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OKU ATIP YAYI SAKLAMAYIN

ASAT'ın 'suya zam yapmadık' açıklaması üzerine Türkdoğan, zam iddiasında bulundu ve "Elimizde veriler var. Zam yapıp da zam yok diye inkar etmeyin, oku atıp yayı saklamayın" dedi
'ELLERİMİZDE
VERİLER VAR'

Korona tarifesi

Bir süredir gündemi meşgul eden
ASAT'ın suya zam yaptığı iddialarına
son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı
Böcek cevap vererek, "Zam yok" demişti.
MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, yaşanılan
süreç üzerine gerekli araştırmaları yaptıklarını belirterek, ASAT'ın zamlarının
verilerle ellerinde olduğunu söyledi.

'AYDAN AYA ZAM'

Mustafa
Türkdoğan 4’TE
Hilmi KARAGÖZ

ALKÜ Rektörü Kalan,
Türkdoğan'ı ziyaret
etti. Türkdoğan,
"Üniversitemizin
akademik çalışmalarında her daim yanında olacağız" dedi.

ASAT'ın kendi sayfası üzerinden yapılan
araştırmalar neticesinde aydan aya zam
yapıldığını kanıtladıklarını ifade eden
Türkdoğan, "Burada zam yapılmasının
bir mahsuru yok, her şeye zam geliyorsa
buna da zam gelecektir. Ama zam yapıp
da zam yok diye inkar etmek bize göre
siyasetin de, belediyeciliğin de gereği değildir. Ok atıp yayı saklamak olmaz” ifadelerini kullandı.
 4'TE

Şezlong ve
şemsiye
24 TL

Alanya sahilleri koronavirüs tedbirlerine uygun
hale getirilmeye devam ediliyor. Salgın sebebiyle
hemen hemen birçok şeye zam yapılırken, ilçede
şezlong ve şemsiye kiralamaya zam yapılmadı.
Geçen sene olduğu gibi bu senede şezlong 12 TL,
şemsiye de 12 TL üzerinden kiralanacak.  2'DE

Tekne turu serbest

Sinekliği
bile çaldılar

1 Haziran itibarıyla sahillerin
serbest olmasının ardından
şimdi de Alanya'da ticari yat ve
günübirlik tur yapan turizm teknelerinin yeniden faaliyette bulunmalarına karar verildi.
 7'DE

Otobüsler yüzde 60
dolu olacak

Kör-sağır Almanya
Düne kadar ‘Türkiye güvenli ülke’ diyerek vatandaşlarına tatil önerisi yapan Almanya, 26 AB ülkesi ve İngiltere'ye seyahat yasağını kaldırdı, ancak Türkiye'yi liste dışı bıraktı. Alanyalı turizmciler durumu ‘Avrupa'nın stratejik politikası’ olarak yorumladı

'ÖYLE YA DA BÖYLE AÇILACAK'
Almanya, kararı ile Alanya turizmine adeta darbe vurdu.
Almanya'nın seyahat listesine Türkiye’yi almamasını Sili,
"Almanya'dan geçen yıl 3 milyon turist geldi. Bizim
için son derece önemli. Yasaklar kalmamış olabilir
ancak, öyle ya da böyle Avrupa kapıları TürkiBurhan Sili
ye'ye açılacak" sözleri ile yorumladı.

'SEZONU KAYBEDERİZ'
Gelişmeyi Avrupa'nın stratejik politikası olduğunu yorumlayan Dahaoğlu, "Avrupa’nın kendi içinde uygulamış
olduğu bir politika. Avrupalıyı dışarıya göndermeyelim,
Euro'yu Türkiye'ye göndermeyelim düşüncesinde
olduklarını düşünüyorum. Bu yasaklamaların
kalkması biraz daha gecikirse zaten sezonu kayMehmet Dahaoğlu bederiz" diye konuştu.

Normalleşme
sürecinin
ikinci aşamasına girilmesinin ardından, otobüslerde
de düzenleme yapıldı. Alanya’da toplu taşıma hizmeti
veren otobüslerden 12
metre uzunluğunda ve 100
kişi taşıma kapasiteli otobüsler 60-65 kişi, 9,5 metre
uzunluğunda olup 70 kişi
taşınan halk otobüsleri ise
son alınan karar gereği 4045 kişi taşıyabilecek.  4'TE

Cazip kredi
ilgiyi artırdı
Kamu bankalarının konut
kredisi desteği, emlak
sektörüne can
suyu oldu.
Salgın sebebiyle çıkmaza
Ali Özsoy
giren sektörde yoğunluk hissedilir
derecede arttı. Özsoy,
"Açıklamalar sektörü canlandırdı" dedi.
 4'TE

Elikesik Mahallesi'nde dün yaşanan hırsızlık olayı
pes dedirtti. Ev
sahibi uyurken
eve giren hırsız
ya da hırsızlar,
750 lira, 2 cep telefonu, sineklik,
ceket gibi eşyaları
alıp kayıplara karıştı.
 3'TE

Ne büyük acıdır
öldükten sonra
değer kazanmak... 3’TE
Gülizar ALTAY

10 sebep…

 2’DE

Cengiz TOPÇU

2

GÜNCEL
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10 sebep…

ektör tarihinin en zor dönemeçlerinden geçiyor. Her attığımız adım bizim başka bir
adımla bunu desteklememiz gerektiğini
gösteriyor. Planlarımızın birden fazla
olması gereken bu yeni durum karşısında umudumuzu bir sonraki güne taşıma gayretleri içindeyiz.
Oluşacak senaryolar içinde olumsuzluklar olsa da umutlu olmamız için
sebeplerimiz var ..
Belki sağlık veya ekonomik sebeplerden dolayı Hükümetler Türkiye’yi
seyahat çemberine almakta tereddüt
ediyor ancak alması içinde geçerli sebepleri var.
Zaman zaman ötelenen tarihler
gündeme gelse de, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda belirsiz-

likler olsa da Türkiye’yi programlarında tutmak için sebepleri var..
**Kaynak pazarlarımızın seyahat alternatifleri içinde yine ön
sıralardayız..
**Kaynak pazarlarımıza yakınlığımız açısından avantajlı durumdayız..
**Kaynak Pazar ülkelerinin çabalarına rağmen oluşan talebin
baskısı Türkiye’nin lehine..
**Kaynak pazarlarda faaliyet
gösteren Türk kökenli acentelerin
varlığı çalışmalara güç katıyor.
**Kaynak Pazarlarda faaliyet
gösteren yabancı acenteler için
Türkiye ekonomik sebeplerden
dolayı vazgeçilemeyecek bir

ülke..
**Konaklama tesislerimiz yeni
duruma hazır.. Gerek altyapı olarak gerek hizmet açısından gerekse fiyat olarak avantajlı
konumunu koruyor.
**Rakiplerimizle rekabette her
kulvarda ön sıralardayız.
**Ekonomik ve psikolojik olarak oluşacak hareketlenmenin ge-

tireceğinin farkında olan sektör
dört bir yandan çalışmalarına hız
vermiş durumda..
**Sağlık alt yapımız oluşacak
endişelere cevap verecek düzeyde..
**Sektörün ve misafirin tereddütlerinden olan seyahat ve sağlık sigortaları bu hastalığı
kapsam içine alma konusunda tavırlarını olumlu anlamda değiştirmeye başlamış durumda..
Belki umutsuz olmamız içinde sebeplerimiz sıralanabilir. Şimdilik onlara
odaklanmayalım.. Bugün alınan bir
kararın bir hafta sonra güncellenebileceğini unutmayalım..
Biz hazırlıklarımızı yapalım.. Daha
önce deneyimlenmemiş bir durum olduğu için bazı Avrupa Birliği ülkeleri-

nin seyahat hareketlerine erken başlamasını lehimize çevirelim.. Oradan
gelen bilgi akışları ile yaşanan tecrübeleri paylaşalım. Kamu ve yerel yönetimi yapılması veya alınması gereken
önlemlerle ilgili her koldan yönlendirelim..
Misafirin beklediği üç ana unsuru
tatil olgusunu zedelemeden sunmaya
hazır olalım..
Güvenli ulaşım
Güvenli Konaklama
Güvenli destinasyon..
İlk önce misafir ve çalışanların sağlığının geldiğini uygulamalarımızla hissettirelim
Yaşanan bu yeni durum farklı olsa
da sektörün diğer krizlere gösterdiği
tepkiler göz önüne alındığında bu durumu da başarıyla yönetecektir.
İyi düşünelim iyi olsun….

ALKÜ sıfır atık belgesini aldı
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında
gerçekleştirdiği çalışmalarıyla Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce "sıfır atık" belgesi almaya hak kazandı

E

mine Erdoğan Hanımın himayesinde başlatılan proje hakkında
bilgi veren ALKÜ Alanya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Hüseyin Lakadamyalı, "İsrafı önlemek,
kaynakları etkin kullanmak , atıkları toplamak ve geri dönüştürmek için hastanemizde gerekli önlemleri aldık. Daha yeşil
temiz ve yaşanabilir bir dünya için sıfır
atık projesine tam destek vermekteyiz.
Tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması,
ara depolanması, atıkların taşınması, geri

kazanılması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesini esas almaktayız. Bu doğrultuda
atık miktarını azaltıp geri
dönüşüm ile milli ekonomiye katkı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tesisimizin belirli noktalarına geri dönüşüm
kutularımızı yerleştirdik. "Sıfır Atık Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalarımızdan ötürü Antalya Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tüm
hizmet binalarımızı ve şantiyelerimizi
kapsayan sıfır atık belgesini almaya hak
kazandık" diye konuştu.  Haber Merkezi

Sahillerde çalışma sürüyor

8 kavşakta
sinyalizasyon
yenilendi
Alanya Mola ve Hacet Kavşakları başta olmak üzere 8
A

kavşakta sinyalizasyon sistemi yeniden düzenlendi.

ntalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik
ekipleri, Alanya’da sinyalizasyon alt yapı

Şezlong fiyatları değişmedi
K

Normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçilmesinin ardından,
sahiller serbest hale geldi. Ancak, Alanya sahillerinde çalışmaların
henüz tamamlanmaması vatandaşı düşündürmüştü. Sili, konu ile
ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hem belediyenin yapması gereken hem bizim yapmamız gerekenler noktasında çalışmalarımızı tamamlayıp derhal devreye sokacağız” dedi.

oronavirüs nedeniyle
ile alakalı net bir tarih yok.
uzun süredir kapalı
Fakat şu anda çalışabilirolan işletmeler kontler bunun alakalı herrollü normalleşme süreci
hangi bir sıkıntı yok,
ile tekrar faaliyete geçyasal bir engel söz komeye hazırlanıyor. Çoğu
nusu değil. Misafirleişletmenin açılması ile
rin gelişiyle doğru
sahil bandında bulunan
orantılı olaraki önüsahil büfelerinin ne
müzdeki dönemde
zaman açılacağı ve sahilyani bu ay içerisinde
deki çalışmaların ne
açılmaya başlayacak”
zaman tamamlanacağı
ifadelerini kullandı.
merak konusu haline geldi. Burhan Sili
Konu ile alakalı Alanya TurisKİMSE KAFAtik İşletmeciler Derneği (ALTİD)
Başkanı Burhan Sili, Alanya Pos- SINA GÖRE FİYAT
tası Gazetesi’ne konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZI
TAMAMLAYIP DEVREYE SOKACAĞIZ

KOYAMAZ

Büfelerdeki fiyat değişikliğine istinaden Sili, standart bir fiyat vardır herkes kafasına göre rakam
koyamaz. Ortak ürünlerde sabit
bir fiyat vardır ve Belediyeye onaySahillerde devreye sokulacak uygu- latılır bu fiyatlar yasa gereği belelamalar ile ilgili Burhan Sili, “Sahil- diyeden onaylanır” ifadelerini
lerde plajlarda nasıl uygulama kullandı.
yapılacağı ile alakalı üyelerimizin
bilgisi var. Şu anda çalışma yapılıyor
FİYAT ARTIŞI
ve prototip hazırlıyoruz Kleopatra
bölgesi için. Bu prototip ile birlikte
OLMADI
hem belediyenin yapması gereken
hem bizim yapmamız gerekenler Koronavirüs tedbirleri kapsanoktasında çalışmalarımızı tamam- mında sosyal mesafeye uyulması
layıp derhal devreye sokacağız” dedi. için belli aralıklarla şezlong konulması ile fiyat artışı yaşanıp yaşanmayacağı da bir diğer merak
YASAL BİR
konusuydu. Bununla ilgili olarak
ENGEL YOK
şezlongların 12 TL, şemsiyelerin
de 12 TL üzerinden kiralanacağı
Sili, “Büfelerin faaliyete geçmesi belirtildi.  Haber Merkezi

Almanya Türkiye'yi
liste dışı bıraktı

yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyesinin kış döneminde
meydan, bulvar, cadde ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştirdiği Atatürk ve Ahmet
Asım Tokuş Bulvarları ile 25 metrelik yol
Hacet Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri, Atatürk ve Ahmet Asım Tokuş
Bulvarları’nda 7, 25 metrelik yolda ise 1
kavşakta trafik sinyalizasyon alt yapısını
yenileyerek sistemi yeni düzenlemeye göre
ayarladı. İlçe belediyesi ile koordineli bir
şekilde yapılan çalışmalar yaz sezonunun
başladığı Haziran ayı ile birlikte tamamlandı ve sinyalizasyon sisteme devreye
alındı.  Haber Merkezi

Motosiklet hırsızı yakalandı

Alanya'da motosiklet çaldığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

A

lanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fığla Mahallesi’nde park halindeki 07 E
6089 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek,
yaptıkları teknik ve fiziki takiple hırsızlık
şüphelisinin E.Y. (29) olduğunu tespit etti.
Polis, gece saat 23.30 sıralarında şüpheliyi
Büyükbasbahçe Mahallesi’nde gizlendiği
evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı
motosiklet ise evin bahçesinde plakası sökülmüş vaziyette bulundu. Motosiklette
yapılan incelemelerde hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen çok sayıda tornavida ve el-

A

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko
Maas, ülkesinin 26 AB ülkesine
ve İngiltere'ye seyahat yasağını
kaldırdığını duyurdu.

lmanya Dışişleri Bakanı Heiko
Maas, 26 AB ülkesine ve İngiltere'ye seyahat yasağını kaldırdıklarını
duyurdu.
Bu
durumda
Almanya'nın Türkiye'ye dönük seyahat
yasağı devam edecek.

TÜRKİYE
LİSTEDE YOK
Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından
bir açıklama yapan Heiko Maas, ''Bugün
26 AB ülkesine ve İngiltere'ye dönük seyahat uyarısını, 15 Haziran'dan itibaren
kaldırmaya karar verdik. Bunun yerini
birelere yönelik seyahat tavsiyeleri alacak.'' dedi.

SEYAHATİN BAŞLAMASI İKİNCİ SALGAYA
YOL AÇMAMALI
Covid-19 henüz bitmekten uzak olduğu
uyarısında bulunan Heiko Maas, ''Turizmin başlamasının bizde veya başka bir
yerde ikinci dalgaya yol açmasının
önüne geçmeliyiz. Bunu engellemek, her
bireyin bireysel sorumluluk almasına
bağlı'' ifadelerini kullandı.

TATİLCİLERİ UYARDI

diven ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y.,
sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.  İHA

Evde ne var ne yoksa çaldılar
Alanya'da ev sahibi uyurken eve giren hırsız ya da hırsızlar, 750 lira,
2 cep telefonu, sineklik, ceket gibi eşyaları alıp kayıplara karıştı.

H

ırsızlık olayı, bu
sabah saatlerinde
Elikesik Mahallesi’nde Fatma ve
Kemal Eroğlu çiftine ait
evde yaşandı. Henüz
kimliği belirlenemeyen
kişi ya da kişiler, ev sahibi uyurken pencereyi
satır yardımıyla aralayıp
girdikleri evden 750 lira, 2
cep telefonu, bir kadın ceketi, saç boyası ve
evin pencere sinekliğini alıp kaçtı. Sabah
paralarının çalındığı fark eden Eroğlu çifti
durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Evde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Yerel durumlardaki gelişmelere bağlı
olarak seyahat uyarılarını peyder pey
kaldıracaklarını açıklayan Maas, ''Bir
şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor.
Bu yıl karantinaya alınan tatilciler için
bir kurtarma operasyonu olmayacak''
dedi.  Haber Merkezi
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BU SANAT

Ne büyük acıdır öldükten
sonra değer kazanmak...

E

debiyat denilince aklımıza ne geliyor?

Bir çoğumuzun aklına hikâye, roman,
makale, kompozisyon, şiir vs gelmektedir.
Edebiyat lisansı almış, bu konunun ehli
olanlar başarılı şekilde kaleme alıyor edebiyatı.
Edebiyat; vaka, düşünce, his ve hayalleri dil aracılığı ile güzel duyusal bir şekilde
tabir etme sanatıdır. Edebi yazılar yazan
sanatkârlara "edib" veyahut "edebiyatçı"
denir. Edebiyat; Arapça bir kelime olup
edep anlamını da taşır. Tanzimattan sonra
uydurulan yani ortaya çıkan edep veya şiir
anlamlarını taşıyan, insanın kendi dilinde
kendini ifade etme şekli de diyebiliriz.
Halk ile birleşen şiirli muhabbettir bir nevi
adı. Zannediyoruz ki kullandığımız dil bir
çeşit. Bir milletin dilini kendi arasında,
edebi, fenni, konuşma dili olarak üçe bölebiliriz.

Edebiyat dilini en güzel kullanan doğuştan yetenekli olup ya da sonradan bu
yeteneği kazanan, halkın içinden çıkıp,
halkın dili olan, halkın dertlerini, sevinçlerini, düşüncelerini dillendiren adeta tercümanı olan edebiyatçılarımız, şairlerimiz,
ozanlarımız, âşıklarımızdır.
Edebiyatın bir hayli türü vardır.
Dünyaca ünlü edebiyatçılar da tarihte
yer almaktadır.
Halk edebiyatı:
Sözgelimi bizim yörede halk şairi yoktur. Lâkin ben Dede Korkut, Yunus Emre,
Karacaoğlan, Âşık Veysel, Âşık Sümmani ,
Âşık Reyhani vs. Halk şairleri ile büyüdüm. Babam haber sonrası radyo, pikap,
siyah beyaz tv araçlarda her gün mutlaka
ev ahalisine halk âşıklarından türküler, hikâyeler dinletirdi. Çocukluk yıllarımda
âşıkların türkülerini dinlerken çok algılayamasam da kendimce yorumlardım. Mesela

3

Âşık Veysel'in söylediği "Uzun ince bir
yoldayım gidiyorum gündüz gece" türküsünü dinlerken uzunca patika, rengarenk çiçeklerle bezenmiş, yeşil çimenli bir
yoldan neşe dolu yürürken türkü çığırıyormuş diye düşünürdüm. İdrak edecek yaşa
geldiğimde o yolun uzunca patika, rengarenk çiçeklerle bezenmiş, yeşil çimenli,
neşe dolu yol olmadığını anladım.
Türküler, şarkılar mesaj içerikli şiirlerdir.
Türk'ün ölüsünden korkan ülkeler var.
Türk'ün ecdadı hiç bir ülkenin soyuna benzemez.
Servetimizin farkında mıyız? Farkında
olanlara selâm olsun. Zaman zaman tarihe
gidelim. Toprak altında yatan nice değerleri ziyaret edelim...

Fuzuli şiirlerini okuduğunuzda bambaşka bir dünyaya dalarsınız. Derin yazılmış şiirleriyle alanında çok önemli bir
divan şairidir.
Yunus Emre'nin tasavvuf şiirleri Hâk'ka
olan sevdasını anlatmaktadır.
Karacaoğlan ise bülbülün güle olan aşkını zikreder şekilde anlatması nazlı yâri,
yâreni, canânı olan sevdiğine sevdasını anlatmıştır.
Köroğlu, Dalaloğlu, Pir Sultan Abdal
gibi bir çok âşık ozan larımız ise adeta sazlarını bir silah, sözlerini mermi gibi kullanarak hakkın yanında haksızlığın karşısında
durup zalimin zulmüne baş kaldırmışlardır.
Peki ya Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni
Şerif, Abdulvahap Kocaman, Ozan Arif,
Nebi, Mehmet Akif Ersoy, Abdurrahim Karakoç ve daha nicesine ne demeli? kimi
insan sevgisini öne çıkarırken kimisi Vatan,
Bayrak, Din, Devlet, Ülkü, Ülke sevdalarını
öne çıkartmışlardır. Hepsi birer değerdir.
Hangi birini anlatalım ki uçsuz bucaksız bir
derya.
Ne büyük acıdır öldükten sonra değer
kazanmak...

Gaziantep’ten Alanya'ya uyuşturucu
getirirken yakalandılar

Çağlar ötesinden gelen bu sanat
Dede Korkutların izi değil mi
Hak'kı anlatmışlar batıla inat
Sadık olandan Râb râzı değil mi
Her âşığın başka başka hali var
Duyguların sırlar dolu dili var
Mecnûn'un düştüğü sevda çölü var
Kerem de Aslı'nın közü değil mi
Söz söyler elbette sözü olanlar
Yaradanın sevgisiyle dolanlar
Tapduk dergâhında huzur bulanlar
Dervişan Yunus'un hazı değil mi
Kimi bu gün diyor kimi dün diyor
Kimi vatan diyor kimi din diyor
Hak diyen ozanlar sanma ben diyor
Köroğlu ayvazın gözü değil mi
Pir Sultan'dır anmadan geçilmez
Aşk oduyla yansa gönül kaçılmaz
Aşksız deryalara yelken açılmaz
Aşk âşığın gönül sazı değil mi
Gülzârım Karacaoğlan bir beste
Fuzuli'ye kulak verdim her seste
Şairlerin ömrü geçmiş kafeste
Kafes âşkta alın yazı değil mi

Askere gidemeyen oğlu kararını değiştirdi

Alanya'da polisin durdurduğu araçta bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

A

lanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde
ticaretinin ve kullanımının engellenmesine
yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Gaziantep’ten 07 HLY
90 plakalı otomobille Alanya'ya uyuşturucu
getirileceğini belirledi. Tespit üzerine polis,
takibe aldıkları şüpheli aracı sabah saat

07.00 sıralarında ilçe girişindeki Tosmur
Mahallesi’nde durdurdu. Araçta bulunan Ali
S. ve Ahmet Faruk A. gözaltına alınırken,
yapılan aramalarda toplam 33.17 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ve 2.5
gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Aloparça çetesinin
Alanya'daki üyesi
Ankara'da yakalandı

Kafa kafaya çarpışan araçlardan çaya uçtular
Gazipaşa'da kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan araçlardan fırlayan yolcular, çaya uçtu.

E

dinilen bilgilere göre kaza, saat 18.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Korubaşı
Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Muzaffer
Ağır yönetimindeki 06 EC 7414 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Davut yönetimindeki 07 AEC 898 plakalı ciple kafa kafaya
çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar çaya yuvarlanırken, sürücü Mehmet Davut (72), Fatma

Davut (67) ve Fatma Davut Gencer (44) ile kamyonetin sürücüsü Muzaffer Ağır (55) ve beraberindeki iki Afgan uyruklu işçi çaya savruldu.
Çevrede görenlerin ihbarı üzerine olay yerine
gelen sağlık ekipleri, çaya savrulan yaralılara
ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine
sevk edildi. Olayı görerek jandarma ve sağlık
personeline haber veren Yüksel Salman, “Ben
serada çalışırken bir ses duydum. Duymamla
beraber hemen koştum. Kaza yerine geldiğim
zaman kamyon ve binek arabanın aşağı uçtuğunu gördüm. Binek arabanın içerisindeki insanlar yaralılar vardı. Bağırıyorlardı. Koşarken
hemen 112’yi aradım 112 de çabuk geldiler.
Onun dışında baktığımız zaman tehlikeli bir
durum var itfaiye gelene kadar sağlık ekipleri
gelene kadar müdahalede bulunmadık” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araca çarpmamak isterken, motosiklete çarptı
Gazipaşa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

E

dinilen bilgilere göre, kaza saat
11.00 sıralarında İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. İlçe
merkezinden Anamur istikametine
doğru seyir eden 44 ABV 262 plakalı
aracın sürücüsü Ramazan Budanur,
hatalı sollama yapan araca çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı.
Araç, bu sırada sağ şeritte seyreden
07 UY 738 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet
Şen (59) ağır yaralandı. Kazayı gören
vatandaşlar durumu polis ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk
müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda
iki araçta da maddi hasar meydana
gelirken, kazaya karışan motor otoparka çekildi.

Ankara polisinin telefon ve
internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye
yönelik Ankara, Antalya ve
Çankırı'da düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalandı.
Zanlıların sanal ortamda
sahte yedek parça AVM'si
kurdukları belirlendi.

A

nkara Emniyet Müdürü
Servet Yılmaz'ın direktifleri
ile son dönemde
artan telefonla ve
internet üzerinden
dolandırıcılıklara
karşı siber takip
başlatıldı. Yapılan 3
aylık teknik takip
neticesinde 120 kişiyi dolandırdığı
tespit edilen şahıslara eş zamanlı
operasyon yapıldı. İnternetten güvenilir siteler kuran zanlıların sanal
AVM'de motor, şanzıman, debriyaj,
vites kutusu, diferansiyel, aks, kapı,
kaput aynı, tampon, çamurluk gibi
yedek parçaları sattıkları belirlendi.
Şahısların geçmişte sanayide oto tamirciliği yaptıkları ve yedek parça
satışı ile uğraştıkları tespit edildi.
Zanlıların buradan ilham alarak internetten bu parçaları satmaya başladıktan sonra pahalı, önemli ve
bulunamayan parçaları internet sitesinde satarak insanları dolandırdıkları, bu yedek parçaları
göndermeyip paralarını aldıkları belirlendi.
Alanya'daki bir zanlı, Ankara girişinde otobüste yakalandı. Ankara,
Antalya ve Çankırı'da düzenlenen eş
zamanlı operasyonda toplam 5 kişi
yakalandı. Şüphelilerin kargo ile
yedek parça gönderme vaadi ile mağdurları yaklaşık 205 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Polis, internetten bir ürün satın alınırken dikkat edilmesi, nitelikli bir
internet sitesi dahi olsa ürünü teslim
almadan paranın gönderilmemesi
uyarısında bulundu.

Şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor
Alanya'da yaşayan 40 yaşındaki Şahrani Uysal, 8 yaşındaki bedensel engelli oğlunun askere gidemeyecek olmasından dolayı çay ocağına çevirdiği minibüsüyle şehit ailelerinin düğün
ve cenaze organizasyonlarında ücretsiz hizmet veriyor.

A

lanya'da fayans ustası olan
evli ve bir çocuk babası Şahrani Uysal, 5 yıl önce mesleğini bırakarak babasının yıllar önce
düğünlerde yaptığı çaycılığa geri
döndü. Babasının yanında küçükken
tepsiyle çay dağıtmak hoşuna giden
Uysal, bir minibüs aldı ve aracı seyyar
çay ocağına çevirdi. İlk zamanlarda
her türlü düğün, nişan ve cenaze törenlerine katılan Uysal, demlediği
çayları ücretle dağıtmaya başladı. Ardından bir şehit cenazesine katılan
Uysal, bedensel engelli oğlunun da askere gidemeyecek oluşundan dolayı bu
hizmetini şehit ailelerine ücretsiz vermeye karar verdi. Uysal, aracının üzerine de “Şehit ailelerine düğün, nişan,
cenaze çayları ücretsizdir, bedeli şehidimiz tarafından ödenmiştir' yazısı
yazdırdı.
Antalya’nın ilçelerinin yanı sıra, Isparta ve Burdur’da şehit cenazelerine
katılan Uysal, son olarak Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet
değişimi için yola
çıkan zırhlı aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit
olan Astsubay Çavuş
Celal Özcan'ın (27)
Kepez ilçesindeki babaevine çay ocağını
kurdu.
Aracında
yatıp kalkan Uysal,
iki gün boyunca taziye evine gelen misafirlere ücretsiz çay,
adaçayı ve su ikram
ediyor. Uysal, tek amacı arkasında
güzel bir anı bırakmak olduğunu dile
getirdi.

BABASININ MESLEĞİNE GERİ DÖNDÜ
Vefat eden babasının çaycı olduğunu
ifade eden ve duygularını anlatırken
gözleri dolan Şahrani Uysal, kendisinin asıl mesleğinin seramik fayans ustalığı olduğunu ve 5 yıl önce mesleğini
bırakarak çaycılık yapmaya başladığını söyledi. Minibüsünü çay ocağı gibi
dizayn eden Uysal, “Bu aracı çay ocağına çevirdim. Proje çizdirdim ve çay
arabası yaptım. Bu aracımla Isparta’ya bile gittim. Hatta en son Finike’ye
gitmiştim” dedi.

'KİMSE BENİ
ÇAĞIRMIYOR,
KENDİM GELİYORUM'
Bazı özel durumlarda çayları ücret-

siz dağıttığını anlatan Uysal, bunlardan birinin şehit cenazeleri, diğerinin ise asker uğurlama mevlitleri
olduğunu kaydetti. Uysal, “Ben biraz
duygusal bir insanım. Şehit olduğunda dayanamıyorum. Duyar duymaz geliyorum, cebimde param
olmasa bile geliyorum. Kimse beni
çağırmıyor, ben kendim gönlümden
koparak geliyorum” diye konuştu.

'ÜCRETSİZ
HİZMET
VERİYORUM'
Şehit Celal Özcan’ın haberini alır
almaz Alanya’dan Antalya’ya geldiğini dile getiren Uysal, sözlerine
şöyle devam etti:
“Burada komutanlarla tanıştım.
‘Seni kim gönderdi? Bir dernek üyesi
misin?’ diyerek sorular sordular.
Bende, ‘hayır’
dedim. Öyle deyince insanlar
şaşırıyor, arabaya bakıyor ve
bana teşekkür
ediyorlar. ‘Senin
gibi insanlar bitmemiş’ diyorlar.
Ben sadece şehit
cenazelerinde ve
asker uğurlama
mevlitlerinde ücretsiz çay servisi
yapıyorum. Normalde aracımı hep mezarlığa koyardım ama bu dönem maalesef korona
virüs nedeniyle koyamadım. Bende
şehidimizin evine geldim. Alanya’dan gelirken yanıma 8 damacana
su, 6 koli bardak su ve 4 kilo çay
aldım. Büyük kutularda çaylarım
yanımdaydı, ocağı kurdum ve bitinceye kadar buradayım.”

'ANILMAK
İSTİYORUM'
Şehit ailelerine ve asker uğurlama
mevlitlerinde ücretsiz çay verme nedenini anlatan Uysal, “Beni en
büyük etkileyen şey, oğlumun askere
gidemeyecek oluşu. Oğlum hasta ve
teşhis koyamadılar. Çıkış noktası
budur. Diğer neden ise anı bırakmak. Ben anı bırakmak istiyorum.
Anılayım istiyorum. Kilometrelerce
yol gidiyorum. Küçük de olsa insanlar öldüğümde, ‘Allah razı olsun.
Böyle bir insan vardı’ desinler istiyorum” dedi.
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Mustafa Türkdoğan

azen sırf arkadaşlığımızdan dolayı kıyak
geçmiş gibi algılanmasın diye başarılarını yazamadığım yetişmiş siyasetçilerimiz var.
Kendimce etik davranmaya
çalışıyorum belki ama bu insanlara haksızlık ediyorum aslında.
Hakkını teslim edemediğim
etrafımda ki insanlardan birisi
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Alanya İlçe Başkanı
Sayın Mustafa Türkdoğan.

Alanya siyasetinin yetiştirdiği bilgi
birikimi olan, dolu dolu bir isim.
Yıllardır davasının peşinden
koştu.
Hiç görev istemedi, hem verildi.
Siyasette sıra ve sabrın ne olduğunun canlı tarifi.
Ülkü ocaklarından geliyor.
Ocak kültürünün içinde yoğrulmuş ama bir o kadar da teşkilatçı.
İliklerine kadar gelenekçi.

Partisinin genel merkezinden
tutun, ülke genelinde ki tüm
hücrelerini ve kılcal damarlarını
çok iyi bilir.
Alanya MHP'de O'nun kadar
Ankara lobisi olan başka bir si-

yasetçi daha yok.
Lidere ve davasına sadakati
asla tartışılmaz.
Hitabı ve temsil yeteneği en
üzt düzeyde.
Benim diyen siyasetçi
O'nunla tartışamaz.
Oturduğu koltuğu sonuna
kadar hak ediyor ve dolduruyor.
Siyaset, en iyi hizmet aracı ve
en etkili denetim mekanizması
olduğuna göre Alanya siyasetinin Mustafa Türkdoğan ve
O'nun gibi siyasetçilere ihtiyacı
var.

'Aydan aya zam yaptılar'
ASAT'ın zam iddilarını yalanlamasının ardından açıklama yapan Türkdoğan, "Ellerimizde veriler var. Elde ettiğimiz verilere bakıldığında aydan aya her
ay zam koymuşlar. Zam yapıp da zam yok diye inkar etmek bize göre siyasetin de, belediyeciliğin de gereği değildir. Oku atıp yayı saklamamak lazım" dedi

M

illiyetçi Hareket Partisi
(MHP) Alanya İlçe teşkilatı
Mustafa Türkdoğan başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu
toplantısını gerçekleştirdi.
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa
Türkdoğan, Koronavirüs sürecinde de,
kontrollü normalleşme sürecinde de çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı
genelgeye istinaden Alanya’nın turizmdeki gidişatının ne yönde etkileneceği,
hükümetin aldığı tedbirleri, Alanya Belediyesi’nin koronavirüs sürecindeki çalışmaları ve birçok konu ile alakalı
açıklamalarda bulundu.

BU SÜREÇTE
FAALİYETLERİMİZİ
HİÇ AKSATMADIK
Türkdoğan “Hepimizin bildiği gibi 1
Haziran itibari ile hayatımızın biraz
daha normalleşmesi ile birlikte bizlerde
siyasi faaliyetlerimizi zaten yaklaşık üç
aydır bu koronavirüs salgını sürecinde
hiç aksatmadık. Hep vatandaşlarımızın halkımızın yanında olmaya dertleriyle ilgilenme noktasında yetim
kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte
sahada olmaya çalıştık gerekli tedbirleri almak kaydı şartıyla. Bugün de
Genel başkanımız Devlet Bahçeli Beyin
teşkilatlarımıza yönelik yayınladıkları
genelge doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak partimizin dezenfeksiyon işlemlerini tekrar ettik. Sosyal mesafe ve
maskelerimizle birlikte haftalık olağan
yönetim kurulu toplantımızı bugün
gerçekleştirdik” dedi.

UÇUŞLARIN
BAŞLAMASI İLE
TURİZM OPERASYONU BAŞLAR
Türkdoğan, “Hepimizin bildiği gibi
Alanya’mız bir turizm şehri turizmin
başkenti. Bu koronavirüs sürecinde de
en çok etkilenen yerlerden bir tanesi
doğal olarak Alanya’mız oldu turizm
sektörünün durmasından dolayı. Oteller yavaş yavaş hazırlıklarını yapıyorlar inşallah yakın bir zamanda
koronavirüs tedbirleri ile alakalı Türk
standartları enstitüsünün yaptığı sertifikasyondan sonra açılışlarını yapacaklar.
İnşallah
bölgemize
Antalya’mıza ve Gazipaşa Havalimanı’na yurtdışından da uçuşların başlaması ile birlikte turizm operasyonu
başlar. Otellerimiz dolar en azından se-

K

Korona virüs sürecinde turizm ve ulaşım açısından
toplu taşımada birtakım kısıtlamaların yaşandığını
hatırlatan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, kademeli olarak normalleşme yaşanacağını söyledi.

P

arti binasında açıklamalarda bulunan CHP İlçe
Başkanı Coşkun Karadağ, Korona virüste ikinci
dalganın gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Karadağ, “Kıyı katliamının hala
devam ettiği konusunda uyarıda bulunmak istiyorum.
Belediye başta olmak üzere kurumlar tarafından cezalar
kesildi ancak bu işler cezayla olmamalı. Yani ‘Ben paramı
verdim, cezayı verdim ama işleme devam edeceğim’ gibisinden bir işlem kesinlikle söz konusu olmamalı. Eğer bir
yerde usulsüzlük varsa mutlaka cezanın yanı sıra oradaki gerekli cezalar ve yıkım kararı da alınmalı. Çünkü
doğamız, sahilimiz ve Alanyamız geleceğimize bırakacağımız en büyük servet olmalı” dedi.

'NE ZAMAN DURULACAĞI
BELLİ OLMAZ'

Toplumun sinir uçlarına dokunulması gerektiği uyarısında
da buluna Karadağ, “Pandemi sürecinde birçok olayı virüse bağladık ama toplumun sinir uçlarına değdiğiniz
zaman toplumu ayağa kaldırırsınız ama oturtturmasını
bilemezsiniz. Ne zaman durulacağı belli olmaz. Bunun günümüzdeki en önemli örneği de ABD. Bir zencinin orada
katledilmesi orayı cehenneme döndürdü” diye konuştu.

‘ESKİ GÜNLERİNE
KAVUŞMAK ÜZERE’
Alanya’da da pandemi sürecinde büyükşehir denetimindeki otobüslerde birtakım kısıtlamalar ve tedbirler alındığını aktaran Karadağ, “Alanya’da toplu taşıma turizm
açısından alınması gereken tedbirlerden birisi de ulaşımdı. Toplu taşımalar hem valilik hem de merkezi hükümet tarafından verilen direktiflerle eski günlerine
kavuşmak üzere ama bu kademeli olarak yapılacak. Normalleşme artık toplu taşımalarda da gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.
zona bundan sonraki kalan kısmında
esnafımızın, vatandaşımızın yüzü güler
diye ümit ediyoruz. Çünkü hepimizin
bildiği gibi turizm esnafımız, otel çalışanlarımız çok zor durumda Haziran
ayına geldik insanların güzel bir sezon
beklentileri vardı. Fakat bugün de çekleri senetleri yazılmaya başladı dükkan
sahiplerine kiralarını ödeyemez hale
geldiler” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİMİZ BİR
TEDBİR ALACAKTIR
Türkdoğan, “Alanya’mızda ekonomi
durma noktasına geldi. Bizlerde esnaf
odası başkanımız esnaf temsilcilerimizin partimizi ziyaret ettikleri bir heyetin sorun sıkıntı talep ve önerilerini
Antalya milletvekilimiz partimizin
Merkez Yürütme kurulu üyemiz Abdurrahman başkan bey vasıtasıyla ilettik. Dün İtibari ile sayın milletvekilimiz
Abdurahman beyde hükümet yetkililerine, Sanayi ticaret Komisyonu toplantısına, millet Meclisi’ne Sanayi ticaret
bakanlığı yardımcısına direk telefon görüşmemiz üzerine ilettiler inşallah en
kısa zamanda hükumetimiz bir tedbir
alacaktır. Turizm çalışanlarının da
dertlerine derman olacaktır diye ümit
ediyoruz” diye konuştu.

BAĞLILIĞIMIZIN
ALTINI BİR KEZ DAHA
ÇİZİYORUZ
Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin gönderdiği genelgeye değinen Türkdoğan,
“Konuşmanın başında da belirttiğim
gibi genel başkanımız Sayın Devlet
Bahçeli’nin göndermiş olduğu genelgede Cumhur İttifakına kayıtsız şart-

sız bağlılığını vurguladı. Bizlerde genel
başkanımız Sayın Devlet Bahçelinin
Emir ve talimatlarına kayıtsız şartsız
uyan ve onun çizgisinde görev yapan
bir ilçe teşkilatı olarak Alanya ilçe teşkilatımız olarak bağlılığımızın altını bir
kez daha çiziyoruz” dedi.

BELEDİYEMİZİN
ÇALIŞMALARINI
TAKDİR EDİYORUZ
Türkdoğan” Yine bu koronavirüs sürecinde üç aylık bir süre zarfında Alanya’mızın bu süreçten ne kadar etkilen
diye sosyal Siyasal ve ekonomik anlamda ortaya konulan gerek sosyal çalışmalar gerek Milliyet Hareketçi
partimizin sosyal ve üretken belediyecilik anlayışı ile hizmet eden Alanya
Belediyemizin koronavirüs sürecinde
yaptığı çalışmaları hepimiz biliyoruz ve
takdir ediyoruz. Belediyemizin yapmış
olduğu çalışmalar hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar ve teşkilatımızın
koronavirüs sürecinde yapmış olduğu
çalışmalar ve Alanya esnafı Alanya
ekonomisi Alanya’da yaşayan vatandaşlarımızın bu süreçte ne kadar etkilendiği ile ilgili genel merkezimiz
bizden rapor istiyor. İnşallah bu raporu
da yönetim kurulu üyelerimizle değerlendirdik en kısa süreçte hazırlayıp
genel merkezimize ve genel başkanımıza sunacağız bununda altını çizerek
özellikle ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

AVRUPA GÖZÜNDEN
TÜRKİYE GÜVENLİ
BİR ÜLKE
Türkdoğan “Bundan sonraki süreçte tu-

rizm de Türkiye güvenli bir liman haline
geldi güvenli bir ülke olarak göründü.
Yurtdışından gelen telefonlar eşimiz
dostumuz arkadaşlarımızın bize ilettiği
Avrupa’dan Rusya’dan dünyanın neresinden bakarsanız bakın Türkiye koronavirüs ile mücadelede başarılı. Sağlık
Bakanlığımızın devletimizin ve ilgili kurumların yaptığı mücadeleden dolayı ortaya koydukları performanstan dolayı
ben ayrıca teşekkür ediyorum. Ulaşım
başladığında havalimanları yeterli sayıda uçak gelmeye başladığında inşallah Alanya’mız bundan sonraki kalan
sürede bu zamana kadar ortaya konulan sıkıntıları aşılacak bir dönem yaşar
diye ümit ediyoruz. Özellikle 1 Haziran’dan itibaren işbaşı yapan restoranlara, lokantalara ve kafelere çay
ocaklarına hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” dedi.

ASAT’ın zam konusuna değinen Türkdoğan, “Yaşadığımız süreç itibari ile Ülkemizde ve dünyada koronavirüs ile
birlikte bunun birtakım yansımaları
oldu ve ekonomik anlamda da ciddi bir
darbe sıkıntı var. Birçok şeye zam gelmiş olabilir bizim de yönetim kurulu
üyeleri arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla ASAT’ın kendi internet sayfası
üzerinden bizim elimizde veriler var.
Elde ettiğimiz verilere bakıldığında
aydan aya her ay zam koymuşlar. Yine
artık su tarifesini artırmışlar. Şimdi burada zam yapılmasının bir mahsuru
yok her şeye zam geliyorsa buna da
zam gelecek ama zam yapıp da zam
yok diye inkar etmek bize göre siyasetinde belediyeciliğinde gereği değildir.
Oku atıp yayı saklamamak lazım” ifadelerini kullandı.  Özgür YILMAZ

ALEMDER Başkan Yardımcısı Özsoy, kamu bankalarının başlattığı konut kredisi desteğinin emlak sektörünü canlandıracağını söyledi. Özsoy, "Açıklamaların ardından sektörde yoğunluk yaşandı ve yaşanmaya da devam edecektir" dedi
(ALEMDER) Başkan Yardımcısı Ali
Özsoy,“Bu durumun etkisini önümüzdeki haftalarda daha çok göreceğiz”
diye konuştu.

KREDİ YOĞUNLUK
BAŞLATTI
Özsoy, “Koronavirüs krizi ile birlikte
durma noktasına gelen emlak sektörünü canlandıracak açıklamalar
oldu. Üç tane kamu bankası Ziraat

bankası, Halk bankası ve Vakıflar
bankası bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre konut kredileri 0.64
Sıfır konutlar için 0.74 ikinci el konutları için kredi kampanyaları başlattılar. Ve bu krediler 12 ay
ödemesiz 15 yıla eşit şekilde taksitlendirme şeklinde yapılacak. Bu durumda iki gündür bir yoğunluk
yaşandı. Bizlere ulaşanlar arayanlar
çoğaldı bu durumun etkisini önümüzdeki haftalarda daha iyi göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

OTOBÜSLERDE YENİ DÜZEN

Alanya’da toplu taşıma hizmeti veren otobüslerden 12
metre uzunluğunda ve 100 kişi taşıma kapasiteli otobüsler 60-65 kişi, 9,5 metre uzunluğunda olup 70 kişi taşınan halk otobüsleri ise son alınan karar gereği 40-45 kişi
taşıyabilecek.  Özgür YILMAZ  Rayıf DOĞRULU

‘Gelecek Partisi’nin yanında olacağız’
'OKU ATIP YAYI
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Alanya’da Gelecek
SAKLAMAMAK LAZIM'
Partisi’nin gerek kuruluş aşamasında gerekse de bundan

Emlak sektörü canlanıyor
oronavirüs
sonrası normalleşme
sürecine destek vermek isteyen kamu
bankaları kredi desAli Özsoy
tek paketlerini açıkladı. 4 farklı alanda
verilecek krediler içerisinde ilgi gören
kredilerden biri de konut kredisi oldu.
Kamu bankalarının konut kredisinin
emlak sektörüne olan etkisinden söz
eden Alanya Emlakçılar Derneği

‘Toplu taşımada
normalleşme yaşanacak’

EN AZ YÜZDE 10
PEŞİNAT LAZIM
Kredinin bölgeden maksimum 500 bin
TL ile sınırlandırıldığını söyleyen Özsoy,
"Bu krediler İzmir Ankara ve İstanbul
için 750.000 TL maksimal kullandırılabiliyor. Bizim bölgemiz için maksimal
500.000 TL ile sınırlandırıldı. En az
%10 ile peşinat bulundurmamız gerekiyor" dedi.  Özgür YILMAZ

sonraki siyasi hayatında yanında olacaklarını söyledi.

G

elecek Partisi İlçe yönetimi ilk ziyaretini CHP İlçe
Teşkilatı’na gerçekleştirdi. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a çiçek takdim eden Gelecek Partisi
İlçe Başkanı Hüseyin Tuluk ve partililer sonra tanıştı. Ziyaret nedeniyle Gelecek Partililere teşekkür eden Karadağ, “CHP Türkiye’de birçok şeyi ilk olarak hayata geçirmiş
bir parti. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de
siyasi düşüncelerin hayata geçmesi ve parlamentoda yansıması için bundan önceki genel seçimlerde İyi Parti’nin seçime girmesi için bir atakta bulunmuştu. Bu da
Türkiye’deki siyasi adımlardan en önemlilerinden bir tanesiydi. Her siyasi parti düşüncesini ve görüşlerini özgürce
parlamentoda ve halk üzerinde anlatma hakkına sahip olmalı. Birtakım kısıtlamalar ve engellemeler doğru adım
olmayacaktır. Son günlerde Türkiye’de 2 siyasi partimizin
genel başkanımızın talimatıyla siyasette yer almaları için
elinden gelen her türlü desteği de kendileri sağlayacağını
söyledi. Biz de Alanyamızda genel başkanımızın bu talimatı üzerine Gelecek Partisi ile ilgili kuruluş aşamasında,
bundan sonraki siyasi hayatta olsun biz de yanında olacağız. Siyasi birlikte omuz omuza, tabiî ki ayrı düşünceler ve
görüşlerle birlikte ama birlikte yapacağız” dedi.

'ALANYA İÇİN DERTLENEN İNSANLARI BİR ARAYA GETİRDİK'
Hüseyin Tuluk da, “Biz de ilk Alanya’da ilk ziyaretimizi
CHP’ye gerçekleştirdik. Siyasi partiler toplumun her kesimini kucaklaması gereken, görüş ayrılıkları olan ama
gönül ayrılıklarını barındırmaması gereken kuruluşlar.
Biz de bu çerçevede Alanyamızın sorunlarını, dertlerini
dinlemeye, bu dertlerle dertlenmeye, onlarla üzülüp onlarla mutlu olmak için yola çıktık. Gelecek Partisi olara
teşkilat çalışmalarımızla birlikte Alanya’yı seven, Alanya
için çalışan, Alanya için dertlenen insanları bir araya getirerek biz de bu demokrasi yolunda Alanya’nın geleceğinin inşası yolunda elimizden gelen gayreti göstermek için
çalışacağız” diye konuştu. Ziyaret sonunda Karadağ, Tuluk’a Atatürk portesi bulunan bir tablo hediye etti.

 Özgür YILMAZ  Rayıf DOĞRULU
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Parklar çocuk ve
gençler için hazırlanıyor
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Alanya genelinde çocuk oyun parklarında
temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Düğün
isteyen
erteledi
1 Haziran itibarıyla
birçok alanda kısıtlamalar kaldırılmış olsa
da henüz düğün ve nikahlarla ilgili esnetilme yapılmadı. Bu
sebeple Alanya Nikah
Dairesi'nde nikah sayıları azalırken, nikah
tarihlerinde de erteleme yaşandı

K

oronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan olumlu gelişmelerle kontrollu yeni normal hayata
geçiş başladı. Kontrollü yeni hayatın 2.
aşamasında birçok işletme açıldı ve çoğu
kısıtlamada kaldırıldı. Ancak, düğün ve
nikahlarla ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Salgın sürecinde düğün ve nikahlarla ilgili alınan kararlar mevcut
süreçte devam ediyor. Bu sebeple de birçok çift nikah tarihlerini ileri tarihe aldı.
Bazı kesimler ise nikah tarihlerini ertelemeyerek, koronavirüs tedbirleri içerisinde nikahlarını kıydırdı.

A

lanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 1 Haziran 2020
tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinde yayınlanan genelgeye yönelik çalışmalara başladı. Buna
bağlı olarak çocukların daha sağlıklı ve
hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, Şehir genelinde
park ve çocuk parkları alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

ÇOCUKLAR UZUN BİR
ARANIN ARDINDAN
PARKLARLA
BULUŞACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan
genelgeyle 03.06.2020 Çarşamba ve
05.06.2020 Cuma günleri 14.00-20.00
saatleri arasında gençler ve çocuklar dı-

'LÜTFEN KURALLARA
UYALIM'
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, çalışmalarla ilgili bilgiler verirken şu ifadeleri kullandı;
“Alanya Belediye Başkanımız Sayın
Adem Murat Yücel’in talimatıyla, yayınlanan genelge çerçevesinde gerekli
çalışmalara başladık. Pandemi süreci
öncesinde olduğu gibi bu süreçte de
uluslararası kalite belgesi ve Sağlık
Bakanlığı ruhsatlı dezenfektan solüsyonlarıyla park ve çocuk parklarımızı
dezenfekte ediyoruz. Amacımız çocuk
ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda

PERİYODİK
ARALIKLARLA
TEKRARLANACAK
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocuk
oyun gruplarının hijyenik şartlara
sahip olması amacıyla gerçekleştirilen
dezenfekte çalışmalarının ilçenin birçok kesiminde bulunan tüm oyun
gruplarında periyodik aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Alanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, meslektaşları gibi fedakarca
hastaların yardımına koşan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özşimşek, ağaç dalları ve kütüklerden yaptığı tasarımlardan kazanacağı parayı da ihtiyaç sahipleri için harcayacak.

Uzaklaşmak zorunda kaldığı ailesi
ve sevdikleriyle telefonda hasret
giderdiğini anlatan Özşimşek, hastaneden artakalan zamanını da ihtiyaç sahipleri için değerlendirmek
istediğini ifade etti.

'BUNLAR SALGININ
BANA ARMAĞANI'

Alanya Belediyesi Nikah Dairesi'nde yaşanılan süreç sebebiyle nikah sayıları düşüşe geçti. Yetkililerden alınan bilgiye
göre, normal şartlarda günlük 200'ün altına düşmeye nikah sayısı ilçede Nisan
ayında 56, Mayıs ayında ise 36'ya düştü.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Haziran
ayı itibarıyla nikahlarda artış yaşandığını belirtti. Ayrıca düğün yapmak isteyen
çiftlerin
nikah
tarihlerini
değiştirdiklerini söyleyen yetkililer, "İçişleri Bakanlığı ya da ilgili bakanlıklar tarafından henüz bize gelmiş bir genelge
yok. Halen önceki genelge ve kurallara
istinaden önlem ve tedbirlerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Buda şu şekilde;
açık havada damat ve gelin ile birlikte iki
tane şahit olacak şekilde nikahlar kıyılmakta. Yeni genelge elimize ulaştığında
ona uygun şekilde hareket edeceğiz. Bizler pandemi sürecinin başından itibaren
nikah kıymaya devam ettik. Gerekli
önlem ve tedbirleri alınarak nikah kıyma
şartlarını kabul ederek bizlere başvuru
yapan vatandaşların nikahlarını kıydık
ve kıymaya devam ediyoruz. NisanMayıs aylarında da nikahlar kıyıldı.
Şuan Haziran ayında da nikahlarımız
devam ediyor. Hatta bir artış yaşandı.
Nikah ve düğün erteleyenler oldu fakat
onlarda dışarda ve düğün salonunda isteyenler. Onun haricinde bizim şartlarımızı kabul eden ve gerekli kurallara
uyan vatandaşlarımızın nikahları kıyıldı" denildi.  Haber Merkezi

zaman geçirmeleri. Bizim önlemlerimizin yanı sıra çocuklarımızın, ailelerinin
ve gençlerimizin de dikkat etmesi gereken hususlara hassasiyetle uyması gerekiyor. Özellikle sosyal mesafe, hijyen
ve maske kurallarına lütfen dikkat
edelim.”

Hastanede Kovid-19 hastaları,
dışarıda ihtiyaç sahipleri için ter döküyor

200'DEN 36'YA DÜŞTÜ

DÜĞÜN İSTEYEN
ERTELEDİ

şarı
çıkabilecek.
Alanya Belediyesi,
pandemiden dolayı
dışarı çıkabilecek
olan genç ve çocukların hijyenik bir ortamda
vakit
geçirmeleri için de
çalışmalarını sürdürüyor. Buna bağlı
olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekiplerince parklarda dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

A

laaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)
Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özşimşek, Kovid-19 sürecinde meslektaşları gibi fedakarca görev yapıyor. Özşimşek, ALKÜ
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
Kovid-19 servisinde nöbete kalınca, anne ve
babası başka bir evde yaşamaya başladı.
Evinde tek başına kalan Özşimşek, hastaneden artakalan zamanlarında ağaç dalları ve
kütük parçalarını toplamaya başladı.
Küçük bir atölyeye çevirdiği balkonunda, ağaç
dalları ve kütükleri birleştirerek çeşitli tasarımlar yapan Özşimşek, evinde sergilemeye başladığı ürünleri satarak, gelirini
ihtiyaç sahiplerine vermek istiyor.

KAR AMAÇLI
DEĞİL
Özşimşek, yaptığı açıklamada,
öğrencilik döneminde seramik
sanatıyla ilgilendiğini, ilk sergisini 5. sınıfta açtığını söyledi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında
yoğun bir çalışma dönemine girildiğini aktaran Özşimşek, bu
süreçte hem acil hem de Kovid
servislerinde nöbete kaldığını
dile getirdi.

Özşimşek, bunun için doğada bulduğu ağaç dalları ve kütük parçalarını iki aydır çeşitli tasarımlara
dönüştürdüğünü belirterek, şöyle
konuştu:
"İnsan ve hayvan figürleri ortaya
çıktı. Bunları sergilemek ve daha
çok sanatsevere ulaşmak istiyorum. Daha sonra galeride satıp, gelirini tamamen hayır kurumlarına bağışlamak
istiyorum. Bunları kesinlikle kar amaçlı yapmadım. Hepsinin hayra gitmesini istiyorum.
Evde kalıyoruz, kalacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bunlar, salgının bana bir armağanıdır. Kovid-19 burada size bir fırsat veriyor.
Kovid-19 döneminde normal zamandan çok
daha fazla çalışıyoruz. Ailemiz ile arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Ama ben bunu fırsata
çevirdim, değerlendirdim." İnsanları mutlu etmenin hoşuna gittiğini aktaran Özşimşek, bu
tür çalışmaları zaman buldukça yapmak istediğini kaydetti.

Caz günleri TRT ekranlarına gelecek
TRT Müzik "16. Alanya Uluslararası Caz Günleri" konserler serisini ekranlara getirecek.

D

ünyanın önde gelen caz yıldızlarının
katılımıyla
geçen yıl 26-29 Eylül'de
Kızıl Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen "16. Alanya Uluslararası
Caz Günleri", 5 Haziran'da saat
23.45'te TRT Müzik'te izleyenlerin
beğenisine sunulacak. Konserler
serisinin ilk bölümünde, Türki-

ye'nin tek kadın neyzeni Burcu
Karadağ'a, piyanoda caz sahnesinin önemli isimlerinden Baki Duyarlar eşlik edecek. Karadağ,
nefesiyle yeniden hayat verdiği geleneksel Anadolu Ezgileri ile caz
yaklaşımını bir araya getiren
"Ethno Jazz Project" ile evlere
konuk olacak.

Otogarda maske dağıttılar
Kovid-19 tedbirleri kapsamında kullanılması salgının yapılmasında önleyici en önemli unsurlardan gösterilen maske konusunda Alanya Otogar Müdürlüğü örnek bir hizmete imza attı.

A

lanya Otogar Müdürü İsmail
Gülerce, Antalya Büyükşehir
Belediyesi'nin desteği ile
Alanya Otogarı'nda bulunan yazıhane çalışanlarına maske dağıttı.

Gülerce, tüm çalışanlara da maske
ile hizmet verilmesinin hem çalışan
hem de müşteri sağlığı açısından çok
önemli olduğunu söyledi.

 Özgür YILMAZ
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Büyükşehir sosyal tesislerini hizmete açtı
A

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran’da hayata geçirilen normalleşme planı kapsamında belediyeye ait sosyal tesisleri yeniden
hizmete açtı. Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı sosyal tesislerde masalar sosyal mesafe ve oturma düzeni kurallarına uygun şekilde düzenlendi.

ntalya Büyükşehir Belediyesi, 1
Haziran’da başlayan normalleşme
süreciyle birlikte Atatürk Parkı
içerisinde bulunan EKDAĞ Sosyal Tesisleri ile Düden Park içerisinde bulunan
Düden Balık Restoranı hizmete açtı.
Tophane Çay Bahçesi de sosyal mesafe
kurallarına uygun oluşturulan yeni
oturma düzeniyle yeniden misafirlerini
ağırlamaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Parkı
içerisinde bulunan EKDAĞ Sosyal Tesisleri alınan önlemlerin ve yapılan düzenlemelerin
ardından
misafirlerini
ağırlamaya başladı. Masaların sosyal
mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendiği sosyal tesis içerisinde misafirler
için sosyal mesafe uyarı levhaları asıldı.
Tesis girişinde hijyen standı kurularak
misafirlerin ellerini dezenfekte etmesi
sağlanıyor. Yeni kurallar gereği mesai öncesi ve belirli aralıklarla her personelin
ateşi ölçülüyor. Maske takan personeller

SAKIN ÜZÜLME
Sakın üzülme, gösterdiğim her ilgime
İnan zararı yoktur, sevdanla sevgime
Sen neşene bak, isyan etme o gönlüme
Sana naz edemezsem,kime naz ederim
Seven gönül, sevdiğine nazı yaparmış
Gönül almak içinde, yanına koşarmış
Gönüller, hoş görülü olunca coşarmış
Sana naz edemezsem,kime naz ederim
Aşkını, gözümden gözüme inanamam
Gül yüzünün eğilmesine dayanamam
İnan her an içimdesin, sensiz olamam
Sana naz edemezsem,kime naz ederim
Seni böylece sevmek, hoşuma gidiyor
Senin de böyle sevmeni, gönül istiyor
Aşk elimde değil, canım öyle seviyor
Sana naz edemezsem,kime naz ederim
Neyi söylesen, sevgin gitmez içimden
Bu aşkı biliyorum, güzelim ilginden
İnan yürekten severim, seni gönülden
Sana naz edemezsem,kime naz ederim

ETHEM
KAYGISIZ

de tesisin lezzetlerini özlediklerini söyledi.

DÜDEN BALIK
ÇARŞISI DA
AÇILDI

servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak servislerini gerçekleştiriyor. Aynı
aileden olmak şartıyla 4 kişinin tek masada yemek yiyebildiği sosyal tesise gelen
misafirler hem deniz manzarasını hem
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VATANDAŞLARIN ATEŞİ
ÖLÇÜLÜYOR
Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET’in işlettiği Tophane Çay Bahçesi’nde de yeni
normalleşmeyle birlikte hareketlilik başladı. Tophane’ye gelen Antalyalılar sosyal
mesafe kuralına uygun oluşturulan masa-

lara oturarak özledikleri manzara eşliğinde çayını içip güneşli havanın keyfini
çıkarıyor.
Tophane Çay Bahçesi’de vatandaşların
sosyal mesafe kuralına uyması için masa
düzenlerini oluşturuldu. Toplum sağlığı
açısından daha uygun olduğu düşüncesiyle vatandaşlar self servise yönlendiriliyor. Sosyal mesafe kuralı içerisinde sıra
bekleyen vatandaşların önce ateşi ölçülüyor ardından siparişini verdiği yiyecek ve
içeceğini alıp masasına dönüyor.
Tophane Çay Bahçesi’de hijyen tedbirleri kapsamında karton bardak ve tabak
kullanılıyor, plastik çatal ve bıçaklar paketli halde vatandaşa veriliyor. Personeller de siperlik ve maske kullanarak
servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak hizmet veriyor. Tophane Çay
Bahçesi’nde yine hijyen kuralları göz
önünde bulundurularak elden ele kullanılan menüler yerine ayaklı menü panoları kullanılıyor.

Vali Karaloğlu "Çok Yaşa Antalya"yı tanıttı
K

Vali Münir Karaloğlu, 1 Haziran itibariyle başlayan Yeni Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi için “Çok Yaşa Antalya” kampanyasını başlattı. Karaloğlu, Antalya’nın salgın sürecini, yeni dönemde Antalya’da uygulanacak tedbirleri ve kampanya detaylarını açıkladı.

orona virüsle mücadele
sürecinde Türkiye’nin
ve Antalya’nın dünyaya
örnek olduğuna dikkat çeken
Vali Karaloğlu, “Bizim ülkemiz
salgın gelmeden çok sıkı tedbirler aldı. Aldığımız önemli
tedbirler ve uygulamadaki başarımız ile bu salgından en az
zararla çıkabilen ülkeler arasında yerimizi aldık. Ülkemizle gurur duyun. Ülkemizi
yönetenlerle gurur duyun.
Maalesef bazı kesimler elde
edilen bu başarıdan hayıflanıyor. Bu başarı hepimizin başarısı, toplumun ortak başarısı.
Bu konuda başarılı olan şehirler de var. Antalya da bu şehirlerden bir tanesi. Şehrinizle
gurur duyun, şehrinizi yönetenlerle de
gurur duyun. Antalya’da bir başarı varsa
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rum. Antalya’da pazar günü sokağa
çıkma yasağı olmamasına rağmen sokaklar ve caddeler boştu. Vatandaşlarımız kurallara uymaya devam ediyor.
Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

'TEDBİRİ ELDEN
BIRAKMAYIN'

burada yaşayan vatandaşların bilinçli
olmasının önemine de değinmek istiyo-

1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdiklerini işaret eden Karaloğlu, bu süreçte Antalyalıları daha çok tedbirli
olmaya davet etti. Antalyalılara da farkındalık oluşturmak için “Çok Yaşa Antalya” kampanyasını başlattıklarını
belirten Karaloğlu, Korona virüsün de
bir grip çeşidi olduğunu belirterek Korona virüs sürecinde Antalya’nın hapşırdığını, virüsü üstünden attığını
betimledi. Karaloğlu, "Bu yüzden kampanyamızda Çok Yaşa Antalya diyoruz.

Yeni Kontrollü Sosyal Hayat Dönemindeyiz. Türkiye olarak Antalya olarak bu
dönemde bembeyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Virüsün etkisinden tamamen
kurtulmak için kalabalık ortamlarda
maskemizi takmamızı ihmal etmeyeceğiz. Temizliğe her zamankinden daha
çok dikkat edeceğiz. Tedbirlere uyarak
korunacağız, hem kendimizi hem de çevremizdekileri tehditten koruyacağız.
Çok Yaşayacağız, sağlıklı yaşayacağız"
ifadelerinde bulundu.
Kampanyayı vatandaşlara duyurmak
için 19 ilçenin merkezi noktalarındaki ve
meydanlarındaki billboardlarda kampanya afişlerinin yer aldığını belirten
Vali Karaloğlu, sosyal mesafe, maske
takma ve temizlik konusundaki hassasiyetleri kamuoyuna daha iyi duyurmak
amacıyla belli aralıklarla farklı tasarımlardaki afişlerin şehrin dört bir köşesinde yer alacağını belirtti.

Tekneler tura çıkabilecek

ATV

KANAL A

ALANYA POSTA TV

07:00

Büyükşehir Belediyesi’nin
Düden Park’ta hizmet veren
Balık Çarşısı da normalleş
süreci kapsamında misafirlerini ağırlamaya başladı. Koronavirüs salgını kapsamında
geçici süre kapanan balık çarşısı yeniden hizmete açıldı. Tesiste girişte başlayan önlemler
masaya geçilene kadar devam
ediyor. Titizlikle uygulanan önlemler kapsamında girişte dezenfekte üniteleri yer
alıyor. Masalar da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 1.5 metre aralıklar halinde düzenlendi.

Vatandaşlara tesis içinde gezerken maske
takmak zorunluluğu getirildi. Balık seçim
üniteleri cam bölme arkasında görevli personeller aracılığıyla gerçekleşiyor. Tesiste
personeller ve aşçılar maske ve siperlikle
çalışıyor. Hijyen kurallarının en üst seviyede olduğu Balık Çarşısı’nda her gün
mesai sonu dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Perşembe günü
Balık Çarşısı kapatılarak genel temizlik
yapılıyor. Sosyal Tesise gelen misafirler güvenle balıklarını seçerek kaliteli hizmetin
tadını çıkarabilir.
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Antalya'da ticari yat ve günübirlik tur yapan turizm teknelerinin yeniden faaliyette bulunmalarına karar verildi.

V

alilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemleri görüştü. Kurul, ticari yat, ahşap ve turistik
amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile günübirlik tur

yapan turizm teknelerinin yarı kapasite ile faaliyet göstermesini kararlaştırdı. Faaliyetlerine izin verilen
teknelerde hijyen kurallarına dikkat
edilmesi istendi. Tekne personeli ve
misafirlere gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra kayıt altına alınacak.
Tekneye gelen ziyaretçiler ise ateşleri
temassız ateş ölçer ile ölçüldükten
sonra içeriye alınacak. Şüpheli durum
oluşması halinde ise en yakın sağlık
kuruluşuna başvuru yapılacak.
Yemek servisi verilen masaların arasındaki mesafe 1,5 metre olarak dizayn edilecek, yan yana sandalyeler arası mesafe
ise 60 santimetre olacak. Teknelerde bulunan şezlonglar da araları yine 1,5 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilecek. Oybirliğiyle alınan karar
gereği denetimler yapılacak.

8

TÜRKİYE- BÖLGE

Perşembe 4 Haziran 2020

Tatile gidecekler dikkat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla yayımlanan genelge uyarınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce
otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler, bundan böyle hijyen ve sağlık kurallarına göre hizmet verebilecek. Öte yandan hamam, sauna ve masaj üniteleri, İçişleri Bakanlığınca normalleşme sürecine ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre hizmet verecek.

K

ültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında daha önce otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler hizmete başlayabilecek. Kontrollü
normalleşme sürecine geçilmesi üzerine,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un imzasıyla turizm faaliyetlerinin
güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi
amacıyla konaklama tesislerinde alınacak

önlemler, 12 Mayıs'ta yayımlanan genelge
ile belirlenmiş ancak tesis içerisinde çocuklara ayrılan oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi gibi alanların
hizmete açılamayacağı kararı verilmişti.
Genelgede değişikliğe gidilerek otel bünyesindeki mini kulüpler, bundan böyle hijyen kuralları çerçevesinde minik
misafirlerini kabul edebilecek. Otellerdeki
kreşler ise normalleşme sürecinde Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca

belirlenen usul ve esaslardaki hijyen ve
sağlık kurallarına göre hizmet verecek.

ÇOCUKLAR İÇİN
EL ANTİSEPTİĞİ
BULUNDURULACAK
Mini kulüplerin kapasiteleri, sosyal mesafe düzenlemelerine uygun olarak be-

lirlenecek, çocuklar rezervasyonla kabul
edilecek. Çocukların oyun ve yemek masaları, bireysel oyun alanları varsa yataklarının arasındaki mesafe en az 1,5
metre olacak şekilde düzenlenecek. Mini
kulübe girişte, çocukların temassız ateş
ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden
yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjonktivit, öksürük, iştahsızlık,
kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü,
karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı
gibi belirtileri olan çocuklar, aileleri ile
irtibata geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Kulübün giriş ve çıkışlarında, çocukların el hijyeni için el
antiseptiği bulundurulacak. El antiseptikleri çocukların ulaşabilecekleri yerlere
konulacak ve çocukların, personel gözetiminde bunları kullanması sağlanacak.
Üniteler, sık sık kapı ve pencereleri açılarak havalandırılacak. Bu ünitelerde
klima ve vantilatör gibi doğal olmayan
havalandırma yöntemleri çalıştırılmayacak. Çocukların sık sık dışarı çıkması ve
açık alanda daha çok etkinlik yapmaları
sağlanacak. Bu etkinliklerde de sosyal
mesafe kurallarına uyulacak. Sert yüzeyler, deterjanla temizlik sonrası 1/100
oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla
dezenfekte edilecek. Çamaşır suyu kullanımının uygun olmadığı yüzeylerde
yüzde 70 alkol içeren ürünlerle hijyen
sağlanacak. Halı, koltuk gibi yüzeyler, su
ve deterjan veya makineyle yıkanacak

veya sıcak buhar sistemiyle temizlenecek. Oyuncaklar, hobi malzemeleri ve
çocuk oyun parkı donanımları sık sık su
ve deterjanla yıkanacak ve sonrasında
yüzde 70'lik alkol ile silinerek kurutulacak. Sık temizliği ve hijyeni mümkün olmayan pelüş oyuncaklar kaldırılacak.
Oyuncakların tekrar kullanılabilmesi
için temizlenmesi gerektiğinden, yeterli
sayıda oyuncak bulundurulacak. Görevli
personel, çocukları, sosyal mesafeyi korumaları ve bulaşı riskini artıran fiziksel
faaliyetlerde
bulunmamaları
konusunda uyaracak. Kulüp programları bu esasa göre düzenlenecek. Çocukların tuvalet öncesinde ve sonrasında
ellerini yıkamaları sağlanacak, tuvaletlerin hijyenine dikkat edilecek.

HAMAMLAR VE
SAUNALARA
DÜZENLEME
Öte yandan genelge değişikliğiyle otellerin hamam, sauna, masaj ünitelerinin
hizmet verebilmesi için Sağlıklı Turizm
Sertifikası bulundurması şartı da kaldırıldı. Buna göre otellerin hamam, sauna,
masaj üniteleri, İçişleri Bakanlığınca
normalleşme sürecine ilişkin belirlenen
usul ve esaslar uyarınca hizmet verebilecek.  Haber Merkezi

Vize kaldırıldı
T

Türkiye ve Azerbaycan arasında vize anlaşması imzalandı. Türkiye ve Azerbaycan
arasında imzalanan anlaşma ile karşılıklı
olarak vize uygulaması kaldırıldı.

ürkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı. Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan
anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu. Resmi Ga-

zete'de dün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün
süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.  Haber Merkezi

Mesleki
Yeterlilik
Sınavları
başlıyor
Salgın sona ermedi
Fahrettin Koca

diyerek uyardı

S

Sağlık Bakanı Koca, her gün
Türkiye'deki koronavirüs
salgınının verilerini sosyal
medya hesabından paylaşırken, salgının sona ermediğini
ve tedbirlere uyulması gerektiğini yinelemeyi sürdürüyor

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan COVID-19'a karşı küresel
gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri
aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni
vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

'DAHA SIKI TEDBİR,
DAHA İYİ SONUÇTUR'
Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız
130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç
azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene;
maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine
uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi
sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.
 Haber Merkezi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Mesleki Yeterlilik Sınavları hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeni ile 16
Mart tarihinde ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın yeniden başlayacağını bildirdi.

A

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Mesleki Yeterlilik Sınavları hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Bakan Selçuk,
Covid-19 pandemisi nedeni ile 16 Mart tarihinde ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın yeniden başlayacağını duyurdu.Bakan Selçuk, çalışma hayatının ihtiyaç
duyduğu meslek standartlarını belirleme, nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis etme çalışmalarına devam edildiğini
söyledi. Nitelikli ve belgeli işgücüne önem verdiklerini, bu
kapsamda MYK aracılığıyla 19 sektör ve 326 meslekte belgelendirme yapmak üzere 217 kuruluşun yetkilendirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Tehlikeli ve çok tehlikeli
mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca
yapılan sınavlarda başarılı olan vatandaşlarımıza Mesleki
Yeterlilik Belgesi vermeyi sürdürüyoruz" dedi.

SINAV TEDBİRLERİ
NASIL OLACAK?
Bakan Selçuk, sınavların MYK'nın hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda İSG ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Selçuk yapılacak sınavlara
ilişkin, "Sınav alanında görevli ve adaylardan hariç kimse
bulunmayacak. Sınav merkezi korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilecek. Buna ek olarak
sınavlarımız kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek" bilgisini paylaştı. Selçuk,
güvenli iş ortamının oluşturulması, üretimde verimliliğin
ve kayıtlı istihdamın sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında
226 meslek içerisinden bugüne kadar 143'ünde zorunluluk
fiili olarak uygulanmaya alındığını da ifade etti.

TURİZM-EKONOMİ
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Son gün 16 Haziran
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan 65
yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergileri 16 Haziran Salı gün sonuna kadar ödenecek.

G

elir İdaresi Başkanlığı, yeni normalleşme süreciyle sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulan 65
yaş ve üstündeki mükelleflerin yerine
getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru yayınlandı.
Duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle
sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına
giren mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerinin,
sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak
İçişleri Bakanlığının 29 Mayıs'ta yayımladığı yeni genelgeyle daha önce sokağa
çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve
üzerindeki vatandaşlar arasındaki iş-

letme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan
durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı,
şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, bu kısıtlamadan muaf tutulduğu anımsatıldı.
Buna göre, kısıtlamadan muaf tutulan
65 yaş ve üstündeki mükellefler, mücbir
sebep dönemine ilişkin beyanname ve
bildirimlerini 16 Haziran gün sonuna
kadar verecek. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek. 1 Haziran
itibarıyla verilme süresinin son gününe
15 günden fazla gün kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara
istinaden tahakkuk eden vergilerin
ödenme süresi olarak kanuni süreler

dikkate alınacak. Öte yandan 65 yaş ve
üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olanlar, bu
kapsamdaki erteleme hükümlerinden
yararlanacak.

YASAĞI DEVAM EDENLER İÇİN ERTELEME
DEVAM EDİYOR
Gerek 65 yaş ve üstünde olması gerekse
kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle
sokağa çıkma kısıtlaması devam eden
mükelleflerin söz konusu mücbir sebep
hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarihe kadar

devam edecek. Öte yandan mükellef tarafından 27 Nisan, 27 Mayıs ve 26 Haziran tarihlerine kadar verilmesi gereken
muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri 27 Temmuz gün sonuna kadar
verilecek. Bu beyannamelere istinaden
tahakkuk eden vergiler ise sırasıyla 27
Ekim Salı, 27 Kasım Cuma ve 28 Aralık
Pazartesi günü sonuna kadar ödenecek.

MESLEK
MENSUPLARININ
DURUMU
Duyuruda, 65 yaş üzeri olup 1 Haziran
itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasından

muaf tutulan meslek mensubu mükellef
ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensubu tarafından verilen mükelleflerin beyanname verme ve ödeme tarihlerine de
yer verildi. Beyanname/bildirimleri bu
meslek mensubu tarafından verilen mükellefin, 2020/Şubat, 2020/Mart ile
2020/Nisan dönemi KDV ve muhtasar
beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ile aynı dönemlere
ilişkin
Form
Ba-Bs
bildirimleri, 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannameleri,
2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar
vergisi beyannameleri 16 Haziran Salı
günü sonuna kadar verilecek. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden
vergiler de aynı sürede ödenecek.

 Haber Merkezi

Milyonların gözü tarihi kredi fırsatında
Kamu ve katılım finans bankaları tarafından devreye alınan cumhuriyet
tarihinin en büyük destek paketi milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı.
taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136
lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4
bin lira azalıyor.

YAPILANDIRMA YOK
Daha önce konut kredisi almış kişilerin bu
yeni kredi paketinde verilen faizle yeniden
yapılandırmanın söz konusu olmadığı belirtildi.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR ALINMAYACAK

Z

iraat, Halkbank, Vakıfban corona
virüs sürecinde olduğu gibi sonrası
için de yeni bir kredi destek paketi
açıklayarak vatandaşa ve iş dünyasına bir
kez daha nefes oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın internet sitelerinden
kredilere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Konut kredisinden her bir müşteri bir kez
yararlanabilecek. Sıfır veya ikinci el konut
alımı finansmanına yönelik olarak 12 aya
kadar ödemesiz dönemli 'Avantajlı Konut
Kredisi' paketinden yararlanılabilecek.
Paket kapsamında; yeni (sıfır) ve ikinci el
konutlar için İstanbul, Ankara ve İzmir'de
azami 750 bin liraya kadar; diğer şehirlerde
azami 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Müşterilerin tercihlerine göre ödemesiz
dönem
vadesi
daha
kısatutulabilecek.

6 AY ÖDEMESİZ
OLURSA...
300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2
bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509
bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6ay
ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin
148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme
miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak.
Sıfır konuttafaiz yüzde 0.64, ikinci elde ise
yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda
taksit ödemesi 174 ay yapılacak.

SIFIR KONUTTA...
Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar
ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli
300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay
ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta
taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek. İkinci
el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin284 lira taksit
ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam
tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin
775'eulaşacak. Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira
daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744
lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6
ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık

Koronavirüs sürecinden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın
canlanması Sosyal Hayatı Destek KatkıPaylı Faturalı Kredi Paketi ve Faturalı
Kredi Paketi sunuldu. Bu kredilerin başvurusu 5 Haziran tarihinde başlayacak. Ziraat Bankası'nıninternet sitesine göre kredi
anlaşması bulunmayan firmalardan yerli
üretim yapan firmalardan satın alacağı
mobilya, kahverengi küçük evaletleri, ev
boya-seramikkapı ve pencere sistemleri ev
tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının
uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
azami 6 ayıödemesiz olmak üzere azami 60
ay vade ile kredi kullanılabilecek. Bu kredi
paketinde cep telefonu, bilgisayar ve tablet
alımları krediye konuedilemeyecek.

ZAM YAPAN KAPSAM
DIŞI KALIR
Önceki gün 4'lü kredi paketini devreye alan
kamu bankaları Vakıf Bank, Halkbank ve
Ziraat Bankası ortak bir açıklama yaptı.
Yapılanaçıklamada,
"Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi
paketlerinin kapsamına
ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarlaçalışılacak olup,
sunulan uygun finansman imkanını, ürün
veya hizmetlerinde fiyat
artışı olarak müşterilere yansıtan firma olmasıdurumunda ilgili
firmalar kredi paketi
kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs'tan
itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da
ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye
çekmeleri
koşuluyla
kampanyalarakatılması ve bankalarımızla
çalışmaları mümkün olabilecektir" denildi.Koronavirüsten ekonomik ve ticari
şartları etkilenen hanehalkı ileüreticilere/firmalara destek olmak için yeni ürün
kredi paketlerioluşturulduğu hatırlatılan
açıklama şöyle devam etti: "Kredi paketlerimizle, yerli üretim yapan firmalarımıza
destek olunması ve firmalar ile yapılacak
anlaşmalar kapsamında müşterilerimizinilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri
uygun şartlarda finanse edebilmesi amaç-

lanmıştır." TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, tweet atarak, "Firmalardan
ricam, bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklansınlar. Hem
üretici hem tüketici kazansın" dedi.

BAKAN ALBAYRAK: BİRLİKTE BAŞARIYORUZ
Kamu bankalarının açıkladığı 4 yeni kredi
paketine kamu katılım finans kuruluşları
da dahil oldu. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, twitter'dan, kamu katılım
finans kuruluşlarının, yeni tip koronavirüs
salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman
paketini hayata geçirdiklerini belirterek,
"Konuttantaşıta, yerli üretime destekten
tatile kadar sağlanacak yeni finansman
destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep
söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KAMU BANKALARIYLA
AYNI
Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da kamu
bankalarının pazartesi günü açıkladığı paketle aynı özellikleri taşıyan paketleri devreyi alıyor. 'Konut Finansmanı' paketi
kapsamında, birinci el/sıfır veya ikinci el
konut alımlarında düşük finansman oranı
ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15
yıla varan vadeyle finansman imkanı sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak
üzere 3 büyük ilde finansmana konu olacak
konutlar için 750 bin lira, diğer şehirler için
ise en fazla 500 bin liraya kadar finansman
kullandırılabilecek. Finansman kullanımında yüzde
10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat
oranı uygulanacak. Konutlar için azami
12 ay ödemesiz
dönemli, 15 yıla
kadar vade ve
aylık
yüzde
0.64 finansman
oranıyla finansman imkanı sunulacak. İkinci
el konutlar için
azami 12 ay
ödemesiz dönemli, azami 15
yıl vade ve
aylık yüzde 0.74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.Bu arada
Bakan Albayrak, akşam saatlerinde Tweet
atarak, "Kamu bankaları ve kamu katılım
finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı
olarak yansıtan firmalarlaçalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş
oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum.
Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davetediyorum"
dedi.  Haber Merkezi

İkinci el otomobilde
büyük manipülasyon

K

Kredilerin düşmesi ile ikinci el otomobil pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kamu bankaları tarafından açıklanan
kredi paketinde araç alımına yönelik de detaylar yer
alınca gözler ikinci el araç piyasasına çevrildi. Kredi paketi sonrası ikinci elde rakamların yukarı yönlü ivme kazanacağını söyleyen İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel
fiyat noktasında ise çok çarpıcı ifadelerde bulundu.

amu bankaları ekonomiye
destek olmak için dörtlü
kredi paketini hayata geçirdi. Konut, tatil ve sosyal ihtiyaçlara yönelik düşük faizli kredi
imkanı sunan paketlerde ikinci el
araçlara yönelik de avantajlı finansman ihtiyacı yer alıyor. Taşıt
kredisi paketi kapsamında ikinci
el binek araç veya ticari araç satın
alacaklar yüzde 0,82 faiz oranı ile
taşıt kredisi imkanı sunulacak.
Azami 6 ay ödemesiz toplam
azami 60 ay vadeli kredide azami
limit ise 150 bin TL olacak. Atılan
adım sonrası gözler ikinci el piyasasına çevrildi. Açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç
Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı
Hayrettin Ertemel atılan adımın
piyasayı hareketlendirebileceğini
ifade ederken , ikinci elde kangren
haline gelmiş bir sorun için ise
çağrıda bulundu.

OTOMOTİV
TEKRARDAN
CANLANACAK
Sıfır ve ikinci el otomobil alımına
yönelik açıklanan pakette yer alan
finansman avantajlarının oldukça
olumlu olduğunu belirten İMAS
Başkanı Ertemel, düşük faizin
yanı sıra pakette yer alan 60 ay
vade ve 6 ay ötelemenin durağanlaşmış olan otomotiv sektörünün
tekrardan canlanacağını belirtti.
Ertemel, kredi paketi ile ikinci
elde rakamların da yukarı yönlü
ivme kazanacağını söyledi.

büyük sıkıntının kayıt dışı olduğunu ifade eden Ertemel, son yıllarda aşırı derecede artan ikinci el
araç fiyatlarındaki yükselişin arka
planında da bu durumun büyük
bir pay sahibi olduğunu ifade ederek, ''Otomotiv sektöründe olmayıp dışarıdan alım satım yapan
kişilerin bu sektöre yönelmesinden dolayı rakamlar sürekli yukarı doğru çıkıyor.'' dedi.

3,5 MİLYON ARACIN
KAYDI YOK!
2019 yılında noter kanalıyla yapılan satışlardan elde edilen verilere
göre 7 milyon civarında ikinci el
otomobil satışı olduğunu bu rakamın ise 3,5 milyonun kayıt dışı
olarak alınıp satıldığını ifade eden
Ertemel, işleri bu olmadığı halde
piyasadan bu araçların alınıp fiyatları da manipüle edilerek satışa konulduğunu dile getirdi.

FİYATLARDA
YÜZDE 30
KÖPÜK VAR

Kayıt dışı tarafta yapılan satışlardan kaynaklı ikinci el araç fiyatlarında yüzde 30 civarında bir
köpük olduğunu da aktaran Ertemel, ikinci el araçlara son yıllarda
olan ilgi sonrası kayıt dışı olarak
araç alıp satanların sayısının da
giderek arttığını söyledi. Ertemel,
söz konu şahısların fiyatları yukarı yönlü manipüle etmesinden
araç alım-satım işiyle uğKAYIT DIŞI SATIŞ- kaynaklı
raşanların gerçek fiyatları bir
belirleyemediğini, bu yüzden
LAR FİYATLARI türlü
kendilerinin de araçları yüksek fiYÜKSELTİYOR yattan alınıp yüksek fiyatla satmak zorunda kaldığını da
İkinci el otomotiv satışında en sözlerine ekledi.
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İLANLAR

Perşembe 4 Haziran 2020

AKDENİZ NAKLİYAT EVDEN EVE

İZİN
N
İ
N
GÜVESERİ
E

NAKLİYAT

Her gün: Ankara - İstanbul İzmir ve diğer iller

EVDEN EVE
NAKLİYAT
KURUMSAL TAŞIMACILIK

PALMİYE
EMLAK’tan
SATILIK / KİRALIK DAİRELER
1 - Zimbitlik yanı İli birleşik daitire 4+1 220 m2

850.000 TL

2 - Adliye yakının da lüx dailerler

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- Demirtaşda imarlı arsa denize 500m uzaklıkta 930 m2 750.000 TL

DAİRELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR
HER TÜRLÜ ARABA İLE TAKAS OLUNUR
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

KONAK HAN
EMLAK – KOÇAK GAYRİMENKUL
ALANYA ŞUBESİ
SATILIK DAİRELER

1) Kızlarpınarı Mah. havuzlu 1+1
2) Çıplaklı Mah. yeni bina 2+1
3) Cikcilli Mah. Site içi 3+1
4) Kızlarpınarı Mah. 3+1 dubleks
5) B.Hasbahçe tribleks villa 6+1
6) Oba Çarşamba’da 3+1 dubleks
7) Fığla Mah. 3+1 yeni bina
8) Cikcilli site içi 6+1 dubleks
9) Cikcilli Alanyum civarı site içi full eşyalı 2+1
10) Tepe Bektaş arası 4+1 site içinde müstakil villa

45.000 €
350.000 TL
450.000 TL
725.000 TL
240.000 €
450.000 TL
400.000 TL
660.000 TL
395.000 TL
150.000 €

SATILIK DÜKKANLAR

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

SATILIK ARSALAR

1) Kestel Yangılı mevkii 1250 m2 arsa
2) Çıplaklı’da 670 m2 arsa 5 kat imarlı
3) Elikesik’te 775 m2 bahçe
4) Alanya tünel çıkışında 6000 m2 camekan ve muzluk
5) Elikesik Asar mevkiinde 26.500 m2 bahçe
6) Kızılot mevkii 30 dönüm tarla - Dönümü
7) Kestel’de manzaralı 800m2
8) Mahmutlar Azurapark civarı 1140 m2 arsa
9) İmamlı’da 38 dönüm muzluk
10) Çıplaklı Mah. 500 m2 arsa

2.000.000 TL
250.000 €
900.000 TL
1.750.000 TL

150.000 €
150.000 €
150.000 TL
2.100.000 TL
2.500.000 TL
65.000 TL
125.000 €
1.250.000 TL
650.000 €
550.000 TL

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
e-mail: konakhanemlakalanya@hotmail.com

www.konakhanemlak.com

Paketlemeli - Ambalajlı Sözleşmeli
Referanslı - Asansörlü Taşımacılık

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

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

513 73 00
513 96 00

SERi iLANLAR

ELEMAN

ELEMAN

20 ile 45 yaş arası, güvenilir,
çocuk sorunu olmayan tercihimizdir.
Konaklı / Alanya
ELEMAN

Cuma Pazarı ile 25 Metrelik

Oba mahallesinde bulunan

yol arasında Selçuk Erkek

restaurantımızda

Kuaföründe çalışacak acil
usta ve kalfa aranıyor.
Gsm: 0537 546 7009

çalıştırılmak üzere
deneyimli garson,paket
servis ve bulaşıkçı
elemanlar alınacaktır.
Gsm: 0544 479 72 90

ELEMAN

Maaş+sigorta+yemek
Tel: 0242 513 78 46

OLGU A.Ş. merkezi
şubelerinde çalıştırılmak
üzere, yabancı dil (ingilizce,
rusça) bilen satış elemanı,

ELEMAN
Şirketimizde çalıştırılmak

muhasebe departmanında
çalışacak eleman ve online

üzere bilgsayar

satış konusunda tecrübeli

kullanmasını bilen bayan

eleman aranıyor.

sekreter aranmaktadır.

Tel: 0242 515 26 26

IŞIK ALÜMİNYUM
Gsm: 0533 396 39 96

ELEMAN
Kuyum sektöründe faaliyet
gösteren firmamızın Alanya

PERSONEL ARANIYOR...
merkezde bulunan ofisinde
Tekstilde tecrübeli, yönetici,
çalıştırılmak üzere tecrübeli
kasiyer ve tezgahtar
kadrolarında personel

-Arapça
- İngilizce
- Almanca İskandinavca
- Polanca
- Çekçe
bilen infocular
alınacaktır.
Maaş + Prim
Gsm: 0530 218 72 07
ELEMAN

çalıştırılmak üzere tecrübeli
ELEMAN

bay eleman alınacaktır.

ELEMAN

Hot Döner Oba şubesinde

Fidan Evkur’da çalışacak

MUHASEBECİ
aranmaktadır.

ELEMAN
ELEMAN

Müracat: Neva Outlet

Ayrıca kuyumda tecrübeli
satış elemanları

Ali Kemal Sözen

aranmaktadır.

Gsm: 0532 574 15 99

Tel: 0242 511 20 22

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 gelişimini 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 yaklaşımını ön planda tutan
 Planlama becerisi kuvvetli, çözüm odaklı, inisiyatif alabilen 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 çalışma saatlerine ayak uydurabilecek,
Cafe & Restoran İşletme Müdürü pozisyonunda takım
arkadaşları arıyoruz.
İletişim: muhasebe@hancioglugida.com adresine
CV gönderebilirsiniz

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

hasar danışmanı ve
oto boyacı alınacaktır.

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

ELEMAN

SATILIK ARSA

BİLİŞİM ASANSÖR’de

Türktaş Mah.102 ada 7 parsel

çalışacak asansör ustası

İlgililerin mail yoluyla yada
şahsen başvurmaları

Tel : 0242 522 55 02
Gsm: 0532 496 58 80

Mail: alanyaoba@hotdoner.com

Tel

: 0242 513 68 87

ELEMAN
Led Ekran reklam

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

SAHİBİNDEN SATILIK

SATILIK DAİRE

GÜMÜŞ TAKILAR VE

Mahmutlar’da 85 m2

AKSESUAR DÜKKANI

Fiyat : 200.000 TL

İş değişikliği nedeniyle yeni

Gsm : 0535 561 91 45

sezon gümüş takılar ve

çalıştırılacak bayan

Tosmur’da deniz manzaralı 2+1,

aksesuarlar çok uygun

SATILIK HAMAM

eleman aranmaktadır.

115 m2 site içinde

fiyata satılıktır.

Otogar civarı Bluestar Otel önü

Gsm : 0533 571 93 92

faal durumdaki hamam satılıktır.

Gsm: 0533 373 32 83

Fiyat : 268.000 TL

KİRALIK HAMAM

Abiye ve gelinlik satışında
çalışacak deneyimli

Sahibinden faal durumda, kira
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Fiyat : 1.800.000 TL

Fiyat : 450.000 TL

Gsm : 0532 446 94 28

ELEMAN

(Pazarlık var)

Beko-Arçelik yetkili

Gsm : 0537 596 55 15

beyaz eşya tamirinden

görevlendirilecek

anlayan çalışma arkadaşı

İskandinav dilleri veya

aranmaktadır.

Konaklı yolu üzerinde 750 m2

ingilizce-almanca dil-

Tel: 0242 512 55 04

2 katlı işyeri uygun fiyata

bayan RESEPSİYONİST

ELEMAN

alınacaktır.

Bisiklet servisinde çalışacak

(12 ay iş imkanı)

tecrübeli usta aranmaktadır.

Gsm: 0532 601 11 13

Tel: 0242 515 26 26

SATILIK ARSA VE DAİRELER
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
6- Fakırcalı’da Ad-154, P-5, 1424 m2

Fiyatı: 110.000 TL
Fiyatı: 35.000 TL
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

DEVREN KİRALIK HAMAM
Alanya Damlataş’ta bulunan
Çemberlitaş Hamamı devren
kiralıktır. Detaylı bilgi telefonda
verilmektedir.

SATILIK DAİRE

Gsm : 0543 384 70 05

Mahmutlar’da deniz manzaralı

OTELLERİMİZDE

lerinden birini bilen bay-

getirisi yüksek, kiracısı hazır

Özvadi’de 8700 m2 arsa

Gsm: 0532 323 73 56

1- Şıhlar Köyü Ada 213 parsel 1

Gsm : 0532 446 94 28

Gsm : 0545 541 41 40

ELEMAN

servisinde çalışacak

5 YILDIZLI

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

SATILIK

SATILIK DAİRE

departmanında

Tel: 0544 479 72 90

ELEMAN

Fiyat : 445.000 TL

Gsm : 0532 540 07 76

tezgahtar alınacaktır.

rica olunur.

905 m2 satık arsa ve müstakil ev

aranmaktadır.

bayan garson çalışma
arkadaşları alınacaktır.

SATILIK
SATILIK ARSA

Firmamıza

7- Yeşilöz köyünde Ao, P-1181, 4670 m2
aranmaktadir.

SATILIK

Gsm: 0532 362 67 54

İletişim: 0532 565 46 84

11

20 Kelime 10 Gün 50 TL - 2x5 günlük 15 TL
2x10 günlük 25 TL - Zayi 20 TL Perşembe 4 Haziran 2020

ELEMAN

YATILI BAYAN YARDIMCI ARANIYOR

ELEMAN

KISA YOLDAN HEDEFE ULAŞTIRIR...

KİRALIK İŞYERİ

270 m2, 4+1 dubleks
Fiyat : 83.000 Euro
Gsm : 0545 541 41 40

SATILIK RESTAURANT

Gsm : 0533 569 89 33

Oba mahallesi Alkü devlet

Saray Mahallesi yatırımlık
dükkan 35 m2 uygun fiyatlı
merkezde
Fiyat : 180.000 TL
Tel : 0242 513 68 87
Gsm : 0532 540 07 76

Yeni adliye bitişiği kafe-restaurant
iş değişikliği nedeniyle acilen

kiraya verilecektir.

SATILIK DÜKKAN

DEVREN KİRALIK KAFE

hastanesi yanında lokasyonu güzel bir noktada

devren kiralık veya iş ortaklığı
Gsm : 0542 346 25 24

DEVREN KİRALIK
KUAFÖR SALONU

faaliyet gösteren franchise

Alanya merkezde

restaurantımız sağlık sorunu

bulunan kuaför salonu

nedeniyle satılıktır.
Gsm : 0532 653 11 71

devren kiralıktır.
Gsm : 0531 669 89 89
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513 73 00
513 96 00

SERi iLANLAR

KISA YOLDAN HEDEFE ULAŞTIRIR...

ALANYA BÖLGESİNDE HER TÜRLÜ
GAYRİMENKUL DEĞERİNDE
ALINIR, SATILILIR VE KİRALANIR.
***
HAZIR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
SATILIK KİRALIK GAYRİMENKULLER
ARANMAKTADIR.
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

GOLD YAPI EMLAK
İNŞAAT OFİSİ - IMMOBILIEN
SATILIK - KÝRALIK DAÝRELER
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

KÝRALIK DAÝRE VE DÜKKANLAR
1) Kestel’de 1+1 daireler
2) Şekerhane Mah. cuma pazarı civarı 3+1 asansörlü 5.kat

1.000 TL
2.000 TL

KAT KARÞILIÐI ARSALAR
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

EGE EMLAK
GÜLERYÜZLÜ, SAMİMİ ve GÜVENLİ HİZMET

MAHMUTLAR’DA DAİRELER
1- MASRAFSIZ BAKIMLI 2+1 3.KAT
2- DÖRTYOL MEVKİİ 2.KAT 2+1 BAKIMLI AYRI MUTFAK
3- GÖLEVİZ MEVKİİ YENİ BİNA LÜKS DAİRE FULL EŞYALI
4- DÖRT YOL AĞZI, 2+1, 3.KAT
5- DÖRTYOL’DA 5.KAT 1+1
6- GOLDCİTY AURA 5.KAT 1+1 LÜKS DAİRE
7- LÜKS KALİTELİ DAİRE

185.000 TL
170.000 TL
290.000 TL
175.000 TL
160.000 TL
245.000 TL
300.000 TL

SATILIK ARSA
1- YEŞİLÖZ’DE DENİZ MANZ. 1000 M2
2- KARGICAK’DA DENİZ MANZ. İMARLI 1220 M2
3- MAHMUTLAR’DA İMARLI 350 M2
4- KARGICAK 40 M2 VİLLA ARSASI

250.000 TL
500.000 TL
400.000 TL
200.000 TL

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

750 TL
500 TL
1500 TL

Bütçenize uygun birçok seçenekler
EGE EMLAK - Muhittin Yýldýrým
1996’dan bu güne... HİZMETİNİZDEYİZ

SATILIK ARSALAR
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

Hasbahçe - Cikcilli - Kestel’de kat karşılığı arsalar

Gayrimenkulleriniz değerinde alınır-satılır
Hasan Ali TUNCER
0532 409 54 11

Bilal ETYEMEZ
0537 596 55 15

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

Şekerhane Mah.Cuma Pazarı Şanlı Apt.No:13/E
Tel & Fax: 0242 513 71 77
ALANYA
goldyapiemlak@gmail.com - hasanalituncer@hotmail.com
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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
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ALANYASPOR SEZONUN İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Alanyaspor yıldız oyuncunun
doğum gününü kutladı

A
Alanyaspor, sezonun ilk transferini merkez orta sahaya
Almanya 3. Liginden genç gurbetçiyle takviye yaptı.

A

ytemiz Alanyaspor, transfer çalışmalarına
erken başladı. Sezon ilk transferini Almanya'dan yapan turuncu-yeşilli ekip,
Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık ön protokol imzaladığı öğrenildi. Almanya 3. Ligi ekibi TSV 1860
Münih takımında forma giyen Efkan, bu sezon
18 lig maçında forma giyerken 6 gol ve 2 asist
yaptı. 24 yaşındaki gurbetçi oyuncu Merkez orta
sahada görev yapıyor ve sağ ayaklı. Alanyaspor,
takımıyla sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Efkan'a bonservis ödemedi.

Efkan
Bekiroğlu

lanyaspor kulübü Cisse'nin doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı bir
görsel ile kutladı. Kulübün medya departmanı tarafından İyi ki doğdun Papiss
Cisse mesajı ile yayınlanan görselde, gömülü
Alanyaspor logosunun üzerine Senegalli golcünün profilden bir resmi yer alırken, İngilizce
'Happy Birtday Papiss Cisse' (Doğum günün
kutlu olsun Papiss Cisse) yazısı yer aldı.

ALANYASPOR ESKİ
OYUNCUSUNU İSTİYOR

Y

eni sezon için
transfer tekliflerinin
yağdığı
Göztepeli futbolculara
her gün bir yenisi daha
eklenirken savunma
oyuncusu
Berkan
Emir de Süper Lig
ekiplerinin radarına
girdi.
Sarı-kırmızılı
ekiple sözleşmesi sona
erecek olan sağ bek
için Antalyaspor'dan
sonra eski takımı Alanyaspor'da
devreye
girdi. Güney ekibinin
Berkan'a teklifini ilettiği ve futbolcunun da
Berkan Emir
Göztepe ile yapacağı
görüşmelerde süreci
takip edip yanıt vereceği öğrenildi. Göztepe'de iki
yıldır forma giyen Berkan bu sezon ligde 22 karşılaşmada sahaya çıkarken 3 gol atıp, 1 de asist
yaptı. Berkan yönetimin yıllık ücretinde indirim
talebini kabul etmemişti. (yeniasır)

RAKİPLERDEN HABERLER

Abdülkerim Bardakçı'ya
Alanyaspor ve Göztepe ilgisi
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı'ya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi.

G

eçen sezon Denizlispor'la Süper Lig'e çıkma
sevinci yaşayan, bu
sezon da aynı mutluluğu Altay'da tatmak isteyen 25 yaşındaki defans oyuncusu için
Süper Lig'den Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı belirtildi. Konyaspor'la
2022'ye kadar sözleşmesi olan
Abdülkerim önümüzdeki sezon
kulübü tarafından değerlendirilmezse Süper Lig'den bir
takım tercih edecek.

Abdulkerim Bardakçı

Altay'ın bu sezon ilk 2'den ya
da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkması halinde Abdülkerim'i bir
kez daha kiralama şansı kazanacağı, aksi durumda futbolcunun başka bir Süper Lig
kulübünde kariyerine devam
etmeyi planladığı bildirildi.
İkili mücadelelerde ve hava
toplarındaki başarılı performansının yanı sıra isabetli
uzun paslarıyla dikkat çeken
sol ayaklı Abdülkerim, yerli
stoper arayışına geçen Türk
futbolunda öne çıkan isimler
arasına adını yazdırmayı başardı. Abdülkerim, siyah-beyazlı formayla ligde bu sezon
27 maçta 2 gol kaydetti.

DG Sivasspor,
bugün yapacağı çift antrenmanla
çalışmalarını
sürdürecek.

Süper
Lig’in 27.
haftasında
sahasında
Denizlispor
ile karşılaşacak olan DG
Sivasspor,
bu maçın
hazırlıklarına
bugün yaptığı
antrenmanla
devam etti.

Sivasspor'da Denizlispor
mesaisi devam ediyor

T

eknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde öğle saatlerinde kulüp
tesislerinde basına kapalı olarak
gerçekleştirilen antrenman 1 saat
30 dakika sürdü. Isınma hareket-

leriyle başlayan idman, top kapma,
pas ve pres çalışmasıyla devam
etti. Ardından bire bir dayanıklılık
çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada
çift kale maç oynadı.

Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
TAKIMLAR
1.Trabzonspor
2.M.Başakşehir
3.Galatasaray
4.DG Sivasspor
5.Beşiktaş

6.Alanyaspor

O
26
26
26
26
26

G
15
15
14
14
13

B M A Y P
8 3 59 28 53
8 3 50 25 53
8 4 44 20 50
7 5 47 29 49
5 8 40 32 44

26 12 7 7 44 25 43

7.Fenerbahçe
26 11
8.Göztepe
25 10
9.Gaziantep FK 26 8
10.Y.Denizlispor 26 8
11.Antalyaspor 26 7
12.Gençlerbirliği 26 7
13.Kasımpaşa
26 7
14.İH Konyaspor 26 5
15.Malatyaspor 26 6
16.Ç.Rizespor
25 7
17.Ankaragücü 26 5
18.HK Kayserispor26 5

7
7
8
7
9
7
5
11
7
4
8
7

8
9
10
11
10
12
14
10
13
15
13
14

46
31
36
26
29
33
38
21
38
26
23
28

34
30
41
34
43
44
50
33
40
44
45
62

40
37
32
31
30
28
26
26
25
25
23
22

BAL 7. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR
O G
1.Kestelspor
22 15
2.Isparta32spor 22 14
3.Karaman Bld. 22 14
4.Manavgat Bld. 22 12
5.Akşehirspor
22 9
6.Ortaca Bld.
22 10
7.Sarayköyspor 22 8
8.Yatağanspor
22 6
9.Çal Bld.
22 5
10.Ereğlispor
22 3
11.Burdur MAKÜ22 5
12.Bucak Oğuzhan22 3
13.Kepez Bld.
22 4
14.Sarayönü Bld. 22 4

B
3
5
3
3
10
6
8
8
5
10
4
9
5
5

M
4
3
5
7
3
6
6
8
12
9
13
10
13
13

A
43
37
49
34
31
34
28
29
25
17
26
22
20
15

Y
20
17
29
24
16
25
25
32
33
23
44
40
43
39

P
48
47
45
39
37
36
32
26
20
19
19
18
17
17
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