
BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN
ANKARA ÇIKARMASI

DİYET ZİHNİYETİNDEN 
UZAKLAŞIN

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ, Meclis üyeleri ve 
muhtarlarla birlikte yaptığı Ankara 
çıkarmasının ikinci gününde CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu ve Genel 
Başkan Yardımcılarını ziyaret etti. 3’TE

GENELDE kişi diyet yapmaya karar verdi-
ğinde “Canım ne yemek istiyor?” sorusunu 
aklından bile geçirmek istemez. Ne de olsa 
diyet zihniyeti sizi oldukça kısıtlıyor, ana 
fikriyle sizi ne yiyeceğiniz konusunda yön-
lendiriyor. Peki, gerçekten ne yemek istedi-
ğinizi kendinize soruyor musunuz? 2’DE

İzmir 
Emlakçılar ve 

Komisyoncular 
Odası Başkanı 

Mesut 
Güleroğlu 

uyardı!

SAHTE ILANLARA
ALDANMAYIN!
İlan sitelerinde yer alan ev fiyatları konusunda vatandaşların dikkatli olması 
gerektiğini söyleyen Güleroğlu, “Soyadları 'yapı' ile biten kuruluşlara karşı dikkatli 
olunmalı. Günümüz koşullarında artık 400 bin TL'ye araba yok ki, ev olsun” dedi.

MESLEKTAŞLARIMIZIN ADI LEKELENİYOR 

MESUT Güleroğlu, “Böyle bir fake ilanı ben 
kendi siteme koyduğumda, 1 milyon 200 bin 
liralık bir dairenin görüntüsünü 400.000 TL 
koyduğun zaman Ticaret Bakanlığı benim 
yetki belgesini iptal edip dükkanı kapatıyor. 

Fakat bir daha tekrar açı-
lıyor. Bu konuda muzda-
ribiz, meslektaşlarımızın 
adını lekeliyorlar.” şeklinde 
ifade etti. 

“BÖYLE BİR EV YOK!”
GÜLEROĞLU, vatandaş-
ları sahte ilanlara karşı uya-
rırken, “Günümüz koşul-
larında artık 400 bin’TL ye 

araba alamıyorsunuz. Bırakın daire almayı 
ama bizim vatandaşımız da atlayıp gidiyor. 
Böyle bir daire yok! Alıyorum deseniz öyle 
bir daire yok. Hani bana imarsız bir yer ver-
sin razıyım, öyle bir şey de yok.” dedi. 4’TE

Merkez sağın temsilcisi Aytun Çıray ile 
MHP çizgisinden Dervişoğlu'nun İzmir'deki 
mücadelesi merakla bekleniyordu. Kongre-
de dengeleri değiştiren, 14 oy farkla bu işin 
olmasının sebebi Müsavat Dervişoğlu'nun 
yaptığı konuşmadır. Eğer Müsavat Dervişoğ-
lu, Bezircilioğlu'na karşı ayrımcı ve bölü-

cü bir konuşma yapmasaydı, belki 
de Ülkü Doğan seçimi kazana-
bilirdi. Çünkü Dervişoğlu'nun 

o sözlerinden rahatsız 
olanlar Bezircilioğlu'na 
oy verdiler.  3’TE

İYİ PARTİ MERKEZ 
SAĞDA YÜRÜYECEK

Ben Haber'in 
gündeme ge-

tirdiği “İYİ 
PARTİ YOL 

AYRIMINDA” 
tespiti kongre-
de gerçekleşti. 

Delegeler, MHP 
çizgisinde de-

ğil Merkez Sağ 
doğrultusunda 
oy kullandılar.

OKUTUR, “Ülkemizde 81 
ilimizde, ivedilikle Master 
Çevre Düzeni planları bir an 
önce yapılmalıdır. Bu ülke 
yöneticilerimizin, belediye-
lerinin yapmaları gereken 
en önemli sorumluluktur. 

Bu planlar uygulanmaya 
konulunca kaçak çir-

kin yapılaşmalar ve 
görsel kirlilik sona 
erecek, tüm eko-
nomik değerler 
artacaktır.” 
dedi. 5’TE

TURİZM’DE MASTER 
PLANIN ÖNEMİ

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, turizm bölgelerindeki master planlaması-
nın önemine dikkat çekerken, master planlaması yapılmış turizm bölge-
lerindeki ticari müesseseler ve yaşayan halkın mutlu olduğunu söyledi.

HALKIN MERKEZİ,  
HAYATLARA DOKUNUYOR

GAZİEMİR Belediyesi’nin, yurttaşlara 
çok yönlü hizmet sunmak amacıyla 2022 
yılının temmuz ayında hizmete açtığı 
Sarnıç Toplum Merkezi’nde çocuklar, 
kadınlar, engelli bireyler başta olmak 
üzere tüm kesimlere hizmet veriliyor. 5’TE

20 kusür yıldır kapalı 
olan İzmir'in göbeğinde 
bir otel... 40 yıllık tecrü-
beye, emin ellere teslim 
edilerek, tarihin ve 
sanatın ruhunu barındı-
ran Atlas Otel'i İzmir'e 
kazandırıldı. 8’DE

TARİH, SANAT VE MİMARİSİYLE
İZMİR'İN ATLAS OTELİ

KEMALPAŞA Belediyesi, vatandaşların 
ve işçilerin yanında olmaya devam 
ediyor. Gelen talepleri değerlendiren 
Başkan Rıdvan Karakayalı, vatandaşların 
sorununa çözüm getirirken, diğer yandan 
da toplu iş sözleşmesiyle personele yüzde 
64 zam yaptı. 5’TE

KEMALPAŞA’DA  
YÜZLER GÜLÜYOR

MENDERES Belediyesi Hukuk İşleri 
Müdürlüğü çalışmaları sonucunda 
ücretlerini ödemeyen elektrik tedarik 
şirketlerinden aldığı ücretle bu 
kalemdeki gelirini 1 milyon 500 bin 
liradan 18 milyon liraya yükseltti. 7’DE

MENDERES’TE 18 MİLYON 
LİRALIK GELİR
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