gsm: 0544 479 72 90

ELEMAN  

OLGU A.Ş. merkezi

şubelerinde çalıştırılmak

üzere, yabancı dil (ingilizce,

rusça) bilen satış elemanı,

muhasebe departmanında

çalışacak eleman ve online

satış konusunda tecrübeli

eleman aranıyor.

Tel: 0242 515 26 26

ELEMAN  

Kuyum sektöründe faaliyet

gösteren firmamızın Alanya

merkezde bulunan ofisinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

MUHASEBECİ 

aranmaktadır. 

Ayrıca kuyumda tecrübeli

satış elemanları 

aranmaktadır.

Tel: 0242 511 20 22

ELEMAN  

Hot Döner Oba şubesinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

bayan garson  çalışma

arkadaşları alınacaktır.

İlgililerin mail yoluyla yada

şahsen başvurmaları 

rica olunur. 

Mail: alanyaoba@hotdoner.com

Tel: 0544 479 72 90

ELEMAN 

5 YILDIZLI 

OTELLERİMİZDE

görevlendirilecek

İskandinav dilleri veya

ingilizce-almanca dil-

lerinden birini bilen bay-

bayan RESEPSİYONİST 

alınacaktır. 

(12 ay iş imkanı)

Gsm: 0532 601 11 13

ELEMAN  

Firmamıza 

hasar danışmanı ve 

oto boyacı alınacaktır.

Gsm: 0532 362 67 54

ELEMAN  

BİLİŞİM ASANSÖR’de 

çalışacak asansör ustası

aranmaktadır.

Tel   : 0242 522 55 02

Gsm: 0532 496 58 80

ELEMAN 

Led Ekran reklam 

departmanında 

çalıştırılacak bayan 

eleman aranmaktadır.

Gsm: 0533 373 32 83

ELEMAN  

Abiye ve gelinlik satışında

çalışacak deneyimli 

tezgahtar alınacaktır.

Gsm: 0532 323 73 56

ELEMAN  

Beko-Arçelik yetkili

servisinde çalışacak 

beyaz eşya tamirinden

anlayan çalışma arkadaşı

aranmaktadır.

Tel: 0242 512 55 04

ELEMAN  

Bisiklet servisinde çalışacak

tecrübeli usta aranmaktadır.

Tel: 0242 515 26 26

DEVREN KİRALIK
KUAFÖR SALONU

Alanya merkezde 

bulunan kuaför salonu

devren kiralıktır.

Gsm : 0531 669 89 89

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

Cafe & Restoran İşletme Müdürü pozisyonunda takım
arkadaşları arıyoruz.

İletişim: muhasebe@hancioglugida.com adresine 
CV gönderebilirsiniz

SATILIK ARSA

Türktaş Mah.102 ada 7 parsel

905 m2 satık arsa ve müstakil ev

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SATILIK DAİRE

Tosmur’da deniz manzaralı 2+1,

115 m2 site içinde 

Fiyat : 268.000 TL

Gsm : 0545 541 41 40

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Özvadi’de 8700 m2 arsa

Fiyat : 450.000 TL

(Pazarlık var)

Gsm : 0537 596 55 15

KİRALIK İŞYERİ 

Konaklı yolu üzerinde 750 m2 

2 katlı işyeri uygun fiyata 

kiraya verilecektir.

Gsm : 0533 569 89 33

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

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

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

deniz manzaralı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gsm: 0507 946 93 98
0536 417 85 92

YATILI BAYAN YARDIMCI ARANIYOR

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

Konaklı / Alanya

İletişim: 0532 565 46 84

513 73 00

513 96 00

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

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

-Arapça 
- İngilizce 

- Almanca -
İskandinavca 

- Polanca 
- Çekçe 

bilen infocular 
alınacaktır. 

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

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

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

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

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

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

2) Hal civarı 40 m2 dükkan 260.000 TL

3) Yayla yolu kavşağı 22 m2 dükkan 160.000 TL

4) Çarşı içinde 22 m2 dükkan 260.000 TL

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

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

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

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

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

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

SATILIK ARSALAR

KAT KARÞILIÐI ARSALAR

KÝRALIK DAÝRE VE DÜKKANLAR

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

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

SATILIK - KÝRALIK DAÝRELER

GOLD YAPI EMLAK
İNŞAAT OFİSİ - IMMOBILIEN

goldyapiemlak@gmail.com  -  hasanalituncer@hotmail.com

Hasan Ali TUNCER
0532 409 54 11

Bilal ETYEMEZ
0537 596 55 15

Gayrimenkulleriniz değerinde alınır-satılır

Hasbahçe - Cikcilli - Kestel’de kat karşılığı arsalar

MAHMUTLAR’DA DAİRELER

SATILIK  ARSA

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

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

EGE EMLAK
GÜLERYÜZLÜ, SAMİMİ ve GÜVENLİ HİZMET

Bütçenize uygun birçok seçenekler

EGE EMLAK - Muhittin Yýldýrým

1996’dan bu güne... HİZMETİNİZDEYİZ

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

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

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

513 73 00

513 96 00

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

2x10 günlük 25 TL - Zayi 20 TL
SERi iLANLAR 13

Cumartesi 30 Mayıs 2020

ALANYA BÖLGESİNDE HER TÜRLÜ 
GAYRİMENKUL DEĞERİNDE 

ALINIR, SATILILIR VE KİRALANIR.
***

HAZIR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
SATILIK KİRALIK GAYRİMENKULLER

ARANMAKTADIR. 
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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

ALANYASPOR'UN MAÇLARI

27. Hafta
13 Haziran Cumartesi
19.15 M.Başakşehir – A.Alanyaspor

ZTK Yarı Final Rövanş
18 Haziran Perşembe
20.45 A.Alanyaspor - Antalyaspor

28. Hafta
22 Haziran Pazartesi
21.45 A.Alanyaspor – Trabzonspor

29. Hafta
27 Haziran Cumartesi
21.45 Göztepe – A.Alanyaspor

30. Hafta
4 Temmuz Cumartesi
19.15 MKE Ankaragücü – A.Alanyaspor

31. Hafta
8 Temmuz Çarşamba
21.45 A.Alanyaspor – Galatasaray

Süper Lig’de 
5 haftalık program şöyle:

27. Hafta 
12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe – Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe – Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 M.Başakşehir – A.Alanyaspor
21.45 Y.Malatyaspor – Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş – Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği – Konyaspor
21.45 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü
21.45 Ç.Rizespor – Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor – Denizlispor

28. Hafta
19 Haziran Cuma
21.45 MKE Ankaragücü – M.Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
19.15 HK Kayserispor – Gençlerbirliği
21.45 Y.Malatyaspor – Göztepe
21.45 Denizlispor – Beşiktaş
21 Haziran Pazar
19.15 Kasımpaşa – Fenerbahçe
21.45 Konyaspor – Sivasspor
21.45 Galatasaray – Gaziantep FK
22 Haziran Pazartesi
21.45 Antalyaspor – Ç.Rizespor
21.45 A.Alanyaspor – Trabzonspor

29. Hafta
26 Haziran Cuma
21.45 Beşiktaş – Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
19.15 Fenerbahçe – Y.Malatyaspor
21.45 Göztepe – A.Alanyaspor
21.45 Trabzonspor – MKE Ankaragücü
28 Haziran Pazar
19.15 Sivasspor – Kayserispor
19.15 Ç.Rizespor – Denizlispor
21.45 Gaziantep FK – Antalyaspor
21.45 M.Başakşehir – Galatasaray
29 Haziran Pazartesi
21.45 Gençlerbirliği – Kasımpaşa

30. Hafta 
3 Temmuz Cuma
21.45 Denizlispor – Gaziantep FK
4 Temmuz Cumartesi
19.15 Y.Malatyaspor – Gençlerbirliği
19.15 MKE Ankaragücü – A.Alanyaspor
21.45 Antalyaspor – M.Başakşehir
21.45 Fenerbahçe – Göztepe
5 Temmuz Pazar
19.15 Kasımpaşa – Sivasspor
21.45 Konyaspor – Ç.Rizespor
21.45 Galatasaray – Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi
21.45 Kayserispor – Beşiktaş

31. Hafta 
7 Temmuz Salı
19.15 Gençlerbirliği – Fenerbahçe
21.45 M.Başakşehir – Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba
19.15 Sivasspor – Y.Malatyaspor
19.15 Trabzonspor – Antalyaspor
21.45 Göztepe – MKE Ankaragücü
21.45 A.Alanyaspor – Galatasaray
9 Temmuz Perşembe
19.15 Ç.Rizespor – Kayserispor
21.45 Gaziantep FK – Konyaspor
21.45 Beşiktaş – Kasımpaşa

Türkiye Futbol
Federasyonu
perşembe günü

yaptığı toplantı son-
rası Süper Lig’in 12
Haziran’da başlama
kararının alınmasının
ardından 27, 28, 29,
30 ve 31. hafta müsa-
baka programları
açıkladı. Aytemiz
Alanyaspor açıklanan
5 lig maçından üçünü
cumartesi günü, biri-
sini pazartesi ve biri-
sini de çarşamba
günü oynayacak. Öte
yandan 18 Haziran
tarihinde Bahçeşehir
Okulları Stadında oy-
nanacak Ziraat Tür-
kiye Kupası yarı final
rövanş mücadelesinin
başlama saati belli
oldu. Kupa mücade-
lesi saat 20.45'te baş-
layacak.

TFF Süper Lig’in 12 Haziran’da baş-
lama kararının alınmasının ardından
27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka

programlarını açıkladı.

Maçlar seyircisiz oynanacak

Korona virüs salgını nedeniyle ara
verilen ligler, 12 Haziran'da kal-
dığı yerden devam edecek. Süper

Lig’in 27. haftasında deplasmanda oy-
nayacağı Medipol Başakşehir karşılaş-
mana hazırlanan Aytemiz Alanyaspor,
çalışmalarını tam kadro sürdürüyor.
İdman temposunu arttıran turuncu-ye-
şilliler, bu haftasonunu izin yapmadan
geçirecek. Alanyasporlu futbolcular cu-
martesi ve pazar günü de çalışacak. Sıkı
bir idman programı uygulayan Teknik
Direktör Erol Bulut yönetiminde dün
saat 18.00’de Zimbitlik sahasında idman
yapan turuncu-yeşilliler, bir buçuk saat
süren ağır bir antrenman yaptı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde
basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün

ikinci antrenmanı 1 saat 45 dakika
sürdü. Isınma ve koordinasyon çalış-
masıyla başlayan antrenman, top
kapma, pas ve pres çalışmasıyla
devam etti. Ardından geniş alan
oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son
bölümde ise yarım sahada çift kale
maç yaptı. Sivasspor, yarın sabah ya-
pacağı antrenmanla Süper Lig’in 27.

hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat
21.45’te sahasında oynayacağı Denizlispor maçının
hazırlıklarına devam edecek. � İHA

ALANYASPOR EKSİKSİZ HAZIRLANIYOR
Aytemiz Alanyaspor, ligin kalan sekiz haftası için hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Alanyaspor sıkı çalışıyor

KESTELSPOR 15 HAZİRAN'DA TOPBAŞI YAPIYOR
Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta 48 puanla lider durumda bulunan Kestelspor, koronavi-
rüs nedeniyle ara verilen ligin kalan dört maçı için hazırlıklara 15 Haziran'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu,
dünya genelinde ve Türki-
ye'de etkili olan Korona

virüs salgın hastalığı nedeniyle
diğer liglerde olduğu gibi Bölgesel
Amatör Ligi de sezonun tamam-
lanmasına dört hafta kala tatil et-

mişti. Salgın hastalığın kontrol al-
tına alınması ve hasta sayısının
düşüşe geçmesiyle birlikte TFF,
ligleri tamamlamak için geçtiği-
miz günlerde Süper Lig'i 12 Ha-
ziran'da Bölgesel Amatör Ligin
ise 18 Temmuz'da başlayacağını

açıkladı. 

BAL 7. Grup'ta
son dört haf-
taya 48 puanla
şampiyonluğun
en büyük adayı
olarak giren
K e s t e l s p o r,
ligin kalan dört
maçı için hazır-
lıklara 15 Hazi-
ran tarihinde
b a ş l a y a c a k .
Şampiyonluğa

çok yaklaşan Kestelspor, 23 haf-
tada Sarayönü Belediyespor, 24.
haftada Çal Belediyespor ve 25.
haftada Akşehirspor ile karşılaşır-
ken sezonu deplasmanda Burdur
MAKÜ karşılaşmasıyla tamaml-
yacak. � Ercan YILDIRIM

DG Sivasspor, yeni tip korona
virüs (Covid-19) salgını nede-
niyle liglere verilen arada ha-
zırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Yiğidolar hız kesmiyor

Demir Grup Sivasspor şampiyonluk istiyor

RAKİPLERDEN HABERLER

Kestelspor 15 gün sonra toplanıyor
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