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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


