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SEVR adlı 
prangaya boyun 
eğmeyen Türk 
milletinin, zincir-
leri kırıp, ba-
ğımsızlık aşkını 
sonuçlandırdığı 
büyük zaferin 97. 
yıl dönümünü 
yaşıyoruz. Peki 30 
Ağustos’tan 9 Ey-
lül’e kadar neler 
yaşandı? Atatürk 
önderliğinde 
ordumuz İzmir’e 
nasıl girdi? 9 
Eylül sayımızı 
bekleyin... 

97 YILLIK
BÜYÜK
ZAFER! A+HASTANE

TEDAVİ
HİZMET

EGE Üniversitesi Hastanesi, birkaç yıl içinde adeta 
çağ atladı. Yalnızca iki yıl önce Sağlık Bakanlığı 
kriterlerinde 53 puan alabilen dev hastane, bugün 
96,28 puan alma başarısını göstermiş durumda. 
Başarının taçlanmasıysa A+ unvanıyla geldi.  4’TE

HEM EKOSİSTEM, HEM DE TURİZM TEHDİT ALTINDA!

TALAN GIBI
KATLIAM
Türkiye, ormanlardaki çevre katliamına odaklanmışken, denizlerimiz de büyük bir talan-
la karşı karşıya. Denizlerin filtresi olarak bilinen deniz patlıcanları, azgınca toplanıyor!

DENİZ PATLICANI 
NE İŞE YARAR?

BİR AN ÖNCE DURMALI
TÜRKİYE çevre katliamlarını üst üste 
yaşamaya devam ediyor. Kaz Dağla-
rı’nda yaşananlar ve İzmir’deki orman 
yangını, tüm toplumca yakından takip 
edilirken, yanı başımızdaki denizleri-
mizde yaşananlar da ürkütücü boyutta.
Deniz patlıcanlarının kaçak avlanılma-
sına “dur” denilmezse, ormanlardaki 
kadar büyük bir facia kapımızda!

“MAFYALAŞMA VAR!”
KONUYA ilişkin Ben Haber’e konuşan 
Med Özsoy Group Kurucusu Enver 
Özsoy, “Bu işte artık mafyalaşma var. 
Bunun içinde Çinliler de yer alıyor. 
Artık algarna yöntemiyle gündüz vakti 
Çeşme’de denizi tarıyacak kadar rahat 
davranıyorlar. Deniz patlıcanlarını kur-
taramazsak, önce ekosistemi, sonra da 
deniz turizmini yok ederiz.” dedi. 9’DA

Deniz patlıcanları basit bir deyimle denizlerin filtresi 
ve süpürgesidir. Tek bir deniz patlıcanı yılda 150 ton pis 
kumu temizleyerek kıyıların berrak olmasını sağlar.

“İTTİFAKLAR ZORUNLU...”
İKİ seçimi geride bırakan İYİ Parti’de ger-
çekleştirilen Olağanüstü Kurultay ile birlik-
te oluşturulan Başkanlık Divanı’nda Milli 
Güvenlik Politikaları Başkanı olarak görev 
yapmaya başlayan İzmir Milletvekili Aytun 
Çıray, şartların ittifakları zorunlu hale getirdi-
ğinin altını çizdi ve ekledi: “İttifak olmasaydı 
İstanbul ve Ankara alınamayabilirdi. Şartlar 
partileri birbirine mahkûm hale getirdi.” 6’DA

ORTA GELİR
TUZAĞI...

ŞİDDET...

TÜRKİYE’DE 
kişi başına milli 
gelir 12 yıldır 
10-12 bin dolar 
seviyesini aşa-
mamakta. Eko-
nomistler buna 
orta 
gelir 
tuzağı 
adını 
veri-
yor.

GELİR sevi-
yesi azaldıkça 
kaygı durum 
bozukluğu 
hayatımıza 
girdi. Kaygıysa 
şiddetin ve em-
pati yoksunlu-
ğunun 
ana 
kay-
nağını 
oluş-
turur.

İ. ATTİLA ACAR 10’DA

Zuhal Koçkar 11’DE

MILLET ITTIFAKI NE 
KADAR SURECEK?

Yerel seçimler geride kaldı. Peki Millet İttifakı ne durumda? İYİ Parti’de yeni süreçte neler 
yaşanacak? 3 belediyedeki kayyum nasıl okundu? Ben Haber sordu, Aytun Çıray yanıtladı.

İSTEMEZÜKÇÜLER ELİNİ TAŞIN 
ALTINA KOYABİLECEK Mİ?

İZMİR Enternasyonal Fuarı bu 
yıl kapılarını sponsorsuz 
bir şekilde açacak. Peki 
geçmiş yıllarda Fol-
kart’a sert eleştirilerde 
bulunanlar, bu yıl elini 
taşın altına koya-
cak mı?
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

HEDEF 1 MİLYON FİDAN
İZMİR Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tunç Soyer, “Aşkla İzmir” 
sloganıyla çıktığı yolda, kentteki 
dev orman yangınının yaralarını 
da sarmakta kararlı. Hedefse bir 

milyon fidanla yeşil dokuyu yeni-
den oluşturabilmek!  Bunun için 9 
Eylül’de Zülfü Livaneli’den Haluk 

Bilginer’e kadar birçok sevilen isim 
İzmir’e gelecek.

HAMDİ TÜRKMEN SAYFA 9’DA

KÜLTÜRPARK İLE
FUAR AYRILAMAZ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sı’nın 4. maddesinde geçen bir 
ifade vardır. İfadede ilk 3 madde-

nin değiştirilemeyeceği, değiştirilme-
sinin teklif dahi edilemeyeceği yazar. 
İzmir Enternasyonal Fuarı ve Kültür-
park birlikteliği de İzmir’in Atatürkçü-
lük ve demokrasi ile birlikte değiştiri-
lemeyecek ve değiştirilmesi teklif dahi 
edilemeyecek üç maddesinden biridir. 
Ne yazık ki son yıllarda Behçet Uz’dan 
bugünlere gelen bu aziz emanetin 
muhtevasını anlayamayan bazı aklıev-
veller, Enternasyonal Fuar’ın, Kültür-
park’tan taşınmasını talep etmekte ve 
bu ideolojisi yüksek fakat İzmirliliği 
noksan fikirlerini, sığındıkları koltukla-
rın gücüyle çeşitli mecralardan dillen-
dirmektedirler. 

Unutulmamalıdır ki Enternasyo-
nal Fuar ve Kültürpark, birbirinden 
asla ayrılamayacak, ayrılmaları duru-
munda değerini yitirecek kıymetli bir 
ikilidir. Dünya çapında birçok gelişmiş 
ülke, geleneklerine sahip çıkarken, 
Türkiye’de geride bıraktığı yaşıyla tek 
olma niteliği taşıyan bu fuarın yerini 
değiştirmeye çalışmak kent tarihine ve 
kültürüne ihanet boyutundadır.

En basit haliyle, fuar denilen kav-
ram sürelidir. Bu alanın ismiyse Kül-
türpark’tır. Buna karşın yılın herhangi 
bir tarinde bu alana giden hiçbir İz-
mirli, Kültürpark’a gittiğini söylemez. 
Çünkü orası İzmirli için “Fuar”dır. 
Sayısı az, sesi çok bir kitlenin görmez-
den geldiği bu gerçek, İzmirlilerin 
hafızasına kazınmıştır. Atlas Pavyonu, 
Pakistan Pavyonu, ABD ve dönemin 
Sovyet Rusya’sı arasındaki rekabetler, 
Çamlık Senar Bahçesi, Manolya Bahçe-
si gibi unutulmaz isimler ve gelişmeler 
hepimizin hatıralarında yer etmiştir. 

Sonuç olarak hiçbir İzmirliliği 
noksan kişi ya da grubun, hatıramız ve 
hafızamızla oynamaya hakkı da haddi 
de yoktur. Kültürpark İzmir Enternas-
yonal Fuarı’dır, İzmir Enternasyonal 
Fuarı da Kültürpark’tır!

Ben Haber

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kadi-
fekale’yi kent yaşamına 
katmakta kararlı! Üretici 
pazarı ile açılan perde, 
Pagos Sanat Günleri ile 
devam ediyor. Üstelik 
etkinliklere rağbet de 
yüzleri güldürüyor.

PAGOS SANAT 
GÜNLERİ BAŞLADI

BİKİNİLER
KÜÇÜCÜK

KALDI
YAZ mevsiminin 
sonuna gelirken 

geride kalan 
sezonsa dikkat 

çekici bir tabloyu 
da beraberinde 

getirdi. Gerek 
yurt dışı, gerekse 

de yurt içi plaj-
larda bikiniler en 
küçük dönemini 

yaşıyor. 2’DE


