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29 Ekim akşamı, saat 19.37’de 
ilan edildi Cumhuriyet. Öyle 

bir alkış patladı ki şiddetinden 
pencere camları zangırdadı.

29 Ekim akşamı, saat 19.37’de ilan edildi Cumhuriyet. Şair 
Mehmet Emin Yurdakul, bütün milletvekillerini ayağa 

kalkarak üç kez “Yaşasın Cumhuriyet” 
diye bağırmaya davet etti. Hepsi coşku 

içinde ayağa fırlayarak bağırdılar, “Yaşasın 
Cumhuriyet”!  Kanun oy birliğiyle kabul 
edildiğinde saatler 20.30’u gösteriyordu. 

Hamdi Türkmen 4’TE

ŞİMDİ 
RENKLİ 

SAÇLAR! 
MODA

SONBAHAR - 
kış sezonunu saç 
modasında doğal 
ışıltılar içimizi 
ısıtacak. Mavi, 
pembe, sarı 
ve gri bu sene 
saçlarda renkle-
niyor. 2’DE

SKAL, IZMIR’IN ADINI 
DUNYAYA DUYURDU

Dünyanın en kapsamlı Turizm Profesyonelleri Derneği olan Skal International, dünyanın 
en iyi Skal kulübünü seçti. İzmir Skal Kulübü, dünyanın En İyi 2. Skal Kulübü seçildi.  

Büyük başarı
Dünya turizm profesyonellerinin küresel turizmi 
ve arkadaşlığı yaymaya çalıştığı uluslararası en 

yaygın ve en eski turizm sivil toplum 
örgütü olan Skal International, dün-

yanın en iyi Skal Kulübü'nü seçti. 
Yıllardır faaliyetlerini başarıyla 

sürdüren Skal İzmir, ikinci seçile-
rek büyük bir başarıya imza attı.

Dünya İzmir’i tanıdı
Skal İzmir Kulübü Başkanı Emre Gezgin, SKAL’ın 
4 evrensel değeri ile birleşen doğa ve insan odaklı 
proje ve yaratımları, hazırlanan filmle dünya 
turizmcilerinin ilgisine sunduklarını ifade etti. 9’DA

“BÜYÜK 
BAŞARI”

Hamdi Türkmen 4’TE

9 EYLÜL! İzmir’in 98 yıl önce, 3 yıl 4 ay süren işgal 

karanlığından kurtarılıp yeniden vatan yapıldığı gündür.

9 EYLÜL CİHANI 

YENDİĞİMİZ GÜNDÜR

2020 sonbahar 

kış modası vit-

rindeki yerlerini 

almaya başladı. 

Peki, bu sene 

sonbaharda 

hangi renkler 

moda? Hangi 

seksi parçalar 

sıklıkla kulla-

nılacak? İşte 

gardırobunuza 

ilham olacak 

fikirler..  2’DE

MODADA 
SONBAHAR 
RÜZGÂRI
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Temizlik, 

Maske, 

Mesafe 
diyoruz 
ama...

ACIK GIDALARDA 
BUYUK TEHLIKE!

Yazın en önemli lezzeti ve vazgeçilmezimiz olan dondurmalarda büyük tehlike  

yaşanıyor. Satıcılar para akışını sağladıkları eliyle dondurma ikramını da yapıyor

GİZLİ TEHLİKE
Yaz denilince, akıllara 

şüphesiz ki sokaklarda yer 

alan dondurmacılar, mısır 

tezgahları ve daha pek çok 

gıda standı geliyor. Koronavirüs 

gölgesinde bir yandan da yazın 

rehavetini atmaya çalışırken, 

‘hijyen’ kurallarına ne kadar 

uyuyoruz ya da uyulduğu 

ortamlarda bulunuyoruz?

HİJYEN YOK!

Maalesef, bu konuda en büyük 

hatayı sokak boyunca yer alan don-

durmacılar da görüyoruz

Maskeli ve sosyal mesafeli girilen 

dondurma kuyruklarından, aynı elle 

hem dondurma servisi hem de para akışı 

sağlanması, ‘denetimlerin’ biraz da so-

kağın tam da içine yönelmesi gerektiğini 

gösteriyor. 6’DA

Salgın kapsamında 

temastan mümkün 

olduğunca kaçınmak 

gerekirken, açıkta satılan 

hazır dondurmaların 

müşteriye sunulması, bazı 

hijyen kurallarının göz ardı 

edildiğini gösteriyor.

OTOMOTİV sektörü, yapılan 

ÖTV zammıyla sarsıldı. Yüzde 

220’lere varan ÖTV oranıyla 

birlikte birinci el piyasasın-

da satışlar durma noktasına 

gelirken ikinci el otomobillerde 

de satışlar yüzde 20 oranında 

düştü. 8’DE

Araba satışları yüzde 20 düştü

Türkiye’de son dönemde en çok tartışılan konulardan biri de ÖTV artışı. Sıfır otomobil  

fiyatlarında ciddi atış yaşanırken, İkinci el otomobil satışları da durma noktasına geldi.

SON olarak sosyal 

medyaya sınırlama 

getiren düzenlemeyi 

yasalaştıran ve 29 

Temmuz’da 27’nci 

dönem üçüncü 

yasama yılına son 

veren TBMM’nin 

dördüncü yasama 

yılı 1 Ekim’de 

başlayacak. Peki 

gündemde hangi 

maddeler var? 7’DE

MECLİS EKİM’DE AÇILIYOR

KORONAVİRÜSLE mücadelenin 

devam ettiği bu günlerde, Meclis’ten de 

ilk acı haber geldi.  Koronavirüs nede-

niyle, Meclis insan kaynakları biriminde 

görevli memur İ.S. yaşamını yitirdi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN 

TASARIM YOLCULUĞU

BURKİNA FASO’DAN 

PAMUK İTHAL EDİYORUZ

KONAK’TAN KADIN VE 

GENÇLERE ÖNCELİK

BİR gazete, ip ve tığ... Kadınlara 

cesaret, çocuklara hayal kahramanları 

olan tasarımların yaratıcısı Sema Vala 

Ciritoğlu, Ben Haber okuyucuları için 

serüvenini paylaştı. 5’TE

Türkiye’de ekilebilen tarım arazisi 41 

milyon hektardan 37 milyon hektara 

düştü; pamuk ithalatı 1 milyon tona 

ulaştı; Burkina Faso ve Suriye’den de 

pamuk almaya başladık. 3’TE

KONAK Belediye Başkanı Abdül 

Batur, özellikle kadın ve gençlere yö-

nelik projeleri ile dikkat çeken üç sivil 

toplum kuruluşu ile peş peşe protokol 

imzaladı. 5’TE

Meclis’te korona  

nedeniyle ilk ölüm 
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SEVR adlı 

prangaya boyun 

eğmeyen Türk 

milletinin, zincir-

leri kırıp, ba-

ğımsızlık aşkını 

sonuçlandırdığı 

büyük zaferin 97. 

yıl dönümünü 

yaşıyoruz. Peki 30 

Ağustos’tan 9 Ey-

lül’e kadar neler 

yaşandı? Atatürk 

önderliğinde 

ordumuz İzmir’e 

nasıl girdi? 9 

Eylül sayımızı 

bekleyin... 

97 YILLIK
BÜYÜK
ZAFER! A+HASTANE

TEDAVİ
HİZMET

EGE Üniversitesi Hastanesi, birkaç yıl içinde adeta 

çağ atladı. Yalnızca iki yıl önce Sağlık Bakanlığı 

kriterlerinde 53 puan alabilen dev hastane, bugün 

96,28 puan alma başarısını göstermiş durumda. 

Başarının taçlanmasıysa A+ unvanıyla geldi.  4’TE

HEM EKOSİSTEM, HEM DE TURİZM TEHDİT ALTINDA!

TALAN GIBI
KATLIAM
Türkiye, ormanlardaki çevre katliamına odaklanmışken, denizlerimiz de büyük bir talan-

la karşı karşıya. Denizlerin filtresi olarak bilinen deniz patlıcanları, azgınca toplanıyor!

DENİZ PATLICANI 

NE İŞE YARAR?

BİR AN ÖNCE DURMALI

TÜRKİYE çevre katliamlarını üst üste 

yaşamaya devam ediyor. Kaz Dağla-

rı’nda yaşananlar ve İzmir’deki orman 

yangını, tüm toplumca yakından takip 

edilirken, yanı başımızdaki denizleri-

mizde yaşananlar da ürkütücü boyutta.

Deniz patlıcanlarının kaçak avlanılma-

sına “dur” denilmezse, ormanlardaki 

kadar büyük bir facia kapımızda!

“MAFYALAŞMA VAR!”

KONUYA ilişkin Ben Haber’e konuşan 

Med Özsoy Group Kurucusu Enver 

Özsoy, “Bu işte artık mafyalaşma var. 

Bunun içinde Çinliler de yer alıyor. 

Artık algarna yöntemiyle gündüz vakti 

Çeşme’de denizi tarıyacak kadar rahat 

davranıyorlar. Deniz patlıcanlarını kur-

taramazsak, önce ekosistemi, sonra da 

deniz turizmini yok ederiz.” dedi. 9’DA

Deniz patlıcanları basit bir deyimle denizlerin filtresi 

ve süpürgesidir. Tek bir deniz patlıcanı yılda 150 ton pis 

kumu temizleyerek kıyıların berrak olmasını sağlar.

“İTTİFAKLAR ZORUNLU...”

İKİ seçimi geride bırakan İYİ Parti’de ger-

çekleştirilen Olağanüstü Kurultay ile birlik-

te oluşturulan Başkanlık Divanı’nda Milli 

Güvenlik Politikaları Başkanı olarak görev 

yapmaya başlayan İzmir Milletvekili Aytun 

Çıray, şartların ittifakları zorunlu hale getirdi-

ğinin altını çizdi ve ekledi: “İttifak olmasaydı 

İstanbul ve Ankara alınamayabilirdi. Şartlar 

partileri birbirine mahkûm hale getirdi.” 6’DA

ORTA GELİR
TUZAĞI...

ŞİDDET...

TÜRKİYE’DE 

kişi başına milli 

gelir 12 yıldır 

10-12 bin dolar 

seviyesini aşa-

mamakta. Eko-

nomistler buna 

orta 
gelir 
tuzağı 
adını 
veri-
yor.

GELİR sevi-

yesi azaldıkça 

kaygı durum 

bozukluğu 
hayatımıza 
girdi. Kaygıysa 

şiddetin ve em-

pati yoksunlu-

ğunun 
ana 
kay-
nağını 
oluş-
turur.

İ. ATTİLA ACAR 10’DA

Zuhal Koçkar 11’DE

MILLET ITTIFAKI NE 

KADAR SURECEK?
Yerel seçimler geride kaldı. Peki Millet İttifakı ne durumda? İYİ Parti’de yeni süreçte neler 

yaşanacak? 3 belediyedeki kayyum nasıl okundu? Ben Haber sordu, Aytun Çıray yanıtladı.

İSTEMEZÜKÇÜLER ELİNİ TAŞIN 

ALTINA KOYABİLECEK Mİ?

İZMİR Enternasyonal Fuarı bu 

yıl kapılarını sponsorsuz 

bir şekilde açacak. Peki 

geçmiş yıllarda Fol-

kart’a sert eleştirilerde 

bulunanlar, bu yıl elini 

taşın altına koya-

cak mı?
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

HEDEF 1 MİLYON FİDAN
İZMİR Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tunç Soyer, “Aşkla İzmir” 

sloganıyla çıktığı yolda, kentteki 

dev orman yangınının yaralarını 

da sarmakta kararlı. Hedefse bir 

milyon fidanla yeşil dokuyu yeni-

den oluşturabilmek!  Bunun için 9 

Eylül’de Zülfü Livaneli’den Haluk 

Bilginer’e kadar birçok sevilen isim 

İzmir’e gelecek.

HAMDİ TÜRKMEN SAYFA 9’DA

KÜLTÜRPARK İLE

FUAR AYRILAMAZ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-

sı’nın 4. maddesinde geçen bir 

ifade vardır. İfadede ilk 3 madde-

nin değiştirilemeyeceği, değiştirilme-

sinin teklif dahi edilemeyeceği yazar. 

İzmir Enternasyonal Fuarı ve Kültür-

park birlikteliği de İzmir’in Atatürkçü-

lük ve demokrasi ile birlikte değiştiri-

lemeyecek ve değiştirilmesi teklif dahi 

edilemeyecek üç maddesinden biridir. 

Ne yazık ki son yıllarda Behçet Uz’dan 

bugünlere gelen bu aziz emanetin 

muhtevasını anlayamayan bazı aklıev-

veller, Enternasyonal Fuar’ın, Kültür-

park’tan taşınmasını talep etmekte ve 

bu ideolojisi yüksek fakat İzmirliliği 

noksan fikirlerini, sığındıkları koltukla-

rın gücüyle çeşitli mecralardan dillen-

dirmektedirler. 

Unutulmamalıdır ki Enternasyo-

nal Fuar ve Kültürpark, birbirinden 

asla ayrılamayacak, ayrılmaları duru-

munda değerini yitirecek kıymetli bir 

ikilidir. Dünya çapında birçok gelişmiş 

ülke, geleneklerine sahip çıkarken, 

Türkiye’de geride bıraktığı yaşıyla tek 

olma niteliği taşıyan bu fuarın yerini 

değiştirmeye çalışmak kent tarihine ve 

kültürüne ihanet boyutundadır.

En basit haliyle, fuar denilen kav-

ram sürelidir. Bu alanın ismiyse Kül-

türpark’tır. Buna karşın yılın herhangi 

bir tarinde bu alana giden hiçbir İz-

mirli, Kültürpark’a gittiğini söylemez. 

Çünkü orası İzmirli için “Fuar”dır. 

Sayısı az, sesi çok bir kitlenin görmez-

den geldiği bu gerçek, İzmirlilerin 

hafızasına kazınmıştır. Atlas Pavyonu, 

Pakistan Pavyonu, ABD ve dönemin 

Sovyet Rusya’sı arasındaki rekabetler, 

Çamlık Senar Bahçesi, Manolya Bahçe-

si gibi unutulmaz isimler ve gelişmeler 

hepimizin hatıralarında yer etmiştir. 

Sonuç olarak hiçbir İzmirliliği 

noksan kişi ya da grubun, hatıramız ve 

hafızamızla oynamaya hakkı da haddi 

de yoktur. Kültürpark İzmir Enternas-

yonal Fuarı’dır, İzmir Enternasyonal 

Fuarı da Kültürpark’tır!
Ben Haber

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kadi-

fekale’yi kent yaşamına 

katmakta kararlı! Üretici 

pazarı ile açılan perde, 

Pagos Sanat Günleri ile 

devam ediyor. Üstelik 

etkinliklere rağbet de 

yüzleri güldürüyor.

PAGOS SANAT 

GÜNLERİ BAŞLADI

BİKİNİLER
KÜÇÜCÜK

KALDI
YAZ mevsiminin 

sonuna gelirken 

geride kalan 

sezonsa dikkat 

çekici bir tabloyu 

da beraberinde 

getirdi. Gerek 

yurt dışı, gerekse 

de yurt içi plaj-

larda bikiniler en 

küçük dönemini 

yaşıyor. 2’DE

CHP İzmir Milletvekili 

Sevda Erdan Kılıç, ka-

dının siyasetteki yerine 

ilişkin dikkat çeken 

ifadeler kullandı. 

Kılıç, “Siyaset 

yapan kadınların 

özel hayattaki 

zorlukları say-

makla bitmez.” 

dedi. 5’TE
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Kadınlar “Şiddet Görüyorum”, Erkekler “Uygulamıyorum” Dedi

ÇARPICI ANKET SONUÇLARI 

NG Araştırma Şirketi tarafından kadın-

lara ve erkeklere yönelik yapılan kamu-

oyu araştırmasına göre kadınların yüzde 

yirmisi eşi ya da sevgilisinden en az bir 

kez şiddet gördüğünü söylerken, fiziksel 

şiddet uyguladığını kabul eden erkek ora-

nıysa yalnızca yüzde dokuz!

EŞİTLİK YOK!

ARAŞTIRMAYA göre 

katılımcılar Türki-

ye’de kadın-erkek 

eşitliğinin olduğuna 

da inanmıyor. Her 10 

katılımcıdan 8’i “Eşitlik 

yok” diyor. Ankette 

ayrıca her 4 katılım-

cıdan üçü, kadının 

iş yaşamındaki 

sayısının artması 

gerektiğini düşü-

nüyor.

SIDDET KADININ
KADERI DEGILDIR

TURK KADINI ATATURK’UN ESERI

İŞTE O HAKLAR

DÜNYA BİLMEZKEN...

MODERN Türkiye Cumhuriye-

ti ile birlikte Türk kadını top-

lumdaki yerini perçinlerken 

başta Avrupa ve Amerika’da 

ise kadının adı henüz yoktu.

BÜYÜK BAŞARI...

CUMHURIYET öncesi birçok 

haktan mahrum olan Türk ka-

dını, kazanımlarla birlikteyse 

adeta bir güneş gibi doğmayı 

bildi. Bilim insanlığından, 

savaş uçağı pilotluğuna 

kadar her alanda, artık 

kadının da adı vardı.

Dünya, Amerikalı 

kadınların müca-

delesiyle doğan 8 

Mart’ı konuşurken, 

Türk kadını ise ona 

güvenen Ata’sını 

saygıyla anıyor.

Yine bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iyi niyet mesajları verirken, fiziksel ve 

psikolojik şiddet ise sokaklarda kol gezmeye devam ediyor. Değiştirmekse elimizde... 

8 MART Dünya Kadınlar 

Günü nedeniyle Hatay Semt 

Merkezi’nde kurs gören ve 

üreten kadınlarla bir araya 

gelen Konak Belediye Baş-

kanı Abdül Batur, kursiyer-

lerle birlikte anlamlı gün için 

hazırlanan pastayı kesti.

KONAK’TA 
8 MART
PASTASI

Konak Belediye 

Başkanı Abdül 

Batur, Hatay Semt 

Merkezi’nde ka-

dınlara kırmızı 

karanfiller dağıttı.

MÜLTECİLER KALICI!
DÜNE kadar, birçok Türk 

vatandaşı, kapılar açılın-

ca mültecilerin Avrupa’ya 

gideceğini sanıyordu. Fakat 

gördük ki kalıcı gelmişler. 

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

EŞİT TEMSİL İÇİN

ÇABALIYORUZ!
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, siyasetteki 

kadın sayısını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Gamze Gürel 7’DE

Zuhal Koçkar 7’DE

8 MART DÜNYA

KADINLAR GÜNÜ

UMUDA YOLCULUĞUN 

HATIRLANMASI

ISMI Selma Ateş... Onu 

Türkiye’de 3 kişiden biri 

olma noktasında özel kılansa 

kulüp başkanlığı yapması. 

Kayseri ve Göynükspor’dan 

sonra işte Demirköprü Baş-

kanı Selma Ateş... 2’DE

TÜRKİYE’DEKİ

ÜÇ İSİMDEN

BİRİ İZMİR’DE

BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen, 8 

Mart mesajında şu ifadeleri kullandı: 

İş yaşamına kadınların katılmasını en-

gelleyen etmenler ortadan kaldırılmalı.

EGİKAD Başkanı Duha Baran, “Ge-

lişmiş bir Türkiye hayalimiz varsa, 

ekonomik bağımsızlığını eline almış 

kadınlar görmemiz gerekiyor.” dedi.
“Kadınlar yıldırılmamalı”

“Aktif kadınlar gerekli”

BORNOVA Belediyesi tarafından 

kadınların iş hayatına katılması için 

düzenlenen Altın Bilezik Projesi, ilk 

mezunlarını verdi. 180 saatlik kursu 

bitiren 29 kadına, sertifikalarını Başkan 

Mustafa İduğ verdi. 6’DA

GAZIEMIR Belediye Başkanı Halil 

Arda’nın kamusal alanları genişletme 

kararı doğrultusunda arka arkaya atılan 

adımlar dikkat çekiyor. Belediyenin mül-

kü olan alanlar, bundan sonra Gaziemir 

Belediyesi tarafından işletilecek. 6’DA

NARLIDERELI kız çocuklarının ücret-

siz yelken eğitimi almaları için çalışma 

başlatan Narlıdere Belediyesi, İzmir 

Türk Koleji Yelken Kulübü ile protokol 

imzaladı. Buna göre 8-11 yaş grubunda 

haftanın 3 günü kurs verilecek. 6’DA

BORNOVA’DA

“ALTIN BİLEZİK”

GAZİEMİR’DE

“HALKÇI” DURUŞ

ÜCRETSİZ YELKEN

EĞİTİMİ...

8 Mart 
Kadınlar 

Günü 
Kutlu Olsun

*1924 - Eğitim öğretim hakkı 

(Kız ve erkek çocuklara  

eşit eğitim hakkı) 

*1925 - Kılık kıyafet kanunu 

*1926 - Medeni kanun  

(Velayet hakkı, boşanma  

hakkı, erkeğin çok eşlilik  

hakkının kaldırılması) 

*1930 - Yerelde seçilme hakkı 

*1933 - Muhtar seçilme hakkı 

*1934 - Seçme ve seçilme hakkı

Sevda 
Erdan 

Kılıç

Selma 
Ateş

Ali 
Engin

Halil 
Arda

Mustafa 
Iduğ

en Haber Gazetesi 2012 
yılında çıktığı yolda, 100 
sayıyı geride bırakarak, 
ilkelerinden ödün 
vermeden emin adımlarla 
yürüyor.

BU işlerden Akşe-
ner’in haberinin olma-

ması gibi bir durum 
söz konusu olamaz. 
Ben, Aytun Çıray’ın 

açıklamalarına katılı-
yorum, bütün bunlar 
Akşener’in bilgisi da-

hilinde yapılmaktadır.

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

“AKŞENER’İN BİLGİSİ
DAHİLİNDE”

SUSUZLUK KAPIYA DAYANDI
Pandemi nedeniyle artan su tüketimi ve yağışların azlığı sonucu;

TÜRKİYE’NİN en büyük kentlerinden 
İzmir’de şebeke suyunun sağlandığı ba-
rajların su seviyelerinde geçen yıla oranla 
yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Kentte en 
önemli su sağlayıcılardan Tahtalı’da rakam 
yüzde 67’den yüzde 40’a düştü. 10’DA

İzmir’de yağışların azalma-
sıyla birlikte kuraklık baş 
gösterdi. Barajların doluluk 
oranlarında sert düşüşler ya-
şanırken, kenti besleyen 5 ba-
rajda da durum endişe verici.

YUMURTA 
fiyatları günden 
güne artıyor. Döviz 
kurundaki artış ve 
ihracatın yeniden 
başlamasıyla sadece 
kolide 12 TL fark 
etti. Yaşanan bu 
fark, üreticiyi 
düşündürürken, 
market zincirleri ise 
üreticiden daha çok 
kazanıyor. 5’TE 

YUMURTA 
REKORA 

KOŞUYOR

EGE Üniversitesi’nden Prof. Dr. Len-
ger; dolar kurundaki sert artışı ‘ekonomiye 
olan güvensizlik’ olarak açıklarken, sorunu 
çözebilmek için öncelikle bir sorunun var-
lığını kabul etmek gerektiğini söyledi. 8’DE

EKONOMİDE EN BÜYÜK 
SORUN: GÜVEN

“VAATLERİMİZİN %65’İNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK”

"BİRLİKTE Konak" anlayışı ile yola 
çıkan Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, görevdeki 500 gününü geride 
bırakırken, gerçekleştirdiği toplantıda; 
"500 günde seçim vaatlerimizin yüzde 
65'ini gerçekleştirdik. Kalan yüzde 35'i 
de gerçekleştirmeye kararlıyız" dedi.

SOYER’DEN GÖREVDE 
550 GÜN RAPORU:

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, göreve geldiği günden 
bu güne geçen 550 günü dokuz ana 
başlık altında gerçekleştirdiği toplan-
tıyla anlattı. AK Parti kanadından ise 
toplantıya ve Soyer’in açıklamalarına 
ilişkin sert tepki geldi. 6’DA

Emre 
Gezgin

B


