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GELİNLİKTE 
‘KORONA’ 

MODASI

COVID 19, 
DİJİTALİ DE 

ETKİLEDİ
TÜM dünyayı 

etkisi altına alan 
koronavirüs sal-

gını, gelinlik mo-
dasını da etkiledi. 

Gelin ve damat-
lara özel olarak 
üretilen dantel, 

kumaş maskelerin 
yanı sıra fiyat ola-

rak biraz cepleri 
yaksa da altından 
işlemelerle yapı-
lan maskeler bile 

tasarlandı. 2’DE

MUHTEŞEM 3’LÜ: 
D3 MAGNEZYUM 

VE OMEGA3

DİYETİSYEN BURÇİN ÇELİKEZER’İN YAZISI SAYFA 11’DE

COVİD 19 bize yavaş 
yaşamı gösterdi. 
E-ticarette sıçrama 
etkisi yaptı. Karantina 
fiziksel ticareti durma 
noktasına getirdi. 10’DA

TÜRSAB: Yangında kurtarılacak ilk sektör biziz

TURIZM ALEV

ALEV YANIYOR

Koronavirüs 
salgınıyla mü-
cadele devam 
ederken, hayat-
larımızı ‘yeni 
normal’e göre 
yaşıyoruz. Bu 
süreçte birçok 
sektör zor za-
manlar geçirse 
de şüphesiz ki 
en büyük dar-
beyi turizm aldı.

35-40 MİLYAR DOLAR
2019 yılı itibarıyla 180 

milyar dolar ihracat geliri 
olan bir ülkede 35-40 

milyar dolar turizm geliri 
yaratılıyorsa gözler haklı 

olarak bu sektöre 
çevriliyor. Bugün 

itibarıyla yaşanan 
pandemi 

durumu, ne 
yazık ki 

sektördeki 
tüm gelir 

akışkanlığı 
durmuştur. 

Nakit yokluğu 
önemli risk 

oluşturmaya devam 
ediyor.

CİDDİ YARA ALACAK
Küresel turizm sektöründe 

ve uluslararası arenada 
pandemi nedeniyle alınan 

tedbirler turizm sektöründe 
talebi, satışları bitirmiş ve 

bunun sonucu ortaya çıkan 
‘nakit yokluğu’ çok zor 

koşullar oluşturmaya devam 
ediyor. Nakit yokluğu sorunu 

kendi haline bırakıldıkça 
ulusal turizm ekosistemi 

ciddi yara alacak.

Pandeminin aylardır insanların üzerin-
deki etkisi nedeniyle, yerli turistin tatile 

çıkamadığını ifade eden DOKTOB Baş-
kanı Yücel Okutur; “Çünkü insanların 
üzerinde bir korku var. Fedakârca 
otelini açmış olan kişiler çok zor 
durumda. Oteller zaten tedbirlerini 
aldı. Halkın artık pandemi korku-
sunu yenerek, ekonomiye hareket 
kazandırması lazım” dedi. 6’DA

KURULTAY’I Tunç Soyer 
ve Abdül Batur ve İl 
Başkanı Deniz Yücel ka-
zandı; Çeşme-Buca-Çiğli 
kaybetti.

Hamdi Türkmen 5’TE

‘Sektörde umut yarattı’

YAPILAN açıklamalardan 
‘Türkiye tehlikeli’ algısı 

çıkıyor. Yaz başlarında 
bu olayın, turizm açısın-
dan ne bedel ödeteceğini 

düşünmediler. Biz artık 
2020’yi unutalım.

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

CHP'NIN “Hedef iktidar” 
sloganıyla yaptığı 37. Olağan Ku-
rultayı temmuzun son haftasın-
da sona erdi. PM'ye 25 yeni isim 
girdi. İzmir eski il Başkanı Rıfat 
Turuntay Nalbantoğlu 848 gibi 
yüksek bir oyla PM’ye girdi. 
PM'ye giremeyen MYK üyeleri 
ve genel başkan yardımcıları Tuncay 
Özkan, Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve 
Aykut Erdoğdu oldu. 4’TE

CHP KURULTAYINDAN
NE SONUÇ ÇIKTI

CHP Kurulta-
yı’nda, Lider 
Kılıçdaroğlu 

güven ta-
zelerken; 4 
ismin üzeri 

çizildi, 10 kişi 
listeyi deldi.

KADINA şiddet, kadın cinayetleri.  
Hikayeler aynı, değişen sadece isimler. 
‘Yeter’ demek bile artık yetmiyor. Şule, 
Emine, Özgecan, Ceren, Pınar… Ve belki 
de siz bu haberi okurken daha niceleri. 
Bunca ölümün, şiddetin yaşandığı ortamda, 
tartışılan bir İstanbul Sözleşmesi var. Peki 
nedir bu İstanbul Sözleşmesi? 8’DE

Hikayeler aynı, 
isimler değişiyor

KURULTAYIN PERDE ARKASI

“OTELLER ZOR DURUMDA”

ETIK Başkanı Mehmet Işler 
ise, daha farklı açıklamalar-
da bulunarak; "Atılan doğru 
adımlar, Türkiye’nin gidile-
bilir ülkeler sınıfında olması 
sektör tarafından büyük bir 
umut yarattı" dedi.  9’DA

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Menemen Çiftliği’nde tarım teknoparkı 
oluşturma çalışmalarında sona gelindi. 
Projeyle ilgili detaylı bilgi veren İTB 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Bu çiftlik Türk 
tarımının Silikon Vadisi olacak. Tarımla 
teknolojiyi birleştiren tüm girişimlerin 
çekim merkezi haline gelecek” dedi. 7’DE

TARIMIN SİLİKON 
VADİSİ GELİYOR

KONAK CAN  
DOSTLARI UNUTMADI

KONAK Belediyesi, bayat 
ekmeklerin çöpe atılarak israf 
edilmesini önlemek ve can dostların 
beslenmesine destek olmak amacıyla 
‘Bayat Ekmek Kutusu’ uygulaması 
başlattı. Kutularda biriken bayat 
ekmekler sokak hayvanlarının 
beslenmesi için kullanılacak. 2020’yi artık unutalım


