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ATATÜRK’ÜN en önemli özellik-
lerinden biri, sahip olduğu ileri 
görüşlülüktür. “Yolunda yürüyen 
bir yolcunun yalnız ufku görmesi 
kâfi değildir. Muhakkak ufkun 
ötesini de görmesi ve bilmesi lâ-
zımdır” sözü; onun ileri görüşlü 
bir lider olma özelliği taşıdığının 
göstergesidir. 4’TE

SAYGI, SEVGİ 
VE ÖZLEMLE 

YÂD EDİYORUZ

BORNOVA’DAN 
SPOR TESİSİ ATAĞI

BRAİLLE ALFABELİ  
NUTUK’A  BÜYÜK İLGİ

SOSYAL MEDYAYI  
BİLİNÇLİ KULLANMAK

AVRUPALI KRUVASAN  
BOYOZA KARŞI!

SPOR’DA ilklerin kenti olan Bornova, 
Bornova Belediyesi’nin yatırımları ile 
tesis zengini oluyor. Yarı olimpik kapalı 
yüzme havuzunun yapımı hızla sürer-
ken, etkin olarak kullanılmayan alanlar 
spor salonuna dönüştürülüyor. 6’DA

HAYATIN her alanındaki engelleri 
kaldırmak için çalışmalarını sür-
düren Buca Belediyesi, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm-
süz eseri Nutuk’u görme engelliler-
le buluşturdu. 4’TE

GÜNLÜK yaşamımıza dahil ettiğimiz 
her şeyde olduğu gibi sosyal medyanın 
kullanımı konusunda da dengede ve 
dikkatli olunmalı. Hayatımızı kolaylaş-
tırdığını düşündüğümüz bazı uygula-
malar yaşam kalitesini düşürebilir. 6’DA

2022-2023’te buğdayın tonu 5 bin lira 
olursa, ekmek de 5-6 lirayı bile bu-

labilir. Dolayısıyla burada çiftçi, gübre 
alamadığı için ekimde zorlanıyor. Çiftçi 

toprağa küsüyor, ciddi sıkıntı var. Biz bu-
günleri bile arayacağız

İZMİR’İN simgesi boyoz, rafa mı kal-
kıyor? Avrupa’da bir zamanlar dönere 
karşı savaş açan hamburger gibi, kru-
vasana karşı da boyoz mu savaş açıyor 
diye söyleyebiliriz. 7’DE

2022’YI KAYBETTIK
2023’U KURTARALIM

ANADOLU’DAN TÜM DÜNYAYA YAYILAN BUĞDAY, DOĞDUĞU TOPRAKLARDA TÜKENIYOR

NE KADAR YURTDIŞINA BAĞIMLIYIZ?
BİRÇOK tohumda tamamen yüzde 100 

yurtdışına bağımlıyız. Şeker pancarında, 
patateste olduğu gibi... Endüstri bitkilerin-
de mısırdaki dışa bağımlılığımız yüzde 80, 

hububat ürünleri tohumunda çok büyük 
sıkıntımız yok.  

ÜLKELER GIDAYLA TEHDİT EDİYOR
ÜLKELER ellerindeki ürünü satmak 

istemediği zaman sizin yapabilece-
ğiniz bir şey yok. “Bizim paramız 

var ki ithal ediyoruz” diye söyleni-
yordu. Paranız olsa bile alamayabi-

lirsiniz. 3’TE

Türkiye’nin tarımda yaklaşan tehlike ve sıkıntılarını tarım 
yazarı gazeteci Ali Ekber Yıldırım, Erol Yaraş’a değerlendirdi. 

KARABAĞLI; “Döviz kurunun 
yukarı yönlü seyri, Türk lirasın-
daki değer kaybının sürmesi, 2022 
yılında bizi zor bir Türkiye’nin 
beklediğinin göstergesi. Sonuç 
olarak, 2022 yılına yüksek enflas-
yon ve yüksek döviz kuruyla gi-
receğimizi Türkiye’nin ekonomik 
yapısındaki kırılganlığın devam 
edeceğini düşünüyorum.”
KARABAĞLI, dünyada 
ciddi bir çip krizinin 
yaşandığını ifade 
ederken; “Türkiye 
çip üretimine odak-
lanarak önemli bir 
hamle yapabilir. 
Bunun için de 
İzmir çok 
değerli bir 
lokas-
yon.” 
4’TE

ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR

aslında ne anlatıyor?
DÜNYADA izlen-
me rekorları kıran 
Squid Game çılgınlığı 
devam ediyor. Peki 
sosyoloji açısından 
bakıldığında Squid 
Game, neden bu ka-
dar izlendi?   6’DA

TÜRKİYE’DE YENİ BİR 
SÜREÇ BAŞLAYACAK

TÜRKİYE’NİN dünyada en fazla sera 
gazı emisyonuna neden olan ülkeler 

arasında 16. sırada yer 
aldığını belirten Çevre 
Mühendisleri Odası 
İzmir Şube Başkanı 
Helil İnay Kınay; “ABD 
ve Çin en çok sera gazı 
salımına sebep olan 
ülkeler. G20 ülkeleri 
dünyadaki karbon 
salımının % 80’inden 

fazlasından sorumlu.” şeklinde ifade 
etti. 6’DA

Türk ekonomisi 2022 yılında nasıl etkilenecek, İzmir hangi alanda 
önemli bir lokasyon? ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı yorumladı.

EKMEK 5 LİRA OLABİLİR!


