
AFRIKA örgüsünü 
İzmir’de başarılı 
bir şekilde yap-
maya başlayan 

Kargart stüdyo 
yeni tasarımla-
rıyla da dikkat 
çekiyor.Yaza doğ-
ru örgü, kışın 
ise afro Kargart 

stüdyo’nun 
vazgeçil-

mezleri 
arasında… 
2’DE

Kar, fırtına, rüzgar alarmı veren METEOROLOJI HORTUM UYARISINI NEDEN YAPMADI?

HORTUM
DEHŞETI

Alaçatı’da meydana gelen hortum felaketi son-
rası açıklamada bulunan İzmir Meteoroloji  

2. Bölge Eski Müdürü Şahin, meteorolojik afet-
lerin radar ile takip edildiği ve önceden haber 

verilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. 

“SİZİ BİR YERDE VURUR”
METEOROLOJI İzmir 2. Bölge 
eski Müdürü Murat Şahin, Ben 
Haber’e yaptığı açıklamada; 
bu tip meteorolojik olayların 
daha önceden haber verilmesi-
nin mümkün olduğunun altını 
çizerek; “Atmosfer gözümüzü 
kapatmaya gelmez. Sizi bir yerde 
vurur” şeklinde konuştu. 

“ÖN UYARI VERİLEBİLİRDİ”
METEOROLOJIK afetlere, iklim 
değişikliğinden dolayı sık rast-
landığına vurgu yapan Şahin; 
“Bunun için bir radar teknolojisi 
var. Radarlarla takip ediliyor. Tam 
olarak hortumun olduğu yer olarak 
belli olmasa da,‘Hortum riski var’ 
şeklinde bir ön uyarı verilebilirdi” 
dedi. (CANSU TEMİR AKSU’nun haberi)

“METEOROLOJININ 
ANALIZI VAR, 
TAKIBI VAR”

‘‘TEKNOLOJIK alt yapısı güç-
lü olan ülkelerde bu tip meteo-
rolojik afetler önceden belirle-
nebiliyor’’ diyen Şahin; ‘‘Yarım 
saat önceden uyarı verme şansı 
var. Hava olayları an be an 
değişiklik gösteriyor. Atmosfer 
gözümüzü kapatmaya gelmez. 
Sizi bir yerde vurur. Deprem, 
aniden gelir ama meteorolojik 
verilerin en azından analizi 
var, takibi var’’ dedi.

“EKONOMIK HASTALIK, 
VIRÜSÜN ÖNÜNE GEÇTI”

KONAKLI KADINLARA  
IŞ GARANTILI KURS

ASGARI ÜCRET REKORU 
IZMIR’DE KIRILDI

NARLIDERE METROSU 
TAMAMLANIYOR

AŞILAMA sürecinin başlamasıyla 
birlikte, turizmde umut ışığı yan-
dı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, 
Turizm çalışanlarının aşılanması ge-
rekliliğini vurgulayarak; virüse karşı 
bir sürü tedbir alınmasına rağmen, 
ekonomik hastalığın virüsün önüne 
geçtiğini vurguladı.

IZMIR’DE Konak Belediyesi ile 
İzmir İş Kadınları Derneği işbirli-
ğiyle kadınlara istihdam sağlaya-
cak büyük proje başlıyor.

BORNOVA Belediyesi ile DİSK’e 
bağlı Genel İş Sendikası arasında 
toplu iş sözleşmesi imzalandı. 
Bin 535 işçiyi kapsayan toplu iş 
sözleşmesi sonrası Bornova Bele-
diyesi’nde asgari ücret 5 bin 890 
TL oldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir Bü-
yükşehir Başkanı Soyer ile Fahrettin 
Altay-Narlıdere metro hattında süren 
yapım çalışmalarını yerinde inceledi. 
Başkan Soyer, hattın yüzde 72’sinin 
tamamlandığını söyleyerek “Tünelin 
ucundaki ışığı gördük” dedi.

“AYTUN Çıray’ın geri 
dönmesi ve bir anlam-

da ona iade-i itibar 
yapılması doğru bir 

hareket. Çünkü sonun-
da Aytun Çıray çalışkan 
bir milletvekilidir. Bak-

tığımız zaman delege 
siyaseti yapmaz.”

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

“AYTUN ÇIRAY’A 
İADE-İ İTİBAR ”

PANDEMI nedeniyle kepenkleri aylardır kapalı 
olan İzmir esnafı depremin ardından bir de sel 
felaketiyle sarsıldı. İESOB Başkanı Zekeriya 
Mutlu; “40.203 işyeri, yanlarında çalışanlar ile 
birlikte yaklaşık 150 bin aile yani 600 bin kişi 
geçim sıkıntısına düşmüştür“ dedi. 7’DE

ESNAF ZOR DURUMDA
Deprem, pandemi ve son olarak 
sel felaketiyle, zaten darda olan 
esnafın hali giderek kötüleşiyor.

Siyasetin gündemi: 
Yeni anayasa

Cumhurbaşkanı kabine toplantı-
sı sonrasında ‘yeni anayasa’nın 
vakti geldiğini söylemesi üzerine, 
siyasette de tansiyon yükseldi.

10 ŞUBAT’TA gerçekleşen AK 
Parti Grup Toplantısında ‘yeni 
anayasa’ tartışmalarını bir kez 
daha gündeme getiren Erdoğan, 
tüm siyasi partilerden destek 
istedi. Siyaset Bilimci Prof. Dr. 
Tanju Tosun, siyasetin bu sıcak 
başlığını; “Toplumsal karşılığının 
olmayacağını düşünüyorum” 
şeklinde yorumladı. 5’TE

14 Şubat 2021 / Sayı: 104

Hamdi TÜRKMEN 4’TE

DÜNYA para verip çiçek alacaksı-
nız, iki gün sonra solacak, çöpe atıla-

cak. Pırlanta yüzük-kolye-takı-tuku 
deseniz en ucuzu ve sıradan olanı 2-3 

bin lira. Bu sıkıntılı günlerde değmez. 
Ama el yazınızla kağıda dökülmüş 

duygular, inanın ki 
sevgiliniz, aşık olduğunuz 

kişi tarafından bir ömür 
“pamuklara sarılıp-

sarmalanıp” saklanacaktır.

Seviyor, seviliyor ya da aşıksanız; 
O’na verilecek en güzel armağan nedir biliyor musunuz?

EL YAZINIZLA 
DUYGULARINIZI 
ANLATMAKTIR…

YENİ 
TASARIMLAR 
İZMİR’İ 
AŞTI


