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KEMALPAŞA’DA KARAKAYALI 
VE CHP’YE BÜYÜK DESTEK

KILIÇDAROĞLU  
VE İDUĞ ÇADIR KENTTE

KEMALPAŞA’DA yaklaşan seçim 
dönemi öncesi Kemalpaşa Belediye 
Başkanı Rıdvan Karakayalı’ya destek 
kahvaltısı yaklaşık 800 kişinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Başkan Rıdvan 
Karakayalı, vatandaşlar yaklaşan 
seçim dönemi ve sonrasında Karaka-
yalı’ya ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
tam destek vereceklerini belirtti. 8’DE

BORNOVA Belediyesi’nin hem 
deprem bölgesinde hem de İzmir’e 
gelen depremzedelere yönelik yardım 
ve destekleri devam ederken, Bornova 
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifa-
kı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile birlikte Malatya’da 
vatandaşlarla bir araya geldi. 6’DA

BUCA’DA DAYANIŞMA 
BÜYÜYOR

BUCA Belediyesi’nin kısa süre önce 
hizmete açtığı Sosyal Hizmet Birimi’nin 
rafları dayanışmayla doluyor. Hayırse-
ver vatandaşların bağışları sayesinde, 
Kahramanmaraş depremlerinin ar-
dından Buca’ya yerleşen depremzede 
ailelerin gıdadan ev eşyasına kadar tüm 
ihtiyaçları karşılanıyor. 7’DE

ÇİĞLİ Belediyesi, Avrupa Konseyi 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 
tarafından Strazburg’da düzenlenen 
organizasyonda üst üste 4. yıl “Avrupa 
Yerel Demokrasi Haftası Partner Ken-
ti” unvanını almaya hak kazandı. 7’DE

ÇİĞLİ’YE 4. KEZ  
“PARTNER KENT” ÖDÜLÜ

TOPLAMDA sayıları 3700’ü geçen 
Menderes merkez ve Gümüldür’de 
bulunan depremzedelere Menderes 
belediyesi her türlü yardım ve desteği 
sağlıyor. Menderes Belediyesi; gönüllü 
vatandaşlar, belediye çalışanları ve 
yönetimi ile uyum içerisinde bu süreci 
yönetmeye devam ediyor. 6’DA

MENDERES'TE DEPREMZEDE 
MİSAFİRLERE ZİYARET

YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN
SANDIKTA KARŞILIĞI VAR

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun: “Ya-
vaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı 
yardımcılığının sandıkta sinerji üretmesi 

doğal olarak kuvvetle muhtemel”

TANJU Tosun, “Her iki belediye başkanına 
seçmenler nezdinde yerel yöneticiler olarak 

başarılarına, seçmenle kurmuş olduk-
ları aidiyet, özdeşlik ilişkisine dayalı 
bir beğeni, sempati, kendilerine 
yönelik ilgi azımsanmayacak dü-

zeyde. Bu anlamda sandıkta karşılık 
bulması olası. Özellikle gençler, ılımlı 

milliyetçi, muhafazakar seçmenler 
nezdinde iki aktörün de azımsan-
mayacak desteği araştırmalara 
yansıyor.” 4’TE

HDP'NİN STRATEJİSİ YANLIŞ
Yaşanan gelişmeler ve söylemler 

seçimlere dezavantaj olarak yansıyacağı 
için en sağlıklısı HDP'nin aday çıkarma-
sıdır. HDP'nin alacağı yüzde 10'luk oy 
ikinci turda kimin tarafında yer alırsa 
cumhurbaşkanı o taraf olacak. HDP'nin 
aday çıkarmayacağım demesi yanlış 
strateji. 

MİLLETVEKİLLİĞİ DAĞILIMI
Kulislere yansıyan rakamlara göre bu 

sayı 25 ile 54 arasında değişiyor. Masa 
çok adaletsiz bir şekilde kurulmuş ve 
kurgulanmış. Meclise girecek olan 30 
ya da 50 milletvekili seçimden sonraki 
dönemde mecliste fikir birliği açısından 
CHP ve İYİ Parti ile birlikte devamlı oy 
kullanacaklar mı? EROL YARAŞ 3’TE

HDP, ILK TURDA
ADAY CIKARMALI

Ben Haber Genel Yayın Yönetmeni Erol Yaraş, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi

Seçimlere iki ay gibi kısa bir süre kala, siyaset kanadında seçim çalışmaları hız kazanmaya başladı. 
Bir yandan Millet İttifakı, diğer yandan Cumhur İttifakı seçim argümanlarına hazırlanırken, diğer bir 
soru işareti de HDP kanadında. HDP aday çıkaracak mı, yoksa ittifaklardan birini mi destekleyecek?

En ucuz ramazan kolisi 
229,90 lira olurken, en paha-
lı paket 429,90 TL'den satışa 
sunuldu.Kırmızı etin fiyatı 
bir ayda, yüzde 30 yükseldi. 
Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 
verilerine göre, dana karkas 
kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 
lirayı görürken, ortalama 175 
lira oldu. Kasaplarda kıymanın 
kilosu 300 liraya yaklaştı.

GIDADA İSRAF
Gıda ve et ürünlerinde zamlı 

fiyatlarla mücadele edilirken, 
diğer bir sorun da gıda israfı 
olarak karşımıza çıkıyor. İzmir 
İl Tarım ve Orman Müdürü 
Mustafa Özen “Ürettiğimizin 
üçte birini israf ediyoruz. Gıda-
nın israfı konusuna toplumsal 
olarak sahip çıkmalıyız. Toplum 
bilinçlenmeli, tüketilecek kadar 
alım, malzemeye göre yemek 
yapılmalı” dedi. 6’DA

BİR YANDA ZAMLAR
DİĞER TARAFTA İSRAF!
Ramazan ayı yaklaşırken ramazan kolileri ve et fiyatlarındaki artış 
vatandaşın cebini yakıyor. Et fiyatlarına neredeyse her hafta gelen 
zamlar karşısında vatandaşın et alma şansı giderek azalıyor.

Diyete yeni başlayan veya di-
yeti yaparken kişiler hep bir şart 
koyar kendisine. Aslında “mü-
kemmel” yerseniz “iyi görünece-
ğinizin” 
veya 
“sağlık-
lı olaca-
ğınızın” 
bir ga-
rantisi 
yoktur. 
Hatta 
belki de “sağlıklı olmanın” veya 
“iyi görünmenin” gerçekte ne 
anlama geldiğinden emin olmaya-
bilirsiniz.  2’DE

YEME DAVRANIŞ 
BOZUKLUĞU


