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SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ 
KUTLU OLSUN

İLİŞKİ NE ZAMAN  
BİTMELİ?

”Sevgililer 
Gününün” 
anlamının 

hakkını 
vererek 
yaşan- 

ması dile-
ğiyle.

SAĞLIKLI olan sevdiği-
miz kişiyi sadece böyle 
özel günlerde hatırlamak 
olmamalıdır. Sözleri-
mizle, beden dilimizle 
partnerimize ne kadar 
değerli ve önemli oldu-
ğunu hissettirmemiz çok 
önemlidir.

HIÇBIR ilişki bitmek üzere başlamaz. 
Herkes mutlu, sağlıklı, güvende his-
sedecekleri bir ilişkiyi deneyimlemek 
için yola çıkar. Aşk ne zaman biter? 
Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur Ho-

canın da ifadesiyle ‘Aşk bir körlük 
onun tedavisi evliliktir.’ 8’DE

KULUPLER SEVINECEK
TUKETICI YANACAK

2022 FUTBOL IHALESINDE HER EVE 3 DECODER GEREKEBILIR

FEDERASYON KONUYU ÖNEMSEMELİ
FUTBOL Federasyonu’nun mutlaka bura-
da ortak bir formülün üzerinde durması 
gerekiyor. Yayını alacak şirketlerin tek 
bir decoder üzerinden yayını yapmasını 
sağlayacak teknolojiyi de getirmesi lazım. 
Yoksa tüketicinin maç keyfi vardı, ondan 
da vazgeçecek bu ülkede.  

İZMİR TAKIMSIZ KALABİLİR
IZMIR futboluna baktığımız zaman geçen 
sene parlak bir sezon geçirmiştik. Ancak 
bu sezon İzmir, futbol konusunda, özel-
likle Süper Lig ve 1.Lig anlamında büyük 
hayal kırıklığı yaşıyor. Böyle giderse İzmir 
olarak, yine futbolda sıkıntılı günlere şahit 
olacağız.

IZMIR, DEV BIR PARKA 
KAVUŞUYOR

ÇIĞLI’NIN “PEMBE  
MISAFIRLERI” 

HEDEF: GÜÇLÜ EKONOMI 
GÜÇLÜ BAYRAKLI

NARLIDERE’NIN MESLEK 
FABRIKASI AÇILDI

SEVGILILER GÜNÜ YAKLAŞIRKEN

BORNOVA Tarım ve Orman Bakanlığı’n-
dan Konak Belediyesi’ne tahsis edilen ve 
gördüğü zarar nedeniyle viran halde olan 
Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Ala-
nı’ndaki çalışmalar da tamamlandı. 7’DE

ÇIĞLI Belediyesi, dünya Flamingo 
nüfusunun onda birine ev sahipliği 
yapan Kuş Cenneti’ne ve Flamingola-
ra dikkat çekmek amacıyla önemli bir 
belgesel filme imza attı. 7’DE

BAYRAKLI Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, yerel seçimlerden bu yana 
izledikleri doğru ekonomik politikalar 
sayesinde, belediyeyi mali olarak düz-
lüğe çıkardıklarını söyledi. 6’DA

KENTTE refahı büyütme ve adil pay-
laştırma hedefi doğrultusunda İzmir’de 
işgücü potansiyelini arttırmak, kalifiye 
eleman yetiştirmek üzere hizmet veren 
İBB Meslek Fabrikası’nın yeni kurs mer-
kezi Narlıdere’de açıldı. 6’DA

KIM neye inanıyor 
bilmem... Ama ben en 
çok sevmeye inanıyo-
rum” demiş Stefanos 
Dandolos.
Ve Rumi de demiş ki: 
“Aşksız olma ki ölü 
olmayasın, Aşk ile öl ki 
diri kalasın.” 6’DA

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

3 milyar 750 milyon TL’lik bedelin tamamı yine tüketiciden çıkacak. Futbol  
Federasyonu’nun mutlaka decoder formülünün üzerinde durması gerekiyor.

Yeni 
futbol 

ihalesinin 
düşündürdükleri

TAMER, “Özelleştirilen sant-
rallerin kamulaştırılmasının 

enerji maliyetlerini 
kontrol altında 

tutmak ve 
ekonomik 
bağımsızlığın 
temeli olan 
arz güvenli-

ğini sağlamak 
için elektrik 

dağıtım bölgele-
rinin de kamulaştırılması ve 
merkezi planlama ilkelerine 
geri dönülmesi yaşamsal 
önemdedir.” 4’TE

ÖZELLEŞTİRİLEN SANTRALLER VE  
ŞİRKETLER KAMULAŞTIRILMALI
Peki elektrik faturalarında geri adım atılacak mı, indirim uygulaması bekleniyor mu? 
EMO İzmir Şubesi Başkanı Özgür Tamer konuyu Ben Haber’e değerlendirdi.

BEST Buddies Turkey, özel gereksinimli 
bireylerin okullarına, işlerine ve sosyal 
hayata başarılı bir şekilde dahil oldukları 
bir dünya hedefliyor.  2’DE

SPOR kenti olma hede-
fiyle Türkiye’nin en hız-
lı parkuru MaratonIz-
mir’i uluslararası marka 
haline getiren Izmir 
Büyükşehir Belediyesi, 
yeni bir spor organizas-
yonuna hazırlanıyor.

GÜZEL IŞLER,  
ÖZEL DOSTLUKLAR

DUATLONIZMIR IÇIN 
KAYITLAR SÜRÜYOR KROM PIKOLINAT NEDIR?

GÜNDEMDE oldukça 
popüler olan aynı za-
manda da son zaman-
larda danışanlarımla 
olan seanlarımızda yer 
verdiğimiz bir konuyu 
sizinle de paylaşmak 
istedim. 7’DE


