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1 Temmuz’da 
başlayan normal 

hayata dönüş 
ile birlikte, uzun 

süredir hayali 
kurulan tatil 

planları hayata 
geçti.

Tatil beldeleri 
dolup taşarken, 
plajlar da adeta 

podyuma döndü.
Peki plajların 

şampiyonu kim? 
Bikini mi, ma-

yokini mi yoksa 
mayo mu? 2’DE

Plajlar 
podyuma 

döndü

BORNOVA: 700 STK’YA 
CAN SUYU

PARK ORMAN NARLIDERE 
HIZMETE AÇILDI

KONAK’A 4 MILYAR TL'LIK 
KONUT YATIRIMI

ÇEŞTOB YENIDEN  
DEMIR’E EMANET

BORNOVA Belediyesi, 700 STK’ya 
ev sahipliği yapabilecek kapasitede 
olan Altındağ Atatürk Kültür 
Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları 
Yerleşkesi’nde, STK’ların ihtiyaç 
duydukları çok sayıda hizmeti 
ücretsiz olarak sağlıyor. 7’DE

NARLIDERE Belediyesi’nin Ali On-
başı Deresi üzerinde yapımını tamam-
ladığı Park Orman Narlıdere Tesisleri 
hizmete açıldı. Açılış öncesinde; Dağ 
Bisikleti Yarışı gerçekleşti. Başkan Ali 
Engin “Deniz ve ormanı birleştirdik. 
Böyle bir tesisi halkın kullanımına sun-
maktan gurur duyuyoruz” dedi.

FOLKART’IN Rönesans Holding ile 
Tekfen Holding’in %50’şer payla ortak 
olduğu Florya Gayrimenkul’ün tama-
mını satın almak üzere başlattığı süreç 
sonuçlandı. Folkart Yönetim Kurulu 
Başkanı Sancak, kentte bugüne dek ya-
pılmış en büyük gayrimenkul yatırımı-
nı gerçekleştireceklerini söyledi.

ÇEŞME Turistik Otelciler Birli-
ği (ÇEŞTOB) 8 Temmuz’da Genel 
Kurul heyecanı yaşadı. 15 yıl başkan 
yardımcılığı yapan, 3 yıl da başkanlık 
görevini başarı ile sürdüren Yakup 
Demir, yeniden başkan seçildi.

KONAK VE BUYUKŞEHIR 
ARASINDA NELER OLUYOR?

KONAK’IN ÖNEMLI PROJELERI, BÜYÜKŞEHIR’DEN KABUL GÖRMÜYOR

BEN HABER Genel Yayın Yönetmeni Erol Yaraş, Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
arasında bir ‘gerilim’ varmış yankısının uyandırıldığını belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

4 PROJEYE RET
Başkan Batur açısından çok önemli dört tane pro-
je, Büyükşehir tarafından reddedildiğinin altını 
çizen Yaraş; “Neydi bunlar? Bir tanesi; Güzelya-
lı’daki bir arazinin konut yapımı için müracaat 
edilerek rekreasyon alanına döndürülmesiydi. 
Ardından gökdelen ruhsatlarının tartışmalı hale 
getirilmesi geldi. Bir diğeri; Mersinli mahallesin-
deki bir sokağa ‘Tatlı Mustafa ‘ isminin verilmesi 
ki bunu hukuk komisyonu oy birliği ile reddet-
mişti; peşinden dördüncüsü de Gaziler Caddesi 
üzerinde planlanan akaryakıt istasyonu; bu da 
Büyükşehir’in imar ve bayındırlık komisyonu 
tarafından reddedildi.” dedi. 

BATUR VE SOYER’İN  
KAVGA ETMESİNİ İSTİYORLAR

Tüm bu ‘red’lerin ardından Soyer ve Batur 
arasında bir gerilim varmışcasına yansı-
masına ilişkin konuşan Yaraş; “Bunu CHP 
içerisinde bir hizip olarak görüyorum. 
Batur ile Soyer’in kavga etmesini istiyor bu 
insanlar. Ben bunu başka türlü yorumla-
mıyorum. Ben ne Abdül Batur’un ne Tunç 
Soyer’in bu şekilde bir kavganın içerisin-
de olacaklarına inanmıyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 

ÇÖZÜM TUNÇ SOYER’DE
Çözüm önerisi de dile getiren Yaraş; 
“Çözüm; Büyükşehir Belediye başkanı 
Tunç Soyer’de. Burada Soyer’in çıkıp 
Batur’a desteğini açıkça deklare 
etmesi lazım” dedi.

PANDEMİ, AŞILAMA 
VE AŞI KARŞITLIĞI
IZMIR Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı: Tüm dünyada 
görülen olguların çoğu, aşılanmayan kesim. Aşı karşıtlığı 
konusundan vazgeçmeleri gerekir. Bu bir kanıttır çünkü, 
bundan daha net bir kanıt olamaz. 

“Pandemi hala devam ediyor”
Izmir’de vaka sayılarındaki dü-
şüşler bir plato çizmeye başla-
dı, Dr. Çamlı; ‘pandemi hala 
devam ediyor’ vurgusu 
yaptı. Çamlı; “Yeni 
varyantlar ve aşının 
o varyantlara nasıl 
etkisi olacağını bi-
lemediğimiz için 
kaygılar her 
zaman de-
vam ede-
cek.” 
dedi.

l “TENCERENIN  

DEVIREMEYECEĞI  

HÜKÜMET YOKTUR”

l “YUNANISTAN’A  

BOYKOT UYGULAYIN”

l “ŞIKAYETLER, SUYA 

YAZILAN YAZILAR GIBI”

l “BUNLAR, BU ŞEHRIN 

GELECEĞINE KELEPÇE 

TAKAN INSANLAR”

SAYFA 3’TE

CANSU AKSU SORDU,  

EROL YARAŞ YANITLADI

19 TEMMUZ 
GECESİ

Onlar Türk 
Subayı Oğuz Kale-
lioğlu’nun komu-
tasındaki bir avuç 
mücahittiler. 

Ellerindeki avuç-
larındakileri verdi-
ler, emek verdiler, 
can verdiler ama 
etraflarını saran 10 
bin düşman askeri-
ne Mağusa’yı verme-
diler.  Ne Mutlu Tür-
küm 
Diye-
ne… 

Hamdi 
TÜRKMEN 

4’TE

SON yapılan anketlerde, büyük bir ivme 
yakalayan ve her geçen gün üye sayısını 
da katlayarak yola devam eden İYİ Parti, 

sokakta, sahilde, plajda 
vatandaşla birebir 
görüşüyor. Kırkpınar; 
“Her ne şartta olursa 
olsun, çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” dedi. 
En çok üyenin AK Parti 
ve MHP’den geldiğini 
vurgulayan Başkan 
Kırkpınar; “%49’u yok 

sayarsanız, onlara kulağınızı tıkarsanız 
49’u bırakın kazanmayı, size oy verenler 
içerisinden kayıplarınız başlayacaktır” 
ifadelerini kulandı. 

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’dan AK Parti ve 
MHP’den gelen üyelere ilişkin ilk yorum: Bu gayet doğal!

ÜYE SAYILARI KATLANIYOR

İYİ Parti İzmir İl 
Başkanı Hüsmen 
Kırkpınar gündeme dair 
önemli açıklamalarda 
bulundu.


