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98 yıl önce yeni bir devrin kapıları açıldı ve Cumhuriye-
tin ilanıyla “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözü 
devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. “Tür-

kiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir.” hükmünün 
yer aldığı tasarı üzerinde TBMM’de yapılan konuşmalar-

dan sonra Cumhuriyet’in ilanı kabul edildi. 4’TE

MODA 
deni-
lince 
akıllara 
genellikle 
kadınlar 
gelse de, bu 
ön yargı artık 
kırılıyor! 2021-
2022 sezonunda 
erkek modası 
daha şimdiden çok 
konuşulacak gibi 
gözüküyor. İşte 
erkekleri daha renkli 
ve özgür hissettirecek 
modeller.. .2’DE

BORNOVA’DA 
REKOR BÜTÇE

İKAMETLERİ 
ALIN ÇAĞRISI

“BAYRAKLI, HER ŞEYİN 
EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

BUCA’DA 
SANAT ŞÖLENİ

BORNOVA Belediyesi’nin 2022 yılı 
bütçesi 600 milyon TL olarak belirlen-
di. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mus-
tafa İduğ, ‘Borçsuz Belediye’ vurgusu 
yaptı. 4’TE

SEFERİHİSAR Belediye Başkanı İs-
mail Yetişkin yazlık kesimde yaşayan 
ve Seferihisar’ı seven vatandaşlara 
çağrıda bulundu: “Seferihisar’ı seven 
Seferihisarlı olsun” 8’DE

BAYRAKLI Belediyesi Mansuroğlu Ma-
hallesi’ndeki Ressamlar Sokağı’nı baştan 
sona yeniledi. İçinde resim atölyelerinin 
yanı sıra veterinerlik, ADD Bayraklı Şu-
besi, spor salonu bulunuyor. 6’DA

YORGANCILAR: 2022’nin ana ekonomik gün-
dem maddesinin enflasyonla, işsizlikle ve durgun-
lukla mücadele olacağını ifade edebiliriz. 
KESTELLİ: Tarımda gübreyi, ilacı, yemi, hatta 
bazı ürünlerde tohumu bile ithal ediyoruz. Ko-
nuyu bu açıdan ele aldığımızda kurdaki yükseliş 
üretim maliyetimizi etkiler.
KÜÇÜKKURT: Parası değer kaybeden bir ülkenin 
ekonomik olarak toparlanması biraz zaman alır. 
2022 yılının Türkiye için ekonomik anlamda puslu 
geçeceğini söylemeliyim. 6’DA

SANATIN her türünü kentin sokak-
larında yaşatan çalışmalara imza atan 
Buca Belediyesi, İzmirli sanatseverle-
rin doyasıya kültür ve sanat dolu gün-
ler geçirmelerine öncülük ediyor.2’DE

MERKEZDE KONUMLANAN 
SECMEN SAYISI ARTIYOR

EROL YARAŞ SORDU, SIYASET BILIMCI TANJU TOSUN YANITLADI

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun: Hamaset takviyeli milliyetçi söylemin artık tutmadığını söyleyebiliriz.
AK PARTİ KURUMSALLAŞAMADI
PROF. Dr. Tanju Tosun; Ekonominin kö-
tüye gitmesi kutuplaşmanın çözülmesine 

neden oluyor. AK Parti'nin özellikle 
bugünü ve yarınını tehdit eden 

en önemli faktörlerden bir tane-
si kurumsallaşmanın başarıla-
maması.  

KAZANDIRAN PARTİ
TOSUN; CHP girmiş olduğu 

seçimlerde kendisi kazanamı-
yor, hatta kaybediyor dolayı-

sıyla birinci olamıyor. 
Ama kazandırdık-
ları var. Kendisinin 
kaybetme nedeni 
biraz tarihsel 

kimliğine ilişkin 
algıyla olan  

bir şey.    
3’TE

2022 YILI PUSLU GEÇECEK
2022 yılında Türkiye ekonomisi nasıl etkilenecek, İTB Başkanı Işınsu Kestelli, 
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt yorumladı.

TURİZM sektöründe 
pandemi dolayısıyla yerli 
turist konusunda sıkıntı 
yaşanmasa da, en büyük 
engel personel yetersizliği 
oldu. ÇEŞTOB Başkanı 
Yakup Demir: “Pandeminin 
tedavisiyle ilgilendiğimiz 
kadar, sektördeki turizm 
sıkıntısıyla da ilgilenmemiz 
gerekiyor” dedi. 5’TE

TURİZMİN 
ÖNÜNDEKİ EN 
BÜYÜK SIKINTI 
PERSONEL 
BULMAK

İYİ Parti Ekonomi Po-
litikalarından Sorumlu 
İzmir İl Başkan Yar-
dımcısı Tamer Cücü, 
tarımda yaşanan sıkın-
tılara dikkat çekti. 8’DE

BAŞKAN Batur, "Ata'mızın bize emanet 
ettiği Cumhuriyete, O'nun ilkelerine 
sahip çıkmaya çalışan bir belediyecilik 
anlayışını yürütmeye çalışıyoruz. Ulu 

Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk'ün bize emanet 

ettiği Cumhuriyete,  so-
nuna kadar sahip 

çıkacağız" 
dedi.

CUMHURİYETE 
SAHİP ÇIKACAĞIZ

KIŞ MODASINDA 
SIRA DIŞI TARZ!

ÜZÜM ÜRETİCİSİ 
ZORDA!


