
Gençler umutsuz: 
4 gençten 1’i işsiz!

SİYASET Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun; 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nda ‘genç işsizliğe’ 

vurgu yaparak; “Yaklaşık her 4 
gençten 1’inin işsiz olması, genç 

kitle açısından bugüne ve yarına 
ilişkin temel sorun olarak 

dikkat çekici boyutlarda” 
dedi. Pandemi nedeniyle; 

eğitim kurumlarının kapalı olması, 
online eğitimdeki kalite yetersizliği 
ve gençlerin bu süreçte ‘işsiz’liği son 
noktada yaşaması, geleceğe yönelik 
umutlarını yok ederken; Prof. Dr. 
Tosun; “Bu durumun siyasete de etki ve 
yansımaları beklenen bir yansımadır” 
dedi.   
Cansu Temir AKSU 3’TE

19 Mayıs, ülkemizin Osmanlı salta-
natından Cumhuriyet tarihine ge-
çişinin en önemli istasyonu ve ilk 
adımının atıldığı; Mustafa Kemal 
Paşa’nın 1919 yılında Samsun’a 
ayak basışının yıldönümü tarihidir. 

Türk ulusu bugün özgür, kanıyla 
canıyla sınırlarını çizdiği vatan 
topraklarında yaşıyorsa, bunu 
başta Mustafa Kemal’e ve “isimsiz 
kahramanlarımıza” borçludur. 

Hamdi TÜRKMEN 4’TE

19 Mayıs’ın ‘gizli’ kahramanları… 

Atatürk’ün 
armağan ettiği 

bayramda 
acı gerçek:

BIR MEMLEKET 
MESELESI: TARIM

“TARIM EĞITIMI, ANASINIFINDAN ITIBAREN MUTLAKA VERILMELI”

Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer; tarımın ve gıdanın önemi-
ni en net anladığımız bu günlerde; tarım eğitiminin vurgu yaparak ana-

sınıfından itibaren tarım eğitimin verilmesi gerektiğini söyledi.

‘ESNAFIN HALİNDEN ANLAMIYORLAR’
KORONAVIRÜS salgınıyla ‘gıda 
savaşlarının’ yaşandığı ve ülkelerin ‘gıda’ 
konusunda içe kapandığı süreçte; iyi bir 
sınav veremediğimizin altını çizen Soyer; 
“Zincir marketlerin saatlerini bu kadar 
net söylerken; çiftçinin, küçük esnafın 
halinden anlamadıklarını ortaya 
koydular. Çok üzülüyorum, bu yaralar 
şimdi açılıyor ama derinliği daha 
sonra hissedilecek. Maalesef şu an 
hissettiğimizden çok fazla çöküntüler 
yaşayacağız” dedi. 

‘BEKLENTİMİZ BU DEĞİLDİ’
PANDEMİDE iyi bir sınav 
verilmediğine de dikkat çeken Soyer; 
“17 gün köylü çiftçi üretimine devam 
etti. Rutin yapılması gereken işlerini 
satışlarının düşeceğini bilmesine 
rağmen sürdürdü. 17 gün boyunca biz 
bunlar için kafa yorduk ‘nasıl olacak, 
ne yaparız?’ diye. 17 günün sonunda 
daha planlı, esnafa, üreticiye, herkese 
nefes aldıracak çözümler bekliyorduk. 
Bu şekilde değildi beklentimiz” 
şeklinde konuştu. 6’DA

YENİ SİSTEM 
TARTIŞMALARI

TAM KAPANMADA 
TAM ÇALIŞTI

İSİMLERİ SONSUZA 
DEK BORNOVA’DA

EGE Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Aykut Lenger,‘anayasa sistemi’ne 
ilişkin bir fren ve denge mekanizması 
kurulması gerektiğini söyledi.Lenger; 
“Yeni anayasanın toplumun bu kadar 
düşük bir kesimince desteklenen bir 
yönetim sistemine dayandırılması, 
anayasanın toplumsal sözleşme ruhu-
na aykırı olur” dedi.

KONAK’TA tam kapanma süreci tam 
çalışmaya döndü. Sokaklardaki bakım, 
onarım ve yenileme çalışmalarını yaya 
ve araç trafiğinin azalmasıyla daha 
da hızlandıran Konak Belediyesi, 45 
ayrı sokakta 110 ton asfalt kullandı.15 
farklı noktada da yollar ve kaldırımlar 
onarıldı. 

BORNOVA Belediyesi Depremin Mu-
cize Bebeği Ayda’nın annesi Fidan Gez-
gin’in, aynı depremde yaşamını yitiren 
ikizler Sayra ve Çınar ile belde olduğu 
yıllarda iki dönem Altındağ Belediye 
Başkanlığı yapan Hilmi Ok’un isimlerini 
ölümsüzleştiriyor.

KORONAVİRÜS salgını; sağlıktan ekono-
miye, gıdadan eğitime kadar pek çok konuda 
hayatlarımıza ciddi zararlar verdi, vermeye 
de devam ediyor. Özellikle eğitim alanında 
yaşanan ‘uzaktan eğitim’ karmaşasına hazır-

lıksız yakalanırken; Ege Bölgesi’nin ilk 
vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi 
Üniversitesi, teknolojik altyapılarını 
yenilemesiyle birlikte bu sürece tam 
anlamıyla ‘hazırlıklı yakalandı’. 5’TE

İEÜ pandemiye 
hazırlıklı yakalandı Türkiye’nin en önemli Vakıf Üniversiteleri’nin 

başında yer alan Yaşar Üniversitesi, salgın sürecinde de-
ğerini çok daha iyi anladığımız; ‘doğru tarım, güvenilir 

gıda’da öncü olmaya hazırlanıyor. Tarım bilimleri 
ve teknolojileri fakültesi ile yeni bir 

heyecana başlayan Yaşar Üniversitesi; 
bu bölümle birlikte doğru tarım 
güvenilir gıda gibi konularda öncü 
olmak ve geleceğin iyi tarımcılarını ve 
iyi tarım teknolojilerini geliştirmeyi 

hedefliyor. 7’DE

‘Doğru tarım, güvenilir 
gıda’ya Yaşar damgası

19 Mayıs 2021 / Sayı: 107


