
2020 yılının ilk 
aylarından itibaren 
‘evdehayatvar’ söy-
lemi, yeni bir 
yıla başlangıç 
yaparken de 
hayatlarımız-
da. Evlere ka-
pandığımız bu 
günlerde, moda 
evlere sığdı. 2’DE

YILBAŞINDA 
HANGİ 
TARZ 
SİZİ 
TEMSİL 
EDİYOR?

Yorgun, umutsuz bir 
2021 bizi bekliyor!

#evdekal

Farkında mısınız, 2020’de öyle 
şeyler yaşadık ki, hepimiz yorulduk, 
yaşarken dibe vurduk, yakınlarımızı, 
arkadaşlarımızı, dostlarımızı toprağa 
verdik. Nihayet bitiyor di-
yemiyorum, çünkü 2021’de 
büyük olasılıkla 2020’den 
daha beter daha sıkıntılı bir 
yıl olacak. 

Hamdi TÜRKMEN 4’TE
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Yasakların ve kısıtlamaların gölgesin-
de, evlerde bile toplanmaya izin verme-
yen kurallar doğrultusunda 'umutla' mer-
haba dediğimiz yeni yıl, tüm insanlığa 
unutmayacağı anlar bıraktı. Tarih, 2020'yi 
ve yeni yıla 'kısıtlı' hoş geldin deyişimizi 
unutmayacak.

Sağlıklı bir yıl diliyoruz...
Yılbaşı gecesi

BORNOVA’NIN 'KINALI 
BAMYA’SI TESCIL EDILDI

BÜYÜKŞEHIR'DE ASGARI 
ÜCRET 3 BIN 100 TL

KONAK BELEDIYESI KIRA 
DESTEĞINE DEVAM EDIYOR

BAYRAKLI YENIDEN 
KURULACAK

COĞRAFI İşaret ve Geleneksel Ürün 
başlığıyla yapılan başvuru, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nca yapılan değer-
lendirmenin ardından Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından tescil 
belgesi aldı. 9’DA

IZMIR Büyükşehir Belediye Başkanı 
Soyer, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 
bin 825 lira olarak açıklanmasının ar-
dından, belediyede ve bağlı şirketlerin-
de çalışan personeller için asgari ücretin 
net 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.

KONAK Belediyesi, pandemi döne-
minin ilk günlerinde sağlık çalışanları, 
Roman vatandaşlar ve esnafa yönelik 
olarak başlattığı kira desteğini mart 
ayına kadar devam ettirme kararı aldı.

IZMIR depreminde en büyük hasarı 
gören Bayraklı ilçesi yaraları sarmaya 
başladı. Başkan Serdar Sandal, “Hede-
fimiz vatandaşımızı sağlıklı konutlara 
kavuşturmaktır” dedi.

Pandemi, yasaklar, deprem, ekonomik sıkıntılar…

UMUTLAR YENI SENEDE! 
Koronavirüs, ekonomik sıkıntılar, yasaklar ve deprem derken yeni senede beklentiler de değişti. 
İş dünyasından, siyasete; ekonomiden turizme kadar birçok sektör yeni seneden ‘umut’ bekliyor. 

Izmir Iş dünyasının önemli isimleri, Ben 

Haber’e yaptıkları değerlendirmede 2021 

yılı için umut dolu konuşsalar da, yine de 

temkinli yaklaşarak, istikrarlı büyümeyi ve 

kalkınmayı destekleyecek çok yönlü yapısal 

reformların hayata geçirilmesi gerektiğinin 

de altını çiziyor. 5’TE

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun Ben 

Haber’e yaptığı özel açıklamalarda; 2020’nin 

kaybedeni iktidar bloğunun bileşeni parti-

ler olduğunu ifade ederken, ‘erken seçim’ 

tartışmalarına ilişkin ‘2022’ mesajı verdi. 3’TE

İZMİR İŞ DÜNYASI 

UMUTLU
ERKEN SEÇİMDE 

YENİ BEKLENTİ

TURİZMİN 
GELECEĞİ: AŞI

Pandemiden en çok zarar gören sektör 

olan turizm sektörü, 2021’den aşılamayla 

birlikte oldukça umutlu. ÇEŞTOB Başkanı 

Yakup Demir; “; “Umutlarımızı aşıya bağla-

mış durumdayız. Aşıda herhangi bir olum-

suzluk yaşanmaz ise 2021 yılını güzel bir yıl 

olarak bekliyoruz. En azından marta kadar 

aşılanma belirli bir düzeye gelirse moraller 

düzelecek ve sezon da açılacaktır” dedi. 6’DA

TÜRKIYE son 7 ayı kurak geçirdi. Ülkemizde 
kuraklık daha çok ‘içme suyu’ problemi gibi 
algılansa da; tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, 
kuraklığın aynı zamanda soframızdaki gıdayı 
da tehdit ettiğinin altını çizdi. Yaşanması 
muhtemel tarımda kuraklık için kısa vadede 
yapılabilecek çok bir şeyin olmadığını ifade 
eden Yıldırım; uzun vadeli olarak 
planlanması gereken bir çalışmanın 
şart olduğunu ifade etti. 11’DE

SOFRAMIZ ‘KURAK’ KALACAK
İthalattaki 
fiyat artışları 
tüketiciye 
zam olarak 
yansıyor. Yıl-
dırım’a göre; 
fiyatların 
düşmesi için 
mutlaka üreti-
mi arttırma-
mız gerekiyor.

YENI YILDA IZMIR’I 
NELER BEKLIYOR?

HER zamanki gibi İzmir’in haritası da 
bir uyarıda bulunuyor. Uyarı konusu-
nun afetler olduğunu ve doğa ile iç içe 
bir şehirleşmeye acil ihtiyaç olduğunu 
öne taşıyor. 8’DE


