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Var mı çaresi unutmanın?� 6’DA
Humay YILMAZ

Alanya'da gelenekselleşen 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve
Spor Bayramı Fener Alayı, alışıldığı gibi İskele Meydanı'nda
yapılamayacak. Fener Alayı bu akşam saat 21.00’de belediye
hoparlöründen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak
program Başkan Yücel’in kutlama mesajı ile devam edecek. 

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINI GEZECEK
Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konse-
yi’nin ortaklaşa düzenleyeceği program havai
fişek gösterisi ile renklenecek. Ses sistemi ile
donatılmış 4 araç şehrin doğusundan batısına
marşlar eşliğinde fener alayı düzenleyecek.
Kent Konseyi Başkanı Özcan, 19 Mayıs ak-
şamı saat 21.00’de herkesi Türk Bayrakları
ile balkonlarda buluşmaya davet etti.  �6'DA

ONURLA, GURURLA101 YAŞINDA
Milli mücadelenin başlangıcı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının
101. Yıldönümü, Koronavirüs salgını sebebiyle sokaklarda
kutlanamayacak ancak, coşkunun aynı ruhla yaşanması için
Alanya'da gezici sahneler mahallelerde konser verecek.

AGC Başkanı Coş-
kun, yayınladığı
mesajla 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutladı.
Coşkun, "101 yıllık
gururu yaşamak
için bizler de bu
akşam ellerimizde bayraklarımızla
balkonlarda olacağız" dedi.   � 6'DA

101 yıllık gurur 

Nurhan Özcan

Gaye Coşkun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Ka-bine Toplantısı sonrası açıklamalardabulundu. Erdoğan, koronavirüstedbirleri kapsamında bay-ramda sokağa çıkma kısıtla-ması uygulanacağı belirterek,"23-24-25-26 Mayıs tarihle-rinde 81 ilimizin tama-mında sokağa çıkmakısıtlaması uygulanacak-tır. Çarşamba günügençlerimizle ilgili es-neklik yine uygulana-caktır. 15 ilimiz içingeçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtla-ması, 15 gün süreyleuzatılmıştır" dedi.

Bayramda evdeyiz
Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan

Koronavirüs salgınınedeniyle uzaktan eği-time geçilen okullariçin tarih verildi. Yenieğitim-öğretim yılınınEylül ayında başlaya-cağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Mayıs Cuma günü cuma na-
mazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak ca-
milerimizi ibadete açıyoruz." dedi. 

Alanya'da özel sistem kurularakevinde kenevir yetiştiren ve mahke-mece serbest bırakılan şüpheli, Cum-huriyet Başsavcılığı'nın itirazı üze-rine yeniden gözaltına alındıktansonra tutuklandı.                     � 3'TE

Başsavcılık itirazetti, tutuklandı

Altın fiyatla-rında yükselişsürüyor. Gramaltın fiyatı 391lira seviyesinekadar yükselir-ken, son 8 yılınen yüksek sevi-yesi görüldü. Aydoğan Ku-yumculuk SatışDanışmanı Çelik, altın fiyatlarındayüseklişin süreceğini ve satışlarındurduğunu söyledi.                    � 4'TE

Vali Karaloğlu turizm elçisigibi tanıtım faaliyetlerinisürdürüyor. Karaloğlu sos-yal medya hesabında pay-laştığı tanıtım videosundaolması gerektiği gibi Alan-ya’ya da yer verdi.     � 4'TE

Validentanıtımatağı

Münir Karaloğlu Camiler 29 Mayıs'ta açılıyor
Okullar için tarih verildi

Altın zirveye koşuyor
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Edinilen bilgilere göre, olay,  akşam
saatlerinde meydana geldi. Gazi-
paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, 15

Mayıs günü Cumhuriyet Mahallesinde 3
katlı yeşil bir binada fuhuş yapıldığı yö-
nünde ihbar aldı. Suç Önleme ve Soruş-
turma Büro Amirliği personelleri bahse
konu evi 3 gün boyunca fiziki takibe aldı.
Çalışmalar neticesi ikamette fuhuş ya-
pıldığı yönünde bir takım bilgilere ula-
şan emniyet güçleri, ikamete akşam
saatlerinde erkek şahısların giriş çıkış
yaptığını tespit etti. Cumhuriyet savcısı-
nın talimatı ile ikamette arama yapan
polis, ikamet içerisinde ev sahibi S.K. İle
birlikte S.S. ve Kırgızistan uyruklu A.K.,
K.T. adlı 3 kadının yanı sıra evde müş-
teri olarak bulunan 2 erkek tespit etti.
Hakkında fuhuşa teşvik ve aracılık
etmek suçundan işlem yapılan “Hasret”
takma isimli S. K. Emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K.
adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken
Kırgızistan uyruklu şahıslar işlemleri-
nin ardından sınır dışı edilmek üzere İl
Göç İdaresine teslim edildi.

Doç. Dr. Keşkek özellikle pandemi
süresince tansiyon hastalarının
daha dikkatli olması gerektiğinin

de altını çizdi.Hipertansiyonun Dünya
Sağlık Örgütü verilerine göre önlenebi-
lir ölümler arasında 1. sırada yer aldığını
belirten  Doç. Dr. Şakir Özgür  Keşkek,
“Hipertansiyon; kan dolaşımı için da-
marlarımızda gerekli olan kan basıncı-
nın olması gereken düzeyden fazla
olmasıdır. Toplumdaki sıklığı yüzde 35
civarında olup bu oran yaşla birlikte art-
maktadır. Yüksek kan basıncının birçok
nedeni olabilir. Bunları; genetik geçiş,
cinsiyet, şeker hastalığı, kilo fazlalığı, si-
gara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fi-
ziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı,
sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, bazı

ilaçlar ve yaşlılık olarak sıralayabiliriz.   

HİPERTANSİYON 
BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Hastalığın en sık belirtileri; baş dönmesi,
baş ağrısı, mide bulantısı, kulak çınla-
ması, nefes darlığı, çift veya bulanık
görme, burun kanaması, düzensiz kalp
atışlarıdır. Hipertansiyon tehlikeli bir
hastalıktır. Eğer tanı veya tedavi geci-
kirse sonuçları ağır olmaktadır. Kontrol
altına alınmayan yüksek kan basıncı in-
meye, kalp krizine, kalp yetmezliğine,
böbrek yetmezliğine ve körlüğe sebep
olabilmektedir. Bunun yanı sıra başta
büyük damarlar olmak üzere damarla-

rın yapısına zarar verebilmektedir. 

HİPERTANSİYON 
HASTALARI 

NELER 
YAPMALIDIR? 

Hipertansiyon büyük oranda önlenebilir
bir hastalıktır. Sosyal yaşam değişikliği
önemlidir. Düzenli egzersiz, düzenli
uyku,  kilo verme, tuz tüketiminin azal-
tılması, sigara ve alkolün bırakılması, bi-
linçsiz ilaç kullanılmaması, beslenmeye
dikkat edilmesi, kafeinli içecekler ve
kahvenin azaltılması bu hastalığı önle-
yecek faktörler arasında yer almaktadır.  

RAMAZAN AYINDA 
HİPERTANSİYON 

HASTALARI NASIL BİR
YOL İZLEMELİ, 

PANDEMİ SÜRESİNCE
TANSİYON 
HASTALARI 

NELERE DİKKAT 
ETMELİDİR?   

Hipertansiyon hastaları eğer kan ba-
sınçları kontrol altında ise, ek hastalık-
ları yok ve genel durumları iyiyse
doktorlarına danışarak oruç tutabilirler.

Oruç tutulan günlerde ilaçlar kesinlikle
ihmal edilmemeli, sağlıklı beslenmeyi
unutmamalıdırlar. İçinde bulunduğu-
muz günlerde Covid-19 salgını nedeniyle
hipertansiyon hastaları da artan bir risk
altındadır. Bu nedenle yüksek kan ba-
sıncı olan hastalar ve özellikle ileri yaşta
olanlar azami dikkat etmeli, evde kal-
malı, mümkünse egzersizi evlerinde yap-
malı, diyete uymalı ve ilaçlarını
kullanmalıdır. Hipertansiyon hastaları
düzenli olarak hekim kontrolünden geç-
melidir. Bizler ALKÜ  Alanya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi olarak hipertansi-
yon ile ilgili hastalarımıza her türlü hiz-
meti vermek için buradayız. Herkese
sağlıklı günler dilerim. “diyerek konuş-
masını noktaladı. � Haber Merkezi

Hipertansiyon ilk sırada
17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulunan  ALKÜ
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şakir Özgür Keşkek,
hipertansiyon hastalığının önlenebilir ölümler arasında ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

3 katlı eve
fuhuş baskını

Gazipaşa'da bir evde fuhuş yaptırıl-
dığı ihbarını alan polis, 3 günlük fiziki
takip sonrası eve düzenlediği bas-
kında bir kişiyi gözaltına aldı, 2 Kırgız
uyruklu bayanı sınır dışı etti.

MYO, Turizm Fakültesi ve Sos-
yal ve Beşeri Bilimler Fakülte-
si’nin ardından Fen ve Doğa

Bilimleri Fakültesi Akdeniz Üniversi-
tesi senatosu tarafından onaylandı.Se-
natonun kararının YÖK tarafından
onaylanmasıyla 3. fakültenin kurul-
ması resmileşirken, Manavgat Üniver-
sitesinin önündeki son engel kalkmış
olacak. Akdeniz Üniversitesi Senatosu-
nun Manavgat’ta Fen ve Doğa Bilimleri
Fakültesi açılmasını onaylaması Ma-
navgat’ta sevinçle karşılandı. Yetkililer,
kararın YÖK tarafından onaylanarak
resmiyet kazanmasıyla Manavgat’ın 21
yıllık hayalinin gerçekleşeceğini dile ge-
tirdi.

"3'ÜNCÜ FAKÜLTE 
KARARI ALINDI"

Akdeniz Üniversitesi, MAYÖV ve MA-
SİAD arasında daha önce atıl durum-
daki hastane binasında 2 adet fakülte
binası yapılması konusunda protokol
yapıldığını belirten Akdeniz Üniversi-
tesi MATSO Turizm Fakültesi Dekan
Vekili, Manavgat Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, “Bu in-
şaat protokolü MASİAD, MAYÖV ve
üniversite rektörlüğümüz arasında ya-
pıldı. Bu protokol neticesinde 3'üncü fa-
külte kararı da alınmış oldu. Bu karar
YÖK’e de gönderildi. Yani 3'üncü fakül-
temiz Fen ve Doğa Bilimleri Fakültesi
artık YÖK kararıyla açıldıktan sonra
resmen oylanmış olacak” dedi.
Bundan sonraki süreçte Manavgat’ta
Üniversite kurulması için çalışacakla-
rını belirten Sert, “Üniversite olmak
için 3 Fakülte olduktan sonra başvur-
mayı düşünüyorduk. 3 fakültemizi aç-
tıktan sonra artık Üniversite olmak için
başvuracağız. Bizim her şeyimiz hazır

bugüne kadar çok sağlam bir şekilde
geldik. Şu anda Manavgat’ta öğrenci
potansiyeli iyi durumda. MYO, Matso
Turizm Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi olmak üzere 3 biri-
mimiz var. Bu 3 birimde yaklaşık beş
bin öğrenci bulunmakta. Ama tabi bu
büyüme şu anda sınırlı. Asıl büyüme
Üniversite olduktan sonra gerçekleşe-
cektir. Bunun da avantajlarını Manav-
gat gördü artık.
Üniversitenin avantajları ilk olarak
tabii yetiştirilmiş insan sayısını artır-
mak. Sonra kalifiye elemanların iş gü-
cüne katkısını sağlamak Manavgat’ta.
Daha sonra ise tabi ki Manavgat’ın eko-
nomisine katkı sağlamak. Şimdi Ma-
navgat’ın ekonomisi yaz aylarına bağlı.
Burada sorunlar kışın başlıyor. İşsizlik,
ekonomide para daralması gibi sorun-
lar ortaya çıkıyordu. Şu anda öğrencile-
rin de gelmesiyle büyük bir kalabalık
görüyoruz Manavgat’ta. Bu da yılın ge-
neline yayılmış ekonomi ile Manav-
gat’ımızın daha iyi şartlarda olmasını
sağlıyor. Farklı bir iş alanı açılmasını
sağladı Manavgat’ta öğrencilerin ol-

ması. 5 bin öğrenci bile Manavgat’ı can-
landırıyorsa bu sayılar artığında daha
iyi olacaktır" diye belirtti.

GÜNEŞ: "HAYALİMİZ
GERÇEK OLUYOR"

Manavgat Yüksek Öğretim Vakfının
1999 Yılında Manavgat’ta Üniversite
kurulması maksadıyla kurulmuş olan
bir vakıf olduğunu belirten MAYÖV
Başkanı Dr. Muammer Güneş ise, “Ça-
lışmalarımızda ilk önce MYO ve deva-
mında ine YÖK’ün bizden talebi
üzerine KYK’ya devretmiş olduğumuz
öğrenci yurdumuzu kurduk. Ardından
Turizm Fakültemizin fikir oluşumunu
sağladık. Bu fakültede MATSO aracılı-
ğıyla Manavgat’a kazandırıldı. Ardın-
dan Manavgat’ta atıl vaziyette bulunan
hastane inşaatının üniversiteye kazan-
dırılması konusunda girişimde bulun-
duk. Bu Konuda Manavgat Belediyesi,
Belediye Başkanımız ve Meclis üyeleri-
nin ortak kararları ile Akdeniz Üniver-
sitesine devrini gerçekleştirdik. Daha

sonra ise Akdeniz Üniversitesi ile bu bi-
namızın tamamlanması ile ilgili bir pro-
tokol hazırlığına başladık. Saygıdeğer
Gülten Çağlar hanımefendinin de bağı-
şının ardından bu inşaatımıza başladık.
3. Fakülte olarak Doğa Bilimleri ve Mü-
hendislik Fakültesi düşünüldü. Bu
karar da Üniversitemizin senatosun-
dan geçti. Sayın rektörümüz ve senato-
muza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca
emeği geçen Akdeniz Üniversitesin de-
ğerli hocalarına da çok teşekkür ediyo-
ruz. Bu karar YÖK’ te onaylandıktan
sonra inşallah Manavgat’ımızda da 3.
Fakültemiz oluşacak ve biz de hayali-
miz olan Manavgat’ın ortak bir hedefi
olan Manavgat Üniversitesine giden
yolda önemli bir adım olan 3 fakülte ve
bir yüksek okul oluşumumuzu tamam-
layacağız. Ve inşallah Manavgat Üni-
versitemizi kuracağız” dedi.

TATAR: "MANAVGAT'IN
KARA SEVDASI"

Manavgat’ın üniversite sevdasında çok
fazla yol alındığına dikkat çeken MA-
SİAD Başkanı Mücahit Tatar “18 bin
500 metrekare kapalı alanda yapacağı-
mız Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi ile Manavgat Mühendislik
ve Doğa Bilimleri fakültesinin bitme-
siyle beraber yani yaklaşık 15-20 ay içe-
risinde Manavgat Üniversitesi
konusunda en büyük adımlarımızı
atmış olacağız. Bu konuda emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum. Vakfı-
mız yöneticilerine, MASİAD yöneticile-
rine bu konudaki gayret ve
emeklerinden dolayı çok teşekkür edi-
yorum. En büyük teşekkürü de hayır-
severimiz Gülten Çağlar hanımefendi
ve bu işte aracı olan sayın Dr. Yusuf Ay-
dın’a etmek istiyorum” dedi.

Antalya Il Başkanlığının kır-
salda dağıtılması için gön-
derdiği gıda kolileri Alanya

Ilçe Başkanlığı, gençlik kolları ve
mahalle temsilcilerinin de desteği
ile ihtiyaç sahiplerini buldu. Cum-
huriyet Halk Partisi Âlanya Genç-
lik Kolları Başkanı Birkan Ceylan,
"Daha önce de belli aralıklarla hayır-
sever vatandaşlarımızın yardımla-
rıyla kırsal ve merkez mahallelerde
ihtiyaç sahiplerine dağıttığınız da-
yanışma  paketlerine Antalya Il Yö-
netiminin de destek vermesi bizi
çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyo-
ruz. Amacımız bu süreçte kimsenin
zorda kalmaması. Şosyal devlet ol-
manın önemi bu süreçte daha iyi
anlaşılmıştır." şeklinde açıklama
yaptı. � Haber Merkezi

Üniversitenin önündeki engel kalktı
Manavgat’a üniversite kazandırmak maksadıyla kurulan MAYÖV öncülüğünde Manavgat’ın üniversite hayali gerçeğe
dönüşüyor. 3'üncü fakültenin kurulması resmileşirken, Manavgat Üniversitesinin önündeki son engel kalkmış olacak.

Antalya'dan destek geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığından
Alanya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda desteği geldi.
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Gazipaşa nüfusuna kayıtlı emekli fen bil-
gisi öğretmeni Ahmet Özcan 63 yaşında
vefat etti. Öğretmenliğini yanı sıra

uzun yıllarda turizm sektöründe deri çanta ti-
careti yapan daha sonra ise gayrimenkul da-

nışmanlığı kursunu bitirerek emlakçılığa baş-
layan 2 çocuk babası Ahmet Özcan, Cikcilli
mezarlığına defnedildi. Alanya Posta Medya
olarak merhuma Allah’tan rahmet kayınlarına
başsağlığı dileriz. � Özgür YILMAZ

Emekli eğitimci vefat etti
Alanya’da farklı eğitim kurumlarda binlerce öğrenciye
öğretmenlik yapan aynı zamanda turizm sektörüne de
hizmet veren emekli eğitimci Ahmet Özcan vefat etti. 

Edinilen bilgilere göre, olay,
dün saat 17.00 sıralarında
meydana geldi. Koru Mahal-

lesi Fidanlık Caddesinde, 07 NUU
17 plakalı otomobilin sürücüsü Halil
Kesici, otomobilde bulunan eşi
Pembe Kesici ile tartıştı. Tartışma
esnasında sinirlenen Halil Kesici,
otomobilini yol kenarına çekerek
araçtan indi. Eşi Pembe Kesici de
otomobilden inerek yürüyerek evine
döndü. Otomobilin yanından uzak-
laşan Halil Kesici'yi bir süre sonra
çevrede bulunan bir arkadaşı araya-
rak otomobilinin yandığını söyledi.
Panik halinde otomobilin yanına
gelen Halil Kesici gözlerine inana-

madı. LPG’li otomobile yaklaşmayan
Halil Kesici, olay yerine gelen itfai-
yenin otomobili söndürme çalışma-
larını izlemekle yetindi.
Söndürme çalışmaları başlamadan
önce çevreden geçen bir vatandaşın
cep telefonuyla çektiği görüntüde
otomobilin LPG tankının patladığı
görüldü.

'CANIMIZA 
GELECEĞİNE 

MALIMIZA GELSİN'

Söndürme çalışmaları tamamlan-

dıktan sonra olay anını anlatan
Halil Kesici, “Sigara içiyordum. Ha-
nımla tartıştık. Tartışınca artık si-
garamı düştü bir şey mi oldu
anlamadım. Tartışınca yani o sinirle
bir yere çarpmamak için sağa çek-
tim. Yürümeye başladım. Sonra ar-
kadaşlar geldi. Araba yanmaya

başladığını söylediler. Geri döndüm
baktım yanıyor. 
Arkadaşın yanından geliyordum 5
metre aşağıdan. Canımıza gelece-
ğine malımıza gelsin. Genciz çalışır
kazanırız daha” dedi.
Küle dönen otomobil, çekici yardı-
mıyla olay yerinden alındı. � İHA

Alanya'da dün akşam üzeri Cikcilli Ma-
hallesi'nde bir sitenin sakinleri, dışarı-
dan gelen bir kişinin havuza çırılçıplak

girdiğini fark etti. Alkollü olduğu görülen kişi-
nin Rus vatandaşı Yuri K. (26) olduğu belir-
lendi. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine
olay yerine polis sevk edildi. Bu sırada havuz-
dan çıkan Yuri K., çevredekilerin uyarısı üze-
rine iç çamaşırı giydi.Polis olay yerine gelerek,
Yuri K.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi
alınan Yuri K., daha sonra ekipler tarafından
evine bırakıldı.

Alkollü Rus turist
çırılçıplak havuza girdi

Alanya'da alkollü Rus turist,
bir siteye girip, çırılçıplak ha-
vuza atladı. Şikayet üzerine
polisin gözaltına aldığı turist,
daha sonra evine bırakıldı.

Başsavcılık itiraz etti, tutuklandı
Alınan istihbaratı değerlendiren Alanya

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı
ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcı-

lığının koordinesinde Kestel Mahallesi'ndeki
Oğuzhan K.'nin (35) ikametine operasyon dü-
zenledi. Operasyonda Oğuzhan K. gözaltına
alınırken, evde yapılan detaylı aramada bir
çadır içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için
damlama, havalandırma, ısıtma ve ışık sis-
temiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu
görüldü. Ekili vaziyette 19 kök "skunk" adı
verilen uyuşturucu, uyuşturucu satışında
kullanılan hassas terazi ve düzenek aparat-
ları ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edilen Oğuzhan K.,
sulh ceza hakimliği tarafından denetimli ser-
bestlik getirilerek serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ
ETTİ, TUTUKLANDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara
dün itiraz etmesi üzerine jandarma ekipleri
tarafından tekrar gözaltına alınan Oğuzhan
K., Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından
tutuklandı.

Alanya'da özel sistem kurularak evinde kenevir yetiştirilen ve mahkemece serbest bırakılan şüp-
heli, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Siniri pahalıya patladı
Gazipaşa'da seyir halindeki otomobilde eşiyle tartışan Halil Kesici’ye siniri pahalıya patladı. Si-
nirlenip araçtan inen Kesici, elindeki sigarayı koltuğa düşürünce otomobili yanarak küle döndü.



Doğası, tarihi, Akdeniz’le iç
içe otelleri, golf ve futbol
sahaları ile bildiğiniz gibi

dünyanın en iyi destinasyonu
Antalya’da diyen Antalya Valisi
Münir Karaloğlu, Hayalleriniz-

deki tatil için Antalya Hazır,
Biz Hazırız Türkçe ve İngi-

lizce hastagları ile yayın-
ladığı videoda

aralarında Alanya’nın da olduğu
Antalya’nın gözde güzellikleri-
nin paylaştı. 

DÖRT DİLDE 
HAZIRLANDI

Karaloğlu, Kovid-19’un etkisi-
nin düşmeye başlaması ile bir-

likte Antalya’da tekrar turizm
hareketliğinin sağlamak için
'Sun and more' yani ‘Güneş ve
daha fazlası’ başlıklı 23.5 mil-
yon mektubu Türkçe, Rusça,
Almanca ve İngilizce olarak
dört dilde hazırlatılmasına ön-
cülük ederek turizm sezonu
için çalışma başlatılmasını
sağlamıştı. � Özgür YILMAZ
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Dövizde kısmı düşüş
yaşanırken altın fi-
yatlarında artış

devam ediyor. Gram altın
391 lirayı bularak son 8
yılın en yüksek seviyesini
gördü. Çeyrek altın ise 639
liradan alıcı buluyor. Altın-
daki yükseliş eğilimin temel
nedeni ise ABD Merkez
Bankasının Kovid-19 sal-
gını nedeniyle ekonomik to-
parlanmanın gelecek yılın
sonuna kadar uzayabilece-
ğini belirtmesi altında yük-
selişin devam etmesine
neden oldu.

ALTIN DAHA FAZLA 
YÜKSELECEK

Çeyrek altın 639 lira, yarım altın 1.278 lira,

Cumhuriyet altını 2550 lirayı bulurken Ay-
doğan Kuyumculuk Satış Danışmanı Hakan
Çelik, “Bütün Dünya için Türkiye içinde
aynı şekilde bu fiyatların bu şekilde artması
sürpriz oldu. Tabi kimsenin tahmin edeme-

diği bir koronavirüs var şuanda, Dünya’da
bir pandemi. Buna bağlı olarak bütün
Dünya ekonomik sıkıntı çekiyor. Bu bağ-
lamda da güvenli liman olan altın adım
adım yükseliyor. Bu pandemide bir düşüş
yaşanmazsa ve çözüm bulunmazsa muhte-
melen altının daha fazla yükseleceği gözü-
küyor. Küçük dalgalanmalar olabilir ama
genel anlamda yüzde 96 gidişin yukarıya
doğru devam edecek gibi gözüküyor" dedi.

YATIRIMCILAR 
YATIRIM YAPMAYA

DEVAM EDİYOR

Altına ilginin azalıp azalmadığına değinen
Çelik, “ Düğün alışverişleri şuanda durdu
yasaktan dolayı. Ama yatırımcılar altının
daha çok yükseleceğini düşünerek şuanda
yatırım yapmaya devam ediyorlar" diye ko-
nuştu. � Alkın BİRİCİK

Altın zirveye koşuyor
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Geçen hafta düşen altın fiyatları bu hafta yine yükselişe geçti.
Gram altın fiyatı 391 lira seviyesine kadar yükselirken; son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü.

Hakan Çelik

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını bu yıl ko-
rona virüs nedeniyle sokakta kalabalık grup-
larla kutlanmayacağı için Milliyetçi Hareket

Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı vatandaşlara
Türk Bayrağı hediye etti. Alanya'nın kırmızı beyaza
boyanacağı 19 Mayıs öncesi vatandaşlara hediyeler
veren ilçe başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim
kurulu üyeleri aynı zamanda Kovid-19 tedbirleri
kapsamından büyük öneme sahip olan maske dağı-
tımı yaptı. Türkdoğan, “Yönetim Kurulu üyeleri-
mizle birlikte, vatandaşlarımıza Türk
Bayraklarımızı ve maskelerimizi takdim ederek, 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramla-
rını kutladık.” dedi. � Özgür YILMAZ

MHP Alanya İlçe Başkan-
lığı, 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı öncesi Türk
Bayrağı ve maske dağıttı.

Dev bayrak
ve posterli
kutlama

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı nedeniyle Alanya’da caddeler süs-
leniyor. Yaylayolu Caddesinde 55’er metre-
karelik bayrak ve Atatürk portesi asıldı.

CHP’de son seçimde gençlik kol-
ları başkan adayı olarak seçim
yarışına katılan ve iş insanı

Gürkan Yılmaz, dev Türk Bayrağı ve
Atatürk posteri astı. Yılmaz, poster
ve bayrak ile çektirdiği fotoğrafı,
“Cumhuriyet Halk Partisinin bir ev-

ladı olarak 19 Mayısın 101. Yılında
Atamızı ve Al Bayrağımızı şehrimi-
zin en güzel caddesine astık. Bu bay-
rak var oldukça bu ülke de hep var
olacak, altındaki bekçileri de. Sonsuz
saygı ve büyük özlemle” notu ile pay-
laştı. � Özgür YILMAZ

Validen tanıtım atağı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu adeta turizm elçisi gibi tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Ka-

raloğlu sosyal medya hesabında ‘Bildiğiniz Gibi Dünyanın en iyi destinasyonu Antalya’da
notu ile paylaştığı tanıtım videosunda olması gerektiği gibi Alanya’ya da yer verdi.

Münir Karaloğlu

MHP maske ve Türk Bayrağı dağıttı
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Zifiri karanlıkta göz kırpan bir ışık
farkedersin bazen . Gece gökyü-
zünde kayan bir yıldız. Umutla

bakarsın uzaklara.  Aslında esen rüzgarda
bile ararsın özlediklerini . 

Bir kitap ,bir resim, bir şarkı hatta bir
koku ne çok şey anlatır bizlere , hatırlatır.  

Kayıptır adı,  dönüşü olmayan yollar
,unutulmayacak yıllar. Yarım kalmış ha-
yatlar. Var mı çaresi unutmanın ? 

Teselli elimdeki kalemim.  Yazar ,çizer
,anılara kanat eklerim ki tekrar tekrar di-
rilsin. Her sayfaya bir yaprak hapsederim
,  dilsiz düşünceler taşısın diye . 

Ve ...gidenlerin ardından yaşama bir
adım daha uzaklaşmaktır gerçek . Yanan
kalbin közüne sarılmaktır.  Birgün nok-
tayla virgül , son gün ünlemdir hayat . 

Öğrenirsin , acısı olanı gözlerinden
tanımayı, yarası olanı suskunluğundan
çözersin . Bu kervana sen de katılırsın .
Yanan kırk mumun sonuncusu hiç sön-
meyecek bilirsin . 

Ama ne olursa olsun bahar zama-
nında müjdecisini gönderir.  Tomurcuk
açan ağaçlar , nisan yağmurları ve kırlan-
gıçlar bir ders daha verir . Güçlü olanlar
kıştan çıkmayı başarmış , yazdan sonra
güzü gücünü toplayarak karşılayacaktır.  

Unutma,  unutmayalım gidenleri , bı-
rakılan emanetleri , yarınlara umut et-
meyi...

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC)
Başkanı Gaye Coşkun, mesajında,
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Sava-
şı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının
101. yıldönümündeyiz. Atatürk’ün 19
Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağım-
sızlık meşalesi ile kazanılan Kurtuluş Sa-
vaşı, bugün ki  Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasını sağlamıştır. Bu uğurda verilen
büyük mücadele, şehitlerimizin kanı ile su-

lanan aziz topraklarda, 101 yıllık gururu
bugün milletçe bir kez daha yaşamamızı
sağladı. 19 Mayıs’ın 101. yılında,  bizlere
bağımsız bir ülke bırakan başta Ulu Önder
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere
tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şük-
ranla anıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın ve
Alanya halkının bayramı kutlu olsun. 101
yıllık gururu yaşamak için bizler de bu
akşam ellerimizde bayraklarımızla balkon-
larda olacağız" dedi. � Haber Merkezi

Var mı çaresi unutmanın?

101 yıllık
gurur

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye
Coşkun, yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. 

Gaye Coşkun

Hafta bir gün
belirli saat-
ler ara-

sında sokağa
çıkma izni verilen
çocuklara özel ola-
rak maske üretildi.
Koronavirüs ted-
birleri kapsamında
20 yaş altı ve 65
yaş üstü vatandaş-
lara sokağa çıkma
kısıtlaması getiril-
miş, normalleşme
adımları ile bir-

likte belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni
getirilmişti. Kur’an Kursu öğreticileri 0-14 yaş
grubu çocuklara özel renkli ve desenli maske-
ler üretti. Üretilen maskeler yine Kur’an
Kursu öğreticilerimiz tarafından çocuklara
ulaştırıldı. Maskelerini takan çocuklar renkli
görüntüler oluşturdu. � Özgür YILMAZ

Kuran kursunda
çocuk maskesi dikildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında
maske ihtiyacını karşılamak üzere
gönüllü olarak maske üreten
Alanya Müftülüğüne bağlı Kur’an
Kursu Öğreticileri haftada 1 gün-
den evden çıkışlarına izin verilen
çocukları düşünerek üretim yaptı.

Yıllardır 19 Mayıs Atatürk’ü anma
Gençlik ve Spor Bayramını Fener
Alayı ile kutlayan Kent Konseyi Co-

rona Virüs salgını nedeniyle bu yıl farklı bir
program uygulayacak.  19 Mayıs akşamı
saat 21:00’de belediye hoparlöründen saygı
duruşu ve İstiklal Marşı işle başlayacak
program Belediye Başkanı Adem Murat Yü-
cel’in kutlama mesajı ile devam edecek.
Havai fişek gösterisi ile renklenecek prog-
ram kapsamında ses sistemi ile donatılmış 4
araç şehrin doğusundan batısına kadar
marşlar eşliğinde fener alayı düzenleyecek.

ŞEHRİN DÖRT BİR 
YANINI GEZECEK

19 Mayıs kutlamaları kapsamında hazırla-
nan 2 araç şehrin merkezinde 1 araç doğu, 1

araç ise batı mahallelerinde marşlarla va-
tandaşın bayram coşkusuna eşlik edecek. 
Geleneksel hale gelen fener alayını bu yıl
gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadık-
larını belirten Alanya Kent Konseyi Başkanı
Nurhan Özcan Corona virüs salgını nede-
niyle fener alayını vatandaşın ayağına getir-
mek istediklerini dile getirdi.   Vatandaşlara
evde kalmaları çağrısı yapan Özcan  “19
Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir
dönüm noktasıdır. Bir kıvılcımdır, ateştir; bu
gençlik ateşi ve Mustafa Kemal ruhu hiçbir
zaman sönmeyecektir. Büyük Türk milleti-
nin kaderini belirleyen kırılma noktası olan,
vatanımızın temellerinin atılışının göster-
gesi olan bayramlarımıza sahip çıkmalıyız.
Alanya’ya yakışan bir kutlama için 19 Mayıs
akşamı vatandaşları saat 21:00’de Türk Bay-
rakları ile balkonlarda buluşmaya davet edi-
yorum" dedi. � Haber Merkezi

19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
Alanya’da 19 Mayıs coşkusu Alanya Kent
Konseyi ve Alanya Belediyesi’nin ortaklaşa
düzenleyeceği programla kutlanacak. 

Büyükşehir 102 mahalleyede el atıyor
Büyükşehir ekipleri, Alan-
ya'nın kırsal mahallelerinde
bakım onarım ve tadilat ça-
lışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet
Birimine bağlı ekipler, Alanya'nın farklı ma-
hallelerinde mezarlık, cami bahçelerinde

parke onarım, duvar ve çeşme çalışmaları gerçek-
leştiriyor. Beyreli Mahallesi mezarlığında duvar
yapım ve yürüyüş yollarındaki parkelerde bakım ve

onarım çalışması yapıyor. Akdam Mahallesi Çoba-
noğlu camii bahçesindeki parkelerde bakım ve ona-
rım işini tamamladı. Ayrıca Yasırali Mahallesi
mezarlığına da vatandaşların kullanımı için çeşme
yaptı. Çalışmalar, program dahilinde diğer mahal-
lelerde de devam edecek. � Haber Merkezi
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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 SPOR EK RA NI (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 

KANAL A

07:00 ANA HABER
07:30 MÜZİK SAATİ
08:00 SAĞLIK OLSUN (T)
09:30 BELGESEL
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 BELGESEL
18:30 BELGESEL
19:00 ANA HABER
19:45 BASIN TRUBUNU
22:00 BASIN TRUBUNU (T)
00:00 ANA HABER

ALANYA POSTA TVALANYA POSTA TV

07:00 BELGESEL 

08:00 ANA HABER

09.30 SABAH POSTASI 

10:30 ARTI HABER (T) 

13.00 ULUSAL HABER 

14:00 HABER SAATİ

15:00 SİNEMA 

18:30 ANA HABER 

19:45 BASIN TRİBÜNÜ 

21.00 HABER SAATİ 

22.00 ARTI HABER TKRR

ETHEM 
KAYGISIZ

ÖLSEMDE 
GAM YEMEM

Sesini işittim ya,ölsem de gam yemem
Arada seni  görürsem, bir şey istemem
Haydi geliver, belki bir daha göremem
Gülüm unutmadım, ne seni  ne sevgini

Ne kadar  özlemişim, hoş  güzel sesini
Kalbim sızladı, görse güzel sevgilisini

Özüm de  taşıdım, bu  gönül  sevgisini
Gülüm  unutmadım, ne seni ne sevgini   

Sen gittin gideli, iki gözüm  hep sende
Bilirim  unutmadın, hala  aklın  bende
Demek ki gönül seviyor, istemesek de
Gülüm  unutmadım,ne seni ne sevgini

Kaç yıllar geçti,özledim o gül yüzünü 
Hani söz vermiştin,tutmadın o sözünü
Geldiğinde ayırma gözümden gözünü 
Gülüm unutmadım, ne seni ne sevgini

Eğer gelemezsen, gönder  iyi resmini
Hiç olmazsa, onunla yaşayım sevgini 
Göndermezsen, arada bir duyur sesini
Gülüm  unutmadım, ne seni ne aşkını

Antalya’da yaşayan Uğur
İncik (28), yaklaşık 16 ay
önce Instagram'da ‘an-

talya.hakkinda’ isimli bir sayfa
açtı. Az bir takipçi ile sayfasını
yürüten İncik, bir vatandaşın
kaza görüntüsünü sayfasında
yayınlamasıyla daha çok kitleye
ulaşmaya başladı. Vatandaşların
kayda aldığı ilginç olayların gö-
rüntülerini sayfasında paylaşan
İncik, takipçileri çoğalınca
www.antalyahakkinda.com adlı
haber sitesi de kurdu. 'Antalya
Hakkında' sayfasında 343 bin ta-
kipçisi olan İncik, Instagram’da
kendisine 7 sayfa daha açtı.

Günde binlerce mesaj alan say-
fada yayınlanan video ve fotoğ-
raflar, yerel ve ulusal basın
kuruluşları tarafından da kulla-
nılmaya başlandı. Uğur İncik’in
Antalya ile ilgili haber hattı, ilan
sayfası, trafik hattı ve öğrenci
sayfası da bulunuyor.

HER ŞEY KAZA Vİ-
DEOSUNU PAYLAŞ-
MASIYLA BAŞLADI

Gencinden yaşlısına herkesin
takip etmeye başladığı sayfanın

sahibi İncik, İHA’ya sayfasının
başarı serüvenini, "Bir gün kaza
attılar paylaştım, herkes kaza
atmaya başladı. Yangın oldu,
sayfada paylaştım, bunun da de-
vamı geldi. 
Yakınları, hayvanları kaybolan
vatandaşlar da mesaj atıyor. So-
kağının ilaçlanmasını isteyenler
oluyor ve ben vatandaşların bu
ricalarını sayfamda paylaşıyo-
rum. Bir nevi halkın sesi olmaya
çalışıyorum. Paylaşım sonrası
kurumların yardıma ihtiyacı
olan vatandaşların sesine kulak
vermesi de beni ayrı mutlu edi-
yor” sözleriyle anlattı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj
yayımladı. Vali Karaloğlu mesajında, "19 Mayıs, Türk

Milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesi-
dir. Tam 101 yıl önce Samsun’da milli mücadeleyi başlatan bu
meşale, milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluş mü-
cadelemizin işaret fişeği olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk bu meşalenin ışığında milli mücadelenin Amasya’da yol
haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas’ta kutlu hedefine kitlen-
miş, Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla birlikte gücüne güç
katmış ve 29 Ekim 1923’de milli mücadeleyi Cumhuriyetle
taçlandırmıştır. Bugün Milli Mücadelemizin işaret fişeği olan
bu önemli adımın 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Her yıl yur-
dumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde coşku
ve heyecanla kutladığımız bu bayramı maalesef tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgını nede-
niyle evlerimizde, balkonlarımızda kutluyoruz. 
Ancak, biliyorum ki milletimiz ve devletimize güç katan, bü-
yüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu balkonlardan taşa-
caktır. Şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her koşulda
gençlerimizin coşkusu artarak devam edecektir" ifadelerinde
bulundu.

'GENÇLERİMİZ MİLLETİNE 
İLELEBET SAHİP ÇIKACAK'

"Ülkemizin imarını, inşasını ve kalkınmasını hayalleri, cesa-
retleri ve girişimleriyle sürdüren gençlerimiz vatanımıza, mil-
letimize, sancağımıza, devletimize ve hürriyetimize ilelebet
sahip çıkacaktır" diyen Karaloğlu, "Cumhuriyetimizin Banisi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetinin farkında olacak-
tır. Şüphe yok ki, dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da
ülkemizi daha aydınlık yarınlara, daha büyük hedeflere doğru
emin adımlarla taşıyacak olan yine gençlerimiz olacaktır. Bu
duygu ve inançla; Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden, 19
Mayıs’ı da gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere, Milli mücadelemizin tüm kahra-
manlarını, Aziz şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rah-
met ve minnetle anıyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla teb-
rik ediyorum" diye belirtti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Başkanı Davut Çetin,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci
yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Davut Çetin mesajında, "Büyük
Önder Atatürk’ün Samsun’a çıktığı
ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ilk
ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihi-
nin 101’inci yıl dönümünü kutlama-
nın gururunu yaşıyoruz. Büyük
Önder tarafından Samsun’a atılan
ilk adım, Türk Milleti’ni emperyalist
güçlere karşı bir araya getirmiş, dün-
yada eşine benzerine rastlanmaya-
cak bir kurtuluş destanının fitilini
ateşlemiştir. Atatürk’ün liderliğinde
tek vücut olan milletimiz, yalnızca
canları pahasına vatanı kurtarmakla
kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilelebet payidar kalmasını sağlaya-
cak devrimleri, reformları da hayata
geçirmiştir. Bu destansı başarı, dün-
yada emperyalist güçlerin baskısı al-
tında ezilen tüm ülkeler için de bir
örnek, umut ışığı olmuştur. Büyük
Önder, “En büyük eserim” dediği
Türkiye Cumhuriyeti idealini hayata
geçirirken “Bütün ümidim gençlikte-
dir” diyerek gençlere olan güvenini
ortaya koymuştur. Gerçekten de ül-
kemizi ileriye taşıyacak güç gençlik-
tedir. Türkiye Cumhuriyeti, iyi
eğitim almış, sorgulayan, araştıran,
teknolojiyi takip eden, üreten, ülke-

sini seven, insana ve yaşadığı dünyaya saygılı gençler ile gele-
ceğe güvenle yürüyecektir. Gençleri desteklemek, onları
geleceğe hazırlamak bu ülkeye yapılacak en değerli hizmetle-
rin başında gelmektedir" ifadelerinde bulundu.

'İNOVATSO GENÇLERİN EMRİNDE'

"Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizin yeni-
likçi yönlerini destekleyecek, girişimci ruhlarını harekete ge-
çirecek projeleri bugüne kadar hep destekledik, bundan sonra
da desteklemeye devam edeceğiz" diyen Çetin, "Adımızı taşı-
yan ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisemiz'de yetişen gençler
en büyük övünç kaynağımızdır. Bu yıl salgın nedeniyle ertele-
diğimiz KÖK Ödülleri kapsamında Endüstri Meslek Lisemiz'e
kazandırdığımız modern spor salonunu gençlerimizin kullanı-
mına sunmaktan gururluyuz. Odamız bünyesindeki ATSO
Akademi, ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız'da dü-
zenlediğimiz çalışmalarla onların geleceğe hazırlanmasına
katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz. Odamız bünyesinde
faaliyet gösteren İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO, yenilikçi
fikirleri olan girişimci ve dinamik gençlerimizin her zaman em-
rindedir. Genç bir nüfusumuz, yani doğru yönlendirildiğinde
büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli ancak gençleri-
mize iyi eğitim olanakları ve fırsatlar sunarak hayata geçire-
biliriz. Gençleri, sorgulamaya dayalı, gelişen teknolojiyi, hatta
geleceğin teknolojilerini konuşan bir eğitim sisteminde yetiş-
tirmeliyiz. Bunu sağladığımız takdirde bu genç nesil ülkemizi
Büyük Önder Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler se-
viyesine ulaştıracak manevi mirasa sahiptir. Bu yıl Korona sal-
gını nedeniyle toplu kutlamalar yapamayacağız ancak bu
durum 19 Mayıs'ın 101. yıl coşkusunu gölgeleyemeyecektir.
Milletimiz o coşkuyu kalpten yaşamaya devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıka-
rak Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını yakan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükran ve min-
netle anıyor, milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutluyorum" diye belirtti.

Takipçilerin bakış açısıyla
olayları gündeme taşıyor

Antalya’da 28 yaşındaki gencin 16 ay önce açtığı
sosyal medya hesabı, bir vatandaşın çektiği kaza
videosunu yayınlamasının ardından kent gündemi-
nin konuşulduğu bir sayfaya dönüştü. Takipçi sayısı
kısa sürede 345 bine ulaşan sayfaya vatandaşlar
denk geldikleri olay ve ilginç görüntüleri atıyor.

Vali Karaloğlu'ndan
19 Mayıs mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Milletimiz ve devletimize güç
katan, büyüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu balkonlar-
dan taşacaktır. Şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her ko-
şulda gençlerimizin coşkusu artarak devam edecektir" dedi.

'Türkiye hedeflerine
gençlerle koşacak'

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Türkiye Cumhuriyeti, iyi eğitim almış, sorgu-
layan, araştıran, teknolojiyi takip eden, üreten, ülkesini seven, insana ve
yaşadığı dünyaya saygılı gençler ile geleceğe güvenle yürüyecektir" dedi.
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Otobüslerde salgına karşı tedbirle-
rin aralıksız sürdüğünü vurgula-
yan Karaismailoğlu, “Alınan

önlemlerin sonuçlarını almaya başladık.
Özellikle otobüs yolculukları başta olmak

üzere corona virüse karşı tedbiri elden bı-
rakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolay-
laştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler
sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer
bulunmaması nedeniyle otogarlarda sa-

bahlamalarının da önüne geçtik. Bu sa-
yede otobüs firmalarının sefer sayısı ile
birlikte yolcu sayısı da tekrar artış gös-
termeye başladı. Hatta 16 Mayıs’ta yolcu
sayısı 3 bin 500’ü geçti” dedi.

Bakandan otobüs seyahatları
ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni
tip corona virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan va-
tandaş sayısının günlük 180 binlerden 300’ün altına düştüğünü bildirdi.

Koronavirüs döneminde salgının et-
kisinden kurtulmak için çok sa-
yıda işletme kendi önlemlerini

aldı. Çok sayıda ofis ve üretim tesisi ya ça-
lışmalarına ara verdi ya da bu süreci ev-
lerinden yürütmeye başladı. Binlerce
çalışan da evlerini ofise çevirdi. Toplantı-
lara evden katılıp, evrakları uzaktan dü-
zenledi. Durum böyle olunca evlerden
verilen ofis siparişlerinde büyük bir artış
yaşandı. Bu süreçte yazıcı satışları yüzde
600, ofis sandalyesi satışları ise yüzde 400
artış gösterdi.

ALIŞKANLIKLAR 
DEĞİŞMEDİ

Mart ayının ilk günlerinden itibaren sal-
gının yayılması ile birlikte şirketlerin
hızla evden çalışma modeline geçtiğini
söyleyen Ofix.com Kurucu Ortağı Alpte-
kin Yıldız, ”Verilen siparişlere baktığı-
mızda çok sayıda kullanıcının ofislerdeki
alışkanlıklarını evlerine taşıdığını gör-
dük. Evlerden verilen siparişlerde Türk

Kahvesi, küp şeker, kağıt havlu ve A4 ka-
ğıtları başı çekti. Fotokobi kağıdı ve kır-
tasiye ürünlerindeki talep artışında
eğitim sürecinin de bu süre boyunca ev-
lere taşınması etkili oldu. Verilere göre bu
dönemde ofise dönüşen evler en fazla Ka-
dıköy, Ataşehir, Beşiktaş ve Şişli oldu”
şeklinde konuştu.

ÜRÜNLER DEĞİŞTİ

Bu dönemde müşteriler tarafından veri-
len siparişlerde hızlı bir artış gözlemle-
diklerini ve daha önce listelerinde
bulunmayan ürünleri de satmaya başla-
dıklarını belirten Yıldız, “Daha önce ne
kadar müşterilerimizin ofis malzemesi ih-
tiyacını karşılasak da bu dönemde bir e-ti-
caret şirketi olarak bu durumu
değiştirdik. Ürünlerimizin arasına un,
yağ, makarna, reçel, zeytin ve salça gibi
temel ihtiyaç malzemelerini de ekledik.
Müşterilere 7 bin çeşit ürün sunuyoruz
ancak bu ürünlere olan talep ilk andan
itibaren hızla arttı” diye konuştu.

E-TİCARET İÇİN FIRSAT

Salgın döneminde müşterilerin teslimat
süresine ve şekline çok daha fazla dikkat
ettiğini söyleyen Alptekin Yıldız, “Biz,
diğer e-ticaret firmaları gibi bir kargo şir-
keti ile çalışmak yerine kendi teslimat sis-
temimizi kurduk. Bu nedenle çok daha
hızlı ve problemsiz bir süreç yönettik. Çok
hızlı şekilde teslimatları müşterilere ulaş-
tırdık” dedi. Bu dönemde e-ticaret sektö-
rünün büyük bir ivmelenme yaşadığını
belirten Yıldız, “Toplam perakende içinde
e-ticaretin payı hala çok düşük. Dünya-
daki diğer örneklere baktığımızda daha
gidecek çok yolumuz var ama bu süreç e-
ticaretin büyümesi için önemli gelişme-
lere neden oldu” ifadelerini kullandı.

Sanal fuarlar haziranda başlıyor
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte iptal olan fuarlar, sanal
olarak yeniden düzenlenmeye başlıyor. Ticaret Bakanlığı, salgın sürecinde er-
telenen ya da iptal edilen fuarları sanal ortama taşıyor. Bu kapsamda 1-3 Ha-
ziran tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı ‘Shoedexpo’ ile başlayacak sanal fuar
organizasyonu, 22-26 Haziran tarihlerinde yerli ve milli yazılımın katkılarıyla
gerçekleştirilen ‘Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı’ ile devam edecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
sanal fuarlarla katılımcı firmala-
rın ve ürünlerinin tanıtımının, bu

firmalar ve alıcılar arasında online se-
miner ve ikili görüşmeler ile panel gibi
ticareti geliştirmeye yönelik tüm faali-
yetlerin, 7 gün 24 saat esasıyla dijital
platforma taşınacağını belirterek, şun-
ları kaydetti. “Sanal fuarlarımıza 1-3
Haziran tarihinde ayakkabı ve saraciye
fuarı ‘Shoedexpo’ ile başlıyoruz. Dijital
pazarlama yöntemlerinden sanal ticaret
fuarlarını firmalarımıza tanıtmak ve fir-
malarımızın bu platformlarda küresel
rakiplerinden önce yer almasını sağla-
mak amacıyla Bakanlığımız koordinas-

yonunda Ege İhracatçı Birliği Genel Se-
kreterliği düzenlenecek bu fuarda 30 ka-
tılımcı firmamızla yurt dışındaki 250
profesyonel alıcıyı buluşturacağız. Fir-
malarımız, fuarda sonbahar-kış sezonu
için hazırlanmış koleksiyonlarını dijital
platformda dünya ile buluşturacak ve
küresel alıcı firmalarla web üzerinden
online ikili iş görüşmeler gerçekleştire-
cek.” Pekcan, 22-26 Haziran tarihle-
rinde Bakanlığın koordinasyonu, Orta
Anadolu İhracatçı Birliklerinin organi-
zasyonu ve Selçuk Üniversitesinin iş
birliğinde ‘Agrivirtual-Sanal Tarım Ma-
kineleri Fuarı’nın da düzenleneceğini
aktardı.

O süre uzatıldı

Dikkat!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve tasarım merkez-
lerinin faaliyet raporları ile teknoloji geliştirme bölgele-
rinde (TGB) faaliyet gösteren işletmelerin mali denetim
raporlarını verme süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıkla-
mada, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının ekonomik

ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması
amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezle-
rinde yürütülen faaliyetlerin bir süreli-
ğine merkez dışında da yapılabilmesine
yönelik karar alındığı hatırlatıldı.
TGB'lerde faaliyet gösteren işletmele-
rin de faaliyetlerini bölgelerin dışında
gerçekleştirebilmelerinin önünün açıl-
dığı belirtilen açıklamada, bu kap-
samda Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin
faaliyet raporu verme süresinin değiş-
tirildiği bildirildi. Açıklamada, en geç
mayıs ayı içinde Bakanlığa sunulması
gereken faaliyet raporlarının teslimi

için bir ay ek süre tanındığı aktarıla-
rak, şunlar kaydedildi: "Bakanlık, tek-
noloji geliştirme bölgelerinde faaliyet
gösteren işletmelerin yine en geç mayıs
sonunda vermesi gereken mali denetim
raporlarına süre uzatımı imkanı ge-
tirdi. Ek süre kararında Hazine ve Ma-
liye Bakanlığının kurumlar vergisi
beyanname verme süresini uzatması
da dikkate alındı. Yeni durumda, Ar-Ge
ve tasarım merkezleri 2019 yılı faaliyet
raporlarını, TGB'lerde faaliyet gösteren
işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgi-
ler ile yeminli mali müşavir onaylı mali
denetim raporunu 30 Haziran'a kadar
elektronik ortamda Bakanlığa gönde-
rebilecek." 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
yeni tip koronavirüsten korun-
mak için kapalı mekanlarda

yaygın olarak kullanılan dezenfektan
püskürtme veya fumigasyon işlemle-
rinin Kovid-19'a karşı etkili olmadı-
ğını bildirdi. DSÖ'den yapılan
açıklamada, kapalı mekanlarda yay-
gın olarak kullanılan dezenfektan
püskürtme veya fumigasyon işlemle-
rinin Kovid-19'a karşı etkili olmadığı
ifade edildi.

'GÖZLERE VE SOLU-
NUM SİSTEMİNE
ZARAR VERİYOR'

Açıklamaya göre koronavirüsten ko-
runmak için kullanılan bu yöntem,
dezenfektanın etki alanının dışında

gerekli etkiyi göstermiyor, bunun da
ötesinde gözlere, solunum sistemine
zarar verebiliyor ve cildi tahriş edebi-
liyor. Bir takım yüzeyleri dezenfekte
etmek gerektiğinde bunun dezenfek-
tanlı bezlerle yapılmasının daha iyi
olacağı belirtilen açıklamada, bu iş-
lemden önce ise bir fırça veya ıspatula
ile organik kir kalıntılarının kaldırıl-
ması gerektiği hatırlatıldı. 
Dezenfektanların çamurla temas et-
tiklerinde etkisini yitirdiklerinden do-
layı caddelerde kullanılmasını da
önermediğini vurgulayan DSÖ, "Bu
maddelerin insanlara püskürtülmesi
(örneğin koridor ya da çeşitli oda-
larda) kesinlikle önerilmiyor. Bu fiziki
ya da psikolojik açıdan zararlı olabilir
ve virüsü taşıyan bir kişinin enfeksi-
yonu damlacık yoluyla ya da doğru-
dan temasla yaymasını azaltmaz"
ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden coronavirüse karşı iç ve dış
mekanlarda sık sık kullanılan dezenfektan püskürtme
önlemi ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Yapılan açık-
lamada, kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan de-
zenfektan püskürtme veya fumigasyon işlemlerinin
coronavirüse karşı etkisi olmadığı belirtildi.

DSÖ'den tartışmaları
bitiren açıklama

Evden siparişler doludizgin
Koronavirüs dönemi ile birlikte ofisler eve taşındı. Durum böyle olunca evlerden verilen ofis malzeme-
lerinin siparişlerinde de büyük bir artış yaşanıyor. Ancak en fazla artış yazıcı satışlarında. Ofix.com Ku-
rucu Ortağı Alptekin Yıldız, “Son bir ayda evlerden verilen yazıcı siparişleri yüzde 600, ofis sandalyesi
satışları yüzde 400 arttı. Onları Türk kahvesi, küp şeker, kâğıt havlu ve A4 kağıtları takip etti” dedi.
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TBB Risk Merkezi'nin "Mart 2020
Bülteni" yayımlandı. Buna göre,
üye kuruluşlar tarafından kullan-

dırılan nakdi krediler ilk çeyrek so-
nunda, geçen yılın aynı dönemi kıyasla
yüzde 14 artarak 3 trilyon 23 milyar li-
raya ulaştı. Kredi stokundaki artış hızı
ivme kazandı. Nakdi kredilerin 2 trilyon
925 milyar lirası bankalar, 49 milyar li-
rası finansal kiralama şirketleri, 27 mil-
yar lirası faktoring şirketleri ve 22
milyar lirası finansman şirketleri tara-
fından kullandırıldı. Tasfiye olunacak
alacaklar mart ayı itibarıyla 183 milyar
lira düzeyinde gerçekleşti. Bu alacakla-

rın 174 milyar lirası bankalara, 5 milyar
lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,6
milyar lirası faktoring şirketlerine ve 2
milyar lirası da finansman şirketlerine
ait oldu. Tasfiye olacak alacakların top-
lam kredilere oranı martta geçen yılın
aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde
5,7 olurken, 2020 yılı başında başlayan
gerileme devam etti.

TİCARİ KREDİLER 2,4
TRİLYON LİRA

Ticari krediler mart ayı itibarıyla geçen yılın

aynı ayına göre yüzde 12 artarak 2 trilyon
364 milyar lira oldu. Krediler içinde imalat
sanayii yüzde 28'le en yüksek payı aldı. Payı
yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör-
ler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve
enerji olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tasfiye
olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör
yüzde 11,1'le inşaat sektörü oldu. Bu sektörü
yüzde 9,1'le turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER
659 MİLYAR LİRA

Bankalar ve banka dışı finansal kuru-

luşlar tarafından kullandırılan bireysel
krediler mart itibarıyla geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 21 artarak 659 milyar
lira oldu. 
Bireysel kredilerin yüzde 45'ini ihtiyaç
kredileri, yüzde 33'ünü konut kredileri,
yüzde 18'ini kredi kartları ve yüzde
4'ünü taşıt kredileri oluşturdu. 
Aynı dönemde, bireysel kredilerde tahsili
gecikmiş alacak oranı 0,4 puan düşerek
yüzde 3,7'ye geriledi. Bireysel kredi kul-
lanan kişi sayısı (takipteki krediler
hariç) son bir yılda 1,2 milyon kişi arta-
rak 32,2 milyon kişi olurken, ortalama
kredi bakiyesi ise 21 bin lira düzeyinde

gerçekleşti.

114 BİN KİŞİ 
İLK DEFA 

İHTİYAÇ KREDİSİ 
KULLANDI

Mart ayında 114 bin kişi ilk defa ihtiyaç
kredisi, 92 bin kişi ilk defa kredi kartı
kullandı. 
Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sa-
yısı 74 bin olurken, 32 bin kişi ise ilk defa
konut kredisi aldı.

İlk çeyrekte nakdi 
krediler arttı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi
üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ti-
cari krediler mart ayında 3 trilyon 23 milyar
lira, bireysel krediler 659 milyar lira oldu.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi
Forumu (International MICE&Wedding
Forum-IMWF2019) yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) salgını sonrasına ilişkin sektördeki
ilgili segment karar vericilerin fikirlerine ulaş-
mak ve genel kanıyı ortaya koymak adına anket
çalışması yaptı. Aralarında Almanya, ABD,
Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya,
İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ül-
kedeki 822 firma ve 1468 turizmciye 9 soru yö-
neltildi. Ankette yer alan "Pandeminin ne
zaman son bulacağını düşünüyorsunuz?" soru-
suna katılımcıların yüzde 37,8'i 6 ay sonra,
yüzde 22,6'sı 3 aydan az bir süre içinde, yüzde
15,6'sı aralıkta, yüzde 14,8'i de gelecek yılın ilk
yarısında salgının biteceği yönünde görüş bil-
dirdi. "Pandemi sonrası işlerinizin normal düze-
nine girmesi ne kadar sürer?" sorusuna da
yüzde 29,34'ü 3 ile 6 ay arasında, yüzde 23,3'lük
kısmı da 6-9 ay arasında yanıtını verdi.Bu so-
ruya katılımcıların yüzde 14,7'lik kısmı 1 ile 3
ay, yüzde 5,1'lik kısmı da hemen şeklinde görüş
belirtti.

TÜRKİYE DAHA HIZLI 
TOPARLANIR ÖNGÖRÜSÜ

Ankette salgın sonrası en hızlı toparlanabilecek
turizm destinasyonları arasında Türkiye ilk sı-
rada yer alırken, faaliyetlerini sürdürme nokta-
sında en büyük başarıyı gerçekleştiren havayolu
şirketleri arasında Türk Hava Yolları, ilk 5 firma
arasında gösterildi. Anketin detaylarıyla ilgili
açıklama yapan Forumun Yönetici Ortağı Necip
Fuat Ersoy, forum olarak toplantı ve destinas-
yon düğünleri segmentinde sektörün dünya ge-
nelinde en önemli buluşma platformunu
oluşturduklarını söyledi. Yaptıkları anketin şu
ana kadar kendi segmentinde hazırlanan en
geniş kapsamlı çalışma olduğunu vurgulayan
Ersoy, "Yaşanan pandemi etkilerini, destinas-
yonlar, havayolları ve müşteriler açısından ele

alarak, tahminler ve bu tahminler neticesinde
ortaya çıkan iç görüleri yansıttık." dedi. Katı-
lımcıların yüzde 59'unun müşterilerin salgın
sonrası etkinlik amacıyla yurt dışı seyahatlerine
katılmalarının biraz zaman alacağını düşündü-
ğünü belirten Ersoy, "Salgın sonrası hangi tu-
rizm destinasyonlarının, ülkelerin en hızlı
şekilde toparlanabileceği sorusuna ilişkin yüzde
12,2'lik bir oranla Türkiye ilk sırada yer aldı.
Sektör, Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha
hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünüyor. Tür-
kiye'yi ise yüzde 11,7'lik bir oranla Tayland takip
ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 9,2 oranla Çin
bulunuyor." diye konuştu.

THY İLK 5'TE

Ersoy, havayollarına ilişkin de soru yöneltildi-
ğini ifade etti."Varlığını ve faaliyetlerini sür-
dürme noktasında en büyük başarıyı hangi
havayolu şirketinin gerçekleştirebileceğini dü-
şünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda
Türk Hava Yollarının başarılı bir grafik ortaya
koyduğuna dikkati çeken Ersoy, "THY, yüzde
8,05 oranla 19 firma arasında ilk 5'te yer aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates
hava yolu şirketi yüzde 13,42'lik oranla ilk, Eti-
had firması da yüzde 9,05 ile ikinci sırada." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN
KONSEPT HER ŞEY DAHİL

Salgın sonrası müşterilerin grup organizasyo-
nunu gerçekleştireceği otellerde en çok tercih et-
mesini bekledikleri konsept konusunda da her
şey dahil sisteminin ağır bastığını anlatan
Ersoy, "Yanıtlarda beklenenin aksine halen her
şey dahil seçeneği ön planda. Ankette yüzde
41'lik bir oranı oluşturuyor. Yüzde 21'i ise oda ve
kahvaltıdan yana tercihini kullanıyor." dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, koronavirüs
salgını ile birlikte turizm

alanında birçok yeniliğin hayata
geçirildiği bildirildi. Açıklamada,
Türkiye’nin tercih edilen ülkeler
arasında yer alabilmesi için ha-
yata geçirilen ilk projelerden biri
olan ’Sağlıklı Turizm’de Sertifi-
kasyon’ döneminin başlatıldığı
anımsatılarak, "İkinci olarak ise
turist alınan ülkelere bakanlık ta-
rafından ’niyet mektupları’ gönde-
rildi. ’Niyet mektupları’, geçmiş
yıllarda da Türkiye’yi tercih eden
başta Almanya, İngiltere, Hol-
landa, Belçika, Japonya, Rusya,
Çekya başta olmak üzere 70 ül-
keyi kapsıyor. Mektup içeriğinde
’yolcu sağlığı ve güvenliği’, ’çalışan
sağlığı ve güvenliği’, ’tesislerde’
alınan önlemler ve ’ulaşım araçla-

rında’ alınan önlemler gibi konu
başlıkları detaylandırıldı" denildi.

’DAVETLERİMİZİ
YAPMAYA BAŞLADIK’

Açıklamada Bakan Ersoy, "Mek-
tuplarımız geçmiş yıl istatistikleri
alınarak ülkemizi en çok tercih
eden 70 ülkedeki muhatapları-
mıza büyükelçilikler, uluslararası
örgütler ve yurt dışında temsilci-
liği olan kurumlar aracılığıyla 11
Mayıs itibariyle ile iletildi. Bizler
de mektupların iletilmesinin aka-
binde ülkelerdeki muhatapları-
mıza telefon ederek niyet
mektubundaki maddelerimizi an-
latmaya ve tatillerini Türkiye'de
geçirmelerine yönelik davetleri-
mizi yapmaya başladık. Görüşme-

lerimizde Türkiye'nin sağlık alt
yapısı, il ve ilçe düzeyinde sağlık
kuruluşları listesi ve kapasiteleri
hakkında bilgiler veriyor, başlattı-
ğımız sertifikasyon sistemi ile
Türkiye'nin Covid-19 sürecinde
turizm açısından güvenli bölge ha-
line getirildiğini detaylı olarak be-
lirtiyoruz" ifadesini kullandı.

’SORUMLULUK Bİ-
LİNCİYLE HARE-
KET EDİYORUZ’

Bakan Ersoy, niyet mektubuna
eklenen sertifikasyon ve sağlık
altyapısı ile ilgili bilgilendirme-
lerle muhataplarının aklında olu-
şabilecek tüm soruların
yanıtlarını vermiş olduklarını be-
lirterek, şunları kaydetti:"Türkiye
olarak tüm bu süreçlerde yalnızca
vatandaşlarımızın sağlığı için
değil, ülkemize gelen misafirleri-
mizin gönül rahatlığı için de seya-
hatlerini tamamlamaları için
duyduğumuz sorumluluk bilin-
ciyle hareket ediyoruz. Türk misa-
firperverliğini gösteren bir
atasözümüz var; ’misafirimizin
başımızın üzerinde yeri var.’ Hep
bu düsturla hareket ettik, bu has-
sas süreci de yine bu anlayışla
sürdüreceğiz."

Dünya turizmcilerinin gözünde
en hızlı toparlanacak ülke Türkiye

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumunca 45 ülkeden turizm sektörü tem-
silcilerine yönelik yapılan ankette, Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nından sonra en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonu olarak gösterildi.

Destek ödemeleri başladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere yönelik müjdeli haberi verdi. Bakan Pak-
demirli, "57 ilde 18 bin 892 çiftçimize 14 milyon 481 bin liralık destek ödemelerine 15 Ma-
yıs'ta başladık" dedi. Pakdemirli, ilk defa geçen yıl normal gübre desteğine ek olarak organik
ve organomineral gübre kullanan çiftçilerin desteklenmesine başlandığını hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, 57 ilde
18 bin 892 çiftçiye 14 mil-

yon 481 bin liralık organik ve or-
ganomineral gübre desteğinin
ödenmesine 15 Mayıs'ta başla-
dıklarını bildirdi. Pakdemirli,
2019 yılında organik ve organo-
mineral gübre kullanan çiftçilere
uygulanacak desteklere ilişkin
yazılı açıklama yaptı. Ülke top-
raklarının organik madde kapsa-
mının yükseltilmesi, kimyevi
gübre kullanım etkinliğinin artı-
rılması ve toprakların ihtiyacı

olan bitki besin maddelerinin
ülke kaynaklarından karşılan-
ması amacıyla ilk defa geçen yıl
normal gübre desteğine ek olarak
organik ve organomineral gübre
kullanan çiftçilerin desteklenme-
sine başlandığını hatırlatan Pak-
demirli, bu kapsamda çiftçilere
dekar başına 10 lira ödendiğini
kaydetti. Pakdemirli, "Başvuru,
icmal, askı ve kontrolleri tamam-
lanan 57 ilde 18 bin 892 çiftçimize
14 milyon 481 bin liralık destek
ödemelerine 15 Mayıs'ta başla-
dık." ifadesini kullandı.

Turist alınan 70 ülkeye
niyet mektupları iletildi
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, turist alınan ülkelere ’niyet mektupları’ gönderildiğini belirterek, "Mektup-
larımız geçmiş yıl istatistikleri alınarak ülkemizi en çok tercih eden 70 ülkedeki muhataplarımıza büyükelçilik-
ler, uluslararası örgütler ve yurt dışında temsilciliği olan kurumlar aracılığıyla 11 Mayıs itibariyle iletildi" dedi.
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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 ile bir-
likte Fraport TAV Antalyas-
por, Trabzonspor ve

Fenerbahçe Türkiye Kupası maç-
larının oynanacağı tarihlerin be-
lirlenmesini bekliyor. Özellikle
Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV
Antalyaspor ve Fenebahçe'nin
ligde herhangi bir iddiasının kal-
mamış olması nedeniyle bu üç ta-
kımda gözler Türkiye Kupasına
çevrildi. Süper Lig'in lideri Trab-
zonspor ise hem ligde hemde ku-
padaki iddiası sürüyor. 

Süper Lig'in 12 Haziran'da devam
edeceğinin açıklanmasının ardın-
dan Türkiye Kupası'nda yarı final
rövanş ve final maçı tarihinin de
belirlenmesi bekleniyor. Son yıl-
larda müzesine kupa götüremeyen
Fenerbahçe, kupa hasreti çeken
Antalyaspor ile Alanyaspor ve iki
kulvarda da başarılı bir gidişat
gösteren Trabzonspor  kupa maç
tarihlerine göre hazırlık yapmak
istiyor. 

Türkiye Kupası yarı final karşılaş-
ması ilk maçında, Trabzonspor'a 2-
1 mağlup olan Fenerbahçe, evinde
oynayacağı rövanş maçını kazanıp
finale çıkmak istiyor. Alanyaspor
ise ilk maçta deplasmanda 1-0
yendiği Antalyaspor'u sahasında
ağırlayacak. � Ercan YILDIRIM

Kulüpler Birliği'nin sosyal
medya hesabından Galata-
saray Başkanı Mustafa

Cengiz için geçmiş olsun mesajı ya-
yımladı. Mesajda şu ifadelere yer
verildi: "Galatasaray Spor Kulübü
Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor,
acil şifalar diliyoruz."  

Kulüpler Birliği, 
hastaneye kaldırılan ve 
ameliyata alınan Galata-
saray Başkanı Mustafa
Cengiz için geçmiş
olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan-
lığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera
Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk’ü

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, şampiyon atlet-
ler ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek
dijital koşu projesiyle bu geceden itibaren kutlamaya
başlayacak. 19 Mayıs 1919 Koşusu ultra maraton
koşucusu Aykut Çelikbaş’ın 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a
bağlayan gece 00:00’da start alması ile başlayacak.
19 Mayıs 1919 Koşusu, toplamda 19 saat, 19 dakika
sürecek. Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi
ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, ’19 Mayıs
1919 Koşusu’nu 19 saat, 19 dakika hiç durmadan
koşarak tamamlayacak. Aykut Çelikbaş’a 46 milli
atlet, farklı branşlardan sporcular ve sürpriz ko-
nuklar, 19 Mayıs Bayrak Koşusu ile 19 dakikalık sü-
relerle canlı yayında eşlik edecekler.
Aykut Çelikbaş’ın 19 saat, 19 dakika hiç ara ver-
meden koşarak tamamlayacağı uzun ve anlamlı

yolculuğuna; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mu-
harrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federas-
yonu Başkanı Fatih Çintimar’ın yanı sıra 46 milli
atlet, farklı branşlardan sporcular ve etkinliğe
kayıt yaptıran 400’e yakın sporsever bir bayrak
yarışı kurgusunda eşlik edecek. Tarihe geçecek
dijital anma koşusuna 12 ülkeden, 64 şehirden
yüzlerce katılım oldu.
Bu unutulmaz etkinliğe katılacak milli atletlerin
arasında dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Gu-
liyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa
şampiyonu ve Olimpiyat madalyası sahibi Yas-
mani Copello Escobar, U23 Avrupa şampiyonu
Necati Er ve U23 Türkiye rekortmeni Tuğba Da-
nışmaz gibi isimler yer alacak. 20 saatten uzun
sürecek ve koşu dünyasını bir araya getirecek bu
özel canlı yayına ayrıca; Sadettin Saran ve Elif
Boyner gibi pek çok ünlü isim de bağlanarak pro-
jenin bir parçası olacaklar. � İHA

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan takımlar maç takviminin açıklanmasını bekliyor. 

Aytemiz Alanyaspor

Türkiye, 19 Mayıs Koşusu’nda buluşacak
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atle-
tizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı’nı dijital koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

Kulüpler Birliği'nden Mustafa 
Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
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