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19 Mayıs 
1919, bu tarih, 

Mustafa Ke-
mal Paşa’nın 

Samsun’a 
ayak basarak, 
bugünlerin te-

melinin atıldığı 
bir tarihtir. 

Hamdi Türkmen

98. YILINI KUTLUYORUZ
BU yıl 98. Yıl dönümünü kutlaya-
cağız. Bir gün 19 Mayıs’ı ve diğer 
Cumhuriyet değerlerinin önemli 
günlerini eskiden olduğu gibi 
kutlayacağız. İnanıyor, hem de 
yürekten inanıyorum

O’NUN KADAR ÖNEMLİ
19 Mayıs’ta Atatürk’ün Samsun’a 
çıkışı ne kadar önemliyse, aynı 
gün için en önemli figür Bandırma 
Vapuru’dur. Bu 19 Mayıs’ta sizleri 
Bandırma Vapuru ile tanıştırmak 
istiyorum. 4’TE

Esen plastik AŞ yönetim kurulu başkanı ve EBSO Meclis Başkanı Salih Esen; koronavirüs 
salgını ve dövizde yaşanan dalgalanmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

DÖVİZ İSTİKRARI VURGUSU
DÖVIZDE yaşanan ciddi dalga-
lanmaları yorumlayan Esen plastik 
AŞ yönetim kurulu başkanı ve 
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen; 
“Bir ülkede döviz istikrarı korun-
madığı müddetçe, uzun vadeli 
planlar ve yatırım kararları almak 
asla mümkün olmaz. Kimse kendi-
ni kandırmasın” dedi. 

“OLUMLU BİR GELİŞME”
KORONAVIRÜSÜN kendi 
alanları olan plastik sektörünü 
de etkilediğini ifade eden Esen; 
“Ama bu koronavirüs salgınında 
gördüğümüz kadarıyla özellikle 
tek kullanımlık ihtiyacın artması, 
plastik sektörünün bu yöndeki 
çabalarını da bir ölçüde geliştirdi” 
dedi. 3’TE

KONAK Belediyesi’nin yaklaşık 15 
gün önce “Veresiye defterlerini kapata-
lım” diyerek başlattığı kampanya hem 
vatandaşa hem esnafa ilaç oldu. Hayır-
severler, 430 vatandaşın 55 bakkala 
olan 175 bin TL borcunu kapattı.

BORNOVA Belediyesi ve Türk Kızılayı 
Bornova Şubesi azalan kan stoklarına 
destek olmak için bağış kampanyası 
başlattı. İlk bağışı Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ ve Kızılay Bornova Şubesi 
Başkanı Cemil Kurkut birlikte yaptı.

NARLIDERE Belediyesi, ilçedeki 
kadınlara üretim ve istihdam imkanı 
sağlayan Narlıdere Üretici Kadın Ko-
operatifi bünyesinde, Huzur Mahalle-
si’nde satış mağazası ve kafeterya açtı, 
sosyal mesafe kuralları gözetildi. 

KORONAVIRÜSLE mücadele 
Türkiye’de de devam eder-
ken gözler en az turizm kadar 
önemli olan tarıma da çevrildi. 
Peki normalleşme sürecinde 
tarım ne durumda? 3’TE

IZMIR Büyükşehir Be-
lediyesi, Askıda Fatura 
uygulaması ile Izmirlilerin 
ödeyemediği su faturaları-
nın imkânı olan vatandaşlar 
tarafından ödenmeye baş-
landığını duyurdu.

KONAK’TA ‘DEFTER’ 
KAPATILIYOR

BORNOVA’DAN  
10 BİN ÜNİTE KAN

NARLIDERE’DE 
2.‘ÜRETİCİ MARKET’

NORMALLEŞME 
SÜRECİNDE 

TARIM

SALAŞ
RAHAT

&

TURİZM’DE ‘YENİ NORMAL’

Vaka ve ölüm oranlarındaki 
düşüşle birlikte normalleşme 
adımları da atılmaya başlan-
dı. Bu kapsamda turizmde 
de sezon hazırlıkları başladı. 
(ETİK) Başkanı Mehmet İşler 
otellerin hijyen konusunda 
ciddi önlemler aldıklarını 
ifade ederek, bir kez daha 
‘sosyal mesafe’ çağrısını 
yineledi. 2’DE

SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

ASKIDA 
FATURA 
İZMİR’DE

SEYYAR 

MASKEMATİK

MASKE dağıtımında 

İzmirlilerin sıkıntı yaşama-

ması için her türlü çözümü 

üretmeye devam eden İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, bu 

defa maskematiklerin sey-

yarını yaptı.

KIMSE KENDINI
KANDIRMASIN

Türkiye’de en çok turizm sektörünü yaralayan koronavirüs salgınına iliş-
kin, normalleşme kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

SALGININ gölgesinde kalan 
moda sektörü de, gündeme 
ayak uydurarak insanların 

daha rahat edeceği, salaş 
kıyafetler tasarladı. 2’DE

Mayıs’a giden yol; 
Bandırma Vapuru

Koronavirüs salgını, beraberinde kriz de getirdi


