
MHP İlçe Başkanı Türkdoğan'ın
ASAT'ın suya zam yapıldığına dair

"Ellerimizde veriler var. Oku atıp
yayı saklamayın" açıklamalarına

CHP İlçe Başkanı Karadağ'dan
yanıt geldi. Karadağ, "Zam

değil TEFE-TÜFE oranı yansı-
ması" dedi.                     � 4'TE
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� 15’DE

Ercan YILDIRIM

Erol Bulut Fenerbahçe'de 
başarılı olur mu?

Vali Karaloğlu'nu ziyaret eden Şahin, dirsek teması
ile selamlaştıktan sonra salgın sürecinde yaptığı ba-
şarılı çalışmalar nedeniyle plaket takdim etti. Şahin,
Karaloğlu'na başta lokanta ve restoranların çalışma
saatlerinin uzatılmasına ilişkin talep iletti.    � 4'TE

DÜNYAYA ALANYA'DAN MESAJ
Kötü haberlerin art arda geldiği turizm sek-
törünü girdiği olumsuz süreçten çıkarabilmek
için ALTSO Başkanı Şahin, düğmeye bastı.
Şahin, ilçede yaşayan yabancılarla bir araya
gelerek, 'Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent' me-
sajı verecek. Pazar günü düzenlenmesi plan-
lanan etkinlik, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi
üzerine 1 hafta sonraya ertelendi.

BAKAN DA GELİYOR
Bakan Çavuşoğlu'nun da katı-
lacağı etkinlik hakkında konu-
şan Şahin, "Yeniden ekonomik
hareketliliğin sağlanması için
dünyaya Alanya’mızdan bir
mesaj vermek istiyoruz. Alan-
ya’mızın ne kadar güvenli bir
kent olduğunu anlatmanın
zamanı geldi. Turizm
sektörünün bir
an önce nor-
male dönme-
sini istiyoruz"
dedi. � 4'TE

TURIZM ELCILERI DEVREDE
Covid-19 sebebiyle kötü giden turizm sezonunun girdiği krizden çıkması için Şahin hamle yaptı. Şahin Alan-
ya’da yaşayan yabancı ülke vatandaşlarıyla bir araya gelerek, 'Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent' mesajı verecek. 

Mevlüt Çavuşoğlu

Talepler
valide

'IŞIKLARI 
YAKMIYORUZ'

Akça, “Şu anda kış gü-
nünden daha beter. Böyle
giderse sezonu yok sayaca-
ğız” diye konuştu. Bah-
çeci, “Sadece dükkanımızı
zaman geçirmek ve hava-
landırmak için açıyoruz.
Elektrik parası gelmemesi
için dükkanlarımızın ışık-
larını bile yakmıyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

'DAYANAMAYAN
BATACAK'

Kaya ise, “Bizler iş yapmak
için değil dükkanlarımızı
havalandırmak için açıyo-
ruz. Gerçekten kötü du-
rumdayız” diye konuştu.
Gümüşlü, “Beklentimiz
kalmadı. Dayanabilen da-
yanacak dayanamayan ba-
tacak" dedi.              � 2'DE

'Havalandırmak için dükkan açıyoruz'
Koronavirüs salgını sebebiyle kepenk kapatmak zorunda kalan Alanya esnafı, normalleşme sürecinin başlama-
sıyla dükkanlarını açtı. Krizin eşiğine gelen esnaf acı tabloyu, "Havalandırmak için dükkan açıyoruz" diyerek anlattı

Yasin Akça

Hakan 
Bahçeci

Hüseyin
Şahin Kaya

Mümin 
Gümüşlü

Mersin’de 4 gün önce kaybolan Mehmet
Ünlü, Alanya'da bir uçurumda av tüfeğiyle
vurulmuş halde ölü bulundu.               � 3'TE

ALKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Dr. Demirtaş, salgının

oluşturduğu belirsiz-
liğin pek çok insan
için oldukça stres ve-
rici olduğunu belirte-
rek, “Koronavirüs
yalnızca ölümcül bir
hastalık değil aynı
zamanda toplumun
ruh sağlığı açısından
ciddi bir risk oluştu-
ruyor” dedi.    � 6'DA

İŞTE 
GZP TAKVİMİ

Pegasus Havayolları 04-
30 Haziran: SAW-GZP-
SAW olarak saat 18.30
’da geliş, saat 19.30’da
gidiş.
THY 05-21 Haziran: IST-
GZP-IST saat 18.20’de
geliş, saat 19.50’de gidiş.
AnadoluJet Havayolları
07- 21 Haziran: ESB-
GZP-ESB saat 11.50’de
geliş, saat 13.00’de gidiş.

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nda normalleşme süreci
ile birlikte uçuş programı da belli oldu. Dün itibarıyla Pe-
gasus Havayolu'yla ilk uçak İstanbul'dan geldi.  �3'TE

HavalandıkHavalandıkHavalandık

Salgın süreci boyunca tedbirlere ve önlem-lere aldırmadan kumar oynamaya devameden vatandaşlar yeniden gün yüzüne çıktı.Cikcilli Mahallesi'nde kumar oynandığınıtespit edilen villaya polis tarafından düzen-lenen baskında 4 kişi gözaltına alındı. �3'TE

Kumarcılar yine sahnede

Öldürmek için getirdiler

'Ruh sağlığı tehlikede'

AK Parti'de koronavirüs nedeniyle ertelenen ilçe kongreleri-
nin Ağustos ayında yeniden başlanması planlanıyor. � 4'TE

AK Parti'de
Ağustos heyecanı

'Zam değil
TEFE-TÜFE

oranı yansıması'

'Zam değil
TEFE-TÜFE

oranı yansıması'

Coşkun Karadağ

'Zam değil
TEFE-TÜFE

oranı yansıması'
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Alanya Postası Gazetesi, normalleşme planı
kapsamında bir çok işletmenin açılması ve
bir çok yasağın kalkmasıyla esnafın nabzını

tuttu.  Genel anlamda turizm kentinde oldukları
için turist olmadan açmamızın bir anlamı yok
diyen esnaflar dükkanlarını sadece havalandır-
mak için açıyor. 

'BÖYLE GİDERSE SEZONU
YOK SAYACAĞIZ'

Alanya Postası Ga-
zetesi'ne konuşan
Yasin Akça, “İş yerle-
rimiz açıldı çok iyi ol-
duğu iki ay gibi bir
süreç kapalı kaldık.
D ü k k a n l a r ı m ı z
açıldı diye sevindik
ama açılsa da iş yok
sokakta kimse yok.
Şu anda kış günün-
den daha beter. Dük-
kanlar kapalı
çoğunlukla turizm
dükkanları. Bu şe-
kilde giderse bizim
işimiz zor gözüküyor.
Şu an için bir bek-
lentimiz yok turist

gelecek yerli turist gelecek deniliyor fakat bir umut
vaad etmiyor. Gelmeyeceklerini düşünüyorum. Bu
konuda devletimizin elinden geldiği kadar vatan-
daşlarına bakması gerekiyor. Müşteri yok iş yok
insanların da ekonomi kanalı durumları kötü dük-
kan sahibinde bir süre kira alması gerekiyor diye
düşünüyorum. Turizmle uğraşan insanın evine
hiçbir şekilde para girmiyor. Böyle giderse sezonu
yok sayacağız bir şekilde birbirimizi idare edece-
ğiz” diye konuştu.  

'IŞIKLARI BİLE 
YAKMIYORUZ'

Bir kaç tane esnafın açık olduğunu gerisinin ka-
palı olduğunu söyleyen Hakan Bahçeci, “1 Haziran
itibari ile ülke genelinde bir normalleşme sürecine
girildi ama biz turiste bağlı olduğumuz için cuma

pazarında birkaç
tane esnaf açık gerisi
kapalı. Bizlerde sa-
dece dükkanımıza
gelip zaman geçir-
mek ve havalandır-
mak için açıyoruz.
Elektrik parası gel-
memesi için dükkan-
larımızın ışıklarını
bile yakmıyoruz.
Normalleşme süreci
bizi pek fazla etkile-
miyor bizi etkileye-
cek olan turistler ve
yurtdışından gelecek
olan uçuşlar. Antalya
ve Gazipaşa’ya indik-
ten sonra bizim işle-

rimiz o süreçten sonra açılacak. Bunda da nasıl bir
kriz var Almanya olsun Rusya olsun ve diğer Av-
rupa ülkeleri olsun kendi ülkelerinde iç turizmi
öneriyorlar. Bizi dışarıda bıraktıkları için bizim iş-
lerimizde herhangi bir normalleşme olmadı. Genel
esnafın hali olarak bakıldığında birazda olsa bir
canlılık olmuş olabilir ama biz turizm esnafı ola-
rak hiçbir şekilde etkilenmedik. Şuan da da kötü-
yüz ama umudumuz ilerleyen aylarda açılması.
Haberleri izlediğimizde açılacak deniliyor ama
dükkana geldiğimizde ne yazık ki kapanan ke-
penkleri gördüğümüzde tüm umutlarımız tükeni-
yor. Gidişatla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Turizm
Bakanı hiçbir şekilde açıklama yapmıyor sadece
kendi içimizde kredi, taşıt kredileri, konut kredi-
leri gibi şeyleri piyasaya sürdüler ama hiçbir şe-
kilde turizmin nasıl olacağı yönünde bir şey
denmiyor. Bu şekilde devam ederse birçok esnaf
çok kötü durumda olacak. Özellikle çalışanlar kış-
tan çıktığımız için ceplerinde para yok bütün pa-
raları kışın zaten harcadılar sezona geçeceğimiz
vakit bu Corona virüsten dolayı tekrardan insan-
lar 3- 4 aydır sıkıntıda. Önümüzde tekrar bir 6 ay
kış var. Turizmcinin hali bu süreçte çok kötü dev-
let büyüklerimizin bir şeyler yapması lazım” ifa-
delerini kullandı. 

'İNSAN YOK SOKAKTA'

Hüseyin Şahin Kaya ise, “Koronavirüsten dolayı
insanlar ciddi anlamda ekonomik sıkıntıda. Bizler

iş yapmak için değil
dükkanlarımızı ha-
valandırmak için
açıyoruz. İnsanlar
yok sokakta. 65 yaş
üstü evden çıkma
yasağı olduğu için
hepsi üst üste geldi.
Bu konuda devleti-
mizden beklentimiz
milletine esnafına
a’dan z’ye belirli
yüzde 10 kişiye
değil, sadece yüksek
kesime değil dipten
tepeye kadar her ki-
şiye sahip çıkması
lazım. Ekonomik an-
lamda devletin va-

tandaşlarının yanında olması lazım. Vergi
ödüyorsam benden vergi alıyorsa bana da sahip
çıkması lazım. Restorantlar ve AVM’ ler ve bazı iş-
yerleri açılıyor fakat sahil açılmıyor. Diğer sektör
unutuluyor gerçekten kötü durumdayız inşallah
önümüzdeki süreçte iyi ve güzel haberler alırız”
diye konuştu. 

'DAYANAMAYAN BATACAK'

Umudunun kalma-
dığını söyleyen
Mümin Gümüşlü,
“Turizm anlamda
durumlar hala kötü
haziran ayındayız
fakat hiçbir şekilde iş
yok turist yok. Bu şe-
kilde bir umudumuz
da kalmıyor beklenti-
miz kalmadı artık bu
sene bitti bizim için
dayanabilen dayana-
cak dayanamayan
batacak. Canına du-
rumu kötü belle
zaten Alanya’nın bu
piyasayı ayakta
tutan zaten Rus tu-

rist. Rusya’nın Durumu kötü olunca dolayısıyla
bizim de durumlarımız kötü” dedi. � Alkın BİRİCİK

Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih
edilen tur tekneleri yeniden denize açıl-
mayı bekliyor. Koronavirüs önlemleri kap-

samında tüm hazırlıkları tamamlayan tur tekne
sahipleri ve kaptanları Alanya Postası Gazete-
si'nin sorularını yanıtladı.

'BÜYÜK YATIRIM YAPTIK'

Beklenilen bir karar
olduğunu dile getiren
Eski Alanya Yatçılar
Kooperatif Başkan
yardımcısı Mehmet Ali
Yücesan, “Hazırlıkla-
rımı yaptık, denize
açılmak için gün sayı-
yoruz” dedi. Yücesan,
"Uzun yıllardır bu işi
yapıyorum koronavi-
rüstan dolayı çok mağ-
dur olduk ve tekrardan
turların açılmasına
serbestlik kararının ol-
masına çok sevindik.
Turizim sektör olarak

büyük bir yatırım yaptık. Dünya olarak büyük
bir hastalıkla karşılaştık, fakat açılmasından do-
layı şu an mutluluk içerisindeyiz. 

'YABANCIDAN 
BEKLENTİMİZ YOK'

Teknelerimizi girişlerde dezenfeksiyon ve maske
vereceğiz. Teknemiz zaten büyük fazla müşteri
olmadığı için ve kapasitesine göre müşteri alaca-
ğımız için sosyal mesafe kurallarına uyarak daha
az müşteri alacağız.  2020 yılı için sezon yarıya
geldi ama önümüzdeki günlerde Türkiye içeri-
sindeki iç turizmin başlamasıyla ve yabancı tu-
ristlerin de gelmesiyle birlikte yavaş yavaş
Temmuz'a doğru işlerin açılacağını düşünüyoruz.
Zaten koronavirüstan dolayı yabancı müşteriler-
den fazla bir beklentimiz yok. Ama Türkiye uzun
yıllardır turizm de yaşadığı için büyük bir rek-
lamı var. En azından bundan sonraki 2, 3 ay içe-
risinde bence iyi bir sezon geçireceğimizi
düşünüyorum ben bu konuda çok sevinçli ve
mutluyum" dedi.

'KAPASİTELERİMİZ DÜŞTÜ'

Gereken tedbirleri al-
dıklarını kaydeden
Metin Ceylan, “Gönül
rahatlığıyla turlarını
yapabilirler” diye ko-
nuştu. Ceylan, "Korona-
virüs turizim sektörünü
ciddi anlamda etkiledi.
Bizlerde gereken tedbir-
lerimizi alarak teknele-
rimizin dezenfeksiyon,
ilaçlama işlemlerini
hepsini yaptık. Gelecek
olan müşterilerimizin
hiçbir tereddütü olma-
sın. Bütün tekneleri-
mizde eldiven,maske,

el dezenfektesi hepsi hazır. Gönül rahatlığı ile
gelip turlarını yapabilirler. Turizm Bakanlığı’nın
koymuş olduğu şartlara harfiyen uyuyoruz ve
kapasitelerimiz yüzde 50 şekilde. Teknelerimizde
de sosyal mesafeyi koruyoruz. Kapasitelerimiz
yarıya düştü. 

'UMUDUMUZ DIŞ 
TURİZMDE CANLANSIN'

Umudumuz sadece iç turizmin değil dış turizmin
canlanması o yüzden yabancı turistleri de bekli-
yoruz. Bütün esnafı ayakta tutan turistlerdir.
Onun içinde hava Yolları’nın uçuşların açılmasını
bekliyoruz. Seferlerinin başlamasını bekliyoruz.
Alınan önlemler kapsamında kendi teknemizin
ilaçlamasını gerçekleştirdik. Bunun belgesini de
aldık. Kapasitemizi düşürdü normalde 35 kişilik
15 kişi taşıyabiliriz teklimizin içerisinde sosyal
mesafe dikkat ediyoruz. Maske ve dezenfeksiyon,
eldiven bulundurmaya dikkat ediyoruz" diye ko-
nuştu. � Alkın BİRİCİK

Tur tekneleri
gün sayıyor

Önemli turizm mer-
kezlerinden olan
Alanya’da, Kovid-19
tedbirleri kapsa-
mında denize açılma-
ları yasaklanan tur
tekneleri, tüm hazır-
lıklarını tamamladı.

Ali Yücesan

Metin Ceylan

Esnafın umudu yok
Kovid-19 tedbirleri kapsamında kepenk kapatan esnaflar normalleşme planının uygulanmaya başlamasıyla
yeniden kepenklerini açtı. Artık bir beklentisi kalmayan esnaflar Turizm’den umutlarının olmadığını dile getirdi.

Yasin Akça

Hakan Bahçeci Hüseyin Şahin Kaya

Mümin Gümüşlü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya
İlçe Teşkilatı tarafından, üç etaptan oluşan
Mahalle Başkanları Toplantıları bugün baş-

ladı. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa
Toklu, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Mec-
lis Üyeleri ile mahalle başkanlarının katıldığı top-
lantıların ilk iki etabı dün geniş katılımlarla
gerçekleştirildi.
Alanya’nın her mahallesindeki sorun, öneri ve istek-
leri bizzat takip eden ve hizmet standartlarını her
geçen gün biraz daha yükselten AK Parti İlçe Teşki-
latı, bu toplantılarla mahalledeki sorunları ve vatan-
daşların önerilerini bir kez daha birinci ağızdan
duyma şansı elde etti. Toplantılarda gündeme dair
değerlendirmeler yapılırken, özellikle koronavirüs sü-
reci üzerinde duruldu. Salgının azalması ile geçilen
‘Normalleşme Süreci’ ile ilgili mahallelerde yapılan
çalışmalar ve denetimler hakkında mahalle başkan-
ları bilgilendirildi. 

'MAHALLE BAŞKANLARINA
ÖNEMLİ GÖREVLER 

DÜŞÜYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ‘yeni normal hayat’ şeklinde ni-
telendirdiği bir sürece girildiğini
hatırlatan Başkan Toklu, mahalle baş-
kanlarına bir takım telkinler de bu-
lundu. Sürecin çok iyi takip edilmesi
ve virüsün tamamen etkisini kaybe-
dene kadar tedbirlere harfiyen uyul-
ması gerektiğinin altını çizen Başkan
Toklu, mahalle başkanlarına da bu sü-
reçte önemli görevler düştüğünü be-
lirtti. Her mahallede normalleşme
süreci ile alakalı atılan adımların
takip edilmesi ve denetlenmesi, uygu-
lanan yasak ve kısıtlamalara da dikkat edilmesi ge-
rektiği toplantının ana gündemini oluşturdu. 

'BU SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE
ATLATACAĞIZ'

Mahallelerdeki hem korona virüs süreci hem de sos-
yal hayata dair birçok öneri ve talebi de mahalle baş-
kanlarından bizzat dinleyen Başkan Toklu, “Mahalle
Başkanları Toplantılarımızla, göreve geldiğimiz gün-

den beri benimsediğimiz hizmet anlayışımızı
sürdürüyoruz. Her mahalle başkanımızla,
korona virüs sürecinde yaşananlar, bugüne
kadar uygulanan ve bundan sonra uygula-
nacak olan yasak ve kısıtlamalar ile ilgili
hasbihal etme fırsatı bulduk. Mahalle baş-
kanlarımız o bölgeleri bizzat yakından takip
eden ve mahallelerine hakim kişiler. Onların
da destekleri ile Alanyamız Normalleşme Sü-
reci’ni en iyi şekilde atlatacak ve eski günle-
rine dönecektir. Partililerimizin bu konudaki
hassasiyeti beni de çok mutlu etti. Tüm katı-
lımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önü-
müzdeki günlerde toplantımızın üçüncü
etabını da gerçekleştirerek, Alanya’daki 102

mahalle başkanımızla görüşmüş olacağız.” diye ko-
nuştu. � Haber Merkezi

AK Parti'de ilk toplantı yapıldı
AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi, mahalle başkan-
ları ile üç etaptan oluşan istişare toplantılarının ilk ikisini, dün gerçekleştirdiler.

Mustafa Toklu
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Alanya ilçe merkezine yakla-
şık 50 kilometre uzaklık-
taki Kuşyuvası yolundan

akşam saatlerinde geçenler uçu-
rumda bir erkek cesedi olduğunu
fark etti. Bunun üzerine çevrede-
kiler durumu 112 Acil Çağrı Mer-
kezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay
yerine sağlık ve jandarma ekipleri
sevk edildi. Uçuruma inen ekipler,
av tüfeği ile vurulmuş bir erkek
cesedi buldu. Ekipler yaptıkları
incelemelerde cesedin, Mersin’in

Anamur ilçesinde geçen pazar
günü ortadan kaybolan toptancı
halinde çalışan Mehmet Ünlü’ye
(31) ait olduğunu tespit etti. Ce-
naze otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. Ya-
pılan otopsi sonrası Ünlü’nün ce-
nazesi birkaç yakını tarafından
alınarak, toprağa verilmek üzere
Anamur’a götürüldü. Cinayet ih-
timalini değerlendiren jandarma
ekiplerinin geniş çaplı soruştur-
ması sürüyor.

Kuşyuvası'nda ceset bulundu
Mersin’de 4 gün önce kaybolduktan sonra,
Alanya'da bir uçurumda av tüfeğiyle vurul-
muş halde ölü bulunan gencin cenazesi
Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

GZP’nin uçuş programı belli oldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

tarafından da uygun görülen hazırlıklar
sonrasında Gazipaşa-Alanya Havalimanı

İç Hatlar trafiği dün Pegasuss’un, bugün Türk
Hava Yolları (THY) ve 7 Haziran’da ise Anado-
lujet Hava Yolları’nın uçuşları ile başlayacağı
açıklandı. Havayollarından alınan bilgilere göre
Gazipaşa Alanya Havalimanı haziran ayı uçuş
programı şu şekilde;

PEGASUSS HAVAYOLLARI

04-30 Haziran 2020 tarihleri arası haftanın her
günü tek sefer Sabiha Gökçen Uluslararası Ha-
valimanı (SAW)-GZP-SAW olarak saat 18.30 ’da
geliş, saat 19.30’da gidiş.

TÜRK HAVA YOLLARI

05-21 Haziran 2020 tarihleri arası salı, çar-
şamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4
gün tek sefer İstanbul Havalimanı (IST)-GZP-
IST saat 18.20’de geliş, saat 19.50’de gidiş.

ANADOLUJET 
HAVAYOLLARI

07- 21 Haziran 2020 tarihleri arası haftada çar-
şamba ve pazar günleri tek sefer Esenbağa Ha-
valanı (ESB)-GZP-ESB saat 11.50’de geliş, saat
13.00’de gidiş.

Bakan Karaismailoğlu, pandemi
döneminde dünyanın bütün ül-
kelerinin benzer tedbirleri aldı-

ğına işaret ederek, "Kovid-19'a karşı
tüm dünya kendi çapında tedbirlerini
aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını azalta-
rak hatta kapatarak salgını önleme ça-
basına girişti. Ancak tüm dünyada
mücadelede önemli bir eşiği geride bı-
raktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel
olarak bağlarımıza, ticaretimize devam
etmek durumundayız. Yeniden 'bismil-

lah' diyoruz. Yola çıkıyoruz"
değerlendirmesinde bu-
lundu.
Karaismailoğlu, Haziran
ayında kademeli olarak baş-
latılacak dış hat uçuşlarına
ilişkin şu detayları paylaştı:
- 10 Haziran tarihi itibariyle,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti, Bahreyn, Bulgaristan,
Katar, Yunanistan,
- 15 Haziran tarihi itibariyle,
Almanya, Avusturya, Azer-
baycan, Çek Cumhuriyeti
(Çekya), Hırvatistan, Hong

Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaris-
tan, Polonya, Romanya, Sırbistan,
Singapur, Slovenya, Tacikistan,
- 20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda,
Kazakistan,
- 22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavut-
luk, Bosna Hersek, Danimarka, Es-
tonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda,
Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lük-
semburg, Norveç, Slovakya ve
- 25 Haziran tarihi itibariyle; Belçika.

İçişleri Bakanlığı
tarafından yayın-
lanan genelgeyle

yeniden hizmet ver-
meye başlayan kafeler
ve restoranlara vatan-
daşların ilgisi korona-
virüs sebebiyle azaldı.
Vatandaşların yoğun
olarak mesken tut-
tuğu Atatürk Cadde-
si'ndeki kafelerde artık
çok az müşteri oturu-
yor.  Kafeler ve resto-
ranlar, koronavirüs
tedbirleri kapsamında
İçişleri Bakanlığının
açıkladığı genelgeye
harfiyen uyuyor. 

� Alkın BİRİCİK

Uyuşturucu
ticaretine

2 tutuklama

İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Grup

Amirliği ekipleri, Gazi-
antep'ten bir otomobille
ilçeye uyuşturucu getiri-
leceği ihbarı üzerine ça-
lışma başlattı.Tosmur
Mahallesi'nde durduru-
lan otomobilde yapılan
aramada bir miktar
uyuşturucu ele geçi-
rildi.Gözaltına alınan
A.S. ile A.F.A. emniyet-
teki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk
edildi.Zanlılar, çıkarıl-
dıkları sulh ceza hakim-
liğince tutuklandı.

40 ülkeye
kapıları açıyoruz
Bu çerçevede yoğun mesai kateden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak, 40 ayrı ül-
keye uçuşların başlatılmasının planlandığı müjdesini verdi.

Alanya'da kumar oynandığını tespit edi-
len villaya polis tarafından düzenlenen
baskında 4 kişi gözaltına alınırken, ku-
marda kullanıldığı belirtilen bin 500 TL
ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

Cikcilli Mahallesi'nde bir villada kumar oy-
nandığını tespit eden Alanya İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği

ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün
saat 18.00'de baskın düzenleyen ekipler, ku-
marda kullanıldığı belirtilen masa üzerindeki
bin 500 TL ve deste iskambil kağıtlarına el
koydu. Kumar oynadıkları belirlenen Ş.C., A.A.,
S.İ. ve villanın sahibi N.A. hakkında Kabahatler
Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı.
Ayrıca N.A. hakkında kumar oynanmasına yer
ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem uy-
gulandı. � İHA

Alanya'da
uyuşturucu
ticareti
yaptığı 
iddiasıyla
gözaltına
alınan 
2 zanlı 
tutuklandı.

Kumarcılar
yine sahnede

Alanya-Gazipaşa Ha-
valimanı Mülki İdare
Amiri Cemil Öztürk
Başkanlığında topla-
nan komisyon üye-
leri,dün Pegasus
Havayolları’nın dü-
zenlediği seferle
hava trafiğine açılan
Gazipaşa Alanya Ha-
valimanı’nda incele-
melerde bulundu.

Vatandaş evde kalıyor
Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çer-
çevesine hizmet vermeye başlarken, vatandaşların geçmiş dönemlere göre evde kaldıkları görüldü.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe
Başkanı Mustafa Türkdoğan, bir süre-
dir gündemi meşgul eden ASAT'ın suya

yaptığı zam haberlerine ilişkin açıklamada bu-
lundu. ASAT'ın kendi sayfası üzerinden yapılan
araştırmalar neticesinde aydan aya zam yapıl-
dığını kanıtladıklarını ifade eden Türkdoğan,
"Ellerimizde veriler var. Zam yapıp da zam yok
diye inkar etmeyin, oku atıp yayı saklamayın"
demişti. Türkdoğan'ın bu açıklamalarının ar-
dından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe
Başkanı Coşkun Karadağ'dan yanıt gecikmedi. 

'MECLİSTE ONAYLANMASI 
GEREKİR'

ASAT'ın gelişi güzel bir şekilde meclisten geç-
meden zam yapamayacağını söyleyen Karadağ,

"ASAT'ın zam yapma şekli bellidir. Bu konuyu
tüm yetkililerin, yöneticilerin bilmesi lazım.
ASAT Genel Kurulu toplanır. ASAT Genel Ku-
rulu bir yüzdelik belirler. Bu yüzdelik üzerinden
su 1 birimse yüzde 20 zam yaptım diyerek,
1.20'lik zammını açıklar. Bu yüzdelik Büyükşe-
hir Belediye Meclisi'ne gelir, mecliste onaylanır.
Ondan sonra yürürlüğe girer.

SADECE ANTALYA'DA 
DEĞİL'

Daha sonra ise daha önceki büyükşehir yasası
tarafından hazırlanan TEFE-TÜFE ile birlikte
her ay TEFE-TÜFE oranında zam değil bir artış
oranı otomatik olarak gelir. Bu sadece Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nde değil, tüm Türki-
ye'deki belediyelerde zam bu şekilde yapılır" dedi.

'ZAM YOK'

Türkdoğan'ın ASAT'ın sitesi üzerinden aldık-
ları bilgilerin gizli olmadığını ve herkese açık
olduğunu belirten Karadap, "Bu ASAT'ta ya-
yınlanan bir şey, gizli saklı olan bir şey değil.
ASAT'ın listesi internet sayfasına gidildiği
zaman gözükür. Ocak ve Şubat ayı arasında iki
kuruşluk bir zam farkı vardır. Bu da TEFE-
TÜFE'den kaynaklanan bir artıştır. Herhangi
bir zam yoktur. Ben gene iddia ediyorum ve
söylüyorum bu gizli saklı bir evrak değildir.
ASAT'ın şu anki internet sitesinden alınacak
olan bir belgedir. Herkes tarafından çok rahat
bir şekilde gözükebilir. Bu zam değil sadece
TEFE-TÜFE oranı yansımasıdır" dedi. 

� Haber Merkezi

Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası (ALTSO) Başkanı
Mehmet Şahin, Normal-

leşme süreci başlamasıyla birlikte
Alanya’da yaşayan yabancı ülke
vatandaşlarına 7 Haziran Pazar
günü saat 10.00'da İskele de
kahvaltı vereceklerini ve kahval-
tıya onur konuğu olarak Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da
katılacağını açıkladı. 

DÜNYAYA MESAJ
VERİLECEK

Şahin, “Pandemi sürecinde yü-
rüttüğümüz çalışmaların ardın-
dan normalleşme sürecinde de
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İlk olarak yeniden ekonomik ha-
reketliliğin sağlanması için  dün-
yaya Alanya’mızdan bir mesaj
vermek istiyoruz. Alanya’mızın
ne kadar güvenli bir kent oldu-
ğunu anlatmanın zamanı geldi
diye düşünüyoruz.  Alanya’mızda
sağlıklı ve mutlu yaşayan ve yeni
Alanyalı olarak gördüğümüz
yerleşik yabancı dostlarımızı
Pazar günü kahvaltıya  davet
edeceğiz. Turizm sektörünün bir
an önce normale dönmesini isti-
yoruz.  Programımıza onur ko-
nuğu olarak Alanya’mızın
gururu Dışişleri Bakanımız Mev-
lüt Çavuşoğlu da teşrif edecektir.
Sloganımız “Sağlıklı Turizm, Gü-
venli Kent” olacak” diye konuştu.
� Haber Merkezi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
Antalya İl Teşkilatı’nda Şubat ayı ola-
ğan ilçe başkanları toplantısında İlçe

kongre takvimi belirlenmiş,
Kovid-19 nedeniyle kongreler
ertelenmişti. AK Parti
Alanya İlçe Başkanı
Mustafa Toklu'nun da
katıldığı toplantıda
Alanya kongresinin ta-

rihi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu'nun programına uyarak 11 Nisan
olarak duyurulmuştu. Pandemi sürecine
girilmesi sebebiyle ertelen kongreler AK
Parti MKYK toplantısında yeniden ele alındı.
Parti sözcüsü Ömer Çelik kendisine yö-
neltilen soru üzerine kongre-
lere ilişkin bilgi verdi. Çelik,
"Ağustos’ta başlamak gibi
bir değerlendirmemiz var.
Kovid tedbirlerine uygun
model oluşturacağız.
Bir kamp takvimimiz
yok" dedi. 
� Özgür YILMAZ

'Zam değil TEFE-TÜFE
oranı yansıması'

MHP İlçe Başkanı Türkdoğan'ın ASAT'ın suya zam yapıldığına dair "Ellerimizde
veriler var. Oku atıp yayı saklamayın" açıklamalarına CHP İlçe Başkanı Kara-
dağ'dan yanıt geldi. Karadağ, "Zam değil TEFE-TÜFE oranı yansıması" dedi.Coşkun Karadağ

AK Parti'de kongre
takvimi belli oldu

AK Parti'de Koronavirüs nedeniyle ertelenen ilçe kongre-
lerinin Ağustos ayında yeniden başlanması planlanıyor. 

Mustafa Toklu 

ALTSO, Tüm dünyayı etkisi altına alana Koronavirüs salgını ile mücadelede kaydedilen olumlu geliş-
meler  sonrasında Turizmi canlandırmak amacıyla  kolları sıvadı.  ALTSO Başkanı Mehmet Şahin “
Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent” sloganı ile Pazar günü düzenleyecekleri etkinlik konusunda bilgi verdi. 

Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Şahin

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
(ALTSO) Başkanı Mehmet
Şahin, Antalya Valisi Münir Ka-

raloğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Şahin
ve Karaloğlu tokalaşmak yerine dir-
seklerini birbirine vurarak selamlaştı.

'BAZI KONULARDA
TALEPLERİMİZİ 

KENDİSİNE İLETTİK'

Ziyarette normalleşme sürecine girdi-

ğimiz Covid-19 sürecini Antalya Valisi
Münir Karaloğlu’nun çok iyi yönetti-
ğini belirten Başkan Şahin, “Antalya
Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’nu zi-
yaret ederek, salgın sürecinde yaptığı
başarılı çalışmalar ile bölgemizde top-
lum sağlığının korunmasındaki üstün
gayretleri için teşekkür plaketi takdim
ettik. Ziyarette ayrıca başta lokanta ve
restoranların çalışma saatlerinin uza-
tılması, otobüslerde olduğu gibi taksi-
lerde de normal düzene geçilmesi gibi
bazı konularda taleplerimizi kendisine

ilettik. Sayın valimiz de taleplerimizin
biran önce karşılanması için ilgili ba-
kanlıklarla temasa geçerek gereğini ya-
pacağını ifade etti. Her zaman
taleplerimize olumlu dönüş yapan ve
salgın sürecinde bizlerle dirsek te-
masını hiç kesmeyen sayın valimize
gösterdiği yakın ilgi ve misafirper-
verliği için bir kez daha teşekkür
ederim” dedi.
Ziyarette ayrıca Şahin, Karaloğlu’na
başarılarında dolayı plaket ve çiçek
verdi. � Haber Merkezi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret ederek,
dirsek teması ile selamlaştıktan sonra salgın sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle plaket takdim etti.

Bakanın katılımıyla 'sağlıklı kent' mesajı verilecek

Talepler valide
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Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan
kentinde ortaya çıkarak kısa sü-
rede tüm dünyayı etkisi altına alan

korona virüs salgını, mevcut dünya düze-
ninin de sorgulanmasına yol açtı. Dünya
Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği ko-
rona virüs salgını sonrasında, insanların
kaygısı ve yeni normal hayata uyum so-
runları hakkında araştırmalar yapan
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Dr. Öğretim Görevlisi Ayşe Sibel Demir-
taş, salgının oluşturduğu belirsizliğin pek
çok insan için oldukça stres verici oldu-
ğunu söyledi.

'SALGIN ORTAYA ÇIKMA-
DAN ÖNCEKİ HAYAT KO-
ŞULLARIMIZA NE ZAMAN

DÖNEBİLECEĞİZ?'

1 Haziran itibariyle yeni normal hayata
geçmeye başladıklarını aktaran Demir-
taş, “Salgın henüz bitmiş değil ve gelece-
ğimizi nasıl şekillendireceğini bilmiyoruz.
Akıllardaki en belirgin soru, salgın ne
zaman bitecek? Salgın ortaya çıkmadan

önceki hayat koşullarımıza ne zaman dö-
nebileceğiz? Pandeminin oluşturduğu bu
belirsizlik pek çok insan için oldukça stres
verici. Bu bakımdan korona virüs yal-
nızca ölümcül bir hastalık değil aynı za-
manda toplumun ruh sağlığı açısından
ciddi bir risk oluşturuyor. Nitekim yeni
yayımlanan araştırmalar pandemiye
bağlı ruh sağlığı sorunlarının ortaya çık-
maya başladığını göstermektedir. Bu so-
runların başında kaygı bozuklukları
geliyor. Aslında kaygının bir düzeyde
insan yaşamına olumlu etkileri vardır.
Uyum sağlayıcı işlev açısından kaygı ko-
ruyucu bir role sahiptir, çünkü olumsuz
deneyimleri önleme amacıyla kişiye teh-
like sinyali gönderir, harekete geçmesi
için onu motive eder. Normal düzeyde
kaygı bizim tehlikelere karşı uyanık ol-
mamızı ve kaçınma davranışı sergileme-
mizi sağlar. Böylece hayatta kalma
şansımız artar. Örneğin, virüse yakalan-
mamak ya da salgının artmasını önlemek
için aldığımız önlemler; maske takmak,
fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına
uymak yaşadığımız kaygı sonucunda al-
dığımız önlemlerdir” dedi.

'ÖN YARGILI VE OLUM-
SUZ DÜŞÜNÜRLER, GÜ-
VENLİ DURUMLARDA
BİLE OLUMSUZ SO-

NUÇLARI VURGULAR'

Hiçbir şekilde kaygı ya da endişe duyul-
maması, gerekli tedbirlerin alınmasını
engelleyeceğini söyleyen Demirtaş, “Bir

miktar kaygının uyumlu ve gerekli oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan
uyumlu olmayan kaygı gerçekçi olmayan
korkulara tepki olarak gelişir ve bireyin
uygun şekilde davranma becerisini
önemli ölçüde etkiler. Dolayısıyla kişinin
ruh sağlığı bozulur. Yoğun kaygı yaşayan
kişiler ön yargılı ve olumsuz düşünürler,
güvenli durumlarda bile olumsuz sonuç-
ları vurgular. Bu kişiler çevrelerindeki
her şeyi tehdit olarak görürler. Pandemi
tekrar artarsa, ya virüs bana bulaşırsa,
aileme bulaştırırsam’ gibi yoğun, ön yar-
gılı ve olumsuz düşünceler yoğun kaygı-
nın ortaya çıkmasına neden olur” diye
konuştu.

'ARAŞTIRMA 
SONUCUNDA KAYGI

DÜZEYİ BEKLENDİĞİ
GİBİ ORTALAMANIN

ÜSTÜNDE ÇIKTI'

Pandemi sürecinde ortaya çıkan ruhsal
sıkıntıların uzun vadede başka ve kalıcı
sorunlara dönüşmemesi açısından koru-
yucu ruh sağlığı programlarının büyük
önem taşıdığını ifade eden Demirtaş şöyle
konuştu: “Koruyucu ruh sağlığı program-
ları risk faktörlerinin ve koruyucu faktör-
lerin ele alınıp belirlenmesini sağlar.
Benim de pandemi sürecinde yürütmüş
olduğum bir araştırmam oldu. Türki-
ye'nin her bölgesinden 674 kişinin katıl-
dığı araştırmanın amacı kaygıya yönelik
koruyucu faktörleri ve risk faktörlerini
açığa çıkarmaktı. Araştırma sonucunda

kaygı düzeyi beklendiği gibi ortalamanın
üstünde çıktı. Araştırmada yer alan soru-
lardan bir tanesi ‘Korona virüs salgınının
ruh sağlığınızı olumsuz etkilediğini düşü-
nüyor musunuz’ sorusuydu. Katılımcıla-
rın yüzde 35’i evet, yüzde 48’i kısmen,
yüzde 17’si de hayır seçeneğini işaretle-
mişti. Buna paralel olarak kaygı puanları
evet diyenlerin en yüksek, kısmen diyen-
lerin ortada, hayır diyenlerin de en düşük
şeklindeydi.”

'UMUDU, İNSAN YAŞAMI-
NIN KAYNAĞI VE İYİLEŞ-
TİRME KUVVETİ OLARAK

DÜŞÜNMELİYİZ'

Yapılan birçok araştırmada kadınların er-
keklere oranla daha kaygılı olduğunu
ifade eden Demirtaş, “Bu durumun hor-
monal farklılıklardan ve sosyal beklenti-
lerden kaynaklanabileceği vurgulanıyor.
Bu araştırmadaki amaç iki önemli pozi-
tif kişilik özelliği olan bilişsel kontrol ve
esneklik ile umudun kaygı üzerindeki
koruyucu etkilerini ortaya çıkarmaktı.
Beklendiği gibi bilişsel kontrol ve es-
neklik düzeyi ile umut düzeyi yüksek
olan kişilerin kaygı puanları diğerlerine
göre daha düşük çıktı. Araştırma sonu-
cundan yola çıkarak umut ile bilişsel
kontrol ve esnekliğin kaygıya yönelik
önemli kişilik özellikleri olduğunu söy-
leyebiliriz. Umudu, insan yaşamının
kaynağı ve iyileştirme kuvveti olarak
düşünmeliyiz. “Umut seviyeleri yüksek
olan bireyler, diğerleri kadar aksilik ya-

şasa da zorluklara uyum sağlayacak, sı-
kıntıyla başa çıkabilecek inançlara sahip-
tirler. Bu nedenle karşılaştıkları olumsuz
durumları, engelleri başarısızlık olarak
değil bir meydan okuma, aşılması gere-
ken güçlük olarak görürler. Bilişsel kont-
rol ve esneklik düzeyi yüksek kişiler
stresli durumlara tepki vermeden önce
birden fazla bakış açısıyla yaklaşırlar,
stresli durumları yeniden değerlendire-
rek olumsuz düşünce ve duygularını
kontrol edebilirler ve alternatiflere odak-
lanırlar” şeklinde konuştu.

'SONUÇ OLARAK HEP BE-
RABER UMUTLU DÜŞÜN-

MEYİ SÜRDÜRELİM'

Dünyayı sarsan bu yeni gerçeklik karşı-
sında var olan durumu kabullenip bu-
nunla başa çıkmaya çalışılması
gerektiğini ifade eden Demirtaş, “Önce-
likle gerçeği olduğu gibi kabullenmeliyiz.
Pandemi henüz bitmiş değil. Eski nor-
mal hayatımıza dönemesek de virüs teh-
didi ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.
Bu bakımdan virüse yönelik tehlikeyi
abartmadan, ön yargılı ve olumsuz dü-
şüncelerimizin farkına varmalı ve uz-
manlar tarafından önerilen maske,
hijyen ve fiziksel ve sosyal mesafe kural-
larına uyarak yeni normal hayatımıza
uyum sağlamaya çalışmamız gerekiyor.
Sonuç olarak hep beraber umutlu dü-
şünmeyi sürdürelim, gerekli tedbirleri
alalım ve var olan durum içerisinde ne-
lere yapabileceğimize odaklanalım” ifa-
delerine yer verdi.

'Korona ruh sağlığı için risk'
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.
Ayşe Sibel Demirtaş, salgının oluşturduğu belirsizliğin pek çok insan için oldukça stres verici olduğunu belirterek, “Koro-
navirüs yalnızca ölümcül bir hastalık değil aynı zamanda toplumun ruh sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

Ayşe Sibel Demirtaş

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy
ile dernek üyesi AK Parti Alanya İlçe Başkanı
Mustafa Toklu, Erhan Direkçi, Ömer Özdemir ve

Mehmet Avcı derneğin Antalya şubesi Başkanı Boğaçhan
Göksu’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, pandemi sü-
recince yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı istişarede
bulunuldu. Göksu, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile
getirerek, MÜSİAD’ın tüm şubelerinin süreçte aktif rol
almasının gurur verici olduğuna dikkat çekti.
Durusoy, Alanya Şubesi olarak zorlu süreçte ihtiyaç sa-
hiplerini ve sağlık tesislerini yalnız bırakmadıklarını,
devletinde tüm birimleri ile yürüttüğü başarılı mücade-
lenin meyvesinin alındığını ifade etti. Durusoy ev sahip-
liği için teşekkür etti ve Göksu’ya iş ve sosyal hayatında
başarı diledi.

Büyükşehir Belediyesi, vatan-
daşların rahat bir yaz geçir-
mesi için Antalya merkezi ve

ilçelerde başta sivrisinek olmak
üzere, karasinek, hamamböceği gibi
zararlılara karşı yoğun bir mücadele
veriyor. 1357 personel, 136 vektörel
mücadele aracı, 66 temizlik aracı ve
yaklaşık bin adet el tipi ekipman ile
yürütülen çalışmalar kapsamında
fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş
olan arklar, bodrumlar, asansör boş-
lukları, sığınaklar, rögarlar yıl boyu
periyodik olarak ilaçlanıyor. Deniz-
den de tekneyle falezlerdeki larvaya
karşı ilaçlama yapılıyor. 

AKŞAM ULV İLE
İLAÇLAMA

Mevsim normallerinin üzerinde sey-
reden sıcaklıklar nedeniyle sinek po-
pülasyonunda meydana gelebilecek
artışa karşı önlemlerini artıran Bü-
yükşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Başkanlığı, gece
ilaçlamasına da başladı. 19 ilçede
gündüz sırt pompası ile yürütülen
ilaçlama çalışmalarının ardından
akşam ve gece saatlerinde de üzer-

lerinde ULV makinelerinin bulun-
duğu araçlar sokak sokak dolaşarak
ilaçlama yapıyor. Kasım ayına
kadar sürecek çalışmalarda, Sağlık
Bakanlığı’nca onaylı biyosidal ürün-
ler kullanılıyor. 

ALANYA’DA 
180 KİŞİLİK EKİP 

Alanya vektörel mücadele ekipleri,
ilçenin yaz aylarında sivrisinek ve
zararlı haşereler konusunda sorun

yaşamaması için çalışıyor. Alan-
ya’nın 102 mahallesinde 180 kişiden
oluşan 80 ekip 2 mist blower ve 20
ULV aracıyla gece ve gündüz ilaç-
lama yapıyor.Yağmur suyu giderleri,
kanalizasyon hatları, site, otel ve su-
lama havuzları ve bina bodrumla-
rında biriken sularda olası larva ve
ergin oluşumunu engellemek için fi-
ziksel, biyolojik ve kimyasal müca-
dele gerçekleştiriliyor. 

MANAVGAT VE 
SERİK’TE 

SIKI İLAÇLAMA

147 kişilik bir ekiple çalışmaların
yürütüldüğü Manavgat’ta, 17 ULV
ve 3 mistblower aracıyla gece gün-
düz ilaçlama çalışması gerçekleştiri-
liyor. Rögar ve mazgallarda sıcak
sisleme yapılarak sineğe karşı
önlem alınıyor. Serik’te ise 87 perso-
nel ve 18 araç ile 66 mahallede

kanal, sazlık, gölet, havuz, açık alan-
ları ve su birikintilerini sıkı bir şe-
kilde ilaçlıyor.

KEMER CENNET
KOYU’NDA 
İLAÇLAMA

Vektörel mücadele ekipleri Kemer
Çamyuva Cennet koyunda da (Ala-
casu) tuzlu su ortamında üreme
yapan sivrisinekler için deniz dalga-
larının kayalar için de oluşturduğu
birikintileri ilaçladı. Demre Hizmet
Birimi ekipleri de ilçe genelinde siv-
risinek ile ilgili olarak gece gündüz
mücadeleye devam ediyor.
Finike, Demre ve Kumluca'da 14
ULV aracı, 2 mist blower aracı, 3
hizmet aracı ve 115 personel ile 7/24
etkin mücadele gerçekleştiriliyor.
Havaların ısınmasıyla daha hız ka-
zanan çalışmalar dahilinde tüm ma-
halleler ilaçlanıyor.

1Haziran’dan itiba-
ren yeni normal-
leşme süreci ile

birlikte şehirler arasın-
daki ulaşım kısıtlaması
kaldırıldı. Yeni düzen-
leme ile birlikte otogar-
lar seyahate çıkmak
isteyen vatandaşların
akınına uğruyor. Bu
kapsamda Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi
Alanya Otogarı’nda ge-
rekli önlemleri alırken,
otogarda faaliyet göste-
ren firmaların personel-
lerine ücretsiz maske
dağıtımı gerçekleşti-
rildi. Alanya Otogar
Müdürü İsmail Gülerce
zabıta ile birlikte firma-
ları tek tek ziyaret ede-
rek maskeleri dağıttı. 

OTOGARIN AYDINLATMA 
SİSTEMİNE BAKIM

Diğer yandan salgın sürecinde elektrik ve mobese kamera sis-
temine bakım onarım ve alt yapı çalışması yapılan otogarda
aydınlatma sistemi de yeniden gözden geçirildi. Eskiyen ve
kullanılmayacak lambalar yenilenirken, bazılarına da bakım
ve onarım çalışması yapıldı.

Otogarda maske dağıtıldı,
aydınlatma yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pan-
demi ile mücadele kapsamında Alanya
Otogarı’nda faaliyet gösteren firma ça-
lışanlarına ücretsiz maske dağıttı.

MÜSİAD’dan Antalya çıkarması
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi, Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu’yu ziyaret etti.

Gece mesaisi başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sinek ve
haşereye karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Ha-
vaların ısınmasıyla gece ilaçlamaları da başladı. 



Korona virüs tedbirleri kapsamında Nisan
ayının ilk haftasında tüm iç ve dış hat se-
ferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol al-

tına alınmaya başlamasıyla birlikte ise
normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 1
Haziran itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya
ve Trabzon olmak üzere 5 ilde tarifeli uçuşlar baş-
latılmıştı. Sınırlı sayıda başlayan tarifeli iç hat
uçuşları bugün itibariyle artarak devam etti. Bay-
rak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın
5 şehirle başlattığı uçuşlar, bugün 34’e yükseldi.

YOLCULAR, 
VİRÜS TEDBİRLERİNE

UYGUN ŞEKİLDE 
TERMİNALE ALINDI

Normalleşme adımları kapsamında Anadolu’nun
34 şehrine uçuşların başlatılmasıyla birlikte İs-
tanbul Havalimanı’nda sabahın erken saatlerin-
den itibaren hareketlilik başladı. Havalimanına
gelen yolcular, virüs tedbirlerine uygun maskeli ve
termal kameralardan geçerek terminale alındı.
Terminale giren yolcuların bagajları ise virüsler-
den arındıran ultraviyole cihazlardan geçirilip ter-
minale alındı. Yolcu yakınları da virüs tedbirleri
kapsamında havalimanına alınmadı.
Adana’ya giden yolculardan Mehmet Cemil Şanlı,
“Adana’ya gideceğim. İki aydır karantinadayım.
Bileti alır almak çok sevindim. Biletimi elektronik
ortamda aldım. Maskemizi ve HES Kodumuzu da
aldım geldim” diye konuştu.
Türkan Aman ise, “Buradan Adana’ya oradan da
Mersin’e geçeceğim. Gidememiştim çocuklarım
orada. Mart’ta gitmem gerekiyordu virüsten dolayı
gidemedim şimdi gidiyorum” dedi.

250 SEFERLE 26 BİN YOLCU
TAŞINACAK

İstanbul Havalimanı’na gelerek incelemelerde bu-
lunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,
basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede
bugün gerçekleştirilecek uçuş rakamlarına ilişkin
bilgi vererek“İki aydır havacılık tamamen dur-
muştu. Uçuşları yapmıyorduk. 1 Haziran itibariyle
iç hatlarda 5 ille tabiri caizse ön demene seferleine
başladık. Bugün tibariyle de seferlerimizin yüzde
30’unu açmış durumdayız. Bugün İstanbul, Sabiha

Gökçen ve Ankara olmak üzere yaklaşık 250 sefer
yapıyoruz. Bugün itibariyle 25-26 binin üzerinde
de yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde
80’ler civarında oldukça iyi bir rakam” dedi.

YURT DIŞI UÇUŞLARI 
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışı uçuşlarının ne zaman başlayacağına iliş-
kin soruyu da değerlendiren Ekşi, "Türkiye'den
yurt dışına yapılacak seferlerde iki tane otorite izin
vermesi lazım. Birincisi, Türkiye'nin 'evet uçuşlar
başlayabilir' demesi lazım. İki, bu yetmiyor, siz
hangi ülkeye uçacaksanız, o ülkenin size izin ver-
mesi gerekiyor. Dolayısıyla iki izin bir araya ge-
lince uçuş olabiliyor. Biz, bu izinleri ne zaman
olacağını biliyor muyuz? Evet, Türkiye'den yurt dı-
şına olan izinlerin inşallah çok kısa zamanda çı-
kacağına inanıyoruz. İç hatlarımız açıldı. Bizim
ümidimiz çok kısa sürede Türkiye'den, Türk dev-
letinin de Sağlık Bakanlığımızın, Ulaştırma Ba-
kanlığımızın da dış hatlara izin vereceğini
bekliyoruz. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Çünkü koronavirüs mücadelesi tüm dünya ile
bizde de günlük olarak izleniyor. Nereye gidiyor,
buna bakılıyor. Dolayısıyla yarın yapalım, öyle
kolay ve mümkün değil. Allah korusun ikinci dalga
diye tabir ettiğimiz çok daha sıkıntılı bir süreci gö-
rebiliri. İzinleri bekliyoruz, bu izinlerin ne zaman
çıkacağını da işin doğrusu çok bilmiyoruz. Mesela
Çin, Bana geleceksen haftada bir kere gelebilirsin.
Her ülkeden bir sefer yapılabilir, diyor. Dolayısıyla
seferlerin açılması demek, bütün, her şeyiyle açıl-
ması anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DAN 34 ŞEHRE 
TARİFELİ SEFER

Normalleşme adımları kapsamında Türk Hava
Yolları(THY), Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, An-
kara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman,
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,
Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş,
Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nev-
şehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlı-
urfa, Trabzon ve Van olmak üzere İstanbul’dan
Türkiye’nin 34 iline tarifeli iç hat seferi gerçekleş-
tirilecek. Uçulan şehir sayısı ise önümüzdeki gün-
lerde artarak devam edecek.
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ATVATVKANAL A

7.00 ÇÝZ GÝ FÝLM 

8.00 BEL GE SEL 

9.00 SÝ NE MA 

11.00 BEL GE SEL 

12.30 HA BER LER 

13.00 CE SUR VE GÜ ZEL(DÝ ZÝ) 

14.00 ÝR ÞAD (TEK RAR) 

14.30 NA BIZ (TEK RAR) 

17.00 SÝ NE MA 

18.30 ÇÝZ GÝ FÝLM 

19.30 A NA HA BER BÜL TE NÝ 

20.30 SEN TEZ (CAN LI) 

23.00 BEL GE SEL

24.00 ATV A NA HA BER

KANAL A

07:00 ANA HABER
07:30 MÜZİK SAATİ
08:00 A MAGAZİN (T)
09:30 A MAGAZİN (T)
10:00 YABANCI SİNEMA
12:00 ARA HABER
12:30 YABANCI SİNEMA
14:00 ROTAMIZ YÖREMİZ (T)
16:00 MÜZİK SAATİ
17:00 ULUSAL HABERLER
18:00 BELGESEL
18:30 BELGESEL
19:00 ANA HABER
19:45 YABANCI SİNEMA
22:00 YABANCI SİNEMA
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 

08:00 ABA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

10:30 SAĞLIK ZAMANI (T) 

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ

16:00 SİNEMA 

18:00 ULUSAL HABER 

18:30 ANA HABER 

20.00 HABERİN MANŞETİ 

21.00 HABER SAATİ

22.00 SAĞLIK ZAMANI 

ETHEM 
KAYGISIZ

SANA GÖNÜL 
BORCUM VAR

Canım, bu aşkımı, nasıl anlarsan  anla
Ben yanıp tütüyorum, o güzel  aşkınla
Bir ömür yaşayacağım, hep  anılarınla   
İnan ki, sana ait bir gönül  borcum var 

Sen artık,beni gönülden sevemesen de
Bir kere olsun, görmeye gelemesen de
Biricik  aşkıma, karşılık  vermesen de
Yinede, sana ait bir gönül borcum var

Ömrümce  unutamam, teninin rengini 
İnan kalbime gömdüm, aşkını sevgini
Aşk  hatırın için, çekerim  her derdini   
İnan ki, sana ait bir gönül borcum var

Aşkımı sevgimi, bir gün anlayacaksın  
Gün  gelecek, öyle  beni  arayacaksın
Hem alacaklı değil, borçlu kalacaksın 
İnan, birbirimize gönül borcumuz var

Ne olur anla artık, kalpten  sevdiğimi
Gel  yanıma da  anla, neler  çektiğimi   
Eğer vicdanın varsa,kırma gençliğimi  
İnan ki, sana ait bir gönül borcum var

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya
Şubesi Başkanı Ahmet Çetin ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Varol Çakır böl-

geye giderek Demre Çayağzı ve Üçağız ile
Kaş’ta yatçılar ve dalış merkezi yetkilileri
ile bir araya gelerek normalleşmede gelinen
son durumu yerinde gördüler. Geçtiğimiz
yıllarda bu dönemde dolu dolu olan liman-
larda yaşanan sessizlik dikkatlerden kaç-
mazken, denizciler gelecek için umutlu
olduklarını dile getiriyor.

TENEZZÜL TEKNELERİ
YÜZDE 50, TİCARİ YAT-
LAR TAM KAPASİTE İLE
HAREKET EDEBİLECEK

DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin
denizcilere yeni dönem için hayırlı olsun di-
leklerinde bulunurken, bölgenin yat turları
konusunda büyük ilgi çektiğini ve Kaş
bölgesinin de dalış turizmi ile dünyanın
önemli merkezlerinden birisi olduğunu
söyledi. Zorlu süreci atlatacaklarına
inandıklarını da söyleyen Başkan Çetin,
kurallara uygun bir şekilde misafirleri
beklediklerini ifade etti.
Çetin, "Bugün itibari ile teknelerimiz ha-
zırlandı. Sezon başladı. Şu anda yaşadığı-
mız pandemi süreci nedeniyle maalesef
buralar sessiz. Talep yok. Ama önümüzdeki
günlerde inşallah bir hareket olacak. Te-
nezzül teknelerimiz bir süreliğine yüzde 50
kapasite ile, ticari yatlar da 12 kişi tam kap-
asite ile hareket edebilecek. Demre, Kaş,
Üçaağız’daki yatçılarımızı ziyaret ediyoruz.
Tüm üyelerimize hayırlı olsun ziyaretleri
yapıyoruz. Dünyanın içinden geçtiği bu zor
süreci biz denizciler de yaşıyoruz. Ama bu
süreci inşallah en kısa zamanda atlataca-

ğız. Sektör temsilcilerimiz ile sürekli görü-
şüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde
daha hareketli günler yaşayacağımızı tah-
min ediyorum. Başta sosyal mesafeye ve
bizler için uygulama zorunluluğu getirtilen
kurallara uyarak bu yılı bu şekilde atlata-
cağız. Önümüzde 2021 yılının çok daha
güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM,
MÜŞTERİ BEKLENİYOR

Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Baş-
kanı Hayrettin Özkan da, "Sezona başladık.
Korona virüsten dolayı Demre Deniz Taşı-
yıcılar Kooperatifi olarak bütün tedbirleri-
mizi aldık. Teknelerimizi dezenfekte ettik.
Müşteri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı ile se-
zonumuza başlayacağız. Demre Çayağ-
zı’ndan Kekova bölgesine tur yapıyoruz.

Batık Şehir, Kaleköy, Simena, Kor-
san Mağarası turlarımız var. Her
boyda teknemiz var. 38 üye ve 42
tekne ile hizmet veriyoruz. Havuz
sitemi çalışıyoruz” diye konuştu.

'1 HAZİRAN İTİBARI
İLE SEZONUMUZ

BAŞLADI'

Kaş’ta yatçılık yapan Ergun Dün-
dar da Covid-19 süresince almış ol-
dukları birtakım önlemler ile
sezona hazır olduklarını belirterek,
"Hazırız. 1 Haziran itibarı ile sezo-
numuz başladı. Biz de önlemler çer-
çevesinde teknemizde gereken
hazırlıklarımızı yaptık. Girişte hij-
yen paspası, teknemizin farklı nok-
talarında el dezenfektanları,

tuvaletlerde uyarı levhaları, teknemizde gi-
rişte misafirlerimizin ateşlerinin ölçülmesi
ve teknemize gelen misafirlerin TC numa-
ralarının kayıt edilmesi gibi birtakım ön-
lemler aldık. Öyle ümit ediyoruz ki en kısa
sürede bizde bu virüsten kurtulacağız ve se-
yahatlerimize tam kapasite ile devam ede-
ceğiz. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz
süreçten dolayı turlarımızı yüzde 50 kap-
asite ile gerçekleştiriyoruz. Öyle ümit edi-
yorum ki temmuz ayına kadar bu virüsten
kurtulacağız ve sağlıklı bir şekilde turları-
mıza devam edeceğiz. Deniz Ticaret Oda-
mızın bu anlamda bizlere yapmış olduğu
birtakım destekler var. Valilik makamın-
dan veya Bakanlık düzeyinde irtibatlarda
bulunup bizlerin bu süreci hem aydınlatıl-
ması, bizlerin bilgilendirilmesi konusunda
büyük destekleri oluyor. Antalya Deniz Ti-
caret Odasına, Başkan Ahmet Çetin’e son-
suz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

KAŞ YİNE DALIŞ 
TURİZMİNİN MERKEZİ

OLACAK

Öte yandan Türkiye'de dalış turizminin
vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen
ve doğal akvaryumu andıran su altı dün-
yasıyla dalış meraklılarını adeta büyüle-
yen Antalya'nın Kaş ilçesi, masmavi
deniziyle ve sualtı güzellikleri ile bölgeyi
keşfetmek isteyen dalış meraklılarını
beklerken, dalış merkezleri de hazırlıkla-
rını tamamladı ve yeni dönem için gün
saymaya başladı. Kaş Sualtı Derneği
Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu ile birlikte
merkezleri gezen Başkan Ahmet Çetin,
alınan önlemleri yerinde gördü.

'SU ALTINDA 
VİRÜS YOK'

Kaş’ta dalış merkezlerini ve tekneleri ziya-
ret eden Başkan Ahmet Çetin, sualtı sev-
dalılarını Kaş’a beklediklerini ifade ederek,
su altında virüs olmadığını belirtti ve misa-
firlerin rahtlıkla Kaş’a gelip muhteşem su-
altı güzelliklerini yerinde görebileceklerini
söyledi. Çetin, koron avirüs tedbirleri kap-
samında dalış teknelerinin her türlü ön-
lemi aldığına da dikkat çekerek, "Dün
valiliğimiz nezdindeki çalışmalar sonra-
sında uygulanacak kurallar açıklandı.
Üyelerimize bu duyuruları yaptık. Kaş
Türkiye’nin en önemli dalış bölgelerinden
bir tanesi. Kaş’ta da bütün dalgıç arka-
daşlarımız üyelerimiz tüm hazırlıklarını
yapmışlar. Şundan emin olunsun ki su
altında virüs yok. Misafirlerimiz rahat-
lıkla Kaş’a gelip dalış yapabilirler. Bu zor
süreci bu şekilde atlatacağız” dedi.

KAŞ’TA 18 DALIŞ 
MERKEZİNDE YILDA 
70-80 BİN ARASI DALIŞ 

YAPILIYOR

Kaş Sualtı Derneği Başkanı Yusuf Ziya Şu-
lekoğlu da sezona hazır olduklarını ve
Covid-19 ile ilgili her türlü tedbiri aldıkla-
rını söyleyerek “Covid-19 dönemi ile ilgili
olarak bir buçuk aydır bu konuyu tartışıyo-
ruz. Gerek odamızın önerileri, gerekse de
uluslararası kuruluşların öneri ve talimat-
ları ile nasıl korunacağımızı ve misafirleri-
mizi nasıl koruyacağımız ile ilgili çok net bir
tablo çıkardık. Önce kendimizi korumaktan
başlayacağız. Misafirlerimizi teknenin dı-
şında kabul edeceğiz. Ateş ölçer ile ateşlerini
ölçeceğiz. Teknelerimizi çok iyi dezenfekte
edeceğiz. Bütün bunların toplamında ama-
cımız şu. Bu sektörde insanların güvenle da-
labileceği ve hizmet verebileceğimiz koşulları
sağlamak. Bunun için çabalıyoruz. Kişiye
özel malzeme yapacağız. Yılda 70-80 bin
arası dalış oluyor burada. 18 dalış merkezi
var. Bir sürü çalışan arkadaşımız var. Dola-
yısı ile Kaş’n motor sektörlerinden birisi de
dalış. Kaş su altı açısından hem tarihsel hem
kültürel hem balık açısından çok özel bir
yerde. Biz de bu özele uygun davranmak zo-
rundayız. Deniz Ticaret Odamız ile bağlan-
tılı olarak sahil güvenlik komutanımız,
Valiliğimiz bütün ilgili kurumlar ile çalışa-
rak işimizi çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Ama
şunu söyleyeyim. Covid-19’un olmadığı ne-
redeyse tek yer suyun altı. Bizde tekneleri-
mizde sektör olarak çok güvenilir koşulları
oluşturduk. İnsanlar gönül rahatlığı ile gelip
dalabilirler” diye konuştu. Doğal akvaryumu
andıran su altı dünyasıyla dalış meraklıla-
rını adeta büyüleyen turistik ilçe Kaş, yeni
sezonda misafirlerini bekliyor.

Batı Antalyalı denizciler virüsün olmadığı
su altı için misafirlerini bekliyor

Batı Antalyalı denizciler yeni normalleşme süreci ile birlikte heyecanla misafirlerini bekliyor. Demre Ça-
yağzı, Üçağız ve Kaş’ta yer alan yatçılar teknelerini yeni kurallara göre hazırlarken, Türkiye’nin en özel
dalış merkezlerinden birisi olan Kaş’da yer alan dalış merkezleri ve tekneleri de yeni döneme hazır.

Türkiye’nin 34 şehrine uçuşlar başladı
Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’da 5 şehirle başlayan yurtiçi tarifeli yolcu uçuşları, dün itibarıyla 34 farklı şehre gerçekleştirilmeye başladı. Uçuş-
lara ilişkin Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bugün itibariyle de seferlerimizin yüzde 30’unu açmış durumdayız. İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara
olmak üzere yaklaşık 250 sefer yapıyoruz. 25-26 binin üzerinde de yolcu taşıyacağız, doluluk oranları da yüzde 80’ler civarında oldukça iyi bir rakam” dedi.
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Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 1 Hazi-
ran itibarıyla yeni normalleşme
sürecine girildiğini hatırlatıp, risk

faktörlerine göre yeni kararlar alındığını
anlattı. Şehirlerarası ulaşım yasağının
kaldırılması, kreşlerin, restoranların
açılması gibi yeni birçok karar alındığını
belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, ko-
ronavirüs nedeniyle evliliğe ilk adım ata-
cak kişilerin nişan ve düğünlerinin nasıl
yapılacağına ilişkin merak olduğunu
söyledi. Düğün, nişan, sempozyum, kon-
gre gibi toplulukla yapılan faaliyetlerin
yeni normalleşmeyle birlikte ağustos-
ekim ayları arasında başlayabileceğini
belirten Prof. Dr. Yalçın, evliliğe ilk adım
atacaklara kır düğünü önerisinde bu-
lundu.

'YETKİLİLER CİDDİ 
HAZIRLIK YAPIYOR'

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yeni nor-
malleşme sürecinin, pandemi sürecinde
en az risk taşıyan faktörlerden en fazla
risk taşıyan faktörlere göre sıralandığını
anlattı. Prof. Dr. Yalçın, şunları söyledi:
"Ülkemizde alınan ciddi önlemlerle bir-
likte, pandemide hasta sayısının giderek
azalmasıyla ciddi anlamda başarı var.
Alınan önlemlerin sonuçlarını görebil-
mek açısından her türlü olumsuzluk
hastalığın seyrini değiştirebilir. Bu has-
talığın bir süre daha düşük oranda
devam edeceğini düşünecek olursak, en
basit önlemlerden başlayarak artırıl-
maya başlanacaktır. Düğün, kongre gibi
toplu yapılacak faaliyetler en risk grup-
ları arasında. Bunlarla ilgili bakanlık-
taki yetkililer ciddi hazırlık yapıyor."

'DÜĞÜNLER İÇİN
UYGUN ZAMAN 

AĞUSTOS'

Koronavirüs nedeniyle ertelenen düğün,
nişan gibi organizasyonların evlenecekler
açısından merak konusu olduğunu anla-
tan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Düğünler
için ağustos ayı uygun bir zaman olabilir.
Bakanlığın hazırlayacağı şekilde düğün-
lerde kaç kişinin salona gireceği, hangi ön-
lemlerin alınacağı, sosyal mesafe ve maske
kullanımı gibi yeni kararlar olabilir. Belki
kır düğünleri biraz daha rahat olabilir
ama değişik adetler nedeniyle kişilerin

sosyal mesafelerini korumada sıkıntı ola-
bilir. Bu gibi önlemler de kısa sürede alı-
nabilir" diye konuştu.

'DÜĞÜN İÇİN 
AÇIK ALANLARI 
TERCİH EDİN'

Kapalı düğün salonları yerine açık ha-
vada kır düğünü yapılması önerisinde bu-
lunan Prof. Dr. Yalçın, "Özellikle
havalandırma sistemlerini düşünürsek,
uzun süre insanların kapalı ortamda kal-
ması biraz daha riskli. Şu an mevsim iti-
barıyla açık havada düğün yapılması
biraz daha uygun olur" dedi.

'KONGRELER EYLÜL
AYINDA BAŞLAYABİLİR'

Koronavirüs nedeniyle ertelenen kongre-
ler için tarih veren Prof. Dr. Yalçın, "Erte-
lenen veya yapılması planlanan kongre,
sempozyum gibi faaliyetler de var. Bunla-
rın da eylül- ekim aylarında başlatılması
mümkün olabilir" diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYE
DİKKAT

Düğün, kongre, sempozyum gibi toplu

alanlara giren insanların ilk olarak sos-
yal mesafe kuralına dikkat etmesinin
çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr.
Ata Nevzat Yalçın, "En az 1,5- 2 metre
mesafe olması gerekir. Hasta bireylerin
bu ortamlara girmemesinde yarar var.
Bu ortamlarda da mutlaka maske kul-
lanmaları gerekecektir. Sık sık el yıka-
malarını öneriyoruz. Çünkü her türlü
nesneye dokunulduğu takdirde hastalı-
ğın bulaşmasında yeri vardır. Hasta ki-
şilerin salgılarıyla temas halinde olmak
hastalığı bulaştıracaktır. Bu nedenle
doğru bir şekilde maskeyi kullanmanın
önemli yeri var" dedi.

'FEDAKARLIKLAR
BOŞA GİTMESİN'

Son olarak vatandaşlara önemli uyarı-
larda bulunan Prof. Dr. Ata Nevzat Yal-
çın, "Şu ana kadar alınan önlemlerin
etkili olduğu görülüyor. Bunların sürdü-
rülmesi çok önemli. Bu önlemler sürdü-
rülmediği takdirde ciddi sorunlar
yaşanabilir. Şu ana kadar yapılan feda-
karlıkların boşa gitmemesi için lütfen
maskenizi takın, sosyal mesafenizi ko-
ruyun ve el hijyeninize dikkat edin" diye
konuştu.

Düğün yapacaklar dikkat!

Tarih verdi ve uyardı
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yeni normalleşme süreciyle düğünlerin ağus-
tos ayında başlamasının uygun olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, evlenecek çiftlere, kır düğünü önerisinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İl-
hami Çelik, "Büyük piki yaşadık

ve bundan sonra küçük pikler şeklinde
devam edecek diye düşünüyoruz. Son-
baharda tabi pik olabilir. Kurallara uy-
mamız lazım ki bu piki en az zararla
atlatalım" dedi. Bilim Kurulu Üyesi ve
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs sal-
gınıyla ilgili son gelişmeleri anlattı. Dü-
ğünlerin yapılması konusunda öneride
bulunan Prof. Dr. Çelik, "Açık alan dü-
ğünleri daha çok tercih edilmesi gere-
ken bir yöntemdir. Ama kapalı bir
ortamsa buranın iyi havalandırılması
gerekiyor. Kapalı çok mekan olmaması
lazım. Klima sisteminin size üfleyecek
tarzda olmaması gerekiyor. Sosyal me-
safe kurallarına uymanız gerekiyor.
Eğer kapalı ortamda iseniz mutlaka
maskenizi takmanız ve ellerinizi yüzü-
nüze dokunmamanız önemli. Bizim en
güzel önereceğimiz şey düğünlerin açık
havada yapılması. Mümkünse çok acele
etmemek lazım. Ancak, insanların işleri
tabii ki gecikebiliyor. Başka türlü plan-
ları var. Düğün de onların içerisinde yer
alan bir merasim. Biran önce işlerini
halledip normal hayatlarına devam et-
meleri gerekiyor" diye konuştu.

'PİK DÖNEMİNİ 
ZAMANA YAYMAK

ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Çelik, koronavirüsün bundan
sonraki seyrine ilişkin, "Sonbahara

doğru havaların soğuması ve insanla-
rın kapalı alana girmesi ile birlikte
risk görüyoruz. Büyük piki yaşadık ve
bundan sonra küçük pikler şeklinde
devam edecek diye düşünüyoruz. Son-
baharda tabii pik olabilir. Yaz ayında
bunun azalacağını ve en alt seviyede
düzeyde seyredeceğini söylemiştik.
Aynı fikrimiz devam ediyor. Ancak de-
diğim gibi tamamen bizim sosyal dav-
ranışımız neyi emrediyorsa onu
yapmamız lazım. Kurallara uymamız
lazım ki bu piki en az zararla atlata-
lım. Bizim bu pik dönemini zamana
yaymak önemli. Yani olmamasını dili-
yoruz; ancak olursa da bu piki zamana
yaymak sağlık iş gücünü azaltmak ve
daha baş edilebilir bir hale getirmek

istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'AKCİĞERDE KALICI
HASAR OLAN VATAN-

DAŞLARIMIZ VAR'

İyileşen bazı hastaların vücudunda
hasarlar gördüklerini kaydeden Prof.
Dr. Çelik, "Maalesef akciğerde kalıcı
hasar olan vatandaşlarımız var. 'Hipo-
fiz' dediğimiz kemikleşmeye doğru
giden akciğer dokusunu kemikleşmiş
şeklinde gösteren bir tablo ile karşı
karşıya kalan vakalarımız var. Sayısı
çok değil. Biz bunları gördük ve onları
tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunun için
zaman gerekiyor, ancak sıkıntı yaşa-
dığımız vakalarımız oldu" dedi.

'AŞIRI VİTAMİN 
ALMANIZIN 

FAYDASI YOK'

Bilinçsiz bir şekilde vitamin alınma-
ması gerektiğini kaydeden Bilim Ku-
rulu Üyesi Çelik, "Hayatın en önemli
noktası dengede olmasıdır. Aşırı vita-
min almanızın bir faydası yok. Bazen
aşırı A vitamini alanları görüyorsunuz.
Örnek olarak sapsarı bir vücutla ge-
lirsiniz. İdrarı sapsarı çıkar. Aşırı vita-
min alımının bir faydası yok. Sizlere
zararı olacak. Vücutta biriken ve bi-
rikmeyen vitaminler var. O yüzden
lütfen, bizim insanlardan tavsiyemiz
dengede olması ve bunu abartmamak
gerekiyor" şeklinde konuştu.

11 Mayıs'ta berberlerin, güzellik mer-
kezlerinin ve AVM’lerin açılmasıyla
başlayan normalleşme adımları, Sağ-

lık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiye-
leri ile birlikte 1 Haziran'da her alanda
atılmaya başladı. İş yerine, sosyal hayata
dönen birçok kişinin ise aklında normal-
leşmeyle ilgili şu soru var: "Neden vaka sa-
yılarımız tamamen düşmeden
normalleşiyoruz?" Bu sorunun cevabını
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Tevfik Özlü şöyle verdi: "Salgının
başlarında sadece semptomu olan kişilere
test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan
günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta
idi. Bunların yüzde 23'ünün hastaneye ya-
tırılarak tedavisi gerekiyordu. Oysa şimdi
test yapılan kişilerin yüzde 96'sı asempto-
matik kişiler ve pozitif olanların sadece
yüzde 2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz.
Bundan dolayı testi pozitif çıkan günden

güne yeni olgu sayılarımız çok fazla düş-
mese de yoğun bakımda takip edilen ve
yapay solunum cihazına bağlanan hasta
sayılarımız giderek azalıyor. Bu, hastalığın
artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi
kadar ağır hastalığa neden olmadığı anla-
mına geliyor. Fakat bu hemen virüs mu-
tasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma
potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir.
Alınan tedbirlerle ve yazın gelmesiyle vi-
rüsün bulaşının azalması, test sayımızın
artması, asemptomatik kişilere test yap-
mamız, 65 yaş üstünü iyi korumamız,
erken ve etkin tedavi yaklaşımımız bu so-
nucun elde edilmesinde etkili olabilecek
faktörler. Yani mart ayında salgının yük-
selme döneminde tespit edilen günlük 800
yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük
800 olgu aynı değil. 'Neden vaka sayıları-
mız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?'
sorusunun bir cevabı da burada aslında."

Bilim Kurulu üyesinden
dikkat çeken sözler

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ikinci dalga
endişeleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Büyük piki yaşadık ve
bundan sonra küçük pikler şeklinde devam edecek diye düşünüyoruz. Sonbaharda
tabi pik olabilir. Kurallara uymamız lazım ki bu piki en az zararla atlatalım" dedi.

Neden Covid-19 vakaları tamamen
bitmeden normalleşiyoruz?

1 Haziran itibarıyla 'yeni normal' döneme yavaş yavaş adım adım attık. Bu nor-
malleşme sürecine girilirken dışarı çıkan, sosyal hayata karışan, iş yerlerine
dönen birçok kişi vaka sayılarının tamamıyla bitmemesinden endişeli. Peki,
"Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" Bu sorunun ce-
vabını, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü tek tek açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ih-
tiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve

onarımına yönelik barınma yardımla-
rında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya
yükselttiklerini belirterek "Barınma yar-
dımlarımız normalleşme süreci ve son-
rasında da bu oranlarla devam edecek."
dedi. Selçuk, yaptığı açıklamada, Ba-
kanlık olarak oturulamayacak derecede
eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşa-
yan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin ya-
pımı, bakım onarımı ve ev eşyası alımına
yönelik barınma yardımında bulunduk-
larını anımsattı. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile
gerçekleştirilen barınma yardımlarında
bir süre önce artışa gidildiğini belirten
Selçuk, şu bilgileri paylaştı: "İhtiyaç sa-

hibi vatandaşlarımıza yönelik barınma
yardımlarımız kapsamında betonarme
ev yapımına ilişkin bir hanenin alabile-
ceği azami destek tutarını 25 bin liradan
40 bin liraya, ev onarımında ise hane ba-
şına azami 15 bin liradan 20 bin liraya
çıkardık. Ayrıca prefabrik ev yapımı yar-
dımı kapsamında bir hanenin alabileceği
azami yardım tutarını da 20 bin liradan
30 bin liraya yükselttik. Daha önce 3 bin
lira olan, afet olayları sonrasında yapı-
lan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira
olarak revize ettik."

'BU MİKTARLARLA
DEVAM EDECEK'

Bakan Selçuk, bu desteklerle ihtiyaç sa-

hibi vatandaşların yaşam koşullarını iyi-
leştirmeyi, sağlıklı evlere kavuşmalarını
sağlamayı amaçladıklarını vurgulaya-
rak, "Kovid-19'la mücadele sürecinin
başında miktar artışı kararı aldığı-
mız barınma yardımlarımız normal-
leşme süreci ve sonrasında da bu
oranlarla devam edecek. Bakanlık
olarak farklı sosyal yardım program-
larımızla ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mızın yanında olmayı sürdüreceğiz."
diye konuştu. 
Muhtaçlık kriterleri esas alınarak
sosyal yardımlar kapsamında verilen
barınma yardımları daha çok kırsal
alanda kendilerine ait evlerde ikamet
eden ihtiyaç sahibi hanelerin evlerin-
deki yaşam koşullarının iyileştirilme-
sine yönelik yapılıyor.

40 bin liraya kadar destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardım-
larımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin
alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya,
ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ön-
cülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçiş-
leri ve Dışişleri bakanlıklarının

katkıları ve tüm sektör paydaşların işbir-
liğiyle hazırlanan 'Sağlıklı Turizm Serti-
fikasyon' programına başvuru rekoru
kırıldı. Uluslararası denetim ve belgelen-
dirme kuruluşları tarafından verilen, üst
düzey hijyen standartlarının yer aldığı ve
global arenada geçerli olan 'Sağlıklı Tu-
rizm Sertifikasyon' programına, alma zo-
runluluğu bulunmadığı halde otel ve
restoranlar büyük ilgi gösterdi. Turizm
Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 20-
31 Mayıs tarihleri arasında sertifikas-
yona 1.398 otel ve 54 yeme-içme tesisi
olmak üzere toplam 1.452 başvuru ya-
pıldı. Bu durumda bakanlık belgeli 4.105

otelin üçte biri sertifikaya başvuru yap-
mış oldu.

AKDENİZ, MARMARA,
EGE İLK 3'TE

Başvurularda en çok turist ağırlayan böl-
geler ilk üçe girdi. Sertifikasyon için en
yüksek başvuru 483 otel ile Akdeniz Böl-
gesi'nden gelirken bunu 466 otelle Mar-
mara takip etti. Üçüncü sırada ise 257
otelle Ege yer aldı. İç Anadolu Bölge-
si'nden 94, Karadeniz'den 59, Güneydoğu
Anadolu'dan 29, Doğu Anadolu'dan ise 10
otel sertifikaya başvuru yaptı. Yeme-içme
tesislerinde ise en yüksek başvuru Mar-
mara'dan geldi. Marmara Bölgesi'nden 35

restoran sertifikaya başvuru yaptı. Bunu
9 tesisle İç Anadolu, 5 tesisle Ege, 3 tesisle
Akdeniz ve 2 tesisle Karadeniz takip etti.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki
yeme-içme tesislerinden 1 Haziran'a
kadar henüz bir başvuru yapan olmadı.

AYLIK 400 TL'DEN 
BAŞLIYOR

İlk fazda belgeyi vermeye yetkili akredi-
tasyon firma sayısı 6 iken hali hazırda bu
sayı 11'e yükseldi. Sertifikayı verecek olan
firmalar tesislere aylık düzenli kontrol ve
denetimler yaparak standartların korun-
masını sağlayacak. Otellerin sertifika için
ödeyeceği ücret ise, yatak sayısına bağlı
olarak aylık 400 ila 2 bin 600 TL arasında
değişiyor. Yemeiçme tesislerinde de bu
ücret metrekaresine göre 400 ila 1.250 TL
arasında bulunuyor.

SAĞLIKLI TURİZM 
SERTİFİKASI NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülü-
ğünde hazırlanan 'Sağlıklı Turizm Serti-
fikasyon' programı, "Yolcu sağlığı ve
güvenliği", "Çalışan sağlığı ve güvenliği",
"Tesislerde alınan önlemler" ve "Ulaşım
araçlarında alınan önlemler" olmak üzere
4 ana başlıktan oluşuyor. 132 maddenin
yer aldığı programda, salgının yayılma-
sını önlemek üzere konaklama ve yeme-
içme tesislerinin alması gereken tedbirler
ve söz konusu süreçte faaliyetlerine iliş-
kin düzenleme ve önlemler yer alıyor.

11 FİRMA SERTİFİKA
VERİYOR

Sertifika veren firmaların listesi şöyle: BV
Inspektorate, Control Union, DQS Dene-
tim ve Belgelendirme, Isa Denetim Bel-
gelendirme ve Eğitim, Llyod's Register
Gözetim, RoyalCert Belgelendirme ve Gö-
zetim Hizmetleri, SGS Supervise Gö-
zetme Etüd Kontrol Servisleri, Türk
Standardları Enstitüsü Sistem Belgelen-
dirme Grup Başkanlığı, TÜV Rheinland,
TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite De-
netim Tic. Ltd. Şti. TÜV Teknik Kontrol
ve Belgelendirme A.Ş.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi
Aleksey Yerhov, Rusya-Türkiye
arasındaki ilişkilere dair açıkla-

malarda bulundu. Aleksey Yerhov mu-
habirin, ''Aslında sezonu açtığımız bir
zamandayız ama virüs nedeniyle Rus
turistler, Türkiye'de değil. Türkiye de
bekliyor. Ne zaman görürüz?'' şeklin-
deki sorusuna şu yanıtı verdi:

'RÜYALARINDA 
GÖRÜYORLAR'

‘’Yine bir örnek vermek gerekirse
eminim Türk otel sahipleri rüya-
sında Rus turist görüyor ve emin ola-
bilirsiniz Rus vatandaşlarımız da
rüyalarında Türk sahillerini görü-

yorlar. Her iki ülke açısından turizm
çok önemli. Dolayısıyla menfaatleri-
miz aynı. Biz göndermek istiyoruz,
Türkiye almak istiyor. Gönül birliği
var fakat bela kapımıza dayandı. Se-
zonun açılması ve turistlerin sağlını
korumak için Türkiye'nin aldığı ön-
lemleri büyük dikkatle takip ediyo-
ruz. Sadece Türkiye'nin turist
kabulüne hazır olması yeterli değil
karşı taraf ta turist gönderebilmeli.
KOVID konusunda ciddi ve sıkıntılı
süreçten geçiyoruz. Mücadele bitmiş
değil sanki bir müddet daha alacak
gibi görünüyor. İnşallah ortak çaba-
larla başaracağız.’’ Aleksey Yerhov,
daha öaha önceki bir mülakatta so-
rulan 'Rus turist ne zaman gelir?' so-
rusuna 'Allah bilir' tanıtını vermişti.

Sağlıklı turizme
rekor başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ‘Sağlıklı
Turizm Sertifikasyon’ programı büyük ilgi gördü. Üst düzey hijyen
standartlarının belirlendiği programa 11 günde 1.452 başvuru oldu

'Rus vatandaşlarımız rüyalarında

Türk sahillerini görüyor'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, katıldığı TV
programında turizmle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
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Şekerhane Mah. Tevfikiye Cad. Kaymaklı Sok. Malan işh. 2/D
Tel: 0242 511 60 07 - Fax: 0242 513 00 59

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

SATILIK / KİRALIK DAİRELER

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

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

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

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

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

ARSALAR

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

PALMİYE 
EMLAK’tan

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

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

AKDENİZ NAKLİYAT
EVDEN EVE
NAKLİYAT

Her gün: Ankara - İstanbul -  
İzmir ve diğer iller

GÜVENİNİZİN

ESERİ

Paketlemeli - Ambalajlı Sözleşmeli 
Referanslı - Asansörlü Taşımacılık

EVDEN EVE
NAKLİYAT

DAİRELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR
HER TÜRLÜ ARABA İLE TAKAS OLUNUR

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

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

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

SATILIK ARSALAR

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

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

Tel: 519 49 90 Gsm: 0532 242 47 70

SATILIK DAİRELER

SATILIK DÜKKANLAR

EMLAK – KOÇAK GAYRİMENKUL 
ALANYA ŞUBESİ

KONAK HAN

e-mail: konakhanemlakalanya@hotmail.com

www.konakhanemlak.com
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ELEMAN SATILIKSATILIKELEMAN ELEMAN ELEMAN SATILIK

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

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

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

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

SATILIK ARSA

Avsallar Mah. 

330 ada 5 parsel 

675 m2 satılık arsa 

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN ACİL 

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da 85 m2

Fiyat : 200.000 TL

Gsm : 0535 561 91 45

SATILIK HAMAM

Otogar civarı Bluestar Otel önü

faal durumdaki hamam satılıktır.

Gsm : 0532 446 94 28

DEVREN KİRALIK HAMAM

Alanya Damlataş’ta bulunan

Çemberlitaş Hamamı devren

kiralıktır. Detaylı bilgi telefonda

verilmektedir.

Gsm : 0543 384 70 05

DEVREN KİRALIK KAFE

Yeni adliye bitişiği kafe-restaurant

iş değişikliği nedeniyle acilen

devren kiralık veya iş ortaklığı

Gsm : 0542 346 25 24

SATILIK DÜKKAN
Saray Mahallesi yatırımlık

dükkan 35 m2 uygun fiyatlı

merkezde 

Fiyat : 180.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SAHİBİNDEN SATILIK

GÜMÜŞ TAKILAR VE

AKSESUAR DÜKKANI

İş değişikliği nedeniyle yeni

sezon gümüş takılar ve

aksesuarlar çok uygun 

fiyata satılıktır.

Gsm : 0533 571 93 92

KİRALIK HAMAM

Sahibinden faal durumda, kira

getirisi yüksek, kiracısı hazır

Fiyat : 1.800.000 TL

Gsm : 0532 446 94 28

SATILIK DAİRE

Mahmutlar’da deniz manzaralı

270 m2, 4+1 dubleks 

Fiyat : 83.000 Euro

Gsm : 0545 541 41 40

SATILIK RESTAURANT

Oba mahallesi Alkü devlet

hastanesi yanında lokas-

yonu güzel bir noktada

faaliyet gösteren franchise

restaurantımız sağlık sorunu

nedeniyle satılıktır. 

Gsm : 0532 653 11 71

ELEMAN  

Cuma Pazarı ile 25 Metrelik

yol arasında Selçuk Erkek

Kuaföründe çalışacak acil

usta ve kalfa aranıyor. 

Gsm: 0537 546 7009

ELEMAN  

Fidan Evkur’da çalışacak

bay eleman alınacaktır.

Maaş+sigorta+yemek

Tel: 0242 513 78 46

ELEMAN  

Şirketimizde çalıştırılmak

üzere bilgsayar 

kullanmasını bilen bayan

sekreter aranmaktadır.

IŞIK ALÜMİNYUM

Gsm: 0533 396 39 96

PERSONEL ARANIYOR...

Tekstilde tecrübeli, yönetici,

kasiyer ve tezgahtar 

kadrolarında personel 

aranmaktadir. 

Müracat: Neva Outlet 

Ali Kemal Sözen 

Gsm: 0532 574 15 99

ELEMAN  

Oba mahallesinde bulunan

restaurantımızda 

çalıştırılmak üzere 

deneyimli garson,paket

servis ve bulaşıkçı 

elemanlar alınacaktır. 

Gsm: 0544 479 72 90

ELEMAN  

OLGU A.Ş. merkezi

şubelerinde çalıştırılmak

üzere, yabancı dil (ingilizce,

rusça) bilen satış elemanı,

muhasebe departmanında

çalışacak eleman ve online

satış konusunda tecrübeli

eleman aranıyor.

Tel: 0242 515 26 26

ELEMAN  

Kuyum sektöründe faaliyet

gösteren firmamızın Alanya

merkezde bulunan ofisinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

MUHASEBECİ 

aranmaktadır. 

Ayrıca kuyumda tecrübeli

satış elemanları 

aranmaktadır.

Tel: 0242 511 20 22

ELEMAN  

Hot Döner Oba şubesinde

çalıştırılmak üzere tecrübeli

bayan garson  çalışma

arkadaşları alınacaktır.

İlgililerin mail yoluyla yada

şahsen başvurmaları 

rica olunur. 

Mail: alanyaoba@hotdoner.com

Tel: 0544 479 72 90

ELEMAN 

5 YILDIZLI 

OTELLERİMİZDE

görevlendirilecek

İskandinav dilleri veya

ingilizce-almanca dil-

lerinden birini bilen bay-

bayan RESEPSİYONİST 

alınacaktır. 

(12 ay iş imkanı)

Gsm: 0532 601 11 13

ELEMAN  

Firmamıza 

hasar danışmanı ve 

oto boyacı alınacaktır.

Gsm: 0532 362 67 54

ELEMAN  

BİLİŞİM ASANSÖR’de 

çalışacak asansör ustası

aranmaktadır.

Tel   : 0242 522 55 02

Gsm: 0532 496 58 80

ELEMAN 

Led Ekran reklam 

departmanında 

çalıştırılacak bayan 

eleman aranmaktadır.

Gsm: 0533 373 32 83

ELEMAN  

Abiye ve gelinlik satışında

çalışacak deneyimli 

tezgahtar alınacaktır.

Gsm: 0532 323 73 56

ELEMAN  

Beko-Arçelik yetkili

servisinde çalışacak 

beyaz eşya tamirinden

anlayan çalışma arkadaşı

aranmaktadır.

Tel: 0242 512 55 04

ELEMAN  

Bisiklet servisinde çalışacak

tecrübeli usta aranmaktadır.

Tel: 0242 515 26 26

DEVREN KİRALIK
KUAFÖR SALONU

Alanya merkezde 

bulunan kuaför salonu

devren kiralıktır.

Gsm : 0531 669 89 89

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

Cafe & Restoran İşletme Müdürü pozisyonunda takım
arkadaşları arıyoruz.

İletişim: muhasebe@hancioglugida.com adresine 
CV gönderebilirsiniz

SATILIK ARSA

Türktaş Mah.102 ada 7 parsel

905 m2 satık arsa ve müstakil ev

Fiyat : 445.000 TL

Tel  : 0242 513 68 87

Gsm : 0532 540 07 76 

SATILIK DAİRE

Tosmur’da deniz manzaralı 2+1,

115 m2 site içinde 

Fiyat : 268.000 TL

Gsm : 0545 541 41 40

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Özvadi’de 8700 m2 arsa

Fiyat : 450.000 TL

(Pazarlık var)

Gsm : 0537 596 55 15

KİRALIK İŞYERİ 

Konaklı yolu üzerinde 750 m2 

2 katlı işyeri uygun fiyata 

kiraya verilecektir.

Gsm : 0533 569 89 33

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

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

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

deniz manzaralı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gsm: 0507 946 93 98
0536 417 85 92

Alanya Nufüs

Müdürlüğü’nden almış

olduğum nufüs cüzdanımı

kaybettim. Hükümsüzdür.

DÜRİYE ÇİÇEK

ZAYİ

YATILI BAYAN YARDIMCI ARANIYOR

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

Konaklı / Alanya

İletişim: 0532 565 46 84

513 73 00

513 96 00

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

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

-Arapça 
- İngilizce 

- Almanca -
İskandinavca 

- Polanca 
- Çekçe 

bilen infocular 
alınacaktır. 

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

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

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

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

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

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

2) Hal civarı 40 m2 dükkan 260.000 TL

3) Yayla yolu kavşağı 22 m2 dükkan 160.000 TL

4) Çarşı içinde 22 m2 dükkan 260.000 TL

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

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

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

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

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

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

SATILIK ARSALAR

KAT KARÞILIÐI ARSALAR

KÝRALIK DAÝRE VE DÜKKANLAR

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

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

SATILIK - KÝRALIK DAÝRELER

GOLD YAPI EMLAK
İNŞAAT OFİSİ - IMMOBILIEN

goldyapiemlak@gmail.com  -  hasanalituncer@hotmail.com

Hasan Ali TUNCER
0532 409 54 11

Bilal ETYEMEZ
0537 596 55 15

Gayrimenkulleriniz değerinde alınır-satılır

Hasbahçe - Cikcilli - Kestel’de kat karşılığı arsalar

MAHMUTLAR’DA DAİRELER

SATILIK  ARSA

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

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

EGE EMLAK
GÜLERYÜZLÜ, SAMİMİ ve GÜVENLİ HİZMET

Bütçenize uygun birçok seçenekler

EGE EMLAK - Muhittin Yýldýrým

1996’dan bu güne... HİZMETİNİZDEYİZ

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

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

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

513 73 00

513 96 00

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

2x10 günlük 25 TL - Zayi 20 TL
SERi iLANLAR 13
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ALANYA BÖLGESİNDE HER TÜRLÜ 
GAYRİMENKUL DEĞERİNDE 

ALINIR, SATILILIR VE KİRALANIR.
***

HAZIR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
SATILIK KİRALIK GAYRİMENKULLER

ARANMAKTADIR. 
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Aytemiz Alanyaspor'un
TDV 1860 Münih takı-
mından Efkan Bekiroğ-

lu'nu transfer ettiğini Alman
medyasında çıkan bir haber

doğruladı. www.abendzei-
tung-muenchen.de ve
frankenpost.de site-
sinde yayınlanan bir
haberde TSV 1860
Münih  kulübünün bu
transferi bir basın
açıklamasında doğru-
ladığını açıkladı. 

Haberde şöyle denildi:
1860 yılında spor direk-

törü Günther Gorenzel, kulübün
açıklamasında Bekiroğlu'nun
uzun süre açık kalması için çaba
sarf edildiğini söyledi. Oyuncu-
nun Süper Lig'e geçiş arzusunu
anladı ve kabul etti. Ücretsiz
transfer Bekiroğlu, 2018 yazında
FC Augsburg II'den gelmişti. 

“Löwen”, ikinci bölümün tanı-
tımı için lider MSV Duisburg'un
iki puan gerisinde, altıncı sırada.
Gorenzel, "Efkan bu sezonun son
gününe kadar bize açık olacak ve
takım ve kulüp için her şeyi ve-
recek." Dedi.

Bekiroğlu ücret-
siz değişiyor

24 yaşındaki
Dachauer da
y a k l a ş m a k t a
olan ayrılışıyla il-
gili şunları söy-
ledi: "1860 her
zaman kalbime
yakın bir konu
olacak. Burada
profesyonel fut-
bolda atılımımı
yaptım ve her
zaman kulübe ve
şehre bağlı hisse-
deceğim."
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Spor To to Sü per Lig Pu an Du ru mu

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

BAL 7. Grup Puan Durumu

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

Fenerbahçe veya diğer büyük camia-
larda teknik direktörlük görevini üst-
lenmek için sabır taşınızın sağlam

olması lazım. 

Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelmesi yö-
nünde sarı-lacivertli camiadan büyük bir istek
olduğu görülüyor. Fenerbahçe camiasının bu
istekli duruşunu geçen sene Ersun Yanal'da
görmüştük.! Comolli gitsin Ersun gelsin denil-
mişti. 

Erol hoca Fenerbahçe'ye gidebililir tabiki
de. Ama Alanyaspor'da veya Yeni Malatyas-
por'daki başarısı sadece Erol hocaya mı ait?
Tabiki de ekip ve arkasındaki destekte çok
önemli. Peki Erol Bulut, Fenerbahçe'ye gider-
ken yardımcı antrenör ekibiyle birlikte mi gide-
cek? Erol hocanın yönetiminde Fenerbahçe
teknik ekibinde Emre Belözoğlu, Volkan De-
mirel ve Alex De Souza olacak mı? En önem-
lisi de nasıl bir kadro oluşturulacak? Kadro
tamamen Erol hocanın istediği isimlerden mi
olacak? Detaylar çok önemli. 

Alanyaspor'da yenilgilerde caimadan
gelen herhangi bir baskı yok. Peki Fenebah-
çe'de bu rahatlık olmayacak. Birkaç maç kötü
sonuçlar alınması durumunda sosyal med-
yada ve spor medyasında ki yazılanları görür
gibiyim.... Fenerbahçe'de olmanın avantajla-
rıyla dezavantajlarını iyi okumak gerekiyor.
Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'daki olumlu-
ılımlı hava Fenerbahçe'de olmaz. 

Dahası Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon
Avrupa kupalarına gitme olasılığı oldukça yük-
sek. Elinde iyi bir (kemik) kadro var.  Alanya-
spor, sözleşmesi biten oyuncuların yerine
alınacak doğru isimlerle yeni sezona çok daha
dinamik bir kadro oluşturabilir. Şimdi Fener-
bahçe'ye gitmek için doğru bir zaman mı buna
Erol hoca karar verecek. İyi düşünmek lazım.
Artık finansal fair play uygulamalarından do-
layı büyük takımların da eli kolu bağlanıyor.
Büyüğk kulüp büyük sıkıntı demektir.  Anado-
luda sorunsuz kulüplerde uzun vadeli planlar
yaparak çalışmak daha mantıklı geliyor bana. 

Erol Bulut 
Fenerbahçe'de 

başarılı olur mu?
Aytemiz Alanyaspor tarihinin en başarılı sezonunu geçirdiği Teknik
Direktör Erol Bulut ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde
Teknik Direktör Sergen Yalçın
yönetiminde yapılan antren-

man kondisyon ve taktik çalışma-
sıydı. İdman; sahada yapılan ısınma
koşuları, istasyon koşuları ve strec-
hing çalışması ile başladı. Pas çalış-

ması, 5’e 2 çalışması ve taktik prog-
ramının yer aldığı uygulamalar ya-
pıldı. Antrenman, şut çalışması ile
sona erdi. Siyah-beyazlılar, hazırlık-
larına bugün (cuma) saat 11.00'de ba-
sına kapalı yapacağı antrenmanla
devam edecek. � İHA

Gelecek sezonda Avrupa Kupoalarında mü-
cadele etmek isteyen Aytemiz Alanyaspor
Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda

Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın
hazırlıklarını dün saat 18.00'da Alanyaspor Cen-
giz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla
sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözeti-
minde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla
başladı. Ardından top kapma çalışması yapan tu-
runcu-yeşilli ekip, antrenmanı çift kale maçta
gerçekleştirilen taktik çalışmayla bitirdi. An-
trenmanda hafif sakatllıkları bulunan Kaan
Kanak, Djalma Campos ve Musa Çağıran'ın ta-
kımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor hazırlıklarını
bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

Fenerbahçe camiasının
yeni sezonda takımın
başında görmek istediği

Teknik Direktör Erol Bulut'u
Akdeniz ekibi Aytemiz Alan-
yaspor bırakmak istemiyor.
Hem ligde hemde kupada ba-
şarılı bir sezon geçiren Erol
Bulut'u gelecek sezonda ta-
kımın başında görmek
isteyen Alanyaspor
Yönetimi, ikna gö-
rüşmelerine baş-
ladı. Başarılı
çalıştırıcıyla
görüşmeleri,
başkan
Hasan Çavu-
şoğlu, 2. baş-
kan Kamil
Köseoğlu ve
Genel Koordi-
natör Mevlüt-
han
Çavuşoğ-
lu'dan oluşan
üç kişilik
transfer komi-
tesi yapıyor. 

UEFA'nın Trab-
zonspor'u Avru-
pa'dan 1 yıl men
cezasından sonra
UEFA Kupası için
umutları artan
Alanyaspor, yeni
sezon planlarını
da bu doğrul-
tuda yapmaya
karar verdi.

İSTANBUL DEPLASMANINA BİLENİYORUZ
Aytemiz Alanyaspor 27. haftada deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor. 

Alanyaspor hazırlıkarına
sıkı bir idman progra-
mıyla devam ediyor

Öceki günkü
antrenmanda

ise Papiss
Cisse'nin

doğum günü
için pasta 

kesildi

RAKİPLERDEN HABERLER

Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Fatih Terim Stadyumu'nda bu-

lunan kulüp tesislerinde Tek-
nik Direktör Okan Buruk

yönetiminde yapılan antrenman
ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam

etti. Pas oyununun ardından an-
trenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, (bugün) cuma
günü saat 11.00’de yapacağı antren-
manla Alanyaspor maçı hazırlıkla-
rını sürdürecek. � İHA

Medipol Başakşehir,
Süper Lig’in 27. haf-
tasında Alanyaspor

ile evinde oynayacağı
maçın hazırlıklarını
yaptığı antrenmanla

sürdürdü.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27.
haftasında sahasında oy-
nayacağı Antalyaspor ma-
çının hazırlıklarına yaptığı
antrenmanla devam etti.

Efkan 
Bekiroğlu

ALMANLAR EFKAN'I DOĞRULADI

Alanyaspor, Avrupa Kupaları için
ilk adım olarak teknik direktör
Erol Bulut'u takımın başında 

tutmaya karar verdi 
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