
Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen otellerdeki
sertifikasyon sistemini değerlendiren turizmciler,
sistemi olumlu buluyor. Dahaoğlu, "Bizleri rakiple-

rimize karşı avantajlı duruma düşürecek" derken,
Topçu da, yaşanılan süreçte vaka sayılarından
alınan tedbirlere kadar birçok konuda bölge-
nin avantajlı olduğunu savundu. Sili ise, sal-
gın sürecinde alınması gerekli önlemleri
netleştirdiklerini ve kısa sürede çalışmala-

rın tamamlanacağını belirtti.      �4'TE
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Cengiz TOPÇU

KAVRULACAGIZ
SICAKLIK FIRLAYACAK

Alanya'da sıcaklık ve nem oranı hissedilir derece
artti. Çarşamba gününe kadar devam edeceği
belirtilen sıcaklığın bugün ve yarın rekor sevi-
yeye çıkarak etkisini artırması bekleniyor. Dün
en yüksek sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü ilçede,
hafta sonu boyunca derecelerin 39 ve 40'ı gös-
tereceği tahmin ediliyor. 

EN SICAK HAFTA SONU

Mayıs ayında en sıcak cumartesi ve pazar gü-
nünün yaşanacağını belirten yetkililer, uyarı-
larda bulundu. Saat 12.00 ila 13.00 arasında
hava sıcaklığının yükselmesi beklenirken, uz-
manlar ise özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar
için ''ısı çarpması'' uyarısında bulunuyor. Özel-
likle sokağa çıkma yasakları bulunan ve Pazar
günü dışarı çıkacak olan 65 yaş üstünün dik-
katli olması gerektiği belirttildi.           � 3'TE

MÜSİAD Genel Merkezi tarafından
başlatılan kampanyaya MÜSİAD

Alanya Şubesi de katıldı. 2 ma-
halle bakkalının borç defterini
satın alan MÜSİAD Alanya Şube
Başkanı Durusoy, "Osmanlı'dan
miras kalan ‘Zimem Defteri’ gele-
neğini şehrimizde yaşatıyoruz.

MÜSİAD Alanya Şubesi olarak 2
farklı marketten veresiye defteri

satın aldık" dedi.                        � 2'DE

Gariban dostu MÜSİAD

Alanya'da ısıtma ve ışıklandırma sistemi
kurarak kenevir yetiştirilen eve jan-
darma tarafından baskın düzenlendi.
Evde ekili 19 kök Hint keneviri ele geçiri-
lirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.   �3'TE

Ev değil, kenevir serası

MÜSİAD Alanya Şubesi, 2 marketin vere-
siye defteri satın aldı. Defterler satın alın-
dıktan sonra bakkal vitrinine ‘12 Mayıs
öncesine ait tüm borçlar ödendi’ notu asıldı.

Hastane ihale aşamasında
Koronavirüs sürecinde hastaneler ve
yatak kapasiteleri de dikkat çekici bir
unsur haline geldi. Alanya'da sağlık
turizminden payını almak isterken,
Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür, il-
çeye yeni bir hastane kazandırılaca-
ğını söyledi. Hülür, 200 yataklı Alanya
Devlet Hastanesi'nin ihale aşama-
sında olduğunu belirtti.               �6'DA

Alanya'da Aziz Özer'in baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu
hastanede beynindeki kan damarlarında 2 santim bü-
yüklüğünde baloncuk olduğu belirlendi. Yapılan ameli-
yat sonrası Özer, sağlığına kavuştu.                       � 2'DE

Avantaj Alanya'da

Burhan Sili Cengiz Topçu Mehmet Dahaoğlu

Baş ağrısıyla gitti,
hayatının şokunu yaşadı

Bu kez gençler
sokaktaydı

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan ted-
birler kapsamında sokağa çıkmaları
kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki genç-
ler, uzun zamandan sonra ilk defa so-
kağa çıktı. İlçe merkezine akın eden
gençlerin, kimisi tedbirlerini alırken,
kimisi de maskesiz bir şekilde salgın
kurallarına uymadı.                    �4'TE

Alanya'da
65 yaş üzeri
vatandaşla-
rın pazar gü-
nü sokağa
çıkma iznikapsamında faydalanmaları üzerineberberlerin pazar günleri de açık ola-bilmesine karar verildi.

Berberler 65 yaş
için açık kalacak

Koronaya karşı etkisi nedeniyle sıcakların gelmesi uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Kuzey Af-
rika üzerinden gelen sıcak hava etkisini göstermeye başladı ve yarın 40 derece sıcaklık bekleniyor.
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Ramazan ayında borçlulara kolaylık sağ-
lamak amacıyla Osmanlı döneminden
beri esnaftan satın alınan ‘Zimem Defteri’

geleneği yaşatılıyor. Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ab-
durrahman Kaan’ın öncülük ettiği kampa
Alanya’da da destek buldu. MÜSİAD Alanya
Şubesi bu mirası yaşatmak için 2 mahalle bak-
lalının borç defterini satın aldı. 

'GELENEĞİ ŞEHRİMİZDE
YAŞATIYORUZ'

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Duru-
soy, “Genel merkezimizin şubeleri ile birlikte ye-
niden ülkemiz gündemine soktuğu ecdadımız
Osmanlı'dan miras kalan ‘Zimem Defteri’ gele-

neğini şehrimizde yaşatıyoruz. MÜSİAD
Alanya Şubesi olarak 2 farklı marketten vere-
siye defteri satın aldık. Rabbim kabul buyursun
inşAllah. Bu ecdat geleneğini bize yeniden ha-
tırlatan başta genel başkanımız olmak üzere
hayırda yarışan MÜSİAD şubelerimiz ve MÜ-
SİAD Alanya Şubesi işadamlarımıza teşekkür
ediyorum Rabbim birliğimizi daim etsin” dedi. 

� Haber Merkezi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı,
Alanya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nın koordinesinde Kestel Mahal-

lesi'nde Oğuzhan K’nın evinde
uyuşturucu yetiştirdiğini tespit ederek
baskın düzenledi. Baskında Oğuzhan K.
gözaltına alınırken, aramada ise evin bir
kısmında kenevir yetiştirmek için dam-
lama, havalandırma, ısıtma ve ışık siste-
miyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu
görüldü. Ekili vaziyette 19 kök Hint ken-
eviri uyuşturucu satışında kullanılan has-
sas terazi ve düzenek aparatları ele
geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ka-
rakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilecek. � Özgür YILMAZ

Her yıl kırsal kesimlerden
üniversitede okuyan öğ-
rencilere burs desteği sağ-

layan Demirtaş Eğitim, Kültür ve
Dayanışma Derneği (DEMKOD),
Ramazan ayında da yardım pa-
ketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırıyor. DEMKOD Başkanı Emine
Keyaoğlu, hayırseverlerin desteği
ile temin edilen yardım paketle-
rini kırsal mahallelerde ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdı. Ev ev dola-
şarak kendi elleri ile teslim ettiği
yardımlar için hayırseverlere te-
şekkür eden Keyaoğlu, yardım-
laşmanın artmasını temenni etti. 
Aynı zamanda Türk Hava Ku-
rumu (THK) Alanya Şube Baş-
kanı olan Keyaoğlu, fitre ve zekat
için çağrısını da yineledi. Yasala-
rın verdiği yetki doğrultusunda
2020 yılında fitre ve zekat top-
lama faaliyetinin THK Alanya
Şube Başkanlığı’nca yürütülece-
ğini belirten Keyaoğlu, “THK yar-
dım toplama faaliyetlerine
yasaların kendisine verdiği yetki
doğrultusunda önceki yıllarda ol-
duğu gibi bu yıl da devam edecek.
İlçemizdeki muhtarlıklara zarf
dağıtımı THK Alanya Şube Baş-
kanlığımızca koordine edilecek”
dedi. � Haber Merkezi

Alanya’da yaşayan Aziz Özer (41)
isimli vatandaş, şiddetli baş ağrısı
ve bulantı, kusma şikayetiyle

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine baş-
vurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyin
anevrizması (beyin kan damarlarında
baloncuk) olduğu tespit edilen Özer ame-
liyata alındı. Beyin ve Sinir Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer ve

Beyin, Sinir Hastalıkları Uzmanı Hasan
Yetkin tarafından ALKÜ’de ilk kez ger-
çekleştirilen ameliyatla Özer sağlığına
kavuştu.
Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren
Dr. Seçer, “Tomografisinde beyin kana-
ması saptandı. Bu kanamanın nedeni
beyin damarlarından bir tanesinde ba-
loncuk olabileceği şüphesiyle biz hasta-
mızı hastaneye kabul ettik. Ondan sonra

yapılan tomografi anjiyosunun netice-
sinde sol tarafında beyni besleyen ana
damarın dal verdiği yerde yaklaşık 2
santim büyüklüğünde baloncuk dediği-
miz bir anevrizma saptadık. Hastamıza
gerekli bilgileri verdikten sonra onayları
alındı. Daha sonra ameliyatla o baloncuk
kapatıldı. Ameliyattan sonra hastamızın
hiçbir sorunu olmadı. Birkaç gün yoğun
bakımda takip ettik ve bir süre sonra
hastamızı servise aldık” dedi.

'ANEVRİZMA 
AMELİYATI AÇISINDAN

HASTANEMİZİN 
DONANIMI YETERLİ'

Seçer, “Özellikle ani şiddetli baş ağrısı,
fışkırık tarzı kusma, bilinçte kayıp ol-
duğu zaman hemen hastaneye başvu-
rulması gerekiyor. Bunlar beyin
kanamasının belirtisi olabilecek şeyler.
Ondan sonraki takiplerde de gerekli yön-
lendirmeler yapılır. Bu hastaların takibi
artık hastanemizde yapılabilmekte. Bu
anevrizma ameliyatı açısından da hasta-
nemizin donanımı yeterli. Hastanemizde
ileri tetkik için anjiyo, tomografi anjiyo,
MR anjiyo bulunmakta. Bu hastalarımızı
hastanemizde rahatlıkla kabul edebilece-
ğiz” diye konuştu. � Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’un Haziran ayında tu-
rizm sezonunu açmayı planlama-

sıyla birlikte Antalyalı turizmciler
harekete geçti. Sosyal mesafe kurallarına
uyacak şekilde masa sandalye aralıkları,
şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı. Res-
toranlarda uygulanan masa sandalye ara-
lığı gibi deniz ve havuz kenarlarında
bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe öl-
çümleri yapılıyor. Antalya'nın Alanya ilçesi
İncekum Plajı'nda işletmeciler sosyal me-
safe kapsamında şezlong aralığını 2 metre
olarak ölçüyor. Ayrıca masa, sandalye ve
şezlong sayıları da yarıya düşürüldü.

'KENDİMİZCE PROVA
YAPIYORUZ'

İşletmeci Ahmet Erdoğan, "Cumhurbaş-
kanımızın talimatıyla işletmeler kısmi
olarak açılıyor. Biz de açılacağımız günü
bekliyoruz, muhtemelen bu bayram
sonu olacağını düşünüyoruz. Fazla şez-
long sayısını indirdik, aradaki mesafe-

leri ölçmeye başladık. Kendimizce prova
yapıyoruz. Önce insan sağlığı, hijyenik
ortam önemli" şeklinde konuştu.
Ahmet Payalıoğlu ise, "Şezlongların ara-

sını 2'şer metre açtık. Daha önceden 200
tane şezlongumuz vardı, bu sayıyı 100'e
düşürdük. Sosyal mesafeyi korumaya
çalışıyoruz" dedi. � Haber Merkezi

MÜSİAD veresiye
defteri satın aldı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın öncülük ettiği ‘Zimem Defteri’  geleni
kapsamında Alanya’da MÜSİAD tarafından 2 marketin veresiye defteri satın alındı.

Alanya'da kurduğu sistem
ile uyuşturucu üretmeye
çalışan şüpheli jandarma
tarafından seraya çevir-
diği evinde yakalandı.

Evini uyuşturucu
serasına çevirdi

DEMKOD ihtiyaç
sahiplerinin

yüzünü güldürdü 
DEMKOD Başkanı
Emine Keyaoğlu,
hayırseverlerin
desteği ile temin
edilen Ramazan
ayı yardım paket-
lerini kırsal kesim-
lerdeki ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırdı. 

Halk plajlarında santim
santim şezlong provası
Haziran'da başlaması beklenen turizm hareketliliği Antalyalı turizm işletmecilerini canlandırdı. Plaj-
larda masa ve sandalye sayıları yarıya düşürülerek, şezlonglar arası mesafeler ölçülmeye başlandı.
Eline metreyi alan işletme sahipleri sayısını yarıya düşürdüğü şezlongların arasını santim santim ölçtü.

Baş ağrısıyla gitti hayatının şokunu yaşadı
Alanya'da Aziz Özer'in baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beynindeki kan damarlarında 2
santim büyüklüğünde baloncuk olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Özer, sağlığına kavuştu.
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Tarih 2019 bir pazar günü
Alanya sokaklarında yü-
rüyordum kalabalığın

içinde. Kültür kokan Tershânenin
o güzel manzarasına takıldı gözle-
rim. Öylesine dalmıştım ki sey-
rine... Birden bir ses ile irkildim.
-Baktığınız yerde ne gördünüz ki!
Bu kadar mutlu ve tebessüm ile
bakıyorsunuz? dedi otuz yaşla-
rında olan bir kadın. 

Daha önce hiç karşılaşmıştım
kendisiyle.

Öyle mutsuz, öyle üzgündü ki!...

-Baktığım yerde kendimi görü-
yorum. Dedim.

Şu fâni dünyada mutlu olmanın
sırrını soranlara sevgiden geçer di-
yorum.

Her şey sevgiyle başlıyor ha-
yatta. İnsan önce sevmeyi bilmeli.
İlk önce kendisini sevmelidir. Elini,

gözünü kaşını, bedenini...  En güzel
varlıktır insan. Bencillik gibi kötü bir
tâbirden uzak, sevmeye kendimiz-
den başlamalıyız. Kendini sevenin
kendine olan saygısı, özgüveni,
kendisine öz bakımıyla adeta ışık
saçar etrafına. Kendisiyle barışık ol-
malıdır. Kendisini sevmeyen kendi-
siyle barışık olamayan hiç kimseyi
sevmesi mümkün olmadığı gibi hiç
kimseyle de barışık olması müm-
kün değildir. 

Hoşgörülü olmadığı gibi yaşa-
dığı toplumla da hoşgörülü olamaz
huzursuz olur, huzursuzluk verir.
Her kesimi ucube gibi görür. Tabiri
câizse evinde, iş yerinde var olduğu
toplumda adeta terör estirir.

Din, dil, ırk görüş farklılığı elbette
olur. Lâkin sevgi hepsini kucaklar.

Atasözlerimiz:
"Sevginin olmadığı yerde ya-

pılan her iş eksiktir." 

Sevgi eksikliği yaşamda mutlu-
luğu öldürür. İnsan sevebilmeli
dağı, taşı, kurdu, kuşu, denizi, der-
yayı, havayı, suyu, kısacası tüm
kâinatı.

Yunus'un deyimiyle
"Yaradılanı hoş gör  Yara-

tan'dan ötürü" diyerek, tüm ev-
rendeki yaradılmış olan varlıkları
yaratanın eseri olduğunu ve bu
yüzden bu eserlere sahip çıkıp sev-
meyi özetlemiştir. Yaratan herşeyin
özü demek değil midir?

Sevgi de bir ibadettir. İbadetin
ihaneti olmaz. Esasen Yüce dinimiz
sevin demiyor mu?

İslâm sevgi demek değil midir?

Yaşadığımız hayatı severek ya-

şarsak herşeyin çok farklı olduğunu
fark ederiz. İnsanlara, olaylara yak-
laşımımız sevgi dilinde pozitif bir şe-
kilde olursa,  empati kurulan geri
dönüşler alabiliriz.

Zaman zaman yaptığımız  iş-
lerde öyle güzellikler ortaya çıkıyor
ki kendimiz bile şaşırabiliyoruz. İşini
severek yapan bir insana baktığımız
zaman işini yaparken yüzünde çi-
çekler açtığını farkedebilirsiniz. He-
yecanında, konuşmasında, en
küçük bir tebessümünde bile.

Severek yapılan her işte başarı
olmuştur. Çünkü içine sevgi katıldı-
ğında iş gibi görülmez. Konfüç-
yüs’ün de dediği gibi; “Sevdiğiniz
işi yaparsanız, bir gün bile ça-
lışmış sayılmazsınız”. İşini
seven insan sorumluluk almaktan
çekinmez. Yaptığı işten yorulmaz.
En ufak zorlukta yılmaz. Bunların
hepsi sevginin gücüdür. Sevgi güç
verir insana. Ruhunu bedenini güç-
lendirir insanın.

Hâk yolunda Can-ı gönülden
sevmektir bunun adı.

Seven insan sevilen insandır.

Baktığım yerde 
kendimi görüyorum

SEV İNSANI
Sevgi ile her şey güzel
İnsan güzel sev insanı
Seven insan olur özel
İnsan güzel sev insanı

Dağı taşı ovaları
Deniz derya havaları
Eksik etme sevdaları
İnsan güzel sev insanı

Yaratılan birdir tek bir 
Neye yarar gurur kibir
Sevenler elbet sevilir 
İnsan güzel sev insanı

Gülizar'ım gözde olun
İlk verilen sözde olun
Sen ben değil bizde olun
İnsan güzel sev insanı

Selâmetle Eyvallâh.

Türkiye'de Perşembe gününden itibaren Kuzey
Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları
etkili oluyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim

normallerinin 10- 12 derece üzerinde seyrediyor.
Geçtiğimiz günlerde Antalya'da Pazar günü hava
sıcaklığının 39 dereceye çıkmasının beklendiği açık-
lanmıştı. Ancak bugün Meteoroloji 4. Bölge Müdür-
lüğü tarafından yapılan güncellemede hava
sıcaklığının cumartesi 40, Pazar günü ise 41 derece
olmasının beklendiği belirtildi. Pazar günü Kent
merkezinde saat 12.00 ila 13.00 arasında hava sı-
caklığının 41 dereceye ulaşması beklenirken sıcak-
lığın saat 20.00'dan sonra 29 dereceye kadar
düşmesi bekleniyor. Meteorolojinin kayıt tutmaya
başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sı-
caklık rekoru 38.7 derece ile 1945 yılında kırılmıştı.

EN SICAK 26 MAYIS 1945

Meteoroloji 4. Bölge Mü-
dürü Dr. M. Latif Gülte-
kin, Antalya'da 1929'dan
yılı mayıs ayından bu
yana en sıcak cumartesi
ve pazar gününün yaşa-
nacağını belirterek, va-
tandaşları uyardı. 26
Mayıs 1945'te hava sıcak-
lığının 38.7 derece olarak
ölçüldüğünü ve bunun o
dönemlerde en sıcak hava
olduğunu ifade eden Dr.
M. Latif Gültekin, Antal-

ya'da bu hafta sonu ise 1929 yılından bu yana en
sıcak günlerinin yaşanacağını söyledi.

TÜM ZAMANLARIN 
MAYIS REKORU

Yapılan son tahminlere göre, daha önce pazar günü
39 derece olarak beklenen maksimim sıcaklığın 2
derece daha artarak 41 derece olmasının beklendi-
ğini ifade eden Gültekin, 'Son tahminlere göre mak-
simum sıcaklık bugün 36, yarın 40, Pazar 41,
Pazartesi 37 ve Salı 32 derece bekleniyor. Dolayı-
sıyla cumartesi ve pazar gününde tüm zamanların
mayıs ayı rekorunun kırılması bekleniyor" dedi.

VATANDAŞLAR 
DİKKATLİ OLSUN

26 Mayıs 1945'te hava sıcaklığının 38,7 derece olarak
ölçüldüğünü ve bunun tüm zamanların en sıcak günü
olduğunu hatırlatan Dr. Gültekin, Antalya'da bu hafta
sonu 1929 yılından bu yana 91 yılın en sıcak günleri-
nin yaşanacağını kaydetti. Hava sıcaklığının nedeni-
nin küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 1-2
derecelik artış olduğunu ancak asıl nedeninin Kuzey
Afrika üzerinden gelen kurak ve sıcak hava dalgası
olduğunu belirten Dr. M. Latif Gültekin, vatandaşla-
rın dikkatli olmasını önerdi. � Haber Merkezi

Alanya sahillerinde Mayıs
ayında ortaya çıkan ve bazı
vatandaşların denizlerde

kirlik olarak yorumladığı ‘Mayıs
Köpüğü’ bugünlerde ortaya çık-
maya başladı. Kumsalın hemen
açığında görülen mayıs köpükleri
sarıntıryak rengi ile farklı yorum-
lansa da, çiçek tozlarından oluş-
tuğu biliniyor. � Özgür YILMAZ

Gazipaşa'ya bağlı yaklaşık 60 kilometre
mesafedeki 1700 rakımlı yaylada karla
kaplı arazilerin açığa çıkmasıyla boş

tarlalar ekilmeye başlandı. Bu yıl ilk kez Ga-
zipaşa Belediyesi de Cimbiti yaylasında bulu-
nan yaklaşık 100 dekar alana nohut ve
mercimek ekimi yaptı. Gazipaşa Belediyesi ta-
rafından 1 ton nohut ve 200 kilo mercimek to-
humu toprakla buluşturuldu. Belediyeye ait iş
makinesi ve personeli tarafından başlatılan
ekim çalışmasına Gazipaşa Belediye Başkanı
Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindeki meclis
üyeleri de katıldı. Başkan Yılmaz ve berabe-
rindekiler tarlaya nohut tohumu serpiştirip,
traktörle çift sürerek çalışmalara öncülük etti.
Yaklaşık 100 dekar araziye ekim yapılan 1 ton
nohut, 200 kilo mercimek tohumundan, bu yıl
10 ton nohut, 2 ton mercimek hasadı hedefle-
niyor. Cimbiti yaylasında belediyeye ait arazi-
lere nohut ve mercimek ekimine katılan
Başkan Mehmet Ali Yılmaz, "Cimbiti yaylası-
nın nohudu ve mercimeği çok meşhurdur, çok
lezzetlidir. Yaylalarda belediyemizin de ken-

dine ait yerleri var. Belediyemize
ait yerlere nohut ekiyoruz. Bu
amaçla meclis üyelerimizle bir-
likte yayladaki ekim çalışmala-
rına katılmak için geldik.
Buralara sadece nohutun yanı
sıra mercimek de ekiyoruz. Bu
yılki hedefimiz 10 ton civarında
nohut hasadı yapmak. Yaklaşık 2
ton da mercimek hedefliyoruz.
Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı
artırmak istiyoruz. Bunu yap-
maktaki amacımız hem belediye-
mizin yerlerine sahip çıkalım hem
de üreticilerimize destek, örnek

olalım. Vatandaşlarımız da yerlerini eksinler
istiyoruz. Bu yaylada plato şeklindeki bu
alanda çok sayıda vatandaşımızın tapulu yer-
leri var. Çok güzel nohut oluyor. Vatandaşları-
mızın da ekmesini istiyoruz onları da teşvik
etmek istiyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmak
istiyoruz. Bu amaçla bu yıl belediye olarak
böyle bir hamle başlattık. Başarılı olacağımıza
inanıyoruz" diye konuştu. � Haber Merkezi

19 Mayıs akşamı saat 21:00’de belediye hoparlörün-
den saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak
program Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in

kutlama mesajı ile devam edecek.  Havai fişek gösterisi ile
renklenecek program kapsamında ses sistemi ile donatıl-
mış 4 araç şehrin doğusundan batısına kadar marşlar eş-
liğinde fener alayı düzenleyecek. 19 Mayıs kutlamaları
kapsamında hazırlanan 2 araç şehrin merkezinde 1 araç
doğu, 1 araç ise batı mahallelerinde marşlarla vatandaşın
bayram coşkusuna eşlik edecek. 

BALKONLARA DEVAT ETTİ

Geleneksel hale gelen fener
alayını bu yıl gerçekleştireme-
menin üzüntüsünü yaşadıkla-
rını belirten Alanya Kent
Konseyi Başkanı Nurhan
Özcan koronavirüs salgını ne-
deniyle fener alayını vatanda-
şın ayağına getirmek
istediklerini dile getirdi.   Va-
tandaşlara evde kalmaları çağ-
rısı yapan Özcan  “19 Mayıs
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
bir dönüm noktasıdır. Bir kıvıl-
cımdır, ateştir; bu gençlik ateşi
ve Mustafa Kemal ruhu hiçbir
zaman sönmeyecektir. Büyük Türk milletinin kaderini
belirleyen kırılma noktası olan, vatanımızın temellerinin
atılışının göstergesi olan bayramlarımıza sahip çıkmalı-
yız. Alanya’ya yakışan bir kutlama için 19 Mayıs akşamı
vatandaşları saat 21.00’de Türk Bayrakları ile balkon-
larda buluşmaya davet ediyorum’ dedi. � Haber Merkezi

O manzara kirlilik değil
Alanya’da her yıl Mayıs
ayında ortaya çıkan halk
arasından ‘Mayıs köpüğü’
olarak bilinen görüntüler
bu yıl da görünür oldu.
Bazı vatandaşlar bu gö-
rüntüleri kirlilik olarak yo-
rumlayınca, açıklama
zorunluluğu doğdu. 

Fener Alayı vatandaşın
ayağına gidiyor

Alanya’da 19 Mayıs coşkusu Alanya Kent Konseyi
ve Alanya Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği
programla kutlanacak. Yıllardır 19 Mayıs Atatürk’ü
anma Gençlik ve Spor Bayramını Fener Alayı ile
kutlayan Kent Konseyi Corona Virüs salgını nede-
niyle bu yıl farklı bir program uygulayacak. 

Nurhan Özcan

Belediye, yayladaki arazisine
nohut ve mercimek ekti

Gazipaşa Belediyesi, Cimbiti yaylasında bulunan 100 dekar arazisine nohut
ve mercimek ekimi yaptı. 1 ton nohut, 200 kilo mercimek tohumu ekimi ya-
pılan araziden, bu yıl 10 ton nohut, 2 ton mercimek hasadı hedefleniyor.

91 yılın en sıcak
hafta sonu geliyor

Antalya ve Alanya'da Pazar günü
hava sıcaklığının 41 dereceyi bul-
ması bekleniyor. Meteoroloji 4.
Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gülte-
kin, Antalya'da 1929'dan bu yana
mayıs ayında en sıcak cumartesi
ve pazar gününün yaşanacağını
belirterek vatandaşları uyardı.
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9Mayıs 2020 tarihinde kaleme
aldığım, MUHTAR başlıklı ya-
zımdan sonra sistem sorgusu

üzerine farklı yorumlar aldım. Yorum-
lar bana; başka yazı konuları verdi
kuşkusuz. Ama yorumlardan biri vardı
ki; bugün kaldığımız yerden devam et-
meyi zorunlu kıldı. 

Uğrak Mahallesi Muhtar Vekili,
cevap hakkı istemek üzere sosyal med-
yadan yaptığı paylaşımını ‘Şerefsiz,
Aşağılık’ diye bitirmiş. Mesaj böyle
olunca; pek tabi ki bana yargı yolu gö-
ründü. Ve sistem sorgusuna devam et-
menin zorunluluğu da hasıl oldu. 

2001 yılında SINIRLI SORUMLU

UĞRAK KÖYÜ TARIMSAL KAL-
KINMA KOOPERATİFİ kuruluyor. Ti-
caret sicili kayıtlarına göre kooperatifin
o tarihten bu yana Yönetim Kurulu
Başkanlığını halen Uğrak Mahallesi
Muhtarı da olan Hüseyin Musluoğlu
yürütüyor. Kooperatifin kuruluş amacı
mealen örnek projeler ile mahalle sa-
kinlerinin üretim kalitesini ve gelirlerini
arttırarak refah gelişimine katkı sağla-
mak. Ancak, Ticaret Sicil Gazetesi arşi-
vinde bu anlamda kooperatifin kayda
değer bir projesi görülmüyor. Mahalle
sakinlerinin ifadesine göre ise; koope-
ratif genellikle orman sahalarında
kesim yapılması, yaptırılması, kesilen
odun ya da kerestenin satılması, sattı-
rılması işlerine konsantre olmuş. 20

yılda ne kadar iş alınmış? Ne kadar ka-
zanç elde edilmiş ve ortaklara dağıtıl-
mış? şimdilik bir kenara bırakıyoruz.

Kooperatifin dikkat çeken bir faali-
yeti ise 15.4.2009 tarihli kooperatif
genel kurulunda Alanya Orman İş-
letme Müdürlüğü’nden Uğrak Mahal-
lesi’nde D400 karayoluna bitişik
nizamda 44.063 m2’lik arazinin 49 yıl-

lığına kiralanması kararı. 

Arazi bedelsiz kiralanmış, ağaçlan-
dırma masrafları kooperatif tarafından
karşılanıyor. Aradan geçen 11 yılda,
badem ve keçiboynuzu fidanları ekil-
miş. Bugün arazi  bakımsız  ve çalılık.
Mahalle sakinlerine ürettiği bir katma
değer ise görülmemiş. Belki de, ama-
cına uygun kullanılmayan bu arazinin
orman idaresi tarafından geri alınması
gündeme gelmeli…

Bu aralar mahallenin gündemi
orman arazisi kiralanması. Şöyle ki;
2019 yılı Ekim ayında orman arazileri-
nin kiralanması yönetmeliği değiştirili-
yor. Geçtiğimiz Nisan ayı boyunca özel
ağaçlandırma amaçlı orman arazisi ki-
ralama talepleri toplanıyor. Örneğin
Uğrak’ta bölgenin en büyüğü Fığla Or-

manı’nın derinliklerinde dahi kiralama
talepli ölçümler yapıldığı konuşuluyor.
Halen bu kiralama taleplerinin değer-
lendirme çalışması yapılıyor. İşte bu
süreçte dedikodular alıp yürüyor; bir
muhtar diğer bir muhtarı “Size or-
mandan 1 metrekare bile yer ver-
dirtmem” diyerek tehdit ediyor.

Soru şu? 

Orman alanları kiralama yo-
luyla kamuya açılırken sürdürüle-
bilirliği ne kadar denetlenecek?
Adaleti nasıl sağlanacak? 

Bakalım kırsal mahallelerde; muh-
tarlar, ihtiyar heyeti üyeleri ve yakınları
adına ne kadar kiralama talebinde bu-
lunuldu? Sonuç ne olacak? Bekleyip
göreceğiz…

Muhtar 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta gerçekleş-
tirilen kabine toplantısının ardından duyurulan 20 yaş altı
sokağa çıkma izninin ilk ayağı olan 0-14 yaş arası sokağa

çıkma izni Çarşamba günü uygulandı. Bugün ise 15-20 yaş ara-
sındaki gençler saat 11.00 itibariyle sokağa çıktı.
Alanya’da saat 11.00'den itibaren arkadaşları ile sokağa çıkan
gençler, sıcak havanın tadını çıkardılar. Dışarı çıkan gençler izin
sürelerinde sevgili ve arkadaşlarıyla hasret giderdi. Gençlerin
geneli maske takmazken içlerinde kurallara uyanlarda vardı.
Gençler 4 saatlik iznin ardından evlerine döndü.

'HASRET GİDERDİK'

Dışarı çıkan gençlere Alanya Postası Gazetesi
olarak mikrofon uzattık. Uzun bir aradan
sonra dışarı çıkan Yusuf Hamza Dingil dışarı
çıkınca neler yaptıklarını anlattı. Dingil, “Ar-
kadaşlarımla buluştum. Damlataş'ta 100. Yıl
parkında oturduk. Baya güzel oldu, eğlendik,
hasret giderdik” diye konuştu. 

'ZAMAN ÇOK ÇABUK
GEÇTİ'

Alanya Postası mikrofonuna hislerini aktaran
Fatma Şahlan, “Kaleye çıktık. Hatta annean-
nemde Pazar günü çıkmıştı. Hani yeni doğan
bir bebek olurda dışarı çıkar ya aynen öyle his-
settim. Zaman çok çabuk geçti. Kaleye çıkıp
indik zaman bitti” ifadelerini kullandı. 

'EĞLENDİK'

Yaptıklarını anlatan Erol Can, “Gezdik, kaleye
çıktık. Eve dönerken ufak bir kaza yaptık o
kötü oldu. Ama eğlendik” dedi.

'ÖNLEMLERİ ALARAK 
DOLAŞTIK'

Koronavirüs tedbirlerine uyan Melisa Çakır,
“İki aydan sonra dışarı çıktığım için çok mut-
luyum. Sağlık önlemlerimi alarak, maske ta-
karak sosyal mesafe kurallarına uyarak ufak
bir iskele turu yaptım. Öyle bir dolaştım sa-
dece” diye konuştu. � Alkın BİRİCİK

Koronavirüs nedeniyle hem ülke hem de
dünya olarak zor bir süreçten geçmek-
teyiz. Ekonomik alanda yaşanan so-

runlar başında en çok etkilenen sektör olarak
turizm sektörü yerini alıyor. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ne-
ticesinde hem vatandaş hem de esnaf son ge-
lişmelerle ile alakalı düşünceli bir hal aldı.
Turizmde yaşanan son gelişmelerin getirileri
neler olur, sertifika alan işletmeler için bir
nebzede olsa iyi bir sezon sonuçlanır mı ve
hangi ülkelerden seyahat beklentisi var tüm
soruların cevaplarını Sili, Topçu ve Dahaoğlu
Alanya Postası Gazetesi'ne anlattı. 

AĞUSTOS BAŞINDA 
DIŞ TURİZMDE 

HAREKETLENME 
BEKLENİYOR

Turizmle alakalı son
gelişmelere değinen
Cengiz Topçu, “Sektö-
rün ana unsuru insan
ve insan hareketleri bu
yeni ortaya çıkan duru-
munda taşıyıcısı insan
olunca bundan en çok
etkilenen sektörlerin
başında Turizm geldi
doğal olarak. Virüsün
özellikle kaynak pazar-
lardaki seyri bundan
sonrası içinde işaretle-

rini veriyor. Özellikle Avrupa’da hayatın nor-
mal seyrine dönmesi için atılan adımları
dikkatle takip ediyoruz. Şu anda görünen ülke
dışı seyahatlerde bir takım gevşemeler gelse
de bunun Avrupa birliği dışındaki ülkeleri
içine alması biraz zaman alacak gibi duruyor.
Bu günlerde Avrupa’dan aldığımız bilgiler en
iyimser tarihi Ağustos başı gibi gösteriyor. Ancak
bu tarihlere yaklaştıkça bu tahminlerde güncel-
lenebilir. Özellikle Avrupa ülkeleri bu sene seya-
hat taleplerinin herkesin kendi ülkesinde veya
Avrupa Birliği ülkeleri içinde yapma tavsiyele-
rini her geçen gün arttırarak vatandaşlarını yön-
lendirmeye çalışıyor. Ayrıca takip ettikleri bir
diğer unsurda gidecekleri ülkelerdeki virüsün
seyri. Buda taleplerini etkileyecek gibi görünü-
yor. Hiçbir ülke tamda kontrol altına almaya ça-
lıştığı bu yeni durumu tekrar ülkelerinde
yaşamak istemiyor. O yüzden turizm hareketleri
başlasa bile bunun çok yavaş olacağının farkında
olan özellikle zincir işletmeler bünyelerindeki bir
takım otelleri açmayacaklarını beyan ettiler. Bir
diğer önemli kaynak pazarımız Rusya’da ise vi-
rüsün seyri gelecekle ilgili endişelenmemize
sebep oluyor. Her ne kadar Rus Tur operatörleri
başlama tarihini Ağustos başı gibi koysa da vi-
rüsün seyri ve Putin’in ülke içinde tatil yapma
tavsiyesi bunun güncellenmesine sebep olacak
gibi görünüyor. Temkinli iyimserliğimizi koruya-
rak Ağustos başı gibi dış turizmde yavaşta olsa
bir hareketlenme bekliyoruz. Ancak haziran or-
tası gibi planlamaların nasıl olabileceği ile ilgili
daha net bir resim alabiliriz” dedi.

'TERCİH LİSTESİNE 
GİRİYOR'

Gerekli önlemlerin alınmasına ve sertifikasyon
durumuna değinen Topçu, “Bakanlığın yayınla-
dığı yeni kurallar 131 madde. Bu maddelerin
büyük bölümü zaten birçok tesiste uygulanan
kurallar. Yeni olarak özellikle sosyal mesafe ve
hijyen ön plana çıkarılmış. Misafir hem konak-
lama tesisi hem de  destinasyon seçiminde bu ku-
ralların uygulandığı yerleri seçecektir.  Bu
yüzden bakanlık bunları zorunlu hale getirerek
misafire "biz hazırız" mesajını veriyor aslında.
Bütün amaç en azından yavaşta olsa Ağustosta

başlayacak bir hareket eylül ekim ve hatta
Kasım aylarını içine alacak dönemde kışa  mo-
ralle girmemizi sağlayacak bir seyahat hareket-
lenmesi. Antalya bölgesi ve özelinde Alanya
virüsün seyri ve çıkan vakaların az olmasının ya-
nında konaklama işletmelerinin de aldığı ön-
lemler ile başlaması muhtemel operasyonlarda
misafirin tercihleri arasına kolaylıkla girecektir.
Alanya özellikle azımsanmayacak sayıda yaşa-
yan yerleşik yabancılarda buna destek olacaktır”
ifadelerini kullandı. 

ANTALYA 
AVANTAJLI KONUMUNU

HALA KORUMAKTA

Seyahat beklentisi olan ülkelere değinen Topçu,
“Tur operatörlerinin programlarına baktığı-
mızda olması muhtemel seyahat hareketleri-
nin en büyük adaylarından biri Antalya bölgesi.
Gerek Avrupa olsun gerek Rusya olsun prog-
ramlarında Antalya bölgesini bulunduruyor.
Evet belki sayı anlamında talep çok büyük ol-
mayacak ama gitmek isteyenlerinde gidecek-
leri destinasyonlar sınırlı olacak. Hem
alacakları servis hem de fiyat anlamında An-
talya bölgesi avantajlı konumunu halen koru-
makta. Tüm operatörler ülkelerindeki
hükümetlerin seyahat kısıtlamasının kaldırıl-
masını bekliyor. Buda virüsün seyri ile doğru
orantılı gözüküyor.  Ayrıca takip edilmesi gere-
ken bir diğer pazarda iç pazar. Haziran sonuna
doğru bu pazarında hareketlenmesini bekliyo-
ruz. Özellikle bugünlerde aldığımız haberlere
göre Küçük ölçekli işletmelere ve bungolav
tarzı konaklama tesislerine rezervasyonlarım
şimdiden yapıldığı bilgilerini alıyoruz. Ayrıca
bu sene karavan ve çadır alternatifi de iç pa-
zarda çok tercih edilecek gibi görünüyor. Özel-
likle kalabalık ortamlarda bulunmayı
istemeyecek kitlenin seyahat alışkanlıklarında
bu ve önümüzdeki sene bir takım değişiklikler
olması sürpriz olmayacak” diye konuştu.

'KISA SÜREDE 
TAMAMLANMIŞ OLACAK'

ALTİD Başkanı Bur-
han Sili,“Turizm sek-
törü insanların ihtiyaç
duydukları tatil kavra-
mını gerçekleştiren,
ekonomiye son derece
ciddi katkısı olan pozi-
tif bir sektör.  Bu pen-
cereden baktığımızda,
dünyada yaşanmakta
olan pandemiye rağ-
men biz turizmciler po-
zitif bakışımızı ve
yaklaşımımızı sürdür-

meye devam ediyoruz ve edeceğiz. Öncelikle ül-
kemizde vakaların azalması ve kontrolün
sağlanması önemli idi ki veriler,  bunu gerçek-
leştirebildiğimizi gösteriyor. Bir diğer yandan,
başta bakanlığımız, ,ilgili bakanlıklar ve kurum-
lar, STK temsilcileri olarak sektörümüzle alakalı
alınması gerekli önlemler konusunu netleştirdik,
çalışmalarımızı yürütüyoruz kısa sürede ta-
mamlamış olacağız” ifadelerini kullandı. 

'HER BİR MİSAFİRE 
ULAŞIYORUZ'

Sili, “Reklam tanıtım anlamında çalışmalar
TGA kanalı ile dozajı arttırılarak devam et-
mekte, Dışişleri Bakanımız ve Turizm Bakanı-
mızın kaynak pazarlardaki muhatapları ile
gerekli temasların sağlayacakları ve telefon dip-
lomasisi yürütecekleri bizzat bakanımız tara-
fından açıklandı, bizler sürekli misafirlerimize

ve tesislerimizde konaklayan her bir misafire
farklı kanallarla ulaşıyoruz. Kısacası ciddi bir
çalışma ve gayret devam ediyor ve edecekte. Bu
süreçte çarkların dönmeye başlaması önemli.
Yalnız bizim için değil,  tüm dünya ve tüm sek-
törler için” dedi.

'KARAMSARLIĞA 
KAPILMADAN 
ATLATACAĞIZ'

Süreci değerlendiren Sili; “Bu gerçeği yaşayan
herkes, her ülke, her sektör normalleşme için
çaba gösteriyor ve turizmciler olarak bunu aşa-
cağımıza inancımız tam.  Önümüzdeki süreçte
öncelikle iç pazar sonrasın da pandemi soru-
nunu bertaraf etme durumlarına göre farklı ta-
rihlerde de olsa kaynak pazarlarımızın
tamamına yakını devreye girecek, ülkemiz ve
bölgemiz turizmi de geçtiğimiz son iki senede ol-
duğu gibi yoğun olmamakla beraber hareketle-
necektir.  Önemli olan bu süreci karamsarlığa
kapılmadan, el ele ve dayanışma içersinde aşa-
bilmemiz” ifadelerini kullandı. 

'RAKİPLERİMİZE 
KARŞI AVANTAJLI 
HALE GETİRECEK'

Dahaoğlu, “Normal-
leşme süresi devam et-
tiği sürece diğer
mesleklerde olduğu
gibi Turizm ile ilgili
sezon beklentilerimiz
olumlu olmaya devam
edecektir. Oteller ola-
rak yeni sertifikasyon
ile ilgili hazırlıkları-
mıza başladık. Herkes
kendi bünyesinde şart-
larını buna elverişli
hale getirebilmek için

çalışıyor. Her ne kadar bunun zorunluluğu ol-
masa da otel içerisinde bazı ünitelerin açılması
için bunların yapılması gerekiyor. Ayrıca Ope-
ratörlerin otelli paketi daha kolay satabilmeleri
amacıyla bu önlemleri almamız ve uygulama-
mız bizleri rakiplerimize karşı avantajlı du-
ruma düşürecektir” dedi.

'TARİHLER VERİLMEYE
BAŞLADI'

Dahaoğlu, “Operatörler yavaş yavaş operasyon-
ları ile ilgili tarihler vermeye başladılar. Haziran
sonu ve Temmuz başlangıcında birçok ülkeden
uçuşlar planlanıyor. Turist gelmeden önce hava-
limanında belli bir ücret karşılığında az bir za-
manda uygulanacak bir test üzerinde
çalışmaların olduğunu duyuyoruz. Son dakika
ülkelerde uçaklar ile ilgili bir erteleme söz ko-
nusu olmaz ise verilen tarihlerde uçuşlar ger-
çekleşecektir” ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DAN EN ERKEN
AĞUSTOS'TA'

Dahaoğlu, “Almanya-Hollanda-Iskandinav ül-
keleri gibi sırayla diğer Batı ve Doğu ülkelerin-
den de misafirler ağırlamaya başlayabiliriz.
Rusya en erken 1  Ağustos olarak düşünebiliriz.
Şu an bu ülkede günlük vaka sayılarının yüksek
olmasının tek sebebi ise ülkenin nüfusunu da göz
önünde bulundurarak günlük yapılan test sayı-
larının fazla olmasından kaynaklanmaktadır.
Zira önümüzdeki günlerde normalleşme süre-
sinde de aynı yükseklikte iyileşmeler görüle-
cektir” diye konuştu.

Turizmciler gelişmeleri değerlendirdi
Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklama neticesinde normalleşme sürecindeki turizm kriterleri belli olmuştu. Son gelişmeler
ile alakalı Alanyalı Turizmci Cengiz Topçu, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve Altav Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu açıklamalarda bulundu.

Cengiz Topçu

Burhan Sili

Mehmet Dahaoğlu

Gençler dışarı çıktı
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki genç-
ler, uzun zamandan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Yusuf Hamza
Dingil

Fatma Şahlan

Erol Can

Melisa Çakır
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Virüsün seyri, ikinci üçüncü
dördüncü dalgaların gün-
deme gelmesi, bazı ülke-

lerde vaka sayılarının bitme
noktasına gelmesine karşılık bazıla-
rında artışların olması, ülkemizde ve
diğer ülkelerde hayatın normal dön-
güsüne kavuşması için kısıtlama-
larda gevşetilmeye gidilmesi, artık
işin sağlık boyutunun yanında eko-
nomik  boyutunun da  daha sık
gündeme gelmesi bölgemizi yakın-
dan ilgilendiren sektöründe geleceği
ile ilgili beklentiler bugünlerde ana
gündem maddelerimiz olarak ma-
sada duruyor..  

En iyimser öngörülerle yaptığımız
tahminler, planlamalar, çalışmalar
devam etmesine rağmen görüntü-

nün net olmaması “yeni normal-
lerle” oluşacak iç ve turizm hareket-
lenmesinin  nasıl olacağı ile ilgili soru
işaretlerine cevap bulmakta zorlanı-
yor sektör..

Bu yeni duruma uygun tanıtım
faaliyetleri için erken olduğunun sek-
tör bilincinde.. Makul olanı salgın et-
kilerinin yoğun olarak hissedildiği bu
ortamda yumuşak tanıtım faaliyetleri
ile geçirmek ki bunu bir çok paydaş
kendi ölçeğinde yapıyor. Tatilin daha
çok ve salgının daha az konuşulduğu
haziran ortasından sonraki günler yo-
ğunlaştırılmış tanıtım faaliyetleri için
daha uygun görünüyor..

Ancak hem konaklama hem de
operatörlerin bundan sonraki plan-
lamalarda elini güçlendirecek zaten

ekonomik anlamda kayba uğrayan
hedef kitlenin paket fiyatlarından
daha az etkilenmesini sağlayacak
tedbirler için şimdiden kamunun
teşvik edici önlemlerini açıklaması
gerekiyor. İspanyada bu güne kadar
gündeme gelmemiş olan “uçuş
destekleri” özellikle Kanarya ada-
larındaki talebe katkısı olması için
masada.. Hükümetler özellikle bu
talebin büyük bölümünün destinas-
yonlara ulaşmasını sağlayan hava-

yolu firmalarına nasıl destek olacak-
ları ile ilgili ciddi çalışmalarını yürü-
tüyor.

Kamu otoritesinin  bu anlamda
“konaklama vergisinin “ 2021
yılında da kaldırılması için çalışmala-
rını yapması gerektiği ilgili sektöre
temsilcileri tarafından sık sık gün-
deme getiriliyor.

Kalifiye iş gücünün oluşan bu olum-
suz ortamdan dolayı sektörü bırakma-
sını önleyecek çabaların devamlılığı
bundan sonraki seneler için karşımıza
çıkması muhtemel kalifiye işgücü so-
runu  ile karşılaşmamamıza katkı sun-
ması açısından uygulanan “Kısa
çalışma Ödeneği desteğinin” uza-
tılması gerekliliği sık sık vurgulanıyor.. 

Sektörün bütün paydaşları “yeni
normallere” göre misafir tereddütle-
rini giderecek çalışmaları hızla tesisle-

rinde yapmaya çalışırken talebin ülke-
mize yönlenmesinde ana unsur olan
tur operatörlerini  ve havayollarını des-
tekleyici çalışmalara kamunun şimdi-
den başlaması önemli görünüyor.. Bu
seyahat talebinin yönlenmesi muhte-
mel ülkelerin yönetimlerini yanlarında
hissetmeleri açısından önemli bir unsur
olarak önümüze çıkıyor..

Sektörün tekrar canlanmasına
ayrılacak kaynak ekonomiye olan
sıcak para girişi, direk ve endirek
katkısı ile en kolay dönüşü sağlaya-
cak hareketlenmeyi sağlaması açı-
sından önemlidir. 

Önce hayatın sonra sektörün
normale dönmesi için zamana ihti-
yaç var..

Ancak zaman gittikçe daralıyor.

Z amanı lehimize çevirmek için.
Şimdilik bize düşen “evde kal-

mak”, “sağlıklı kalmak”… 

Zaman daralıyor….

İl Sağlık Müdürlüğünden
yapılan yazılı açıklamada,
Hülür, Manavgat 5 No’lu

Aile Sağlığı Merkezi ile 112
Acil Sağlık Hizmetleri inşaa-
tının yüzde 88’i tamamlandı-
ğını söyledi. Hülür, Sağlık
Bakanlığınca verilen ihale
yetkisi sonrasında Antalya L1
Tipi Halk Sağlığı Laboratu-
varı, Muratpaşa Güzeloba 19
Nolu ASM, Kumluca İlçe Sağ-
lık Müdürlüğü, Muratpaşa ve
Kepez Sağlıklı Hayat Mer-
kezi, Aksu Çalkaya Aile Sağ-
lığı Merkezi olmak üzere 1
laboratuvar, 7 aile sağlığı
merkezi ile acil sağlık hizmet-
leri istasyonlarının proje alım
çalışmaları devam ettiğini
kaydetti.

'HASTANE YAPIM
SÜREÇLERİ'

Covid-19 sürecinde bekle-
meye alınan yatırımların ha-
ziran ayında çözümleneceğini
dile getiren Ünal Hülür, “
Kumluca Devlet Hastanesi 50
Yataklı ek binası ikmal inşaat
ihalesi yapılmış olup, değer-
lendirme sürecinde yer al-
maktadır. Yine ilimizin
önemli bir ihtiyacını karşıla-
yacağını düşündüğümüz An-
talya AMATEM (20 yatak) ile
ÇEMATEM (15 yatak) ikmal
inşaat çalışmaları devam et-
mektedir. 1000 yataklı olarak
planlanan Şehir Hastanemi-
zin proje ihalesi sonrasında
zemin etüt çalışmaları yapılı-
yor. Antalya Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi, Konyaaltı Devlet
Hastanesi (150 yatak) Alanya
Devlet Hastanesi (200 Yatak),
Aksu Devlet Hastanesi (300
Yatak) ve Döşemealtı Devlet
Hastanesi (100 yatak) ihale
aşamasında olup en kısa sü-
rede bu tesisleri ilimize ka-
zandırmaya çalışıyoruz.”dedi.
� Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü

6. Bölge Müdürü Rıza Kamil,
gazetecilere yaptığı açıklamada,
kuş halkalama işlemlerinin

uzman kişiler tarafından yapıl-
dığını söyledi.İstasyonda şu ana
kadar 60 farklı kuş türünden
binlerce halkalama yapıldığını
aktaran Kamil, "Bu istasyonda
en çok karabaşlı ötleğen, sarı

asma, bülbül, karatavuk ve
sinek kapan gibi türlerde kuş-
ları halkaladık. Burada halka-
lanan kuşlara bakıldığında ak
kuyruk sallayan türü Finlandi-
ya'da, Karabaşlı ötleğen türü ise
İsveç'te kayıt altına alınmış."
diye konuştu.İstasyonda halka-

lama yapan öğretim görevlisi
Hakan Karaardıç ise ilk kez
İzmir Yalıçapkını'nı (Halcyon
smyrnensis) Serik'te yakalaya-
rak, halkaladıklarını hatır-
lattı.Karaardıç, bu yıl 45 türde
980 kuşun halkalandığını ak-
tardı. � Haber Merkezi

Alanya Kent Konseyi tarafından
2017 yılında başlatılan, “Alanya
ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme

Projesi” kapsamında Alanya Belediyesi
Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ait sera-
larda üretimi gerçekleştirilen 3 bin 500
adet su kabağı fidesi, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’in de katı-
lımıyla Cuma Pazarında vatandaşlara
ücretsiz olarak dağıtıldı. Yerel tohum-
lardan üretilen fidelerin vatandaşlar
tarafından toprakla buluşturulup Alan-
ya’nın kültürel değerlerinden birisinin
daha yok olmasının önüne geçilmesi
hedefleniyor.

'SU KABAĞI 
KÜLTÜRÜNÜ 

YAŞATMAYA DEVAM
ETMEK İSTİYORUZ'

Bugüne kadar dağıtılan fide sayısının
35 bine ulaştığını ifade eden Alanya
Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan,
“Yerel kültürümüzü geliştirmek, unu-
tulmaya yüz tutmuş kabak süsleme sa-
natının geliştirilmesi, halka ekonomik

katkı sağlamayı amaçlayan Alanya ve
Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi
kapsamında bu hafta Cuma Paza-
rı’nda, önümüzdeki haftalarda da Ko-
naklı ve Avsallar’da ücretsiz su kabağı
ve lif fidesi dağıtacağız” dedi.

'35 BİN FİDEYİ 
TOPRAKLA 

BULUŞTURDUK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ise, “Kent Konseyimiz ile birlikte
bu projeyi hayata geçirdik. Bugüne
kadar 35 bin fide toprakla buluştu. Her
yıl vatandaşlarımıza fide dağıtmaya
devam ediyoruz. Elde edilen ürünler de
Engelsiz Yaşam Merkezimizde işleniyor
ve şehrimizin çeşitli noktalarında kulla-
nılıyor. Hem kültürümüzü koruyor, hem
doğa sevgisini aşılıyoruz. Aynı zamanda
insanlarımıza gelir kapısı oluşturuyo-
ruz. Bu projeyi başlatan Kent Konseyi-
mize, bize dağıtım aşamasında destek
olan Pazarcılar Odası’na desteklerinden
dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
� Haber Merkezi

Gazipaşa'nın 500- 800 rakımları arasın-
daki Çile, Doğanca, Gökçesaray, Sug-
özü ve Şahinler mahallelerinde 2 bin

500 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Böl-
gede, yılda yaklaşık 1600 ton rekolte elde edi-
liyor. Bir kiraz ağacından yaşına göre 50 ile
300 kilo arasında değişen oranda ürün elde
ediliyor. Bu yıl nisan ayı sonunda ilk çıkan
turfanda kiraz 30 liradan alıcı bulurken, bu
günlerde fiyat 15 liraya kadar geriledi. Hasat
bitimine kadar kirazın kilosunun 8 liraya
kadar ineceği tahmin ediliyor.

'15 DEKARDAN 70 BİN
LİRA KAZANIYORUM'

Çile Mahallesi'nde kiraz üreticisi Erdoğan
Bulut (49), "Kiraz hasadına bu yıl nisan ayı-
nın sonunda başladık. İlk hasadımız 30 lira-
dan alıcı buldu. Virüs nedeniyle kendimize ve
işçilere dikkat edip önlem-
lerimizi alıyoruz. Hasadı-
mız ülkemize ve
milletimize inşallah ha-
yırlı olur. Şu anda kirazın
dalında kilosu 15 ila 20
lira arasında alıcı buluyor.
15 dekar alanda kiraz üre-
timi yapıyorum yaklaşık
60, 70 bin lira gelir elde
ediyorum. İşçilerimizle
paylaşarak zevkle bu işi
başarmaya çalışıyoruz"
dedi.Kiraz bahçesinde
eşine yardım eden Mu-
mine Bulut (45), "Kiraz
hasadımıza başladık. Ko-
ronavirüs nedeniyle ken-
dimize ve yanımızda
çalışanlara dikkat ediyoruz" diye konuştu.

'KİRAZ ÜRETİCİLERİMİZ
FİYATLARDAN MEMNUN'

Bahçede üreticiyi ziyaret ederek işçilerle kiraz
toplayan Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı
Yusuf Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Gazipa-
şa'da 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi ya-
pılıyor. Yaklaşık 1600 ton rekolte elde ediliyor.
Turfanda kiraz 30 liradan alıcı buldu. Bugün-
lerde ise 15, 20 lira arasında alıcı buluyor. Şu

anda üreticimiz memnun tabii ki fiyatlar düş-
mezse."

'3 MAHALLEDEN 1000 TON
REKOLTE BEKLENİYOR'

Çile Mahalle Muhtarı Nihat Gürkan, "Gazi-
paşa'da erkenci olarak bilinen
kiraz hasadına başlandı. Üre-
ticilerimize bol kazançlar dili-
yorum. Kiraz fidanı
dikiminden 4 yıl sonra ürün
vermeye başlıyor. Tam verim
almak için ağaçlar 7 yaşına
gelmesi gerekir. 7 yaşındaki
bir kiraz ağacından yaklaşık
100 kilo ile 150 kilo arasında
meyve elde edilir. Hasadı biraz
meşakkatli bir iş ama ona rağ-
men kazançlı bir iş. Bu konuda
çiftçilerimize devlet tarafından
destek verilirse üretim daha
da artıp, ülke ekonomisine
büyük katkı sağlayacağına
inanıyoruz. Çile, Gökçesaray
ve Doğanca mahallelerinde

yaklaşık 1000 ton kiraz beklentimiz var" dedi.

'OTELLER AÇILIRSA 
GİDECEĞİM'

Babasına yardımcı olan Ersin Bulut, "Bu yıl
koronavirüs nedeniyle babama kiraz bahçe-
sinde yardım ediyorum. Otelde çalışıyordum,
virüs nedeniyle otellerin kapalı olması nede-
niyle kiraz topluyoruz. Oteller açılırsa yeni-
den otele gidip çalışacağım. Kiraz toplaması
da zevkli iş" diye konuştu. � Haber Merkezi

Antalya İl Sağlık Müdürü
Ünal Hülür, Sağlık Bakan-
lığı yatırım programında
yer alan sağlık tesislerinin
planlanması, proje, ihale
ve inşaat çalışmalarının
aralıksız devam ettiğini
bildirdi. Hülür, 200 yataklı
Alanya Devlet Hastane-
si'nin ihale aşamasında
olduğunu belirtti

Ünal Hülür

Hastane ihale
aşamasında

Bir yılda 45 türde 980 kuş
halkalanıyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce,
Serik Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniver-
sitesi işbirliğinde Boğazkent Mahallesi'nde kurulan is-
tasyonda, kuş halkalama çalışması sürdürülüyor.

Turfanda kirazın kilosu 15 lira
Gazipaşa'da turfanda kiraz hasadı sürüyor. Nisan ayının ortasında baş-
layan hasatta 30 liraya alıcı bulan kirazın kilosu 15 liraya kadar geriledi.

3 bin fide dağıtıldı
Alanya Kent Konseyi’nin öncülüğünde, Alanya Beledi-
yesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde üretimi gerçekleşti-
rilen 3 bin 500 su kabağı fidesi Cuma Pazarı'nda Başkan
Yücel tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.



Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
55,5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı
ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin_500 konut satışı
ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut sa-
tışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış
sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile
Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bay-
burt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI
NİSAN AYINDA 17 BİN 88
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut sa-
tışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9
oranında azalış göstererek 17 bin 88 oldu. Toplam
konut satışları içinde
ipotekli satışların
payı yüzde 39,9 ola-
rak gerçekleşti. İpo-
tekli satışlarda
İstanbul 2 bin 451
konut satışı ve yüzde
14,3 pay ile ilk sırayı
aldı. İpotekli konut
satışının en az ol-
duğu il 2 konut ile
Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ 
SONUCUNDA 25 BİN 695
KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye gene-
linde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,1
oranında azalarak 25 bin 695 oldu. Diğer konut sa-
tışlarında İstanbul 3 bin 662 konut satışı ve yüzde
14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki top-
lam konut satışları içinde diğer satışların payı
yüzde 59,9 oldu. Ankara 2 bin 286 diğer konut sa-
tışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 372
konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının
en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

14 BİN 848 KONUT 
İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı
Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
60,7 azalarak 14 bin 848 oldu. Toplam konut sa-
tışları içinde ilk satışın payı yüzde 34,7 oldu. İlk
satışlarda İstanbul 2 bin 22 konut satışı ve yüzde
13,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u
bin 166 konut satışı ile Ankara ve 854 konut satışı
ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLA-
RINDA 27 BİN 935 KONUT 

EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,1
azalış göstererek 27 bin 935 oldu. İkinci el konut
satışlarında da İstanbul 4 bin 91 konut satışı ve
yüzde 14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki
toplam konut satışları içinde ikinci el satışların
payı yüzde 66,9 oldu. Ankara 3 bin 334 konut sa-
tışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 679
konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI 
OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE

YÜZDE 8,9 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde 383
bin 821 konut satışı gerçekle-
şerek, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 8,9
oranında artış gösterdi. Ocak-
Nisan döneminde ipotekli
konut satışı yüzde 141,4 ora-
nında artarak 146 bin 387,
diğer satış türlerinde ise
yüzde 18,6 oranında azalarak
237 bin 434 oldu. Bu dönemde

ilk defa satılan konutlar yüzde 16 oranında azala-
rak 122 bin 280 oldu. İkinci el konut satışları da
yüzde 26,4 oranında artarak 261 bin 541 olarak
gerçekleşti.

YABANCILARA 2020 YILI
NİSAN AYINDA 790 KONUT

SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 78,8 azalarak 790 oldu. Ya-
bancılara yapılan konut satışlarında, Nisan
2020'de ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı.
İstanbul ilini sırasıyla 150 konut satışı ile Antalya,
47 konut satışı ile Ankara, 30 konut satışı ile İzmir
ve 25 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE
EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN
VATANDAŞLARINA YAPILDI

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 157
konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 103 konut ile Irak,
61 konut ile Rusya Federasyonu, 54 konut ile Af-
ganistan ve 40 konut ile Çin izledi. 

� Haber Merkezi
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ATVATVKANAL A

7.00 ÇÝZ GÝ FÝLM 

8.00 BEL GE SEL

9.00 SÝ NE MA

11.00 BEL GE SEL

12.30 HA BER LER

13.00 CE SUR VE GÜ ZEL(DÝ ZÝ)

14.00 SEN TEZ (TEK RAR)

16.00 BEL GE SEL

17.00 SÝ NE MA

18.30 ÇÝZ GÝ FÝLM

19.30 A NA HA BER BÜL TE NÝ 

20.30 A LAN YA GÜ NE ÞÝ

24.00 ATV A NA HA BER

KANAL A

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

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 

08:00 ANA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

12:00 ARTI HABER(T) 

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ

15:00 SİNEMA 

18:00 SAĞLIK ZAMANI (T)

18:30 ANA HABER 

21.00 HABER SAATİ 

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Hıfzıssıhha
Kurulu kararıyla akşam Yeşildere ve Gebizli
mahallelerinin bazı bölümleri kısmi karanti-

naya alındı. Özelikle Yeşildere Mahallesi'nde 2851
(Eski 1175. Sokak), 2853, 2858, 2864, 2870, 2878 ve
2858. sokaklarda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif
vakalar çıkması, vaka ile temaslıların aynı mahalle
ve farklı sokaklarda ikamet ettiğinin tespit edilmesi,
bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle ilçe genelinde
hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantina
kararı verildi.
Konuyla ilgili Muratpaşa Kaymakamlığının resmi in-
ternet sayfasında yapılan açıklamada, "İlçemiz Yeşil-
dere Mahallesi, kuzeyde Gazi Bulvarı ile Aşık Veysel
Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan güneye doğru Aşık
Veysel Caddesi'nin 32 Nolu Aile Sağlığı Merkezi kav-
şağına kadar sağ tarafının tamamı, 32 No'lu Aile Sağ-
lığı Merkezi kavşağı istikametinden 2778. Sokağın
kuzeye doğru 2773. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar,
sokağın sağ tarafının tamamı, 2773. Sokak ile 2830.
Sokağın kesiştiği noktadan 2830. Sokağın kuzeye
doğru Gazi Bulvarı'na kadar olan kısmının sağ tara-
fının tamamı, Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Cadde-
si'nde bulunan İpek Yapı Kooperatifleri A, B, C, D
Bloklar ve Gebizli Mahallesi 1123. Sokak İpek Sitesi
A, B, C, D, E, F, G, H Bloklarının tamamının
14.05.2020 tarihinden itibaren ikinci bir karar alı-
nıncaya kadar karantinaya alınmasına karar veril-
miştir" denildi.

GÖREVLİ PERSONEL HARİCİ
GİRİŞ ÇIKIŞ OLMAYACAK

Sınırları belirtilen alanın giriş ve çıkışlarının kontrol
altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık per-
soneli, kolluk kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışların kapa-
tılacağı ve vakalar ile teması tespit edilen
vatandaşların 14 gün süre ile tam ev karantinasına
alınması ve bu süreç içeresinde tespit edilecek yeni te-

maslılara da aynı tedbirin uygulanacağının altı çizilen
açıklamada şöyle denildi:
"Karantinaya alınan İpek Sitesi'nde ikamet eden va-
tandaşlarımızın gıda vb. ihtiyaçlarının Muratpaşa
Belediyesi tarafından karşılanmasına, yukarıda be-
lirtilen çalışmaların tedbirlerin ivedilikle planlan-
ması, uygulanması ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesine, gerekli görülmesi
durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının
denetlenmesine, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde
ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nu’nun 282. maddesi gereğince 3.150 TL, Kabahatler
Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para
cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun Bu-
laşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma
başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca
alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca
bu hükme uymayan kişilerin haklarında gerekli adli
işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara
bildirilmesine, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca
5442 il İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sa-
yılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. mad-
deleri uyarınca 14/05/2020 tarihinde oy birliği ile
karar verilmiştir."

KARANTİNADAN KAÇMAYA
ÇALIŞANLARA CEZA KESİLDİ

Bugün sabah saatlerinde ise mahallelerin belirtilen
sokak giriş ve çıkışları polis araçları ve şeritlerle ka-
patıldı. Mahalleyi kuşatan polis ekipleri, giriş ve
çıkışlara müsaade etmedi. Bazı mahalle sakinleri
çeşitli sebeplerden dolayı çıkmak istediklerini po-
lislere iletse de bu talep reddedildi. Karantina ku-
ralını ihlal ederken yakalanan ve sosyal mesafe
kuralına uymayan iki gence ise polis tarafından
cezai işlem uygulandı. � Haber Merkezi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs
(Covid-19) salgını sonrası kıyı kesimlerde
faaliyetleri durdurulan tekneyle amatör ba-

lıkçılık için Antalya’dan müjdeli bir haber geldi.
Balıkçıların yoğun talepleri üzerine İl Umumi Hıf-
zıssıhha Kurulu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu
başkanlığında Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Liman Baş-
kanlığı ve İMEAK Antalya Deniz Ticaret Odası
yetkililerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda, tek-
neyle olta balıkçılığı yapan amatör balıkçılara dün
itibarıyla yasağın kaldırıldığı duyuruldu.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan
kararlarda ise, sahil bantlarında ve iç sularda (kı-
yıdan balıkçılık) tüm amatör balıkçılık faaliyetle-
rinde yasağın uygulanmasına ve su altı tüfeği,
zıpkın vb. aletlerle avcılığın yasağına karar verildi.
Yasağın kalktığı maddelerde ise denizde özel tek-
neler ile amatör su ürünleri avcılığının (olta ile) ya-
pılması serbest bırakıldı. Buna göre balıkçılar,
maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymak
şartıyla denize açılabilecek. 5 metreye kadar olan
balıkçı teknelerinde en fazla 2 kişi, 10 metreye
kadar olan teknelerde 3 kişi, 10 metrenin üzerinde
olan teknelerde ise 5 kişi denize açılıp olta ile balık
tutabilecek.

"BALIKÇILAR ÜYEMİZ 
OLMAMASINA RAĞMEN
BÜTÜN MÜRACAATLAR 

ONLARDANDI"

Korona virüsten balıkçılık sektörünün olumsuz et-
kilendiğini belirten İMEAK DTO Başkanı Ahmet

Çetin, alınan kararın son derece
önemli olduğunu vurguladı. Çetin,
“Sayın valimizin başkanlığında
bir toplantı yaptık. Bugün amatör
balıkçıları normalleşecek. Kıyı ba-
lıkçılığı ve zıpkın balıkçılığı yasak
olacak. 5 metreye kadar olan tek-
nelerde 2 kişi, 10 metreye kadar 3
kişi, 10 metrenin üzeri 5 kişi
olmak üzere sosyal mesafe ve
maske kuralına uyularak tek-
neyle olta kullanılarak amatör ba-
lıkçılık serbest bırakılacak.
Herhangi bir saat sınırlaması ol-
mayacak. Denizci arkadaşları-
mıza Allah kolaylık versin.

Balıkçılar üyemiz olmamasına rağmen bütün mü-
racaatlar onlardandı. Sayın valimize bu konuyu
arz ettiğimizde kendisi de normal karşıladı. İnşal-
lah bu süreci bu şekilde atlatıp, işlerimizin tekrar
aynı düzeyde olmasını temenni ediyorum” dedi.

“27 MAYIS’TA TİCARİ 
TEKNELER DE FAALİYETE

BAŞLAYACAK”

Ticari teknelerde de 27
Mayıs tarihinde normal-
leşme olacağını öngördükle-
rini ifade eden Çetin, “Ticari
teknelerimizin çalışmala-
rına başlaması konusunda
talebimiz oldu. Bazı ticari
teknelerimiz tam kapasiteli
olarak çalışacak. Yaptığımız
talepler bu yönde. Biz de bu
şekilde olacağını tahmin edi-
yoruz. Tenezzül ve günübir-
lik teknelerimiz yüzde 50

kapasiteyle yeni bir karara kadar bu şekilde çalı-
şacak. Tüm hazırlıklar bitti. Tekneler yavaş yavaş
denizle buluşuyorlar. Beklentimiz Mayıs 27’den
sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki gün-
lerimize dönmek” diye konuştu.
Denizlerdeki normalleşme sonrası herhangi bir sı-
kıntının yaşanmayacağını düşündüğünü dile getiren
Çetin, "Denizde sosyal mesafeye uyulduğu sürece hiç-
bir sorun olmayacaktır. Daha temiz ve güzel bir hava.
Sayın hocalarımız suda herhangi bir sorun olmaya-
cağını da açıklıyorlar” dedi.� Haber Merkezi

Giriş çıkışlar kapatıldı
Antalya’da korona virüs tedbirleri kapsamında iki mahalle kısmi
karantinaya alındı. Mahallelerin sokak giriş ve çıkışları polis ta-
rafından kapatılırken, kurallara uymayanlara da ceza yazıldı.

Antalya’da karada başlayan
normalleşme denizde devam ediyor
Antalya’da korona virüs tedbirleri kapsamında tekneyle amatör balıkçılığa getirilen yasağın kal-
dırılmasının ardından gözlerin çevrildiği ticari deniz teknelerinde de normalleşme süreci baş-
lıyor. İMEAK Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ticari teknelerin de 27 Mayıs
tarihinde faaliyetlerine başlayacağı yönünde öngörüde bulunduklarını belirterek, "Beklentimiz
bu tarihten sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlerimize dönmek” dedi.

Sadece 150 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783
oldu. Yabancılara konut satışının en fazla yapıldığı Antal-
ya'da da Nisan ayında sadece 150 konut satışı gerçekleşti
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Türkiye corona virüs salgınındaki başarılı mü-
cadelesinin ardından aşı ve ilaç çalışmala-
rına da hız verdi. Tarım ve Orman Bakanı

Bekir Pakdemirli corona virüse karşı aşı çalışma-
ları hakkında açıklamalarda bulundu. Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covıd-19 antise-
rumu için hayvanlar üzerinde denemelere haftaya
başlanacağını belirterek, "İnşallah ipi Türk veteri-
ner hekimleri, Türk doktorları, Türk sağlıkçıları
göğüsler. Bu işlem başarılı olursa bu bir aşı proto-
tipi üretildiği anlamına geliyor. Neticeye aslında
epey miktarda yaklaşılmış oluyor, işin yüzde 80'i
bitmiş oluyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığının
desteğiyle Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü (Etlik VKMAEM) ve
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş
birliğinde yürütülen "Covid-19'a Karşı Terapötik
Amaçlı Hiperimmunserum (Antiserum) Üretimi"
projesi kapsamında Etlik VKMAEM Viroloji Teş-
his Laboratuvar'ında SARS CoV-2 (Covid-19) vi-
rüsü izole edilerek, genetik sekanslama metoduyla
virüsün haritasının çıkartılması çalışmalarına baş-
landı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli'nin de içerisinde
olduğu tıp ve veteriner hekimlerden oluşan ekip,
Covid-19'e karşı antiserum geliştirme projesi kap-
samında sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir aşa-
maya geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp
Fakültesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu ve aka-
binde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü izinleri ile po-
zitif hasta örnekleri toplanarak, Etlik VKMAEM
imkanları ile virüs izolasyonları tamamlandı.
Virüs izolasyonu, yüksek miktarda üretilmesi ve
inaktivasyonu işlemleri, biyogüvenlik seviyesi 3
(BSL3) olan laboratuvarda uzman ekip tarafından
kısa sürede tamamlandı. Şimdi ise hayvanlar üze-
rinde denemelere başlamak için virüs canlılık
kontrolleri yapılıyor. Kontrollerin ardından tavşan
ve atlar üzerinde denemeler başlayacak. Hayvan
denemelerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı
ile Sağlık Bakanlığı ortak çalışmalar yürüterek
elde edilen immunglobulinleri insanlarda kulla-
nıma uygun olarak saflaştıracak ve elde edilen an-
tiserumlar aşılara uygulanacak.

'BU İŞ BELLİ SAĞLIK RİSK-
LERİ İÇERDİĞİ İÇİN BSL 

3 SEVİYESİNDE BİR 
LABORATUVAR GEREKİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde in-
celemelerde bulunarak, merkezde yürütülen çalış-
malara ilişkin bilgiler verdi. Pakdemirli, "Bu işin
birinci aşaması örnek almak ve onları toplamanız.
Benim eşim de doktor, kendisi de sıklıkla buraya
gelerek çalışmaları takip ediyor. Burada önemli
olan örneği aldıktan sonra virüsün izolasyonunu
yapmanız. İzolasyon denen şeyde, bir balık düşü-
nün balığı kılçığından ayırmak gibi bir şey. Bunun
ardından da 'in aktivasyonunu' yapıyorsunuz.
Bunu da şöyle örneklendirelim, virüsün savaşa git-
meye hazır bir asker olduğunu düşünün, o askeri
öldürmüyorsunuz ama elindeki tüfeği alıyorsunuz.
Bu aşamada yapıldıktan sonra da artık dışarıda
çalışmalara müsait hale geliyor. Bu iş belli sağlık
riskleri içerdiği için BSL 3 seviyesinde bir labora-
tuvar gerekiyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla da
antiserum çalışmaları için hayvanlara vermeye ha-
zırız" dedi.

'HAYVAN SAĞLIĞINA VE 
REFAHINA AYKIRI BİR 

İŞ YAPMIYORUZ'

Yapılacak işlemden hayvanların zarar görmeye-
ceğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Hayvanlar-
dan at ve tavşanı önce hasta edeceğiz.
Hayvanseverler tepki gösterebilir ama virüs ak-
tive olduğu için hayvan sağlığına ve refahına ay-
kırı bir iş yapmıyoruz. Hayvan azda olsa bir
hastalık geçirecek ve o hastalığın sonunda geliş-
tirmiş olduğu antikorların sayısı çoğalacak ve
bizde onları alacağız. Bu çalışma Eylül ayına
kadar sürecek. İlerideki aşı çalışmalarına da
örnek olacak bir çalışma" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADAKİ ÇALIŞMALAR
İTİBARIYLA BİRÇOK ÜLKE-
NİN ÖNÜNDE BULUNDUĞU-

MUZU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Enstitülerin 120 yıllık virüsle ilgili birikimleri ol-
duğunu kaydeden Pakdemirli, "Biz bunları en iyi
şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Biz Sağlık Bakan-
lığımızla koordineli çalışıyoruz ama diğer tüm
kurum ve kuruluşlara da özellikle burada yaptığı-
mız deneylerin de açık olduğunu ifade etmek iste-
rim. İnşallah en yakın zamanda gelişmelerle ilgili
ekstra bilgi sağlayacağız. Dünyadaki çalışmalar
itibarıyla birçok ülkenin önünde bulunduğumuzu
söyleyebiliriz. Bu çalışma başarılı olduğu zaman
da aşı prototipini de üretmiş olacağız" dedi.

MARKETLERDE COVİD-19
TARAMASI

Marketlerden sürüntü örneği alarak Covid-19 ka-
lıntıları üzerine bir çalışma yapıldığını söyleyen
Bakan Pakdemirli, "Marketlerden alınan sürüntü
örnekleri üzerine çalışmamız var. Tamamlayıcı tıp
açısından da çeşitli bitkisel yağların Covid-19'a
karşı etkinliğine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Türk
topraklarında yetişen bitkilerle biz bu virüsün te-
davisinde bir faide sağlanabilir mi sorusuna yönelik
çalışmalarımız sürüyor. Bu musibetin çözülmesi için
tüm kamu kurumları tarafından ciddi bir çalışma
yürütülmekte. Biz buradaki arkadaşlarımızla 24
saat çalışıyoruz. Dünyada bir kişinin daha az ölme-
sine sebebiyet verecek başarılı bir çalışma ile bu işi
neticelendireceksek bu işin uykusu, amanı, zamanı
olmaz. Bizler son sürat çalışıyoruz. İnşallah ipi Türk
veteriner hekimleri, Türk doktorları, Türk sağlıkçı-
ları göğüsler. Bu işlem başarılı olursa bu bir aşı pro-
totipi üretildiği anlamına geliyor. Bunun seri
üretimine ilaç endüstrisi ile bakmak lazım. Neticeye
aslında epey miktarda yaklaşılmış oluyor, işin yüzde
80'i bitmiş oluyor" diye konuştu. � Haber Merkezi

Bakandan aşı açıklaması:

Başlıyoruz

BDDK'dan 
15 bankaya ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis
edilmesi gerekçesiyle 15 bankaya toplam
19 milyon 650 bin TL idari para cezası uy-
gulanmasına karar verildiğini bildirdi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip co-
rona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele süre-
cinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından

kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi. Açık-
lamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, şikayete konu
bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları ta-
rafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen ra-
porda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca
bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi
gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rulunun 14 Mayıs 2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin
(b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin
TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesinti-
siz devam etmektedir." � Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Motorlu
Araçlar ve Römorkları ile Bunlar için Ta-
sarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik

Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Ka-
rayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korun-
ması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği" Resmi
Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle Bakanlık
tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dik-
kate alınarak yapılan çalışmalar sayesinde oto-
motiv sanayisinin uluslararası pazara
entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların
yüksek güvenlik seviyesinde olması amaçlandı.
Düzenlemeyle, kara yollarında can ve mal gü-
venliğini güncel teknolojiye uyumlu olarak ko-
rumak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları

azaltmak adına yeni araçlarda bulunması zo-
runlu gelişmiş güvenlik sistemleri tespit edildi.
Gelişmiş acil (otomatik) frenleme, acil durum
şeritte tutma, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı,
şeritte tutma destek, kör nokta bilgi, olay veri
kaydedicisi (kara kutu), akıllı hız destek, alkol
kilidi kurulum kolaylığı, aracın siber saldırılara
karşı korunması söz konusu güvenlik sistemleri
arasında yer alıyor. Gelişmiş güvenlik sistem-
lerinin kullanımıyla sürücüler, yolcular, yaya-
lar ve bisikletliler için daha güvenli bir ulaşım
imkanının sağlanacağı öngörülüyor. Yönetme-
liğin bazı maddeleri bugünden itibaren geçerli
olurken, bazı maddeleri ise 6 Temmuz 2022 ta-
rihinde yürürlüğe girecek. � Haber Merkezi

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında
ilk dönemi atlatırken, kontrollü normalleşme
süreci hayata geçirilmeye başladı. Bu ek-

sende AVM'lerin ve berberlerin 11 Mayıs'ta hizmet
vermeye başlamasının ardından gözler restoranlara
çevrildi. 18 Mart'tan bu yana paket servis hizme-
tine yönelen yiyecek-içecek sektörü, tekrar hizmet
vermeye hazırlanıyor. Restoranlar sosyal mesafeli
masa konumlandırması ile alınacak hijyen tedbir-
leriyle hizmete başlamak istiyorlar. Tüm Restoran-
lar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı
Ramazan Bingöl, video bağlantı üzerinden korona-
virüsle mücadele sürecinde kısmi olarak kapalı olan
restoranların nasıl bir yol izledikleri hakkında açık-
lamalarda bulundu. Bingöl, Bilim Kurulu ve Sağlık
Bakanlığı çerçevesinde alınacak önlemlerle resto-
ranların hizmete devam etmek istediklerini söyledi.

'BİR AN ÖNCE 
RESTORANLAR OLARAK 

HİZMET VERMEK İSTİYORUZ'

AVM ve kuaförlerin
alınan önlemler
doğrultusunda hiz-
mete başladığına
ve restoranların da
açılması gerekti-
ğini söyleyen Bin-
göl, "Biz bu süreçte
nasıl bir işleyiş ola-
cağıyla ilgili stan-
dartları belirledik.
Hijyen, maske,
masa aralıkları,

tek kullanımlık materyaller gibi hususları belirle-
dik. İnsan sağlığına zarar verilmeyecek şekilde ön-
lemlerimizi alarak biz restoranların açmak
istiyoruz. Ama bunu Bilim Kurulu ve Sağlık Ba-
kanlığı çerçevesinde oluşturulan bir komisyonla
gerçekleştirmek istiyoruz. Biz berberlerden, alışve-
riş merkezlerinden daha riskli olduğumuzu düşün-
müyoruz. Bir an önce restoranlar olarak hizmet
vermek istiyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızda
tamamlanmış durumda" diye konuştu.

'RESTORANLARIN 
YÜZDE 50'Sİ İFTARDA 

PAKET SERVİSİ YAPIYOR'

Bingöl, kontrollü normalleşme döneminde resto-
ranların yüzde 50'sinin tamamen kapalı olduğunu
söyleyerek, "Yüzde 50'si de Ramazanda paket ser-
visi yapıyor. Paket servisini yapanların yüzde 20'si
de paketlerinden memnun" ifadelerini kullandı.

'MASA ARALIKLARI 
1 BUÇUK METRE OLACAK'

Bingöl, restoranların faaliyete devam etmesi duru-
munda alınacak tedbirlerden de bahsederek, "Masa
aralıklarının 1 buçuk metre olacak. Restorana giren
müşterinin ateşini ölçülecek ve personelin kıyafet-
lerine, hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Her otu-
ran müşteriye kolonya ve dezenfektan dökülecek.
Restoranın birçok bölgesine solüsyonların konul-
ması ve çatal bıçakların poşet içerisinde olması gibi
standartlarımız var" şeklinde konuştu.

'RESTORAN SEKTÖRÜNÜN
DURMASI, ÇOĞU SEKTÖRÜ

DE ETKİLİYOR'

Bingöl, bu Ramazan ayında restoranların yüzde
50'sinin iftarlara paket servisi yaptığını vurgulaya-
rak sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda bir
kampanyamız bulunuyor. Eskiden eşiniz dostunuzla
beraber restoranda yaparken, bu sene böyle bir
durum söz konusu değil. Bu şekilde istediğiniz biri-
sine veya durumu olmayan birisine de iftar yemeği
gönderebiliyorsunuz. Restoran sektörünün durması,
çoğu sektörü de etkiliyor. Bu anlamda bizim sektörün
önemi çok büyük". Bingöl, Bilim Kurulu'yla yapıla-
cak çalışmayla beraber alınacak tedbirler doğrultu-
sunda restoranların hizmet vermek istediklerinin
altını çizerek sözlerini tamamladı. � Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli corona virüse karşı aşı çalışmaları hak-
kında açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Corona aşısı için anti-serum ça-
lışmaları başladı. Bunu hayvanlara vermeye başlayacağız" dedi. Pakdemirli öte
yandan çalışmalarda dünyanın birçok ülkesinden önde olunduğunu kaydetti.

Artık zorunlu
Kara yollarında
can ve mal güven-
liğini korumak,
ölümlü ve yaralan-
malı kazaları azalt-
mak amacıyla yeni
araçlarda bulun-
ması zorunlu geliş-
miş güvenlik
sistemlerine ilişkin
esaslar belirlendi.
Gelişmiş acil fren-
leme, sürücü dal-
gınlık ve dikkat
uyarı, şeritte tutma
destek, kör nokta
bilgi, olay veri kay-
dedicisi, alkol kilidi
kurulum kolaylığı
ve aracın siber sal-
dırılara karşı ko-
runması güvenlik
sistemleri ara-
sında yer alıyor

Restoranların
'kontrollü'

hizmet planı
Koronavirüsle mücadele kap-
samında ilk dönemin tamam-
lanmasıyla beraber kontrollü
normalleşmeye geçiliyor.
Oturma alanlarına müşteri
kabul etmelerine izin verilme-
yen restoranlar kontrollü nor-
malleşmeye dahil olmak istiyor.
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ALANYA BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ
İLAÇ, GÜBRE VE ÇİM TOHUMU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/239612 
1-İdarenin
a) Adresi : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - 

ALANYA / ANTALYA ALANYA ANTALYA ALANYA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2425102155 - 2425387002 - 2425102000 - 2425102157
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@alanya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇEŞİTLİ TÜR VE MİKTARLARDA ZİRAİ İLAÇ, GÜBRE VE ÇİM 

TOHUMU ALIMI (34 KALEM) ALANYA BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ İLAÇ, 
GÜBRE VE ÇİM TOHUMU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : T.C.ALANYA BELEDİYESİ
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 180 takvim günüdür. T.C.ALANYA 

BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ`NE BAĞLI BAHÇEHİR 
OKULLARI STADYUMU DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. 
TESLİMAT SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN 
İTİBAREN 180 TAKVİM GÜNÜ İÇERSİNDE YIL SONUNA KADAR 
PEYDER PEY İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE ALINACAKTIR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI 

(OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - 
ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati : 08.06.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin ta-
mamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere il-
gili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK
HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

ZİRAİ İLAÇ, GÜBRE VE ÇİM TOHUMU 
SATIN ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Basın Ant. 1165716

Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can'dan ihracatçılara son da-
kika kredi müjdesi geldi.

Pekcan, "hracatçılarımızın finans-
man ihtiyacı için kullanılacak. İhra-
catçılarımıza finansman desteğine
devam edeceğiz." dedi. Pekcan,
"Türk Eximbank'ın temin ettiği sen-
dikasyon kredisi uluslararası piya-
saların Türkiye ekonomisine ve
bankalarına güvenini göstermekte-
dir. Kovid-19 pandemisinin küresel
ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dö-
nemde, Türk Eximbank 678 milyon
dolar tutarında sendikasyon kredisi
temin etti" diye konuştu. Türk
Eximbank Genel Müdürü Ali
Güney, uluslararası piyasalardan
toplam 678 milyon dolarlık sendi-
kasyon kredisi temin etmelerine iliş-
kin, "Zorlu piyasa koşullarında
gerçekleştirilen bu işlemin ülke eko-
nomimiz ve ihracatımız açısından
değerli olduğunu düşünüyorum."

dedi. Türk Eximbank'tan yapılan
açıklamaya göre, MUFG Bank Ltd.
koordinatörlüğünde bir bankalar
konsorsiyumundan 465,5 milyon
avro ve 166 milyon dolar olmak
üzere toplam 678 milyon dolar tuta-
rında 1 yıl vadeli yeni bir sendikas-
yon kredisi sağlandı. Krediye ilişkin
anlaşma 14 Mayıs'ta imzalandı. An-
laşma dokümanlarına dahil edilen
akordiyon özelliğiyle ilerleyen gün-
lerde mevcut toplam tutarın yüzde
10'una kadar ilave katılım bekleni-
yor. İşlemin toplam maliyeti, Nisan
2019'da sağlanan sendikasyon kre-
disine kıyasla avro dilimde 40 baz
puan, dolar dilimde ise 25 baz puan
daha aşağıda olmak üzere "Euribor
+ yüzde 2,25" ve "Libor + yüzde
2,50" seviyesinde belirlendi. Türk
Eximbank, hedeflenen tutarı aşarak
sağladığı 678 milyon dolarlık kre-
diyle nisan ayında geri ödediği sen-
dikasyon kredisini yüzde 126

yenilemiş oldu. Avrupa, Amerika,
Uzak Doğu ve Körfez bölgelerindeki
toplam 10 farklı ülkeden 24 banka-
nın katılım sağladığı krediye, hem
katılımcı sayısının hem de kredi tu-
tarının artması yoluyla gösterilen
ilgi, Türkiye'ye ve Türk Eximbank'a
duyulan güvenin güçlü bir göster-
gesi oldu.

'SENDİKASYON 
KREDİMİZİ 

HEDEFİMİZİN ÇOK
ÜZERİNDE BİR TU-
TARLA YENİLEDİK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali
Güney, küresel salgın ve yarattığı
belirsizlik ortamında uluslararası
piyasalardan toplam 678 milyon

dolar tutarında sendikasyon kredisi
temin edilmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Tüm dünyayı
etkisi altına alan bu krize ve mali-
yetleri düşürmelerine rağmen, ulus-
lararası piyasalarda önde gelen
yabancı bankalardan hedeflerinin 2
katının üzerinde bir ilgi gördükle-
rini aktaran Güney, şunları kay-
detti: "Gelen bu güçlü talep sonrası
sendikasyon kredimizi başlangıç-
taki hedefimizin çok üzerinde bir tu-
tarla yeniledik. Zorlu piyasa
koşullarında gerçekleştirilen bu iş-
lemin ülke ekonomimiz ve ihracatı-
mız açısından değerli olduğunu
düşünüyorum. Ekonomimizin loko-
motifi konumundaki ihracata daha
güçlü destek için Türk Eximbank
olarak çalışmalarımız hız kesmeden
devam edecek. Gerçekleştirilen sen-
dikasyon kredisinin, ülkemize ve ih-
racat sektörüne hayırlı olmasını
diliyorum." � Haber Merkezi

Koronavirüs pandemisi ne-
deniyle tatilini iptal edecek
olanlara ilişkin Ticaret Ba-

kanlığı Resmi Gazete’de yönetme-
lik değişikliği yaptı. Pandemi
nedeniyle paket tur alanlar tur
şirketine başvuru yapıp ücret ia-
desi talep edebilecek. Ücret iade-
leri uçuş yasağının kalkmasının
ardından 60 gün geçtikten sonra
14 gün içerisinde ödenecek. Öde-
necek tutardan vergi, harç ve ben-
zeri yasal yükümlülükler düşecek.
Resmi Gazete’de yapılan açıklama
şöyle: 
Ticaret Bakanlığından:

PAKET TUR 
SÖZLEŞMELERİ

YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve
29236 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Paket Tur Sözleşmeleri
Yönetmeliğine aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
“Covid-19 salgını nedeniyle sözleş-
menin feshi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönet-
meliğin 16 ncı maddesi kapsa-
mında yapılan bedel iadelerinin,
fesih bildiriminin paket tur düzen-
leyicisi veya aracısına ulaşmasın-
dan itibaren on dört gün içerisinde
yapılması esastır. Ancak, COVİD-
19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tari-
hinden itibaren ifası öngörülen ve
hava yolu ile ulaştırma içeren
paket tur sözleşmelerine ilişkin
bedel iadelerinde, paket tur düzen-
leyicisi veya aracısı tarafından
hava taşıma işletmelerine ödenip
belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş
yasağı kalktıktan sonraki altmı-
şıncı günü izleyen on dört gün içe-
risinde katılımcıya iade edilir.
(2) Katılımcının bilgilendirilmesi
ve açık onayının alınması koşu-
luyla, ödenmesi zorunlu vergi,
harç ve benzeri yasal yükümlü-
lüklerden doğan masraflar hariç
olmak üzere katılımcının ödemiş
olduğu bedel, uçuş yasağı kalk-
tıktan sonraki altmışıncı günü iz-
leyen on dört gün içerisinde iade
edilir.
(3) Katılımcının birinci veya ikinci
fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile bilgilendirilmesi ve onayının
alınmasında ispat yükü paket tur
düzenleyicisi veya aracısına aittir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik ya-
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hü-
kümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
� Haber Merkezi

Turizmde hareketin iç pa-
zarla başlayacağını ve tu-
rizmcilerin de iç pazara

özel uygulamalar yapacağını
belirten AKTOB Başkanı
Erkan Yağcı, tesislerin yeni
dönem için hazırlık yapmaya
devam ettiğini belirtti. Yağcı,
“Yeni normalleşme döneminde
turizmde fiyat değil güven be-
lirleyici olacak. Türkiye tu-
rizmde edindiği deneyim ve
birikimleri ile gelişmelere kolay
uyum sağlayacak bir ülkedir.
Türkiye turizmde yeni normal-
leşme sürecinde de başarı hika-
yesi yazacak” dedi. Salgının
etkilerini sadece bu yılı baz ala-
rak değerlendirmemek gerekti-
ğini ifade eden Yağcı, Türkiye
turizminin. bugüne kadar ya-

rattığı değerlerin yeni dönemin
artıları olacağını ileri sürdü.
Yağcı, bu konuda sektördeki ya-
tırımcıların ve profesyonelleri-
nin yerli olmasının rolüne
dikkat çekti. Turizmin geleceğin
gözde sektörü olmaya devam
edeceğini söyleyen Yağcı, Covid
salgınının geçici bir dönem ola-
cağını ve bu dönemde sağlık
odaklı seyahatlerin ön plana çı-
kacağını kaydetti. Yağcı ayrıca,
''Her şey dahil sitemini en iyi
uygulayan ülkelerin başında
Türkiye ve özelinde Antalya ge-
liyor. Her şey dahil ile salgını
ilişkilendirmemeliyiz. Her şey
dahil misafir tarafından talep
edilen, arzu edilen bir sistem-
dir.'' değerlendirmesin de bu-
lundu. � Haber Merkezi

Karayoluyla yolcu taşımacılığında Coronavirüs
fırsatçılarına karşı harekete geçildi. Ulaştırma
Bakanlığı, firmaların artan maliyetlerini de dik-

kate alarak tavan ücret tarifesi oluşturdu. 31 Temmuz
tarihine kadar geçerli olacak tavan fiyatlar, mesafeye
göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası se-
yahatlerde 100, 301-350 kilometre arası 150, 626- 700
kilometre arası 175, 701-800 kilometre arası 200, 901-
1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak.
2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret
uygulanacak. Tavan ücret tarifesi KDV dahil olarak
tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zo-
runlu indirimler ayrıca uygulanacak. � Haber Merkezi

Yeni kredi sağlanacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi
olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında
sendikasyon kredisi temin etti" dedi. Pekcan ihracatçıların finansman ihti-
yacı için kullanılacak kredi ile birlikte desteğe devam edeceklerini bildirdi.

Yeni dönemde öncelik fiyat
değil 'güven' olacak

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, yeni dönemde turizmde önceliğin fiyat değil güven olacağını söyledi.

Ücretler geri ödenecek
Ticaret Bakanlığı, paket tur alanlara ilişkin Resmi Gazete’de yönetmelik değişikliği ya-
yınladı. Buna göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle paket tur alıp tatile gitmekten vaz-
geçenlere ücretleri uçuş yasakları kalktıktan 74 gün sonrasına kadar ödenmesi gerekiyor.

Bakanlık harekete geçti! 

İşte bilet fiyatları
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında yapılan fahiş fiyat zam-
larının büyük tepki çekmesinin ardından Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık karayoluyla yolcu
taşımacılığında tavan fiyat belirledi. 101 km'lik yolculuk
100 TL'yi geçemeyecek. En uzun mesefa ise 500 TL oldu.
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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

TFF önceki gün "Süper Lig'in 12
Haziran'da, 1. Lig'in 19 Hazi-
ran'da, 2'nci ve 3'ncü Lig ile Böl-

gesel Amatör Ligin ise 18 Temmuz'da
başlayacağını duyurdu. Kulüpler de fe-
derasyonun açıkladığı "Futbola Dönüş
Protokolü"ne uygun şekilde idmanlara
başladı. Son 10 günde Süper Lig'den
Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve
Galatasaray; 1. Lig'den BB Erzurums-
por, Giresunspor, 2. Lig'den ise Sancak-
tepe, bu süreçte pozitif vaka açıklayan
ekipler oldu. İlerleyen günlerde farklı
takımlarda da vakaların olmasına yö-
nelik endişeler artarken bu tabloda lig-
lerin, deplasmanlı şekilde nasıl
başlayacağı merak konusu.

AMATÖRLER 
HABER BEKLİYOR

Amatör Liglerin akıbeti ise henüz belli
değil. Kalan maçları oynamak isteme-
yen amatör kulüplerin yöneticileri bu
süreçte mağdur olduklarını ve büyük
sıkkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

TFF'nin Amatör İşler Kurulu'ndan
haber bekleyen kulüpler, kalan maçla-
rın oynanmasını istemiyor. Evlerine ve
memleketlerine giden futbolcuları tek-
rar toplamanın oldukça zor olduğunu
belirten kulüp yetkilileri, "Şu an bir
kaos ortamı var. Herkesin oyuncuları
dağıldı, tekrar toplamak zor.  Zaten
ekonomik sıkıntı içerisindeydik, şimdi
biz kalan 3-4 maç için yeniden nasıl top-
lanalım! Ligi burada bitirip gelecek
sezon hazırlıklarına başlayalım." şek-
linde açıklamalarda bulundular.

MAHMUTLAR-
SPOR'A COVİD-19

PİYANGOSU

Antalya Süper Amatör Lig'de se-
zonun tamamlanmasına 3 hafta
kala liglere ara verilmişti. Son
üç haftaya Korkuteli Belediyes-
por ile Demre Belediyespor 53'er
puanla ligin zirvesinde girerken,
Manavgatspor, Antalya Demirs-
por ve Mahmutlarspor küme

düşmeyi garantileyen takımlar ol-
muştu. Liglerin oynatılmaması duru-
munda Alanya temsilcisi
Mahmutlarspor ligden düşmeyecek.
Alttan gelen takımlarla birlikte Süper
Amatör Lig gelecek sezon 16 takımla
oynanacak.

'YAŞAR İNCEBIÇAK
OYNATILMASIN'

Yaşar İncebıçak, ASKF Alanya
Şube Başkanı Yaşar İncebıçak,

amatör liglerin oyna-
nıp oynanmayacağı
ile igili henüz net bir
kararın bulunmadı-
ğını söyledi. Amatör
liglerin akıbetini ken-
dilerininde merak et-
tiğini söyleyen Yaşar
İncebıçak, "İnsan
sağlığı herşeyden
önemli. Benim görü-
şüm liglerin bitiril-
mesi. Bu sezon için

küme düşmeyi kaldırıp liginde birinci
olanları da bir üst lige yükseltmek ve
kimseyi üzmeden bu srounu aşmak en
mantıklısı. Hiçbir sporcumuzun riske
sokulmaması gerektiğini düşünüyo-
rum" diye konuştu.  � Ercan YILDIRIM

ALANYA BELEDİYESPOR
KAPILARINI AÇIYOR

Alanya Belediyespor başkanı Mhmet
Erken konuyla ilgili alanya Posta Tv
'ye, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın

spor faaliyetleirne haziran ayı içerisinde
izin vermesi bekleniyor. açıklanacak tarihle
birlikte bizde 16 branşta faaliyetlerimize
başlayacağız. İdmanlara ve spor kurslarına
başlamadan önce antrenörlerimizle bir top-
lantı yapacağız. Gene idmanalrımızı Genç-
lik ve Spor Bakanlığının belirlediği kriterler
göre hijyenik bir ortamda kurallara uygun
olarak yapacağız" açıklamasında bulundu.
� Ercan YILDIRIM

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile
toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kuru-

lu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş
ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig
Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuru-
ları dikkate alınarak, yeni bir değerlendir-
mede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nede-
niyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda be-
lirtilen tarihlerde başlatılmasına karar
vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan
edildiği gibi 12 Haziran 2020
2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020
3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18
Temmuz 2020
4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Tem-
muz 2020 � Ercan YILDIRIM

VE 'NSAKALA YALANLADI
İsmi Beşiktaş ile anılan Alanyaspor'un sol
beki Fabrice N'Sakala, kendisinin Beşiktaş'a
imza attığı iddia edilen haberi yalanladı. 

Aytemiz Alanyaspor’da
forma giyen Demokra-
tik Kongolu 29 yaşın-

daki Fabrice N'Sakala, Süper
Lig ekiplerinden Beşiktaş’a
transfer olacağı yönünde
çıkan haberleri yalanladı.
N'Sakala, Instagram hesabın-
dan yaptığı açıklamada,
transfer olacağı yönünde
çıkan haberi paylaşarak üze-
rine ''yalan haber'' yazdı.
N'Sakala, paylaşımında çıkan
haberlerin yalan olduğunu be-
lirterek, “ Üzgünüm bu haber-
ler yalan. Bu gerçeği
yansıtmayan haberler yüzün-
den çok fazla mesaj alıyorum”
dedi. � Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerin başlamasına karar verse de kulüplerden art arda gelen
koronavirüs vakaları durumu çıkmaza soktu. Amatör Kulüpler ise kalan maçları oynamak istemiyor. 

Antalya Süper Amatör Lig Puan Durumu

TA KIM LAR O G B M A Y  P

1.Korkuteli Bld. 21 17 2 2 63 15 53
2.Demre Bld. 22 17 2 3 58 11 53
3.ASAT Gençlik 21 14 3 4 62 21 45
4.Muratpaşa 21 14 3 4 61 25 45
5.Kumluca Bld. 21 11 5 5 47 20 38
6.Finike Bld. 21 10 2 9 48 40 32
7.Kınıkspor(-3) 21 10 3 8 42 35 30
8.Lara Fut. Eğt. 21 8 5 8 50 37 29
9.Payallarkonaklı21 7 4 10 33 40 25
10.Türklerspor(-3)21 6 4 11 32 46 19
11.Mahmutlarspor22 4 2 16 28 72 14
12.Demirspor 22 1 1 20 11 94 4
13.ManavgatsporLigden çekildi

Amatör Kulüpler
belirsizliğin sona
ermesini istiyor

ASKF Alanya
Şube Başkanı

Yaşar İncebıçak

Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya
hesabından yapılan paylaşımda, "Ko-
ronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu,

teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun
dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıkla-
rına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Antalyaspor'un sosyal medya hesapların-
dan yayımlanan mesajda ise, "Erzurums-
por'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan
futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geç-
miş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sü-
rede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."
ifadeleri kullanıldı. � İHA

Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve
Alanyaspor, 4'ü futbolcu 11 perso-
nelinin yeni tip koronavirüs testi po-
zitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir
Belediye Erzurumspor için "geçmiş
olsun" mesajı yayımladı.

ALANYASPOR'DAN
ERZURUMSPOR'A

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Koronavirüs salgın hastalığı
nedeniyle yaklaşık iki aydan
bu yana tüm yurtta spor fali-
yetleri yapılmıyor. Bütün ku-

lüğpler gibi iki aytdır hiçbir
spor faaliyeti gerçek-
leştirmeyen Alanya

Belediyespor, konuyla
ilgil sosyal medya 

hesabından bir duyuru
yayınladı. Alanya Beledi-

yespor Kulübü, koronavirüs
salgın hastalığında görülen ya-
vaşlama ve tedbirlerin azaltıl-
ması üzerine spor faaliyetlerini
Haziran ayında yeniden başla-
yacağını duyurdu. 

TFF Yönetim
Kurulu Kararı

RAKİPLERDEN HABERLER

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesin-
den konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyun-

cuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve
yardımcıları ile performans,
sağlık, idari ve destek kadro-

larındaki tüm çalışanlara spon-
sor hastanelerimiz Medical
Park ve Liv Hospital’ın katkı-
larıyla dün sabah (14 Mayıs)
yapılan Covid 19 PCR testleri
sonuçlanmış ve performans
ekibimizdeki bir yardımcı per-

sonelimizde pozitif vakaya rast-
lanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık
Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolas-
yon, tedavi ve takip protokolleri devreye so-
kularak takımımızın antrenmanları 6 gün
süreyle durdurulmuştur. Bu süre sonrası test-
ler tekrar edilecektir" denildi. � İHA

GALATASARAY'DA
İDMANLAR DURDURULDU

Galatasaray Futbol A Takımı performans eki-
binde görevli bir yardımcı personelin korona
virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

GRUP İDMANLARI
SÜRÜYOR

Aytemiz Alanyaspor, pazar
gününü izinli geçirecek.

Haziran ayının ikinci haftasında kaldığı
yerden yeniden başlayacak olan Süper
Lig'in kalan sekiz haftası için takım-

lar hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklara 4
Mayıs tarihinde başlayan Aytemiz Alanyas-
por'da çalışmalarına 8'erli gruplar halinde
devam ediyor. Turuncu-yeşilliler, ısınma ça-
lışmasıyla başladığı dünkü idmanda daha
sonra pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar
alanda serbest oyun çalışmasıyla sona erdi. �
Ercan YILDIRIM

Alanyasporlu futbolcular hafta-
sonu dinlenecek (Manolis Siopis)

Fabrice N'Sakala geçtiğimiz günlerde Alanyaspor
ile Türkiye Kupasını kazanmak istediklerini transfe-
rin daha sonra konuşulması gerektiğini söylemişti
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