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Kovid-19 salgını nedeniyle alınantedbirler kapsamında sokağa çıkma-ları kısıtlanan 15-20 yaş arasındakigençler, izin günlerinde sıcak hava-dan etkilendi. 1 hafta önce sokağaçıkan gençler bu hafta sıcak nede-niyle dışarı çıkmadı.                � 2'DE

Sıcak onları da vurdu
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Yakın çekim… 
� 2’DE
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BAYRAM REHBERİ
ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI

İlçe Emniyet Müdürlüğü: 155 İlçe Jandarma Komutanlığı: 156 Acil Sağlık Hizmetleri: 112İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: 174 Çözüm Masası : 444 82 07- 0 552 444 82 07Alo ASAT: 185
BAYRAMDA NÖBETÇİ ECZANELER

1. günüBERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ: 5130555KAMBUROĞLU ECZANESİ : 5135080EMRE ECZANESİ : 53874722.günüBİLGE ECZANESİ : 5127544CADDE ECZANESİ : 5136464OBA YÜKSEK ECZANESİ : 53898983.günüYAĞMUR ECZANESİ : 5025267BAŞAK ECZANESİ : 5222072GÖKSU ECZANESİ : 5136279

NOT: Ramazan Bayramı dolayısıyla 25 ve 26
Mayıs tarihlerinde gazetemiz yayınlanmaya-
caktır. Alanya Posta Medya ailesi olarak tüm
okuyucularımızın ve Alanya halkının bayramını
tebrik ederiz.

Bayram paylaşmaktır ekmeği, sevgiyi, muhabbeti

BAYRAM SEKERI ALMANYA'DAN
Alanyalı turizmcilerin, Rusya'dan sonra dört gözle haber beklediği Alman pazarından güzel gelişmeler art arda geldi. Haziran itibariylebaşlayacak olan uçuşlar, Alman turistlerin bölgeye olan ilgisi ve Alman bakanın umut vadeden sözleri ile turizm yeniden alevlendi

'OLUMLU SONUÇLAR ALACAĞIZ'
Rusya'dan sonra en güçlü kaynak pazar ola-rak görülen Almanya'da, Haziran ayı itibariylebaşlayacak yurt dışı uçuş planları ve Almanturistlerin bölgeden vazgeçmemesi yenidenumutları yükseltti. Almanya Dışişleri BakanıMaas'ın da Türkiye'ye yönelik açıklamaların-dan da çıkan olumlu sonuçla Sili, "Çalışmalarmeyvesini verecek ve sektörümüz daha olumlubir noktaya gidecektir" dedi.
OPERASYONLAR BAŞLIYOR

Dahaoğlu ise,“ Umut ediyoruz ki herhangi birolumsuz değişikliğe uğramadan bu normal süreçdevam eder ve TUI ile birlikte diğer tur opera-törleri de Alanya’ya, Türkiye’ye operasyon baş-latırlar. Akabinde diğer Avrupa ülkeleri de bunutakip eder" ifadelerini kullandı.                   �4'TE

Koronavirüs sal-gınından etkile-nen pazarcılara,bayram alışve-rişi yaradı. Uzunbir aradan sonrapazarda yoğun-luk yaşandı. Sal-gın sürecindesıkıntılar yaşa-dıklarını aktaran pazarcı Kolak, "Fiyat-larda biraz artış oldu. Tabi arz talep işi.Bazen az olan ürünlerde artış oluyor bu dadoğal bir şey. Bayram öncesi çok ufakta olsabir artış oluyor ama o kadar da olur yaniçok aşırı bir artış olmadı” dedi.           � 4'TE

ALTSO Başkanı Şahin, Ramazan Bayramı öncesiAlanya Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Yönetimiile birlikte yaptığı ziyarette Şahin, şehitlerin me-zarları başında dua ederken, "Bu vatanı kutsal kılanAziz şehitlerimize minnettarız. KahramanlarımızaYüce Allah’tan Rahmet diliyoruz” dedi.          � 6'DA

Şahin, şehitleriunutmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karais-
mailoğlu, ''Bakanlığımız uhdesinde olan
havalimanlarını Covid-19 gibi pande-
milere yönelik olarak tekrar düzenliyo-
ruz. Normalleşme süreci kapsamında
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun
öngörüleri doğrultusunda bir sertifikas-
yon programı hazırladık. Şartları karşı-
layan havalimanlarına bakanlığımızca
bir sertifika verilecek" dedi.

Koronavi-
rüs salgını
sebebiyle
Türkiye ge-
nelinde so-
kağa çıkma
y a s a ğ ı

bugün itibariyle başladı. Bayramı
evde geçirecek olan vatandaşlar için
ise merak konusu, yasak boyunca
hangi işletmelerin açık olacağı idi.
Bugün market, bakkal, manav, kasap
ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri
arasında faaliyet gösterebilecek ancak
24 Mayıs'tan 26 Mayıs'a kadar bu iş-
letmeler kapalı olacak.              � 4'TE

Burhan Sili

Mehmet Dahaoğlu

Korona virüs salgını nedeniyle Martayında tüm uçuşlarına ara veren Co-rendon Airlines, 27 Haziran'da Alman-ya’nın 22 şehrinden İspanya, İtalya,Türkiye, Mısır ve Yunan adalarına uç-maya hazırlanıyor.

CorendonTürkiye'yeuçacak

Arefe erken geldi 
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, alışverişe çıkan vatandaşlar pa-
zarlara akın etti. Daha çok arefe günleri görmeye alıştığımız yoğunluk, yasak
nedeniyle dün yaşandı.  Cuma Pazarı'ndaki hareket esnafını mutlu etti

Alanya Bele-diyesi ZabıtaMüdürlüğü’nebağlı ekipler,Ramazan Bayramı öncesinde Alanya genelindehizmet veren marketlere denetim gerçekleştirdi.Denetimlerde işletmelere Koronavirüs tedbirlerihatırlatılırken, hijyenik ortam ve kaliteli ürün te-mini noktasında uyarılarda da bulunuldu.  �7'DEİzzet Kolak

Marketlerebayramdenetimi

Havalimanlarına dasertifika geliyor

Yasak başladı
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Özellikle kaynak pazarlarımızbaşta olmak üzere misafir aldı-ğımız tüm ülkelerden sektörüngeleceği ile ilgili çelişkili haberler gelmeyedevam ediyor. Sektörün ekonomi üzerindeyaratacağı  olumlu etkinin yanında insansağlığını da yakından ilgilendiriyor olmasıbu alınacak kararlarında her platformdatartışılmasını ve alınacak kararları yönlen-dirmesi aslında normal karşılanıyor. Özellikle ülkemiz ve bölgemiz açısındandüşünüldüğünde havayollarının operas-yonlarına başlaması için seyahat kısıtlama-larının ülkeler arası görüşmelerle kararabağlanacağı ve salgının ülkelerdeki seyri-nin ana belirleyici olduğu sektörün  ortakgörüşü.. Burada ortaya çıkan diğer bir sorundabu hastalığın seyahat sigortası güvencesinealınıp alınmayacağı.. Bununla ilgili çalış-malarda devam ediyor ve haziran ayındamisafirin kendini güvende hissedebileceğibir yol bulunmaya çalışılıyor. Ulaşım, ko-naklama ve destinasyon anlamında seya-hat endişelerinin giderildiği bir ortamyaratılırken olası durumlara karşı sağlık en-dişelerinin de giderilmesi konusunda sağlıkaltyapısı yeterli olan bölgenin bu endişe-lere cevap verebilmesi hem tur operatörle-rinin hemde hükümetlerin seyahatkısıtlamasının kaldırılmasında ellerini güç-lendirecektir. Yapılan araştırmalarda halen Yunanis-tan ve Türkiye, tatilde kendini güvendehissedebilecekleri ülkelerin başında gel-mektedir. Ayrıca ülkemiz açısından fiyatlar, ko-naklama tesislerinin yapısı ve tatil bölgele-rinin salgın süresince oluşan algısı bütünpazarlarda olumlu değerlendiriliyor..Bugün itibarı ile misafir gönderen ülke-lere yakından baktığımızda pozisyonları

değişkenlikler gösterebiliyor. Salgının dahaaz tatil olgusunun daha fazla konuşulacağıhaziran –temmuz aylarında planlamalarınsürekli güncellenmesi gündemdeki yerinikoruyacaktır. Ayrıca oluşması muhtemeltalep bunu zorunlu kılacaktır..Almanya ;Avrupa Birliği içindeki etkisi ve gücü iti-barı ile Almanyanın alacağı kararlar sektö-rün 2020 yılı için iyimser öngörüleriningerçekleşmesi için çok önemli.. Bu ne-denle gerek bakanlık seviyesinde gerekseoperatörler seviyesinde Türkiyeye seyahatyasağının makul bir sürede kaldırılması içinciddi çalışmalar var. Şu anda Almanya hü-kümetinin yaklaşımı bu sene tatile gidecek-lerinin ülke içinde veya birlik içindekalması yönünde.. Çalışmalar seyahatçemberine Türkiyeninde alınması yö-nünde.. Bunun birkaç yönde ülkemize olu-şacak hareketlenmeye katkısı olacaktır.**Her şeyden önce Almanyanın Türki-yeye olan seyahat yasağını kaldırmasınıBirliğe bağlı diğer ülkelerde takip edecektir. **Almanya’da yaşayan Türkler vehalen tatil için birinci önceliği Türkiye olanAlmanların yaratacağı talep sayısal an-lamda katkısı dikkate alınacak ölçüdedir.**Almanya’nın sınır komşuları da ülke-ler arası ulaşımın kolaylığı sebebiyle oluşa-cak talebe katkı sunacaktır. Bu bir taraftanbaktığımızda zor günler yaşayan havayol-larının da çalışma temposunu arttıracaktır.Rusya ; Son on yıllarda oluşan ve ana kaynakpazarımız durumundaki Rusya’da şu anitibarı ile vaka sayısında artış görünse debu görecelidir. Yapılan test  ve hayatınıkaybedenlerin sayıları göz önüne alındı-ğında Haziran sonu Rusya’da vakalarınciddi anlamda azalacağını öngörebiliriz.Ağustosun başı başlaması planlanan ope-

rasyonların biraz gecikmeyle de olsa başla-ması sürpriz olmayacaktır. Ülkede halentatil yapacak bir kitlenin olduğunu ve bun-ların birinci tercihlerinin de Türkiye olduğuhem tur operatörlerinin ortak görüşü  hemde yapılan araştırmaların sonucudur. Burada talebin oluşmasında iki zorlukkarşımıza çıkmaktadır.**Oluşan bu ekonomik kayıplar son-rası ülkelerin dışarıya kaynak çıkışını önle-mek için Rusya içinde tatil yapmatavsiyeleri ki bunu Putin zaman zamangündeme getirmekte ve ülke içinde tatildestinasyonları yaratmaya çalışmaktadır.**Bu süre içinde petrol fiyatlarındakive dövizdeki dalgalanmalar rublenin değerkaybetmesine sebep olmuş ve ülke dışı se-yahatler daha pahalı hale gelmiştir. Ukrayna ; 15 Temmuz gibi operasyonlarına baş-lama planları yapan Ukrayna en umutluolduğumuz pazarlardandır. Seyahat kısıtla-ması kaldırıldığında talebin büyük bir kıs-mının ülkemize olması beklenmektedir.Her ne kadar Avrupa Birliğine bağlı olma-sada onların kararlarını takip etmekte deolsa bu konuda bakanlık düzeyinde ikiliyapılacak görüşmelerle buna karar verile-cektir. Ülkemizdeki ve özellikle Antalya böl-gesindeki vakanın seyrini dikkatle takipetmektedirler..Orta Avrupa ;Avrupa Birliği ile hareket etmelerine

rağmen özellikle Polonya ,Romanya,Çekya gibi ülkelerde seyahat yasağınınkalkmasını bekleyen sayıları azımsanmaya-cak bir kitlenin tatil planlarının devam ettiğive tercih sıralarında ülkemizin ilk sıralardaolduğu gelen haberler arasında. Seyahatkısıtlamasının kaldırılacağı ülkeler içine ül-kemizin alınmasında bölgedeki ülkelerintalepleri var.. Ayrıca buradaki ülkelerincoğrafi yakınlıkları herhangi bir ülkedenbaşlayacak havayolu operasyonlarına bir-kaç ülke vatandaşının da bölgemize ulaş-masında kolaylık sağlayabileceğiöngörülüyor. Ağustos itibarı ile bir hareket-lenmenin oluşabileceği iyimser beklentilerarasında..Kuzey Avrupa ;Salgın ortaya çıktıktan sonra aldıklarıtedbirler ve verdikleri tepkiler ile bir birbi-rinden çok farklı yollar izleyen kuzey Av-rupa ülkeleri geri dönüş sürecinde de farklıişaretler vermeye başladı. İsveç 15 Tem-muzu işaret ederken Finlandiya Ağustosbaşlarına planlamalarını yapıyor. Norveçbu özellikle vatandaşlarının bu sene içindeülke dışına çıkmamaları konusunda şid-detli tavsiyelerde bulunuyor. Norveç 21Ağutosa kadar uçuşlarındaki kısıtlamayıdevam ettirme yolunda karar aldı. Dani-marka bu konuda başlaması muhtemelhareketlenmeyi Temmuz ortası ve sonunadoğru bekliyor.. Bu ülkeler gidilecek ülke-leri salgının seyri konusunda dikkatle takipetmenin yanısıra seyahat sigortasının kap-samı ile ilgilide çalışma içersinde..İngiltere ;Önemli pazarlarımızdan biri olan İngilizpazarı için durum biraz farklı seyrediyor.Özellikle geçtiğimiz sene yaşanan ThomasCook krizi ve salgında izlenen yol bu paza-rın olası seyahat taleplerinde alternatifininçok olmayacağı yönünde.. Özellikle Yuna-nistan vaka sayılarının çokluğu sebebiyleİngiliz turistlere kapılarını açma konusundapek istekli davranmıyor. Zaman zaman

gelen bilgiler pazarın bu sene operasyonla-rına başlamayacağı yönünde de olsa Tem-muz ayında ortaya çıkan son duruma göredeğerlendirmeler yapılacağı konuşuluyor..Ege bölgesi başta olmak üzere bu Pazarülke turizmi içinde önemli yer tutuyor..Başladığı taktirde Türkiye İngiltere pazarıiçin ilk sıralardaki yerini koruyor.. Baltık ülkeleri ; Belkide salgını en hafif atlatan ülkelergrubunda olan Baltık ülkeleri yavaş yavaşseyahat kısıtlamalarını kaldırıyorlar. Hazi-ran ortası gibi güncellenecek bu planlama-lar arasına ülkemizin girmesi iyimsertahminlerle Ağustos ayını bulabileceği yö-nünde. Avrupa Birliğinin kararlarıda bunuetkileyecektir. Vakanın bu ülkelerde hafifgeçmesi sebebiyle turist almaya başlaya-cak ülkelerin kapılarını ilk bu ülkelere aç-ması sürpriz olmayacaktır. Ortadoğu ;Salgının seyri ve sağlık sistemlerindekisoru işaretleri bu yıl içersin de bu bölgeler-den olsa bile çok sınırlı hareketlenmeninolacağı öngörülüyor.. Bütün bu değerlendirmeler ve çalışma-lar yapılırken iyimser yaklaşımlarla bir şe-kilde hareketlenmenin başlaması öngörülürken bunun sayısal anlamda çokfazla olmayacağının herkes farkında.. Ay-rıca ülkemizin de misafir kabul edeceği ül-keler ile ilgili bir takım değerlendirmesininolacağı anlaşılmaktadır.. Ortaya çıkan bu durumun sonucu ko-naklama tesislerinin tümünün  hizmetealınmayacağını şimdiden yapılan açıkla-malardan anlıyoruz..  Zor bir dönemden geçiyoruz ancaksektörde Türkiye güçlü bir oyuncu vekalan sürede olası turizm hareketlenmesin-den payını almaya çalışıyor. Tüm zorluklara rağmen Ağustos veyaortası gibi başlayacak turizm hareketlerisektöre psikolojik desteğin yanında ekono-mik anlamda can suyu olacaktır. 

Yakın çekim…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafın-dan 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen ka-bine toplantısının ardındanduyurulan 20 yaş altı sokağa çıkma iznikapsamında uzun bir aradan sonra ilkkez geçen hafta dışarıya çıkan gençler buhafta sıcak havanın etkisiyle dışarı çık-madılar. Geçen hafta saat 11.00'de baş-layan izinlerinde arkadaşları vesevgilileri ile hasret gideren gençlerHacet Mahallesinde böyle görüntülen-mişti. Gençler bu haftaki izinlerindesıcak havanın etkisiyle evde kalmayı ter-cih ettiler. � Alkın BİRİCİK

Antalya Büyükşehir Belediyesi va-tandaşların sıkıntısız bir yaz ge-çirmeleri için vektörel mücadeleçalışmalarını aralıksız sürdürürken,Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Da-nışmanı Dr. Cem Oğuz da düzenlediğibilgilendirme toplantısı ile çalışmalarhakkında bilgi verdi. Oğuz, Gazipa-şa’dan Kaş’a kadar 19 ilçe ve kırsal böl-gelerde, 1357 personel ve 136 araçla,başta sivrisinek olmak üzere, karasi-nek, hamamböceği, fare gibi halk sağlı-ğını tehdit eden haşereye karşıbiyolojik, kimyasal, fiziksel ve kültürelmücadelenin hız kesmeden devam etti-ğini söyledi. 

27 BİN 625 NOKTADA
DEZENFEKSİYON

Pandemi sürecinin her alanda olduğugibi vektörel mücadelede de bazı olum-suzluklar yaşanmasına neden oldu-ğunu belirten Başkan Sözcüsü CemOğuz,  “Mart ayından itibaren korona-virüs salgını ile mücadele kapsamındavektörel mücadelede görevli ekip de-zenfekte çalışmalarını da aralıksız sür-dürmüştür. 225 personel ve 53 araç ilebaşlatılan dezenfeksiyon çalışmalarıkapsamında bugüne kadar halkınyoğun olarak kullandığı alanlarda,

kamu kurum vekuruluşlarında,toplu taşımaaraçlarında 27 bin 625 noktada dezen-feksiyon işlemi yapılmıştır” dedi. 

GÜN ISILAR MÜCADE-
LEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Antalya’nın turistik tesislerdeki ve si-telerdeki havuz sayısı bakımından Tür-kiye’de birinci sırada olduğunuvurgulayan Cem Oğuz, pandemi süreciile birlikte bu havuzların kontrolsüz bı-rakılmasının da larva popülasyonununartmasına neden olduğunu söyledi.Oğuz, Antalya’da özellikle gün ısılarında bakımsızlık ve dezenfektan eksikle-rinin vektörel mücadeleyi zorlaştırdı-ğına dikkat çekti. Cem Oğuz, turistiktesislerin açılması ve bu mekanların dailaçlanabilir hale gelmesiyle sorunlarınazalacağını söyledi. 

HALKIN DESTEĞİ
ÖNEMLİ

Antalya'nın coğrafi yapısı ve iklim şart-

ları bakımından özellikle sivrisinek,hamam böceği, karasinek ve yakarcaüremesi için uygun bir yapıya sahip ol-duğuna vurgu yapan Oğuz, “Küçük birsu birikintisinde bile binlerce larvaüreyebilmektedir. Bu nedenle haşereile mücadelenin istediğimiz başarıyaulaşmasında vatandaşlarımızın dadesteğini alabilmemiz önem arz et-mektedir” dedi. 
NORMALLEŞME 

SÜRECİYLE SORUN-
LAR ÇÖZÜLECEK

“Dumanlama çalışmasını göremeyenhalkımızda ilaçlama yapılmadığı endi-şesi uyanmaktadır” diyen Oğuz, pan-demi süreci ile birlikte gelişenolumsuzluklara rağmen dezenfeksiyonve ilaçlama çalışmalarının tüm hızıyladevam ettiğini belirtti. Baş DanışmanCem Oğuz, “Normalleşme süreciyle bir-likte vektörel kaynaklı tüm sorunları-mızın hızlı bir biçimde çözümekavuşturulduğunu hep birlikte görece-ğiz” diye konuştu.

Alanya’nın Demirtaş beldesi Yeşi-
löz sahilinde koruma altındaki ve
nesli tükenmekte olan kum zam-

bakları çiçek açarken, koruma altında
olan caretta carettalar da sahile gelerek
yumurtalarını bıraktı.  Çevreciler kum
zambakları ve caretta carettalar için
nöbet tutuyor. � Haber Merkezi

Sıcak hava izinlerini vurdu
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençlerin izin
günlerinde sıcak hava etkisini gösterdi. 1 hafta önce sokağa çıkan gençler bu hafta sıcak havanın etkisiyle dışarı çıkmadı.

Mücadele sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Dr. Cem Oğuz, Antalya’nın 19 ilçesinde vektö-
rel mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Pandemi sürecinin vektörel müca-
dele çalışmalarında olumsuz etkileri olduğunu belirten Oğuz, turistik tesisler başta olmak üzere
pek çok işletmenin kapalı olmasının ilaçlama çalışmalarında bir takım zorluklar yaşanmasına
sebep olduğunu ifade etti. Oğuz, “Normalleşme süreciyle birlikte vektörel kaynaklı tüm so-
runlarımızın hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulduğunu hep birlikte izleyeceğiz” dedi. 

Doğa onlara kaldı
Alanya Yeşilöz sahilinde
doğa canlılara ev sahip-
liği yaparken, çevreciler
bu görüntünün bozulma-
ması için nöbet tutuyor. 
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Tüm dünyayı kasıp kavuran koro-navirüs salgını ile çöküşe geçen tu-rizm sektörü, yenidenayaklanmak için çalışmalara başladı.Türkiye'nin kaynak pazarları uçuş stra-tejileri planlarken, Türkiye'de salgınınönüne geçerek turizmin önünü açabil-mek adına hijyeni ön planda tutuyor. Dışpazardan gözünü ayırmadan haber bek-leyen Alanyalı turizmcilere güzel haberAlmanya'dan art arda geliyor. Rusya'dansonra en güçlü kaynak pazar olarak gö-rülen Almanya'dan Haziran ayı itiba-riyle başlayacak yurt dışı uçuş planlarıve Alman turistlerin bölgeye olan ilgi-sinden vazgeçmeyişi yeniden umutlarıyükseltti. Almanya Dışişleri BakanıHeiko Maas'ın da Türkiye'ye yönelikaçıklamaları, turizmcileri şenlendirdi.Konu ile ilgili görüşlerini bildiren ALTİD

Başkanı Burhan Sili ve ALTAV BaşkanYardımcı Mehmet Dahaoğlu, DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevki-daşı ile olan görüşmesi sonucu çıkanolumlu sonuçtan dolayı turizmciler te-şekkürlerini de dile getirdiler. 

'BAKANIMIZ 
CİDDİ BİR GAYRET
GÖSTERİYOR'

Sili, “ Bu konuda Dışişleri BakanımızMevlüt Çavuşoğlu ciddi bir gayret göste-riyor. Bu anlamda da kendisine teşekkürediyoruz. Yapmış olduğu görüşmeler ne-ticesinde Almanya’da bir artı oluşacağınıdüşünüyoruz sektörümüz adına. Tabibaşta Kültür ve Turizm Bakanımız tele-

fon diplomasisi başlattılar. Bu mini-malde bu çalışmayı da daha ileriye götü-rüyorlar ve yoğun bir diplomasiyürütüyorlar. Ümit ediyoruz ki önümüz-deki süreçte başta Almanya olmak üzerediğer pazarlarımızda da bu çalışmalarmeyvesini verecek ve daha olumlu birnoktaya gidecektir sektörümüz" dedi.
'OLUMLU SONUÇLAR

ALACAĞIZ'

Haziran ayında TUI’nin operasyonahazır olduğunu açıklamasına değinenSili, “ Elbette bir hareketlenme olacak.Bildiğim kadarıyla 17 Haziran başlangıçtarihi olması lazım. Sonuçta bu diplo-masi ile Türkiye ürünü olarak değerlen-dirdiğimizde olumlu sonuçları olacaktır

diye düşünüyorum” dedi. 

'MİNNETARIZ'

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Daha-oğlu, “ Öncelikle Sn. Mevlüt Çavuşoğluzaten Alanyalı olmasından dolayı da aynızamanda da bir turizmci ve sürekli sadeceDışişleri Bakanlığı değil gerek Turizm Ba-kanlığı gerekse diğer Bakanlıklarda herzaman aktif. Koronavirüs süreci zarfındaise kendisi bize her türlü destekte bulunu-yor ve bu öncede aynı zamanda bizim Tu-rizm Bakanımız ile beraber sürekli birlikteçalışmalar yapmışlardı. Dışişleri bakanla-rını aradılar, Türkiye’nin güvenli bir bölgeolduğunu söylemişlerdi. Yine bu çalışma-lara hiç ara vermeden devam ediliyor. Buanlamda bizler minnettarız. Ve yine arayıp

Almanya Dışişleri Bakanı ile bu şekilde gö-rüşmesi tabiî ki burada karşı tarafın üst birdüzey tarafından aranıyor olması güvenanlamında ve sosyal ilişkiler anlamındaçok önemli. 
'UMARIZ AVRUPA DA
BUNU TAKİP EDER'

Kendileri de bu 15’inden sonra açık olanpazarlarda Türkiye’yi de dahil etmeleribunun sonuçlarından bir tanesidir. Bu an-lamda umut ediyoruz ki herhangi bir olum-suz bir değişikliğe uğramadan bu normalsüreç devam eder ve TUI ile birlikte diğertur operatörleri de Alanya’ya Türkiye’yeoperasyon başlatırlar ve akabinde diğer Av-rupa ülkeleri de bunu takip eder" ifadele-rini kullandı. � Haber Merkezi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), TÖMER Müdürü Dr. Öğ-retim Üyesi Eray Bayramol, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti.Ziyarette, ALTSO ile ALKÜ’nün işbirliği çalışmaları görüşüldü. Başkan Şahin, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “ALKÜ
TÖMER Müdürü Dr. Öğretim

Üyesi Eray Bayramol ile gelecek dö-
nemde birlikte yapacağımız çalışma-
lar üzerine görüş alışverişinde
bulunduk. Alanya’mızda bulunan
yerleşik yabancılar başta olmak üzere
yükseköğrenime gelen yabancı öğ-
rencilere Odamız Sürekli Eğitim
Merkezi’nde Türkçe dersleri vererek

entegrasyon süreçlerine katkıda bu-
lunmayı planlıyoruz. Yükseköğrenim
konusunda ALKÜ ile devam eden ça-
lışmalarımızı da değerlendirdiğimiz
görüşmede ALKÜ Rektörümüz Prof
Dr Ekrem Kalan ile başarıyla yürüt-
tüğümüz çalışmalara bir yenisini
daha eklemenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Nazik ziyaretinden dolayı, Dr
Eray Bayramol’a teşekkür eder, çalış-
malarında başarılar dilerim”

Üretimin karşısında enbüyü kengel olarak gö-rülen faiz, yapılan mü-dahale ile düşürüldü.MÜSİAD Alanya Şube Baş-kanı Mustafa Durusoy, konuyailişkin bir değerlendirmede bu-lundu. Ekonomi yönetimincealınan tedbirler ve sağlananteşvikler ile ciddî adımlar atılı-yor diyen Durusy, “MÜSİADolarak başta sayın Cumhur-başkanımıza, Hazine ve Maliyebakanlığımıza ve ekonomi yö-netimimize özellikle üretiminkarşısındaki en büyük engelolan faize karşı gösterdikleridirenç için teşekkür ediyoruz.Merkez bankamızın politikafaiz oranını %8.25 seviyesineçekmesi iş dünyamızın beklen-tileri adına son derece olumlubir hamledir” dedi.

BANKALAR 
BEKLENTİLER
EUYGUN 

DAVRANMALI

İçinde bulunduğumuz sürecinhassasiyeti göz önünde bulun-durulduğunda parasal geniş-leme iş dünyamızınrahatlaması adına zorunlu birihtiyaç haline gelmişti diyenDusuroy, “Geçtiğimiz yıl Tem-muz ayında faizler %24 ikenbugün itibari ile %8.25 seviye-sine kadar gerilemesi iş dün-yası için umut vericidir.MÜSİAD olarak beklentimiz,merkez bankamızın önümüz-deki dönemde iş dünyamızınbeklentileriyle uyumlu tavrını

sürdürmesi buna mukabil faizindirimlerinin kamu ve özelbankaların işlemlerine hızlı biran önce yansımasıdır.” Diyerekbeklentileri dile getirdi.

TARIM ÜRETİMİ
VE KONUT SATIŞI

ARTAR

Faiz indirimini Alanya ölçe-ğinde de yorumlayan Durusoy,“Kovid-19 sebebiyle turizm gir-dilerimizin azalacağı aşikâr.Şehir ekonomisi adına bununbir nebze telafi edilebilmesi içinbir taraftan şehir olarak özel-likle Ziraat Bankasının çiftçi-lere sağladığı özel kredileritarım alanındaki üretimlerimiarttırırken diğer taraftan ise

faizlerin düşmesi sonucu konutsatışlarına oluşacak olan talebiöngörerek inşaat sektörü yenidöneme kendini organize et-meli. Ülkemizin özellikle sağlıksistemine duyulan güvenintüm dünyada iyi pazarlanmasıdurumunda yabancıya mülksatışı ve sağlık turizmi ciddî birivme yakalayabilir.” Alanyanın gururu Dışişleri ba-kanımız Mevlut Çavuşoğlu veTurizm Bakanlığı işbirliğinde 70dolayında ülkeye mektup yaza-rak başlattığı diploması trafiğiçok önemli bir hamledir oldu-ğunu ifade eden Durusoy, “Dün-yanın dört bir yanında 224şubesi ile ülkesinin kalkınmasıadına ticaret diplomasisi yürü-ten MÜSİAD bu süreçte de Dev-letinin ve milletinin yanındadır”diye konuştu. � Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, tümTürkiye genelinde Ra-mazan Bayramı boyunca so-kağa çıkma yasağı ilan etti.Koronavirüs salgınından va-tandaşların korunması içingerçekleştirilen yasakta merakedilen soru ise hangi işletmele-rin açık olacağı. Alanya PostasıGazetesi okuyucuları içinyasak boyunca açık ve kapalıolacak işletmeleri derledi.

SALI GECESİ
SONA ERECEK

Bakanlar Kurulu toplantısın-dan sonra açıklamalarda bulu-nan Başkan Erdoğan, sokağaçıkma yasağı hakkında detay-ları paylaşmıştı. Ardından İçiş-

leri Bakanlığı da bayramdaki 4günlük sokağa çıkma yasağıhakkında genelge yayınlandı.Buna göre Ramazan Bayra-mı'nda sokağa çıkma yasağı 81ilde uygulanacak. Bugün itiba-riyle başlayan yasak, Salı ge-cesi yani bayramın 3. günü26.05.2020 tarihinde saat23.59'da sona erecek.
BUGÜN 

17.00'A KADAR
AÇIK

Cumartesi günü market, bak-kal, manav, kasap ve kuruye-mişçiler 10.00-17.00 saatleriarasında faaliyet gösterebile-cek, vatandaşlarımız (65 yaş veüzeri ile 20 yaş ve altında bu-lunanlar hariç olmak üzere) zo-

runlu ihtiyaçlarının karşılan-ması ile sınırlı olmak ve araçkullanmamak şartıyla (engellivatandaşlarımız hariç) ikamet-lerine en yakın market, bakkal,manav, kasap ve kuruyemişçi-lere gidip gelebilecektir. Aynısaatler arasında market, bak-kal, manav, kasap ve kuruye-mişçiler evlere/adrese servisşeklinde de satış yapabilecek-lerdir.

3 GÜN 
KAPALILAR

24.05.2020 Pazar, 25.05.2020Pazartesi ve 26.05.2020 Salıgünleri market, bakkal,manav, kasap ve kuruyemişçi-ler ile online satış yapan işlet-meler kapalı olacaktır.

FIRINLAR YASAK
BOYUNCA AÇIK

Cumartesi, Pazar, Pazartesi veSalı günleri ekmek üretimininyapıldığı fırın ve/veya unlumamul ruhsatlı iş yerleri ile buiş yerlerinin sadece ekmeksatan bayileri, ayrıca tatlı üre-timinin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak.

EVE SERVİS 
YAPILABİLECEK

Cumartesi,Pazar günleri ilePazartesi, Salı günleri vatan-daşların dışarı çıkamadığı sa-atlerde tatlı satışı yapan işyerleri sadece eve/adrese servisşeklinde satış yapabilecekler.

Alman pazarı umut vadediyor
Alanyalı turizmcilerin, Rusya'dan sonra dört gözle haberini beklediği Alman pazarından güzel haberler art arda geliyor. Haziran itiba-riyle başlayacak olan uçuşlar, Alman turistlerin bölgeye olan ilgisi ve Alman bakanın umut vadeden sözleri ile turizm yeniden alevlendiBurhan Sili Mehmet Dahaoğlu

'Faiz indirimi konutsektörünü hareketlendirir'Covid19 'un reel sektör üzerindeki en belirgin etkilerinden birisi oluşan talep darlığı diğeri ise kuşkusuz fir-malarımızın yaşadığı artan likitide ihtiyacı olmasının ardından bankaların faiz oranı düşürüldü. Alınan ka-rarı değerlendiren MÜSİAD Alanya Şube Başkan Mustafa Durusoy, “bu durum sektörleri canlandırır” dedi.Mustafa Durusoy

Yasak başladı
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bayramı evdegeçirecek olan vatandaşlar için ise merak konusu, yasak boyunca hangi işletmelerin açık olacağı. 

Covid-19 tedbirlerikapsamında bay-ramda uygulanacaksokağa çıkma kısıtlamalarıile birlikte vatandaşlarCuma Pazarına akın etti.Bu durum pazarcı esnafınıbir nebze olsada memnunetti. Bayram öncesi Pazar fiyat-larında da bir miktar artış yaşandı.

'HER ŞEYİN BİR 
YETİŞTİRME 
ZAHMETİ VAR'

Koronavirüs sebebiyle sıkıntı çektik-lerini dile getiren Pazarcı esnafıİzzet Kolak Alanya Postası Gazete-si’ne konuştu. Kolla, “Bu yasakla-malar bizim için. Dünya üzerindekiülkeleri takip edersek biz bu virüsüen karlı atlatan ülkeyiz. Bu da lide-

rimiz olsun, yönetimolsun, onların verdiğikararlarla oldu. Sağ-lık bakanlığımızınönlemlerine böyle ya-saklara uyarak budurumu atlatırız.Uyumazsakta ikincidalga ya avuç açmışoluruz. Fiyatlardabiraz artış oldu. Tabiarz talep işi. Bazen azolan ürünlerde artışoluyor bu da doğal birşey. Az olanda fiyatyükselir, çok olandafiyat düşer. Vatandaştatabi ki ucuz olduğuzaman niye ucuzdemez ama pahalandımı çok pahalı demeyebaşlarlar. Her şeyin biryetiştirme zahmeti olur fi-yatta ondan dolayı artar.Bayram öncesi çok ufakta olsabir artış oluyor ama o kadar da oluryani çok aşırı bir artış olmadı” dedi.

PAZAR TEZGAHLA-
RINDA FİYATLAR

Pazar’da Kayısının kilosu 7, Kirazın ki-losu 10, Erik 10, Dolmalık biber 5, Pat-lıcan 4, Kabak 3, Salatalık 2, Havuç 4,Karpuz 4, Patates 3, Marul 3, Muz 12,Portakal 3 ,Elma 3 lira olarak tezgah-larda yerini aldı. � Alkın BİRİCİK

İzzet Kolak

Cuma Pazarı'nın nabzını tutan Alanya Posta Gazetesi, bayram ön-cesi meyve sebze fiyatlarını araştırdı. Ürünlerde kısmi artış yaşa-nırken, pazar esnafı da bu süreçte sıkıntı çektiğini dile getirdi.

Bayram telaşı pazara yansıdı

Yerleşik yabancılara müjde
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Her millettin tarihinde, kültü-ründe, inançlarında yaşa-yan, yaşanılan, yaşatılan,milli ve dini bayramları vardır. Vâr ol-maktadır. Vâr olacaktır da...
Türk milletinin milli ve dini bayram-ları:23 Nisan Ulusal Egemenlik veÇocuk Bayramı.30 Ağustos Zafer Bayramı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Daha bir kaç gün önce evlerimiz-den de olsa coşkuyla kutladığımız 19Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlikve Spor Bayramıdır.
Dini bayramlarımız ise iki tane olanKurban Bayramı ve Ramazan Bayra-mıdır.
Peki ya bayramlar bu kadar mıdır?

Bir çocuk sevindirdiğinizde onunheyecanlı kalp atışını duyuyorsanız oan o çocuğun bayramı olduğunu his-sedersiniz.Ya da ruhsal durumu darmadağınolmuş bir insana  olumlu yönde dü-şünmesini sağlayarak bayram yaşat-mış olursunuz...
Ahh nerede eski bayramlar dediği-nizi duyar gibiyim. Haklısınız. O za-manlar bayramdı. Peki ya şimdi?sadece tatil. Bayramlar çocuklara hedi-yeydi de biz mi anlamadık. Yoksa bü-yüdükçe böyle mi düşündük?Son yıllarda bayram telaşı yok de-necek kadar az. Ne heyecan, ne umutvar insanlarda. Oysaki  böyle mi idibayramlar. Bayram tatile gitmek değilsevdiklerimizi ziyaret etmektir. Ve iade-i ziyaret beklemektir. Paylaşmaktır ek-meği, sevgiyi, muhabbeti...

Hayatı güzelleştirmek insanın kendielindedir. Öncelikle küçük şeylerdenmutlu olunursa böylelikle bayram he-yecanı da kaybedilmez. Dolayısıylamânevi değerlere sahip çıkılmış olunur.
Rahmet, mağfiret ve Kur'an ayı ola-rak bildiğimiz Ramazan ayının songünleri ekilenin karşılığının alınacağıhasat günlerindeyiz.Malûm Cavid 19 dan dolayı cami-lerimiz, hânelerimiz boş geçse de bek-lenen bayram günü geldi. Bubayramda neler mi yapmalıyız? Hastaziyaretleri, komşu ziyaretleri, dost, ak-raba ziyaretleri gerçekleştirebiliriz diye-meyeceğim ne yazık ki. Ama hiç

olmazsa telefonlarımızla sevdiklerimiziarayarak bayramlarını kutlaya biliriz.Sosyal medyayı doğru kullanmanıntam zamanı. Bu seferlikte böyle olsundercesine arayın sevdiklerinizi mutluedin, mutlu olun.
Zihniyetinde kötü düşünce oluş-muş, kalp kıran, her türlü eziyeti Al-lah'ın kullarına yaşatan biri bayramsevincini yaşayamaz. Yaşıyor gibiyapar. İnsanları aldattığını düşünürama aldanan kendisidir. Kezâ insandenmez böylesi zihniyete.
Bir Hadis-i Şerif de:"Sevabını Allah'tan umarak ikibayram gecesinde kalkıp ibadeteden kimsenin kalbi, kalplerin öl-düğü gün ölmez." 
Kalbinizi öldürmeyin!
Türk İslâm âleminin mübârek Ra-mazan Bayramı'nı can-ı gönülden kut-lar, insanlık için huzur, barış getirmesinitemenni ediyorum. 

Bayram paylaşmaktır ekmeği, sevgiyi, muhabbeti BAYRAM EDER Mİ?
Gözler yaşlı yüreklerde yara varHüzünlü analar bayram eder mi?Şehidimin bacısında kara varYiğitsiz haneler bayram eder mi?
Kimi sorar babam nerede anaBu acıya hangi yürek dayanaKiminin elinde solmamış kınaKörpecik sunalar bayram eder mi?
İçimizde tükenmeyen sızı varBu hayatın hem kışı hem yazı varYol bekleyen iki küçük kızı varBabasız sineler bayram eder mi?
Gülizar gönlünü saldı merağaGözünde yaşları döndü ırmağaNice torununu vermiş toprağaDedeler neneler bayram eder mi?
Selâmetle Eyvallâh

Alanya Belediyesi, sosyalbelediyecilik anlayışı ilegeleneksel olarak gerçek-leştirdiği bayram öncesi mezarlık-lara dikilmek üzere çiçek dağıtımprogramına bu bayramda dadevam etti. COVID-19 (Yeni TipKoronavirüs) salgını nedeniyleyoğun önlem altında ve kısıtlı ola-rak gerçekleşen çiçek dağıtım prog-ramında vatandaşların çiçekalmadan önce ateşleri ölçüldü. Va-tandaşlara mezarlıklarda kullanıl-mak Alanya Belediyesi Park ve

Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tara-fından 18 türde 55 bin 300 adet çi-çeğin yanı sıra maske, eldiven vegül kolonyası da ikram edildi.
BAŞKAN YÜCEL
KİMSESİZLER 
MEZARLIĞINI 
VE ŞEHİTLİĞİ 
ZİYARET ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem

Murat Yücel de Ramazan Bay-ramı öncesinde mezarlık ziyare-tinde bulundu.  AlanyaMüftülüğü Şube Müdürü veMüftü Vekili Murat Demirhan,Alanya İlçe Müftülüğüne bağlıcami imam hatipleri ve AlanyaBelediyesi Park ve Bahçeler Mü-dürü Nazmi Uyar’la birliktekimsesizler mezarlığında sahip-siz mezarlara çiçek diken Baş-kan Yücel, daha sonra AlanyaGarnizon Şehitliği’nde dua etti. 
� Haber Merkezi

Cuma namazlarına yönelik yenide serbestlikgelmesinin ardından hangi camilerde ne ko-nularda namaz kılınacağı merak konu-suydu. Haftalardır Cuma namazının kılınmadığıülkemizde ilk Cuma 29 Mayıs’ta kılınacak. Alan-ya’da da belirli camilerin avlularında Cuma Na-mazı ve alınacak tedbirler çerçevesinde kılınacak.Öğle ve ikindi namazı toplu ibadete açık olacakdiğer vakitler ise salgın prosedürü kapsamında bi-reysel ibadete açık olmaya devam edecek. Din gö-revlileri, görev yaptıkları camilerde cemaatlenamaz kılınabilmesi için kişiler arasındaki mesa-fenin her yönden 1,5 metre olacak şekilde saf tu-tulması için halılar ve zemin üzerinde gerekliişaretlemeleri yapacak. Mushaf, kitap, takke, tes-pih, ayakkabı çekeceği gibi ortak kullanılan ma-teryal ve malzemeler görevliler tarafındankaldırılacak. Cami girişlerinde el dezenfektanı, tekkullanımlık mendil gibi temizlik malzemeleri bu-lundurulacak. � Özgür YILMAZ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Baş-kanı Cemal Yeniacun ve yönetimi Rama-zan Bayramı öncesi anlamlı bir ziyarettebulundular. Maske ve sosyal mesafe kurallarınadikkat ederek Alanya Garnizon Şehitliği’ni ziya-ret eden gençler, dualar ederek şehitlerimizin ru-huna gönderdiler.  Gençlik Kolları BaşkanıCemal Yeniacun, “Mübarek Ramazan Ayı’nı birkez daha geride bırakıyoruz. Ramazan Bay-ramı’nde sokağa çıkma yasağı olduğu için bugünarkadaşlarımızla birlikte şehitlerimizi ziyaretettik. Bu vatan için canlarını feda eden aziz şe-hitlerimizi dualarla andık. “ dedi.

Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, ko-
ronavirüs kuralları ne-

deniyle sosyal mesafe kuralını
gözeterek Belediye personeli ile
tek tek bayramlaşırken, aile-
leri ile mutlu ve sağlıklı bir
bayram dileğinde bulundu.
Başkan Yücel; “Gönül isterdi ki
sizlerle tokalaşıp, sarılarak
bayramlaşalım ancak korona-
virüs pandemisi nedeniyle bu
yıl sosyal mesafeyi gözetmek
zorundayız. İçimiz buruk da
olsa birliğimizin daim olmasını
temenni ederek ailenizle, sev-
diklerinizle sağlıklı, huzurlu ve
mutlu bir bayram geçirmenizi
diliyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN
BAYRAM ÖNCESİ 

İŞÇİLERE 
İKRAMİYE JESTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, belediye işçilerine Ra-

mazan Bayramı öncesi ikramiye jesti
yaptı. Normalde 15 Haziran’da yatı-
rılması gereken ikramiyeler, bu yıl
Başkan Yücel’in talimatıyla 25 gün
öncesinden belediye işçilerinin he-
saplarına geçildi. Belediye işçileri de
Ramazan Bayramı öncesi bu jesti
için Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’e teşekkür etti. 

� Haber Merkezi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Başkanı MehmetŞahin ve Yönetim Kurulu Üye-leri, Ramazan Bayramı öncesi AlanyaGarnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek,şehitlerimiz için dua ettiler. BaşkanŞahin, “Bu vatanı kutsal kılan Aziz

şehitlerimize minnet-tarız. Kahramanları-mıza Yüce Allah’tanRahmet diliyoruz”dedi.

BAYRAMIMIZ 
MÜBAREK
OLSUN”

24 Mayıs Pazar günüidrak etmeye başlayaca-ğımız Ramazan Bayramı’nı da kutlayanBaşkan Şahin, “Tüm halkımızın ve iş in-sanlarımızın bayramı mübarek olsun.Bayramımız İnşallah tüm ülkemize veAlanya’mıza sağlık, mutluluk ve huzurgetirip, güzel günlerin başlangıcı olur”dedi. � Haber Merkezi

Mezarlıklarda 55 bin çiçek dağıtıldı
Alanya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi mezarlıklara çiçek dağıtma geleneğinisürdürdü. Mezarlık ziyareti gerçekleştirecek vatandaşlara 18 türde 55 bin 300 adet çiçek dağıtıldı.

Yücel personellerle bayramlaştı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bay-
ramı öncesi, son iş gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Şahin, şehitleri unutmadı
ALTSO Başkanı Şahin, Ramazan Bayramı ön-cesi Alanya Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti

AK Gençlik’tenşehitlerimize vefa
AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları,Ramazan Bayramı öncesi AlanyaGarnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek,şehitlerimize dua ettiler. 

Namaz kuralları belirlendi
KOVİD-19 nedeniyle ötelenen Cumanamazı kılınmaması kararının Cum-hurbaşkanı Erdoğan tarafından 29Mayıs’ta sona ereceğini açıklaması-nın ardından detaylar ortaya çık-maya başladı. Alanya’da heryönüyle 1,5 metre sosyal mesafekorunarak namaz eda edilebilecek.
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ATVATVKANAL A

7.00 ÇÝZ GÝ FÝLM 
8.00 BEL GE SEL
9.00 SÝ NE MA
11.00 BEL GE SEL
12.30 HA BER LER
13.00 CE SUR VE GÜ ZEL(DÝ ZÝ)
14.00 SEN TEZ (TEK RAR)
16.00 BEL GE SEL
17.00 SÝ NE MA
18.30 ÇÝZ GÝ FÝLM
19.30 A NA HA BER BÜL TE NÝ 
20.30 A LAN YA GÜ NE ÞÝ
24.00 ATV A NA HA BER

KANAL A

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

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 
08:00 ANA HABER
09.30 SABAH POSTASI 
12:00 ARTI HABER(T) 
13.00 ULUSAL HABER 
14:00 HABER SAATİ
15:00 SİNEMA 
18:00 SAĞLIK ZAMANI (T)
18:30 ANA HABER 
21.00 HABER SAATİ 

RAMAZAN AYI SONRASI 
FAZLA YEMEK YEMEKTEN

KAÇININIZ Oruç nedeni ile Ramazan’da yavaşlayan meta-bolizmanın risk taşıdığını belirten diye-tisyen Çomruk, bayram sabahı hafifkahvaltı ile güne başlanması gerektiğininaltını çizdi. Soner Çomruk, "Sağlıklıbeslenme için yeterli ve dengeli bes-lenmek yeterli olacaktır. Fazla yemekyemek gaz, şişkinlik ve hazımsızlıkgibi mide problemlerini de berabe-rinde getirmektedir. Bu gibi rahat-sızlıkların olmaması adınaporsiyonlarınızı küçültün. Günehafif bir kahvaltı ile başlamaya özengösterin. Salam, sosis, sucuk, poğaça,börek gibi yağlı yiyecekler yerine pro-teinden zengin yumurta, peynir gibi be-sinler ayrıca liften zengin bol yeşillik vesöğüş gibi salatalar tercih etmelisiniz.

HIZLI YEMEK 
YEMEKTEN KAÇININIZ

Aşırı miktarda yemekten kaçınılmalı az az sık sıkbeslenilmelidir. Besinler çok iyi çiğnenmeli ve günlüköğün düzeni 3 ana, 2 ara öğün olarak düzenlenmeli-dir. Yemek yerken her lokmayı en az 20 defa çiğne-yerek ve küçük lokmalar alarak hızlı yemenin önünegeçebilirsiniz. Aynı öğünde sindirimi zor olan et,balık, tavuk ürünlerini aynı anda yemeyiniz. Hafif

ve sade yiyecekler tercih ediniz. Ana yemeğin ya-nında salata yemeğe özen gösteriniz.  

KIZARTMA VE 
KAVURMALARDAN 

SAKININIZ

Bir yemeğin sağlıklı olması için doğru pi-şirme yöntemi kullanılmalıdır. Haşlama,buğulama, ızgara ve fırında pişirme yön-temi kızartma ve kavurma pişirme yön-temine göre daha sağlıklı bir pişirmeyöntemidir. Bayramlarda meşrubat,çay ve kahve gibi içeceklerin tüketimiartmaktadır. Fakat bu içecekler suyunyerini tutmamaktadır. Sağlıklı beslen-mek ve kabızlık durumu ile karşılaşma-mak için en az 8-10 bardak su içmeyiunutmayınız.
BAYRAMDA TATLI TÜKE-

TİMİNİZİ SINIRLANDIRIN

Bir porsiyon baklavanın bir öğün yemek kadar kalo-risi olduğunu unutmayın. Sağlığınız için hamur tat-lısı ve şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı ve meyvetüketiniz.  Spor yapmayı ihmal etmeyiniz. Haftalıken az 5 gün evde  30 dakika spor sağlığınız için ge-reklidir, ihmal etmeyiniz. Sevdiklerinizle birliktemutlu, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmeniz dile-ğiyle. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesiolarak herkese mutlu ve  sağlıklı günler dileriz.”diyekonuştu. � Haber Merkezi

Bayramda beslenmenize dikkat edin
Ramazan ayında oruç tutulması nedeniyle beslenme düzeni değişmekte metabolizma yavaşlamaktadır. Peki 1 ay boyunca açlığa alışmış sindi-rim sisteminin düzgün çalışması için bayramda beslenmemiz nasıl olmalıdır? ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli diyetis-yen Soner Çomruk, vatandaşları eski beslenme alışkanlıklarına yavaş yavaş dönmeleri konusunda uyararak önemli açıklamalarda bulundu.

A
ntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mu-
hittin Böcek Ramazan Bayramı dolayısıyla
bir mesaj yayımladı. Böcek mesajında, "Bir-

lik, beraberlik ve dayanışma duygularını en üst se-
viyede yaşadığımız bir Ramazan ayını geride
bırakırken, bayrama erişmenin huzur ve mutlu-
luğu içerisindeyiz. Dünyayı etkisi altına alan ko-
rona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye gibi
Antalya’da da geçen yıllardan farklı bir Ramazan
ayı yaşadık. Geleneksel Ramazan Şenliğimizi dü-
zenleyemesek, kurduğumuz iftar sofralarında bu-
luşamasak, yan yana olamasak da el ele, gönül
gönle vererek Ramazan ayının maneviyatını
doyasıya yaşadık. Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi olarak korona virüs salgını nedeniyle
başta temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları
olmak üzere çok yoğun bir mesai harcarken,
ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Dayanışma
ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sa-
hibi hemşehrilerimizin yanında yer almaya,
elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar
onlara destek olmaya çalıştık. Dünyada, ül-
kemizde ve şehrimizde yaşanan bu üzücü tab-
loya rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik. Biz
birlikte güçlüyüz diyerek, oluşturduğumuz Antalya
Dayanışma Platformu aracılığıyla hemşehrilerimi-
zin de katkılarıyla on binlerce gıda paketimizi ihti-
yaç sahiplerine ulaştırdık. Korona salgınının
şehrimizde de etkili olması ile başlayan yardım ve
desteklerimiz Ramazan ayında en üst seviyeye çı-
karken, bundan sonraki süreçte de devam edecek"
ifadelerinde bulundu.

‘ÖNLEMLERLE ZİYARET 
EDİLECEK’

"Manevi değerlerimize sahip çıkmanın huzurunu
yaşarken Ramazan ayı içerisinde 19 Mayıs Ata-

türk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da sal-
gın önlemleri çerçevesinde elimizden geldiğince en
coşkulu şekilde kutlamayı ihmal etmedik" diyen
Böcek, "Şimdi de Ramazan Bayramını kutlayaca-
ğız. Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bay-
ramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Antalyamızda da
sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı ev-
lerimizde geçireceğiz. Sizler ailenizle, sevdikleri-
nizle huzur içerisinde bir bayram geçirin diye

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak
tüm birimlerimizle görev başında,
sizlerin hizmetinde olacağız. Za-
bıta, İtfaiye, ASAT ve Çevre Sağ-
lığı ekiplerimiz bu süreçte görev
başında olacak. Sağlık perso-
neli, kamu ve diğer çalışanla-
rın toplu ulaşımını sağlamak
için 4 günlük sokağa çıkma
yasağı boyunca 17 hat seferde
olacak. Çevre sağlığı ekipleri-
miz hemşerilerimin rahat ve
huzurlu bir bayram geçirmesi
için hem vektörel mücadelede
hem de temizlik alanında 2 bin

300 personeli ile hizmette olacak.
Her bayram en çok ziyaret edilen yerler

arasında bulunan mezarlıklarımızda maalesef bu
Ramazan Bayramı ve arifesinde ziyaret yapama-
yacağız. Mezarlıklarımızı, sadece şehit ailelerine
açıyoruz. Şehit ailelerimiz de salgın önlemleri çer-
çevesinde şehitlikleri ziyaret edebilecek. ASAT ve
İtfaiye ekiplerimiz de olası aksaklıklar karşısında
7/24 hizmetinizde olacak. Bayramlar yardımlaş-
manın ve dayanışmanın, huzurun, sevincin, barı-
şın ve kardeşliğin öne çıktığı özel ve güzel
günleridir. Ramazan Bayramı’nın da birlik ve be-
raberliğimizin pekişmesine, sevgi, saygı, kardeşlik
duygularımızın artmasına katkı koymasını diliyor,
bayramınızı kutluyorum" diye belirtti.

Alanya BelediyesiZabıta Müdür-lüğü’ne bağlı ekip-ler, Ramazan Bayramıöncesi işletmelere olandenetimlerini sıklaştırdı.Alanya genelinde hizmetveren market ve toptansatış mağazalarına dene-tim düzenleyen ekipler,işletmelerin genel hijyendurumunu ve satılanürünlerin kalitesini ince-ledi. Gıda mühendisleri-nin de hazır bulunduğudenetimlerde işletme sa-hiplerine ve çalışanlarınaCOVID-19 (Yeni Tip Ko-ronavirüs) tedbirleri ha-tırlatıldı. Müşterilerinalışveriş esnasında sosyalmesafe kuralına uyması,maske ve eldiven takmazorunluluğu yönündekiönlemleri de hatırlatanekipler, 4 günlük sokağaçıkma yasağında da görevbaşında olacak ve açık iş-letmelere denetimlerinisürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, her yıl ol-
duğu gibi Ramazan Bayramı öncesi

19 ilçedeki tüm mezarlıklarda bakım, ona-
rım ve temizlik çalışması yaptı. Bu yıl ko-
ronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında
81 ilde 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde ilan
edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında
arife ve bayram süresince kabir ziyareti ya-
pılamayacak. Bayramda sadece şehitlikler
ziyarete açık olacak. Şehit yakınları salgın
ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde
şehitliklere ziyaretlerini gerçekleştirecek.
Bayram sonu vatandaşların kabir ziyaret-
lerini kolaylıkla gerçekleştirmesi için ekip-
ler, mezarlıklarda yer alan ot temizliği,
yürüyüş yollarının ve hayratların bakımını
gerçekleştirdi. Baharın gelmesiyle yükse-
len otlar ve çalılar ekipler tarafından bu-
dandı ve söküldü. Mezarlıklarda, ilaçlama
çalışması gerçekleştirildi.

Marketlere bayram denetimi
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde Alanya ge-nelinde hizmet veren marketlere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelere Koronavirüstedbirleri hatırlatılırken, hijyenik ortam ve kaliteli ürün temini noktasında uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir görev başında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bay-ramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Antalyamızda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı ev-lerimizde geçireceğiz. Sizler ailenizle, sevdiklerinizle huzur içerisinde bir bayram geçirin diye AntalyaBüyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başında, sizlerin hizmetinde olacağız" dedi.

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopen-hag olan Uluslararası Çevre EğitimVakfının (FEE) verdiği Mavi Bayraködüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonu-

cunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı486’ya ulaştı. Türkiye’de 22 marina ve 7 yat isebu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da206’ya, Muğla’da 105’e, Aydın’da 35’e, İzmir’de52’ye, Balıkesir’de 31’e, İstanbul’da 2’ye, Sam-sun’da da 13’e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli,Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerindegeçtiğimiz yılın rakamları korundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulamasıyapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birin-ciliğini hedefliyor.Bakanlığın öncülüğünde 1993 yılında MaviBayrak programının ulusal takipçisi olarak ku-rulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının internetadresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm de-taylara ulaşılabiliyor.

En fazla bayrak Antalya'da
Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yuna-nistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.

Şehitlikler ziyarete açık
Büyükşehir Belediyesi, Antalya genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.Sokağa çıkma yasağı getirilen Ramazan Bayramında sadece şehitlikler ziyarete açık olacak.
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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'dafutbolcular, teknik heyetve kulüp personeli,ikinci kez korona virüs testinetabi tutuldu. İlçe Sağlık Mü-dürlüğü'nün katkılarıylakulüp doktoru İsmail Yetkintarafından yapılan testler so-nucunda, Alanyaspor'da her-hangi bir bulguya rastlanmadı.Kulübün resmi sosyal medyahesabından konu ile ilgili yapı-lan açıklamada şu ifadelereyer verildi: "Futbolcularımız,teknik heyetimiz ve personeli-mize ikinci kez uygulananCovid-19 testlerinin tamamınegatif sonuçlanmıştır. Ka-muoyunun bilgisine sunarız." 
Öte yandan turuncu-yeşilliekip, haziran ayının oynaya-cağı Medipol Başakşehir maçıhazırlıklarını sürdürüyor. Ak-deniz ekibi, teknik direktörErol Bulut ve yardımcı antre-nörlerin gözetiminde yapılanantrenman, kuvvet ve daya-nıklılık idmanıyla dar alandapas çalışması yaptı.  

� Ercan YILDIRIM

ALANYASPOR TERTEMİZ
Aytemiz Alanyaspor'da ikinci kez korona virüs testi
yapıldı. Bütün Testler ikinde olduğu gibi nesagtif çıktı

Alanyaspor'un lig hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, korona
virüs testi sırasında oldukça zor anlar yaşadı.Süper Lig ekiplerinden Ayte-
miz Alanyaspor'da teknik
ekip ve futbolculara 7 Ma-

yıs'ta tesislerde yapılan korona
virüs (Covid-19) testleri sırasında
ilginç görüntüler ortaya çıktı. Se-
negalli golcü Papiss Cisse, sağlık

ekibi tarafından yapılan korona
virüs testi sırasında zor anlar ya-
şadı. Cisse'nin yaşadığı komik an-
ların yer aldığı cep telefonu
görüntüleri sosyal medyada pay-
laşıldı. Başarılı oyuncunun o an-
ları çok sayıda beğeni aldı.

CİSSE TEST'TE ZORLANDI

Cisse'nin test 
sırasında çekilen
görüntüsü sosyal
medyada yoğun
ilgi gördü
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