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CİLDİNİN 
GÜZELLİĞİ 
BESLENME
HER gün ay-
nada kendi-
nize baktı-
ğınızda iyi 
hissetti-
ren bir 
diğer 
konu da 
cilt sağlı-
ğıdır. Bu 
konuya 
nasıl şef-
katle yakla-
şıp bakış açısını 
değiştirebiliriz? 
Daha iyi bir cilt 
sağlığına nasıl 
sahip olabiliriz 
ya da beslenme 
ile cilt sağlığının 
iyileşme süre-
cine faydasını 
hiç düşündünüz 
mü? 2’DE

“AVRUPA DİPLOMASI” ÖDÜLÜ 
BORNOVA BELEDİYESİ’NİN

KARAKILÇIK
HAYAT BULUYOR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ’NDE 
TİYATRO TIRI

İZMİRLİ KADINLAR GENÇ VE
DOĞAL GÖRÜNMEK İSTİYOR

AVRUPA Konseyi Parlamenterler Mec-
lisi, 2022 yılı Avrupa Diploması ödülünü 
Bornova Belediyesi’ne verdi. Başkan İduğ, 
“Köklü, kurumsal ve yüzünü batıya dönmüş 
yapımızla çalışmaların bu biçimde takdir 
edilmesi gururlandırdı”dedi. 6’DA

KEMALPAŞA‘da ‘Tarıma Yatırım Yarına 
Yatırım’ anlayışından hareketle 24 dönüm-
lük arazide başlatılan ata tohumu kara-
kılçık buğdayı yaygınlaştırma projesi, 200 
dönümlük arazi kapasitesine ulaştı  7’DE

Çiğli Belediyesi’nden çocuklara yaz tatili 
hediyesi geldi. Yazarlığını ve yönetmen-
liğini Üzeyir Tavuş’un yaptığı “Çilek ve 
Arkadaşları” isimli çocuk oyunu ücretsiz 
gösterimlerine devam ediyor. 7’DE

DERMATOLOG Dr. Yasemin Fatih Amato, 
“İzmirli kadınlar geldiği zaman ‘Nişantaşı 
botoksu istemiyorum” diyor. Amato, bronz-
laşmanın zararlarını, leke tedavilerinde uygu-
lanan son yöntemleri ve İzmirli kadınların 
güzellik algısını anlattı. 7’DE

ILK SECIMLERDE
BIRINCI PARTIYIZ

İYİ PARTİ’NİN OYUNUN YÜZDE 30’LARA ÇIKACAĞINI SÖYLEYEN AYTUN ÇIRAY,

“İYİ PARTİ HIZLA İLERLİYOR”
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı 
Aytun Çıray, “Ege, Marmara ve Akdeniz 
Bölgesi’nde çok hızlı bir ilerleme var. Siz 
de iyi biliyorsunuz ki, Türkiye’de yeni 
kurulan partinin ve demokrasinin yükselişi 
daima Ege’den doğar, Marmara ve Akde-
niz üzerinden bütün Türkiye’ye yayılır. 
Genel kural şimdilik işliyor ve zamanında 
yapılacak bu seçimde İYİ Parti’nin birinci 
parti olacağına inanıyorum.” dedi.  

“İFTİRA ATMAK ŞEREFSİZLİKTİR”
SAYIN Akşener’in Erdoğan’la anlaşabi-
leceğine dair çıkan haberlere sert tepki 
gösteren Çıray, “İnsaf! Nereden çıkıyor 
bunlar? Sn. Akşener’i Millet İttifakı’na 
kazık atabilecek bir kişilik olarak takdim 
etmek şerefsizliktir. Onu tanımayanların 
sayıklamalarından ibarettir. Geçelim.” 
şeklinde ifade etti.  5’TE

Aytun Çıray, Ben Haber Genel Yayın Yönetmeni Erol Yaraş’ın sorularını yanıtladı.
Çıray, “Yasaklardan medet ummak, darbecilerin veya korkakların işidir” dedi

NARLIDERE Belediye 

Başkanı Ali Engin, 5-10 

yıl sonrasını düşünerek 

bir yatırıma kalkışıyor. 

Eğer körfezi temizle-

yecek ve yüzülebilir 

körfezimiz olacaksa, İz-

mir’in hedefi buysa, bir 

marinaya ihtiyaç var.  

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

HEDEF; YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ İSE

NARLIDERE MARİNA ŞART!

“ASGARİ ÜCRET ARTIŞI 
ZORUNLULUKTU”

Asgari ücretin iş dünyasına yansıması nasıl olacak, istihdam açısından 
bir sıkıntı yaratacak mı? İzmir iş dünyası Ben Haber’e değerlendirdi

TÜRKİYE’DE 10 milyon çalışanı ilgilen-
diren, asgari ücretin 2022 yılı içinde ikinci 
kez artışla 5 bin 500 TL olmasının ardın-
dan iş dünyasının yaklaşımı da olumlu 
yönde oldu.  Asgari ücretin iş dünyasına 
yansıması nasıl olacak, istihdam açısından 
bir sıkıntı yaratacak mı? Sorusunun 
cevabını İZTO Bşk. Mahmut Özgener, EİB 
Koordinatör Bşk. Jak Eskinazi Ben Haber'e 
değerlendirdi. 4’TE

DOKTOB (Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve 
Turizm İşletmeciler Birliği) Başkanı Yücel Okutur, "Tarımda 
ekoturizmin ve iyi tarımın anlatılması, uygulanması önemli 
bir husustur. Yetkili kurumlarımızda, tarım, turizm, doğa, 
imar planları ve kentsel tasarımları bilinçli yapılırsa Türkiye, 
Avrupa’da sıralamada en üstlerde yerini alacaktır." 6’DA

TURİZMİN 
GELECEĞİ 
TEHLİKEDE!
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"DELİLİK, normalde anladığımız gibi bir 
hastalık değil, insanın varoluş problemini çözme 
teşebbüsüdür." İnsan, bazen düşünüyor, milyonlarca 
insan kendini dar kalıplar içine kapatmışken 
ve dünya, onlar için sıkıntıdan başka bir anlam 
taşımazken; gerçekte kim akıllı, kim deli? 8’DE


