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Alanya’ya Heykeli Diki-
lecek Adamlar...

TOPLUMUN VAMPİRLERİ!
Son dönemlerde medya sektörünü yıpratan
sosyal medya gazetecilerini köşe yazısına
konu eden Karagöz, prim verenler sebebiyle
bu hesapların çoğaldığını savundu. Yönetici-
lere seslenen Karagöz, "Bir kuruş vermeyin
bunlara. Eyvallah etmeyin. Sizi iyi yazsalar
iyilikleri, kötü yazsalar kötülükleri dokun-
maz. Yetki ve sorumluluk sahibi yöneticileri-
miz, bunların kötü yazdıklarını dikkate
almazlar ise, inanın yok olup giderler. Tüm
toplum bu vampirlerden kurtulmuş olur" dedi.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ
Yazısının devamında Karagöz, "Bunları pa-
rayla doyuramaz ve elinizde tutamazsınız. Bu
mesleğin şiddetle kimlikli kurumlara ve
omurgalı gazetecilere ihtiyacı var. Gerçek ga-
zeteciler inanın ki bunun mücadelesini veri-
yor.  Korkmayın, inanmayın aba altından
sopacılara.  Siz destek olmazsanız,
onlar zaten olmayacak. Son söz,
ben artık bunlara sessiz kalmaya-
cağım. Her kim, gazetecilik adıyla,
tehdit şantaj yaparsa ve ben
bunu duyarsam, kesinlikle ya-
zacağım" ifadelerini kullandı.

VAMPIRLERE PRIM VERMEYIN
Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gazeteci kimliğine bürünmeye çalışan, şantaj ve tehditle kazanç sağlayanlara Gazeteci Karagöz ateş püskürdü. Karagöz
'Vampirler' diyerek tanımladığı kişiler için yöneticilere seslendi ve "Korkmayın, inanmayın aba altından sopacılara. Siz destek olmazsanız, onlar zaten olmayacak" dedi

Ramazan Bayramı'na sa-
yılı günler kala tezgahtaki
yerini alan şeker, çikolata
ve lokumların satışı korona
virüs nedeniyle geçen yıl-
lara göre düştü. Özellikle
sokağa çıkma yasağının
uygulanacak olması vatan-
daşın ilgisini azalttı. Mar-
ketçi Taş, "Şeker ve çiko-
latalara ilgi yok" dedi. Pas-
tane sahibi Hancı ise bay-
ram döneminde sokağa

çıkma kısıtlaması sebebiyle taleplerde
azalma olduğunu dile getirdi.                 �4'TE

Ramazan Bayramı öncesi Alanya yayla-
larında yaşanan elektrik sıkıntısı çö-
züldü. Çalışmaları yerinde inceleyen AK
Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, " Va-
tandaşlarımız yaylalarında sorunsuz bir
bayram geçirecektir" dedi.

Koronavirüs
salgını sebe-
biyle sıkıntılı
bir süreç ya-
şayan turizm
sektörünü o-
lumlu haber-
lerle moral
buluyor. Alman tur operatörleri,  önü-
müzdeki aydan itibaren koronavirüs
kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkelere
turist göndermeye hazırlandığını bil-
dirdi. Bir diğer taraftan da Alman se-
yahatseverlerin de tatil aramalarında
ilk sırada Antalya yer aldı.        � 2'DE

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş ve üstü vatan-
daşların en az 30 gün kalmak suretiyle başka yerleşim yerine
gidebileceklerine,  yanlarında bir refakatçi bulunabileceğine
ve refakatçinin 72 saat içinde geri dönebileceğine karar verdi.
Seyahat izin belgesi ise tek yönlü geçerli olacak.

İzin belgesi tek yönlü
HİLMİ KARAGÖZ'ÜN YAZISI   � 4'TE

Özgür YILMAZ

� 2’DE
Vefalı Olmak 

3 başkan eskiten yol
1 ay sonra hizmette

Tatsız şeker bayramı
Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rağbet gösterdiği
şeker ve tatlılar bu yıl salgın sebebiyle tezgahlarda kaldı.

Bu yıl Ramazan Bayra-
mı'nın buruk geçece-
ğini söyleyen Yenialp,
vatandaşları uyardı.
Bayram şekeri alacak
tüketicilerin, merdi-
ven altı üretimden
uzak durması gerekti-
ğini söyleyen Yenialp,
"Bildiğiniz ve güvendi-
ğiniz yerden alışveriş
yapın" dedi.       � 4'TE

Ramazan Taş

Erdal Hancı

‘Merdiven altı’ almayın

Velittin Yenialp

Kepçenin
altında kaldı

Alanya’da bahçe düzenlemesi yapan kepçe
operatörü, kontrolü kaybedince kepçeyi de-
virdi. Kepçe içinde sıkışan 21 yaşındaki
operatör Çetin, itfaiye tarafından kurta-
rılsa da, kaldırıldığı hastanede tüm çaba-
lara rağmen yaşamını yitirdi.           � 2'DE

Bayram öncesi
sorun ortadan kalktı

Almanların gözü üzerimizde

Başkan Yücel’in giri-
şimleri, hayırseverle-
rin destekleriyle
kamulaştırılması ta-
mamlanan Cikcilli-
Çarşamba ve Metro
Market arkasındaki
bağlantı yoluna ilk
kazma vuruldu. Alan-
ya’nın 25 yıllık prob-
lemi haline dönüşen
yol, 1 ay içerisinde alt
ve üst yapı çalışmaları
tamamlanarak hiz-
mete açılacak.
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Kovid-19 tüm dünyayı kasıp kavu-
rurken, Türkiye'yi es geçmesi ne-
redeyse mümkün değildi ki

geçmedi. Türkiye'de henüz vaka görülme-
den öngörüler gereği belli başlı tedbirler
alınmıştı. İlk vakanın görülmesi, sonrasında
'tespitli' ilk vefat ve o haberi 40 yıllık ahbabı
vefat etmişçesine üzüntüyle Türk halkına
duyuran Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca.
Belki de ülkemizde işin ciddiyeti o anda
sayın Koca'nın sesinin titremesi ve buğula-
nan gözlerle bakmasıyla idrak edilmeye
başladı. 'Edilmeye Başladı' diyorum
çünkü hala hayatta herşey normal gibi dav-
rananlar var. O günden bugüne sayın Ko-
ca'nın adeta 2 dudağının arasına/sosyal
medyasına bakar olduk. Sağlık alanında
dünyada birçok ülkeye hatta gelişmiş ol-
duğu lanse edilen ülkeye nazaran muaz-
zam bi sağlık operasyonu yaptı, bilim
kurulu ve sağlık çalışanları ile birlikte. İlk
olarak basın toplantısında ağlamaklı gözler
ve gazeteciye karşı fevkalade kibar tutumu
ile yaklaşınca dikkatleri adeta üzerine çek-

mişti. 40 yıl bakan olarak kalsın dense
bence genel ekseriyeti itiraz etmez. Korona-
virüste son rakamlarda düşüşe aldanıp sos-
yal mesafe ve maske kuralına uymazsak,
sayın bakanın uyardığı gibi en başa döneriz
Allah muhafaza. 

Peki kabinede diğer isimlerin karnesi
nasıl?

TÜRKLERİ 
GURBETTE BIRAKMADI
Yurt dışında kalan yurttaşların anava-

tana getirilmesi için özellikle "torosların
evladı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve dışişleri ekibi onlarca uçuş planlamasını
yapıp dünyanın en önemli metropol şehir-
lerden tutunda en ücra noktasından arala-
rında Alanyalılarında olduğu Türk
vatandaşların gelmesini sağladı. Kovid-19
sebebiyle yurtdışında vefat eden çok sayıda
yurttaş da yine Dışişleri Bakanlığı'nın koor-
dinesinde getirildi. Getirilen vatandaşlara
ise KYK kapılarını açan Gençlik ve Spor
Bakanlığı ev sahipliği yaptı. 

EN BÜYÜK SORUN 
DUYARSIZLIK 
İçişleri Bakanlığı ise sürecin en başından

itibaren mecburen işin içinde oldu. Gerek
kolluk kuvvetler, gerekse mülkü amirler ve
bağlı kurumlar ile genel itibariyle başarılı bir
operasyon yürütüldü. İlk sokağa çıkma ksııtl-
masında niyet farklı olsa da vatandaşın kont-
rolsüz hamleleri nedeni ile sekteye uğraması
dışında herhangi bir olumsuzluk olmadı diye-
biliriz. Cezaevi tahliyelerinden sonra zorunlu
karantina için diğer bakanlıklarla daha planlı
bi çalışma olsa fena olmazdı.

KEŞKE 'VEFA' MIZ OLSAYDI
Gerek yerel yönetimlerin ekipleri, gerek

Vefa grupları, gerek Kızılay yardımı ve du-
yarlı vatandaşların desteği ile neredeyse ça-
lınmayan kapı kalmadı. Vefa destek grubu
maalesef Alanya'da yoktu yada varlığını biz
göremedik. İyi ki Kızılay Alanya Şubesi, be-
lediyeler, siyasi parti teşkilatları/örgütleri,
ALTSO, MÜSİAD Alanya Şubesi ve STK'lar
ve inisiyatif alarak yardım toplayıp dağıtan
vatandaşlar vardı VEFAsızlık farkedilmedi.
Vefa'nın önemi bu süreçte bir kez daha or-
taya çıkmış oldu. 

KALKAN OLDU
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ilk başta

gümrük kapılarında durumu kontrol altında
tutması özellikle doğu komşulardan gelebi-
lecek salgına karşı kalkan olmuştu. 

DÜN BUGÜNDEN İYİMİYDİ
Olayın birde ekonomik boyutu var el-

bette. Devletin tüm imkanları bu sürecin at-
latılması için seferber edildi denebilir. Kredi
destekleri, borç ötelemeleri, istihdam garan-
tisi vs hepsi güzel. Ama yinede Sn. bakan
Berat Albayrak "Herşey eskisinden
güzel olacak 'Ocak Aralık’tan, Şubat
Ocak'tan" dedi mi işte o vakit bir musibet
olacak gibi görünüyor. Ya dolar fırlıyor ya
altın ya işsizlik rakamları artıyor yada zam. 

'Bakın burası çok daha önemli'
diye başladığı cümle acaba başımıza ne ge-
lecek demeden edemiyor insan. 

DAMAT BAKANIMIZ OLACAKSA 
BAYRAKTAR OLSUN 
İlla bi damat bakan olacaksa o isim Sel-

çuk Bayraktar olsun üstelik Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı olsun diyorum. Hem iki-
side damat kabinede oy kaybı olma ihti-
mali yok. Gösterdiği SİHA/İHA üretim
performansı son olarak solunum cihazı üre-
timi ile 'milli teknoloji hamlesi' başlat-
ması sayesinde hem iktidardan hem
muhalefetten destek alır.

Tıpkı Sağlık Bakanı Fahretitn Koca gibi.
KORONA UMREDEN GELMEDİ
Ha birde bazı kesimler Türkiye'de Kovid-

19 'Umrecilerden dolayı arttı'  lafı çıkarılmıştı
ya ilk vakalar ABD ve Avrupa kaynaklı olduğu
aşikarken 81 ilin sadece ikisinde Suudi Arabis-
tan kaynaklı vaka olmuş. 

Bayramınız tebrik ederek evdekalın ha-
yatınızı riske atmayın diyorum. 

Turizm ne alamde derseniz ETS Tur
reklamları da fena olmamış. 

İstikamette kalın ki Lut Kavminin kaderi
tekerrür etmesin...

Vefalı Olmak

Almanya, haziran ayı-
nın ortasından itiba-
ren seyahat

uyarılarını kaldırarak pek
çok Avrupa ülkesine seya-
hat edilmesine hazırlanır-
ken, seyahat endüstrisi ise
'güvenli tatil' sloganı ve
esnek iptal seçenekleri ile
operasyonlara başlamayı
planlıyor.
Ne kadar uçuş yapılacağı
ve hangi kısıtlamaların ola-
cağı bilinmiyor
Almanya'daki tur operatör-
leri şimdiye dek 14 Hazi-
ran'a kadarki tüm turları
iptal etti ancak 14 Haziran
ve sonrasına ait rezervas-
yonlar hala geçerli. Ancak,
yaz aylarında Almanya'dan
ne kadar uçuş yapılacağı ve
ne tür kısıtlamalar uygula-
nacağı henüz bilinmiyor.

TUI 'RİSKSİZ
İPTAL' 

SEÇENEĞİ 
SUNUYOR

Uluslararası operasyonla-
rını 14 Haziran'a kadar as-
kıya alan Almanya seyahat
pazarının lideri TUI, 15
Haziran itibariyle Avrupa
destinasyonlarında yeni-
den operasyon yapmaya
hazır olduğunu açıkladı. Al-
manya içinde bu aydan iti-
baren tatil yapmak
mümkün olduğu için, farklı
lokasyonlardaki TUI otel-
leri açılmaya başlandı. Şir-
ket ayrıca, grup otelleri ve
ortak oteller için ayrıntılı
bir hijyen prosedürü de ha-
zırladı.
TUI, nakit akışını yeniden
başlatmak için müşterile-
rine 'risksiz iptal' seçeneği
sunuyor. Böylelikle rezer-
vasyon yapanlar, seyahate
14 gün kalana dek, ücretsiz
olarak seyahatlerini iptal
edebilecek. Söz konusu se-
çenek, bu yaz tatilleriyle
önümüzdeki kış dönemi ta-
tillerini kapsayacak. Müş-
terilere ayrıca, 100 euro
sadakat bonusu verilecek.

DER 
TOURİSTİK'TE

'ESNEKLİK' 
VE 'GÜVEN'

ÖNE ÇIKIYOR

Almanya seyahat pazarı-

nın ikinci büyük grubu
DER Touristik de, 30 Hazi-
ran - 31 Ekim arasındaki
tüm rezervasyonlara, 14
gün öncesine kadar ücret-
siz iptal hakkı getirdi.
Ancak müşteriler, yaptık-
ları rezervasyonu iptal et-
tiklerinde para iadesi değil,
ileri bir tarihte kullanmak
üzere kupon olacak.

KURALLAR 
SÜREKLİ 
SÜREKLİ 

DEĞİŞİYOR,
MÜŞTERİLER
BELİRSİZLİK

İÇİNDE

Misafirlerin şu anda belir-
sizlik içinde olduğunu be-
lirten DER Touristik Orta
Avrupa CEO'su Ingo Bur-
mester, ''Kurallar sürekli
değişiyor ve insanlar ne-
reye ne zaman seyahat ede-
bileceğini bilmiyor. Bu
durumda iki şey çok
önemli: Esneklik ve güven-
lik. Yeni iptal kuralları-
mızla, müşterilerimize her
ikisini de sağlıyoruz.'' dedi.

MUHTEMELEN
TÜRKİYE DE

AÇILIR

DER Touristik bu yaz Ba-
lear Adaları, Kanarya
Adaları, Yunanistan, Hır-
vatistan, Portekiz, Kıbrıs
(muhtemelen) Türkiye ile
Almanya, Avusturya ve Da-
nimarka'da tatil yapılabile-
ceğini umuyor.

FTI, 70 MP HO-
TELS’İN 70 TE-
SİSİNİ AÇMAYA
HAZIRLANIYOR

Almanya'nın diğer önde
gelen tur operatörü FTI ise,
yayınladığı kapsamlı bir
hijyen konsepti ile, bünye-
sinde bulunan 70 MP Ho-
tels'i yeniden açmayı
planlıyor. Alınan önlemler
arasında yoğun personel
eğitimi, yeni temizlik ve
hijyen protokolleri ile çalı-
şanla misafir arasında sos-
yal mesafe bulunması gibi
detaylar yer alıyor.

Traffics’ten yapılan yazılı
açıklamada koronavirüs sal-
gınına rağmen Almanların

hem tatil imkanlarını araştırmaya
hem de temmuz ve ağustos ayları
için tatil rezervasyonu yaptırmaya
devam ettiği belirtildi. Almanya’da
mart ayının ortasından bu yana
yapılan tüm sistem girişlerinin in-
celendiği Traffics verilerine göre,
Antalya tatil aramalarında birinci
sırada yer alırken, Antalya’yı Ma-

yorka, Hurgada, İzmir ve Ljubl-
jana izledi.

TURİZM HARE-
KETİ OLACAK

Verilere göre, somut bir rezervas-
yonla sonuçlanan aramalarda da
yine Antalya’nın ilk sırada yer al-
dığı gözlendi. Antalya’yı Rodos,
Mayorka, Hurgada ve Monastir’in

izlediği görüldü. Veriler her ne
kadar mart ortaları ile nisan baş-
larına kadar olan dönemi kapsıyor
olsa da DRV’nin nisan dönemi iti-
bariyle "Her şey fazlasıyla iyi gi-
derse, yaz sonunda Alman
pazarından Türkiye’ye bir miktar
turizm hareketi olabileceği, son-
bahar gibi durumun biraz daha
toparlanmış olmasının ümit edil-
diği" yönündeki değerlendirmesi
ile de örtüştü.

Çamlıca Mahallesi Memiş Mevkiinde
bir beton firmasının sahibine ait
bahçede hafriyat çalışması yapılır-

ken kepçe araziden kayarak devrildi. Sü-
rüklenerek devrilen kepçenin içinde sıkışan
operatöre ilk müdahale yapıldıktan sonra
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İt-

faiye Birimi tarafından demir keski yar-
dımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kepçenin
içinden çıkarılan operatör tedavi için am-
bulans tarafından ALKÜ Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine götürüldü. Yapılan tüm
müdahalelere rağmen 21 yaşında Berat
Çetin vefat etti. � Özgür YILMAZ

Çay ocağına çevirdiği minibü-
süyle 5 yıldır geçimini sağla-
yan ve Akdeniz bölgesindeki

hemen hemen bütün şehit cenazele-
rine katılarak ücretsiz çay ile su ser-
visi yapan 40 yaşındaki Şahrani
Uysal, bu kez de Kızılay’a destek
olmak için karşılıksız hizmet vermeye
başladı.
Kızılay Alanya Şubesi’nin Hükümet
Meydanı’nda kurduğu kan alma ça-
dırının önüne iftar vaktinden sonra
minibüsle gelerek buradaki vatan-
daşlara ücretsiz çay ve karlama ser-
visi yapan Uysal,kan stoklarında
azalma olduğu için kan bağışı kam-
panyası başlatan Kızılay’a Uysal da
karşılıksız bu hizmetle destek veriyor.

Çadıra kan vermeye gelen vatan-
daşlar ücretsiz bu hizmete şaşıra-
rak, yapılan bu anlamlı hareketten
dolayı teşekkür ediyor.

'RAMAZAN BAYRA-
MI’NA KADAR 
BU HİZMETİM

DEVAM EDECEK'

Çadıra ilk olarak kan bağışı için
geldiğini ve böyle bir eksiklik ol-

duğunu fark eden Uysal, daha sonra
karşılıksız bu hizmete başladığı be-
lirtti. Uysal, “Burada çay servisi ya-
pılmadığını gördüm.
Ben de iftar vakitle-
rinden sonra buraya
gönüllü olarak gelip,
kan bağışına gelen va-
tandaşlara çeşitli ik-
ramda bulunmaya
başladım. İnsanlara
ücretsiz çay veriyo-
rum. Her akşam bu-
radayım ve Ramazan
Bayramı’na kadar bu
hizmetim devam ede-
cek” diyerek vatan-
daşlara kan bağışı

çağrısından da bulundu.

'BU YAPTIĞIM HARE-
KET BANA MUTLU-

LUK VERİYOR'

Daha öncede birçok şehit cenazesinde
karşılıksız hizmet yaptığını ifade eden
Uysal, “Daha önce birçok şehit cenaze-
lerine katılarak oralarda ücretsiz çay
ve su servisi yaptım. Bu konuda ken-
dimle gurur duyuyorum. Bu yaptığım
hareket bana mutluluk veriyor ve de-
ğişik insanlarla tanışma fırsatım olu-
yor” diye konuştu. � Haber Merkezi

Kepçe devrildi, operatörü
vefat etti

Alanya’da bahçe düzenlemesi yapan
kepçe operatörü, kontrolü kaybe-

dince kepçeyi devirdi. Sıkışan ope-
ratör itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaldırıldığı hastanede ise tüm çaba-
lara rağmen kurtarılamadı.

Çocuk hırsızlar
yakalandı
Alanya'da bir evden
hırsızlık yapan 2
çocuk, polis tarafın-
dan gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde
Oba Mahallesi’ndeki
bir evden hırsızlık ya-

pıldığı ihbarını alan Alanya
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri
çalışma başlattı. Ekipler,
yaptıkları teknik ve fiziki
takip sonrası evden bir mik-
tar para ile 1 cep telefonu
çalan şüphelilerin küçük yaş-
lardaki A.F. ve K.Ş. olduğunu
ve Tosmur Mahallesi’ndeki
bir inşaatta gizlendiklerini
belirledi. Belirlenen adrese
baskın düzenleyen polis, A.F
ve K.Ş.’yi yakalayarak gözal-
tına aldı. Gözaltına alınan 2
şüphelinin Çocuk Büro Amir-
liğindeki işlemlerinin sür-
düğü belirtildi. � İHA

Bu kez de Kızılay'a destek oldu
Alanya'da şehit cenazelerinde karşılıksız çay ve su servisi yapan seyyar çaycı Şahrani
Uysal, bu kez de Kızılay çadırına kan vermeye gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Antalya tatil aramalarında ilk sırada
İçinde bulunulan olumsuz tabloya karşın Alman seya-
hatseverler de tatil özlemlerini online mecra üzerin-
den gerçekleştirdikleri tatil aramaları ile ortaya koydu.
Almanya'da seyahat acentaları ve online tatil satış si-
telerine rezervasyon yazılımı sunan Traffics'in Alman
tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları tatil arama-
larını baz alarak hazırladığı verilere göre, Antalya en
çok aranan tatil destinasyonu konumunda bulundu.

Alman operatörler
operasyona
hazırlanıyor

Alman tur operatör-
leri, önümüzdeki
aydan itibaren koro-
navirüs kısıtlamaları-
nın kaldırıldığı
ülkelere turist gönder-
meye hazırlanıyor.
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Her zaman ve her yerde
söylüyorum.

‘Medya çöplüğe döndü’ diye.
Önüne gelen internet haber si-

tesi veya bilgisayar programı ile tv
kuruyor.

Bu kadar kolay ve ayağa düştü.
Sosyal medya, facebook gaze-

teciliği aldı başı gitti. Bu hesaplar
üzerinden haber paylaşımlarını
takip eden vatandaşlar, kurumsal
kimlik aramadığından; hepsine ga-
zeteci gözüyle bakıyor.

Maalesef yerel yönetimler, siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşları da
‘Aman bana bulaşmasın’ diyerek
bu çöplüğün oluşmasına prim veri-

yorlar.
Kalite yok, kimlik yok, etik de-

ğerler yok, şantaj, tehdit çok…
Gazetecilik anlamında üretim-

leri, kurumsal kimlikleri olmadı-
ğından ticaretle para
kazanamadıklarından, ya seçil-
mişlerden geçinip gidiyorlar, ya
da şantajla para kopararak geçi-
niyorlar.

Belediye başkanlarına, ilçe baş-
kanlarına, oda dernek başkanla-
rına, iş adamlarına sesleniyorum.

Bir kuruş vermeyin bunlara.
Eyvallah etmeyin.
Sizi iyi yazsalar iyilikleri, kötü

yazsalar kötülükleri dokunmaz.
Yetki ve sorumluluk sahibi yö-

neticilerimiz, bunların kötü yazdık-
larını dikkate almazlar ise, inanın
yok olup giderler. Tüm toplum bu
vampirlerden kurtulmuş olur.

Bunları parayla doyuramaz ve
elinizde tutamazsınız.

Bugün verdiğin, dünkünden az
olursa yine susturamazsınız.

Bırakın ne halleri varsa görsünler.
Oluşturdukları çöplükte boğulur

giderler siz iradeli durursanız. 

Bu vampirlerle aynı kimlik al-
tında anılmaktan inanın utanıyo-
rum.

Yeni tanıdığım insanlara, ta-
nışma sırasında mesleğimi söyle-
mekten bazen çekiniyorum.

Bu mesleğin şiddetle kimlikli ku-
rumlara ve omurgalı gazetecilere
ihtiyacı var.

Gerçek gazeteciler inanın ki
bunun mücadelesini veriyor.

Sizler de onlara desten olun. 
Korkmayın, inanmayın aba al-

tından sopacılara. 
Siz destek olmazsanız, onlar

zaten olmayacak.
Son söz, ben artık bunlara sessiz

kalmayacağım. 
Her kimin gazetecilik adıyla,

tehdit şantaj yaparsa ve ben bunu
duyarsam, kesinlikle yazacağım.

Ramazan Bayramına 3 gün kala bay-
ram şekerleri tezgâhlarda ki yerini
almaya başladı. Bu kapsamda

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin
Yenialp, Ramazan Bayramında merdiven
altı üretim yapan işletmelerin insan sağlı-
ğını tehdit eder nitelikte şeker ürettiğine
dikkat çekti. Yenialp, Bayramda yaşana-
cak 4 günlük yasak öncesinde vatandaşla-
rın bayram şekeri alışverişlerini bildikleri
yerden yapmalarını ve merdiven altı üre-
timlerden uzak durmalarını söyledi. 

AREFE GÜNÜ 
AÇIK OLACAK

Yenialp, "Bayram
öncesi insanları-
mız sokağa çıkma
yasağı olacak mı
olmayacak mı
diye muallaktay-
dılar. Ama Cum-
hurbaşkanımızın
da açıklaması
üzerine ve İçişleri
Bakanlığının ya-
yınladığı genelge
ile dükkanların

kapalı olacağı belirtildi. Sadece arefe günü
10.00-17.00’a kadar açık olacak bakkal ve
marketler. Bundan dolayı da esnaflarımız
çok fazla şeker almak istemediler. Alan
esnaf arkadaşlarımızda ürünlerini önü-
müzde kurban bayramı var o bayramda
değerlendirecek. Bu Ramazan bayramımız
biraz buruk geçecek. Ama ilk önce sağlık
diyoruz. İnşallah önümüzdeki bayram tam
bayram havası yaşayacağız" dedi.

BİLDİĞİNİZ YERDEN 
ALIŞVERİŞ YAPIN

Merdiven altı imalathaneye değinen Yeni-
alp, “Bu malların hızlı satıldığı dönemlerde
dönemsel olarak da merdiven altı imalat-
lar da çoğalıyor. Günümüzde en çok neye
rağbet varsa o satılıyor. İnsanlarımızdan
isteğimiz ve ricamız kesinlikle bildikleri ve
güvendikleri yerden alışveriş yapmaları.”
İfadelerini kullandı. � Alkın BİRİCİK

Medya çöplüğe döndü

Haftalık encümen toplantısının
ardından açıklamalarda bulu-
nan Alanya Belediye Başkanı

Adem Murat Yücel, encümen toplantı-
sında alınan tüm kararların Alanya’ya
hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tüm dünyada etkisini gösteren
COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) sal-
gını nedeniyle hafta sonu uygulanacak
sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak va-
tandaşlara kurallara riayet etmeleri
hususunda uyarılarda bulunan Başkan
Yücel, “Sağlıklı ve güvenli bir bayram
geçirebilmek adına tüm vatandaşları-
mızın çok ciddi ihtiyaçlar olmadığı sü-
rece evlerinde kalmaları son derece
önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız-
dan bu konuda hassas davranmalarını
rica ediyorum” dedi.

'TÜM İSLAM 
ÂLEMİNE VE 
İNSANLIĞA 

SAĞLIK SIHHAT 
DİLİYORUM'

Hafta sonu icra edilecek Ramazan Bay-
ramı için de iyi dileklerini aktaran Baş-
kan Yücel, “Bu ramazanı her ne kadar
salgın nedeniyle sevdiklerimizden
uzakta geçirmek zorunda kalmış olsak
da bundan sonraki ramazanlara sağ-

lıkla kavuşabilmek adına zor bir süreç-
ten geçiyoruz. 
Bu vesileyle hafta sonu icra edeceğimiz
Ramazan Bayramı’nın tüm İslam âle-
mine ve insanlığa sağlık ve sıhhat ge-
tirmesini diliyorum. 
Umuyorum ki içerisinde bulunduğu-
muz bu zorlu süreç bir an evvel son bu-
lacaktır” diye konuştu.

'ALANYA 
TAPU YEVMİYE 

İŞLEM SAYISINDA 
16. SIRADA'

Tapu Müdürlüğü’nün 173. kuruluş yıl-
dönümünü ve Tapu Haftasını kutlayan

Başkan Yücel, Alanya Tapu Müdürlü-
ğü’nün Türkiye genelindeki yevmiye
işlem sayısında 2019 yılı verilerine göre
16. sırada yer aldığını belirtti. Alan-
ya’da, ülke genelindeki pek çok il mer-
kezinden daha fazla işlem yapıldığını
ifade eden Başkan Yücel, Alanya Tapu
Müdürü Fikret Ayman nezdinde tüm
müdürlük çalışanlarını tebrik etti.

Alanya Türkiye'de 16'ncı sırada
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşen son encümen toplantısında tüm İslam ale-
minin Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Yücel, 2019 yılına ait tapu işlem rakamlarını da paylaşıp, Tapu Haftası’nı kutladı.

Her yıl olduğu gibi esnaf tezgâhla-
rını Ramazan Bayramı'nın yak-
laşmasıyla birlikte; bayram

şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle
donatı. Marketlerden alışveriş merkez-
lerine, şekerlemecisinden bakkalına
kadar birçok esnaf, iş yerinin önü ve re-
yonlarını şekerlerle süsleyerek tezgâh-
larda alıcılarını bekliyor. Bayram
şekerleri, lokum ve çikolatalar tezgâh-
lardaki yerini aldı. Korona virüs salgını
nedeniyle satışlar azalırken, İçişleri ba-
kanlığı tarafından yayınlanan genelge
kapsamında da bayramda 4 gün yasak
olması satışları ciddi miktarda düşürdü.

'NERDE O ESKİ 
BAYRAMLAR'

Taş market sa-
hibi Ramazan
Taş, Ramazan
Bayramı'nda bu
sene şeker ve çi-
kolatalara ilgi ol-
madığını söyledi.
Ramazan Taş,
“Koronavirüs ne-
deniyle nerde o
eski bayramlar,
ramazanlar diye-
biliriz. Çünkü

tam olarak bir bayram havası yaşaya-
mıyoruz. Herkes önceki bayramları ha-
tırlıyor, özlüyor. Önceden bayram
hazırlığı olurdu ve çocuklar mutlu
olurdu fakat şimdi sokaklarda çocuk
yok, hastalık var. Önceki bayramlarda
10-15 gün öncesinden hazırlıklar yapı-
lırken şuanda hiçbir hareketlilik yok.
Bunda da en büyük etkinin sokağa
çıkma kısıtlaması olduğunu düşünüyo-
rum. Kimse birbirlerine gidemiyor. 

FİYATLARDA KISMİ
ARTIŞ YAŞANDI

Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar
her şeyi etkilediği gibi bayram hazırlı-
ğını da etkiledi. Geçen sene lokumun
kilosu 20 lira iken şuanda 25 liraya
çıktı. Bunlar kuşlokumu dediğimiz lo-
kumlar. Dökme şekerlemelerin kilosu
20 liradan satılıyor. Lokumlar 20-25
lira. Alanya lokumunun kilosu 10 lira.
Diğer bayram şekeri ve çikolata grup-
ları da hemen hemen aynı fiyattan sa-
tılmakta” ifadelerini kullandı.

'TALEPLERDE 
AZALMA OLDU'

Bayram döneminde sokağa çıkma kı-

sıtlaması sebe-
biyle  taleplerde
azalma olduğunu
dile getiren Alan-
ya’nın en eski iş-
l e t m e l e r i n d e
Hancı Pastanesi
sahibi Erdal
Hancı, “Korona-
virüs sebebiyle
insanlarımızın
evinde daha ma-
rifetli olduğunu

görmeye başladık. Birçok pasta ve bö-
reği kendileri evlerinde yapıyorlar. Tabi
sosyalleşmemiz biraz daha sınırlı ol-
duğu için insanlar tamamen çekirdek
aile içerisinde kendi ihtiyaçları kadar
ürünleri yapıp, tüketiyorlar. Bu bağ-
lamda da talep düşüklüğümüz var.
Örnek olarak 10 kilodan sattığımız
ürünlerin satışı 1 kiloya kadar düştü. 

'BİZLER FİYAT DEĞİ-
ŞİKLİĞİNE GİTMEDİK'

Koronavirüs sürecinde yaşanan ekono-
mik sıkıntı kapsamında bizler fiyat de-
ğişikliğine gitmedik. Yaklaşık 6 aydır
müşterilerimize aynı fiyat politikası
üzerinden hizmet vermekteyiz. Fakat
virüs nedeniyle ciddi bir maliyet artışı-

mız var. Çünkü her ne kadar gıda ül-
kesi de olsak biz hammaddelerimiz çi-
kolata ve yağ grubunun yüzde 80’i
yurtdışı menşeili geliyor. Dövizdeki bu
artış ve ekonomik daralma ve ithalat
ile ihracattaki dengesizlikten dolayı
bir fiyat artışı oldu. Hammaddelerde
yaklaşık yüzde 30-40 civarında bir
artış yaşandı. Bununda gayet normal
olduğunu düşünüyorum. Tüm dün-
yada oldu çünkü sadece bizde değil.
Bu konuda bir sıkıntı var biz şimdiye
kadar yansıtmadık. Ama inşallah kısa
sürede düzeleceğini düşünüyoruz. Da-
yanabildiğimiz kadar dayanacağımız,
bizler bu durumu fiyat politikamıza
yansıtmayı düşünmüyoruz. Evet, yan-
sıtan arkadaşlarımız var. Onları da ti-
careten eleştirmiyorum onlarda ticaret
yapıyorlar. Tüketici ile biz direk yüz
yüze geldiğimiz için şikayetler bize ge-
liyor ama hammadde artışı, elektrik ve
su artışı direk maalesef fiyatlara da
yansıyor. 

'FİYATLAR DEĞİŞİYOR'

Fiyat konusuna değinen Hancı; “ Ce-
vizli tatlılar 60 lira, fıstıklı tatlılar 80-
90-100 lira bandında değişiyor.
Çikolatalar 90- 150 lira arası değişiyor”
diye konuştu. � Alkın BİRİCİK

Koronavirüs salgını nedeniyle bayram şekerlerine ilgi azalırken, bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanması satışları önemli oranda
düşürdü. Bayrama 3 gün kala esnaf tezgahlarını bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle donattı, vatandaş ise yasak sebebiyle
alışveriş yapmaktan geri duruyor. Bizde Alanya Postası Gazetesi olarak esnaflara, vatandaşın bayram alışverişlerine ilgisini sorduk.

Bayram şekerleri tezgahta kaldı

Ramazan Taş

Erdal Hancı

'Türkiye yeniden tatil 
destinasyonu olabilir'

Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, Türkiye'nin Al-
manya'dan turist alabilmesi
için katı sağlık kurallarına
ve zamana dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile video-konferans görüşmesi ger-
çekleştiren Almanya Dışişleri Ba-

kanı Heiko Maas, Türkiye'nin yakında
Almanya ve Avrupalı turist için yeniden
tatil destinasyonu olabileceğini söyledi.
Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüş-
mede korona salgını ve sonrasındaki mü-
cadeleyi de ele aldıklarını belirten Maas,
“Umarız Türkiye, yakında Alman ve Avru-
palı turistler için yeniden tatil destinas-
yonu olabilir. Bununla birlikte, bunu
zamanında ve katı sağlık kriterlerine göre
değerlendirmeliyiz. Bu konuda Türkiye ile
görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

'Merdiven altı
üretimden uzak durun'

Bayramlık alışverişlerde
azalma olduğunu dile
getiren Alanya Bakkal-
lar Odası Başkanı Velit-
tin Yenialp, Ramazan
Bayramı öncesi bayram
şekeri tüketicilerini
merdiven altı şekerci-
lere karşı uyardı.
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Kültürel faaliyetler olarak Alanya, Ülke-
mizin birçok ilinden ve ilçesinden
daha organize ve  ileri gibi gözükse de

daha çok kat edilecek yolumuz var.  Ama
yine ilçemizde yapılan bazı kültürel, sanatsal,
organizasyon ve etkinlikleri takdir edip alkış-
lamak gerekir. Tabi doğal olarak bu yıl bazı
etkinlikler Covid 19 nedeniyle oluşan pan-
demi tedbirlerine takıldı veya takılacak gibi
görünüyor. 

Bu virüs belası uzun sürer pandemi ted-
birleri de devam ederse, insanların bir araya
gelmesi veya toplu halde etkinliklere katıl-
maları imkansız hale gelecek. İşte bu ne-
denle de bu kültürel etkinliklerden doğacak
boşluğu doldurabilmek için Alanya’mızın is-
mini duyurabilecek geniş katılımlı uluslar-
arası ölçekli Taş Heykel Sempozyumu
benzeri kültürel yarışmalar, festival veya ser-
giler düzenlenmeli.  Ayrıca buralardan çıka-
bilecek yapıt veya ürünler olursa da
Alanya’nın değişik yerlerinde sergilenerek
kültürel görselliğimize katkı yapması sağlan-
malı. Bunlar; Kumdan Heykel,  Ağaç Hey-
kel oymacılığı, Hurda demirden heykel
yapımı …Vs gibi benzeri şeyler olabilir. 

Alanya Belediyesi bu yıl; 13 Mayıs Dil
Bayramı kutlamalarına sürpriz yaparak baş-
laması memnunluk verici oldu. Türk dilinin
önemini ve Türk Dilinin önemli bir ismini
ölümsüzleştirmek için Alanya Hacet Mahal-
lesi Meydan düzenlemesi neticesinde oluştu-

rulan Hacet Meydanına Karamanoğlu Meh-
met Beyin  Anıt Heykelini dikerek hem kül-
türel, hem görsel, hem de tanıtıcı güzel bir
faaliyette bulundu. 

Karamanoğlu Mehmed Bey, bir za-
manlar Alanya’nında bağlı olduğu Karama-
noğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk
hükümdarı  Subaşı olan Karaman Bey'in en
büyük oğludur. Mehmet Bey askerî ve idarî
yönden bilgili ve bilime önem veren bir dev-
let adamı idi. Karamanoğlu Mehmed Bey’in
13 Mayıs 1277’de “Bugünden sonra hiç
kimse divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste
ve meydanda Türkçe’den başka dil konuş-
mayacak” buyuran bir ferman çıkartıp Türk-
çe’yi “devlet dili” ilân ettiği söylenir ve her
13 Mayıs, senelerden buyana “Dil Bay-
ramı” olarak kutlanır. 

Gelecek dil bayramı kutlaması için en
iyi favori isim ise şiir ve yazılarında Türkçeyi
en iyi kullanan ve anlaşılır bir dil seçen
büyük bir şair ve halk ozanı Yunus Emre’dir.
Halk dilinin zenginliklerinden beslenip yaz-
dığı şiirler, yüzyıllar boyunca gücünden bir
şey yitirmemiştir. Halkın sorunlarını da şiirle-
rinde dile getiren Yunus Emre, şiirleriyle
halka, kendine inanma, gerçeği kendinde
bulma gücünü kazandırmaya, ilgisini ya-
şama çekmeye çalıştı. Her ırk, din ve inanış-
tan insan için beslediği insan sevgisi, ona
evrensel bir kimlik kazandırmıştır.

Ayrıca Alanya’da heykeli dikilmiş ve

dikilenebilecek, Alanya tarihinde önemli rol
oynamış daha nice önemli şahsiyetler vardır.
Bunlar ilim, bilim, irfan sahibi olmuş ve bazı-
ları devlet adamlığı gibi  önemli görevlerde
bulunmuş, adlarını  tarihin tozlu sayfalarına
şanla, şerefle yazdırmışlardır. 

Bunlara örnekler verecek olursak; 
Sultan Alaaddin Keykubat  Alanya’ya

Alaiye Adını veren Anadolu Selçuklu Sultanı
Alaaddin Keykubat "Kalonoros" adıyla bili-
nen ve Kilikya Ermeni Krallığı'na bağlı olan
Kyr Vart adlı şahsın yönetiminde bulunan
Alanya’yı 2 ay gibi bir sürede fetederek Ana-
dolu Selçuklü topraklarına katarak kışlık baş-
kent olarak kullandı.  Alanya’ya ayrı bir
önem veren ve Alanya  tarihinde önemli bir
yer tutan Sultan Alaaddin Keykubat’a veri-
len önem ve vefayı göstermek için Alanya
Dinek girişinde Sultanın şanına yakışır bir
heykel yapılmış ve İlçemiz Üniversitesinine
adı verilmiştir.

Devlet Adamı Hamdullah Emin Paşa
Alanya için çok önemli ve faydalı bir diğer
şahsiyet olan Hamdullah Emin Paşa’ya
Alanya’nın ilk kolejinin ve  Alanya’mızın ilk

vakıf üniversitesinin adı verilerek bir vefa ör-
neği gösterilmiş olup akın akın ziyaretçilerin
gittiği Mahmutseydi  Köyüne Paşanın de-
vasa bir anıt heykeli dikilebilir. Hamdullah
Emin Paşa, 1849 yılında Alanya’nın Mah-
mutseydi köyünde dünyaya gelmiştir. Yurt-
dışında Hukuk eğitimi alıp Doktora
derecesine kadar yükselmiştir. Mısırda ha-
kimlik yapıp Paşa ünvanı almıştır.  Hastalığı
nedeniyle köyüne dönmüş ve uzun süre bu-
rada zirai faaliyetler ve imar işleriyle çevre-
sine örnek olmuş, köylüleri bağcılıkla
uğraşmaya teşvik etmiştir. Alanya ve Mah-
mutseydi köyüne çok hayırları olmuştur. Me-
busan Meclisine 1909’da Antalya milletvekili
olarak seçilmiştir. 4 yıllık mebusluk yapmıştır.
Hamdullah Emin Paşa, Kendi ve hanımı
adına vakıf kurarak tüm malvarlığını vakfa
devretmiştir. 3 Kasım 1939’da İstanbul’da
(Şişli) vefat etmiştir.

Bektaşi Kaygusuz Abdal: Kaygusuz
Abdal, 1341yılında Alaiye'de (Alanya) doğ-
muştur. Asıl adı Alaeddin Gaybi'dir. Babası
Alaiye Beyi Hüsameddin Mahmud'dur. İyi
bir öğrenim görmüştür. Hacı Bektaşi Veli'den
sonra Bektaşîlik tarikâtının başına geçen
Abdal Musa'ya bağlanarak tasavvuf yoluna
girdi. Kaygusuz Abdal, 1444 yılında 103 ya-
şında yılında öldüğü zaman Mısır’daydı ve
vasiyeti üzerine tekkesinin yanındaki bir ma-
ğaraya gömüldü. Çok ünlü eserleri ve şiirleri
vardır.

Alanya olarak, Alanyalı Kaygusuz Ab-
dal’a olan vefamızı göstermek için Heykeli
dikilerek şiirlerinden veya eserlerinden olu-
şan kitabeler hazırlanarak  kültürel, sanatsal
zenginliğimize ve tanıtımımıza katkıda bulu-

nabilinir.
Bu heykeli dikilecek isimler listesi za-

manla  daha da genişletilebilinir; 
Seyyah Evliya Çelebi, Seyahatname-

sinde "Gayet şeci ve bahadır kavimdir.
Cümlesi Akdağa yaylaya çıkıp bağ ve
bahçelerinde kesbi hava edüp taze
can bulurlar ve lisanları Türk lisanı-
dır’’ Diyerek Alanyayı öve öve bitirememiş
ve detaylı bir şekilde anlatmıştır.

İbn Batuda, Seyahatnamesinde
“Rum diyarı diye bilinen bu ülke,
dünyanın belki en güzel memleketi!
Allah Teâlâ güzellikleri öbür ülke-
lere ayrı ayrı dağıtırken burada hep-
sini bir araya toplamış! Dünyanın
en güzel insanları, en temiz kıya-
fetli halkı burada yaşar ve en leziz
yemekler de burada pişer. Allah
Teala’nın yarattığı kullar içinde en
şefkatli olanlar buranın halkıdır’’.
Diyerek  memnuniyetini dile getirip Alan-
ya’yı detaylı olarak anlatmıştır. 

Pri Reis  ise Kitâb-ı Bahriye adlı eserinde
Alanya’yı anlatan ve  bilinen Alanya’nın ilk
haritasını çizen Osmanlı coğrafyacısı ve kap-
tanı da dahil edilebilir.

Bir diğer öneride; Devasa boyutlarda
tarih boyunca güç, kudret ve hakimiyet sem-
bolü olarak kullanılan  Çift Başlı Selçuklu
Kartalı Motifi de Alanya’nın görselliğine zen-
ginlik katacaktır.

NOT:Tabii bu arada bu heykel ve anıt-
ları pud olarak gören zihniyetler kusura bak-
masınlar. Alanya’nın tanıtımı söz konusu
olunca akan sular durur…

Umutla ve Sağlıcakla Kalın.

Alanya’ya Heykeli Dikilecek 
Adamlar...

Yeni Camii İmam Hatibi Hüseyin Ab-
dullah Özcan ve Müezzin Ekrem
Askar, korona virüs tedbirleri kapsa-

mında camiler ibadete kapanınca bu durumu
değerlendirmek istedi. Cami cemaatiyle isti-
şare eden ve destek isteyen din görevlileri, ce-
maatin desteği ile kolları sıvadı. Cemaatin
maddi desteğiyle çini temin eden imam ve
müezzin, kendi elleriyle tüm camiyi çiniyle
donattı. Yaklaşık bir aydır camide çalışan iki
din görevlisi, çini işini bitirdikten sonra ca-
minin halısını da değiştirmeyi hedefliyor.

BAŞTAN AŞAĞI 
YENİLİYORLAR

Yeni Camii müezzini Ekrem Askar, camilerin
ibadete kapatılmasıyla halıları değiştirmek
istediklerin ancak halıları kaldırdıklarında
parkelerin çürümüş olduğunu gördüklerini
belirtti. Bunun üzerine baştan aşağı bir yeni-
lemeye gitmeye karar verdiklerini dile geti-
ren Askar, “Nisan’ın ortalarında cemaatle
namaz kılmaya ara verilmesinden ötürü ko-

rona virüsü nedeniyle camimizin de-
ğişmesi gereken halılarından başla-
yarak bir tadilat yapmaya karar
verdik. Öncelikle ilk yapmamız ge-
reken halıları değiştirmekti. Ama ca-
minin lambirilerinde çürümelerin
olmasından dolayı yeni bir halı ser-
menin uygun olmadığını düşünerek
kenar lambrileri sökerek çini yap-
mayı planladık. Bu vesile ile cami
imamımız Hüseyin Özcan hocamla
birlikte bazı mahalle sakinleriyle gö-
rüşerek böyle bir faaliyet yapmak is-
tediğimizi önerdik. Onlar da gereken
desteği yapalım bu fırsatı değerlen-
dirin dediler. Biz de çürümüş lam-
brileri söktük, sıva tadilatı yaptık.
Kütahya’dan çini seramik siparişi

vererek imam arkadaşımla birlikte kolları-
mızı sıvadık. İkimiz bu işçiliği yapmaya karar
verdik. Yapmaya da başladık hızlı bir şekilde
devam ediyoruz. Bitmek üzere. Maddi ola-
naklar tamamen mahalle sakini hayırseven-
lerin gönül rızası ile yapılmış olan hayırlardır.
Hiçbir ekstra bir talepte bulunmadık. Sadece

işçiliğini kendimiz yaptık imamlar olarak.
Hem korona virüs vesilesi ile bunalmış anı-
mızı değerlendirmek istedik. Bitirmek üzere-
yiz Allah izin verirse. Camilerin cemaate
açılma zamanına yetiştireceğiz” dedi.

'BİTİRMEK ÜZEREYİZ'

Yeni Cami İmam Hatibi Hüseyin Abdullah
Özcan ise babasının bu camide imam hatip
olarak görev yaptığını ve çocukluğunun bu
camide geçtiğini söyledi. Yıllar sonra kendisi-
nin bu camiye atanmasının kendisi için
büyük bir mutluluk olduğunu belirten Özcan,
“Bu camide büyüdüm. Çocukluğum bu ca-
mide geçti ve inşallah Allah'a şükürler olsun
Rabbim bu camide bizlere görev yapmayı
nasip etti. Dedim ya evveliyatından beri bu
camideyim. Çocukluktan beri bu camideyim.
Camimizin muhtemel eksiklikleri vardı gözle
görülen. Biz bunları temin etmek amacıyla
malumunuz tüm Türkiye’yi ve tüm dünyayı
etkisi altına alan Korona virüs salgını nede-
niyle cemaatle namaza ara verilen camileri-

mizde biz de bir boşluğa düştük. Bu
boşluğu değerlendirmek amacı ile çevre-
mizde mahallemizdeki esnaf arkadaşla-
rımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin,
desteği ile fikir alışverişleri ile cami-
mizde bir tadilat yapmaya karar verdik.
Müezzin görevli arkadaşımla beraber el
işçiliği tamamen kendimize ait olan çini
seramik işini yapmaya karar verdik. Al-
lah’a şükürler olsun şu anda bitirmek
üzereyiz. Rabbim bu Ramazan-ı Şerif
ayında bizlere yardımcı olan tüm din
kardeşlerimizden razı olsun. Rabbim he-
pimize güzel günler görmeyi nasip eyle-
sin. İnşallah Allah bu salgın belasından
da bir an önce kurtuluruz. Cemaatle ca-
mimizde tekrardan namaz kılmaya baş-
larız inşallah” diye konuştu. � İHA

Çocuklar geri
dönüşümü resmedecek

Alanya Belediyesi, Alanya Kayma-
kamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş-
birliği ile Ortaokul öğrencileri
arasında Dünya Çevre Gününde “Am-
balaj atıklarının yeniden değerlendiril-
mesi, geri dönüşüm ve geri kullanım”
konulu resim yarışması yapılacak.

Her yıl 5 Haziran Dünya
Çevre Gününde tüm
okulların katılımı ile ren-

kli etkinlikler düzenlenirken bu
yıl tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de etkili olan Koronavi-
rüs salgını nedeni ile etkinlik
yapılamayacak. Planlanan resim
yarışması çevrenin korunması
kapsamında “Ambalaj atıklarının
yeniden değerlendirilmesi, geri
dönüşüm ve geri kullanım”  ko-
nuları ele alınacak ve öğrencilere
farkındalık kazandırılması amaç-
lanacak. Eserler, Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından kurulacak
bir komisyon tarafından değer-
lendirilecek.

'TOPLUMUMUZ
DAHA DA 

BİLİNÇLENİYOR'

Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, ambalaj atıkları-
nın kaynağında ayrı toplanma-
sının hem çevreye hem de
ekonomiye katkısının son dere-
cede önemli olduğunu, bu tip
yarışmalar ile geri dönüşüm bi-
lincinde ivme kazanıldığını aile
ve çocukların farkındalığının da
arttığını söyledi. Başkan Yücel,
“Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğümüz ile Temizlik İşleri
Müdürlüğümüzün ortak orga-
nizasyonu sonucunda yarışma

da dereceye giren öğrencileri-
mize güzel ödüllerimiz olacak.
Şimdiden tüm öğrencilerimize
başarılar diliyorum” dedi.

SON BAŞVURU
TARİHİ 

1 HAZİRAN

Alanya da geri dönüşüm deni-
lince hayal ettikleri, gördükleri,
resmettikleri eserler ile yarış-
maya katılabilecek öğrenciler
yaptıkları resimleri 1 Haziran
2020 tarihine kadar öğrenim
gördükleri okul müdürlüğüne,
Alanya İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’ne, Alanya Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’ne teslim edebilecekler.

ALANYA BELEDİ-
YESİ EVDEN 

TESLİM ALACAK

Normalleşme sürecince evde
kalmaya özen gösteren öğrenci
ve velilerin Alanya Belediyesi
Çözüm Masası 444 82 07 nolu
telefona müracaat etmeleri ha-
linde resimleri evlerinden tes-
lim alınacak. Yarışma
Şartnamesi Alanya Belediyesi
Web Sayfasından ulaşabilirsi-
niz. � Haber Merkezi

Doğal yaşamda korona özgürlüğü
Koronavirüs nedeniyle evde kalma dönemleri artınca yabani yaşam daha özgür hareket etmeye başladı. Ön-
cesinde daha temkinli olarak görülen kertenkeleler, yırtıcı kuşlar, yaban keçileri daha çok görünmeye başladı.

Pandemi nedeniyle salgından
kurtulmak için insanların ek-
seriyeti sahiller, mesire alanları

ve ormanlardan uzak kalınca adeta
yabani hayat yeniden canlanmaya
başladı.  Gümüşdere yakınında deniz
kıyısında oluşturulan alanlarda her
yıl olduğu gibi hayvanseverler tara-
fından dökülen yemler sayesinde kar-
galar besleniyor.  Sahillere zaman
zaman izinsiz girişler olsa da kerten-
kele ve sürüngenler de inşa yoklu-
ğunda doğal yaşam alanlarında daha
özgür hareket edebiliyor. Tıpkı ko-
ruma altında olan yaban keçilerinin
su ve beslenme ihtiyaçlarını gider-
mek için tenhalarda saklanmak ye-
rine daha serbest dolaşmaya
başladığı gibi. � Özgür YILMAZ

Camiler ibadete kapatılınca, yenilenme başladı
Gazipaşa'da 2 din görevlisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ibatede kapatılan camilerini baştan aşağı yeniledi.
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ATVATVKANAL A

7.00 ÇÝZ GÝ FÝLM 

8.00 BEL GE SEL 

9.00 SÝ NE MA 

11.00 BEL GE SEL 

12.30 HA BER LER 

13.00 CE SUR VE GÜ ZEL(DÝ ZÝ) 

14.00 ÝR ÞAD (TEK RAR) 

14.30 NA BIZ (TEK RAR) 

17.00 SÝ NE MA 

18.30 ÇÝZ GÝ FÝLM 

19.30 A NA HA BER BÜL TE NÝ 

20.30 SEN TEZ (CAN LI) 

23.00 BEL GE SEL

24.00 ATV A NA HA BER

KANAL A

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

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 

08:00 ABA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

10:30 SAĞLIK ZAMANI (T) 

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ

16:00 SİNEMA 

18:00 ULUSAL HABER 

18:30 ANA HABER 

20.00 HABERİN MANŞETİ 

21.00 HABER SAATİ

22.00 SAĞLIK ZAMANI 

ETHEM 
KAYGISIZ

ÖMRÜME 
ÖMÜR KATARSIN

Sevgimi  demeye, çekinir  oldum
Günlerce peşinde, öyle yoruldum
Aşkınla birlikte, aktım duruldum
Sevginle, ömrüme ömür katarsın

Senin her sözünü,şevkle dinlerim
Seni çok beğenir,candan severim
Gittiğin  her  yere, koşar  giderim
Aşkınla, ömrüme ömür  katarsın

Seni gördüğüm an, hep sevinirim
Eğer  görmezsem, inan  deliririm
Senin bir  sözüne, canım  veririm
Tadınla,  ömrüme  ömür katarsın

Anlatmakla bitmez, bu  özelliğin
Görünce  mutlu  eder, güzelliğin

Ömür boyu dursun, hep tazeliğin
Sevginle, ömrüme ömür katarsın

Korona virüs salgınıyla mücadele
kapsamında Ramazan Bayramı
boyunca 23-24-25-26 Mayıs tarih-

lerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilme-
sinin ardından Büyükşehir Belediyesi,
gerekli önlemleri ve hazırlıklarını ta-
mamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, mübarek Ramazan Bay-
ramının pandemi nedeniyle halk sağlığı
açısından evlerde kutlanacağını belirte-
rek, Antalyalıların sağlıklı, rahat, huzurlu
bir bayram geçirmesi için gereken tedbir
ve önlemleri aldıklarını söyledi. Belediye-
nin ilgili birimlerinin bayram süresince görevde
olacağını belirten Başkan Böcek, “Hemşerilerimi-
zin 4 gün kısıtlama süresinde her hangi bir sorun
yaşamaması adına biz görev başında olacağız. Siz-
ler evinizde huzurla bayramınızı kutlayın. Kucak-
laşamasakta kalplerimiz bir. Bayramımız kutlu
olsun” dedi.

ALO ASAT 185

Bu süreçte Antalya Su ve Atık Su İdaresi
(ASAT) Genel Müdürlüğü de su ve
kanalizasyon hizmetlerinde mey-
dana gelebilecek herhangi bir
olumsuzluk karşısında nöbetçi
ekip bulunduracak. ASAT yet-
kilileri, herhangi bir su arızası
durumunda vatandaşların
ALO ASAT 185 numaralı tele-
fonu 24 saat arayabilecekle-
rini kaydetti.

İTFAİYE GÖREV
BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dai-
resi Başkanlığı da bayram boyunca
görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya
sınırlarında 42 ayrı grup, 560 personelle 24 saat
çalışmalarını sürdürecek. Merkez Grup başta
olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize
ekipler, olası bir yangın için 24 saat hazır olacak.
Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Mer-
kezi’ne telefonla bildirebilecek.

MEZARLIK ZİYARETİ YASAK

Her bayram en çok ziyaret edilen yerler arasında
bulunan mezarlıklarda bu Ramazan Bayramı ve
arifesinde ziyaret yapılamayacak. Mezarlıklar, sa-

dece şehit ailelerine açık olacak. Şehit aileleri pan-
demi önlemleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret
edebilecek.

17 HAT SEFER VERECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Mayıs gecesi
başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsa-
mında çalışması zorunlu olan sağlık personeli,
kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağla-
mak için planlama yaptı. 4 günlük sokağa çıkma

yasağı boyunca 17 hat seferde olacak. Antray
ve nostalji tramvayı ise bu süreçte hizmet

vermeyecek.
VF01, AC03, AF04, KC06, LC07, KL08,
LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15,
TC16, CV17, MD25, KC35, MF40,
VF66, levha numaralı ana ve gövde
hatlar sokağa çıkma yasağı bulanan
23-26 Mayıs tarihlerinde seferlerine
devam edecek. Sabah 06.00’da başla-
yacak seferler sabah ve akşam saat-
lerinde sıklıkla gerçekleştirilecek.
Seferlerle ilgili Antalyalılar, toplu ula-

şım araçlarının nerede olduğunu An-
talyakart Mobil Uygulamasından takip

edebilecek. Ayrıca 06.00-21.00 saatleri
arasında 0242 606 07 07 numaralı ulaşım

çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Sağlık
çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşım-
dan ücretsiz faydalanacak.

2 BİN 300 PERSONEL 
GÖREVDE

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekip-
leride bayram süresince merkez ve tüm ilçelerde
7/24 görevde olacak. 2 bin 300 personel, 118 
vektörel mücadele aracı ve 66 temizlik aracı An-
talyalıların rahat bir bayram geçirmesi için hizmet
verecek. � Haber Merkezi

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnafımızın en çok iş yaptığı bu
dönemde, satışlar eski bayramlar kadar olmayacağı için es-
nafımız da zor durumda kalacak. Bu süreçte hemşehrilerimize,
alışverişlerini mümkün olduğunca esnaf ve sanatkarlarımız-
dan yaparak destek olmalarını, merdiven altı üretimlerden
uzak durmalarını ve ihtiyaçlarını bildikleri, güvendikleri esnaf-
larımızdan karşılamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

'Alışverişinizi
esnaftan yapın'

Olay saat 10.00 sıralarında Rıza
Büyükakça caddesinde mey-
dana geldi. Gazipaşa'da müte-

ahhitlik yapan Yusuf Güven, ilçe
merkezi ile onlarca mahalleyi birbirine
bağlayan 3 kavşaktan biri olan İtfaiye
Kavşağını bariyerlerle kapattı.

'ÜZÜLEREK 
KAPATMAK ZORUNDA

KALDIM'

İşçilerle birlikte daha önce boya ile çizi-
len alana gelen ve bariyerlerle yolu ka-
patan Güven, yaptığı yazılı açıklamada,
“Yeni mahalle 392/1 parselde bulunan
arazi sınırları içinde kalan yolu üzüle-
rek kapatmak zorunda kaldım. 40 yıl-
dır 392 ada 1 parselde bulunan arazinin imar
sorununun çözülmesi için defalarca belediye ile görüş-
sem de herhangi bir çözüm bulamadım. Kimi zaman
“biraz bekle” ve 18 uygulaması yapacağız’ ve ya plan re-
vizyonun da çözelim diye 20 yıldır beni oyaladılar.

'ARAZİ DEDEMDEN ANNEME,
ANNEMDEN BANA GEÇTİ'

Bu arazi dedemden anneme, annemden
bana geçmiştir. Arazi herhangi bir yerden
bir yere gelmemiştir, aynı yerinde dur-
maktadır. Arazi etrafındaki daha önce ani-
masyon merkezi olan arsalara çeşitli
zamanlarda çeşitli tadilatlarla inşaatlar
yapılmıştır. Kamuoyunda park olarak be-
lirtilen arazinin park ve yeşil alanla hiçbir
alakası yoktur. Yalnızca 1980’li yıllarda
plana konulan animasyon merkezi ibare-
sinden dolayı arazi üstünde hiçbir yatırım
yapmamaktayım. Çözüm bulamadığım
için üzülerek yolu kapatmak zorunda kal-
dım. Ne zaman somut bir çözüm çevredeki
arsalara verilen haklar benim arsama da
verilince yol açılacaktır. Kamuoyuna say-
gıyla duyurulur” dedi. Yolun kapatılması-
nın ardından olay yerine gelen İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven’i ifa-
desini almak üzere Emniyet Müdür-
lüğü’ne götürdü. � İHA

Alanya'dan sonra Gazipaşa'da da aynı olay

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere,
Ramazan Bayramı dolayısıyla yayım-

ladığı mesajında tüm İslam aleminin ve
esnaf-sanatkarların Ramazan Bayramını teb-
rik etti. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan
Dere, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ra-
mazan-ı Şerif ’in sonuna gelerek bir bayrama
daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan
ayını geride bırakıyoruz. Tüm İslam alemi ta-
rafından birlik ve beraberlik duygusu içinde
Ramazan Bayramını kutlayacağız. Toplumu
kaynaştıran ve kardeşliği pekiştiren bir Ra-
mazan Bayramına daha kavuşmanın mutlu-
luğunun yaşarken dostluk, yardımlaşma,
birlik, beraberlik gibi gelenek ve görenekleri-
mizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramla-
rımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada
yaşamamızı sağlayan ortak duygularda bu-
luşturmaktadır. Büyük küçük hepimizin
büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm
İslam Aleminde özel bir yere sahiptir. Covid-
19 salgını nedeniyle bu sene önceki seneler-
den farklı bir Ramazan Bayramı yaşayacağız.
Ancak, bu zorlu günleri geride bırakmak ve
sağlıklı günlere kavuşmak amacıyla alınan
tüm önlemlere özenle uymaya dikkat edelim"
ifadelerinde bulundu.

'MERDİVEN ALTINDAN
UZAK DURALIM'

Bayramlık alışverişler için tüm hazırlıkların
yapıldığını ancak bu sene önceki senelerden
farklı bir Ramazan Bayramı yaşanacağını
aktaran Dere, “Esnaf ve sanatkarlarımız her

zaman olduğu gibi bu bayramda da vatan-
daşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek için hazırlıklarını tamamladı.
Ancak, Korona salgını esnaf ve sanatkarla-
rımızı olumsuz etkilediği gibi birçok adeti-
mizi de yerine getiremememize neden oldu.
Ramazan süresince iftar sofralarında bir
araya gelemedik. Yine, salgın nedeniyle alı-
nan önlemler kapsamında bu sene Ramazan
Bayramı’nı evlerde geçireceğiz. Bayram de-
yince akla bayramlık yeni giysi, ayakkabı
gibi giyim ürünleri ile tatlı ve çikolata geli-
yor. Bayramlık alışverişi deyince akla ilk
gelen caddelerimiz, sokaklarımız ise eskisi
gibi hareketli değil. Esnafımızın en çok iş
yaptığı bu dönemde, satışlar eski bayramlar
kadar olmayacağı için esnafımız da zor du-
rumda kalacak. Bu süreçte hemşehrileri-
mize, alışverişlerini mümkün olduğunca
esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak destek
olmalarını, merdiven altı üretimlerden uzak
durmalarını ve ihtiyaçlarını bildikleri, gü-
vendikleri esnaflarımızdan karşılamalarını
tavsiye ediyorum. Özellikle bayram nede-
niyle satışı artan ve fiyatları olması gere-
kenden düşük olan ürünlerin genelde
sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim
olduğu bilinmelidir. Alışverişlerimizi mut-
laka bildiğimiz, güvendiğimiz gerektiğinde
hesap sorabileceğimiz mahalle esnaflarımız-
dan yapalım ki hem kendi sağlığımızı koru-
yalım hem de esnafımızın da yaşaması ve
ayakta kalmasına katkı sağlayalım. Bu duy-
gularla beraber tüm İslam Aleminin, Esnaf
ve Sanatkarlarımızın Ramazan Bayramını
içtenlikle kutluyor, tüm hemşerilerimize sağ-
lıklı ve mutlu bir bayram diliyorum" diye ko-
nuştu. � İHA

'Özel mülküm' deyip, yolu kapattı
Gazipaşa'da İtfaiye Kavşağı olarak bilinen kavşak, özel mülk olduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Bayram tedbirleri alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle sokağa
çıkma yasağı ilan edilen ve evlerde geçirilecek olan Ra-
mazan Bayramı için gereken önlemleri aldı. Başkan Mu-

hittin Böcek, Ramazan bayramı süresince, belediyenin
ilgili birimleriyle kent genelinde her hangi bir sorun ya-

şanmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Muhittin Böcek
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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 Kayserispor 26 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 MAKÜ 22 5 4 13 26 44 19
12.Bucak Oğuzhan 22 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

Bayramlar; karşılıklı sevgi ve 

saygının perçinlendiği, milli ve dini duygu-

ların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp

sergilendiği, bir toplumda millet olma 

şuurunun şekillendiği günlerdir.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu 

nice bayramlar geçirmek dileğiyle, 

Bütün üyelerimizin ve Alanya Halkının 

Ramazan Bayramı 

kutlu olsun. 

ALANYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

522 07 44

Riva'da gerçekleşen toplantıya
TFF Başkanı Nihat Özdemir,
Kulüpler Birliği Başkanı Meh-

met Sepil, TFF 1. Başkan Vekili Ser-
vet Yardımcı, Başkan Vekilleri
Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Yıl-
maz Büyükaydın Ali Düşmez, Yöne-
tim Kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu,
Genel Sekreter Kadir Kardaş, UEFA
ve TFF Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mete Düren, TFF Sağlık Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bay-
raktar ile kulüp başkanları ve
yöneticileri katıldı.

Toplantının ardından TFF Başkanı
Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği
Başkanı Mehmet Sepil, açıklamalarda
bulundu. Başkan Nihat Özdemir, ko-
ronavirüs sürecindeki gelişmeleri gör-
üştüklerini belirterek, "Kulüpler
Birliği Vakfımızın talebiyle 18 kulübü-
müz, ben ve başkan yardımcılarımın
katılımıyla, 4 saate varan bir toplantı
yaptık. Süper Lig takımlarımızın ya-
şadıkları ve bundan sonraki süreçte
yaşayacakları bütün konuları masaya
yatırdık ve gayet demokratik ortamda
tartıştık" diye konuştu.

KESİN TARİH 28 MA-
YIS'TA AÇIKLANACAK

Daha önce Süper Lig'in başlama tarihi

olarak 12 Haziran'ı belirlediklerini ak-
taran Özdemir, "Bundan önce TFF yö-
netiminin açıkladığı Süper Lig'in 12
Haziran'da başlamasıyla ilgili 18 ku-
lübün tam desteğiyle karar almış bu-
lunuyoruz. Bununla ilgili Türkiye'deki
şartların değişimini göz önünde bulu-
narak kesin tarihimizi 28 Mayıs'ta ya-
pacağımız basın toplantısıyla
kamuoyuna açıklama üzere anlaş-
maya vardık" ifadelerini kullandı.

YEDİ KULÜP 
TALEPTE BULUNDU

TFF Başkanı, 7 kulübün bu sezon lig-
den düşme olmaması yönünde talepte
bulunduğuna değinerek, "Yedi kulü-
bümüz de federasyonumuza bu yıl lig-
den düşme olmaması, gelecek sezonun
da 21 takımla oynanması konusunda
müracatta bulundu. Federasyonumuz

bu konuyu inceleyecek. Yönetim ku-
rulu olarak gelecek sezonun kaç ta-
kımla oynanacağının, bu sezon
ligden düşüp düşmeme kararını da
önümüzdeki günlerde vereceğiz"
açıklamasını yaptı.

TFF ÖZEL KURUL
OLUŞTURACAK

TFF'nin pandemi kurulu oluştura-
cağını aktaran Özdemir, "TFF'nin
bir Sağlık Kurulu ve onun danışma
kurulu var. Bununla ilgili 12 Hazi-
ran'da başlayacağımız Süper Lig ve
diğer liglerin başlamasında futbola
dönüş protokolü hazırlanmıştı. Hep
birlikte verdiğimiz karar doğrultu-
runsa TFF bir pandemi kurulunu
teşkil edecek. Bundan sonra bu bu
konuyla ilgili süreci pandemi kuru-
luyla birlikte yürüteceğiz" diye ko-
nuştu.

21 YAŞ LİGİ YENİDEN 

Rezerv lig hakkında Kulüpler Birliği
üyeleriyle anlaşmaya vardıklarını vur-
gulayan Özdemir, "Gelecek yıl geçen
yıl kaldırdığımız 21 yaşaltı liginin ye-
niden oluşturulması için bütün Ku-
lüpler Birliği üyeleriyle anlaştık. Bu
konuda da çalışmalara başlayacağız"
değerlendirmesinde bulundu.

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantı yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla bugün bir toplantı yaptı.
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