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Fiyatı: 1 TL

e-mail: alanyapostasi@hotmail.com

GECE GECE DERDINIZ NE?
Trafik terörünün bir başka boyutu, patlak egzoz ve yüksek sesle müzik yayınına yönelik şikayetler
artınca polis denetim yaptı. 1 gecede 22 araç trafikten men edildi. 25 sürücüye 29 bin 30 TL ceza kesildi.
BU KEZ KAÇAMADILAR
Alanya'da mahalle aralarından yüksek sesle
müzik dinleyerek geçen ve egzozu açık şekilde gürültü yapan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor.
Belli bir kesimin eğlencesi haline gelen bu durum,
evlerindeki insanların ise çilesiydi. Polis ekipleri
vatandaşları huzursuz eden bu duruma dur dedi.

22 ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Denetimlerde ses sistemlerinin araç kapılarına kurulduğu görüldü.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
ilçede gürültü kirliliği yapan araçları takibe aldı.
Farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde
22 araç trafikten men edildi. 25 sürücüye ise toplam 29 bin 30 TL ceza kesildi. Bazı araçlardaki
ses sistemi otomobilden daha pahalıydı.  2'DE

?

Dimçayı'nda
neler oluyor
101 yıl önce İstanbul’dan Samsun'a hareket eden Bandırma Vapuru, Türkiye
Cumhuriyetini kuracak kahramanlarla doluydu. O vapurdaki kahramanlardan biri de, Alanyalı Kerimoğlu
Mehmet Kodağan’dı. CHP Alanya İlçe
Yönetimi, Kodağan’ın mezarını ziyaret
etti. Alanya Posta TV'de program yapımcısı olan Tarihçi, Araştırmacı,
Yazar Raşitoğlu da vapurda bulunan
Kodağan ile ilgili bilgi verdi. Kodağan'ın vapurda er olarak bulunduğunu söyleyen Raşitoğlu, "Kodağan'ın Paşa ile birlikte vapura
bindiğini ve Samsun’a gidildiğini dair bilgiler var" dedi.  6'DA

Bandırma
Vapuru'nda
bir Alanyalı

Yaz aylarında binlerce turist ağırlayan
Dimçayı'nın son görüntüsü hayrete düşürdü. Dimçayı'ndaki suyun gözle görülür düzeyde azalması, bölgede balıkların ölümüne yol açtı. Çayda yaşanan sorunun baraj tipi HES'in dereye
gerekli suyu paylaşmamasından kaynaklandığı iddia edildi.
 2'DE

'Durmadı, bekliyor'
Alanya'ya en fazla turist getiren DETUR'un İskandinav pazarından operasyonlarını durduğuna yönelik haberlerin ardından Sili, "Şirket ülkelerin aldığı kararlara göre operasyon düzenliyor" şeklinde açıklama yaptı.

DETUR ve FBB turizm şirketlerinin İskandinav pazarına yönelik
Eylül sonuna kadar faaliyetlerini durdurduğu yönündeki haberler,
Alanyalı turizmcileri endişeye sürükledi. İlçeye gelen turist sayısında büyük katkısı olan DETUR'un operasyonları durdurmadığını
belirten Sili, "Düzenleme var" dedi.

'SÖZ KONUSU DEĞİL'

Burhan Sili

ALTİD Başkanı, şirketlerin operasyon düzenlediği ülkelerin
koronavirüs kararları doğrultusunda planlama yaptığını
ifade ettiği açıklamasında "DETUR’un özellikle operasyon
durdurma gibi bir kararı söz konusu değil. Faaliyet göstermekte oldukları ülkelerin almış olduğu kararlara uyumlu
olarak operasyonları devam ettirecekler" dedi.
 4'TE

Cumhuriyetin en önemli
dönüm noktalarından biri
olan 19 Mayıs, bu yıl koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kutlandı. Coşkusunun
yüreklerde yaşandığını 19 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun
ardından konuşan Başkan Yücel, "Atatürk’ün bundan tam 101 yıl önce yaktığı bağımsızlık meşalesi ilk günkü arzu ve istekle
halen tüm Türkiye Cumhuriyeti fertlerinin
yüreğinde yanmaktadır" dedi.  6'DA

19 Mayıs coşkusu
yüreklerdeydi

'Alanya'nın turizm
planlaması yapıldı'
Tercihleri otel değil, villa
Koronavirüs salgını
ile birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin de
tercih listesinde değişiklik meydana geldi.
Otellerdeki her şey
Ali Özsoy dahil sistemini tatil
tercihlerinde kullanan turistler,
şimdilerde ise gözlerini ilçedeki villalara dikti. ALEMDER Başkan
Yardımcı Özsoy, son günlerde müstakil, bahçeli evler ile villaların çok
sorulduğunu ifade etti.
 4'TE

Bakan Çavuşoğlu, turizm için
Bakan Ersoy'la birlikte çalıştıklarını belirterek, " İlçe ilçe
çalışmalar olacak. Kemer, Belek, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, hepsinin planlaması yapıldı, ne zaman açılacak,
gelecek misafirlerimiz için yapılacak
testler o ülkelerde mi? havaalanında mı
yapılacak? Kapsamlı çalışma
içerisindeyiz"
dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu
 4'TE

Hangi Gıda Katkı Maddesi
Kilo Aldırır?  2’DE
Hasan Basri SAVAŞ

Yaşamaya dair

 7’DE

Muzaffer Gülsüm TÜRKELİ
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İskandinav pazarında
durdurma yok
ALTİD Başkanı Burhan sili, DETUR ve FBB'nin operasyonlarını Eylül sonuna kadar durdurmasına yönelik çıkan haberlere dair açıklamada bulundu. Sili, operasyonları durdurmanın
söz konusu olmadığını, ülkelerin aldığı kararlara göre operasyon düzenlediklerini söyledi

G

eçtiğimiz gün DETUR ve FBB turizm şirketlerinin İskandinav pazarına yönelik Eylül sonuna kadar faaliyetlerini durdurduğu yönünde
haberler çıkmıştı. Konu ile alakalı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (ALTİD) Başkanı Burhan
Sili, Alanya Postası Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Alanyalı turizmcileri endişeye sürükleyen bu
haberin asılsız olduğunu vurgulayan Sili, şirketlerin
operasyon düzenlediği ülkelerin kararları doğrultusunda planlamalarını yaptığını ifade etti.

'DURDURMA
SÖZ KONUSU DEĞİL'
Sili, "Şuanda bir operasyon durdurma kararı söz konusu değil. Önümüzdeki dönem anlaşmalarını gerçekleştiriyor DETUR. 2021 ve sonrası için. Ödemiş

olduğu paralarla alakalı da protokollerini hazırlayıp
bunları bir dahaki seneye devrediyor. Yani DETUR ve
FBB için yazılan haber asılsızdır. İskandinav pazarında şöyle bir durum var. Mesela Norveç 20 Ağustos’a kadar ülke olarak giriş-çıkışları durdurdu. Bu
durum İsveç’te de 15 Temmuz’a kadar geçerli keza
Finlandiya da tur operatörleri de Temmuz sonunda
başlayacaklarını ifade ediyorlar.

'EYLÜL'E KADAR HAREKET
OLMAYACAK'
Böyle bakıldığı zamanda Finlandiya, İsveç, Norveç ve
Danimarka bu ülkeler zaten Ağustos-Eylül döneminden
önce hareketlenme durumunda değiller. DETUR’un
özellikle operasyon durdurma gibi bir kararı söz konusu
değil. Faaliyet göstermekte oldukları ülkelerin almış ol-

duğu kararlar doğrultusunda uyumlu olarak
operasyonları devam ettirecekler, en azından şu anki planlamaları bu minvalde ve
önümüzdeki sene ve dönemlerle alakalı
anlaşmaları gerçekleştiriyorlar" dedi.

'ÖDEMELERİ
GERİ İSTEMEYİP,
DEVREDİYORLAR'
Öte yandan şirketlerin ödemeleri de geri
istediği iddialarına karşılık Sili, "İskandinav pazarında iki senelik, üç senelik anlaşmalar da yapılabiliyor. Bu bağlamda da
tesislere vermiş oldukları ön avans ve diğer
ödemeleri protokolle bir dahaki seneye devretme yoluna
da gidiyorlar" ifadelerini kullandı.  Haber Merkezi

Tercihleri otel değil, villa

'Alanya'nın turizm
için planlaması yapıldı'

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, hem
yerli hem de yabancı turistlerin Antalya ve Alanya'daki villalara ilgisini artırdı.

G

eçen yıl 15 milyon 644 bin 108
yabancı turistin ziyaret ettiği
Antalya'da konaklama sektörü,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan sertifikasyon sistemi kapsamındaki kriterlere göre hazırlıklarını
sürdürüyor. Salgının sosyal mesafe kuralını ön plana çıkarması, tatilcileri villalara yöneltti. Özellikle geniş ailelerin
tercih ettiği villalara, yabancı turistlerden de rezervasyonlar arttı.Oda
içinde jakuziden spor salonlarına, açık
ve kapalı yüzme havuzlarından toplantı masalarına kadar her türlü imkanın sağlandığı villaların, yeni
süreçte gözde konaklama tesisleri olacağı öngörülüyor.
Pandemi sürecini villalarda geçirmek
istediler

'TALEP DAHA DA
ARTACAK'
Alanya'da faaliyet gösteren emlak danışmanı Anjelika Anzhela Chezhia,
tatil yapmak isteyenlerin pandemi dö-

Sonuçta bu bir izole tatil. Rahat bir şekilde korkmadan tatil yapacaklar.
Kendi evlerinde nasıl yaşıyorlarsa burada da öyle tatil yapacaklar, hastalıktan uzak kalacaklar."

'HERKES
MÜSTAKİL EV
YA DA VİLLA
SORUYOR'

Ali Özsoy

Anjelika Anzhela Chezhia

faydalanmak istiyorlar. Talepler artmış
durumda. Daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle Rusya'dan çoğu kişi,
sıcak olduğu için Alanya ve Antalya'ya
gelmek istiyor. Koronavirüsün artısı,
Akdeniz bölgesine ilgiyi daha da artırdı.

nemi için de çözüm üretebildiklerini
söyledi.
Chezhia, şöyle konuştu:"Bu anlamda
bizlere çok istek geliyor. Özellikle kiralık villalar istiyorlar. Ev ortamına girerek Antalya'nın güneşinden, denizinden

Alanya Emlakçılar Derneği Başkan
Yardımcısı Ali Özsoy da özellikle son
günlerde müstakil, bahçeli evler ile
villaların çok sorulduğunu ifade etti.
Villa fiyatlarında düşüş olmadığını belirten Özsoy, "Her yıl Alanya'da binin
üzerinde müstakil ev ve villayı tatilcilere kiraya veriyoruz. Pandemi sonrası
bahçeli konutlar ve villaları tercih
edenlerin sayısında artış oldu." diye konuştu. Özsoy, "Birçok kişi pandemi yasaklarının
kalkmasını
bekliyor,
bayramdan sonra ilerleme kaydedebiliriz." dedi.  Haber Merkezi

Kale mezarları
zarar görüyor
Kale’de bulunan mezarlara yaban keçilerinin zarar vermesi
sebebiyle çevrede bulunan vatandaş şikayette bulundu.

B

ölgede yaşayan vatandaşlardan
Erdoğan Altan, kaledeki mezarlara yaban keçilerinin zarar verdiğini söyledi. Altan şikayetini CHP
Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a
aktardı ve mezarlığın etrafına tel çektirilmesini istedi. Altan, “Yaban keçileri
mezarda çiçeklik, suluk bırakmadı. Mezarlığa tel çektim. Muhtara da söyledim.
Benim yaptığım da etik değil. Mezarlığın
etrafına tel çektirilirse mahalle olarak
çok memnun kalırız. Mezarlığın 2 kapısı

bulunuyor. Bu kapıları ben yaptırırım.
Daha önce bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe verdik. Geçen
gün de mezarlıklardan sorumlu müdürle
görüştüm. Burasının sit alanı olduğunu
ve tel çekilemeyeceğini söyledi. Mümkünse mezarımıza sahip çıkalım” diye
konuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan
Karadağ ise vatandaşın isteğini Antalya
Büyükşehir Belediyesi hizmet birimine
ileteceğini söyledi.

 Alkın BİRİCİK

Burhan Sili

D

Bakan Çavuşoğlu, turizm için Bakan Ersoy'la birlikte çalıştıklarını belirterek, " İlçe
ilçe çalışmalar olacak. Kemer, Belek, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, hepsinin planlaması yapıldı, ne zaman açılacak, gelecek
misafirlerimiz için yapılacak testler o ülkelerde mi, havaalanında mı yapılacak? Kapsamlı çalışma içerisindeyiz" dedi

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuğu olduğu programda gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Turizm
alanında da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy ile birlikte çalıştıklarını ifade eden
Çavuşoğlu, "Turistler gelecek ama nereye gelecek? Hangi şehirlere gelecek? Burada alınacak
tedbirler ne? Sertifikasyona uyan otellerimiz turistlerini alabilecek. İlçe ilçe çalışmalar olacak.
Kemer, Belek, Manavgat, Alanya, Gazipaşa,
hepsinin planlaması yapıldı, ne zaman açılacak,
gelecek misafirlerimiz için yapılacak testler o ülkelerde mi, havaalanında mı yapılacak? Kapsamlı çalışma içerisindeyiz. Sağlık ve turizm
bakanlığımız ile iç içeyiz. Turizm bakanımız 70
muhatabına mektup hazırladı. Biz muhataplarına ilettik ve hemen muhataplarımızı aramaya
başladık. Lavrov ile ben konuştum. Kültür ve
Turizm Bakanımız kendi muhataplarıyla konuştu. Dışişleri Bakanıyım ama bugün Kültür
ve Turizm Bakanımızın 4 bakan yardımcısı var,
ben de 5'inci bakan yardımcısıyım. Turizmin
bölgemiz ve ülkemiz için ne kadar önemli bir
gelir kaynağı olduğunu biliyoruz. Sektörün önemini biliyoruz. Tüm işletmeciler ve çalışanlarımız müsterih olsunlar. Evet çok büyük bir kriz
yaşıyoruz. 2. Dünya Savaşı'nda sonra yaşanan
en büyük kriz, yani 11 Eylül'de bile böyle olmamıştı, herkes bu kadar etkilenmemişti. 2008
krizinde bile Cumhurbaşkanımız 'teğet geçecek'
demişti. Doğru teğet
geçti, çabuk toparladık. Şimdi bütün
dünyayı kasıp kavuran bir pandemi var
ama Türkiye olarak
gerekli adımları
attık, atıyoruz, turizm
sektörü için de çalışıyoruz, hemşehrilerimiz
müsterih olsunlar"
mesajını verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu
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Ali Ekrem Özkul

Alanya HEP'te göreve başladı

19 Mayıs tedbirlere uyularak kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan törende Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı.
rende sosyal mesafe kurallarına
uyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alanya
Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Siyasi partilerin ilçe başkanlıkları da anıt
önüne çekmek bıraktı. Çelenklerin bırakılmasının ardından tören sona erdi.

'GÖNÜL İSTERDİ
HEP BİRLİKTE
KUTLAYALIM'

1

9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma
töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü
Alper Avcı, siyasi parti temsilcileri, oda
başkanları ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı. Maskelerin takıldığı tö-

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Bu sene 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın 101’inci yılını kutluyoruz. Aynı zamanda
herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun.
Gönül isterdi kutlamalarımızda hep
birlikte olabilelim ancak bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle tedbirlere
uymak zorundayız. Bütün geçlerimizin
bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

 Alkın BİRİCİK

Adem Murat Yücel

Bandırma Vapuru'ndaki
Alanyalı unutulmadı
101 yıl önce İstanbul’dan hareket eden Bandırma Vapuru, Türkiye
Cumhuriyetini kuracak kahramanlarla doluydu. O vapurdaki kahramanlardan biri de, Alanyalı Kerimoğlu Mehmet Kodağan’dı. CHP
Alanya İlçe Yönetimi, Kodağan’ı mezarında ziyaret etti.

C

umhuriyet
Halk Partisi
(CHP)
Alanya İlçe Örgütü, Bandırma
Vapuru’nda Mustafa Kemal Atatürk
ile Samsun’a çıkanlar arasında bulunan Alanyalı
Kerimoğlu Mehmet
Kodağan’ın mezarı
başında ziyaret
etti. Kodağan’ın
Kale’de bulunan
mezarını Türk bayraklarıyla donatan
CHP Alanya İlçe
Örgütü daha sonra
dua ettiler. CHP
Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Biz her sene
19 Mayıs’ta bu kabiri ziyaret edeceğiz” dedi.  Alkın

BİRİCİK

ADD 19 Mayıs'ı kutladı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı nedeniyle düzenen törene katılan Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi
Atatürk Anıtı Önüne çelenk sundu.

1

9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene
Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi Katıldı. ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal
Sirkeli, “Bu bayramı Koronavirüs gölgesinde
kutlamış olsak da 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’nı kutluyorum. Nice 19 Mayıs’lara” diye konuştu.  Alkın BİRİCİK

CHP Gençlik pankart açtı
Atatürk Anıtı önünde yapılan törende açıklamalarda
bulunan CHP Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan, “19 Mayıs 1919 uçurum kenarından yıkık bir ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine
çıkarılması yolunda en önemli gündür” diye konuştu

1

9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç- mını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çılik ve Spor Bayram’ı dolayısıyla karak attı. Bir milletin el ele, omuz
yapılan Törene katılan CHP omuza yarattığı mucizenin işaret fiAlanya Gençlik kolları Atatürk Anıtı şeğidir 19 Mayıs. Ambarındaki zahiönünde pankart açtı. CHP Alanya resini, ayağındaki çarığını, sırtındaki
Gençlik Koları Başkanı Birkan Cey- giyimini, ahırındaki koşumunu, gelan günün anlam ve önemine
linlerin boynundaki takıları,
ilişkin açıklamalarda bugenç kızların sandığındaki çelundu. Ceylan, 19 Mayıs
yizleri Mehmet’lerin soylu
1919 uçurum kenarından
kanını analarının ak sütü
yıkık bir ülkeyi muasır
gibi helal ettikleri kutsal
medeniyetler seviyesinin
bir kavganın sonunda
üzerine çıkarılması yokazanılacak istiklalin
lunda en önemli gündür.
başlangıcıdır 19 Mayıs.
Emperyalizme karşı
Bu nedenle Atatürk’ü
Türk milletinin bağımsızAnma Gençlik ve Spor
lık ve yeniden doğuşudur.
Bayramı’mızın 101. yılını
Mustafa Kemal Atatürk özkutlarken, en başta genç
verisine, savaşçılığına, yete- Birkan Ceylan arkadaşlarımız olmak üzere
nekli komutanlar yönettiğinde
herkesi bu tarihi günün anmucizeler yarattığına defalarca tanık lamını ve önemini kavramaya, cumolduğu ordusunun başına geçti. İşgal huriyetin kazanımlarını kararlılıkla
altındaki başkentin karamsarlık ve sahiplenmeye ve yüceltmeye çağırıyoteslimiyet yayan havasından uzakla- rum. Ulu Önder’i, silah arkadaşlarını
şıp Türk halkının yazacağı bağımsız- ve vatanımızın bağımsızlığı için calık destanının yaşanacağı Anadolu’ya nını feda etmiş kahraman Türk halyöneliş kararıyla 16 Mayıs’ta İstan- kını saygı ve özlemle anıyorum” diye
bul’da başlayan yolculuğun ilk adı- konuştu.  Alkın BİRİCİK
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektör Vekilliğini Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’den devralan Prof. Dr.
Ali Ekrem Özkul görevine başladı.

ndüstri mühendisliği kökenli olan, bu konudaki
bilgi ve deneyimlerini daha sonra uzaktan eğitim alanına taşıyan, Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Fakültesi ve Yüksek Öğretim Kurulu'nda yürüttüğü dönüşüm çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ali
Ekrem Özkul, Alanya HEP Üniversitesi’ni Türkiye’de
ve Dünyada tercih edilen üniversiteler sıralamasına
sokmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.
2020 yılını, hızlı dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olarak
değerlendiren Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul; “COVİD-19 salgını nedeniyle, tüm dünyadaki birçok eğitim kurumunda olduğu
gibi; hızlı dönüşümlerin yaşandığı, yüz yüze eğitim yaparken bir anda uzaktan eğitime geçişin olduğu bir dönemdeyiz. Alanya Hamdullah Emin Paşa
Üniversitesi’nin bu dönüşümü çok başarılı bir şekilde
karşıladığını ve yönettiğini söyleyebilirim. Derslerin tamamını çevrimiçi olarak senkron ve asenkron olarak
vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de, bu
sürecin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak,
çağın olanaklarını toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturan
nitelikli eğitim modelleriyle çalışmalarımızı ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Üniversite anlayışı ve
fonksiyonlarıyla öğrencilerin tercih ettiği, Alanya’ya
katkı sağlayacak, toplumsal sorunlara duyarlı evrensel bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye
konuştu.

REKTÖR VEKİLİ
ÖZKUL'DAN TEŞEKKÜR
Alanya HEP Üniversitesi’nin saygın ve kurumsal bir
üniversite olduğunu ve bu göreve layık görülmekten
onur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul,
“Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi rektör vekilliğine beni layık gören mütevelli heyetimize çok teşekkür ediyorum. Üniversitenin güçlü bir vizyon ve
sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayan, Kurucu
Rektör Prof. Dr. Erol Sayın ve kurumu daha ileriye taşıyan görevi devraldığım Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner
hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kısa geçmişine
rağmen üniversitemizin bu noktaya gelmesinde katkısı
olan, başta Mütevelli Heyetimizi eski ve yeni üyeleri
olmak üzere tüm akademik ve idari kadrodaki çalışanlarımızı hem kutluyor hem de teşekkür ediyorum.
Hamdullah Emin Paşa, yakın tarihimizin saygın bir
devlet adamı. Biz de üniversite olarak genç ve dinamik
bir ekiple bu saygınlığı çok daha ileri noktalara taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Bu çalışmalarda temel ilkenin, Ulu Önder Atatürk’ün, üniversitenin girişinde yer
alan ifadesinde belirttiği gibi “akıl ve bilimin yol göstericiliği” olacağını vurguladı.

PROF.DR. ALİ EKREM ÖZKUL
KİMDİR?
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’in görevi bırakmasının ardından Rektörlüğe, İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul getirildi. Lisans ve Yüksek Lisansını Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Prof.
Dr. Özkul, Doktorasını Anadolu Üniversitesi İşletme
Bölümü’nde Sayısal Yöntemler bilim dalında tamamladı. Anadolu Üniversitesi’nde 1979 yılında başlayan
akademik yaşantısı boyunca Endüstri Mühendisliği
Bölüm Başkanı (1993-1996), Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürü (1993-1996), Açık Öğretim Fakültesi Dekan
yardımcısı (1996-1998) Açık Öğretim Fakültesi Dekanı
(1998-2004) Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı
(2006-2009) olarak görev yaptı. Doçentlik unvanını
1989 yılında Endüstri Mühendisliği alanından alan
Prof. Özkul 1997 yılında Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İktisadi İdari Programlar Bölümü’nde
Profesör olmuştur. 13 Aralık 2002’de Türkan Saylan’ın
yaş haddinden emekli olmasıyla boşalan Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine atanmıştır. 2008 yılında ise YÖK Yürütme Kurulu üyesi
olmuştur, 13 Aralık 2010 tarihinde görev süresi dolmuş
ve YÖK’ten ayrılarak öğretim üyeliği görevine Anadolu
Üniversitesinde devam etmiştir. ABD’de Cleveland
Eyalet Üniversitesi, Almanya’da REFA Enstitüsü, Japonya’da Ulusal Multi Medya Enstitüsü (NIME) gibi
yurt dışı kurumlarda da çeşitli eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan Prof. Dr. Özkul’un ; Üretim sistemleri, Kalite yönetimi, Benzetim ve Karar Destek
Sistemleri yanında Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm,
Uzaktan Eğitim Yönetimi alanlarında uzmanlığı ve çalışmaları bulunmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve orta
düzeyde Almanca bilen Prof. Dr. Özkul’un yönettiği çok
sayıda proje ve tez yöneticiliği, uluslararası indekslerde
taranan makaleleri, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır. Prof. Özkul evli ve iki çocuk babasıdır.

GÜNDEM
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Yaşamaya dair

nsanlığı umuda, güzelliğe taşımaya hazır
nice sanat eseri ve yazın ustalarından biridir Nâzım Hikmet; yaşamı sevdiren,
umuda yelken açmamızı sağlayan ustanın “Yaşamaya Dair” şiirini mısra mısra inceleyelim.
“Yaşamak, şakaya gelmez büyük bir
ciddiyetle yaşayacaksın.’”
Ne kadar olağan yaşamak, şöyle bir bakınca
etrafımıza, herkes yaşıyor. Ya da yaşadığını zannediyor. Yaşamak tanımını nefes almak diye bakınca yaşıyor herkes. Yaşamak sadece nefes alıp
vermek olarak bu kadar basite indirgenebilir mi?
Yaşamayı gözlerinden yaş gelene kadar gülmek,
utanmadan hıçkıra hıçkıra ağlamak, savunduğu
bir şey için kendini feda edebilecek güce sahip
olmak olarak gibi tanımlarsak, işte o zaman yaşıyor dediğimiz, ama öyle kolayca değil, hakkını
vere vere yaşıyor, her duyguyu içindeki her hücrede hissederek yaşıyor dediğimiz insanların sayısının ne kadar azaldığını fark edeceğiz. Öyle ki
‘’yaşadım’’ demek, her nefes alan insanın sahip
olabileceği bir lüks değil. ‘’Yaşadım’’ demek yaşanılan her anı hissetmekle ve anlamlandırmakla
mümkün ancak.
‘’Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde

hiçbir şey beklemeden.’’
Ne çok beklentisiz ne de beklentilerle dolu bir
hayat sürmeli insan. Beklentisi ise olaylara veya
kişilere bağımlı olmamalı. Soyut olaylar oluşturmalı listeyi. Eğer mutluluk, huzur, dostluk gibi olgular ise kişinin beklentileri kişi, hem yaşamak
için bir neden bulmuş hem de diğer somut beklentiler gibi, sürekli bir şeyin olmasını bekleme durumundan kurtulmuş olur. Ve bazen sadece
yaşanan “bir an” veya “bir kişi” çok değerli
olabilmektedir. Çünkü yaşamayı somut olaylarda
değil de soyut olgularda bulan insan, artık yıllar
boyu beklediği ‘mutluluk’ otobüsünün ona gelmesini veya getirilmesini beklemez. O anda durağını terk eder ve gideceği yere kadar kendisi
yürümeye kararlıdır bundan sonra.
‘’Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın
duvarda, yahut kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuarda insanlar için ölebileceksin, hem de yüzünü bile
görmediğin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken.’’
Fedakârlık aslında önce başkalarını değil,

kendini sevmekle başlar. Çünkü fedakârlık
yapabilen insan kendi kişisel gelişimini belirli
bir düzeyde tamamlamış ve artık kendi benliğiyle diğer insanların değerini eş değerde
gören hatta kendini diğer insanlar için, hem
de yüzünü bile görmediği insanlar için, ortaya atabilen insandır. Yaptıkları karşısında
bir karşılık beklemeden ve sadece o fedakârlığı yapmış olmak için yapan bir insan aslında
erdemlerin en büyüğüne sahiptir. Öyle ki bu
insanlar başkalarına saygı duymalarıyla takdir edilirler. Oysa aslında en temelde yatan
şey kişinin kendisine ve tüm insanlığa olan
saygısından kaynaklanmaktadır.

Temassız tatil'
hazırlıkları tamamlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otellerin 1 Haziran itibarıyla açılacağını açıklarken, Antalya’da oteller korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler aldı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Sertifika alan tesisler bir adım önde olacak. Diğer yandan biz sektör olarak her yeri maske
ve eldivenli insanlarla doldurmak istemiyoruz, çünkü insanlar tatil yapmaya geliyor. Tatil özgürlük demek" dedi.

K

ültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona
virüse ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama
tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.
Bu kapsamda turizm tesislerindeki havuz çevresi ve
kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm
genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun
olarak düzenlenecek. Konaklama tesisleri, sosyal
mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede
misafir kabulü yapacak.
Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılacak, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon
imkanı sağlanacak. Misafirlere verilmek üzere
maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde
bulunduğu yerlerde varsa kronik rahatsızlıklarına
ve korona virüs geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek.
Hastalık şüphesi gösteren
misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta
sağlık kuruluşunca devir
alınıncaya kadar izole edilecek ve hizmetleri güvenlik
tedbiri
alınmış
personelce
sağlanacak.
Müşteriden mümkün olduğunca temassız ödeme
alınacak.

GENEL KULLANIM
ALANLARINDA DÜZENLEME
Yemek, toplantı, oturma, gösteri, oyun, pasta, konferans salonlarıyla çok amaçlı salonlar, lobi, resepsiyon, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış
üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma, bekleme,
yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda
bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm
genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun
düzenlenecek. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında
birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak.

TUVALETLERE OTOMATİK
KAPI SİSTEMİ
Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya
antiseptiği bulundurulacak. Genel tuvaletlerin giriş
kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık

tutulacak.Sabun, şampuan,
duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulacak. Hamam, sauna,
masaj üniteleri gibi SPA
üniteleri Sağlıklı Turizm
Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak. Plaj ve havuz havluları
kapalı poşetler içinde veya
görevli personel tarafından
misafir kullanımına sunulacak.
Genelge, kültür ve turizm
müdürlüklerin yanı sıra
Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler
Birliğine ve TürkiyeTurizm
Yatırımcıları Derneğine gönderildi.

"SERTİFİKA ALAN TESİSLER
BİR ADIM ÖNDE OLACAK"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, konuyla ilgili değerlendirmede
bulundu. Otellerde başlatılan sertifikasyon dönemine değinen Atmaca, sertifika alan tesislerin bir
adım önde olacağını belirtti.Atmaca, "Sertifikanın
içeri aslında sektörü çok zorlamayacak, yıllardır yaptığımız işi biraz daha kayıt altına alarak eğitim vereceğiz.
Yeni
olarak
personelimizin
ve
misafirlerimizin ateş ölçümü var. Oturma şekillerine, servis şekillerine dikkat edeceğiz en önemli
konu sosyal mesafe" şeklinde konuştu.

"TATİL ÖZGÜRLÜK DEMEK"
Havuzda, barda, restoranda,
deniz kenarında, her yerde sosyal mesafeye dikkat edileceğinin altını çizen Atmaca,
"Ülkemize gelecek turistlerin
havalimanında ateşleri ölçülecek. Biz sektör olarak her yeri
maske ve eldivenli insanlarla
doldurmak istemiyoruz çünkü
insanlar tatil yapmaya geliyor.Tatil özgürlük demek. Burası bir hastane değil, burası
yıldızlı bir otel. O yüzden mümkün olduğunca misafirlerimizi kapıdan alıp en hızlı ve az temaslı şekliyle
resepsiyonda girişini yapıp odasına göndereceğiz.
Odalar zaten dezenfekte edilmiş olacak" ifadelerinde
bulundu.
Atmaca, restoranlarda 60 santim ve şezlonglardaki
2 metre uygulamasını ayarladıklarını aktardı. "Biz
bu konudaki en önemli vakti personelimizi eğitmekle
ilgili harcayacağız" diyen Atmaca, yenilikleri bir an
önce adapte edeceklerini söyledi. Atmaca, Antalya’nın dünyada en çok turist ağırlayan neredeyse birinci şehir olduğunu dile getirdi.  İHA

‘’hem de en güzel en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde.’’
‘’ölmekten korktuğun halde ölüme
inanmadığın için, Yaşamak, yani, ağır bastığından.’’
Benim belki de şiirin genelinde en çok sevdiğim, her okuduğumda tekrar beni sarsma gücüne sahip dizeler bunlar. Yaşamanın ağırlığı
yanında aslında yaşamaktan ne kadar kolay vazgeçilebileceğini, ölümün belki de şu dünyada
sahip olduğumuz tek kesin gerçek olduğunu hatırlatan, ama bunlara rağmen dört koldan hayata
sıkı sıkıya sarılınması gerektiğini, çünkü ölüme yürüdüğümüz bu yolda tek yol arkadaşımızın aslında ‘’yaşamak’’ olduğunu anlatan sözler.
‘’Yani, nasıl ve nerede olursak olalım
hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak...’’
Ölümün bu kadar doğal ve beklenen bir olay
olduğu yeryüzünde aslında insan ölüm hiç yokmuşçasına davranabilmeli, onunla kol kola yürürken bile ona bağlı
olmamalı, çekiştirilmeye izin vermeden kendi
yolundan onu da götürme gücüne ve cesaretine
sahip olmalı. Çünkü zaten ölüm ayrılmaz ki insandan. En güzel şarkılar unutulur, en güzel yazılar silinir, en güzel sözler uçar, en sevilenler gider
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ama ölüm bırakmaz sizi. Ölüm sadıktır, karşılıksız
bir şekilde sizin yanınızdadır, ama hiçbir zaman
bunaltmaz sizi. Çünkü biliyordur aslında dönüp
dolaşıp onun yanına gideceğinizi. Ve bir gün sizin
onu çekiştirmeleriniz son bulur. Onca yıllık çekiştirilmeden sonra bile intikam duygusu gütmez. Sadece artık nereye gidileceğine karar veren odur.
Gidilecek yere sakince bırakır sizi.
‘’Böylesine sevilecek bu dünya "Yaşadım" diyebilmen için...’’
Sevmek; insanları, hayvanları, doğayı, dünyayı ama en önemlisi de yaşamayı sevmek. Ne
olursa olsun yaşamaya karşı duyulan sevgiden
vazgeçmemek. İşte böyle bir sevgi çemberiyle donatmak çevrenizi, belki de en zor ama sağlandığı
halde sizi mutlak iç huzura ve mutluluğa götürecek en önemli unsur. Karşılıksız sevmek, sevmek
için sevmek, yani ötesinde başka hiçbir şey beklemeden, çıkar gütmeden sevmek... Sevmek belki
de kurtaracak bizi. Gündelik sorunların içinde boğulmaktan, tek bir parçası kayıp diye tüm puzzle’ı
bozmaktan kurtaracak bizi. Çünkü mesele
puzzle’ın mükemmel bir bütünlük içinde gözükmesi, eksiksiz olmasında değil. Mesele, eksik parçalı puzzle’ı odanın başköşesine asabilme
cesaretinde. Mesele, her şeye ve herkese rağmen
bu dünyadan ‘yaşadım’ diye ayrılabilmekte…

İHALE İLANI
ALANYA ALADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1. İDAREYE AİT BİLGİLER;
Adresi
Telefonu ve Dahili
Elektronik Posta Adresi
2. İHALEYE AİT BİLGİLER;
İşin Niteliği
İşin Yapılacağı Yer

: Kestel Mah. Üniversite Cad. No: 80 Alanya / ANTALYA
: 0242 510 60 80
: imid@alanya.edu.tr

: Kiralama
: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Kestel Mahallesi
İşe Başlama Tarihi
: Yer Teslimi Tarihi
İşin Süresi
: 2 Yıl
İhalenin Yapılacağı Yer
: Rektörlük Binası Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Günü
: 02.06.2020 Salı
İhale Usulü
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
1. Aşağıda niteliği, alanı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale günü ve saati belirtilen işler;
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre 2 (İki) yıl süreyle Açık Teklif Usulü ile ihale
edilecektir.
2. İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük binası
toplantı salonunda yapılacaktır.
3. İhale dokümanları, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda
görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere
işin adını belirterek Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesabına 300,00 TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını
satın almaları zorunludur.
4. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4. Kat
413 No’lu odada bulunan İhale Birimine teslim edeceklerdir.
5. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
1. Kanuni ikametgah sahibi olmak (İstekli gerçek kişi ise, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge; tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge),
2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazısı,
3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İhaleye katılan istekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.),
4. Adli Sicil kaydı Belgesi (İstekli gerçek kişi ise, Savcılıktan veya E-Devlet uygulaması üzerinden
alınmış belge; İstekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne,
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
5. İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi; tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi.
6. İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan
ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir,
ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri
kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
8. Geçici teminat yatırıldığına dair belge. (Geçici nakit teminat tutarının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki
TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka
teminat mektubu)
İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %10’u oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.
9. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 300,00 TL)
10. İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi veya 3308 Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Kantin işletmeciliği için ustalık belgesi
ihaleye katılan istekliler arasında ustalık belgesi bulunmaması durumunda kalfalık belgesi, kalfalık
belgesi bulunmaması durumunda Kurs katalım belgesi, İsteklinin şirket olması durumunda da bu belgelerden birine sahip olması, sahip değil ise sahip olan kişi ile noterden iş sözleşmesi yaparak yanında
çalıştırıyor olması gerekmektedir. (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)
11. Üniversitemize vadesi dolmuş borcu bulunmadığına dair beyan yazısı
12. Teklif Mektubu
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerden noter onaylı istenenleri notere onaylatıp, diğer belgelerin ise
aslını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Yukardaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.
Sıra
İşin Adı
Alanı
Muhammen
Geçici Teminat
İhale
İhale
No
(m2) Bedeli (KDV Hariç) Tutarı (%10)
Tarihi
Saati
(1 Yıllık)
1
Kurumsal Kahve Yeri Kiralama İşi 105
54.000,00-TL
5.400,00-TL 02.06.2020 10:30
2
Dönerci Yeri Kiralama İşi
52
51.000,00-TL
5.100,00-TL 02.06.2020 11:30
3
Berber ve Kuaför Yeri Kiralama İşi 52
15.000,00-TL
1.500,00-TL 02.06.2020 13:30
4
Market Yeri Kiralama İşi
200
33.000,00-TL
3.300,00-TL 02.06.2020 14:30
5
Restoran Yeri Kiralama İşi
200
60.000,00-TL
6.000,00-TL 02.06.2020 15:30
İLAN OLUNUR
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Basın Ant. 1166127
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Çarşamba 20 Mayıs 2020

Türkiye Motosiklet Federasyonu
Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti
Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte 19 Mayıs Türk
Telekom İstanbul Rallisi'nde yarıştı.

T

MF Milli Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, milli
sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile
beraber 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ve korona
virüs ile mücadele süresince
Türkiye halkına moral ve İstanbul’un tanıtımı mottolarıyla
19 Mayıs Türk Telekom İstanbul Rallisi'nde mücadele etti.
Dolmabahçe Sarayı önünden Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu,
Türkiye Motosiklet Federasyonu

Başkanı Bekir Yunus Uçar tarafından verilen startın ardından
başlayan yarışta sırasıyla İstanbul’un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı,
Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı
ve Balat’tan geçip, Taksim Meydanı’nda son buldu. Yarışın ardından Kenan Sofuoğlu ve Toprak
Razgatlıoğlu Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu
Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin tanıtımı için böyle bir dönemde
iyi
bir
fırsat
yakaladıklarını söyleyerek, "Tür-

15

kiye'de motor sporlarının duayenlerinin Kenan'ın ve Toprak'ın olduğu yerde hız, tutku, heyecan ve
adrenalin vardır. Telekom'un da iş
birliği ile güzel bir iş çıkardığımızı
düşünüyorum" diye konuştu.

da diğer dallarında bu tarz projelere ihtiyacı var. Bu anlamda federasyonumuzla beraber çok iyi iş
çıkardık. Kazasız, belasız tamamladık. Yollar yarışlara uygun değil"
şeklinde konuştu.

Kenan Sofuoğlu: "Ülkemizin futbol dışında da diğer dallarında bu
tarz projelere ihtiyacı var"
19 Mayıs'ta böyle bir organizasyon
içinde olmanın kendileri için güzel
olduğunu belirten Kenan Sofuoğlu, "Güzel bir deneyim kazandık. İnşallah gençlerin de
beğenisini, ilgisini kazanacak bir
iş yaptık. Ülkemizin futbol dışında

Yarışta çok heyecanlandığı ifade
eden Toprak Razgatlıoğlu ise,
"Kenan Sofuoğlu ile beraber böyle
bir organizasyonda olmak gurur
verici. Biz zaten beraber antrenman yapıyoruz ama yarış farklıydı. Gerçekten yarış moduna
girdim. Kazasız, belasız geçti. Biz
çok zevk aldık, eğlendik" dedi.

 İHA

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı,
yarın bir araya gelecek

T

FF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20
Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te top-

Türkiye Futbol
Federasyonu ile
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı,
yarın saat 14.00'te
video konferans
aracılığıyla toplantı yapacak.
lantı yapacak. Riva'da gerçekleşecek
toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim
Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları
katılacak" denildi.  İHA

BAŞAKŞEHİR
JUNİOR
FERNANDES'E
TALİP OLDU

Habertürk'ün haberine göre Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Alanyaspor'un sol beki
Fabrice N'Sakala ile nihayet anlaşma sağladı.

S

Antenör Junior Fernandes
da Silva Vitoria

iyah-beyazlılar, sezonun
ilk transferini N'Sakala'yı
kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek
olan Fabrice N'Sakala'yı gündemine alan siyah-beyazlılar,
bu transferde mutlu sona
ulaştı. Beşiktaşlı yöneticiler, Kongolu futbolcu ile 2 yıllığına söz kesti.

Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
TAKIMLAR
1.Trabzonspor
2.M.Başakşehir
3.Galatasaray
4.DG Sivasspor
5.Beşiktaş

6.Alanyaspor

O
26
26
26
26
26

G
15
15
14
14
13

B M A Y P
8 3 59 28 53
8 3 50 25 53
8 4 44 20 50
7 5 47 29 49
5 8 40 32 44

26 12 7 7 44 25 43

7.Fenerbahçe
26 11
8.Göztepe
25 10
9.Gaziantep FK 26 8
10.Y.Denizlispor 26 8
11.Antalyaspor 26 7
12.Gençlerbirliği 26 7
13.Kasımpaşa
26 7
14.İH Konyaspor 26 5
15.Malatyaspor 26 6
16.Ç.Rizespor
25 7
17.Ankaragücü 26 5
18.HK Kayserispor26 5

7
7
8
7
9
7
5
11
7
4
8
7

8
9
10
11
10
12
14
10
13
15
13
14

46
31
36
26
29
33
38
21
38
26
23
28

34
30
41
34
43
44
50
33
40
44
45
62

40
37
32
31
30
28
26
26
25
25
23
22

BAL 7. Grup Puan Durumu

Fabrice Mayele N'Sakala

A

lanyaspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyunculardan biri olan Junior
Fernandes'e Medipol Başakşehir
Futbol Kulübü talip oldu. Sosyal
medyada yer alan iddiaya göre Başakşehir kulübü, Fernandes ile
transfer görüşmesi yapıyor. Üç sezondur turuncu-yeşilli formayı
giyen Fernandes'in sözleşme yenilememiş olması, Alanyaspor camiasında şilili oyuncunun takımdan
ayrılmak istediği şeklinde yorumlandı.
Fernandes, Alanyaspor'da 3 sezonda 29 gol
attı ve 14 asist yaptı.  Ercan YILDIRIM

KONGOLU
OYUNCUNUN
BEŞİKTAŞ İLE
2 YILLIK
ANLAŞTIĞI
İLERİ SÜRÜLDÜ

N'Sakala'nın senelik 800 bin Euro
maaşa "Evet" dediği öğrenilirken imzaların sezonun tamamlanmasının
ardından atılacağı kaydedildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen
Yalçın'ın eski öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da 3 sezonda 120 maça çıkarken 7 asistlik
katkı yaptı.

TAKIMLAR
O G
1.Kestelspor
22 15
2.Isparta32spor 22 14
3.Karaman Bld. 22 14
4.Manavgat Bld. 22 12
5.Akşehirspor
22 9
6.Ortaca Bld.
22 10
7.Sarayköyspor 22 8
8.Yatağanspor
22 6
9.Çal Bld.
22 5
10.Ereğlispor
22 3
11.Burdur MAKÜ22 5
12.Bucak Oğuzhan22 3
13.Kepez Bld.
22 4
14.Sarayönü Bld. 22 4

B
3
5
3
3
10
6
8
8
5
10
4
9
5
5

M
4
3
5
7
3
6
6
8
12
9
13
10
13
13

A
43
37
49
34
31
34
28
29
25
17
26
22
20
15

Y
20
17
29
24
16
25
25
32
33
23
44
40
43
39

P
48
47
45
39
37
36
32
26
20
19
19
18
17
17

