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Hamdi TÜRKMEN 4’TE

Biz; Mustafa Kemal’in Çocuklarıyız… 
KORONAVIRÜSLE mücadele hepimizi 
çok yıpratsa, canımızı çok yaksa da; sağlı-
ğın dışında içsel bir yolculuğa da çıkmamı-
zı sağladı. Bu dönemde evlerde kalarak pek 
çok şey keşfettik, yeniliklere açıldık.  2’DE

Hayatlarımızda 
‘korona’ keşfi

EKONOMIYE DE 
‘AŞI’ LAZIM

KONAK’TA 
DEZENFEKSIYON ATAĞI

EKONOMIDE GÜNDEM: 
KRIPTO PARA

BORNOVA’DA 
ISTIHDAMA DESTEK

2021 yılına ‘umutlu’ bir giriş yapsak da, 
artan vaka ve vefat sayıları sonucu alı-
nan önlemler, ekonomik bazda zorlu bir 
yola girmemize neden oluyor. İzmir’in  
önemli iş insanı, ilk 3 çeyreği ve beklen-
tilerini anlattı… 9’DA

KORONAVIRÜSLE mücadelenin 
ilk gününden itibaren dezenfeksiyon 
çalışmalarını aksatmadan sürdüren 
Konak Belediyesi, hastalığın tırma-
nışa geçtiği bugünlerde temposunu 
artırdı.

KRIPTO paralar ve Blockchain 
teknolojisi son zamanların en dikkat 
çeken konularından biri. Peki  
Blockchain teknolojisi nedir ve krip-
to paralara yatırım yapmanın kritik 
noktaları neler? Sabancı Üniversitesi 
Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Öz-
gür Demirtaş anlattı. 7’DE

IZMIR’DE Bornova Belediyesi, 2019 
yılı sonunda hayata geçirdiği Altın Bi-
lezik Projesi ile iş arayanlarla işverenler 
arasında köprü oldu. 2020 yılının başın-
dan bu yana 1663 kişi Bornova Beledi-
yesi’nin aracılığı ile iş sahibi oldu.

23 NISAN’IN bayram ilan edilmesi 
öksüz ve yetim çocuklara yardım etmekle 
başlıyor, sonradan genel anlamda bütün 

çocuklara armağan ediliyor. 23 Nisan başta 
çocukların, sonra hepimizin bayramıdır. 
Bütün çocukların bayramı kutlu olsun!

TARIM URETIMI 
RISK ALTINDA!

“ÇIFTÇI SAYILARIMIZ SON 10 YILDA %40 AZALDI”

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk: Çiftçi sayılarımız  
son 10 yılda %40 azaldı. Neredeyse her yıl 40.000 çiftçi üretimden kopuyor. 

Salgın sürecinde, en ağır yükü taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerinde 
çalışan hekim ve personeller de artık isyan edecek noktaya geldi.

TARIMDA ENDİŞE BÜYÜK
KORONAVIRÜS salgınıyla birlikte 
gıdanın önemini çok daha iyi kavrarken, 
tarımsal faaliyetlerin ve çiftçinin geldiği 
süreç, endişeleri de arttırıyor. ZMO İzmir 
Şube Başkanı Türk; üretimden kopan çift-
çiler nedeniyle ilerleyen yıllarda ülkedeki 
herkesin gıda güvencesinin risk altında 
olduğuna dikkat çekti.

TARIM, ŞU ANDA GÜNÜ 
KURTARMAYA YÖNELİK
TARIM bir hobi olmadığının 
da altını çizen Türk; “Ne 
yazık ki karar vericilere 
baktığımızda birçok ku-
rumda tarımsal konularda 
eğitim almamış kişiler 
bulunmakta ve tarım 
bilimsellikten uzak günü 
kurtarmaya yönelik faa-
liyetler ile yönetilmekte-
dir” dedi.  

“TÜKENME NOKTASINA GELDİK” 
IZMIR Aile Hekimleri Derneği Başkan 
Yardımcısı ve Karşıyaka 25 Nolu Aile 
Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Arzu 
Güngiray; “maa-
lesef artık yorul-
duk. Hepimiz 
tükenme noktası-
na geldik. Vakalar 
arttıkça aldığımız 
tedbirleri devam 
ettirmeye çalışıyo-
ruz ama maalesef 
halkımız günden 
güne tedbiri bı-
rakmaya başladı” 
dedi.  5’TE

Ziraat Mühendisleri Odası Izmir 
Şube Başkanı Tevfik Türk; Ben 
Haber’e yaptığı açıklamalarda 
dikkat çeken ifadeler kullandı.

YEREL seçimlerde CHP, 

İYİ Parti’ye çok şey 

dayattı. Ancak, yerel 

seçimlerde İYİ Parti 

bu kadar kolay ittifak 

ortağı olmayabilir. Bu 

sefer CHP’ye; ‘ Biz de 

bu sefer bir Büyükşehir 

istiyoruz’ diyebilir.

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

‘‘YEREL SEÇİMDE ASIL 

GÜÇ İYİ PARTİ’DE’’

ASM’LERDE 
‘PANDEMİ’ YÜKÜ 

“HEPİMİZ ÇOK 

YORULDUK TÜKENMEK 

ÜZEREYİZ”

SÜRECIN en başından beri, çoğu 
bilim insanı ‘tam kapanma’ olması 
gerektiğini ifade ederken, olası bir tam 

kapanmada, pandemide en çok yara 
alan turizm sektörü, büyük endişe 

taşıyor.  ÇEŞTOB Başkanı Yakup 
Demir, ‘Tam kapanma sözün 

bittiği yer olur’ derken; sektö-
rün önünü görmeyeceğini dile 
getirdi.  7’DE

Tam kapanma, sözün 
bittiği yer demek

CANSU TEMİR AKSU 6’DA


