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2022 GELİNLİK 
MODELLERİ
GELİN aday-
larının damat 
adaylarına 
göre aylar 
öncesinden 
hazırlandıkları 
kaçınılmaz bir 
gerçek ve karar 
vermelerini 
zorlaştıracak 
bir sezon daha 
geldi çattı.
2’DE 

BATUR: GENÇLERİN 
BAYRAMI KUTLU OLSUN

BORNOVA’DA YATIRIM 
ATAĞINA DEVAM

NEFESİMİZ 
EN DEĞERLİ MUCİZE

HER DERDE DEVA
ÇÖREK OTU YAĞI “SIĞINMACILARA 

DÜŞMAN DEĞİLİZ”

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, 
“Siz değerli gençlerimizle birlikte Ulu 
Önderimiz Atatürk’ün emaneti, cumhuri-
yetimize ve demokrasimize sonuna kadar 
sahip çıkmaya devam edeceğiz.” 

BORNOVA Belediyesi’nin bütçe gerçekleş-
meleri 383 milyondan 485 milyona yükse-
lerek bir önceki yıla göre yüzde 26 büyüdü. 
Başkan İduğ, “Borcumuz yok, öz kaynak-
larıyla yatırım yapan ve sürekli büyüyen 
belediyeyiz”.  4’TE

GÜNÜMÜZDE farkındalık, sevgi, şefkat, 
merhamet, anda kalmak, şükran duymak 
kavramlarına ne kadar ihtiyaç olduğunu 
artık hepimiz biliyoruz. Kavramları iyi 
anlamınıza yardımcı olur. 6’DA

SAĞLIKLI yaşamda, ideal kiloda olabilme-
nin tek yolu beslenme eğitimi, sürdürülebi-
lir ve farkındalıklı beslenmeden geçer. Peki 
mutfağımızda yaygın kullanılan çörek otu 
ve çörek otu yağının faydaları neler, kilo 
vermeye yardımcı mıdır? 7’DE

ZAFER Partisi Karşıyaka İlçe Teşkilatı Başkanı 
Seçkin Boyunağa, “Parti 
olarak düşman olmadı-
ğımızı göstermek için 
ziyaretlerde bulunu-
yoruz. Karşıyaka İlçe 
Teşkilatı olarak da böyle 
çalışmalarımız var. Bizim 
meselemiz onların da 
burada eziyet çekmeme-
si. Sığınmacıların kötü 
koşullarda yaşamasının 
sorumlusu iktidardır” 
dedi.

TATIL YAPMAK 
ARTIK ‘HAYAL’

HER GÜN GELEN ZAMLAR, MAAŞLARIN ERİMESİ VATANDAŞIN SON UMUDUNU YOK ETTİ

Yaz sezonunda tatil yapmanın hayalini kuruyorsanız, bu sene bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Avrupalı 
asgari ücretli ve emeklinin karşısında Türk vatandaşının bir kere daha ezildiği rakamlarla ortaya çıkıyor.

3 AYLIK MAAŞLA BİLE İMKANSIZ
TÜRKİYE’DE emeklilerin Avrupa’ya çıkması-
nı bırakın, otellerin uçuk rakamları karşısında 
Türkiyede bile en yakın tatil beldesinde tatil 
yapması imkansız bir hale geldi. Emeklinin 3 
aylık maaşıyla 3 gün tatil yapması hayalin bile 
ötesinde gözüküyor. 

RAKAMLAR BÜTÇEYİ AŞIYOR
TÜRKİYE’DE en çok tercih edilen tatil 
bölgeleri arasında yer alan Alaçatı, Bodrum, 
Çeşme, Foça ve Marmaris geliyor. Alaçatı’da 
tatil yapmak 3,610 TL-29,070 TL, Çeşme’de 
2,574 TL-40,482 TL, Bodrum’da 2,400 TL-
950,400 TL arasında bütçeyi gözden çıkar-
mak gerekiyor.   4’TE

İMAMOĞLU, açıkça 

bir mesaj veriyor, “Ben 

Cumhurbaşkanlığına 

adaylığım için altyapı-

mı hazırlıyorum. Gele-

cek seçimlerde en güçlü 

adaylardan biriyim.  

İster kabul edin, ister 
etmeyin’

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

İMAMOĞLU: CUMHURBAŞKANLIĞI 

İÇİN GÜÇLÜ ADAYIM

‘Amatör ruha profesyonel dokunuş’

“TURİZMCİ ZOR DURUMDA”

Tam 2 bin üye, her gün  
200 katılımcı aynı anda  
spor yaparak, düzenli  
hareket ediyor. Karşıyaka 
One Team neler yapıyor?

Ümit Özdağ’ın 
‘Sığınmacıları 
göndereceğiz’ 

çıkışının ardın-
dan Bursa’da 

Suriyeli bir aileyi 
ziyaret etmesi 
üzerine gelen 

tepkilere  
yanıt verdi. 

2015 yılında kurulan Karşıyaka One 
Team, sosyal projeyle başlayan bir grup. 
Türkiye’nin en kalabalık ve köklü koşu 
takımı olarak haftanın 6 günü, etkinlikler 
ücretsiz gerçekleştiriliyor. Karşıyaka One 
Team’in detaylarını kurucusu Tümer 
Gülümserler Ben Haber’e anlattı... 6’DA

DOKTOB Başkanı Yücel Oku-
tur, “Yurtdışı bağlantılı çalışan 
otelciler enflasyon rakamları 
karşısında oldukça zor durum-
da. Şu anda tüm otellerin en 
büyük problemi, bir yıl önce 
yapılan sözleşmelere göre 
fiyatların aynı rakamda kalarak, 
enflasyonun da yüzde 68’in 
üzerinde olması. Bu nedenle 
tabii ki turizmcinin maliyetinde 
anormal artış var. O nedenle 
turizmci zor durumda.” dedi.


