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LIMIT ISYANI

Fiyatı: 1 TL

İzin keyfini denizde
çıkardılar

Alanya'da trafik yoğunluğunun artması ile birlikte hız sınırının yükseltilme
isteği yeniden gündemde. Çevreyolunda hız limitinin 70 olması sürücülere
zor anlar yaşatırken, Çalış limitin 82 kilometreye çıkması isteğini yineledi
ALANYA'DA NEDEN 70

?

Nufüs yoğunluğunun artması ve araç kullanım oranının
yükselmesi ile birlikte trafik hareketlendi. Çevreyolu'nda araç trafiğinde yaşanan yoğunlukla birlikte hız
limiti de yeniden gündeme geldi. Hız limiti Antalya İl
merkezinde ve bazı ilçelerde çevreyolu üzerinde 82 olurken, Alanya'da 70 olması ulaşım sektöründen, sürücülere kadar birçok kesimde rahatsızlık yaratıyor.

TALEPLERİNİ YİNELEDİLER

Recep Çalış

Trafik sıkışıklığına neden olan limit, EDS’nin de kurulması ile birlikte ceza yeme korkusu yaşatıyor. Sürücüler bu konuda çözüm bekliyor. Alanya Şoförler Odası'nın
daha önceden de gündeme getirerek, talepte bulunduğu
hız limitinin yükseltilme isteği valilik koordinesinde yapılacak ilk toplantıda yeniden gündeme taşınacak. Çalış,
Alanya’da 70 olan hız limitinin de 82’ye yükseltilmesi
için çabalarının devam edeceğini belirtti.
 4'TE

Fiyatlar düştü

Tarih ayağa kalkıyor
Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi yapılarıyla da ön planda olan Alanya'nın tarihinin yeniden ayaklanması için çalışmalar sürüyor. Alanya Belediyesi Bedesten Çarşısı'nda restorasyonu devam ettirirken, Süleymaniye Camii de aslına uygun hale getiriliyor

Adem Kaya
Alanya Hal Derneği Başkanı Kaya, ilçede ürün çeşitliğinin bolluğuna dikkat
çekerek, fiyatların düştüğünü söyledi.
Kaya, "Fiyatlar yüksek diye rahatsızlık
duyan ve sıkıntı çeken insanlarımız var
ama şu an için hepsi düştü" dedi. 2'DE

HALDE FİYATLAR
Patlıcan: 1 TL-1,50 TL
Domates: 1,50 TL
Salatalık: 1,40 TL
Biber: 1 TL-2 TL
Fasulye: 4 TL-5 TL
Karpuz:1 TL

Kavun:1,50-2 TL
Muz: 6 TL-7 TL
Kiraz: 3 TL-8 TL
Soğan 1 TL -1,50 TL
Patates 1 TL-1,50 TL

Uyuşturucuya 2 tutuklama

Alanya'da polisin düzenlediği
uyuşturucu bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken,
olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.  3'TE

Antalya Kültür Varlıkları Koruma
Bölge Kurulu’nun onayından geçmesiyle Alanya Kalesi'nde bulunan Bedesten Çarşısı ve yemek
müzesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Yücel,
"Tarihi eserlerimizi bir
bir ayağa kaldırmaya
devam
edeceğiz"
dedi. Öte yandan,
Anadolu Selçuklu
Sultanı
Alaaddin
Keykubat tarafından
kentin fethedilmesinin
ardından 1231 yılında Adem Murat Yücel
inşa ettirilen Süleymaniye
Cami de, aslına uygun olarak yeniden restore ediliyor.
 4'TE

Alanya'da 1 Haziran itibarıyla sahile giriş yasağının
kalkmasının ardından
sahiller vatandaşlar ve
yerleşik yabancıların
akınına uğradı. Sahillerde deniz ve güneş
keyfi yaşayanlar renkli
görüntüler oluştururken,
sokağa çıkma yasakları
kaldırılan 0-18 yaş grubu
gençler ve çocukların yoğunluğu da dikkat çekti.  3'TE

Cemaat bildiğini okudu
Alanya'da normalleşme sürecinin ikinci
Cuma namazı kılındı. Yaşanılan süreçte
sadece farzının kılınması uygun görülen
Cuma namazında, imamın tüm ikazlarına rağmen Alanya'daki bazı cemaatin
sünneti de kılarak, kurallara kulak tıkadığı görüldü.
 2'DE

Tarihi koruyarak
sevebiliriz  3’TE
Özgür YILMAZ

Şeytanın
sor dediği !!!  6’DA
Cengiz TOPÇU

2
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Kişisel bakıma talep arttı
Hayal Başar ile Sağlık Zamanı programına konuk olan Güzellik uzmanı ve MK Estetik ve Güzellik
Merkezi işletmecisi Melis Kıyanç güzellik alanında birçok soruyu Alanya Posta TV'de cevapladı.

K

oronavirüs sürecinde tüm işletmelerin kapalı olduğu gibi güzellik merkezleri de kapalıydı. Bu
süreçte tüm kadınları yakından ilgilendiren kişisel bakımda büyük sorun haline geldi. Son açıklanan genelgeye
istinaden ‘kontrollü normalleşme’ sürecine geçiş yaptık ve uzun süredir kapalı
olan işletmeler tekrar faaliyete geçti.
Özellikle güzellik merkezi gibi işletmelerin açılmasına yoğun bir talep artışı olup
kişisel bakım alanında insanların birçok
merak ettiği konu bulunuyor. Konu ile
alakalı Güzellik Uzmanı ve MK Estetik
ve Güzellik Merkezi işletmecisi Melis Kıyanç, Alanya Posta TV'de yayınlanan
Hayal Başar ile Sağlık Zamanı programında tüm merak edilenleri anlattı.

BİLİMSEL OLARAK
KANITLANMIŞ
ZARARI YOK
Lazer epilasyon ve seansına değinen
Melis Kıyanç, “Lazer seansları kişiden
kişiye göre değişiyor. Yaklaşık 15 dakika
süren seanslarımızda var yaklaşık 40

rada yazın lazer epilasyon koltuk altı, bikini bölgesi ve kişinin koruyabileceği bölgelere lazer epilasyon yapıyoruz. Ama
istediği kadar güneşten kaçınılsın bronzlaştıktan sonra ciltte lekelenme olabiliyor tabi bu cihaza da alakalı bu yüzden
bacak, kol ve yüz bölgesine bir süre ara veriliyor. Birkaç ay geçiyor yaz aylarını atlatıyoruz sonra tekrar devam ediyoruz”
ifadelerini kullandı.

NASIL ATIŞ YAPILDIĞI
ÇOK ÖNEMLİ
dakika süren işlemlerimizde var. Lazer
ışığının sağlık açısından bakıldığında bir
zararı görünmüyor. Lazer yoğunlaştırılmış güneş ışığı olduğu için herhangi bir
zararı söz konusu değil daha doğrusu
güneş kadar zararlı diyebiliriz. Biz en
fazla ışının indiği kıl köklerine kadar
gidebiliyoruz. Lazerin gördüğü ve tek
algıladığı şey kıl kökleri ve etrafındaki
pigmenttir. Onu bulur onu yakar onun
ışında cilde bilimsel olarak kanıtlanmış zararı yok. Tıpta’da zararlı olduğuna dair bir yorum olmadığı için

isteyen kişilere bu anlamda yardımcı
olabiliyoruz” dedi.

YAZ AYLARINDA
BAZI BÖLGELERE
UYGULANMIYOR
Lazerin cilt rengi için sakıncası olup olmadığına değinen Kıyanç, “Bizler Alanya
ve Antalya bölgesinde yaşıyoruz yazın bölgemiz çok sıcak oluyor. O yüzden biz bu-

Lazer sonrası iz kalıp kalmama konusuna değinen Kıyanç, “Lazer epilasyon
sonrası küçük küçük kabuklanmalar ve
kıl köklerindeki kızarıklıklar çok normal. Onun haricinde ilk etapta yaptığımız seanslar sonrasındaki kızarıklıklar
ve kabuklanmalar bir zaman sonra geçiyor. Fakat bazı işyerlerinin atışı nasıl
yaptığı çok önemli yüksek atış yapıldığında iz kalma olasılığı var. Ayrıca ince
tüylere lazer uygulama yapılamadığına
değinen Kıyanç, İnce tüyler cansız ve genelde renksiz olur. Yapılmamasının sebebi de bu kıl kökü ve tüy renksizse eğer

beyaz ve çok ince tüyleri epilasyon görmüyor. En çok kullanılan tekniklerden
bir tanesi iğneli epilasyon. Fakat bunda
da kökü beyaz ve renksiz olsa da kalın
olması gerekiyor” dedi.

HER CİLT TİPİNE
GÖRE TEDAVİ
UYGULUYORUZ
Cilt problemlerine değinen Kıyanç, “Cilt
tiplerine uygun ürünlerimiz var. Bunlarla beraber bakımımızı yapıyoruz. Solisyon, e vitamini gibi ürünlerle önceden
cilt analizi yaparak bir protokol hazırlıyoruz. Eğer kişinin cildi çok problemliyse
minimum 3 seans paket halinde uygulama yapıyoruz. Ciltteki koyu lekeler
için ise “Öncelikle lekenin ne lekesi olduğu önemli güneş lekesi mi doğum lekesi yoksa yanık lekesi mi. Cilt tipi
olarak değişiklik olmuyor. Ciltteki lekenin içeriği bizim için önemli. Ne lekesi olduğuna bakıp onun üzerine bir program
yapıyoruz. Kullanmış olduğumuz ürünlerle birlikte bir tedavi belirleyip uyguluyoruz” diye konuştu.  Haber Merkezi

Halde fiyatlar düştü
Alanya Hal Derneği Başkanı Kaya, ilçede ürün çeşitliğinin
bolluğuna dikkat çekerek, fiyatların düştüğünü söyledi

K

oronavirüs salgını ile birlikte
üretim arttı. Vatandaşın en
büyük düşüncesi ise ürünlerin fiyatları oluyor. Alanya Hali'ndeki durumu aktaran Alanya
Hal Derneği Başkanı Adem
Kaya, "Halde Allah'a
şükür her çeşit ürünümüz var. Fiyatlar ise
tüketici kesimin ihtiyacına talep verebilecek şekilde düştü.
Vatandaşlarımız zorlanmadan her çeşit
ürünü alabilir. Sebzelerde düşüş oldu. Patlıcan düştü 1 TL-1,50
TL, domates 1,50 TL,
salatalık 1,40 TL, biberler 1 TL-2 TL, fasulyeler 4
TL-5 TL olarak satılıyor.
Zaman zaman fiyatlar yüksek diye
rahatsızlık duyan ve sıkıntı çeken
insanlarımız var ama şu an için
hepsi düştü. Çünkü havalar ısındı,

ürün çoğaldı. Portakal ise en çok tük e t i l e n
meyvelerden birisi
1,30-2 TL’ye satılıyor. Karpuz var 1
TL’ye kadar düştü.
kavun 1,30-2 TL,
muz 6 TL-7 TL’ye
kadar düştü. Kiraz
3 TL ile 8 TL arasında değişiyor. Bu
ne demektir her
çeşit kiraz var
yani her kesimin cebine uygun kiraz
var demektir. Şeftali, kayısı ve erik
var. Yani ülkemizde her çeşit meyve
bulabiliriz. Soğan 1 TL -1,50 TL, patates 1 TL-1,50 TL arasında.
Zaten bundan ucuz olamaz. Beklentisi olanlar
varsa bunun bir maliyeti, var. İşçisi
ödenecek,kamyonla gelecek,
satan dükkanların kirası var, çalışan elemanların
masrafları var,
soğan zarar durumda. Ben şuna
değinmek isterim;
kışın ürünlerin az olduğu zaman fiyatlar çok
yüksek, cep yakıyor, el yakıyor diyorlar ama bunlar yanlış.
Çünkü maliyet çok fazladır. Şimdi
ucuz. Yani bu arz ve talep meselesi"
dedi.  Özgür YILMAZ

Refüj daraldı trafik akışı rahatladı
Alanya Belediyesi'nin, ana arterlerde başlattığı genişletme çalışmaları sürerken tamamlanan kısımlarda ise peyzaj düzenlemelerini titizlikle yürütüyor.

A

ntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim öncesinde verdiği söz gereği Alanya’da
Atatürk ve Keykubat Caddesini devretmesi sonrası başlanan yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in

devir işleminin ardından refüjleri daraltıp
trafik akışının hızlandırılacağı müjdesi
sonrası başlanan çalışmalar Yalı Taksi ile
Üçgen Kavşağı arasında etaplar halinde
sürmekte.
Çalışmaların sonra erdiği daralan refüjlerde ve yeniden planlan kavşaklarda ise

Pandemi sürecinin ardından iptal edilen Cuma Namazları kontrollü olarak ikinci kez eda edildi. Alanya’da
85 noktada Cuma namazı kılındı. Bazı camilerde cemaat imamların uyarılarına rağmen bazı kurallara uymadı.

K

oronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen
Cuma namazı geçen hafta itibariyle cami avlusu,
okul bahçesi, Pazar yerleri, açık alan ve düğün salonlarından kılınmaya başlamıştı. Bu hafta ikinci defa
eda edilen Cuma namazında maske, tek kullanımlık seccade ve sosyal mesafe görevliler tarafından sık sık hatırlatıldı. Cumanın ilk sünneti ve farzının kılınacağı
sonrasından ise sosyal mesafe korunarak namaza ev ve
işyerlerinde devam edilmesi gerektiği sık sık uyarıldı.
Tüm uyarılara rağmen ise bazı cemaatin ise kurallara
kulak tıkadığı görüldü.  Özgür YILMAZ

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı ve ekibi AK Parti
Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek Başkan Toklu ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Mustafa Toklu ve yönetim kurulu
üyeleri ile bir araya gelerek fikir
alış verişinde bulundular. Hastanede devam eden çalışmalarla ilgili Başkan Mustafa Toklu’yu
bilgilendiren Lakadamyalı, bundan sonraki süreçte yapılacak olan
çalışmalarla ilgili de fikir alış verişinde bulundu.

A

 Özgür YILMAZ

İmam uyardı, cemaat bildiğini okudu

'Onkoloji alanında da en iyi hizmet verilecek'

lanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin
Lakadamyalı ve ekibi Ak Parti Alanya İlçe
Teşkilatı’nı ziyaret ettiler. Ziyarette Lakadamyalı ve ekibi İlçe Teşkilatı Başkanı

kent estetiği açısında peyzaj çalışmaları
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Refüjlerin daraltılması
ile genişleyen yolda ise trafik akışının rahatladığı bariz bir şekilde görülmekte.

“EN İYİ HİZMETİ
VERMEK İÇİN…”
Ziyareti değerlendiren Başkan Toklu,
“Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kısa
bir sürede beklenen performans ile hızlı
bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet ver-

meye devam etmekte. Alanya'daki bir
çok yeniliğe hastanemiz bünyesini de
dahil ederek, vatandaşlarımıza en iyi
hizmeti vermek için, üniversite ekibimiz
çalışmalarını sürdürmekte. Sayın Hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. “ dedi.

“NADİR ONKOLOJİ
MERKEZLERİNDEN
BİRİSİ OLACAK”
Onkoloji bölümden yapılan çalışmalar
hakkında bilgilendirme yapan Başkan
Toklu, “İnşallah bundan sonraki süreçte
de, özellikle onkoloji bölümü ile ilgili ça-

lışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Onkoloji bölümünün yapılması,
Alanya'da hizmet vermesi ve bölgemizdeki hastaları bu hizmetten yararlandırmak için sürecin takipçisi olmaktayız. Bu
süreçte bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve
bölge milletvekillerinin Alanya Eğitim ve
Araştırma Hastanesinin ilerlemesi gelişmesi ile ilgili desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki
süreçte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer alanlarda olduğu gibi, onkoloji alanında da vatandaşlarımıza en iyi
hizmeti vererek, nadir onkoloji merkezlerinden bir tanesi olacak.” diye konuştu.
Ziyaret Prof. Dr. Lakadamyalı ve İlçe
Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu’nun
iyi dilekleri ile sona erdi.

6 Haziran 2020 Cumartesi Yıl:15 - Sayı:4429
İMTİYAZ SAHİBİ

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

Tüzel Kişi Temsilcisi
Hilmi KARAGÖZ
Genel Yayın Müdürü: Mehmet Ali GÜRSES
Genel Koordinatör: Gaye COŞKUN
Haber Müdürü: Ayşe Yağmur MERCİMEK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Öznur YILDIZ
Sayfa Sekreteri: Gürkan YALÇIN
Hukuk Danışmanı: Arzu ÇETİN

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

İstihbarat
Tlf : 513 73 00
Fax: 513 96 00

Baskı:
Dağıtım:
Oba Mahallesi Kanal Sokak No:15
Yunus Basın Ltd.Şti.
Daire:1
0242 512 32 88
Alanya Postası Gazetesi Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
YEREL SÜRELİ YAYIN
Köşe yazılarının sorumlulukları yazarına aittir
https://www.alanyapostasi.com.tr

ASAYİŞ - GÜNDEM

Cumartesi 6 Haziran 2020

Tarihi koruyarak sevebiliriz

M

alumunuz içinde bulunduğunuz coğrafya zengin
bir geçmişe sahip. Bu
gerek Türkiye özelinde gerekse
Alanya özelinde değişmez. Yaşadığımız kenti ele aldığımızda farklı
medeniyetlere ev sahipliği yapması
hasebiyle hem merkezde hemde en
ücra noktada dahi tarihsel kalıntının iziyle karşılaşmak mümkün.
Kadıini Mağarası'nda 1957 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten'in
araştırmaları sonucu bölgenin M.Ö.
20.000 yılına dayanan geçmişi ol-

duğu belirlendiği resmi kayıtlarda
zabıt altına alınmıştı. Tarihsel süreçte Bizans İmparatorluğu , Anadolu Selçuklu Hükümdarlığı,
Karamoğlu Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu ve öncesinde nice kültüre başkentlik yapan Alanya'da
son yıllarda tarihi yapılara olan ilginin artması memnuniyet verici. Bu
yıl dünyayı çeşitli musibetler esir almasına rağmen, tarihi canlandırmak için Alanya'da restorasyon
çalışanları da bir o kadar arttı.
Alanya Kalesi'nde yıllardır süren

kazı çalışmaları ile bir takım eserler
gün yüzüne çıkarılmaya devam
ederken, yerel yönetimlerde rölöve
işlerine ayrı bi önem verdi.
Bedesten Çarşı'sının ayağa kaldırılması için Alanya Belediyesi'nin
Adem Murat Yücel öncülüğünde

Üzerinden uyuşturucu çıktı
Alanya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli
gözaltına alınırken, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

A

lanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
koordinesinde Alanya İlçe Emniyet
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin
ve
kullanımının
engellenmesine yönelik yapmış

olduğu çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda
Kızlarpınarı Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi üzerinde yaya
olarak ilerleyen Ahmet S.’nin
(41) durumundan şüphelenerek
durdurdu. Şüpheli Ahmet S.’ye
polis tarafından yapılan üst ara-

başlattıığı proje özellikle bölgenin hareketlenmesi açısından önemli olduğundan, tarihin yeniden gün yüzüne
çıkarılması açısından büyük önem
arzetti.

Belediyesi tarafından ayağa kaldırılıyor. Sedre Av Köşkünün restore
edilmesi takdire şayan olurken,
birde ayağa kaldırılmayı bekleyen
eserlerimiz var.

Bedesten'de başlanan restorasyonun ardından bu hafta Süleymaniye Camii dış cephesi geçmişte
yapılan yanlış tadilattan kurtarılarak, aslına uygun olarak horasan
harcı ile 3 ay içinde yeniden ibadete açılacak.

Oba Medresesi, Çıplaklı Ak
Saray, Hacıbaba Köşkü, Sinek Kalesi, Naula Antik Kenti, Lertes, Kibra
Harabeleri, Esen Tepe, Augae, Hasbahçe Köşkü gibi onlarca tarihi kalıntının ayağa kalkmayı beklediğini
unutmamak gerekir.

Gülevşen Camii için yapılan
projeler ve Antalya Valiliği'nin ödenek desteği ile Antalya Büyükşehir

Tarihi sevmek bu noktada tarihe
sahip çıkıp gelecek nesillere bu
emanetleri bırakmak gerekiyor.

Hedef kar değil,
çark döndürmek

Şüphe üzerine durduruldu!

masında 4 parça halinde toplam
2.70 gram metamfetamin, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan
uyuşturucu etkili 26 tablet
Lyrica isimli hap ve 5.12 gram
esrar el geçirildi. Polis şüpheli
Ahmet S.’nin evine de arama
yapmak için girdiğinde ikamette
bulunan İbrahim K. (46), Harun
Y. ve Recep K. isimli şüphelileri
de gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise uyuşturucu
satışında kullanılan hassas terazi, 7.50 gram metamfetamin
ve 5 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan Harun Y. ve Recep K.
hakkında ‘Uyuşturucu madde
bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan savcılık talimatıyla serbest kalırken,
diğer 2 şüpheli ise emniyetteki
işlemlerinin ardın ‘Uyuşturucu
madde ticareti yapmak’ adliyeye
sevk edileceği öğrenildi.

Mehmet Nuri Ersoy

K

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, dünyada en fazla kriter
bulunduran sertifika programının
Türkiye’de olduğunu açıkladı. Otellerin hayalet müşterilerce denetleneceğini belirten Ersoy, ‘Bir açığını
varsa mutlaka bulunur’ dedi.

ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy,bu seneki hedefin kar elde etmek
değil sektörde çarkları yeniden döndürmek
olduğunu söyledi. ’Çok kısa zamanda ben turizmde bir normalleşme bekliyorum’ diyen Ersoy,
anck 2019 rakamlarını beklemenin de yersiz olduğunu kaydetti.
Turizmde koronavirüs önlemleri ve beklentilerle ilgili açıklamalarda bulunan Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, işletmelerin bu seneki hedefinin kâr
değil, sektörün tekrar çarklarını döndürmesi olduğunu söyledi. Ersoy, "Çok kısa zamanda turizm açısından ben bir normalleşme bekliyorum. Ama bir
2019 rakamlarını beklemek yersiz olur" dedi.

'DÜNYADA EN ÇOK KRİTER
İÇEREN SERTİFİKA BİZİMKİ'

İzinlerini denizde geçirdiler
Alanya'da 1 Haziran itibarıyla sahile giriş yasağının kalkmasının ardından sahiller vatandaşlar ve yerleşik yabancıların akınına uğradı. Sahillerde deniz ve
güneş keyfi yaşayanlar renkli görüntüler oluştururken, sokağa çıkma yasakları
kaldırılan 0-18 yaş grubu gençler ve çocukların yoğunluğu da dikkat çekti.

A

lanya’da 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının
kaldırılmasının ardından dünyaca Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajları vatandaşlar ve yerleşik yabancıların akınına uğramaya devam ediyor. Hava sıcaklığının
27, deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede yerleşik yabancılar ve vatandaşlar deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazıları mavi sulara kendilerini atarken,
bazıları da şezlonglara uzanarak güneşlendi. Müzik dinleyip
kitap okuyanlar, sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla
açılanlar ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca 14.00 ile 20.00 saatleri arasında
izinli olarak sokağa çıkan 0-18 yaş arası gençler ve çocuklar
plajlardaki kalabalığı ise dikkat çekti.

'DIŞARI ÇIKMANIN
MUTLUĞUNU YAŞIYORUZ'
İzinli olarak sokağa çıkarıp arkadaşlarıyla sahile gelen 15
yaşındaki Hayri Samet Alış, sokağa çıktığı için çok mutlu
olduklarını söyledi. Alış, “Bugün bize sokağa çıkmak serbest
olduğu için arkadaşlarımla beraber sahile geldik. Güneşlenmenin keyfini yaşadık. İlk defa biz böyle bir yasağı yaşadık. Dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

'DENİZİN TADINI ÇIKARIYORUZ'
Deniz keyfi yapan Yusuf Özysoy ise şunları söyledi:
“Uzun zamandır denizleri açılmasını bekliyorduk. Denizlerin açılmasıyla sahile geldik, hava çok güzel. Denizin tadını çıkarıyoruz. Deniz keyfi yapmak uzun bir
aradan sonra çok iyi geldi.”
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10 Haziran’dan itibaren aşamalı bir şekilde yurt
dışı uçuşlarını başlatmayı planladıklarını açıklayan
Ersoy, ülkeler bazında takvimlerin belirlendiğini
söyledi. Ersoy, ‘güvenli turizm’ sertifika sistemine
Avrupa genelinde Türkiye’nin öncülük ettiğini ileri
sürdü. Ersoy, ‘’Bu belgede 132’den fazla çeşitlendirilmiş kriter var. Dünyada en çok kriter içeren sertifika programı bizimki. Sertifikadaki kriterler
personelin düzenli pandemi eğitimleri, hijyen ve
sağlık kuralları, sosyal mesafe, denetim gibi bazı
ana başlıklar altında sıralanıyor. Sertifika için başvuran firmalara bir logo veriyoruz; 'safe travel' logosu. Bunun içinde de bir kod var, misafir olarak
gittiğiniz restoran ya da otelde bu kodu okuttuğunuz zaman denetim firmasının datalarına erişiyorsunuz. Çok şeffaf bir sistem. Genelgemiz mecburi
ama sertifika gönüllülük esasına dayanıyor. Ama
bu gönüllülük esası ile de olsa yararlanan işletmelerin listesini önümüzdeki haftadan itibaren Bakanlık sitemizden duyuracağız." dedi.

PAYI NEDİR?
"Birçok Alman firması akreditasyon aldı ve başladılar da. Özellikle kıyı kentlerinde otelcilerin yüzde
90’ı Alman kuruluşlarına başvurmuş. Çok yabancı
firma var ama Alman firmaları daha çok tercih edilmiş. Bu çok şeffaf bir program, hayalet müşteri denetim mekanizması bile konuldu. Bir açığınız varsa
mutlaka bulunur. Benim inancım açılacak otellerin
büyük bölümünün sertifika programına dahil olacağı yönünde."

'TATİL KREDİSİNDE
FAİZLER DÜŞÜK VE
TAKSİTLER ÇOK KOMİK'
"Biz bu proje üzerinde 1.5 aydır Hazine Bakanımız
ile çalışıyoruz. İki imkan var, 18 ay vadeli kredi
kartı ve 36 ay vadeli tüketici kredisi. Piyasa ile kıyaslandığında çok düşük faizli, piyasa faizinden
yarı yarıya düşük olacak. İsteyen kredi kartından
alır isteyen krediden. Ben 1 milyondan fazla paket
talebi geleceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle
emekliler ve kamu çalışanları ile maaşlarını kamu
bankalarından alanlar için hızlı bir şekilde devreye
girecek. Faizinin çok düşük ve taksitlerin çok komik
olması nedeniyle başarılı bir sonuç alınacağını düşünüyorum."

ZİYARETLERİ
NASIL MÜMKÜN OLACAK?

"Başlayacak o da, aslında bir sınırlama yok. Bir de
Avrupalı birçok firmanın Türkiye’de yatırımları, tur
operatörlerinin otelleri var. Böyle baktığınızda uzun
vadeli bir sınırlama söz konusu değil. Ekonomik endişelerle de alınmış kararlar olduğunu düşünüyorum bazılarının. Sonuçta koronavirüs maalesef
ekonomi virüsü halini almaya başladı. Biraz bencil
yaklaşımlar da olabiliyor ülkeler arasında. Ama
bütün bu saydığım gerekçeleri de göz önüne alırsak
birkaç hafta içinde Avrupa ile trafiğin başlayacağını
düşünüyorum. Çok kısa zamanda turizm açısından
ben bir normalleşme bekliyorum. Ama bir 2019 rakamlarını beklemek yersiz olur. Bizim bu seneki hedefimiz öncelikli olarak sektörün tekrar çarklarını
döndürmesi ve maksimum sayıda otelin açılması.
Zaten sektör bu sene kâr amaçlı bir işletme mantığında değil; normalleşmeyi başlatmayı ve 2021'e
kuvvetli girmeyi hedefliyor."

SON DURUM NE?
"Ukrayna ile hava trafiği başlıyor 1 Temmuz’da,
mutabakat sağlandı. Rusya ile de görüşüyoruz.
Onlar kendi verilerini kontrol etmek istiyorlar. Ama
ilk açılacak ülkeler arasında Türkiye’yi gördüklerini de söylüyorlar, yani bir hareket başlarsa önce
Türkiye ile başlamak istediklerini. Vaka sayısı çok
çıkıyor olabilir ama ben Rusya’nın da hastane sürecini çok iyi yönettiğini görüyorum. Çok kısa bir
süre içinde, Haziran sonunda bütün dünya bu vaka
sayılarına çok daha iyimser bakacak. Havaların da
düzelmesiyle iyileşmenin ve normalleşmenin çok
daha hızlı olacağını düşünüyorum. Rusya ile de
Temmuz ayı içinde hava trafiğinin başlamasını
umuyorum."

YABANCI TURİSTLERE
TÜRKİYE'DE
TEST YAPILACAK MI?
"Bizim turistlerden test talebimiz ya da gelmeden
önce bir belge getirmeleri talebimiz yok. Ama özellikle turist girişi yapılan hava limanlarımızda test
merkezleri oluşturduk. Giriş yapan turisti makinelerle ölçüyoruz ve 38 derecenin üstünde ısısı çıkanları otomatik olarak teste alacağız. PCR testi, bir
saat içinde sonuç veriyor. Dünyada herhalde bir tek
Türkiye bütün turizm havalimanlarına test merkezleri kurdu, sınır kapılarına da koyduk."

HASTA OLMALARI
DURUMUNDA NE YAPILACAK?
"Türkiye’de zaten birisi hastalandığı zaman Türk
vatandaşı mı yoksa yabancı mı diye bir ayrım yapmıyoruz. Covid olmasına da gerek yok zaten, herhangi bir nedenle Türkiye’de bir devlet hastanesine
başvurursanız size otomatik olarak hizmet veriyor.
Biz hiçbir zaman yerli veya yabancı ayrımı yapmıyoruz. Biri bizim ülkemizde hastalandıysa tedavi
hizmeti veriyoruz. O açıdan kimsenin bir endişesi
olmasın."

 Haber Merkezi
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Alanya'nın Antalya'dan
ne eksiği var
Recep Çalış

Alanya’da artan trafik hareketliliği, hız sınırının düşük tutulması nedeniyle hem sücürülere ceza yeme korkusu
yaşatıyor hem de trafikte
sıkışıklığa neden oluyor.
Hız limitinin 82 kilometreye arttırılması
için şöför esnafı
talebini yineledi.

Tarihi Bedesten
restore ediliyor
Alanya Belediye Meclisi’nin 2016’da aldığı kararla restore edilmesi
için hazırlanan projelerin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge
Kurulu’nun onayından geçmesiyle çalışma başlatılan Bedesten
Çarşısı ve yemek müzesinde Başkan Yücel incelemelerde bulundu

A

lanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, tarihi çarşına
devam eden çalışmaları ve yürüyüş yollarını inceledi. Yücel, "Aslına uygun restorasyonu yapılan
Bedesten'de incelemelerde bulunduk.
Restorasyonu tamamlanan Yemek
Müzemizin son durumunu inceledik.
Tarihi eserlerimizi bir bir ayağa kaldırmaya devam edeceğiz" dedi. Bedesten Çarşısı restoran çalışması
öncesinde ünlü modacı Vural Gökçaylı'nın hazırladığı aralarından muz
lifinden elde dilen kıyafetlerinde yer
aldığı çok özel bir defileye ev sahipliği yapmış, defilenin onur konukları
arasında Rahmi Koç da yer almıştı.
 Özgür YILMAZ

A

ntalya İl merkezinde ve bazı
ilçelerde çevreyolu üzerinde
hız sınırının 82, Alanya’da ise
bu limitin 70 olarak belirlenmesi
ulaşım sektörünü rahatsız etmekte.
EDS’nin de kurulması ile birlikte
tedirgin olan hem bireysel araç kullanıcıları hem de şoför esnafı bu konuda bir çözüm bekliyor.

'82'YE
YÜKSELTİLMELİ'

Elektronik Denetleme Sistemi bir
diğer adı ile EDS, konusunda yeniden bir düzenleme yapılmasını
beklediklerini ifade eden Alanya

Şoförler Odası Başkanı Recep
Çalış, Alanya’da 70 olan hız limitinin de 82’ye yükseltilmesi için girişimlerini sürdürüyor. Çalış,
Antalya Valiliği koordinesinde yapılacak bir toplantı ile hız limitinin yeniden düzenlenmesi için
gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.  Özgür YILMAZ

Sultan Alaaddin'in emaneti bakımda
Anadolu Selçuklu
Sultanı Alaaddin
Keykubat tarafından kentin fethedilmesinin ardından
1231 yılında inşa ettirilen Süleymaniye
Cami aslına uygun
olarak yeniden restore ediliyor.

A

lanya Fatihi Sultan Alaaddin
Keykubat’ın kenti fethetmesinin
ardından 1231 yılında yapılan
sonrasında yıldırım düşmesi ile yıkılıp
16 y.y. yeniden yapılan Sultan Alaaddin,
Süleymaniye veya Kale Camii olarak bilinen Alanya Kalesi Ehmedek bölgesinde ki cami yeniden restore ediliyor.

İHALE SONRASI
YENİLENİYOR
Alanya’nın selatin Camisi olan Süleymaniye Camii dış cephesi Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan

restorasyon ihalesi sonrası yenileniyor.
Pandemi nedeniyle geçen hafta kılınan
Cuma namazında, cami imamının restorasyon nedeniyle 2,5 ay boyunca caminin kapalı kalacağının duyurulması
sonrası çalışmalar başladı.

TADİLAT YAPILACAK
Cami ve sarnıç restorasyonunda dış cephede ki sıvalar sökülerek horasan harcı
kullanılacak. Ayrıca caminin kubbe kısmında akustik için kullanılan toprak
testi çevresinden sızan yağmur suyu
için çatı kısmında bir tadilat yapılacak.

 Özgür YILMAZ

Tapuya takviye yapılacak
ALTSO Başkanı Şahin, Alanya Tapu Müdürlüğü’ne personel desteği vereceklerini açıkladı

A

lanya Ticaret ve Sanayi Odası
(ALTSO) Başkanı Mehmet
Şahin, Alanya Tapu Müdürlüğü’nde verilen hizmetlerin daha hızlı
yapılabilmesi ve yoğun giriş çıkış yaşanan müdürlük binasında hijyenin
sürekli sağlanarak halk sağlığının
korunması için gerekli olan personel
takviyesi konusunda destek vereceklerini açıkladı.

KATKI YAPILACAK
Şahin bu sayede Alanya’daki iş insanlarının Tapu Müdürlüğü’ndeki
zaman kaybının önüne geçmeyi ve
halk sağlığının korunmasına katkı
yapacaklarını dile getirdi. Bilindiği
üzere Şahin geçmiş yıllarda da
Alanya Tapu Müdürlüğü’ne personel
desteği vermişti.

'AMACIMIZ SAĞLIĞIN KORUNMASI'
Başkan Şahin konuya ilişkin açıkla-

masında, “Tapu Müdürlüğümüze ihtiyacı olan personel desteğini vermek
üzere anlaştık. Amacımız Alanya’mızdaki iş insanlarının en kısa sü-

rede kamu hizmetlerinden yararlanması ve sağlığının korunması yönündedir. Hayırlı olsun” dedi.

 Haber Merkezi
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Şeytanın
sor dediği !!!

Z

aman zaman gündeme gelen
turizm kentimiyiz sorusunun
cevabı aslında “ekonomisi
büyük ölçüde turizme bağlı bir
kent” olabilir. Özellikle mart ayından
beri sektörü derinden etkileyen bu yeni
durumdan sonra turizm kenti olmak
için daha fazla çalışmamız gerektiğini
ortaya koydu.
Hayatımıza gelen birtakım kısıtlamalardan ve sağlık endişelerimizden
dolayı sokağa çıkamadığımız günlerin
öncesi sokakları ile şimdi arasında çok
fark yok gibi..
Trafikte gürültüyü arttırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye kaldığımız yerden devam etmemiz..
Yine trafikte karmaşa, yine düzensiz

ve kaldırımlara araç parkları, yine sokakları kirletme alışkanlığımız..
Apartman önlerinde yine çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış poşet
poşet çöpler..
Trafik ışıklarında kırmızıda beklerken aracımızın küllüğünü hemen yola
boşaltmamız..
Yeni olan sokaklarda sağa sola atılmış maske ve dezenfekte kutuları ..
Bir türlü bitmeyen inşaat faaliyetleri..

Misafir ,
Temiz bir tesis..
Temiz bir çevre..
Temiz bir ulaşım..
Düzenli bir şehir..
Taleplerinde daha ısrarcı olacak.. Şimdiden yapacaklarımız
gelecekle ilgili yatırımlarımız olacak..
Nispeten hazır olan konaklama
tesislerinden dışarı çıkan misafiri
dışarıda nasıl bir ortam karşılayacak..
En çok ziyaret edilen Pazar yerlerimiz buna hazır mı ?
Bu yeni durumdan en çok etkilenen esnafımız bu misafire hazır mı ?
Plajlarımız buna hazır mı ?
Özellikle şehir içi ulaşım altyapımız buna hazır mı ?

Plajlara, parklara serbestliğin verildiği ertesi günde bir önceki günün
yoğun kirlenmesi sebebiyle belediyenin hummalı bir temizleme çalışmaları..
…….
“Yeni normallerle eski hayatımıza döndük gibi görünüyor..”
Evet zor bir dönemden geçiyoruz..
Bütün soru işaretlerine rağmen misafirin tekrar gelmesi için yoğun çabalar ilgili bütün çevreler tarafından
yürütülüyor.
Ancak seyahat alışkanlıklarında bir
takım değişiklikler olacak, farklı beklentiler içinde bir misafir profili ile karşılacağımız bu yeni dönemde bu
beklentilere cevap verecek kadar hazırmıyız?
Unutmayalım bu beklentiler önümüzdeki birkaç yıla damgasını vuracak..

Gerek kamu gerekse yerel yönetim uyulması ve yapılması gerekenlerle ilgili açıklamaların
yaparken bunu uygulayacak olan
bizler bunları ne kadar takip ediyoruz..
Aksi taktirde misafirin zamanının büyük bölümünü konakladığı
tesiste geçirmesi sürpriz olmayacaktır..
Evet kontrol şart ancak bunların hepsi kolluk kuvvetlerinin ya
da belediye zabıta birimlerinin denetimleri ile düzene giremez.
Eğitim şart diyoruz..
Ancak sorulması gereken esas
soru..
Eğitilmeye hazırmıyız ?
Pandemi sürecindeki kazancımız belki bu olabilir…

Çevreci öğrenciler, ödüllerini evde aldı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen ‘Alanya’da Geri Dönüşüm’ adlı resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ödüllerini takdim etti.
Sevda Erdoğmuş, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, Okul
Müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.

DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLER
ÖDÜLLERİNİ ALDI
Yarışmada dereceye giren Hamit Özçelik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 1. Naz
Halaçoğlu, Hacıkadiroğlu Ortaokulu 6.
sınıf öğrencisi 2. Amina Ozava ve Yeşilöz
Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 3. Feyza Yıldız’ın
hediyelerini ve katılım
belgelerini, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Er verdi. Dereceye giren ortaokul öğrencileri, hediyeler için
Başkan Yücel ve İlçe
Eğitim Müdürü Hüseyin Er’e teşekkür ederken resimlerini ve
duygularını anlatarak
dereceye girdikleri için
büyük bir mutluluk

A

lanya Belediyesi ve Alanya İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği
ile düzenlenen geri dönüşüm temalı “Alanya’da Geri Dönüşüm” adlı yarışmada sonuçlar açıklanırken ödüller
farklı bir etkinlikle verildi. Yarışma için
başvuran öğrencilerin resimleri evden
alınarak değerlendirildi. Koronavirüs
nedeniyle toplu tören düzenlenemedi.
Ancak dereceye giren yarışmacılar yine
evlerinde ziyaret edilerek hediyeleri takdim edildi. Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’e dereceye giren öğrencileri ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

K

'DOĞA BİZE MİRAS
DEĞİL, EMANET'
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er; “Alanya Belediyesi ile iş birliği
içerisinde her yıl olduğu gibi bu yıl da
farkındalık oluşturabilmek, doğanın bize
bir miras değil emanet olduğunu, gelecek kuşaklara anlatabilmek adına
“Alanya’da Geri Dönüşüm” adlı bir resim
yarışması düzenledik. Ancak her yıl dü-

zenlediğimiz etkinlikleri bu
yıl koronavirüs nedeniyle
gerçekleştiremedik. Bunun
yerine Sayın Belediye Başkanımızla dereceye giren
öğrencilerimizi evlerinde
ziyaret ettik. Amacımız
daha yeşil, daha temiz bir
Dünya kurarak hep birlikte
gelecek nesillere aktarabilmek. Bu sürece destek
veren, emeği geçen, dereceye giren öğrencilerimin
yanısıra katılım gösteren
öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

'ÇEVREYE DUYARLI
BİR TOPLUM
YETİŞTİRMEK
YEGANE GÖREVİMİZ'
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle
bir farkındalık projesi ortaya koyduklarını
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel; “Düzenlediğimiz yarışmanın
neticesinde dereceye giren çocuklarımızı
aileleriyle birlikte evlerinde ziyaret ederek

ödüllerini takdim ettik. Daha duyarlı nesiller yetiştirmek, çevre bilincini aşılamak
adına öğrencilerimizle sohbet ettik. Çevreye duyarlı bir toplum yetiştirmek yegane
görevimizdir. Dereceye giren gençlerimizi
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Ziyaret edilen evlerde dereceye giren öğrencilerin anne ve babaları da hem çocuklarıyla gururlandıklarını hem de
ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade
ederek Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti.  Haber Merkezi

Milli Eğitim belgeyi aldı

Özcan na
ı
r
a
l
n
u
r
o
çevre s çekti
dikkat

Özcan 5 Haziran
Dünya Çevre Günü
dolayısıyla yaptığı
açıklamada şehrimizde ve ülkemizde yaşanan
çevre sorunlarına
dikkat çekti.
entimiz başta olmak üzere
ülkenin farklı noktalarında
telafisi mümkün olamayan
tahribatların yaşandığına dikkat
çeken Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan vatandaşlardan çevreye karşı daha duyarlı
olmaları çağrısı yaptı. İnsanların
daha fazla kazanma hırsı nedeniyle
ortaya koyduğu davranışların geleceğimizi tehdit edecek boyuta geldiğini kaydeden Nurhan Özcan hızlı
nüfus artışı, kırsaldan şehirlere yapılan göçler, nüfusun önemli kısmının şehirlerde yaşamaya başlaması
ve değişen tüketim alışkanlıklarının çevre kirliliğinin artmasına ve

duyduklarını ifade ettiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 'Sıfır Atık Belgesi'ni Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü almaya hak
kazandı. Müdür Er,"Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman olduğu gibi bugünden sonra da atıkları karışmadan toplayıp geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışacağız" dedi.

Ç

tüm dünyada küresel bir sorun olarak insanlığın karşısına çıkmasına
neden olduğunu kaydetti.

AFETLER ÇEVRE
TAHRİBATININ
SONUCU

Son dönemde ortaya çıkan doğal
afetlerin çevreye verdiğimiz tahribatın bir sonucu olduğuna işaret
eden Özcan, “Yıllardır devam eden
kıyı işgalleri, orman yangınları, taş
ocakları, tarım ve mera alanlarının
yok edilmesi, bilinçsiz tarımsal çalışmalar ve duyarsız vatandaşların
sosyal yaşam alanlarında yaptığı
kirlilikler ve kanunlara aykırı olarak yapılan inşaat çalışmaları kentimizin önemli çevre sorunları
olarak dikkat çekiyor” dedi. Çocuklarımıza daha sağlıklı bir dünya bırakmak için herkesin üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirmesi uyarısında bulunan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan daha
temiz ve sağlıklı bir dünya dileğinde
bulundu.  Haber Merkezi

evre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında
Sıfır Atık Belgesi; israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum
sebeplerinin gözden geçirilerek
atık oluşumunun engellenmesi
veya en aza indirilmesi, atığın
oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme
kazandırılmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren kurumlara veriliyor. Bu
kapsamda başvurusunu yapan
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Sıfır Atık Belgesi'ni aldı.

'YAŞANABİLİR
BİR DÜNYA
BIRAKACAĞIZ'
Konu ile ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Er, "Sıfır Atık Projesi
Cumhurbaşkanımızın eşleri himayesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de
başlatılmış olup, sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri doğrultunda atıkları kontrol altına
alma ve kaynakları koruma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacını
taşımaktadır. Sıfır Atık Projesi kapsamında istatistiki veri oluşturmak, uygulamaları takip etmek,sıfır atık yönetim
sistemini uygulayacak yerleri kayıt altına
almak, bilgi girişinde bulunmak,rapor-

lama yapmak, belgelemek, sistem kapsamında yönetilen atıkların izlenebilirliğini
sağlamak sıfır atık envanterini oluşturmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Bilgi Sistemi (SABS)
hazırlanmıştır.

'EKONOMİYE KATKI
SAĞLAYACAĞIZ'
Bununla birlikte 12 Temmuz 2019 tarihinde Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanmış
olup söz konusu Yönetmelikte mahalli ida-

reler, bina ve yerleşkelerin
görev ve sorumlulukları, sıfır
atık yönetim sisteminin kurulmasına ve Sıfır Atık Belgesi verilmesine ilişkin hükümler yer
almaktadır. Yönetmelik gereği
mahalli idareler, bina ve yerleşkeler için Sıfır Atık Yönetmeliği'nin Ek-3 ünde yer alan
"Sıfır Atık Yönetim Sisteminin
Kurulması İçin Kriterleri" doğrultusunda 12 Ocak 2020 tarihi itibariyle temel seviye sıfır
atık belge alma süreci Sıfır
Atık Bilgi Sistemi (SABS) üzerinden başlamıştır. Sıfır Atık
Yönetmeliği gereği; Sıfır Atık
Belgesinin verilmesi işlemleri
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte
olup sıfır atık yönetim sistemini kuran Alanya İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzce Hizmet Binamıza ait belge başvurumuzu yaparak 24 Mayıs 2020 tarihi
itibariyle Sıfır Atık Belgesini almış bulunmaktayız.
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman olduğu gibi bugünden
sonra da atıkları karışmadan toplayıp geri
dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine
katkıda bulunmaya çalışacağız. Ayrıca
sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Müdürlüğümüze bağlı
tüm kurumlarımızı da bu konuda teşvik
etmeye devam edeceğiz" dedi.

 Haber Merkezi
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Cumartesi 6 Haziran 2020

7

ASAT’tan çocuklara su
ve çevre bilinci
Elleriyle besledi
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığıyla bilinen balon balığının bir türünü elleriyle besledi ve o anları görüntüledi. İstiridye ve midye parçalarına
gelen balon balıklarının görüntüleri, akvaryumda beslenen balıkları hatırlattı.

S

on dönemde olta ve ağ balıkçılarının kabusu haline gelen ve
bir süre önce ölüsünü yedikleri kedilerin telef olmasına neden
olan balon balıkları su altındaki yaşamlarında görüntüledi.
Saldırgan yapılarıyla bilinen balon balıklarını Akdeniz Üniversitesi
(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili açıklarında doğal yaşamlarında izledi. Balon
balığı sürüsünün etrafında dolaştığını gören Gökoğlu, kırdığı bir
midye parçası ile onları besledi. İstiridye ile de besleme yapan Gökoğlu, o anları görüntülemeyi de ihmal etmedi. Korkarak yeme yaklaşan balon balıklarının, Gökoğlu’nun elinden tüm istiridye ve
midye parçalarını yedikleri görüldü. Gökoğlu, kıyıya yakın noktada
denk geldiği balon balığının en küçük türünü bir süre besledikten
sonra bölgeden ayrıldı.

'ELİMİZLE BESLEDİK'
SANA SEVDAM BİTMEZ
Bu özelliğin varken, sana sevdam bitmez
Aradan yıllar geçse de, terk edip gitmez
Sen uzaklarda da olsan, inan fark etmez
İnan gönül bahçemdeki, bir gonca gülsün
O güzelliğin varken, vazgeçemez gönlüm
Seni düşündüğüm an, güzel geçer günüm
Senden ayrılmayacağım, oldukça ömrüm
İnan gönül bahçemde ki, bir demet gülsün
Eğer bugün mutlu isem, senin yüzünden
Görünce ilham aldım, bal rengi gözünden
Bilirim seni, hiç dönmezsin, bu sözünden
İnan gönül bahçemde ki,solmayan gülsün
Hep hatırlarım, aşka gösterdiğin ilgiyi
Candan hak ediyorsun, gönülden sevgiyi
Yıllar geçse de unutmam, olan özveriyi
İnan gönül bahçemde, yedi veren gülsün
Şair Ethemi hiç sevmedi, böyle güzeli
Görmedi ondan güzelini, gurbet gezeli
Öyle mutluyum ki, candan sevdim seveli
İnan gönül bahçemde ki, sarı gülümsün

ETHEM
KAYGISIZ

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 3 ay sonra ilk kez Konyaaltı Sahiline bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Suyun berrak, biyolojik çeşitliliğin ise dinamik
olduğunu dile getiren Gökoğlu,“Caretta caretta ve papaz balığı görüntüledik. Balon balıkları yine vardı. Onları elimizle besledik. İnsanlarımızın bu balıktan korkmaması gerektiğini göstermek istedik.
Elimizdeki midye istiridyeleri kırıp yedirdik. Zaten beslenmek için
hepsi yakınımıza geliyor. Korkmaya gerek yok. ‘Balon balıkları insanları ısırır’ diye bir algı oluşuyor. Onları görüntüledik, güzel ve
faydalı bir dalış oldu” dedi.
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ntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel
Müdürlüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde
çevreci yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Antalya
genelinde 39 adet atıksu arıtma tesisi bulunan ASAT, modern tesislerde yürütülen arıtma ve kontrollü deşarj
faaliyeti sayesinde denizin temiz
kalmasını sağlarken, su altı
doğal yaşamını koruyor. Antalya, 206 Mavi Bayraklı plajıyla lider kent konumunda
bulunuyor. Teknolojik donanımlı arıtma tesisleri ile yer
altı ve yer üstü su kaynakları,
doğal çevre yapıları, tarım
alanları güvence altına alınmış
oluyor. Arıtma tesisleri ilçelerdeki değerli doğal mirasların korunması da katkı sağlıyor. İbradı ve
Ormana’daki paket arıtma tesisleri sayesinde bölgedeki önemli bir doğal güzellik olan Altınbeşik Mağarası en saf ve temiz hali ile korunuyor.
ASAT'ın alanında örnek gösterilen pek çok uygulaması çevreci projeler arasında yer alıyor. Korkuteli
İlçesinde Arıtma Tesisi’nin deşarjından "A" sınıfı tarımsal sulama suyu elde edilerek, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Yönetmeliğine göre tarım
alanında kullanılıyor. Bunun yanında akarsular ve
kanallar sürekli denetim ve gözetim altında tutula-

'ÖLÜSÜNÜ ATMAYIN'

Balon balığının popülasyonunun belirlenebilmesi için detaylı bir
araştırma yapılması gerektiğini altını çizen Mehmet Gökoğlu, kendilerinin görsel olarak bir artış gözlemlediklerini kaydetti. Gökoğlu,
yaptıkları son incelemelerde Antalya Körfezi’nden 7 balon balığı
türü olduğunu söyledi.

'İRİ TÜRLERE DİKKAT'
Kıyıya gelen ve elleriyle besledikleri türün en küçüğü olduğunu
belirten Gökoğlu, “ Bunlar oltaya hazır yeme çok geliyor. Küçüklerinden korkmaya gerek yok ama iri bir tür var, bazen dalgaya kadar geliyor. Oltada çıktığı zaman balıkçıların dikkatli
olması gerekir. Kancadan çıkarırken kişinin parmağına zarar
verebilir.” diye konuştu.
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ASAT'TAN ÇOCUKLARA
SU VE ÇEVRE BİLİNCİ
Yatırımlarında çevre koruma hassasiyetini
önde tutan ASAT yer altı ve yer üstü kaynaklarına gösterdiği saygıyı toplum bilincine dönüştürme çabası ile de çeşitli
çalışmalar yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği ile hayata geçirilen ‘Su Hayattır’
projesi ile çocukları su ve çevre konusunda
bilinçlenmesi sağlanıyor.
ASAT, bünyesinde uyguladığı Elektronik
Belge Yönetim Sistemi sayesinde kağıt kullanımını azaltarak, çevreye bir katkı daha sağlıyor.
Kağıt kullanımının azaltılması ile 634 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 3 milyon litre su tasarrufu sağlandı. 179 ton karbondioksit salınımı engellendi,12
ton katı atık önlendi. Böylelikle söz konusu sürede,
yaklaşık 5 milyon adet A4 kâğıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.
ASAT yetkilileri, tüm yatırım ve hizmetlerinde çevreyi koruma konusunda her zamanki duyarlılığını
sürdürdüğünü ve bunun asla değişmeyeceğini belirterek “5 Haziran Dünya Çevre Günü”nü kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri olan Çıralı Sahili’ni ziyaret etti. Başkan Böcek, yumurtalarını bırakmak üzere Çıralı sahiline
gelen 12’nci deniz kaplumbağasının yumurtlama alanını kafesle koruma altına
aldı. “Antalya’mıza bahşedilen eşsiz güzellikteki doğanın, üzerinde yaşayan tüm
canlıların korunması için bizler üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle
devam edeceğiz” diyen Başkan Böcek 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutladı.

'7 TÜRÜ VAR'

KANAL A

rak, bakımları yapılıyor. Zaman zaman ıslah çalışmalarıyla sağlıksız koşulların önüne geçilerek Akdeniz'e kirli sular akmasına izin verilmiyor.

Böcek koruma altına aldı

Kıyıya vuran balon balıklarının ise olta balıkçıların öldürüp bıraktığı balıklar olduğunu ifade eden Gökoğlu, “ Aslında buda yanlış bir
şey. Kıyıya vuran balon balığını başka bir canlı yiyip ölebilir. Karaciğeri ve gonatları bu balığın ileri derecede zehirlidir” diye konuştu.

ALANYA POSTA TV

07:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel
Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevreci yatırımları ve korunmasına
yönelik hizmetleri ile adından söz ettiriyor.
39 arıtma tesisi ile denizi temiz tutan, arıtma
suyunu tarımsal sulamada kullanan, sağlıklı
içme suyu hizmeti sunan ASAT, Antalya’nın
en çevreci kurumları arasında yer alıyor.

B

u yılki teması “biyolojik çeşitlilik” olarak belirlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Böcek, nesli tükenme tehlikesi altında
olan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan
Çıralı Sahili’nde incelemelerde bulundu. Başkan
Böcek, aynı zamanda Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi’nin de Başkanı olan
Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya’dan
deniz kaplumbağaları için alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'KIYILARIMIZ
SADECE BİZE AİT DEĞİL'
Deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki 21 yuvalama alanından 9’unun Antalya’da bulunduğunu
ve Çıralı’nın da bu alanlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, yumurtalarını bı-

rakmak üzere Çıralı sahiline
gelen 12’nci deniz kaplumbağasının yuvasını demir kafesle
koruma altına aldı. Başkan
Böcek, “Dün yumurtalarını bırakan, buranın gerçek sahibi
deniz kaplumbağalarının yumurtalarını beraber koruma
altına alacağız. Yaklaşık 60
gün sonra yumurtadan çıkacak yavruların denize güvenle
kavuşmaları için çaba göstereceğiz. Denize kavuşan kaplumbağalar
20-25
yaşlarına
ulaştıklarında tekrar doğdukları bu bölgeye yumurtalarını
bırakmaya gelecekler. O nedenle kıyılarımızın sadece bize
ait değil diğer canlılara da ait olduğunu unutmamalıyız” dedi.
“Çevremizdeki tüm canlıların
yaşam hakkına saygı duymalı ve birlikte yaşamayı
öğrenebilmeliyiz” diyen Başkan Böcek, her canlının doğaya sağladığı bir katkı olduğuna da dikkat
çekerek, “Onların korunmasının insanlığın devamı, çocuklarımızın geleceği için de önemli olduğunu unutmamalıyız. Antalya’mıza bahşedilen
eşsiz güzellikteki doğanın, üzerinde yaşayan tüm
canlıların korunması için bizler üzerimize düşeni
yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Kentimiz turizmini, tarımını, ekonomisini çevre değerlerine borçludur. Çevreyi koruyarak yarınlarımızı
güvence altına almalıyız. 5 Haziran Dünya Çevre
Gününü kutluyor, herkesin bu konuda üzerine
düşen sorumluluğu yapmasını rica ediyorum” diye
konuştu.
Ulupınar Mahalle Muhtar Habib Altınkaya da,
“Başkanımızın böylesi özel ve anlamlı bir günde
buraya gelmesi bizim için çok önemli ve değerli.
Burada deniz kaplumbağalarına yönelik yapmaya
çalıştığımız koruma ve izolasyon çalışmamızın değeri daha da arttı” dedi.
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Sağlık Bakanlığı duyurdu
Sağlık Bakanlığı tarafından her sektöre özel olarak hazırlanan rehberler doğrultusunda oluşturulan afişler yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara resmi yazı ile iletilen afişler, kurum kuruluş ve iş yerlerinde kullanılabilecek. AVM, market, kuaför, mağaza gibi yerler için hazırlanan afişlerle uyulması gereken kurallar belirlendi.

S

ağlık Bakanı Fahrettin Koca
Bilim Kurulu toplantısı sonrası
da flaş açıklamalarda bulundu.
Corona virüste son durumu açıklayan
Bakan Koca, 'İkinci bir dalga beklemiyoruz' dedi.

BAKAN KOCA'DAN İŞ
YERLERİ İÇİN UYARI!
Pek çok iş yerinin faaliyetlerine yeniden başladığını vurgulayan Koca, iş
yerlerinde gerekli tedbirlere uyulmasını istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, restoranlarda 2-3 kişinin bir
arada oturmamasını, dolmuş ve otobüslerde boş koltuk kuralına riayet
edilmesini, toplu taşıma araçlarına
maskesiz binilmemesini ve pazar
yerlerinde kurallara uyulmasını
talep etti.
"Hatırdan çıkarmamalıyız normal-

leşme süreci eski alışkanlıklarımıza
dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak
başa dönebiliriz." uyarısını yineleyen
Koca, "Şurası açıktır, tedbirleri tek
başınıza uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını
ihlal edenlere, sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın. Toplum sağlığına saygı
gösteren iş yerlerini, toplum sağlığına
saygı göstermeyenlerden ayırın. Tepkinizi verin, takdirinizi gösterin." diye
konuştu.

SAĞLIK
BAKANLIĞI'NDAN
İŞ YERLERİNE AFİŞ
Normalleşme sürecinde kontrollü
sosyal hayat döneminin başlamasıyla
birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından
corona virüs (Covıd19) salgın yöne-

'Sokağa çıkma
yasağını
iptal ettim'

timi ve çalışma rehberleri kapsamında afişler iş yerlerine asılacak.
AVM, market, kuaför, mağaza, kasap,
manav gibi yerler için hazırlanan
afişlerde uyulması gereken kurallar
belirlendi. AVM giriş ve çıkışlarında
ve bütün alanlarda sosyal mesafe
kuralları uygulanır. Sıra beklenecek
her alanda (ödeme noktaları, bankamatikler, danışma vs.) yerde 1’er
metre ara ile işaretler bulunur.
Kasap ve manavlarda, İş yeri girişçıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya
3 adım) uygulanacak. Ürün düzenleme/yerleştirme işlemleri iş yerine
müşteri kabul edilmediği saatlerde
yapılır. Zorunlu durumlarda müşteri
yoğunluğunun en az olduğu saatler
tercih edilir. Market ve süpermarkette aralıklı olarak sosyal mesafenin
korunması ile ilgili anonslar yapılacak.  Haber Merkezi

65 yaş üstü için önemli karar
Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu’ndan izin çıkmadı. Ancak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" diyerek yeni bir formülü gündeme getirdi.

S

Türkiye içinde seyahatlerin başlamasına
izin verildikten sonra
getirilen ve tepki
çeken sokağa çıkma
yasağı iptal edildi.

okağa çıkma kısıtlaması
olan 65 yaş üstünün gözü
önceki gün yapılan Bilim
Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde
çok daralan 65 yaş üstünün biraz
daha nefeslenmesi için bir ara
formüle gidilmesi planlandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli.
Virüsün onlara bulaşma riski
yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi.
65 yaş ve üzeri vatandaşların
evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan
yeni çalışmayı anlattı. Buna göre
65 yaş üstü vatandaşların sokak
izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması
planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

T

ürkiye'nin normalleşme sürecinde
ülke içinde otobüs, uçak ve tren seferleri 1 Haziran'da yeniden başlamıştı. Buna bağlı olarak seyahat planlayan
ve biletini alan vatandaşlar, 15 ilde hafta
sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağının
açıklanmasının ardından duruma tepki
göstermişti.

'CUMHURBAŞKANI
OLARAK
İPTAL ETTİM'
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ili kapsayan hafta
sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını
söyledi. Erdoğan, “Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik.
Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma
sınırlamalarıydı. Cumhurbaşkanı olarak,
15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa
çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme
kararı aldım.
Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik
kurallarına bu
süreçte de titizlikle riayet
etmelerini
önemle rica
ediyorum.”
dedi.
 Haber
Merkezi

 Haber Merkezi

Coronavirüs aşısı için üretime başladılar
Coronavirüs aşısı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdği
aşının üretimine başlandı. Firmadan yapılan açıklamada, "Finansal riskleri aldık" dedi.

C

oronavirüs salgınını durdurmak için kritik öneme sahip aşı
ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oxford Üniversitesi'nde
bilim insanlarıyla ortak çalışma yapan ilaç şirketi AstraZeneca corona virüsü aşısı için üretime başlandığını duyurdu.

ÜRETİME BAŞLADILAR
Henüz aşının tamamen başarılı olduğunun kanıtlanmamasına
rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin
CEO'su Pascal Soriot, BBC'ye açıklamalarda bulunarak, "Eğer şu
an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz" dedi.

'RİSK ALIYORUZ'

Recep Tayyip Erdoğan

Sokağa çıkma izninin bir gün
hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri
vatandaşlar hem banka, fatura
yatırma gibi işlerini yapacak hem
de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65
yaş ve üzeri için artış olmaması
dahilinde yasak tamamen kaldırılacak. Erdoğan’ın toplantıda
Türkiye’nin pandemi sürecini başarılı yürüttüğü, havaların düzelmesiyle virüsün etkisinin
azaldığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, “Normalleşme sürecini de
başarılı şekilde yürütüyoruz.
Türkiye dünyaya her konuda
örnek olacak bir ülke. Sokak kısıtlamasını bitirdik, seyahat yasağını sonlandırdık. Yeni paketler
açıkladık. Turizmde de beklentimiz yüksek. Yaz aylarıyla birlikte
vaka sayılarında da azalma görülüyor. Bilim Kurulu’nun çalışmaları ve vaka sonuçları da
gösteriyor ki sanki yılbaşında hiç
COVID konuşmayacağız” dedi.

AstraZeneca, aşı üretim kapasitelerinin 2 milyar doza kadar
çıkabileceğini resmi olarak duyurdu. BBC'deki Today isimli
programda konuşan Soriot, "Olabildiğinde hızlı olmak istiyoruz. Elbette bu kararın riskleri de vardır fakat bunlar finansal risklerdir. Bu finansal risk aşının işe yaramaması
durumunda olur. Öyle bir durumda bütün materyaller aşılar ve üretilen her şey çöpe gider" dedi. Coronavirüs salgınında vaka sayısı hızla artarken, son verilere göre 6.7
milyon kişi virüse enfekte oldu.  Haber Merkezi
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İndirimle ödenebilecek
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gelir Uzmanı Mehmet Erdem Delener, salgın sırasında
ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen 3 bin 150 liralık cezanın peşin
ödeme indiriminden yararlanarak 2 bin 362 lira olarak ödenebileceğini söyledi.

D

elener indirimli ödeme için son tarihin 30 Haziran olduğunu belirtti.
Delener, vergialgı sitesinde yayımlanan yazısında, idari para cezası uygulanan
kişilerin,
karar
tutanağının
kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren
15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabileceğini dile getirdi.

ÖDENMEZSE NE OLUR?

Fiyatlar patladı,
rezervasyonlar doldu

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen
para cezaları mal müdürlüklerine ya da
süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebiliyor. İdari para cezası belediye tarafından düzenlemişse belediye
birimlerine ödenmesi gerekiyor. Ödeme
safhasına gelen ceza tutarı vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi
dairesinde borç bilgileri arasında gözüküyor. Bu durumda da banka kartı veya
kredi kartı ile ödenebiliyor. Delener, idari
para cezasının ödeme süresi karar tutanağının tebliğinden itibaren bir ay olduğunu
belirterek, gecikme zammı işlemediğini
ancak ödenmemesi durumunda cezanın
tahsili amacıyla borçlunun sahibi olduğu
menkul ve gayrimenkullere haciz uygulanabileceği uyarısını yaptı.

Coronavirüs nedeniyle düğün sezonuna ara verilmişti. Yeni normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. Düğün sezonu Temmuz ayında
başlıyor. Peki kır düğünü yapacak olanları neler bekliyor? Gelen son
dakika bilgilerine göre kır düğünü fiyatlarında patlama yaşanırken
diğer yandan rezervasyonlarda da doluluk yaşanmaya başlandı.

D

üğün sezonu uzun bir aradan
sonra Temmuz ayında başlıyor. Coronavirüsle mücadele
sürerken normalleşme süreciyle birlikte düğün hazırlıkları da yeniden
başladı. Henüz yasağın kalkmadığı
düğün sezonunun 1 Temmuz'dan
sonra açılması beklenirken çiftler
çoğunlukla, açık hava düğünleri için

randevu alıyor. Kır düğünlerine olan
ilginin artması; villa, bağ evi, çiftlik
ve geniş bahçelere sahip kişileri de
harekete geçirdi. Sosyal medya ve
birçok internet sitesine kiralık
ilanları vererek, düğün organizasyonlarının özel mülklerinde yapılabileceğini duyuranların sayısı
giderek çoğalıyor.

'Türkiye'de
yaz tatili
mümkün' dedi
Almanya hükümetinin turizm
sorumlusu Thomas Bareis,
gerekli koşulların yerine getirilmesi durumunda Alman
halkının Türkiye'de tatil yapabilmesi konusunda iyimser
olduğunu söyledi.

A

lmaların bu yaz Türkiye'de
tatil yapıp yapamayacağı, ya
da ne zaman yapabileceği ile
ilgili belirsizlik sürerken, Almany
a
hükümetinin turizm sorumlu
su
Thomas Bareis, konuyla ilgili yen
i
açıklama yaptı. Alman turistlerin
Türkiye'ye gidebilmesi konusunda
iyimser olduğunu belirten Thomas
Bareis, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde bunun mümk
ün
olacağını ifade etti. DW Türkçe'nin
dpa haber ajansından aktardığı habere göre Bareis, "Üçüncü ülkeler
e
yönelik seyahat uyarılarını da adım
adım kaldırmayı düşünüyoruz. Enfeksiyon sayılarının düşük olm
ası
ve güvenlik standartları ile önle
mlerin de üst seviyede uygulanm
ası
halinde seyahat uyarılarını devam
ettirmek için bir neden görmüyorum" dedi.

'TÜRKİYE İLE
GÖRÜŞMELER
SÜRÜYOR'

Hükümetin konuyla ilgili olarak Tür
kiye ile görüşme halinde olduğunu belirten Bareis, "Dile getirdiğim koşullar
çerçevesinde Alman turistlerin bu yaz
Türkiye’de tatil yapmaları mümkün
olacaktır" ifadesini kullandı. Bun
un
için iki ülke arasında havayolu ulaş
ımının olması gerektiğini vurgulayan
Bareiss, bazı havayolu şirketlerini
n
yeniden uçuşlara başlayacağını duyurduğunu belirtti. Seyahat uyarısının Haziran ayının ortasınd
an
itibaren kalkacak olmasının, hem
tatilciler, hem de Alman seyahat ekonomisi için önemli bir sinyal olduğun
u
dile getiren Bareis, "Bu normalleşme
yönünde atılmış bir adım" dedi.

Ehliyetlerle ilgili önemli karar
Yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı kişilerin Türkiye'de yabancı ülke
sürücü belgeleriyle araç kullanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

E

hliyeti olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
yayımlandı. Yurt dışında yaşayan ve yabancı sürücü belgesine
sahip olan kişilerin Türkiye'de araç
kullanma şartları değişti. Buna
göre Türk vatandaşı olup yabancı
ülke ehliyete sahip olanlar Türki-

ye'ye girdikleri andan
itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler.
6
aydan fazla Türkiye'de
bulunanlar ise araç
kullanırken dış temsilcilikler ya da noter tarafından onaylanmış
Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında
bulunduracak. İki
yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya
devam etmek için
Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek. Yabancı ülke vatandaşları ise mevcut ehliyetleri ile
Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra sadece 6 ay araç kullanabilecek. 6
ayın sonunda yabancı sürücü belgelerini Türkiye'nin sürücü belgesi ile
değiştirmek zorunda kalacaklar.

Bakan Albayrak'tan müjde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda Türkiye'nin daha pozitif bir iklimle karşı karşıya olacağını söyledi. Bakan Albayrak "Geniş
kapsamlı bir paket için hazırlanıyoruz. Hedefimiz bütçe açığı değil istihdam" dedi.

H

azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, swap anlaşmalarının normalleşme döneminin önemli
araçlarından biri olacağını söyledi. Albayrak, swap konusunda Merkez Bankasının
yoğun teknik çalışma yürüttüğünü belirtti. Bakan Albayrak, ekonomistler ve gazetecilerle
bir
araya
gelerek
açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak
"Geniş kapsamlı bir paket için hazırlanıyoruz. Hedefimiz bütçe açığı değil istihdam" dedi. Albayrak, "İstihdama yönelik,
Çalışma Bakanlığı çok geniş kapsamlı bir
çalışma içerisinde. Bizler de koordinasyon
desteği sağlayacağız." açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "Bu çalışma ile
birlikte "istihdam kalkanı" adı altında bir
çalışma yürütüyoruz. Paydaşların ve kamunun verdiği desteklerle bir resim ortaya koyacağız. Mart-nisan-mayıs ayının
yıkıcı etkilerini minimize edecek bir tecrübe elde ettik. Bu ay içerisinde gelişmelere şahit olacağız." şeklinde konuştu.

SWAP İŞLEMLERİ
Swap konusunun piyasa uzmanlarınca
tam anlaşılmadığına işaret eden Albayrak,
"Konunun temelinde ticaret dengesi var.
Biz her ülke ile ticarette kendi para birimimizin kullanımı için adım attık, daha
da atacağız. Eşit işbirliği içinde ilişkilerin
gelişmesi ticaretin temeli. Yerel para cinsinden ticaret konusunu uzun süredir dinlendiriyoruz. Bu konuda teknik çalışmalar
devam ediyor, ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle konuşmamız, artık adım atmamız
gerekli" dedi. Albayrak, enflasyonda daha
güçlü disiplinin meyvelerini almaya başlayacağına işaret etti. Yılın ikinci yarısında enflasyonda hedeflerle büyük bir
sapma olacağını düşünmediğini belirten
Bakan Albayrak, "Tarımda verimli bir
bahar geçti. Enflasyonda riski aşağı yönlü
görüyorum" dedi. Türkiye'nin döviz borçlanmasının azaldığını belirten Bakan Albayrak, dolarizasyonun tersine döndüğü
ortamda Türkiye'nin daha pozitif bir iklimle karşı karşıya olacağını söyledi. Albayrak, "Türkiye son 3 ayda pozitif
ayrıştı." dedi. Yeni Ekonomik Programın(YEP) güncellemesinin zamanlamasının hayati olmadığını kaydeden Albayrak,
"Çalışıyoruz, kredibilitesi daha önemli."
şeklinde görüş belirtti ve "Güncellenen
YEP çizilen çerçevesinin bu kadar geniş
olduğu ilk paket olacak." diye konuştu.
Bakan Albayrak, herkesin taşın altına
elini koyması gereken bir dönemden geçtiğimize işaret ederek, "Bankalar ile periyodik olarak
buluşuyoruz verimli
toplantılar oldu, taleplerini dinledik. Herkes yeni döneme adapte olmalı yeni eko-

nomi bankacılık politikalarına adapte
olunmalı. Ülke olarak yeni döneme adapte
olacaksak bankacılıkta olacak. Yatırımı
destek teşvik alanında adım gerekli, kayakları verimli kullananların işini kolaylaştıracağız. Bankalar ile aynı saftayız,
hızlı adapte olanlar öne geçecek ekmek aslanın midesinde. Olağanüstü dönem olağanüstü tedbir gerekir normalleşme
oldukça bu adımlar da normalleşecek. Her
baş ağrısına aspirin dönemi geçti, farklı
şeyler yapıp farklı sonuçlar almamız gerekli. Hepimizin, reel sektörün de mevcut
kafa yapısından çıkması gerekli." şeklinde
konuştu. Bankaların da değişime uyması
gerektiğini belirten Albayrak, "Artık farklı
bir Dünya, farklı bir Türkiye var" dedi. Albayrak, ithalata vergiyi fiyat artırımı için
kullanan işletmelere karşı kendilerinin de
ona göre davranacaklarını belirtti. Bakan
Albayrak, danışmanlık şirketleri ile stratejik sektörler için teknik rapor çalışmalarına başladıklarını söyledi.
IMF'e anahtarı teslim etmediklerini kaydeden Albayrak, "Kusura bakmayın, bunu
bekleyen yaklaşım değişecek. Bu düşünce
kodunu okuyamayanlar
tahminlerinde yanılmaya devam edecekler. Bizim sorumluluğumuz ülkenin finansal güvenliğini korumak, buna göre
adımlar atacağız, muz cumhuriyeti değiliz." dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE
DESTEK 280 MİLYAR
TL'YE ULAŞTI
Bakan Albayrak, pandemi sürecinde toplam desteğin 280 milyar TL'yi geçtiğini be-

lirtti. Albayrak, "Çarpan
etkisiyle bu miktar 600
milyon TL'yi geçti" diye konuştu. Albayrak 1,5 aylık
dönemde KOBİ'lere 150
milyar TL destek sağladıklarına işaret etti. Albayrak, Türkiye'nin tedarik
zincirleri konusunda ciddi
fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Çok
güçlü bir rekabet avantajımız var. Türkiye ve Dünyada değişim başladı."
dedi. Albayrak, BIST'in bu
dönemde birçok ülkeden
pozitif ayrıştığını, İstanbul
Finans Merkezi içinde Fintech'in de yer alacağını da
ifade etti ve "Normalleşmeyi Borsa'da da görüyoruz, her gün sermaye girişi
oluyor." şeklinde görüş belirtti. Bütçe ile ilgili gelişmelere de değinen
Bakan Albayrak, Mayıs'ta ciddi bir toparlanma görüleceğini, Haziran'da da iyileşme olacağını belirtti. Albayrak, "Sınırlı
cephaneyi doğru kullanmak gerek. İktisadi faaliyetlerin iyileştiğini gördükçe,
doğru talepleri ayırabileceğiz." şeklinde
konuştu. Bakan Albayrak, KGF konusunda farklı taleplerin değerlendirildiğini
belirtti.
Bakan Albayrak şunları söyledi:
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, istihdama yönelik geniş kapsamlı bir paket çalışması içinde. Biz de
koordinasyon ve destek konusunda katkıda bulunuyoruz. İstikrar Kalkanı'ndan
sonra İstihdam Kalkanı olarak ifade edebileceğimiz geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.
-İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha
az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında
olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz.
-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin
getirdiği güçlü ve hızlı karar alma fonksiyonunun katkısıyla, salgından pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride
bırakıyoruz.
-Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti.
-Enflasyonda yıl sonundaki yüzde 8,5'lik
hedef hale gerçekleşebilir. Temmuz ayıyla
birlikte trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz.
-Son haftalarda dünyanın büyük tedarik
ve üretim noktasındaki büyük kurumları
ile ciddi görüşmeler yapmaya başladık.
-Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı
dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz.
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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
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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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GÜNDEM

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

14

Cumartesi 6 Haziran 2020

GÜNCEL

SPOR

Cumartesi 6 Haziran 2020

Korona virüs, Süper Lig'e yüzde 19 değer kaybettirdi

Süper Lig
değer kaybetti

Ç

Korona virüs salgınından önce piyasa değeri 685.38 milyon Euro olan
Süper Lig'de yüzde 19'luk bir değer
kaybı yaşandı ve 18 takımın toplam
kadro değeri 553.73 milyon Euro'ya
geriledi. Üç büyüklerde en fazla Beşiktaş yarayı aldı. Ligin en fazla değer
kaybedeni Konyaspor en az değer
kaybeden ise Trabzonspor oldu.

in’in Wuhan kentine ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına alan korona
virüs, spor müsabakalarını da olumsuz etkiledi. Özellikle futbol piyasası söz konusu süreçte büyük zarara uğradı.
Yaklaşık 3 ay liglere ara verilmesi, kulüplerin; stat, yayın ve
mağazacılık gelirlerinden mahrum kalmasına sebep oldu. Bu
da zaten kötü olan futbolun ekonomik boyutunu daha da çıkmaza sürükledi. Türkiye'de de borç yüküyle boğuşan kulüpler,
korona virüs salgınının ardından personel maaşlarını ödemekte zorluklar yaşarken, kadro değerlerinde de ciddi kayıplar ortaya çıktı.

Süper Lig yüzde 19 geriledi

Son maçın 17 Mart’ta oynandığı Süper Lig’de karşılaşmalar
12 Haziran’da yeniden başlayacak. Korona virüs öncesinde
şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında sıkı mücadelelerin sahnelendiği ligde hem takım hem de oyuncu değerlerinde de artışlar yaşanıyordu. Fakat salgın dönemi bu
artışların tersine dönmesine neden oldu. Transfermarkt verilerine göre 15 Mart itibarıyla Süper Lig’in piyasa değeri
685.38 milyon Euro’ydu. Ancak müsabakalara uzun süre ara
verilmesinden sonra bu rakam yüzde 19.2 gerileyerek 553.73
milyon Euro’ya düştü.

Üç büyüklerde en fazla Beşiktaş düştü

UEFA’nın ve TFF’nin Finansal Fair-Play (FFP) yükümlülüklerini sağlayabilmek için yoğun çaba içerisinde olan üç büyüklerde korona virüs sürecinde en çok değer kaybını Beşiktaş
yaşadı. 15 Mart tarihi baz alındığında 73.58 milyon Euro
kadro değeri bulunan siyah-beyazlılar, 2.5 aylık süreçte tam
yüzde 25.8’lik bir kayıp ile karşı karşıya kaldı. Kartal’ın güncel piyasa değeri 54.63 milyon Euro.
Bu alanda Beşiktaş’ı Fenerbahçe takip ediyor. Zirvenin uzağında kalan ve ortaya konulan performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, salgından önce 81.45 milyon
Euro değere sahipti. Fakat Kanarya da her takım gibi maddi
olarak bu olumsuzluklardan etkilenerek yüzde 19.1’lik bir
düşüş yaşadı. Fenerbahçe’nin mevcut durumdaki değeri 65.93
milyon Euro.
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise hastalık döneminden en az etkilenen kulüpler arasında. 15 Mart 2020 tarihinde 101.45 milyon Euro değeri olan sarı-kırmızılıların
kaybı yüzde 16.6. 84.65 milyon Euro ile Aslan, ligin en değerli
takımı konumunda bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle ücretlerinde yüzde 10 indirimi kabul etti.

K

oronavirüs salgını nedeniyle
kulüplerin bilet gelirinden,
sponsor
desteklerinden
mahrum kalmaları ve salgından
dolayı yaşanılan ekonomik kayıplar
sonucu bazı kulüplerde olduğu gibi
Aytemiz Alanyaspor'da da futbolcu
maaşlarında indirime gidildi. Konuyla ilgili futbolcularla görüşen
Alanyaspor Yönetimine olumlu
yanıt veren turuncu-yeşilli futbolcular ücretlerinden yüzde 10 indirimi kabul etti.

Teknik Direktör Erol Bujlut'un takımda kalması
için yapılan görüşmelerin iki-üç gün içerisinde
netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Alanyaspor yönetiminin teknik direktör Erol Bulut ile
sözleşme yenilemek için başlattığı
görüşmeler sürüyor. Görüşmelerde
ilerleme kaydedildiği öğrenilirken,
konunun ik-üç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta sıkı idman
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

B

JK Nevzat
Demir Tesisleri’nde
Teknik Direktör
Sergen Yalçın yönetiminde yapılan
idman, kuvvet ve
kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada
yapılan ısınma
koşuları ve streching ile başladı.
Antrenmanın devamında 5’e 2 pas
çalışması ve istasyonlardan oluşan
parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları
gerçekleştirildi.

Konyaspor:
Ankaragücü:
Beşiktaş:
Kasımpaşa:
Malatyaspor:
Ç.Rizespor:
Alanyaspor:
Denizlispor:
Göztepe:
Sivasspor:
Gaziantep:
Fenerbahçe:
Kayserispor:
Başakşehir:
Gençlebirliği:
Galatasaray:
Antalyaspor:
Trabzonspor:

15 Mart 2020 Güncel değer %

23.88 mil. €
14.93 mil. €
73.58 mil. €
33.70 mil. €
21.45 mil. €
23.63 mil. €
24.63 mil. €
18.45 mil. €
18.28 mil. €
32.63 mil. €
23.73 mil. €
81.45 mil. €
19.05 mil. €
58.50 mil. €
16.18 mil. €
101.45 mil. €
19.85 mil. €
80.05 mil. €

17.13 mil. € 28.3
10.83 mil. € 27.5
54.63 mil. € 25.8
25.03 mil. € 25.7
16.15 mil. € 24.7
18.38 mil. € 22.2
19.18 mil. € 22.1
14.45 mil. € 21.7
14.55 mil. € 20.4
26.30 mil. € 19.4
19.20 mil. € 19.1
65.93 mil. € 19.1
15.50 mil. € 18.6
48.20 mil. € 17.6
13.38 mil. € 17.3
84.65 mil. € 16.6
16.75 mil. € 15.6
73.53 mil. € 8.2

Alanyaspor 19 yaşındaki golcü Murat
Elkatmış'ı transfer etmek istiyor

Alanyaspor transferde
Antalyaspor'a rakip oldu

K

Son iki sezonda genç oyuncularıyla ön plana çıkan Antalyaspor,
arayışlarına devam ediyor.

ırmızı-Beyazlılar, bu kez TFF 1.
Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un başarılı futbolcusu
Murat Elkatmış’a talip oldu. 18 yaşındaki golcü için Antalyaspor’un yanı sıra
bir diğer Antalya ekibi Alanyaspor’un da
talip olduğu öğrenildi. Genç golcü, bu
sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 kez
gol sevinci yaşadı. (antalyam.com)
 Haber Merkezi

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Başakşehir Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, Süper
Lig’in 27. haftasında Alanyaspor
ile oynayacağı
maçın hazırlıklarını
dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

En çok kayıp Konyaspor’un

Trabzonspor yüzde 8.2 eksildi

Koronavirüs salgının getirdiği ekonomik zorluklar
futbolcu maaşlarında yapılan indirimle aşılacak

RAKİPLERDEN HABERLER

Süper Lig’de yer alan 18 takım içerisinde yüzdesel olarak en
fazla kayıp ise Konyaspor’un. Yeşil-beyazlıların lige ara verilmeden önceki piyasa değeri 23.88 milyon Euro’ydu. Salgın
sonrası bu rakam 17.13 milyon Euro oldu. Yüzde hesabına
göre göze çarpan düşüş ise 28.3.
Konyaspor'un ardından en büyük değer kaybını 27.5 ile Ankaragücü yaşadı. 14.93 milyon Euro'dan kadro değeri 10.83
milyon Euro'ya gerileyen sarı-lacivertli ekibin arkasında eksi
25.8'le Beşiktaş geliyor.
Süper Lig’de 26 hafta sonunda 53 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor’un korona virüs salgını sürecinde 15 Mart
- 1 Haziran tarihleri arasındaki kadro değer kaybı yüzde 8.2.
Bordo-mavililerin güncel değer 73.53 milyon Euro. Bu rakam
pandemiden önce 80 milyon Euro’ydu.
15 Mart - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında Süper Lig kulüplerinin değişen kadro değerleri şöyle:
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F
Trabzonspor ile birlikte ligin zirvsinde bulunan Başakşehir kendi
sahasında çıkacağı Alanyaspor maçından mutlak galibiyet bekliyor

atih Terim Stadyumu'nda yer alan
kulüp tesislerinde
Teknik Direktör Okan
Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma
hareketleriyle başladı.
İdman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Duran
top ve şut çalışmasıyla
antrenman sona erdi.

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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