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YILDIR İZMİR’DEN 
GURURLA YAYINDAYIZ

CHP İzmir Milletvekili 

Sevda Erdan Kılıç, ka-

dının siyasetteki yerine 

ilişkin dikkat çeken 

ifadeler kullandı. 

Kılıç, “Siyaset 

yapan kadınların 

özel hayattaki 

zorlukları say-

makla bitmez.” 

dedi. 5’TE

8 Mart 2020 / Sayı: 93

Kadınlar “Şiddet Görüyorum”, Erkekler “Uygulamıyorum” Dedi

ÇARPICI ANKET SONUÇLARI 

NG Araştırma Şirketi tarafından kadın-

lara ve erkeklere yönelik yapılan kamu-

oyu araştırmasına göre kadınların yüzde 

yirmisi eşi ya da sevgilisinden en az bir 

kez şiddet gördüğünü söylerken, fiziksel 

şiddet uyguladığını kabul eden erkek ora-

nıysa yalnızca yüzde dokuz!

EŞİTLİK YOK!

ARAŞTIRMAYA göre 

katılımcılar Türki-

ye’de kadın-erkek 

eşitliğinin olduğuna 

da inanmıyor. Her 10 

katılımcıdan 8’i “Eşitlik 

yok” diyor. Ankette 

ayrıca her 4 katılım-

cıdan üçü, kadının 

iş yaşamındaki 

sayısının artması 

gerektiğini düşü-

nüyor.

SIDDET KADININ
KADERI DEGILDIR

TURK KADINI ATATURK’UN ESERI
İŞTE O HAKLAR

DÜNYA BİLMEZKEN...

MODERN Türkiye Cumhuriye-

ti ile birlikte Türk kadını top-

lumdaki yerini perçinlerken 

başta Avrupa ve Amerika’da 

ise kadının adı henüz yoktu.

BÜYÜK BAŞARI...

CUMHURIYET öncesi birçok 

haktan mahrum olan Türk ka-

dını, kazanımlarla birlikteyse 

adeta bir güneş gibi doğmayı 

bildi. Bilim insanlığından, 

savaş uçağı pilotluğuna 

kadar her alanda, artık 

kadının da adı vardı.

Dünya, Amerikalı 

kadınların müca-

delesiyle doğan 8 

Mart’ı konuşurken, 

Türk kadını ise ona 

güvenen Ata’sını 

saygıyla anıyor.

Yine bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iyi niyet mesajları verirken, fiziksel ve 

psikolojik şiddet ise sokaklarda kol gezmeye devam ediyor. Değiştirmekse elimizde... 

8 MART Dünya Kadınlar 

Günü nedeniyle Hatay Semt 

Merkezi’nde kurs gören ve 

üreten kadınlarla bir araya 

gelen Konak Belediye Baş-

kanı Abdül Batur, kursiyer-

lerle birlikte anlamlı gün için 

hazırlanan pastayı kesti.

KONAK’TA 
8 MART
PASTASI

Konak Belediye 

Başkanı Abdül 

Batur, Hatay Semt 

Merkezi’nde ka-

dınlara kırmızı 

karanfiller dağıttı.

MÜLTECİLER KALICI!
DÜNE kadar, birçok Türk 

vatandaşı, kapılar açılın-

ca mültecilerin Avrupa’ya 

gideceğini sanıyordu. Fakat 

gördük ki kalıcı gelmişler. 

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

EŞİT TEMSİL İÇİN

ÇABALIYORUZ!
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, siyasetteki 

kadın sayısını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Gamze Gürel 7’DE

Zuhal Koçkar 7’DE

8 MART DÜNYA

KADINLAR GÜNÜ

UMUDA YOLCULUĞUN 

HATIRLANMASI

ISMI Selma Ateş... Onu 

Türkiye’de 3 kişiden biri 

olma noktasında özel kılansa 

kulüp başkanlığı yapması. 

Kayseri ve Göynükspor’dan 

sonra işte Demirköprü Baş-

kanı Selma Ateş... 2’DE

TÜRKİYE’DEKİ

ÜÇ İSİMDEN

BİRİ İZMİR’DE

BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen, 8 

Mart mesajında şu ifadeleri kullandı: 

İş yaşamına kadınların katılmasını en-

gelleyen etmenler ortadan kaldırılmalı.

EGİKAD Başkanı Duha Baran, “Ge-

lişmiş bir Türkiye hayalimiz varsa, 

ekonomik bağımsızlığını eline almış 

kadınlar görmemiz gerekiyor.” dedi.
“Kadınlar yıldırılmamalı”

“Aktif kadınlar gerekli”

BORNOVA Belediyesi tarafından 

kadınların iş hayatına katılması için 

düzenlenen Altın Bilezik Projesi, ilk 

mezunlarını verdi. 180 saatlik kursu 

bitiren 29 kadına, sertifikalarını Başkan 

Mustafa İduğ verdi. 6’DA

GAZIEMIR Belediye Başkanı Halil 

Arda’nın kamusal alanları genişletme 

kararı doğrultusunda arka arkaya atılan 

adımlar dikkat çekiyor. Belediyenin mül-

kü olan alanlar, bundan sonra Gaziemir 

Belediyesi tarafından işletilecek. 6’DA

NARLIDERELI kız çocuklarının ücret-

siz yelken eğitimi almaları için çalışma 

başlatan Narlıdere Belediyesi, İzmir 

Türk Koleji Yelken Kulübü ile protokol 

imzaladı. Buna göre 8-11 yaş grubunda 

haftanın 3 günü kurs verilecek. 6’DA

BORNOVA’DA

“ALTIN BİLEZİK”

GAZİEMİR’DE

“HALKÇI” DURUŞ

ÜCRETSİZ YELKEN

EĞİTİMİ...

8 Mart 
Kadınlar 

Günü 
Kutlu Olsun

*1924 - Eğitim öğretim hakkı 

(Kız ve erkek çocuklara  

eşit eğitim hakkı) 

*1925 - Kılık kıyafet kanunu 

*1926 - Medeni kanun  

(Velayet hakkı, boşanma  

hakkı, erkeğin çok eşlilik  

hakkının kaldırılması) 

*1930 - Yerelde seçilme hakkı 

*1933 - Muhtar seçilme hakkı 

*1934 - Seçme ve seçilme hakkı

Sevda 
Erdan 

Kılıç

Selma 
Ateş

Ali 
Engin

Halil 
Arda

Mustafa 
Iduğ

AFRIKA örgüsünü 

İzmir’de başarılı 

bir şekilde yap-

maya başlayan 

Kargart stüdyo 

yeni tasarımla-

rıyla da dikkat 

çekiyor.Yaza doğ-

ru örgü, kışın 

ise afro Kargart 

stüdyo’nun 
vazgeçil-

mezleri 
arasında… 

2’DE

Kar, fırtına, rüzgar alarmı veren METEOROLOJI HORTUM UYARISINI NEDEN YAPMADI?

HORTUM
DEHŞETI

Alaçatı’da meydana gelen hortum felaketi son-

rası açıklamada bulunan İzmir Meteoroloji  

2. Bölge Eski Müdürü Şahin, meteorolojik afet-

lerin radar ile takip edildiği ve önceden haber 

verilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. 

“SİZİ BİR YERDE VURUR”

METEOROLOJI İzmir 2. Bölge 

eski Müdürü Murat Şahin, Ben 

Haber’e yaptığı açıklamada; 

bu tip meteorolojik olayların 

daha önceden haber verilmesi-

nin mümkün olduğunun altını 

çizerek; “Atmosfer gözümüzü 

kapatmaya gelmez. Sizi bir yerde 

vurur” şeklinde konuştu. 

“ÖN UYARI VERİLEBİLİRDİ”

METEOROLOJIK afetlere, iklim 

değişikliğinden dolayı sık rast-

landığına vurgu yapan Şahin; 

“Bunun için bir radar teknolojisi 

var. Radarlarla takip ediliyor. Tam 

olarak hortumun olduğu yer olarak 

belli olmasa da,‘Hortum riski var’ 

şeklinde bir ön uyarı verilebilirdi” 

dedi. (CANSU TEMİR AKSU’nun haberi)

“METEOROLOJININ 

ANALIZI VAR, 

TAKIBI VAR”
‘‘TEKNOLOJIK alt yapısı güç-

lü olan ülkelerde bu tip meteo-

rolojik afetler önceden belirle-

nebiliyor’’ diyen Şahin; ‘‘Yarım 

saat önceden uyarı verme şansı 

var. Hava olayları an be an 

değişiklik gösteriyor. Atmosfer 

gözümüzü kapatmaya gelmez. 

Sizi bir yerde vurur. Deprem, 

aniden gelir ama meteorolojik 

verilerin en azından analizi 

var, takibi var’’ dedi.

“EKONOMIK HASTALIK, 

VIRÜSÜN ÖNÜNE GEÇTI”

KONAKLI KADINLARA  

IŞ GARANTILI KURS

ASGARI ÜCRET REKORU 

IZMIR’DE KIRILDI

NARLIDERE METROSU 

TAMAMLANIYOR

AŞILAMA sürecinin başlamasıyla 

birlikte, turizmde umut ışığı yan-

dı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, 

Turizm çalışanlarının aşılanması ge-

rekliliğini vurgulayarak; virüse karşı 

bir sürü tedbir alınmasına rağmen, 

ekonomik hastalığın virüsün önüne 

geçtiğini vurguladı.

IZMIR’DE Konak Belediyesi ile 

İzmir İş Kadınları Derneği işbirli-

ğiyle kadınlara istihdam sağlaya-

cak büyük proje başlıyor.

BORNOVA Belediyesi ile DİSK’e 

bağlı Genel İş Sendikası arasında 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Bin 535 işçiyi kapsayan toplu iş 

sözleşmesi sonrası Bornova Bele-

diyesi’nde asgari ücret 5 bin 890 

TL oldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir Bü-

yükşehir Başkanı Soyer ile Fahrettin 

Altay-Narlıdere metro hattında süren 

yapım çalışmalarını yerinde inceledi. 

Başkan Soyer, hattın yüzde 72’sinin 

tamamlandığını söyleyerek “Tünelin 

ucundaki ışığı gördük” dedi.

“AYTUN Çıray’ın geri 

dönmesi ve bir anlam-

da ona iade-i itibar 

yapılması doğru bir 

hareket. Çünkü sonun-

da Aytun Çıray çalışkan 

bir milletvekilidir. Bak-

tığımız zaman delege 

siyaseti yapmaz.”

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

“AYTUN ÇIRAY’A 

İADE-İ İTİBAR ”

PANDEMI nedeniyle kepenkleri aylardır kapalı 

olan İzmir esnafı depremin ardından bir de sel 

felaketiyle sarsıldı. İESOB Başkanı Zekeriya 

Mutlu; “40.203 işyeri, yanlarında çalışanlar ile 

birlikte yaklaşık 150 bin aile yani 600 bin kişi 

geçim sıkıntısına düşmüştür“ dedi. 7’DE

ESNAF ZOR DURUMDA
Deprem, pandemi ve son olarak 

sel felaketiyle, zaten darda olan 

esnafın hali giderek kötüleşiyor.Siyasetin gündemi: 

Yeni anayasa
Cumhurbaşkanı kabine toplantı-

sı sonrasında ‘yeni anayasa’nın 

vakti geldiğini söylemesi üzerine, 

siyasette de tansiyon yükseldi.

10 ŞUBAT’TA gerçekleşen AK 

Parti Grup Toplantısında ‘yeni 

anayasa’ tartışmalarını bir kez 

daha gündeme getiren Erdoğan, 

tüm siyasi partilerden destek 

istedi. Siyaset Bilimci Prof. Dr. 

Tanju Tosun, siyasetin bu sıcak 

başlığını; “Toplumsal karşılığının 

olmayacağını düşünüyorum” 

şeklinde yorumladı. 5’TE

14 Şubat 2021 / Sayı: 104

Hamdi TÜRKMEN 4’TE

DÜNYA para verip çiçek alacaksı-

nız, iki gün sonra solacak, çöpe atıla-

cak. Pırlanta yüzük-kolye-takı-tuku 

deseniz en ucuzu ve sıradan olanı 2-3 

bin lira. Bu sıkıntılı günlerde değmez. 

Ama el yazınızla kağıda dökülmüş 

duygular, inanın ki 

sevgiliniz, aşık olduğunuz 

kişi tarafından bir ömür 

“pamuklara sarılıp-

sarmalanıp” saklanacaktır.

Seviyor, seviliyor ya da aşıksanız; 

O’na verilecek en güzel armağan nedir biliyor musunuz?

EL YAZINIZLA 

DUYGULARINIZI 

ANLATMAKTIR…
YENİ 
TASARIMLAR 
İZMİR’İ 
AŞTI

BELEDİYECİLİK ELEŞTİRİSİ

DAĞ; İzmir’in ihtiyacı olan belediyecilik 

anlayışının, kalıcı çözümlerle şehir hayatını 

kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı 

olduğunu ifade ederek; “İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi, bir belediyenin 

yapması gerekenlerden daha çok, 

gaflarla ve popülist söylemler-

le gündeme gelmektedir” 

dedi. 7’DE

İç giyimde 

‘cesaret’ 

ateşi
İÇ giyim 

markaları, 
standart 

kalıpların 

dışına çıkıyor. 

Yazın sıcağını iç 

giyime yansıtan 
markalar, 

birbirinden 

iddialı, seksi ve 

rahat parçalarla 

öne çıkıyor. 2’DE

VİRÜS, ANKETE DE YANSIDI

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede, 

sağlığın dışında en yara aldığımız nokta eko-

nomi oldu. Sokağa çıkma yasağı, buna bağlı 

iş kaybı, iş kaybının yarattığı işsizlik derken; 

siyasi partiler de bu süreçte yapılan anketler-

le çok konuşuldu.

AK PARTİ’NİN OYLARI GERİLEDİ

YAPILAN anket sonuçlarına göre ‘bu pazar 

seçim olsa’ 4 parti barajı geçmeyi başarırken, 

AK Parti’nin oyları geriledi. Anket sonuçla-

rından çıkan en dikkat çekici sonuç ise, ka-

rarsız seçmenler oldu. Kararsız kalanların sa-

yısı artarken, ana muhalefet partisi CHP’nin 

oylarında ciddi bir değişimin olmaması ise 

dikkat çekti. 

Anket sonuçlarına göre kararsızların oranı yüzde 25

Yapılan anketler, kararsız seçmenlerin oyunun yükselişte olduğunu gözler önüne 

seriyor. 2023’te gerçekleşmesi planlanan seçimlerde ise; karar tribünlerde olacak.

FARKLI ANKET şirketlerinin 

sonuçlarına yansıyan ve önem-

li bir dilim oluşturan kararsız 

seçmenler, 2023 seçimlerinde 

belirleyici rol oynayacak.

Açıklanan anket karşısında 

CHP’nin tutumu, ‘sevin-

mek için erken davranı-

yor’ dedirtirken, kararsız 

seçmenin neden CHP’ye 

yönelmediği konusunda da 

soru işaretleri çıkıyor.

AK PARTİ SEÇMENİ 

BEKLEMEDE

SEÇİM
SONUCUNU 

KARARSIZLAR 

BELİRLEYECEK

Zuhal Koçkar 7’DE Burçin Çelikezer 2’DE

SİYASAL tablo o kadar 

belirsizki seçmenin 

yüzde 23-25 i kararsız, 

‘oyum şu partiye’  

diyemiyor.

NAZIM 
Hikmet 
Abidin 
Dino’ya
soruyordu...

YENİ 
normal-
de yaza 
geçiş 
diyeti.

Hamdi Türkmen 4’TE

ANKETLERİN DİLİ
ANKET sonuçlarına göre 

AK Parti gerilerken, CHP 

yerinde kalıyor. Belli bir 

seçmen kitlesi kenara 
çekiliyor.

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

MUTLULUĞUN 
RESMİNİ  

ÇİZEBİLİR MİSİN?

YAZ
SEZONUNDA 

BESLENME

1 HAZİRAN’DA başlayan normal-

leşme süreci ile birlikte, önlemleri de 

elden bırakmayarak, Konak’ta yatı-

rımları birer birer hayata geçirecekleri 

bir döneme girdiklerini vurgulayan 

Başkan Batur, ‘İş yapmaya geldik’ 

dedi. 6’DA

BORNOVA Belediyesi Altındağ 

Atatürk Kültür Merkezi’ni STK 

Yerleşkesi haline getiriyor. Yapılacak 

düzenlemelerle 700’e yakın STK, 

dernek merkezi olarak yerleşkeyi 

gösterebilecek, ortak sekretarya ve 

iletişim hatlarını kullanabilecek. 3’TE

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Güm-

rükçü, Kemal Kılıçdaroğlu’na tanıtımı-

nı yaptığı yerli üretim solunum cihazı-

nı Başkent Üniversitesi’nin kurucusu 

ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. 

Dr. Mehmet Haberal’e teslim etti. 7’DE

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen 

Kırkpınar; 1 yılını geride bıraktığı-

mız yerel seçimlere ilişkin açık-

lamalarda bulundu. Kırkpınar; 

istihdam sitemini de yenileyerek 

Ankara ve İstanbul’da duru-

mun farklı olduğunu 

söyledi. 4’TE

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Özgener; “Pandemi süre-

cinde bu kadar ciddi bir 

düşüşün yaşanmasında 

Almanya’nın güvenilir ülke 

listesinde ülkemize yer 

vermemesinin büyük etkisi 

bulunuyor” dedi. 5’TE

BATUR: KONAK'A İŞ 

YAPMAYA GELDİK

BORNOVA’DAN  

STK’YA DESTEK

SOLUNUM CİHAZI 

HABERAL’A TESLİM

KONAK BELEDİYE BAŞKANI MİMAR ABDÜL BATUR, PROJELERİNİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYOR

Kontrollü normalleşme sürecinin

başlaması ile birlikte Konak’ta da çalışmalar

ivme kazandı. Konak Belediye Başkanı Abdül

Batur’un başlattığı yerinde kentsel dönüşümün

ayak sesleri, sosyal dönüşüm ile geldi. Toros

Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryerinin

tamamlanması ile start alan dönüşüm atağı,

peşinden gelen ve sayısı yirmiyi bulan

projelerle devam ediyor. Odak noktaya binaları

değil insanı koyarak, o bölgede yaşayan halkın

sesini duyarak çalıştıklarını dile getiren Konak

Belediye Başkanı Abdül Batur, şöyle konuştu:

“Sosyal yaşam alanlarının göz ardı edildiği,

insanları binalar içerisine sıkıştıran, nefes

aldırmayan bir kentsel dönüşüm, sadece bina

dikmektir. Bu sebeple bizim Konak’ta

yapacağımız kentsel dönüşüm, Narlıdere’de

yapmış olduğumuz gibi tüm sosyal donatıları

ile beraber olacak. O bölgede yaşayanların

komşusu değil binası değişecek. Pazaryeri,

spor merkezi, semt merkezi, kreşi, yeşil alanı,

etkinlik salonu yakınında olacak. İşte bu

yüzden kentsel dönüşüm çalışmalarımızın

arifesinde Toros Sosyal Tesisi ve 

Pazaryerini tamamladık. Aynı çalışmaya

Beştepeler bölgesinde de başlıyoruz. 

Yaşanılan binaları geliştirmek, yeniden inşa

etmek her zaman yapılır. Esas olan, insanın

kendisini geliştirebileceği, sosyal ve 

kültürel anlamda zenginleşebileceği,

sporunu yapacağı, kendisini iyi ve mutlu

hissedeceği bir yaşam alanı oluşturmak. 

İşte biz Konak’ta bunu yapıyoruz.”

Gültepe’nin gözbebeği olacak

Gültepe Güneş Caddesi üzerinde, eski

ekmek fabrikasının bulunduğu alan üzerinde

inşa edilen Gültepe Spor Kompleksi,

Gültepe’ye yakışan bir merkez olacak. Yapımı

çok yakında tamamlanacak komplekste halı

saha, takımlarını destekleyecek sporseverlerin

keyifle maç seyredeceği 300 kişilik tribün,

kapalı voleybol ve basketbol sahası, pilates,

fitness gibi çeşitli spor aktiviteleri için ayrılmış

3 salon, otopark ve bisiklet parkı yer alacak. 

Sırada Beştepeler var

Gültepe’nin ardından kentsel dönüşümün

uğrayacağı ilk adreslerden biri de Dayıemir,

Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye,

Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1.

Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs

ve Zafertepe mahalleleri olmak üzere toplam

14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı

kapsayan Beştepeler bölgesi olacak. İmar planı

revizyon çalışmaları başlayan bölge, kentsel

dönüşümden önce sosyal hayatı canlandıracak

ve bölgeye değer katacak sosyal tesis ve kapalı

pazaryerine kavuşacak. Toros

Sosyal Tesisi ve

Kapalı
Pazaryerinin bir

benzeri,
Beştepeler’e de

yapılacak.

Konak
Belediyesi,

Beştepeler’e

kazandıracağı yeni

tesisini 1.
Kadriye’de,

toplam 6
bin

500

metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde kuruyor.

Dört katlı olacak tesisin bodrum katında 25

araçlık kapalı bir otopark, üst katlarında ise 

72 tezgâhlı bir pazaryeri ile nikâh törenlerinin

de yapılabileceği, 195 kişilik çok amaçlı bir

salon bulunacak. Tesiste sanat, hobi ve

meslek edindirme kurslarının düzenleneceği

bir semt merkezi ile açık hava sineması 

olarak da değerlendirilebilecek, 50 kişilik bir

açık amfi yer alacak. Sosyal tesis ile beraber

bölgeye yeni bir muhtarlık binası, zabıta

noktası ve taziye evi de kazandırılacak. 

Eşrefpaşa pazaryeri yeni yerine...

Bayramyeri’nde, Tarihi Roma Yolu’nun

başlangıcında kurulan Eşrefpaşa Pazarı,

yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.

Yağhaneler’de bulunan jandarma bölgesinin

boşaltılmasının ardından uygulanacak 

proje ile Eşrefpaşa pazarı modern ve 

kullanışlı bir pazaryerine kavuşacak. 

Aydın Erten Rekreasyon Alanı

Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon

Alanı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan

Konak Belediyesi’ne tahsisi gerçekleşti. 

Yakın zamanda başlayacak çalışmaların

ardından yemyeşil ağaçların altında, 

Körfez’i kuşbakışı izlemek mümkün olacak. 

Biraz da göklere bakalım

Çınarlı Rekreasyon Alanı, heyecanlandıran

bir projeye ev sahipliği yapacak. Alanda

inşa edilmesi planlanan Planetaryum ile

özellikle çocukları sevindirecek. Ferahlı

Mahallesi’nde inşa edilecek Cemevi ile

vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirebileceği

modern bir ibadethaneye kavuşacak. 

Şehrin Nefes Durakları

Kentsel dönüşümün en önemli iki

tamamlayıcısı olan sosyal donatılar ve yeşil

alanlar Konak’ın dönüşümünde başrolde.

Şehirde yeni park ve yeşil alan için alan

bulunmamasına rağmen Konak Belediye

Başkanı Abdül Batur’un talimatı ile en ufak bir

boşluk dahi değerlendiriliyor. İmar planı

düzenlemelerinde yeşil alana ayrılan değerler

yükseltilirken, şehir içinde atıl durumda olan

küçük alanlar da parka dönüşüyor. Bu

alanlardan biri yeniden düzenlenerek kullanışlı

bir hale getirilecek olan Eşrefpaşa Giritliler

Parkı olurken bir diğeri ise Konak ve 

Bornova sınırında oluşturulacak yeni yeşil

yalan ve park olacak. Rod-kar İş Merkezi

yakınındaki alanın yaklaşık 1230 metrekaresi

park, 570 metrekaresi ise yeşil alan olarak

değerlendirilecek. Konak’a yeni bir nefes

alma durağı oluşturacak olan parkta kafeler,

yürüyüş ve dinlenme alanları yer alacak. 

Tarih ortaya çıkıyor

Konak Belediyesi kentsel dönüşüm ile

beraber ilçedeki tarihi dokunun ortaya

çıkarılması için de faaliyet içerisinde olacağı bir

döneme giriyor. Restorasyon çalışmalarının

ardından yeniden işlevsel hale gelecek tarihi

mekanlar turizm, eğitim, sosyal ve kültürel

faaliyetler, üretim ve birçok alanda hizmet

verecek. Kemeraltı ve çevresini kapsayan

İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin, UNESCO

Dünya Mirası geçici listesine dahil edildiğini

hatırlatan Konak Belediye Başkanı Abdül

Batur, çalışmaların artık daha programlı,

daha koordineli, daha entegre

gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Tüm paydaşları bir araya getirebilecek bir

Kemeraltı Müdürlüğüne ihtiyaç olduğunu

söyleyen Başkan Batur, şöyle konuştu:

“Kemeraltı, Basmane, Kadifekale bizim

altın üçgenimiz. Bu bölgede tarihi dokuyu

ortaya çıkaracak her çalışma, kentin değerine

değer katacaktır. Kemeraltı’nın UNESCO

geçici listesine girmesiyle bölgenin önemi daha

da anlaşıldı. Biz çalışmalarımızı İzmir

Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde

yürütüyoruz. İstiyoruz ki şehrimize gelen

turist Konak Pier’den Kemeraltı’na doğru

girsin, düzeniyle, aydınlatmasıyla tarihi

dokuyu daha da vurgulayan sokaklardan

geçsin, oradan Havra Sokağı’na uzansın, 

hem Çarşı’yı gezsin hem sinagogları gezsin,

oradan Agora’ya çıksın, İzmir’in tarihini

solusun, ardından Kadifekale’ye doğru

uzansın, surları ve antik tiyatroyu görsün,

oradan şehre bakmanın keyfini yaşasın. Tüm

bunlar hayal değil. Doğru, planlı çalışma ile

yapılabilecek işler. Bunun için hepimiz elimizi

taşın altına koyuyoruz. Büyükşehir, yağmur

suyu drenaj çalışmalarında ikinci etaba başladı.

Bizler Alanyalı Konağı restorasyonumuzu

tamamladık. İstiklal Okulu ile ilgili çalışmalar

devam ediyor. Çakaloğlu Han, Büyük

Demirhan gibi simge yapılarla ilgili

çalışmalarımız sürüyor. Sadece Kemeraltı’nda

değil, Basmane, Kemer, Halilrıfatpaşa, 

Şehitler Caddesi’nde de restorasyon

çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Alanyalı Konağı 

19. yüzyılda inşa edilen ve döneminin

mimari özelliklerini barındıran heybetli binanın

restorasyonu tamamlandı. Kestelli olarak

bilinen bölgede konumlanan 3 katlı bina,

içerisine girenleri tarihi dokusuyla büyülerken,

restorasyonu sırasında ortaya çıkan iki sürpriz

tarihi keşif ise ilçenin tarihi dokusunun değerini

ve önemini bir kez daha hatırlattı. Konağın

avlusunda yer alan kaçak yapıların yıkılması ile

ortaya çıkan tarihi sarnıcın ardından binanın

sokağında da tarihi su kanalı ortaya çıktı. 

Tarihi Meclis ve Kültür Binası 

Konak Belediyesi bir tarihi yapıyı daha

İzmir’e kazandırıyor. Tarihi Havagazı Farikası,

Elektrik Fabrikası, Tariş Üretim Deposu,

Sümerbank Basma Fabrikası, un fabrikaları ve

üretim depolarının bulunduğu alanda, aktif

olduğu yıllarda üretim deposu olarak inşa

edilmiş, günümüzde ise atıl duruma geçmiş taş

bina,  Konak Belediyesi Tarihi Meclis ve

Kültür Binası olarak hizmete girecek.

Gelişmekte olan Liman arkası bölgesinin

sosyal ve kültürel yönüyle önemli bir halkası

olacak bina, restorasyonu tamamlandıktan

sonra İzmir’e çok yönlü hizmet sunacak.

Selçuk Yaşar Müzesi’ne ait restorasyonu süren

eski un fabrikası binası ile yan yana yer alan

bina, Konak’ın tarih ile kucaklaşmasının

sembollerinden biri olacak. Hem Konak

Belediyesi’nin meclis toplantılarına ev

sahipliği yapacak hem de çeşitli sergilerle

sanata kucak açacak bina bulunduğu 

bölgeyi bir sanat sokağına çevirecek. 

İkiçeşmelik Çeşmeleri

İkiçeşmelik’e adını veren tescilli

çeşmelerin özgün sınırlarını ve haznesini 

ortaya çıkarmak üzere harekete geçen 

Konak Belediyesi, yapılacak restorasyon

çalışması ile çeşmeleri yeniden hayata

döndürecek. Çalışmanın sonunda, 

çeşmelerin gerisinde yer alan tarihi 

bina da ortaya çıkacak. Gecekondulaşma

sonucu görünmez hale gelen bina, 

eklentilerin kaldırılması ve restorasyonun

ardından özgün haline kavuşacak.

Kamulaştırmanın sonrasında 

yapılacak restorasyon projesinin uygulanması

ile tescilli bina ve çeşmeler ortaya çıkacak. 

Kemer İstasyonu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir

Yolları’ndan Konak Belediyesi’ne tahsis edilen

Kemer İstasyonu, yakında yeni işlevi ile halkın

hizmetine açılıyor. Özgün yapısı ile dikkat

çeken bina Madde Bağımlılığı ile Mücadele

Merkezi olarak hizmet verecek. TCDD’den

Konak Belediyesi’ne tahsis edilen bir diğer

bina da tarihi Hangar Binası oldu. Hangar

binası da Kemer İstasyonu gibi restore edilerek

yeni işlevi ile İzmirlilerin hizmetinde olacak.

İkizevler
Mecidiye Mahallesi Halilrıfatpaşa 

Caddesi üzerinde yer alan,  56 ve 58 kapı

numaralı ikiz binalar aslına uygun şekilde

yapılan çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı.

Yıkılma tehlikesi yüzünden uzun yıllar

mahalleliye korku yaşatan metruk haldeki iki

bina, özgün özellikleri korunarak restore edildi.

Toplam 585 metrekarelik alanıyla İkizevler,

bulunduğu bölgenin değerine değer katacak

ve sosyal hayata katkı koyacak.  

İstiklal İlkokulu 

Hem tarihi dokuyu ortaya çıkaracak hem

de gençlerin gelişimine katkı sunacak bir proje

de Eşrefpaşa ve Kestelli Caddelerinin

köşesinde bulunan tarihi İstiklal İlkokulu

binasında devam ediyor. Yıllarca eğitim yuvası

olarak hizmet vermiş, daha sonradan ise atıl

durumda kalarak çocuk seslerinden uzak

kalmış olan İstiklal İlkokulu, restorasyonun

ardından çocuk ve gençlerin yararlanabileceği

bir öğrenme merkezine dönüşecek.

Silahhane Binası 

Konak Belediyesi’nin tarihi ayağa

kaldıracak bir başka restorasyon çalışması da

Basmane’deki tarihi Silahhane binasında

yapılacak. Basmane Semt Merkezi’nin 

hemen yanı başında yer alan, Konak

Belediyesi Kadın Müzesi’ne de komşu olan

bina, tarihi günümüzle buluşturan 

çalışmalar arasındaki yerini alacak. 

Kıllıoğlu Hamamı 

Basmane’nin tarihi dokusu içerisinde

unutulmuş bir yapı daha Konak Belediyesi’nin

girişimi ile gün yüzüne çıkıyor. Yakın 

zamana kadar, tarihi değeri unutularak 

odun ve kömür deposu olarak kullanılan

Kıllıoğlu Hamamı, yapılacak restorasyonun

ardından tüm heybetiyle yeniden ortaya

çıkmak için gün sayıyor. 

Büyük Demir Han 

Konak Belediyesi’nden bir tarihi

dokunuş da Büyük Demirhan’a olacak.

Kemeraltı Çarşısı’nın tarihi mekanları 

arasında yer alan Demirhan’ın ortasında

keşfedilen mescit, Konak Belediyesi’nin

çalışması ile görünür hale gelecek. 

Çakaloğlu Han 

Kemeraltı’nın tarihi hanlarından 

Çakaloğlu Han da Konak Belediyesi’nin 

tarihi dokuyu ortaya çıkaran çalışmaları

arasındaki yerini alıyor. Girişindeki tarihi

çeşme ile dikkat çeken han, tarih ile

günümüzün buluştuğu mekanlardan olacak. 

Kırım Tatar Türkleri Evi

Eşrafpaşa’da ki Kırım Tatar Türkleri 

evi, yapılacak restorasyon çalışması ile 

şu anki viran görünümünden kurtarılarak ilk

günkü görünümüne kavuşacak. Avlusu ve

döneminin mimari özelliklerini sergileyen

tarihi yapısıyla dikkat çeken binanın

restorasyonu Konak Belediyesi’nin tarih

projeleri arasında yer alıyor. 

ÇINARLI PLANETARYUM

TARİHİ MECLİS VE KÜLTÜR BİNASI

BEŞTEPELER SOSYAL TESİ̇Sİ VE KAPALI PAZARYERİ

‘İş yapmaya geldik’
‘İş yapmaya geldik’
‘İş yapmaya geldik’
‘İş yapmaya geldik’
‘İş yapmaya geldik’

Konak Belediyesi’nin restorasyonu süren en önemli çalışmalarından biri de

Tepecik’te devam ediyor. Tamamlandığında Roman Kültür Merkezi olarak

hizmet verecek olan tarihi binanın geçmişi 1900’lü yılların başına uzanıyor.

Tarihi günümüzle buluşturacak olan binada sosyal ve kültürel etkinliklerin

yanı sıra bölgeyi geliştirecek eğitim faaliyetlerine de yer verilecek.

Roman Kültür Merkezi
Roman Kültür Merkezi
Roman Kültür Merkezi
Roman Kültür Merkezi
Roman Kültür Merkezi

TARİHİ MECLİS VE KÜLTÜR BİNASI

ROMAN KÜLTÜR MERKEZİ

Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryerinin yapımı tamamlandı. Kapalı Pazaryeri

şubat ayında hizmete başladı. Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip tesisin

tamamının hizmete açılması için sayılı günler kaldı. Tesiste, 137 tezgâhlı kapalı

pazaryerinin yanı sıra, 184 kişilik nikâh salonu, 350 kişilik düğün salonu, aşçılık ve

pastacılık kurslarının düzenlenebileceği semt merkezi, kreş, spor salonu hizmet verecek.

Sosyal dönüşüm Toros’la başladı

Sosyal dönüşüm Toros’la başladı

Sosyal dönüşüm Toros’la başladı

Sosyal dönüşüm Toros’la başladı

Sosyal dönüşüm Toros’la başladı

“Konak’ta artık çalışma zamanı”

“Konak’ta artık çalışma zamanı”

“Konak’ta artık çalışma zamanı”

“Konak’ta artık çalışma zamanı”

“Konak’ta artık çalışma zamanı”

Göreve gelir gelmez Gültepe planlarını revize eden,

mevcut planlardaki kişi başına düşen 0,86 metrekarelik

yeşil alanı 9 metrekareye çıkaran bir çalışmaya imza

atan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geride kalan

bir yılda kâğıt üzerinde hazırladıkları çalışmaların artık

hayata geçeceğinin altını çizdi. “Konak’a oturmaya

değil iş yapmaya geldik” diyerek üretken bir döneme

girmek üzere olduklarını vurgulayan Başkan Batur,

sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk bir yılımızda projelerimizi

tamamladık. Pandemi süreciyle beraber ‘önce sağlık,

önce halk sağlığı’ diyerek yatırımlarımızı

durdurmuştuk. Şimdi ise yeni bir sürecin içerisindeyiz.

Konak’ta artık iş yapma zamanıdır. Kâğıt üzerindeki

projeleri birer birer hayata geçirme zamanıdır.”
Abdül
Batur
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TOROS SOSYAL TESİSİ VE PAZAR YERİ

İSTİHDAM SİTEMİ
İYİ Partili Kırkpınar; istihdam konusunda daha hassasiyet göste-

rilmeliydi diyerek Ankara ve İstanbul’da durum çok faklı dedi.

EKONOMİYE 

‘ALMANYA’ 

YANSIMASI

2023’TE KARAR
TRIBUNLERIN

‘BUNU DA 

KONUŞUP

TARTIŞSINLAR’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer; pandemi sürecindeki çalış-

maları anlatarak hükümete yüklendi. 

Öte yandan Soyer; 3 yıl sonra Kordon'da 

denize girilebileceğini söyleyerek; " 

Şimdi iyi niyetlilerse, bunu konuşup 

tartışsınlar." dedi.

İşte o açıklama:

Devlet ücretsiz maske dağıtamadı, 

biz 6 milyon 750 bin maskeyi İzmirlilere 

ücretsiz ulaştırdık. Salgın sırasında 180 

bine yakın aileye sosyal yardım ulaştır-

dık. İddia ediyorum üç yıl sonra (Kor-

don) şurada denize gireceğim. Şimdi iyi 

niyetlilerse, bunu konuşup tartışsınlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Millet-

vekili Hamza Dağ, 1 yıllık görev süresini geride 

bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 

hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“SOYER, GAFLARLA  

GÜNDEME GELİYOR”

30 Haziran 2020 / Sayı: 96

SİYASETTE OY DALGALANMASI

Mustafa  
İduğ

Gü-
zelliğin 

ayrılmaz bir 

parçası haline 

gelen vücut takıla-

rı, bu sezon sıklıkla 

karşımıza çıkıyor. 

Seksi, çarpıcı ve 

modern duran 
vücut takıla-

rı, kadın-
lara ayrı 
bir şıklık 

katıyor. 
2’DE

30 Ağustos 2020 / Sayı: 98

30
AĞUSTOS

ZAFER

BAYRAMI BIR milletin kaderini değiş-

tiren ve 22 gün, 22 gece süren 

Büyük Taarruz, 

Afyon’da başladı, 

Izmir’de “zafer” 

ile son buldu.

30 AĞUSTOS SADECE 

BİR TARİH DEĞİLDİR
30 Ağus-

tos 1922’de 

Dumlupı-

nar’da Mus-

tafa Kemal’in 

başkomutan-

lığında za-

ferle sonuç-

lanan Büyük 

Taarruz’un 
98. yılı... Hamdi Türkmen 5’TE

ALACATI’DA SES 

ISYANI SURUYOR!

Geçtiğimiz yıl yüksek sesli müzik nedeniyle rezervasyon iptalleri yaşayan Alaçatı, bu yıl da  

aynı sorundan muzdarip. Sosyal medyada da gündem olan gürültü kirliliği, çözüm bekliyor

YAPAMAYACAĞIN konularda neden 

topluma söz verdin? İnsanları neden 

kandırdın? Ya geleceksin deli Ekrem olarak 

kirliliğe son vereceksin, ya da çıkıp özür 

diliyorum diyeceksin.

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

‘EKO’ ALAÇATI ÇÖZÜM BEKLİYOR

35-40 MİLYAR DOLAR

İzmir’in, hatta dünyanın 

gözde tatil merkezi Alaçatı, 

yine gürültü kirliliğiyle gün-

demde. Hep gürültüyle anılan 

Alaçatı’da orada yaşayan 

vatandaşlardan, gazetecilere, 

sanatçılara kadar herkes yine 

aynı konudan şikâyetçi. Öyle 

ki; sosyal medyada da herkes 

veryansın ediyor, protestoya 

çağırıyor...

YETKİ KİMDE?

Bazı yerlerde bu denetim 

yetkisi belediyelerde, kimi 

yerlerde ise, çevre il müdür-

lüklerinde... Ancak kuşkusuz, 

yetkiden ziyade denetim bu 

işin çözüm odağı. Belediyele-

rin denetimleri sıklaştırması 

ve alabileceği önlemler, Alaça-

tı’nın birkaç yazdır süregelen 

bu gürültü sorununa neşter 

olacak.

Müziğin 
istilası 
altında

Gürültüyü 
denetim 

önler
Kirliliğe 

karşı 
isyan

DENIZ SIPAHI:

Alaçatı’nın o dar gü-

zel sokaklarını kim-

senin görecek hali 
kalmadı. 
Gece ya-
rılarında 
meyhane 
havası 
müzikle-
riyle artık 
sıradan 

bir yer... Popüler 

kültürün popüler 

müziğin istilası 

altında... 

CELAL BAYRAKTAROĞLU:

Alaçatı Turizm Dene-

ği Başkanı: Her sene 

gürültü için önlem 
alınacağı 
söyleni-
yor ancak 
hala 
alınama-
dı. Çeş-
me’deki 
denetimi, 

Çeşme Belediyesi’nin 

yapması gerekir. Gü-

rültüyü ancak yerin-

de denetim önler.

FAZIL SAY:

Biz muhabbete gel-

mişiz, iyi müzik din-

lemek istediğimizde, 
kapanırız 
köşemize 
dinleriz. 
Iyi müzik 
dikkat 
gerekti-
rir, emek 
ve ruh 

gerektirir. Devrim 

yapalım... Kıstıralım 

sesi... Ses kirliliğine 

karşı isyan. 

IZMIR Tabip Odası Baş-

kanı Op. Dr. M.Lütfi Çamlı; 

İzmir’de vaka sayılarında bir 

artış yaşandığını ifade ederek;  

“Bu süreçte hala  

pandeminin de-

vam edeceğinin, 

giderek büyü-

yen bir tehlike 

olduğunun 
ben çok iyi 
algılanmadı-

ğını düşünü-

yorum” dedi. 

5’TE

İZMİR’DE BÜYÜYEN TEHLİKE

Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken; 

İzmir’de artış gösteren vaka sayıları tedirginliğe neden oluyor

‘Pandeminin 

devam edeceğinin, 

giderek büyüyen 

bir tehlike oldu-

ğunun ben çok iyi 

algılanmadığını 

düşünüyorum’

KARADENIZ’DEKI doğalgaz keşfi, 

bir çok soruyu da beraberinde ge-

tirdi. Istanbul Teknik Üniversitesi 

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 

Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldıray 

Palabıyık yanıtladı. 7’DE

KARADENİZ’DE 

BÜYÜK KEŞİF

SEZONUN 
EN 

SEKSİ 
PARÇASI

VENEZUELA’DAN ithal edilecek 

bin 500 tonluk peynir, tepkileri de 

beraberinde getirdi. Türkiye’nin 

toplam peynir üretimi 2019 verileriyle 

671 bin 497 ton iken, bu ithalatın ne 

derece gerekli olduğu ise akıllarda soru 

işareti bıraktı.  6’DA

TARIHTE veba salgını da önemli 

toplumsal ve siyasal dönüşümlere 

yol açmıştır. Bu küresel salgının 

da, büyük dönüşümlere yol açması 

beklenmektedir. Tarihteki en önemli 

olup olmayacağını ise zamanla 

göreceğiz.  4’TE

KONAK Belediye Başkanı Abdül 

Batur, KHK’lı olarak çalışan ve 

belediye şirketine geçiş süreçlerinin 

tamamlanmasını bekleyen 745 işçiye 

müjdeli haberi verdi. Batur, çalışanların 

haklarının verileceğini açıkladı.

FACEBOOK, TOBB, ICC ve Habitat’ın 

İstanbul’da faaliyete geçirdiği topluluk 

merkezi Facebook İstasyon’un 

İzmir’deki uydu merkezi Bornova’da 

kuruluyor. 

PEYNIR ITHALATINA 

IHTIYAÇ VAR MI?

KOVID-19 GELMIŞ GEÇMIŞ 

EN ÖNEMLI SALGIN MI?

KONAK’TAN 745 

KHK’LI IŞÇIYE MÜJDE

BORNOVA’YA FACEBOOK 

ISTASYONU

10 Kasım 2020 / Sayı: 101

Özlem ve saygıyla anıyoruz

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ,   

ASLA UNUTTURAMAYACAKLAR… 

Gazi Mustafa Ke-

mal Atatürk’ü, ha-

yatını ve bu vatan 

için yaptıklarını, 

elbette sadece bir 

yazı ile anlatmak 

mümkün değil. 

TÜRK tarihinin en önemli lider-

lerinden biri olan, Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün 82. yıl ölüm 

dönümünü rahmet ve şükranla yâd 

ediyoruz. O büyük lideri sadece 10 

Kasım’da değil, her gün hayatı-

mızın her dakikasında anmalı ve 

onun bize miras bıraktığı, düşünce-

leri, ülküyü, hedefleri ve yaptıkla-

rını hayatımızda tatbik etmeliyiz.. 

Hamdi TÜRKMEN 2’DE

İZMİR’DE yaşanan depremin ardından 

ÇMO İzmir Şubesi’nden yapılan açıklama-

da, kimyasal tehlikeye dikkat çekildi. Açık-

lamada, yıkımların yaşandığı bölgelerde 

radon, asbest, cıva, sülfür, klor gibi solunma-

sı sakıncalı gazlar ortaya çıktığı ve dikkatli 

olunması gerektiği ifade edildi. 4’TE

KORONAVİRÜS salgını sürecinde 

uygulanan ekonomi paketlerinin 

yansımaları sürüyor. Aile Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 

Sosyal Koruma Kalkanı’ndan 

İzmir’den  1 milyon kişinin 

yararlandığını açıkladı  8’DE

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. 

Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi 

olarak hedeflerinin 200 deprem-

zede aileyi evlerine kavuşturmak 

olduğunu söyledi.

SİZLERE yaşam döngümüzün hem 

sağlıklı, hem kaliteli hem de uzun 

süreli olmasında etkisi yüksek dost 

bakterilerimiz ve onların sağladıkları 

değerlerden bahsedeceğim.   

DYT. BURÇİN ÇELİKEZER’DE 8’DE

ENKAZ ALANLARINA 

YAKLAŞILMAMALI!

BAKANLIK  

VERİLERİ PAYLAŞTI

PRE-PRO-POST 

BİYOTİKLER

DİKKAT ÇEKEN YORUM

İZMİR’DE yaşanan 6,9 şiddetindeki 

büyük depremin ardından, en çok 

tartışılan konulardan birisi de imar 

barışı oldu. İYİ Partili Çıray, büyük 

deprem sonrası yaşanan can kayıp-

larının ana sebebinin imar barışı 

olduğunun altını çizerek ‘İmar barışı 

siyasetçilerin en büyük günahıdır’ 

yorumunda bulundu.  

‘İMAR BARIŞI’ ÇIKIŞI 

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çı-

ray, Ben Haber’e yaptığı açıklamada, 

seksenli yıllardan bu yana çıkarılan 

imar barışlarına ilişkin “Türkiye gibi 

cennet bir ülkeyi, imar aflarıyla otu-

rulamaz hale getirdik. Onların sonuç-

ları böyle teknik yeterliliği olmayan 

binalarda oturulmasına ve ölümlere 

sebep oluyor” dedi. 3’TE

İzmir, 30 Ekim’de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremin yaralarını sarmaya 

çalışırken, yıkılan binalar bir kez daha ‘imar barışı’ tartışmalarını gündeme getirdi.

30 Ekim Cuma 
günü, saat 

14.51’de hepi-

mizin yüreğine 

ateş düşüren 

ve 115 canımızı 

kaybetmemi-

ze neden olan 

6,9’luk depre-

mi unutmadık, 

unutmayacağız. 

Koronavirüs salgını, en çok esnafı 

vurdu. Yapılan çalışma, ekonominin 

‘kara raporu’nu ortaya çıkardı…

İmar Barışı tartışmaları alevlendi. İYİ Partili Çıray:

SIYASETCILERIN  
EN BUYUK GUNAHI

YAŞANAN bu felaket, sadece tutukla-

nan müteahhitlerin üstüne mi yıkılacak? 

İmara açılan tarım arazilerinin, çürük 

raporu olmasına karşı önlem alınmayan 

binaların, sıklıkla tartışılan ve binlerce 

kişinin yararlandığı ama ‘sorumluluk 

vatandaşta’ ibaresiyle bu güne kadar im-

zalanan ‘imar barışı’nın temelini atanlar 

bunun hesabını vermeyecekler mi? İler-

leyen zamanlarda bizler de bu konuların 

takipçisi olmaya devam edeceğiz. 5’TE

İZMİR DEPREMİNDE 

AĞIR BİLANÇO

İZMİR’DE ESNAF İFLAS EDİYOR!

115CAN

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği (İESOB), koronavirüs pandemisi 

sürecinde esnaf ve sanatkar-

ların durumunu irdeleyen 

bilimsel bir çalışma hazırla-

dı. Çalışmada esnaf ve sa-

natkarların işlerinin yüzde 

83 oranında düştüğü, yüzde 

26 oranında istihdam kaybı 

yaşandığı belirtildi. 6’DA

ARTIK ÇOK 

DAHA BULAŞICI

DÜNYA çapında 47 milyondan fazla 

insana bulaşan koronavirüs ile ilgili 

çarpıcı bir araştırma yapıldı... ABD’de 

yapılan ve 5.000’den fazla hastanın dahil 

olduğu araştırmada corona virüsünün 

ilk ortaya çıktığı dönemden daha bula-

şıcı bir hale döndüğü ve yeni belirtileri-

nin olduğu ortaya çıktı..  3’TE

200 AİLEYE YENİ 

EV HEDEFİ

23 Nisan 2021 / Sayı: 106

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

NASIL KI kurumlar yaşlarıyla çınarlaşırsa, gazeteler de 
yıllar yılı yazdıklarıyla, dokunuşlarıyla çınarlaşırlar.  
10 yıldır tek gayemiz bu kentin, kültür ve medeniyet in-
şasında karşısına çıkacak engelleri önceden haber vermek 
oldu. Bu yolda en büyük yoldaşımız sizler oldunuz.

2012 yılında 6 ay ara ile “MERHA-
BA’’ başlıklı ile iki yazı yazmışım.

Bu yazılarda iki farklı müjdeyi 
dostlarımla paylaşmışım. Ilklerin 
kenti Izmir’de, Türkiye’de ilk in-
ternet televizyonu BEN TV ve BEN 
HABER sitesini Izmir ve tüm dünya 
ile buluşturmuşuz, bir süre sonra da 
BEN HABER GAZETESI’NI devreye 
almışız.

Biliyorsunuz koyu IZMIRLI 
görünüp, bu şehirde oluşturulmaya 
veya yapılmaya çalışılan her projeye 
olumsuz yaklaşanlar, o günlerde bize 
bir ömür biçmişlerdi; “6 aydan fazla 
yaşamaz’’.

6 ay değil 6 yıl değil tam 10 yıldır 
varız ve yayındayız.

Bize o günlerde ömür biçenleri 
mahcup ettiğimiz için üzgün olduğu-
mu söyleyemem. Meslekte başarının 
yarısı, o konuyu çok iyi bilmekse, 
diğer ve en önemli yarısı da sizi her 
zaman destekleyen dostlarınızdır.

Biz onuncu yılımıza hem mesleği-
mizi çok iyi yaparak, hem de dostları-
mızın sayesinde geldik.

“Haberin merkezi” olma iddia-
sıyla 10 Yıl önce çıktığımız bu yolda 
televizyon, internet ve gazete haber-
ciliğini bir araya getirdik. Haberi en 
hızlı, en doğru, en güvenilir biçimde 
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı 
Cumhuriyet değerlerinden ödün ver-
meden, izleyicilerimiz ve okuyucula-
rımızla buluşturmayı hedefledik.

BEN HABER çatısı bu şehirdeki 
48 yıllık meslek hayatımda yayına 
soktuğum 6. medyaydı.

Yüzlerce genç yeteneğin bu mes-
lek ile buluşmasına aracılık ettim. 
Beraber çalıştığım birçok arkadaşım 
başta Istanbul olmak üzere Türki-
ye’nin birçok ilinde başarıyla meslek-
lerine devam etmektedirler.

Yapmak istedikleri meslek ile 
buluşan genç arkadaşlarımın mutlu-
lukları, bana yaşadığım tüm stres ve 
yorgunluklarımı unutturmaktadır.

10 yılda Türkiye’nin gündemine 
birçok konuyu getirdik.

Burada belli başlılarını bile yaz-
sam bu sayfa az gelir.

Buradan bizim onun-
cu yılımızı kutlayan, 

bu uzun maratonda 
bizi hiçbir zaman 
yalnız bırakmayan 
dostlarıma binlerce 
kez teşekkür ediyo-
rum. Var olun, sağ 

olun...   

10 YIL

EROL YARAŞ

ÇIĞLI’NIN ILK OYUNCAK 
KÜTÜPHANESI AÇILDI

BORNOVA’YA  
YATIRIM YAPIYORUZ

ÇOCUKLARIN yüzündeki gülüm-
semenin kıymetli olduğunu belirten 
Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi 
olarak paylaşmayı, dayanışmayı, 
doğaya saygıyı öğretmeyi sorumluluk 
kabul ediyoruz.” dedi. 10’DA

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mus-
tafa İduğ, söz verdikleri yatırımları 
tamamladıklarını söyledi. İduğ, eko-
nomik şartlara rağmen mali disiplin 
sayesinde yatırımlara devam edecekle-
rini ifade etti. 12’DE

MB’NIN Reeskont Kredilerindeki 
tıkanıklığı gidermesi gerekiyor. 

Yeni yatırımlar için TCMB 
kaynaklı orta ve uzun 
vadeli reeskont kredile-
ri ihracatçılara yeniden 
sunulup artırılmalıdır. 

Kurdaki dalgalanma 
ihracatçının öz 
sermayesini eritti, 

acilen finans-
mana ihtiyaç 
var. 16’DA

2021’IN FATURASINI 
2022’DE ODEYECEGIZ

GIRDI FIYATLARINI ARTTIRAN HÜKÜMET TARIMIN BITIŞINI SEYREDIYOR

Türkiye için 2022 yılının kolay geçmeyeceği belli oldu. Elektrik, doğalgaz, benzin,  
motorin, LPG gibi ürünlere yapılan zamlar, maliyet artışını ve fiyat artışı getirecektir.

MARKETLERDE 20 TL ALTI BAKLİYAT YOK
2021 yılında yaşanan kuraklığın etkisi ile 
buğday, arpa, nohut, mercimek gibi birçok 
üründe ciddi üretim kayıplarına neden 
oldu. Buğday fiyatı 5 bin liraya, arpa da 4 
bin liranın üzerine çıktı.Fiyatlar aldı başını 
gitti. Bugün marketlerde kilosu 20 liranın 
altında bakliyat ürünü kalmadı. 

ÇİFTÇİNİN İŞİ ÇOK ZOR
ZAMLAR gübre, ilaç, tohum başta olmak 
üzere bir çok girdinin fiyatını artıracak. 
Litresi 14 liraya mazot, kilosu 14-15 liraya 
gübre alacaksınız, bunun üzerine tohumu, 
ilacı, işçiliği ekleyeceksiniz ve bu fiyatlarla 
ürünü kaça mal edip kaçtan satacaksınız? 
Çiftçinin işi gerçekten çok zor. 3’TE

BUCA METROSU’NUN 
TEMELI 14 ŞUBAT’TA

KONAK’TA HIZMETE, 
YATIRIMA DEVAM

ÇOCUK SENFONI ÜLKE 
SINIRLARINI AŞACAK

IZMIR Büyükşehir Belediyesi raylı 
sistem yatırımlarına bir halka daha 
ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, “Buca Metrosu, sadece 
ulaşım projesi değil, İzmir ekonomi-
sini büyüten bir kaldıraç” dedi. 5’TE

KONAK Belediye Başkanı Abdül 
Batur, “Konak’ta göreve geldiğimiz 
günden bu yana çalışıyoruz. Konak 
için, Konak halkı için yatırıma ve 
hizmete devam. Biz Konak’a hizmete 
geldik” dedi. 9’DA

NARLIDERE Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği Çocuk Senfoni Orkest-
rası’nın prestij projesi olduğunu 
belirten Başkan Ali Engin, “Çocuk 
Senfoni Orkestrası’nın ülke sınırlarını 
aşacağını düşünüyorum” 11’DE

YAPTIRIM GÜCÜ YÜKSEK 
BIR YASAYA IHTIYAÇ VAR

SANAL DÜNYADA 
YENI ÇILGINLIK METAVERSE…

IZMIR Tabip 
Odası Başkanı 
Dr. M. Lütfi 
Çamlı, “Şiddete 
karşı mutlaka 
yaptırım gücü 
yüksek bir 
yasaya ihtiyaç 
var.” 12’DE

METAVERSE, her ne 
kadar günümüzde 
hedeflenen gerçekli-
ğe göre halen soyut 
bir kavram olsa da 
şimdiden milyonlar-
ca doların döndüğü 
bir sektör haline 
dönüştü. 6’DA

“İHRACATÇININ ÖZ SERMAYESİ ERİDİ,
ACİLEN FİNANSMANA İHTİYAÇ VAR”
EİB olarak 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedefimiz var.  
İhracatçıların finansmana erişimindeki engeller ortadan kaldırılmalı. 

YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE
PİYASALAR İSTİKRAR KAZANABİLİR

HAMDİ TÜRKMEN 24’TE HÜSEYİN ASLAN 2’DEÜNAL ERSÖZLÜ 2’DE GÜMAN KIZILTAN 2’DE

115. SAYI VE 
10. YAŞ 

GELECEĞE DOĞRU 
BEN HABER…

10. yılını sevgiyle 
kutluyorum

BEN HABER 
ON YAŞINDA

IZMIR Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu  Başkanı Mahmut Özge-
ner, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Ben 
Haber için değerlendirdi. 14’TE

Ali Ekber 
Yıldırım

Dr. M.  
Lütfi Çamlı

Jak  
Eskinazi


