
BELEDİYECİLİK ELEŞTİRİSİ
DAĞ; İzmir’in ihtiyacı olan belediyecilik 
anlayışının, kalıcı çözümlerle şehir hayatını 
kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı 
olduğunu ifade ederek; “İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, bir belediyenin 
yapması gerekenlerden daha çok, 
gaflarla ve popülist söylemler-
le gündeme gelmektedir” 
dedi. 7’DE

İç giyimde 
‘cesaret’ 

ateşi
İÇ giyim 

markaları, 
standart 

kalıpların 
dışına çıkıyor. 

Yazın sıcağını iç 
giyime yansıtan 

markalar, 
birbirinden 

iddialı, seksi ve 
rahat parçalarla 

öne çıkıyor. 2’DE

VİRÜS, ANKETE DE YANSIDI
KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede, 
sağlığın dışında en yara aldığımız nokta eko-
nomi oldu. Sokağa çıkma yasağı, buna bağlı 
iş kaybı, iş kaybının yarattığı işsizlik derken; 
siyasi partiler de bu süreçte yapılan anketler-
le çok konuşuldu.

AK PARTİ’NİN OYLARI GERİLEDİ
YAPILAN anket sonuçlarına göre ‘bu pazar 
seçim olsa’ 4 parti barajı geçmeyi başarırken, 
AK Parti’nin oyları geriledi. Anket sonuçla-
rından çıkan en dikkat çekici sonuç ise, ka-
rarsız seçmenler oldu. Kararsız kalanların sa-
yısı artarken, ana muhalefet partisi CHP’nin 
oylarında ciddi bir değişimin olmaması ise 
dikkat çekti. 

Anket sonuçlarına göre kararsızların oranı yüzde 25

Yapılan anketler, kararsız seçmenlerin oyunun yükselişte olduğunu gözler önüne 
seriyor. 2023’te gerçekleşmesi planlanan seçimlerde ise; karar tribünlerde olacak.

FARKLI ANKET şirketlerinin 
sonuçlarına yansıyan ve önem-
li bir dilim oluşturan kararsız 
seçmenler, 2023 seçimlerinde 
belirleyici rol oynayacak.

Açıklanan anket karşısında 
CHP’nin tutumu, ‘sevin-
mek için erken davranı-
yor’ dedirtirken, kararsız 
seçmenin neden CHP’ye 
yönelmediği konusunda da 
soru işaretleri çıkıyor.

AK PARTİ SEÇMENİ 
BEKLEMEDE

SEÇİM
SONUCUNU 
KARARSIZLAR 
BELİRLEYECEK

Zuhal Koçkar 7’DE Burçin Çelikezer 2’DE

SİYASAL tablo o kadar 
belirsizki seçmenin 
yüzde 23-25 i kararsız, 
‘oyum şu partiye’  
diyemiyor.

NAZIM 
Hikmet 
Abidin 
Dino’ya
soruyordu...

YENİ 
normal-
de yaza 
geçiş 
diyeti.

Hamdi Türkmen 4’TE

ANKETLERİN DİLİ
ANKET sonuçlarına göre 
AK Parti gerilerken, CHP 

yerinde kalıyor. Belli bir 
seçmen kitlesi kenara 

çekiliyor.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

MUTLULUĞUN 
RESMİNİ  

ÇİZEBİLİR MİSİN?

YAZ
SEZONUNDA 

BESLENME

1 HAZİRAN’DA başlayan normal-
leşme süreci ile birlikte, önlemleri de 
elden bırakmayarak, Konak’ta yatı-
rımları birer birer hayata geçirecekleri 
bir döneme girdiklerini vurgulayan 
Başkan Batur, ‘İş yapmaya geldik’ 
dedi. 6’DA

BORNOVA Belediyesi Altındağ 
Atatürk Kültür Merkezi’ni STK 
Yerleşkesi haline getiriyor. Yapılacak 
düzenlemelerle 700’e yakın STK, 
dernek merkezi olarak yerleşkeyi 
gösterebilecek, ortak sekretarya ve 
iletişim hatlarını kullanabilecek. 3’TE

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Güm-
rükçü, Kemal Kılıçdaroğlu’na tanıtımı-
nı yaptığı yerli üretim solunum cihazı-
nı Başkent Üniversitesi’nin kurucusu 
ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’e teslim etti. 7’DE

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen 
Kırkpınar; 1 yılını geride bıraktığı-
mız yerel seçimlere ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Kırkpınar; 
istihdam sitemini de yenileyerek 
Ankara ve İstanbul’da duru-
mun farklı olduğunu 
söyledi. 4’TE

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgener; “Pandemi süre-

cinde bu kadar ciddi bir 
düşüşün yaşanmasında 

Almanya’nın güvenilir ülke 
listesinde ülkemize yer 

vermemesinin büyük etkisi 
bulunuyor” dedi. 5’TE

BATUR: KONAK'A İŞ 
YAPMAYA GELDİK

BORNOVA’DAN  
STK’YA DESTEK

SOLUNUM CİHAZI 
HABERAL’A TESLİM

KONAK BELEDİYE BAŞKANI MİMAR ABDÜL BATUR, PROJELERİNİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYOR

Kontrollü normalleşme sürecinin
başlaması ile birlikte Konak’ta da çalışmalar
ivme kazandı. Konak Belediye Başkanı Abdül
Batur’un başlattığı yerinde kentsel dönüşümün
ayak sesleri, sosyal dönüşüm ile geldi. Toros
Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryerinin
tamamlanması ile start alan dönüşüm atağı,
peşinden gelen ve sayısı yirmiyi bulan
projelerle devam ediyor. Odak noktaya binaları
değil insanı koyarak, o bölgede yaşayan halkın
sesini duyarak çalıştıklarını dile getiren Konak
Belediye Başkanı Abdül Batur, şöyle konuştu:

“Sosyal yaşam alanlarının göz ardı edildiği,
insanları binalar içerisine sıkıştıran, nefes
aldırmayan bir kentsel dönüşüm, sadece bina
dikmektir. Bu sebeple bizim Konak’ta
yapacağımız kentsel dönüşüm, Narlıdere’de
yapmış olduğumuz gibi tüm sosyal donatıları
ile beraber olacak. O bölgede yaşayanların
komşusu değil binası değişecek. Pazaryeri,
spor merkezi, semt merkezi, kreşi, yeşil alanı,
etkinlik salonu yakınında olacak. İşte bu
yüzden kentsel dönüşüm çalışmalarımızın
arifesinde Toros Sosyal Tesisi ve 
Pazaryerini tamamladık. Aynı çalışmaya
Beştepeler bölgesinde de başlıyoruz. 
Yaşanılan binaları geliştirmek, yeniden inşa
etmek her zaman yapılır. Esas olan, insanın
kendisini geliştirebileceği, sosyal ve 
kültürel anlamda zenginleşebileceği,
sporunu yapacağı, kendisini iyi ve mutlu
hissedeceği bir yaşam alanı oluşturmak. 
İşte biz Konak’ta bunu yapıyoruz.”
Gültepe’nin gözbebeği olacak

Gültepe Güneş Caddesi üzerinde, eski
ekmek fabrikasının bulunduğu alan üzerinde
inşa edilen Gültepe Spor Kompleksi,
Gültepe’ye yakışan bir merkez olacak. Yapımı
çok yakında tamamlanacak komplekste halı
saha, takımlarını destekleyecek sporseverlerin
keyifle maç seyredeceği 300 kişilik tribün,
kapalı voleybol ve basketbol sahası, pilates,
fitness gibi çeşitli spor aktiviteleri için ayrılmış
3 salon, otopark ve bisiklet parkı yer alacak. 
Sırada Beştepeler var

Gültepe’nin ardından kentsel dönüşümün
uğrayacağı ilk adreslerden biri de Dayıemir,
Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye,
Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1.
Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs
ve Zafertepe mahalleleri olmak üzere toplam
14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı
kapsayan Beştepeler bölgesi olacak. İmar planı
revizyon çalışmaları başlayan bölge, kentsel
dönüşümden önce sosyal hayatı canlandıracak
ve bölgeye değer katacak sosyal tesis ve kapalı

pazaryerine kavuşacak. Toros
Sosyal Tesisi ve

Kapalı
Pazaryerinin bir
benzeri,
Beştepeler’e de
yapılacak.
Konak
Belediyesi,
Beştepeler’e

kazandıracağı yeni
tesisini 1.

Kadriye’de,
toplam 6

bin
500

metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde kuruyor.
Dört katlı olacak tesisin bodrum katında 25
araçlık kapalı bir otopark, üst katlarında ise 
72 tezgâhlı bir pazaryeri ile nikâh törenlerinin
de yapılabileceği, 195 kişilik çok amaçlı bir
salon bulunacak. Tesiste sanat, hobi ve
meslek edindirme kurslarının düzenleneceği
bir semt merkezi ile açık hava sineması 
olarak da değerlendirilebilecek, 50 kişilik bir
açık amfi yer alacak. Sosyal tesis ile beraber
bölgeye yeni bir muhtarlık binası, zabıta
noktası ve taziye evi de kazandırılacak. 
Eşrefpaşa pazaryeri yeni yerine...

Bayramyeri’nde, Tarihi Roma Yolu’nun
başlangıcında kurulan Eşrefpaşa Pazarı,
yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.
Yağhaneler’de bulunan jandarma bölgesinin
boşaltılmasının ardından uygulanacak 
proje ile Eşrefpaşa pazarı modern ve 
kullanışlı bir pazaryerine kavuşacak. 
Aydın Erten Rekreasyon Alanı

Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon
Alanı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan
Konak Belediyesi’ne tahsisi gerçekleşti. 
Yakın zamanda başlayacak çalışmaların
ardından yemyeşil ağaçların altında, 
Körfez’i kuşbakışı izlemek mümkün olacak. 
Biraz da göklere bakalım

Çınarlı Rekreasyon Alanı, heyecanlandıran
bir projeye ev sahipliği yapacak. Alanda
inşa edilmesi planlanan Planetaryum ile
özellikle çocukları sevindirecek. Ferahlı
Mahallesi’nde inşa edilecek Cemevi ile
vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirebileceği
modern bir ibadethaneye kavuşacak. 
Şehrin Nefes Durakları

Kentsel dönüşümün en önemli iki
tamamlayıcısı olan sosyal donatılar ve yeşil
alanlar Konak’ın dönüşümünde başrolde.
Şehirde yeni park ve yeşil alan için alan
bulunmamasına rağmen Konak Belediye
Başkanı Abdül Batur’un talimatı ile en ufak bir
boşluk dahi değerlendiriliyor. İmar planı
düzenlemelerinde yeşil alana ayrılan değerler
yükseltilirken, şehir içinde atıl durumda olan
küçük alanlar da parka dönüşüyor. Bu
alanlardan biri yeniden düzenlenerek kullanışlı
bir hale getirilecek olan Eşrefpaşa Giritliler
Parkı olurken bir diğeri ise Konak ve 
Bornova sınırında oluşturulacak yeni yeşil
yalan ve park olacak. Rod-kar İş Merkezi
yakınındaki alanın yaklaşık 1230 metrekaresi
park, 570 metrekaresi ise yeşil alan olarak
değerlendirilecek. Konak’a yeni bir nefes

alma durağı oluşturacak olan parkta kafeler,
yürüyüş ve dinlenme alanları yer alacak. 
Tarih ortaya çıkıyor

Konak Belediyesi kentsel dönüşüm ile
beraber ilçedeki tarihi dokunun ortaya
çıkarılması için de faaliyet içerisinde olacağı bir
döneme giriyor. Restorasyon çalışmalarının
ardından yeniden işlevsel hale gelecek tarihi
mekanlar turizm, eğitim, sosyal ve kültürel
faaliyetler, üretim ve birçok alanda hizmet
verecek. Kemeraltı ve çevresini kapsayan
İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin, UNESCO
Dünya Mirası geçici listesine dahil edildiğini
hatırlatan Konak Belediye Başkanı Abdül
Batur, çalışmaların artık daha programlı,
daha koordineli, daha entegre
gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Tüm paydaşları bir araya getirebilecek bir
Kemeraltı Müdürlüğüne ihtiyaç olduğunu
söyleyen Başkan Batur, şöyle konuştu:

“Kemeraltı, Basmane, Kadifekale bizim
altın üçgenimiz. Bu bölgede tarihi dokuyu
ortaya çıkaracak her çalışma, kentin değerine
değer katacaktır. Kemeraltı’nın UNESCO
geçici listesine girmesiyle bölgenin önemi daha
da anlaşıldı. Biz çalışmalarımızı İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde
yürütüyoruz. İstiyoruz ki şehrimize gelen
turist Konak Pier’den Kemeraltı’na doğru
girsin, düzeniyle, aydınlatmasıyla tarihi
dokuyu daha da vurgulayan sokaklardan
geçsin, oradan Havra Sokağı’na uzansın, 
hem Çarşı’yı gezsin hem sinagogları gezsin,
oradan Agora’ya çıksın, İzmir’in tarihini
solusun, ardından Kadifekale’ye doğru
uzansın, surları ve antik tiyatroyu görsün,
oradan şehre bakmanın keyfini yaşasın. Tüm
bunlar hayal değil. Doğru, planlı çalışma ile
yapılabilecek işler. Bunun için hepimiz elimizi
taşın altına koyuyoruz. Büyükşehir, yağmur
suyu drenaj çalışmalarında ikinci etaba başladı.
Bizler Alanyalı Konağı restorasyonumuzu

tamamladık. İstiklal Okulu ile ilgili çalışmalar
devam ediyor. Çakaloğlu Han, Büyük
Demirhan gibi simge yapılarla ilgili
çalışmalarımız sürüyor. Sadece Kemeraltı’nda
değil, Basmane, Kemer, Halilrıfatpaşa, 
Şehitler Caddesi’nde de restorasyon
çalışmalarımızı yürütüyoruz.”
Alanyalı Konağı 

19. yüzyılda inşa edilen ve döneminin
mimari özelliklerini barındıran heybetli binanın
restorasyonu tamamlandı. Kestelli olarak
bilinen bölgede konumlanan 3 katlı bina,
içerisine girenleri tarihi dokusuyla büyülerken,
restorasyonu sırasında ortaya çıkan iki sürpriz
tarihi keşif ise ilçenin tarihi dokusunun değerini
ve önemini bir kez daha hatırlattı. Konağın
avlusunda yer alan kaçak yapıların yıkılması ile
ortaya çıkan tarihi sarnıcın ardından binanın
sokağında da tarihi su kanalı ortaya çıktı. 
Tarihi Meclis ve Kültür Binası 

Konak Belediyesi bir tarihi yapıyı daha
İzmir’e kazandırıyor. Tarihi Havagazı Farikası,
Elektrik Fabrikası, Tariş Üretim Deposu,
Sümerbank Basma Fabrikası, un fabrikaları ve
üretim depolarının bulunduğu alanda, aktif
olduğu yıllarda üretim deposu olarak inşa
edilmiş, günümüzde ise atıl duruma geçmiş taş
bina,  Konak Belediyesi Tarihi Meclis ve
Kültür Binası olarak hizmete girecek.
Gelişmekte olan Liman arkası bölgesinin
sosyal ve kültürel yönüyle önemli bir halkası
olacak bina, restorasyonu tamamlandıktan
sonra İzmir’e çok yönlü hizmet sunacak.
Selçuk Yaşar Müzesi’ne ait restorasyonu süren
eski un fabrikası binası ile yan yana yer alan
bina, Konak’ın tarih ile kucaklaşmasının
sembollerinden biri olacak. Hem Konak
Belediyesi’nin meclis toplantılarına ev
sahipliği yapacak hem de çeşitli sergilerle
sanata kucak açacak bina bulunduğu 
bölgeyi bir sanat sokağına çevirecek. 
İkiçeşmelik Çeşmeleri

İkiçeşmelik’e adını veren tescilli
çeşmelerin özgün sınırlarını ve haznesini 
ortaya çıkarmak üzere harekete geçen 
Konak Belediyesi, yapılacak restorasyon
çalışması ile çeşmeleri yeniden hayata
döndürecek. Çalışmanın sonunda, 
çeşmelerin gerisinde yer alan tarihi 
bina da ortaya çıkacak. Gecekondulaşma
sonucu görünmez hale gelen bina, 
eklentilerin kaldırılması ve restorasyonun
ardından özgün haline kavuşacak.
Kamulaştırmanın sonrasında 

yapılacak restorasyon projesinin uygulanması
ile tescilli bina ve çeşmeler ortaya çıkacak. 
Kemer İstasyonu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
Yolları’ndan Konak Belediyesi’ne tahsis edilen
Kemer İstasyonu, yakında yeni işlevi ile halkın
hizmetine açılıyor. Özgün yapısı ile dikkat
çeken bina Madde Bağımlılığı ile Mücadele
Merkezi olarak hizmet verecek. TCDD’den
Konak Belediyesi’ne tahsis edilen bir diğer
bina da tarihi Hangar Binası oldu. Hangar
binası da Kemer İstasyonu gibi restore edilerek
yeni işlevi ile İzmirlilerin hizmetinde olacak.
İkizevler

Mecidiye Mahallesi Halilrıfatpaşa 
Caddesi üzerinde yer alan,  56 ve 58 kapı
numaralı ikiz binalar aslına uygun şekilde
yapılan çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı.
Yıkılma tehlikesi yüzünden uzun yıllar
mahalleliye korku yaşatan metruk haldeki iki
bina, özgün özellikleri korunarak restore edildi.
Toplam 585 metrekarelik alanıyla İkizevler,
bulunduğu bölgenin değerine değer katacak
ve sosyal hayata katkı koyacak.  
İstiklal İlkokulu 

Hem tarihi dokuyu ortaya çıkaracak hem
de gençlerin gelişimine katkı sunacak bir proje
de Eşrefpaşa ve Kestelli Caddelerinin
köşesinde bulunan tarihi İstiklal İlkokulu
binasında devam ediyor. Yıllarca eğitim yuvası
olarak hizmet vermiş, daha sonradan ise atıl
durumda kalarak çocuk seslerinden uzak
kalmış olan İstiklal İlkokulu, restorasyonun
ardından çocuk ve gençlerin yararlanabileceği
bir öğrenme merkezine dönüşecek.
Silahhane Binası 

Konak Belediyesi’nin tarihi ayağa
kaldıracak bir başka restorasyon çalışması da
Basmane’deki tarihi Silahhane binasında
yapılacak. Basmane Semt Merkezi’nin 
hemen yanı başında yer alan, Konak
Belediyesi Kadın Müzesi’ne de komşu olan
bina, tarihi günümüzle buluşturan 
çalışmalar arasındaki yerini alacak. 
Kıllıoğlu Hamamı 

Basmane’nin tarihi dokusu içerisinde
unutulmuş bir yapı daha Konak Belediyesi’nin
girişimi ile gün yüzüne çıkıyor. Yakın 
zamana kadar, tarihi değeri unutularak 
odun ve kömür deposu olarak kullanılan
Kıllıoğlu Hamamı, yapılacak restorasyonun
ardından tüm heybetiyle yeniden ortaya
çıkmak için gün sayıyor. 
Büyük Demir Han 

Konak Belediyesi’nden bir tarihi
dokunuş da Büyük Demirhan’a olacak.
Kemeraltı Çarşısı’nın tarihi mekanları 
arasında yer alan Demirhan’ın ortasında
keşfedilen mescit, Konak Belediyesi’nin
çalışması ile görünür hale gelecek. 
Çakaloğlu Han 

Kemeraltı’nın tarihi hanlarından 
Çakaloğlu Han da Konak Belediyesi’nin 
tarihi dokuyu ortaya çıkaran çalışmaları
arasındaki yerini alıyor. Girişindeki tarihi
çeşme ile dikkat çeken han, tarih ile
günümüzün buluştuğu mekanlardan olacak. 
Kırım Tatar Türkleri Evi

Eşrafpaşa’da ki Kırım Tatar Türkleri 
evi, yapılacak restorasyon çalışması ile 
şu anki viran görünümünden kurtarılarak ilk
günkü görünümüne kavuşacak. Avlusu ve
döneminin mimari özelliklerini sergileyen
tarihi yapısıyla dikkat çeken binanın
restorasyonu Konak Belediyesi’nin tarih
projeleri arasında yer alıyor. 

ÇINARLI PLANETARYUM TARİHİ MECLİS VE KÜLTÜR BİNASI BEŞTEPELER SOSYAL TESİ̇Sİ VE KAPALI PAZARYERİ

‘İş yapmaya geldik’‘İş yapmaya geldik’‘İş yapmaya geldik’‘İş yapmaya geldik’‘İş yapmaya geldik’

Konak Belediyesi’nin restorasyonu süren en önemli çalışmalarından biri de
Tepecik’te devam ediyor. Tamamlandığında Roman Kültür Merkezi olarak
hizmet verecek olan tarihi binanın geçmişi 1900’lü yılların başına uzanıyor.
Tarihi günümüzle buluşturacak olan binada sosyal ve kültürel etkinliklerin
yanı sıra bölgeyi geliştirecek eğitim faaliyetlerine de yer verilecek.

Roman Kültür MerkeziRoman Kültür MerkeziRoman Kültür MerkeziRoman Kültür MerkeziRoman Kültür Merkezi

TARİHİ MECLİS VE KÜLTÜR BİNASI

ROMAN KÜLTÜR MERKEZİ

Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryerinin yapımı tamamlandı. Kapalı Pazaryeri
şubat ayında hizmete başladı. Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip tesisin

tamamının hizmete açılması için sayılı günler kaldı. Tesiste, 137 tezgâhlı kapalı
pazaryerinin yanı sıra, 184 kişilik nikâh salonu, 350 kişilik düğün salonu, aşçılık ve

pastacılık kurslarının düzenlenebileceği semt merkezi, kreş, spor salonu hizmet verecek.

Sosyal dönüşüm Toros’la başladıSosyal dönüşüm Toros’la başladıSosyal dönüşüm Toros’la başladıSosyal dönüşüm Toros’la başladıSosyal dönüşüm Toros’la başladı

“Konak’ta artık çalışma zamanı”“Konak’ta artık çalışma zamanı”“Konak’ta artık çalışma zamanı”“Konak’ta artık çalışma zamanı”“Konak’ta artık çalışma zamanı”
Göreve gelir gelmez Gültepe planlarını revize eden,

mevcut planlardaki kişi başına düşen 0,86 metrekarelik
yeşil alanı 9 metrekareye çıkaran bir çalışmaya imza
atan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geride kalan
bir yılda kâğıt üzerinde hazırladıkları çalışmaların artık
hayata geçeceğinin altını çizdi. “Konak’a oturmaya
değil iş yapmaya geldik” diyerek üretken bir döneme
girmek üzere olduklarını vurgulayan Başkan Batur,
sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk bir yılımızda projelerimizi
tamamladık. Pandemi süreciyle beraber ‘önce sağlık,
önce halk sağlığı’ diyerek yatırımlarımızı
durdurmuştuk. Şimdi ise yeni bir sürecin içerisindeyiz.
Konak’ta artık iş yapma zamanıdır. Kâğıt üzerindeki
projeleri birer birer hayata geçirme zamanıdır.”

Abdül
Batur

Abdül
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TOROS SOSYAL TESİSİ VE PAZAR YERİ

İSTİHDAM SİTEMİ
İYİ Partili Kırkpınar; istihdam konusunda daha hassasiyet göste-
rilmeliydi diyerek Ankara ve İstanbul’da durum çok faklı dedi.

EKONOMİYE 
‘ALMANYA’ 
YANSIMASI

2023’TE KARAR
TRIBUNLERIN

‘BUNU DA 
KONUŞUP

TARTIŞSINLAR’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer; pandemi sürecindeki çalış-
maları anlatarak hükümete yüklendi. 
Öte yandan Soyer; 3 yıl sonra Kordon'da 
denize girilebileceğini söyleyerek; " 
Şimdi iyi niyetlilerse, bunu konuşup 
tartışsınlar." dedi.

İşte o açıklama:
Devlet ücretsiz maske dağıtamadı, 

biz 6 milyon 750 bin maskeyi İzmirlilere 
ücretsiz ulaştırdık. Salgın sırasında 180 
bine yakın aileye sosyal yardım ulaştır-
dık. İddia ediyorum üç yıl sonra (Kor-
don) şurada denize gireceğim. Şimdi iyi 
niyetlilerse, bunu konuşup tartışsınlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Millet-
vekili Hamza Dağ, 1 yıllık görev süresini geride 
bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 
hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“SOYER, GAFLARLA  
GÜNDEME GELİYOR”
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