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HİKAYESİ OLAN ANLAR;
DİORAMA SANATI

YENİ YIL HEDEFLERİNE
FARKLI BAKALIM

2023 BORNOVA’NIN 
YILI OLACAK

NARLIDERE, 
100.YILA HAZIR

AVCILAR’DAN YILIN PROJESİ
BİR YILDA TAMAMLANACAK

MAKET objeleri, tasarımları gördüğünüz 
zaman, bu sanatın detaylarını hemen 
araştırmaya girdiğinizi tahmin 
edebiliyorum. Peki, herkes dioarama 
yapabilir mi sorularımın yanıtını Diorama 
Sanatçısı Gül İpek yanıtladı. 10’DA

HAYATIN akışında yaşamımızı daha nasıl 
kolaylaştırabiliriz, bundan bahsetmek 
istiyorum. Sürekli bir diyet döngüsünde 
olan kişiler için bu zamanlar yeni 
başlangıçlara adım atmak için doğru zaman 
olarak görülür veya düşünülür. 8’DE

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ, 2023 yılına da borçsuz 
giren bir belediye olarak ilçenin 
geleceğine yönelik ciddi yatırımlar 
yaptıklarını, Bornova’yı büyütmeye 
devam edeceklerini  belirtti. 5’DA

NARLIDERE Belediye Başkanı Ali 
Engin, “Cumhuriyetimizin 100.yılına 
verdiğimiz sözleri tutarak giriyoruz. 
Her kesime, her yaşa yönelik hayatı 
kolaylaştıran işleri hep birlikte 
başardık” diye konuştu. 4’TE

BORNOVA’DA hayata geçecek Avcılar 
Space Projesi’nde yatırımcılar, “en avantajlı” 
seçeneklerle hemen kazanmaya başlayacak. 
Konut fiyatlarının yükseldiği dönemde de-
lüks süite daireler, 2 milyon 200 bin liradan 
başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 8’DE

IYI PARTI’DE 
YOL AYRIMI

BEN HABER GENEL YAYIN YÖNETMENI EROL YARAŞ, GÜNDEME DAIR GELIŞMELERI DEĞERLENDIRDI

İYİ Parti İzmir İl Kongresi, partinin merkez sağda mı yoksa MHP çizgisinde mi yoluna devam 
edeceğini gösterecek. Bu da tüm Türkiye’de İYİ Parti’nin bundan sonraki hedefi olacak.

YILBAŞI 
GECESİNİN
PARLAYAN 

YILDIZI 
OLUN

Sokak ve caddelerin 
ışıl ışıl hazırlandığı, 

yeni dileklerle ve 
umutlarla karşıladı-
ğımız yılın en güzel 
zamanlarına geldik. 

Yılbaşı gecesi biz ka-
dınların kafasında ‘ne 

giysem?’ sorusu be-
lirmeye başlar. Yılbaşı 

ruhunu yansıtacak 
kombinler...  2’DE

Dünyada yılbaşının sim-
gesi haline gelen “Noel Ba-

ba’nın hayat hikayesi nedir?” 
diye elbette düşünmüşsünüz-

dür. Peki, dünyada herkesin 
tanıdığı, Yılbaşının simgesi 

Noel Baba'nın hikayesi de 
biliniyor mu? İşte cevabı...

Mucizelerle donanmış, 
bolluk, bereket dolu, sağlık 

ve aşk ile YENİ YILINIZ 
KUTLU OLSUN.

SAĞLIKLI VE MUTLU 
BİR YIL DİLEĞİYLE

'SİYASİ GÖRÜŞ KAVGASI' VAR 

İYİ Parti İzmir İl Kongresi, İki İzmir Milletve-
kilinin güç gösterine sahne olacak. Müsavat 
Dervişoğlu'nun partiyi İzmir'de tutmak istediği 
bir yer var. Neresi diye sorarsanız, MHP'nin 
geldiği çizgi ve görüşler. Bir de Aytun Çıray'ın 
merkez sağda bir parti oluşturma istekleri var. 
Burada 'İktidar kavgası var' demiyorum, 'Siyasi 
görüş kavgası' var. 

ÇIRAY YA DA DERVİŞOĞLU YARA ALACAK
Aytun Çıray ile Müsavat Dervişoğlu, il 
başkanlığı konusunda da güçlerini ortaya 
koyacak. Bu iki güçten bir tanesi kırılmasa bile 

çatlak oluşacak. İl kongresinden 
ya Aytun Çıray ya da Müsavat 

Dervişoğlu yara alarak çıkacak. 
Çünkü ilk defa Aytun Çıray, 

İzmir il yönetiminde ortaya 
koydu. İYİ Parti'nin İzmir 
Kongesi, il kongrelerinin 
en önemlisi olacak. 

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

IZMIR EKONOMISI
HIZ KAYBEDIYOR

Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, “İzmir’in günümüzdeki payının yeterli olmadığı ortadadır.”

DÜNYA hızla değişirken, dış ticareti yapılan 
ürünler de doğal olarak değişiyor. İzmir’in 

gelişen teknoloji ile birlikte dış ticaret-
ten alacağı pay rahatlıkla artabilir. 

Bunun da özellikle nitelikli iş 
gücüne sahip olması açısından 
gerçekleşmesi mümkündür. 
TEKNOLOJİ başta olmak 

üzere bu konuda yapılacak 
yatırımlar ve yine buna yönelik 

bir nitelikli eğitim İzmir’in şu anki 
işsizlik konusuna çözüm olabilecektir. Bursa 
ve Kocaeli’nin işsizlik sorununa sanayi ile 
çözüm bulduğu ortadadır. İzmir’in de kendi 
çözümünü üretmesi gerekmektedir. 6’DA

DOKTOB Başkanı Yücel Oku-
tur, “Türkiye yüksek bir turizm 
sezonu geçirdi. Ancak 
Türk turizmi, geniş 
kitlelere sunmak üzere 
ucuz paketler yapılan-
masının sıkıntısını yaşı-
yor, bunu değiştirmeli-
dir.” dedi. Maliyetlerin 
çok fazla arttığını ifade 
eden Okutur, mecburen 
2023’te otel fiyatlarının 
%50 civarında 
artacağını ifade etti. 9’DA

TURİZM UCUZ ÜLKE  
İMAJINDAN KURTULMALI

Küçüközmen, “İzmir’in gelişen teknoloji ile birlikte dış ticaretten alacağı pay rahatlıkla arta-
bilir. Bunun da nitelikli iş gücüne sahip olması açısından gerçekleşmesi mümkün” dedi.
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