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SORUNLARA EL ATTI
Salgına rağmen çalışmalarına aravermeyen Başkan Yücel, elektrik,su ve şebeke kesintileri ile ilgili so-runları kurum müdürleri ile gör-üştü. Yücel, Sülüklü ve KeşbeleniYaylalarına elektrik verildiğini,Kozarası’na da bayram öncesielektrik verileceğini müjdeledi.
PROJELERİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

ALTSO Başkanı Şahin de, BaşkanBöcek'le görüştü. Yapımı tamam-lanmayan Hal Projesi ve SanayiSitesi ile ilgili görüşme için Antal-ya’ya giden Şahin, salgın sürecinerağmen projelerin peşini bırak-madı. Şahin, "ALTSO’nun imalatçıfirmalara yönelik sanayi site pro-jesi için Böcek’ten tam destekaldık" dedi.                        � 2-4'TE

MASKELI CABA
Koronavirüs tedbirleri kontrollü olarak esnetilirken, normalleşme sürecine yöneticiler detedbirler alarak ayak uydurdu. Alanya Belediye Başkanı ve ALTSO Başkanı da kontrollühayata örnek teşkil edecek şekilde proje takibi ve iş toplantılarına katılmaya başladı. 

ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ola-rak görevini yürüten Prof. Dr. ErdoğanAslan, ALKÜ’ye Rektör Yardımcısı olarakatandı. Rektör Yardımcısı Aslan, üniversi-tedeki yeni görevine başladı.            �6'DA

ALKÜ'ye yenirektör yardımcısı

2019'da gelen herüç turistten biriniRusların oluştur-duğu turizm sektö-ründe, 'Ruslar nezaman gelecek?'sorusu yanıt arı-yor. Türkiye’ninturizm önlemleriniöven Yerhov, Rusturistin ne zamanülkeye geleceğineilişkin açıklamadabulundu. Yerhov, "Açık-çası net tarih ve rakamtahminlerinden uzakdurmaya çalışıyorum.Rus atasözünde belirtildiği gibi,‘Her şeyTanrınıntakdiri’’dedi. 
� 9'DA

Büyükelçi Allah'a havale etti
Koronavirüs salgını ile birlikte sekteye uğrayan turizmde, bekleyiş sürüyor. Alan-
yalı turizmcilerin gözü  Rusya'dan gelecek haberde iken, Rusya’nın Ankara Bü-
yükelçisi Yerhov ‘Rus turist ne zaman gelecek?’ sorusuna ‘Tanrı bilir’ yanıtı verdi

Dimçayı cansuyuna kavuştu

Yeterli seviyede suyu verilmemesi sebebiyle suyu aza-
lan Dimçayı, görüntüsüyle vatandaşları şaşkına çevir-
mişti. Önceki gün konunun gündeme gelmesinden
sonra dün çaya can suyu verildi.                           � 4'TE

Tamamen kapalı olacak
24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi
ve 26 Mayıs Salı günleri market, bak-
kal, manav, kasap ve kuruyemişçiler
ile online satış yapan işletmeler ta-
mamen kapalı olacak. Fırın, pastane
ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs
günlerinde hizmet verebilecek. 

Vali Karaloğlu, 21 ve
22 Mayıs'ta Ramazan
Bayramı öncesi yo-

ğunluğu sebebiyle ber-
berlerin 08.00'den

24.00'e kadar
hizmet verebile-
ceğini açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulutoplantısının ardındanaçıklamalarda bulunanSağlık Bakanı Koca,'HES kodu' ile güvenliyolculuk yapılacağınıve 65 yaş üstü vatan-daşların ilgili izinkapsamında bu-günden itibaren'memleketlerine'gidebilecekleriniduyurdu.

Memleket izni çıktı

Fahrettin Koca

Münir Karaloğlu

Berberler gece yarısına kadar açık
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Tüm ekonomik göstergeler
ve turizmin ekonomi üze-
rindeki çarpan etkisinin

farkında olan tüm çevreler seyahat
hareketlenmesinin, ortaya çıkan bu
daralmadan çıkışın en önemli araç-
larından biri olduğunun farkında..
Bu nedenle şu anda hemen hemen
tüm dünyada olan seyahat kısıtla-
malarının sağlık güvenliğini de
zaafa uğratmadan gevşetilmesi ve
kaldırılması ile ilgili yoğun bir çaba
harcıyorlar. Özellikle Avrupa ve
hedef pazarlar açısından bakıldı-
ğında bu seneki gelen misafir sayı-
sındaki daralmanın %60-80
arasında gerçekleşmesi bekleniyor. 

Dünya Turizm Örgütünün
yayınladığı üç senaryoya  göre
sektörün beklentileri salgının
seyrine göre güncelleniyor.

Mevcut senaryolarda uluslar-
arası seyahat kısıtlamalarının; 

**Temmuz ayı başlarında
kaldırılması durumunda %58 

**Eylül ayı başlarında kaldı-
rılması durumunda %70 

**Aralık ayı başlarında kal-
dırılması durumunda  %78 

Oranında daralma ile dünya
turizm hareketleri bu yılı kapata-
caktır. Hangi senaryo gerçekle-
şirse gerçekleşsin ortaya çıkacak
2020 resmi sektörün karşılaştığı
en büyük kriz olarak tarih sayfala-
rındaki yerini alacaktır. Konu ile
yapılan öngörüler küresel an-
lamda içinde bulunduğumuz yılın
ikinci yarısında nispi bir iyileşme
olsa da 2021 yılının toparlanma
yılı olacağı görüşünde..

Kademeli olarak önce ülke
içinde sonra birlik içinde ve en son
birlik dışında seyahat kısıtlamaları-
nın kaldırılması kendi ülkeleri içinde
olduğu gibi ülke dışındaki ekono-
mik döngüye de katkı sunacak bu
hareketlenme sosyal alanda oluşa-
bilecek sıkıntılarında önüne geç-
mesi bakımından önemli olarak
değerlendiriliyor.

Bu yeni durumda kısıtlamaları-
nın kaldırılmasında takip edilen en
önemli yol, özellikle yeni sağlık ve

güvenlik uygulamalarının seyahat
sektörünün tüm aşamalarında belir-
lenerek uygulanması ve seyahat ha-
reketlenmesini misafir gözünde
daha güvenli hale getirmektir. Özel-
likle 2019’un  son günlerinden bu
yana oluşan psikolojik ortamda her
şeye rağmen seyahat etmeye halen
hazır kitlenin bu endişelerine cevap
verecek protokolleri uygulama alan-
larına aktarmak, hükümetlerin yön-
lendirmesi ile sektör paydaşlarının
en önemli uğraşı alanları olarak gö-
rünüyor.. Ayrıca seyahat edenlerde
bu virüsün destinasyon da tekrar
görülmesi halinde izlenecek yol, or-
taya çıkabilecek sorunların yönetil-
mesi de sektörün önünde bekleyen
soru işaretleri olarak duruyor. 

Bugünlerin deyimiyle “yeni nor-
maller” günlük yaşantımızın ya-
nında seyahat alışkanlıklarımızda
ve beklentilerimizde de  bir takım
değişikliklere sebep olacaktır. 

Misafir “kendini güvende “ his-
sedeceği ülkeyi, destinasyonu tercih
edeceği gibi misafiri kabul eden ül-
kede seyahat kısıtlanmasının kaldırıl-
ması esnasında misafir kabul
edeceği ülkeleri belirlerken  bu kri-
terleri göz önünde bulunduracaktır.. 

Ekonomilerin tekrar toparlanma-
sında ve insanların uzun zamandır
birbirine “sosyal mesafe “ kav-
ramı nedeniyle uzak kalması so-
nucu oluşan olumsuz sosyal
ortamın iyileşmesinde “turizm “
önemli araçlardan biri olarak kabul
eden hükümetler sektörün bir an
önce hareketlenmesi için çalışmala-
rını yoğunlaştırırken bizlere de şim-
dilik mecbur kalmadıkça dışarı
çıkmayarak , çıkmak durumunda
kalırsak “sosyal mesafe” kuralla-
rına uyarak ve “maske” kullana-
rak  olumlu katkımızı vermek
düşüyor..

Turizmin seyri…

Kontrolden
çıkınca

direğe çarptı
Alanya’da kontrolden çıkan
otomobilin sürücüsü elektrik
direğine çarparak yaralandı.

Kaza, saat 01.40 sıralarında Kes-
tel Mahallesi’nde meydana geldi.
İlçe merkezine seyir halinde olan

Gamze G. (29), idaresindeki 07 EBC 77
plakalı otomobil direksiyon hakimiye-
tini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil
yol kenarında bulunan elektrik direğine
çarptı. Meydana gelen kazada sürücü
Gamze G. Ve yolcu olarak bulunan Se-
miha B. (52) ihbar üzerine olay yerine
gelen sağlık ekipleri tarafından ambu-
lansla Alanya Alaaddin Keykubat Üni-
versitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine götürüldü. Burada teda-
viye alınan Gamze G. Ve Semiha B.’nin
sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yücel vatandaşın sorununa el attı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ziyaretine gelen ASAT, TELEKOM ve CK Akdeniz Elektrik Alanya Mü-
dürleri ile gerçekleştirdiği istişare toplantısında, vatandaşların talep ve önerilerini ileterek fikir alışverişinde bulundu.

ASAT Alanya Şube Müdürü Mehmet
Oral, CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Alanya Bölge Müdürü Emin Şekeroğlu

ve Türk Telekom Alanya Müdürü Erman Ataş
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i maka-
mında ziyaret etti. Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, hem merkezde hem de kır-
sal mahallelerde yaşanan elektrik, su ve şe-
beke kesintilerini sorumlu müdürlere birinci
ağızdan iletti. Ziyarette yapılan ve yapılacak
olan yatırımlar değerlendirilirken Başkan
Yücel, vatandaşın taleplerini ilgili müdürlerle
istişare etti.

SÜLÜKLÜ VE KEŞBELENİ
ELEKTRİĞE KAVUŞTU

Alanya’nın hizmet ağında önemli bir yere
sahip 3 müdürlüğün ziyareti hakkında bilgi
veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel; “Bugün ASAT, Telekom ve CK Akdeniz
Elektrik’in kıymetli müdürlerini ağırladık.
Şehrimizde yapılan ve yapılacak yatırımların
yanısıra vatandaşlarımızın taleplerini kendi-
lerine ilettik. Emin Müdürümüz Mahmutlar
Mahallemizin Sülüklü ve Keşbeleni yaylala-
rına elektrik verildiğini, Kozarası’na da bay-
ram öncesi verileceğini müjdeledi. Özellikle
doğal kış koşullarından hasar gören elektrik
hatları, koronavirüs pandemisi nedeniyle fab-
rikalarda üretim olmamasına rağmen CK Ak-
deniz Elektrik tarafından taşeron firmalara
yaptırılarak vatandaşların mağduriyeti engel-
lenmeye çalışılıyor.  Kıymetli Müdürlerimize
nazik ziyareti için teşekkür ediyor, görevle-
rinde sonsuz başlarılar diliyorum.”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) eski Rek-
törü Ahmet Pınarbaşı’nın oğlu Taha Furkan Pınarbaşı,
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak

İster programının yarışmacısı oldu.  Babasının eğitim kariyeri
için gittiği ABD’de doğan 23 yaşındaki Taha Pınarbaşı, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu ve ya-
rışmaya Alanya’da bulunan kız kardeşinin ısrarı üzerine katıl-
dığını söyledi. Yarışmada ödül kazanması durumunda bu parayı
eğitim hayatı için kullanacağını söyleyen Pınarbaşı, ilk hedefi-
nin 15 bin TL’lik ikinci barajı aşmak olduğunu belirtti. İlk 3 so-
ruyu hızlı bir şekilde cevaplandıran Pınarbaşı, “Hangi ilin
valiliğinin internet sitesinde ‘İncir’ başlıklı bir sayfa bulun-
maktadır?” sorusunda uzmana danıştı. Uzmanın desteği ile
‘Aydın’ olan doğru cevabı seçen Taha Pınarbaşı, sesli soru olan
5’inci soruda ise telefonla joker hakkını kullanarak babası
Ahmet Pınarbaşı’nı aradı. “Akşam oldu hüzünlendim ben yine
adlı şarkıda hangisine ‘Hasret kaldım’ denir?” sorusuna baba-
sına güvenerek ‘Gözlerinin rengine’ doğru şıkkı seçen Taha Pı-
narbaşı, bir sonraki soruda ise elendi.  “Susam Sokağı’ndaki
şarkıya göre ‘tırtıllar asla, asla, asla’ ne yapmaz” şeklindeki so-
ruda yüzde 50 joker hakkını kullanan Pınarbaşı iki seçenek ara-
sında ‘Kahverengi bot giymez’ yerine ‘Kelebeğe dönüşmez’ yanlış
cevabını vererek sadece 1000 TL ödül ile yarışmadan ayrıldı.

Yarışmadan bin TL ile ayrıldı
ALKÜ’nün eski Rektörü Ahmet Pınarbaşı, oğlunun yarışmacı olduğu Kim Milyo-
ner Olmak İster yarışmasına telefon jokeri ile bağlanarak bir soruyu cevapladı.
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İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge-
ler çerçevesinde denetimlerini sürdüren
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı

ekipler, ilçenin 7 farklı noktasında denetim
yaptı. Ekipler, dışarı çıkması yasak olan yaş
gruplarına yönelik kimlik kontrolü yaparken,

sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske
takılması konusunda uyarılarda bulundu.
Kurallara uymayan, uyarıları da dikkate al-
mayan kişilere ise ‘Kabahatler Kanunu’na
göre idari para cezası kesildi. Yetkililer dene-
timlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Bayramda işletmeler
nasıl çalışacak?

Türkiye tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek.
Corona virüs salgını nedeniyle 81 ilin tamamında sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, 23-24-25-26 Mayıs'taki
kısıtlamada hangi dükkanlar açık olacak? Market, bakkal,
manav, kasaplar ve kuruyemişçiler nasıl çalışacak? 

Corona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zon-
guldak'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtla-
ması bu kez 81 ilde uygulanacak.

Ramazan Bayramı arefesi, yani 23 Mayıs Cumartesi gününden
başlamak üzere, 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak.
Peki bayram boyunca sürecek 96 saatlik kısıtlama süresince
hangi dükkanlar açık olacak?
Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa
çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs
Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler
saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav,
kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında
bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılan-
masıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli va-
tandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal,
manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise
market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış
yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.
Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin ta-
mamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek,
unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak. Vatandaşların dışarı çıka-
madığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri, sadece eve/adrese
servis şeklinde satış yapabilecek.
Seyahat izin belgeleri de sokağa çıkma kısıtlaması süresince ge-
çerli olacak.

Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu tarafından Alanya
İlçe Emniyet Müdürlü-

ğü’ne gönderilen yazılı tebliğde
koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında sezonluk yaylalara çıkan
vatandaşların gidişlerinin tek
yönlü olması gerektiği belirtildi.
Gönderilen yazıda, “Yaz ayla-
rında kentleşme problemleri,
hava sıcaklıklarının oluşturul-
duğu olumsuzluklar ve küçük ta-
rımsal faaliyetler nedeniyle pek

çok ilimizde yaylalara mevsimsel
göç olgusu mevcuttur. Yaylalara
yönelik mevsimsel göç olgusu Ko-
ronavirüs salgının etkileri çerçe-
vesinde değerlendirilmiş, Yaylaya
tek yönlü gidiş olması ( git-gel ya-
pılmaması), Yaylaya gidecek kişi-
nin/kişilerin Covit-19 bulaşıcı
açısından sorunsuz olması, (pozi-
tif vaka veya Sağlık Bakanlığı fi-
liyasyon sisteminin içinde yer
almaması), Ulaşımda sosyal me-
safe ve diğer kurallar ile ilgili Ge-

nelgelere uyulması, koşulları ile
20.05.2020 tarihinden itibaren
vatandaşlarımızın bu yöndeki ta-
leplerine izin verilmesi kararına
varılmıştır. Bu kapsamda yayla-
lara mevsimsel göç olgusunun ya-
şandığı illerimizde, her ilin
yöresel ve toplumsal koşullarına

göre yaylaya çıkış ve salgın has-
talıkla mücadele süreci birlikte
değerlendirilerek gerekli planla-
maların yapılması, kararların
alınması ve uygulamanın yuka-
rıda açıklanan çerçevede yürütül-
mesi hususunda, Gereğini rica
ederim” ifadeleri kullanıldı. 

Ramazan Bayramı süre-
since Covid-19 salgınının
halk sağlığı açısından oluş-

turabileceği riskleri yönetebilmek
adına ek tedbirler alındı. 81 ilde
Ramazan Bayramı arifesine denk
gelen 23 Mayıs Cumartesi gü-
nünden başlayarak 24-25-26 Ma-
yıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanacak. 

SADECE ŞEHİTLİK-
LERE İZİN VAR

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne
göre mezarlık ziyaretlerine de
kısıtlama getirildi. Sadece şehit
yakınları valilik ve kaymakam-
lıklara başvurarak ziyaretlerini

gerçekleştirebilecek. İçişleri Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan
Ramazan Bayramı genelgesinde
şu ifadelere yer ve-
rildi:"24.05.2020 Pazar gününe
(bayramın birinci günü) münha-
sır olmak üzere aziz şehitlerimi-
zin kabirlerini ziyaret edecek
anne, baba, eş, çocuk ve kardeş-
leri ile ihtiyaç halinde refakatçi-

leri (şehit yakınlarımızın şehit-
liklere ulaşımları talepleri ha-
linde valilik/kaymakamlıklarca
sağlanacaktır.)
Belirtilen istisnalar dışındaki
tüm vatandaşlarımızın evlerinde
kalması esastır."

MEZAR 
ZİYARETLERİ 

BAYRAMDAN ÖNCE

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan
ayı başında 81 ilin valiliğine gön-
derdiği Ramazan tedbirleri' ge-
nelgesinde ramazan ayı boyunca
türbe ziyaretleri yasaklanmış,
mezarlık ziyaretleri de kontrollü
olmak şartıyla izin verilmişti. 81
ilde uygulanacak sokağa çıkma
yasağı nedeniyle mezarlıklara gi-
dilemeyecek. Mezar ziyaretleri
bayramdan önce yapılabilecek.
Mezarlıkların girişlerinde ateş öl-
çümü yapılacak, sosyal mesafe
kuralı ve maske kullanımına iliş-
kin kontrollere ağırlık verilecek.

Sürücülere maske ve sosyal
mesafe denetimi

Alanya'da koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında polis ekipleri araçlarda maske ve
sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı.

Mezar ziyaretleri bayramdan
önce yapılacak

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi
gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtla-
ması uygulanacak. Bu nedenle mezarlık ziyaretleri bayramdan
önce yapılacak. Sadece şehit yakınları valilik ve kaymakamlık-

lara başvurarak ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Yaylacılar dikkat
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bu
yıl yaylacıları da vurdu. Salgın tedbirleri kapsa-
mında yayınlanan son genelgede sezonluk
yayla göçlerinin tek yönlü olması kararlaştırıldı.



4 Perşembe 21 Mayıs 2020 POLİTİKA

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile
Alanya ve Büyükşehir Meclis
Üyesi Erkan Demirci’yi maka-

mında kabul eden Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek, ardından
Alanya projelerini görüşmek üzere bele-
diye bürokratlarının da katıldığı bir top-

lantı yaptı. Toplantıda, Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Alanya’da yapımına devam
ettiği, yarım kalmış Alanya Toptancı Hal
Projesi başta olmak üzere, ilçeye kazan-
dırılacak hizmetler ve projeler masaya
yatırıldı. Projelerle ilgili ALTSO Başkanı
Şahin ile görüş alışverişinde bulunuldu.

'PROJEYİ 
TAMAMLIYORUZ'

Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, görüşme ile

ilgili şu bilgileri verdi:
“Alanya’da projesi
ALTSO tarafından ha-
zırlanmış ancak yarım
kalan toptancı hal pro-
jesi var. Projeyi ta-
mamlıyoruz. İnşaat
sürüyor. ALTSO Baş-
kanımızla projenin
ilerleyişi ile ilgili görüş
alışverişinde bulun-
duk. Alanya’ya neler
yapabiliriz bunları ko-
nuştuk. Alanya’ya ka-
z a n d ı r a c a ğ ı m ı z
hizmetleri paylaştık.
Pandemi sürecini ta-
mamladıktan sonra
Alanyamızda güzel ça-
lışmalar başlatacağız.
Katkıları için kendile-
rine teşekkür ediyo-
rum.”

DESTEKLERİNDEN DO-
LAYI TEŞEKKÜR ETTİ

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alan-
ya’ya desteklerinden dolayı Başkan Bö-
cek’e teşekkür ederek, “Alanya toptancı
sebze meyve halimizin ilerleyişi ve ta-
mamlanması ile ilgili başkanımızla gör-
üştük. Belediye yöneticileri ve teknik

arkadaşlarla projenin son durumu ile il-
gili istişarelerde bulunduk. Bunun ya-
nında ALTSO’nun imalatçı firmalara
yönelik yapım aşamasında olan bir sa-
nayi site projesi var. Alanya’daki imalat
yapan firmaları bir araya toplamak isti-
yoruz. Bu proje için de Başkanımız Mu-
hittin Böcek’ten tam destek aldık.
Alanya’daki sorunlara hızlı bir şekilde
çözüm bulmasından dolayı Muhittin
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

Alanya projeleri masaya yatırıldı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarette, başta Alanya Toptancı Hali olmak üzere büyükşehirin Alanya’ya kazandıracağı projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe
örgütü yönetim kurulu top-
lantılarını covid-19 tedbirleri

kapsamında gerçekleştirdi. İlçe bi-
nasında yapılan yönetim kurulu top-
lantısına Cumhuriyet Halk Partisi
Alanya İlçe Başkanı Coşkun Kara-
dağ Başkanlık etti.  CHP İlçe Baş-
kanı Coşkun Karadağ, Ramazan
Bayramı’nda sokağa çıkmama yasa-
ğını desteklediğini söyledi. Parti bi-
nasında konuşan Coşkun Karadağ,
‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’ kutlamalarında
emeği geçenlere teşekkür etti. Kara-
dağ, “Bugünlerde bile Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak
çok güzeldi. Bunu gereği şekilde yap-
tık” dedi.

'SOKAĞA ÇIKMAMA
YASAĞINI 

DESTEKLİYORUM'

Koronavirüs konusunda vaka sayıla-
rının düştüğüne dikkat çeken Kara-
dağ, “Ben tedbirin kesinlikle elden
bırakılmaması ve ikinci bir dalganın

Alanya’da ve ülkemizde yaşan-
maması için gerekli tedbirlerin
alınmasında çok fayda görüyo-
rum. Ramazan Bayramı’nda
sokağa çıkmama yasağını da
destekliyorum” diye konuştu. 

'AK PARTİ DÖNÜP
KENDİSİNE 
BAKMALI'

Gülevşen Camii’nin restoras-
yonu hakkında yapılan açıkla-
malara cevap veren Karadağ,
“Biz her zaman eleştiriye açı-
ğız. Eleştiriye açığız ama 18 yıl-
dır iktidarda bulunan bir AK
Parti hükümetinin bu tür olay-
lara duyarlılık göstermeden,
ikincisi de 5 yıl büyükşehir be-
lediye başkanlığını yapıp da
yine bu Gülevşen Camii’ne ge-
rekli ilgiyi ve yatırımı, resto-

rasyonu yapmayan AK Parti
öncelikle dönüp kendisine bakmalı.
Alanya’daki arkadaşlarımız kendi-
sine bakmalı. Bu proje önce siz ha-
zırladık, biz hazırladık bunlar çok da
önemli değil. 2014 yılında bizim
seçim propagandamızda Gülevşen
Camii’nin restore edilmesi konuları-
mız ve yapacağımız işlevler arasında
idi. Ben bütün AK Parti’li arkadaşla-
rıma şunu diyorum. Proje doğru ama
hayata geçiren biziz. Biz bu işle tüm
Alanya halkından büyükşehir bele-
diye başkanımıza ve emeği geçen
herkese bir takdir bekliyoruz. Bunu
yaparken eleştirmek çok basit. Pro-
jeler çok doğru. Türkiye Cumhuriye-
ti’ndeki en önemli proje cumhuriyet
projesidir. Lütfen herkese cumhuri-
yet projesine sahip çıkmalı. Bu cami-
nin açılacağı günü de iple çekiyoruz”
ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının sonunda turizm
emekçilerinin çok zor durumda ol-
duğunu vurgulayan Karadağ, hü-
kümetin turizm emekçilerine
destek vermesi ve sigorta primle-
rini yatırması gerektiğini söyledi.
� Alkın BİRİCİK

Dimçayı can suyuna kavuştu
Alanya’nın en önemli turizm değerlerinden biri olan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği
yapan Dimçayı’nda dereyle gereken can suyunun paylaşılmaması üzerine kurak manzaralar or-
taya çıkmıştı. Alanya basınının konunun üzerine gitmesi üzerine dün çaya can suyu verildi. 

Alanya’da turizm sezonunda her yıl
çok sayıda yerli ve yabancı vatan-
daşın uğrak noktası haline gelen

Dimçayı’nda sezon öncesi hazırlıklar
devam ediyor. Hemen hemen her yıl mey-
dana gelen su azalması bu yılda yeniden

kendisini gösterdi. Dimçayı’nda bulunan
baraj tipi HES, dereyle gereken can su-
yunu paylaşmayınca turizm sezonu önce-
sinde hazırlıkların yapıldığı bölgede
kurak görüntü dikkat çekti. Dereyle can
suyunun paylaşılmamasından dolayı bir-

çok balığında öldüğü ve diğer balıklarında
ölme noktasına geldiği öğrenilmişti.
Alanya basını tarafından konunun üze-
rinde durulması ve haber yapılmasının
ardından dün Dimçayı’nda can suyu ve-
rildi. � Haber Merkezi

Karadağ’dan
AK Parti'ye cevap
Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe örgütü korona-
virüs tedbirleri kapsamında yönetim kurulu toplantı-
sını gerçekleştirdi. CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun
Karadağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Coşkun Karadağ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
için AK Parti İlçe Başkanı Mimar
Mustafa Toklu tarafından düzen-

lenen Alanya’yı anlatan fotoğraf yarış-
ması sonuçlandı. Sosyal medya
paylaşımın altına fotoğraf gönderenler
yüzlerce kişi arasından çekilen kura
sonucu 5 kişi lisanslı forma kazandı.
Kura sonucu forma kazanan 5 kişiye
sosyal medya hesabı twitter üzerinden
iletişime geçişmesi için çağrı yapıldı.
Formayı İsa Zararsız, Tuğba Karataş,
Mustafa Vural, Neziha Yalçın ve Be-
dirhan Uysal isimli katılımcılar ka-
zandı. � Özgür YILMAZ

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun, sosyal medya hesabından 'Alanyaspor Sevdalıları bu-
rada mı?' başlığı ile düzenlediği yarışmaya katılanlar arasından forma almayı hak eden 5 kişi ilan edildi.

Toklu'dan formaları kaptılar
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Kaçak yapı yıkıldı
Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Okurcalar’da iskele üzerinde
tespit edilen kaçak yapının, Alanya Belediyesi ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi, kaçak
yapılaşmayla mücadele-
sine aralıksız devam edi-

yor. Bu kapsamda çalışmalarını
sürdüren Alanya Belediyesi
Yapı Kontrol Müdürlüğü, Okur-
calar Mahallesi’nde bir otelin
plajındaki iskele üzerinde kaçak
yapı tespit etti. Gerekli işlemle-

rin yapılmasının ardından da
Zabıta Müdürlüğü’nün kontro-
lünde Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince kaçak yapının yı-
kımı gerçekleştirildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, kaçak yapılaşmaya
izin vermeyeceklerini vurgulaya-
rak şunları söyledi; “Kaçak yapı-

laşmada kanunun ve belirlenen
sınırların dışına çıkan herkesle
mücadelemiz sonuna kadar
devam edecek. Son olarak Okur-
calar Mahallesi’nde tespit ettiği-
miz bir yapının ekiplerimiz
yıkımını gerçekleştirdi. Bu tür ka-
nunsuz ve kaçak yapılaşmaya
Şehrimizde izin vermeyeceğiz.”

Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün Samsun'a çıkışı-
nın 101. yıl dönümü ve 19

Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı kutlamaları
kapsamında Alanya Sportif Olta
Balıkçıları Derneği (ASOBDER)
üyesi bir grup balıkçı, Türk bay-
raklarıyla donatılan tekneleriyle
Alanya Marina'dan denize
açıldı. Konvoy eşliğinde tura
çıkan tekneler yarımada üzerine
kurulu Alanya Kalesi’nin uç kıs-
mında Cilvarda Burnu açıkla-
rına geldi. Burada tekrar
toplanan tekneler, 10’uncu Yıl
Marşı eşliğinde meşaleler yaktı.
Mavi suların üzerinde renkli gö-
rüntülerin oluştuğu etkinlik bir
süre sonra sona erdi.

'ÇOK GÜZEL
OLDU'

Koronavirüs tedbirleri dolasıyla
karada herhangi bir etkinlik ya-
pamadıklarını aktaran ASOB-
DER Başkanı Hakan Kalaycı,
denizin açıklarında bu organi-
zasyonu düzenlediklerini söy-
ledi. Kalaycı, “Alanya
açıklarında birkaç arkadaş ve 3-
5 tekneyle beraber etkinlik yap-
mayı planladık. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün Samsun'a çı-
kışının 101. yıl dönümünde biz-
ler de böyle bir etkinlik yaptık.
Bizce bu etkinlik çok güzel oldu,
bazı değerlerimizi kaybetmemiz
adına bu tür etkinlikleri elimiz-
den geldiğince düzenlemeye ça-
lışıyoruz” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı Alanya’da,
Alanya Belediyesi ve Alanya Kent

Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği et-
kinliklerle coşkuyla kutlandı. Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Anadolu topraklarını düşman işgalin-
den kurtarmak ve hürriyeti sağlamak
amacıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
çıkarak yaktığı milli mücadele meşa-
lesi 101 yıldır aynı gurur ve heyecanla
yanmaya devam ediyor. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı,
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrul-
tusunda 19.19’da tüm Türkiye gene-
linde İstiklal Marşı okundu.

BAŞKAN YÜCEL 
KUTLAMALARA 

BALKONDAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “19.19’da balkon ve
pencerelerden İstiklal Marşımızı” okuyalım tali-
matı üzerine kutlamalara evinin balkonundan eşlik
eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“101 yıllık çınar, 101 yıllık heyecan sonsuza kadar
sürecek bir gurur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle
anıyorum” dedi.

TEMSİLİ FENER ALAYI 
DÜZENLENDİ

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi tarafın-
dan her yıl olduğu gibi bu yıl da fener alayı etkinliği
gerçekleştirildi. COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs)
salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alınarak bu yıl tem-
sili olarak düzenlenen fener alayı çerçevesinde Şelale
Meydanı’nda toplanan kalabalık, marşlar eşliğinde
Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Fener
alayının ardından Alanya Belediyesi’ne ait araçlarla
doğu, batı ve merkez mahallelerde günün anlam ve
önemine ilişkin şarkı ve marşlar yayınlandı.

19 Mayıs coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da coşkuyla kutlandı. Saat 19.19’da hoparlörlerden oku-
nan İstiklal Marşı’nın ardından İskele Meydanı’nda toplanan kalabalık, Türk bayraklarıyla geleneksel fener alayını temsili şekilde gerçekleştirdi.

19 Mayıs'ı denize açılarak kutladılar
Alanya'da Türk bayraklarıyla donatılan balıkçı tekneleri, 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı denize açılarak kutladı. Konvoy halinde
denize açılan ve meşaleler yakılan teknelerde renkli görüntüler oluştu.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan

Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ’nün 3. Rektör
Yardımcısı oldu. 15 Mayıs'ta, 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanunun 13. maddesi ile Üniversi-
telerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 4.
maddesi gereğince, Rektör Yardımcısı olarak ata-
nan Aslan, ALKÜ’deki yeni görevine başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniver-
sitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi olarak görevini yürüten Prof.
Dr. Erdoğan Aslan, ALKÜ’ye Rektör
Yardımcısı olarak atandı.

ALKÜ'ye yeni rektör yardımcısı
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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 HA BER MA SA SI 

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 ÝR ÞAD 

21.15 NA BIZ 

24.00 ATV A NA HA BER 

KANAL A

07:00 ANA HABER
07:30 MÜZİK SAATİ
08:00 ROTAMIZ YÖREMİZ (T)
09:30 ROTAMIZ YÖREMİZ (T)
10:00 YABANCI SİNEMA
12:00 ARA HABER
12:30 YABANCI SİNEMA
14:00 BASIN TRUBUNU (T)
16:00 MÜZİK SAATİ
17:00 ULUSAL HABERLER
18:00 BELGESEL
18:30 BELGESEL
19:00 ANA HABER
20:00 A MAGAZİN 
22:00 A MAGAZİN 
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL

08:00 ANA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

10:00 ENGELSİZ YAŞAM (T)

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ 

16:00 SİNEMA 

18:00 HABER ULUSAL 

18:30 ANA HABER 

20:00 SAĞLIK ZAMANI 

21.00 HABER SAATİ 

22.00 BASIN TRİBÜN TKRR

ETHEM 
KAYGISIZ

ÖYLE DOSTLARDAN
Ne güzel oluyor, iyi  dostu görmesi
Neşe veriyor, onunla  sohbet etmesi
Dostluğu artırıyor, sevilip sevilmesi
Ayrılasım gelmiyor, öyle dostlardan 

Dostun iyisine her yerde güvenmeli
O seni sende onu, gönülden sevmeli
Her an birbirini olduğu gibi görmeli
Ayrılasım gelmiyor, öyle dostlardan

Neşeyle geçer o dostla geçen günler
Sevgiyi örnek alır, dostluğu bilenler 
Hep neşeyle gülerler, ilgiyi görenler
Ayrılasım gelmiyor, öyle dostlardan

İyi dostlar, birbirinin kulağı gözüdür
En kıymetlisi de, verdikleri  sözüdür

Onları candan  bağlayan, o gönlüdür
Ayrılasım gelmiyor, öyle dostlardan

En önemlisi, dostlarla iyi geçinmesi 
Dünya için değişmez,onların sevgisi
İyi niyetlilerin, olmaz  dosta  tepkisi
Ayrılasım gelmiyor, öyle dostlardan

Antalya’nın doğa harikası falezlerinin
denizle buluştuğu noktada bulunan
Muratpaşa Belediyesi Falez Plajla-

rında, yeni bir normali kurma çalışmaları
başladı. Kış aylarında sökülen ahşap plat-

formların yeniden montajına yakın bir za-
manda başlanacağı belirtilirken Belediye
Başkanı Uysal, geçen yıl her biri mavi bay-
rak alan plajların bakanlıkların sahil ve
plajların açılması ve kullanılmasına yönelik

açıklayacağı genelgelerle uyumlu bir şe-
kilde yürütüleceğinin altını çizdi.
Uysal, belediyenin falez plajlarının ahşap
ve sökülebilir malzemeden yapıldığı için
belli bir montaj süresine ihtiyaç duydukla-

rını belirtirken şezlongların yerleşiminden,
aynı anda kaç kişinin plaja alınacağına
kadar birçok detayın ilerleyen günlerde de-
ğerlendirileceğini kaydetti.
Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil ban-

dında 5 plajı bulunuyor. İlk plajını 2016’da
İnciraltı Falez Plajı’yla açan Muratpaşa Be-
lediyesi, Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı
falez plajları, Erenkuş Falez ve son olarak
Konserve Koyu Falez Plajı’nı hizmete açtı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gürsu ve
Hurma bitki üretim tesislerinde üretilen çiçek, ağaç ve çalı
grubu bitkileriyle, büyükşehir sınırlarındaki parklar ile

cadde ve refüjler süsleniyor.
3 bin metrekaresi sera, 6 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam
9 bin metrekarelik bitki alanına sahip Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı Hurma Bitki Üretim Tesislerinde yazlık ve kışlık olmak
üzere iki sezon üretim yapılıyor. Park Bahçeler Şube Müdürlü-

ğü'ne bağlı uzman
teknik personel tara-
fından bilimsel yön-
temlerle yetiştirilen
bitkiler, tohumlama-
dan sonra mevsimlik
sürelerine göre di-
kime hazır hale gele-
rek yeşil alanlar,
park, orta refüj, alt
geçit ve kavşaklarda
yerini alıyor. Tesis-
lerde ayrıca çelik-
leme yöntemi ile çalı
bitkisi ve ağaç yetiş-
tiriliyor.

Yılda yaklaşık 5.5 milyon mevsimlik çiçeğin üretildiği Hurma Bitki
Üretim Tesislerinde yaz sezonuna renk katacak çiçekler de seradan
yola çıkarak kentin dört bir yanında ulaşmaya devam ediyor. Yetki-
liler, Şubat ayında üretimi yapılan yaz çiçeklerinden vinca, tagetes,
ateş çiçeği, kedi tırnağı, vapur dumanı ve sarkıcı vinca türleri ile bu
yaz Antalya’nın görsel bir şölen yaşanacağını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi,
bu yıl pandemi nedeniyle ev-
lerde kutlanan 19 Mayıs Ata-

türk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nda Konyaaltı Varyant’ta
fener alayı düzenledi. 2012 yılından bu
yana geleneksel olarak binlerce vatan-
daşın katılımıyla düzenlenen alay, bu
yıl korona virüs nedeniyle sadece araç-
lardan oluştu. Konvoya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar,
Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek
ve Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Baş-
kanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye
Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Be-
lediye Başkanı Turgay Genç, partililer, sporcular
ve belediye görevlileri katıldı. Konvoya vatandaş-
lar ve sivil araçlar katılamadı. Saat 20.30’da var-
yanttan başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanı’na
doğru devam etti. Başkan
Böcek, üstü açık araca çı-
karak bayrakla vatandaş-
ları selamladı. Böcek’in
önünde yer alan sporcular
ise, ellerindeki meşaleler
ile tempolu şekilde yürüdü.
Konvoya katılamayan bazı
vatandaşlar balkon ve pen-
cerelerine çıkarak kutla-
maya destek verirken, bazı
vatandaşlar ise yol kenar-
larında bayrak tutarak
destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda
da tören düzenlendi.
Programa katılanlar
meydanda sosyal mesafe-
lerini koruyarak, İstiklal
Marşı’nı okudu. Günün
anlam ve önemine uygun
şarkılar eşliğinde mey-
danda bulunan fıskiyede
Türk bayrağı ve Ata-
türk’ün silueti oluştu-
ruldu.

'GENÇLERİ
UMUTSUZ-

LUĞA GÖTÜR-
MESİN'

Pandemi olmasaydı on
binlerce vatandaşla bir-
likte yürüyeceklerini dile
getiren Başkan Böcek,
“Bu süreçte hayatını kay-
bedenlere Allah’tan rah-
met, hasta olanlara acil
şifalar diliyorum. Bugün
anlamlı bir gündeyiz. Bugün Cumhuriyet’in te-
mellerinin örüldüğü 19 Mayıs’ın 101. yılı. Mustafa
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitle-
rimizi rahmet ve minnetle anıyor ve önlerinde say-
gıyla eğiliyorum. Umut önemlidir. Atatürk’ün
gençliğe armağan ettiği bu bayram, gençleri umut-
suzluğa asla götürmesin” dedi.
Annesiyle birlikte meydana gelerek kutlamaya
destek veren Necat Alioğlu, “Pandemi sürecinde
bundan daha iyi bir etkinlik olamazdı. Güzel geçit

oldu. Bando ekipleri de çok güzeldi. Biz burada
oturuyoruz, etkinliği duyunca geldik. Beraber top-
landık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya ça-
lıştık. Kaldırımlardan destek verdik” diye konuştu.

'MASKEMİZLE,
BAYRAĞIMIZLA

ALANDA
OLMAK 

İSTEDİK'

Geçen yıllardaki aynı coş-
kuyla meydanda oldukla-
rını belirten Irmak
Başaçık, “Evde olan kişile-
rin de aynı coşkuyla olduk-
larına eminim. Önemli olan
meydanda bir arada olmak
değil de bu ruhu her zaman
taşıyabilmek ve her alanda
gösterebilmek. Gönül
isterdi ki hep beraber ola-
lım ama bu sene böyle oldu.
Umarım diğer sene omuz
omuza kutlamalar yaparız.
Biraz oradan, biraz bura-
dan meydana girmeyi çalış-
tık ama insan ister istemez
çekiniyor. Ama biz yine de
maskemizle, bayrağımızla
bu alanda olmak istedik.
Sosyal mesafeyi koruyarak
bayramı kutluyoruz” dedi.

'MEYDANA 
GİRMEYİ 

ÇOK İSTEDİK'

Bayramı buruk yaşadıkla-
rını dile getiren Ferah
Üstol ise, “Gönül isterdi ki
meydanlarda hep beraber

kutlayalım. Ama ülkemizde ve dünyamızda salgın
var. Bizde bu sene buruk kutluyoruz. Meydana gir-
meyi çok istedik ama engellerimiz var. O yüzden
bu şekilde kaldırımdan kutlamayı tercih ettik” diye
konuştu.
Konvoy, Cumhuriyet Meydanı’ndaki programın ar-
dından Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı, Burha-
nettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, 100. Yıl
Bulvarı güzergahından devam ederek, Büyükşehir
Hizmet Binası önünde son buldu.

Plajlarda normal yeni dönemi hazırlıkları
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, dünyaca ünlü falez sahil bandında yer alan plajlarını ‘normal yeni’ düzenle açmak için çalışmalara başladı. Plajların kışın sökülen ahşap platform-
larının yakın zamanda montajına başlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ümit Uysal, plajların kullanımında konuyla ilgili açıklanacak genelgelerin belirleyeceği olacağını söyledi.

Büyükşehirin serası kenti süslüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hurma Bitki Üretim Tesislerinde ürettiği
mevsimlik bitkilerle merkez ve ilçelerde Antalya’yı süslemeye başladı.

19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı
Antalya’da her 29 Ekim ve 19 Mayıs’ta on binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen
fener alayı, bu yıl korona virüs nedeniyle sadece yerel yönetim temsilcilerinin ve spor-
cuların katılımı ile gerçekleşti. Tedbirler nedeniyle alanları dolduramayan vatandaşlar-
dan bazıları balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla kutlamaya eşlik ederken,
bazıları ise kaldırımlardan maskelerini takıp Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.
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Yurt dışından gelenler
için koronavirüs kararı

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre yurt dışından geldikten sonra ted-
bir amaçlı KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar, artık bu süreyi evlerinde geçirecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce,
"Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle
Toplu Olarak Gelen Kişilere Yö-

nelik Uygulamalar" başlıklı resmi yazı,
İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına, Tür-
kiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
dürlüğü ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğüne ve tüm valiliklere gönde-
rildi.

Resmi yazıda, İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan genelgeler ile yurt dı-
şından Türkiye'ye, Türk vatandaşlarının
girişlerine izin verildiği ve bu kişilerin
ülkeye girişleri sırasında yapılacak ça-
lışmaların belirlendiği, uygulamaya ko-
nulduğu ifade edildi. Bu kapsamda yurt
dışından planlı uçuşlarla gelen kişilerin
Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı
yurtlara alınarak izole edildiği ve izlem-
lerinin gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

14 GÜNLÜK SÜRECİ
EVLERİNDE 

GEÇİRECEKLER

Türkiye'de yeni normalleşme süreci
içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan başkanlığında 18 Mayıs'ta ger-
çekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabi-
nesi Toplantısı sonrasında yurt dışından
planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlara
dair uygulamaların düzenlendiği belir-
tildi.

Yazıda, "Yurt dışından planlı uçuşlarla
gelen vatandaşların 14 günlük izolas-
yonları artık KYK yurtlarında yapılma-
yacağına, kişilerin hava alanlarında
yapılan muayeneleri sonrasında evde
izolasyonlarının ve izlemlerinin yapıla-
cağına ve halen yurtlarda kalmakta olan
kişilerin 14 gün karantina süreçlerini ta-
mamlamasına bakılmaksızın PCR testi
sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs
2020'ye kadar tamamlanmasına karar
verilmiştir." bilgisine yer verildi.

"İLETİŞİM VE 
ADRES BİLGİLERİ

KAYIT ALTINA 
ALINACAK"

Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuş-
larla yeni gelecek gelen kişiler için yapı-
lacak uygulama esasları şöyle:

"- Havaalanı içinde belirlenen alan-
larda muayeneler yapılacak ve semp-
tomları değerlendirilecek, muayene
yapılan kişilerin iletişim ve adres bil-
gileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne
(HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt al-
tına alınacak.

- Havaalanında yapılan muayeneleri sı-
rasında semptom yönünden şüpheli gö-
rülen kişiler, havaalanlarında izolasyon
alanına alınacak ve 112 aracılığıyla il
sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen
hastaneye yönlendirilecek.

- Yapılan değerlendirmede herhangi bir
semptom belirlenemeyen kişilere onam
formları imzalatılacak ve kendi imkan-
larıyla evlerine ulaşmaları, kendi evle-
rinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak
ve bu süre içinde aile hekimleri tarafın-
dan izlemleri yapılacak."

HALA YURTLARDA 
KALANLAR İLE İLGİLİ
UYGULANACAKLAR

Yurt dışından planlı uçuşlar ile daha

önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta
olan kişiler için ise uygulama esasları şu
şekilde olacak:

" - Yurtta herhangi bir pozitif vaka olma-
sına ve 14 günlük karantina sürelerinin
tamamlamasına bakılmaksızın, yurtta
kalan kişilerin tamamına yapılacak olan
PCR taraması sonrası yapılan analiz so-
nuçları pozitif olan kişiler hastanelere
alınarak, tanı ve tedavi işlemleri başla-
tılacak.

- Negatif olan kişiler ise temaslı olarak
kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolas-
yon ve izlem için onam formları imzala-
tılarak evlerine gönderilecek."

- Talimatlara aykırı hareket edenlere ce-
zası verilecek

CEZAİ İŞLEM 
UYGULANACAK

Öte yandan, Kovid-19 hasta temaslısı ola-

rak değerlendirilen, hastanede yatması ge-
rekmediğinden sağlık ekibince evde izlen-
mesine karar verilen kişilerin evde klinik
durumunun takip edilebilmesi, hastalık
belirtileri görüldüğünde veya mevcut be-
lirtilerde değişiklik olduğunda veya genel
sağlık durumunda bir bozulma gerçekleş-
tiğinde erken müdahale yapılabilmesi ve
hastalığın topluma yayılımının engellen-
mesi amacıyla 14 gün süreyle evde izlemi
ve izolasyon/karantina altında bulunması
gerektiğini belirten ve kişinin bunu imza-
laması gereken "Evde Kovid-19 Has-
tası/Temaslısı İzlem (Karantina)
Bilgilendirme ve Onam Formu" da yazının
ekinde yer aldı.

Yazıda, onam formunda talimatlara ay-
kırı hareket edilmesi halinde 3 bin 150
lira idari para cezası uygulanacağı,
kesin, olası veya temaslı olunması nede-
niyle sadece kişinin kendi sağlığını değil
başkalarının sağlığını da doğrudan teh-
dit etmesi karşısında idari yaptırım ola-
cağı ve suç duyurusunda bulunulacağı
vurgulandı.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Prof. Dr.
Mehmet Ceyhan, damlacık yolu ile bula-
şan koronavirüsü, Türkçe konuşmanın

daha az yaydığını öne sürdü.

VİRÜS KONUŞURKEN
YAYILABİLİYOR

Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Prof. Dr.
Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te katıldığı canlı ya-
yında koronavirüse dair açıklamalar yaptı. Dam-
lacık yolu ile bulaşan virüsün, konuşurken de
yayılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan,
İngilizce ve Rusya'da olan bazı harflerin virüsü
daha hızlı yaydığını söyledi.

'TÜRKÇE KONUŞMAK 
VİRÜSÜ DAHA AZ YAYIYOR'

Türkçe konuşmaya da değinen Prof. Dr. Ceyhan,
"Türkçe konuşmak virüsü daha az yayıyor" ifa-
delerini kullandı.

Liselere Geçiş Sınavı'na yönelik
Mayıs ayı ikinci örnek sorular ki-
tapçığı da yayımlandı. Milli Eğitim

Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden
PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek
soru kitapçığının öğrencilerin erişimine

açıldığını belirtti. Bilindiği gibi, MEB ta-
rafından yayımlanan merkezi sınav ben-
zer soru kitapçıkları ile gerek sözel
gerekse sayısal testlerde öğrencilerin sı-
nava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiş-
tirilmesi amaçlanıyor.

2020 LGS MAYIS AYI
ÖRNEK SORULARI

Bu noktada, sınava hazırlanan öğrenciler
ve velileri de '2020 LGS örnek sorular ki-
tapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, in-
dirilir?' sorusu ile araştırmalarını
gerçekleştiriyor.

LGS SAYISAL VE SÖZEL
ÖRNEK SORU KİTAP-
ÇIĞI NASIL VE NERE-

DEN GÖRÜNTÜLENİR?

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik
MEB tarafından hazırlanan örnek soru ki-
tapçığında sayısal bölümden 20, sözel bö-
lümden 25 soruya yer verildi. Güncel sınav
müfredatına göre hazırlanan örnek soru-
lara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden
erişilebilecek.

Koronavirüs Bilim Ku-
rulu Üyesi Göğüs Has-
talıkları Uzmanı Prof. Dr.
Tevfik Özlü, coronavi-
rüs gölgesinde açılacak
turizm sezonu ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Tatil planı yapanlara
önemli uyarılarda bulu-
nan Özlü, "Uçuş, trans-
fer, otel, restoran, kafe,
plaj, havuz, vb tatil or-
tamlarında kalabalıklaş-
mama ve sosyal
mesafeyi koruma konu-
sunda dikkatli olunur
ve koronavirüs sertifi-
kasyon kurallarına uyu-
lursa tatil sorun
olmayacaktır." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.
Dr Tevfik Özlü, sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşımla, vatandaş-

lar için tatil tavsiyelerinde bulundu. Özlü,
paylaşımında, "Uçuş, transfer, otel, restoran,
kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kala-
balıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma ko-
nusunda dikkatli olunur ve koronavirüs
sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil
sorun olmayacaktır." dedi.

TATİL UYARISI

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'nün sosyal medya
hesabında şu ifadeler yer alıyor:
Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj,
havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaş-
mama ve sosyal mesafeyi koruma konu-
sunda dikkatli olunur ve koronavirüs
sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil
sorun olmayacaktır. Rutin tatil formatımızı
gözden geçirip, otel konaklamalı, deniz-plaj
kalabalığına alternatif olarak; doğada başı-
mızı dinleyebileceğimiz, daha izole, tatil se-
çeneklerini deneyebiliriz.

Koronavirüsle mücadelede 'Türkçe'nin sırrı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuk olarak katıldığı bir canlı yayın programında, Türkçe harflerin telaffuzunda
damlacık çıkarmanın daha az olduğunu belirterek, Türkçe'nin koronavirüsü da az yaydığını iddia etti.

LGS örnek soruları Mayıs ayı için ikinci kez yayımlandı
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 20 Haziran tarihinde yapılacak olan sınava yönelik Mayıs ikinci örnek soru
kitapçığı yayımlandı. Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılan LGS örnek soruları
kitapçığı ile öğrencilerin çalışma süreçleri daha verimli hâle geliyor. Bu doğrultuda, '2020 LGS örnek soru ki-
tapçığı nasıl ve nereden görüntülenir?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. MEB ta-
rafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi. 

Tatil planı yapanlara
çok önemli uyarı
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Pegasus bu sefer '3 Haziran' dedi
Pegasus Hava Yolları daha önce 28

Mayıs tarihine kadar iptal ettiği iç
hat uçuşlarını şimdi de 3 Haziran'a

kadar ertelediğini duyurdu.

Pegasus'tan konu ile ilgili ya-
pılan açıklamada,
25.03.2020 tarihinde yayın-

lanan SHY-Yolcu yönetmeliğine is-
tinaden Koronavirüs (COVID-19)
nedeniyle iptal olan seferler için
bilet işlemlerinin düzenlendiği be-
lirtildi. Şirketten yapılan açıklama
şöyle:"Korona virüsü için alınan
ilave tedbirler doğrultusunda
28.05.2020 tarihinden 03.06.2020
(dahil) tarihine kadar tüm yurt içi
seferlerimiz iptal edilmiştir.
25.03.2020 tarihinde yayınlanan
SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden
Koronavirüs (COVID-19) nede-
niyle iptal olan seferler için bilet iş-
lemleri aşağıdaki gibi
düzenlenecektir.
Ücretsiz Açığa Alma:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan
ücretsiz açığa alma işleminizi
flypgs.com ve Pegasus Mobil Uy-
gulaması üzerinden rahatlıkla ya-
pabilirsiniz.
- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
- Açık biletinizi 1 yıl süreyle diledi-
ğiniz rotada kullanabilirsiniz.
- Açık biletinizi kullanmadığınız
takdirde uçuş yasakları kalktıktan
2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hak-
kına sahip olursunuz.
- Açığa almış olduğunuz bileti ye-
niden kullanırken seçmiş olduğu-
nuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı

ücret sınıfında olduğu sürece bilet
farkı alınmayacaktır.
Ücretsiz Değişiklik:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan
ücretsiz değişiklik işleminizi
flypgs.com ve Pegasus Mobil Uy-
gulaması üzerinden rahatlıkla ya-
pabilirsiniz.
- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan
biletlerde cezasiz ve ücret farkı
ödemeden 27 Mart 2021 tarihine
kadar dilediğiniz bir uçuşla degi-
siklik yapabilirsiniz.
- 26 mart 2020 tarihinden sonra
alınacak biletlerde seferin iptal ol-
ması halinde değişiklik cezası öde-
meden sadece varsa yeni biletle
arasındaki ücret farkını ödeyerek
değişiklik yapabilirsiniz.
- Bilet değişikliği yaparken seçmiş
olduğunuz yeni bilet ile eski bileti-
niz aynı ücret sınıfında olduğu sü-
rece bilet farkı alınmayacaktır.
Ücretsiz İade:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan
ücretsiz iade işleminizi sadece 0
(850) 250 67 02 numaralı çağrı
merkezimizi arayarak gerçekleşti-
rebilirsiniz.
- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan
SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden
Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle
iptal olan seferler için iade ödeme-
nizi karşılıklı uçuş yasakları kalk-
tıktan 2 ay sonra alabilirsiniz."

Oteller 31 Aralık tarihine
kadar o cezadan muaf
Covid-19 nedeniyle faaliyetine devam edemeyen otellerin,
rezervasyon ve etkinlik iptalleri nedeniyle hukuki işlem-
den muaf tutulacağı tarih 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tes-
islerinin rezervasyon ve etkinlik iptaline
ilişkin yeni bir genelge yayımlandı. Genel-

gede, 31 Aralık 2020'den öncesi için yapılan re-
zervasyonların veya aynı tarihten önce
gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer et-
kinliklerin ilgili tesisler tarafından iptal edilmesi
durumunda hukuki işlem uygulanmayacağı bil-
dirildi. Söz konusu tarih, daha önce 1 Haziran
olarak belirlenmişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımla-
nan 2020/7 nolu genelge şöyle: ''Bakanlığımızın
16.04.2020 tarihli ve E.308990 sayılı (2020/5
Nolu) Genelge ile Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavi-
rüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler

kapsamında turizm sezonunu açmayan ya da faa-
liyetlerine ara veren konaklama tesislerinin, söz
konusu genelgenin yayımı tarihinden önce teyit
edilen ve girişi 1 Mayıs 2020 tarihinden önce olan
rezervasyonların veya aynı tarihten önce gerçek-
leştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinlik-
lerin, konaklama tesisinin faaliyetine ara vermesi
veya sezon açılışını gerçekleştirmemesi nedeniyle
konaklama tesisi tarafından iptal edilmesi duru-
munda, konaklama tesisleri hakkında 2634 sayılı
Kanunun 33'üncü maddesinin birinci fıkrasının
(d) ve (e) bentleri kapsamında işlem uygulanma-
yacağı bildirilmiştir. Yeni Koronavirüs salgınının
Dünya genelindeki seyri dikkate alınarak, anılan
Genelgede belirtilen 1 Haziran 2020 tarihi, 31
Aralık 2020 olarak güncellenmiştir.''

Bir televizyon
programın
konuk olan
Rusya’nın An-
kara Büyükel-
çisi Aleksey
Yerhov,
Rusya’dan 
Türkiye’ye ne
zaman turist
gelebileceğine
ilişkin değer-
lendirmelerde
de bulundu.
Türkiye’nin tu-
rizm alanında
aldığı önlem-
leri öven Yer-
hov, Rus
turistin ne
zaman gele-
ceği ile ilgili
ise, ‘Tanrı bilir’
tanıtını verdi.

Rusya’nın Ankara Büyükel-
çisi Aleksey Yerhov, Tür-
kiye-Rusya ilişkilerine

ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu.Rus Büyükelçi Yerhov,
‘Rusya’nın Türkiye’ye turist gön-
dermeye hazır olduğunu ne
zaman teyit edecek ve bunun için
hangi şartların sağlanmasını is-
teyecek?’ şeklindeki soruya şu ya-
nıtı verdi:

'MART, NİSAN VE
MAYIS AYLARINDA
TURİZMİ ASKIYA

ALDIK'

Her iki ülke de gerçek ve anlaşı-
labilir sebeplerden dolayı mart,
nisan ve mayıs aylarında turizm
faaliyetlerini askıya almak zo-
runda kaldı. Bununla birlikte
Türkiye ve Rusya tarafı, bu

alanda karşılıklı menfaate dayalı
iş birliğimizin devam etmesine
son derece özen gösteriyorlar.
Bahsettiğimiz knu Rus turistle-
rin Türkiye’de ve özellikle misa-
firperverliği ile ünlü olan ülkenin
tatil bölgelerinde tatil yapabiliyor
olmaları.

'TÜRKİYE ÇOK
BÜYÜK HAZIRLIK

YAPIYOR'

Geleceğimizi öngörebiliyoruz.
Herkesin malumu Türkiye Cum-
huriyeti devlet bütçesinin sağlam
bir kaynağı olan turizmi bu yıl
kayıp bir yıl olmaması için çok
büyük hatta olağanüstü çabalar
sarf ediliyor. Daha dün Kültür ve
Turizm Bakanı Ersoy’a bi ziyaret
gerçekleştirdim. Bu konuda işbir-
liğimizin perspektifini konuştuk.
Sayın bakanın bna anlattığı şey-

lerin, bende gerçekten büyük in-
tiba bıraktığını kabul ediyorum.
İtiraf edeyim alınacak önlemler
Türkiye’nin turistleri yeniden ül-
kenize gelişleri için çok büyük ha-
zırlığın göstergesi.

'ALLAH BİLİR'

‘Peki Rus turistler ne zaman?’so-
rusuna cevaben, açıkçası net
tarih ve rakam tahminlerinden
uzak durmaya çalışıyorum. Rus
atasözünde belirtildiği gibi: ‘Her
şey Tanrının takdiri’’. Bununla
birlikte, turizm alanındaki iş
birliğimiz için genel olarak
iyimserliğimizi koruyorum. Zan-
nedersem Türkiye’nin turist ka-
bulüne hazır olması halinde,
burada sadece Rus turistleri kast
etmiyorum, Tükiye birçok ülke-
den turist alıyor, Ruslar Tür-
kiye’de tatil yapma fırsatını
kaçırmayacaktır.

Büyükelçiden Rus turist yorumu:

Allah bilir!
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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

Aytemiz Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, teknik direktör Erol
bulut'un anlaşması halinde sarı-lacivertlilerde başarılı olacağını söyledi.

Alanyaspor tarihinde turuncu-
yeşilli formayı en fazla giyen
oyuncu ünvanına sahip olan

Efecan Karaca, Erol Bulut’un çok

iyi bir hoca ve insan olduğunu söy-
ledi. Efecan, "Malatya’da başarı-
lıydı, bize geldi burada da gayet
başarılı. Erol hoca için zaten her şey

ortada. Fenerbahçe'yi hak ediyor.
Başarılı olacağını da düşünüyorum.
İnşallah Allah gönlüne göre verir."
diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun
resmi internet sitesinden konuyla il-
gili yapılan açıklamada, "TFF Sağ-

lık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı
sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu

Süper Lig ve TFF 1. Lig
müsabakalarının ta-

mamlanmasına yö-
nelik olarak
hazırlanan Futbola
Dönüş Öneri Proto-
kolü'ne ilişkin kulüp-

lerimizin takım
doktorları ile video

konferans olarak bir bil-
gilendirme toplantısı dü-

zenliyor. TFF Sağlık Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından
23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat
11.00'de Süper Lig takım doktorları ile, 30
Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de
ise TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçek-
leştirilecek toplantılarda öneri protoko-
lünde yer alan düzenlemeler hakkında
bilgilendirmeler yapılacak" denildi.  � İHA

Tribünler boş olsa da
stadyumunda İstiklal

Marşı yankılandı
Aytemiz Alanyaspor’un maçlarını oynadığı Bahçeşehir

Okulları Stadyumu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19’da İs-

tiklal Marşı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın talimatıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı kapsamında saat 19.19'da tüm stadyumlarda
İstiklal Marşı yayınlandı. Bu kapsamda Alanyaspor’un
maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İs-
tiklal Marşı yankılandı. � Ercan YILDIRIM

İstiklal Marşımız Bahçeşehir Okulları Stadyumunda saat 19.19'da yankılandı

Süper Lig'de kalan 8 hafta için hazır-
lıklarını sürdüren Aytemiz Alanyas-
por, vites yükseltti. Turuncu-yeşilli

takım grup antrenmanlarını geride bırka-
rak tek takım halinde çalışmalarını sür-

dürürken, bugün çift idman yaptı. 
Teknik Direktör Erol Bulut'un gözeti-
minde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesis-
leri'nde yapılan idmanda futbolcular ilk
olarak ısınma çalışması yaptı. Daha sonra

kondisyon çalışması yapan turuncu yeşilli
ekip, antrenmanı dayanıklılık çalışma-
sıyla tamamladı. Alanyaspor akşam saat-
lerinde gerçekleştirilen günün ikinci
idmanında ise çift kale maç yaptı.

Süper Lig'in kalan sekiz maçına hazırlık yapan
Aytemiz Alanyaspor, 40 dereceye varan sıcak-
lara rağman günde çift idman yapıyor.

Alanyasporlu futbolcular aşırı sıcağa aldırış etmeden ligin son sekiz maçına hazırlanıyor

TFF Sağlık Kurulu,
Süper Lig ve

TFF 1. Lig takım
doktorları ile toplanıyor

TFF Sağlık Kurulu, ko-
rona virüs nedeniyle ara
verilen Süper Lig ve TFF
1. Lig müsabakalarının
tamamlanmasına yöne-
lik olarak hazırlanan
Futbola Dönüş Öneri
Protokolü'ne ilişkin ku-
lüplerin takım doktorları
ile toplantı yapacak.

HOCASINI ÖVDÜ
Efecan Karaca Erol Bulut
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