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TEK YOL ATATÜRK  
VE CUMHURİYET

Atatürk ve Cumhuriyeti korumanın kendi çıkarları için tek yol olduğunun 
farkına varan halk, bunun yolunun da Cumhuriyeti ve Atatürk’ü anarak 
kendisinden sonraki nesillere aktarmak olduğunu görmüşlerdi.

CUMHURİYET Bayramımızın 99.Yılını kutluyoruz. 100. yıla 
ilk adımı attığımız bugün, Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Doç. Dr. Emin Elmacı, 
Cumhuriyet’in ilanına giden zorlu mücadeleyi, Atatürk’ün 
liderliğinde gerçekleşen kutlu günü Ben Haber’e yazdı... 12’DE

BORNOVA’DA BÜTÇE 
BELİRLENDİ

PROJELER  
HAYATA GEÇİYOR

CUMHURİYET  
COŞKUSU

BİRLİKTE ÜRETEN
EKO YAŞAM MERKEZİ

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mustafa 
İduğ başkanlığında gerçekleşen toplan-
tıda 2023 yılı için öngörülen 1 milyar 180 
milyonluk bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. 
Başkan Mustafa İduğ,  bütçenin Bornova’ya 
hayırlı olmasını diledi. 6’DA

FAALİYETE geçen projeler hakkında bilgi-
lendirme yapan Başkan Karakayalı, ‘’Asfalt 
şantiyemizi kurduk yakında çalışmalara 
başlıyor. Kemalpaşa’da asfaltlanmayan yer 
kalmayacak. Başta İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak 
üzere tüm ekibine teşekkür ederim.” 10’DA

KONAK Belediyesi’nin Türkiye Cumhu-
riyeti’nin 99’uncu kuruluş yıldönümüne 
özel düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet 
Bayramı coşkusu kentin dört bir yanında 
yaşandı. “Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, 
Yaşasın Cumhuriyet!” diyen Başkan Batur 
da İzmirlilerle birlikte kutladı.

SEFERİHİSAR’IN Orhanlı Köyü’nde 
hayata geçen Karşıköy Yaşam Kooperatifi, 
17 ortakla kurulan bir yapılanma. Kurucu 
Başkanı Arif Güler, “Eko turizmin yanısıra 
konaklama, atölye, çalıştay, sanat ve tarım-
sal üretime dayalı yaşayan bir köye dönüşen 
bir proje” diye belirtti.. 6’DA

ITHAL ADAY
ISTEMIYORUZ!

İZMİRLİLER SESİNİ MUTLAKA ÇIKARMALI VE ŞİMDİDEN TAVIR KOYMALARI ŞART!

Ben Haber Genel Yayın Yönetmeni Erol Yaraş, İzmir’in her seçim döneminde muzdarip olduğu 
konuyu gündeme taşıyarak, “CHP’nin İzmir’e dayatmacılık siyasetinden vazgeçmesi lazım” dedi.

İZMİRLİLER TAVIRLARINI KOYMALI
YARAŞ, “İthal vekil dayatmasına karşı en önem-

li görev sivil toplum örgütlerine, kadın der-
neklerine, odalara ve başkanlar kuruluna 

düşüyor. Bu kuruluşların daha seçimler 
sath-ı mailine girmeden bu konudaki 

tavırlarını açıkça ortaya koymaları 
şart.” şeklinde ifade etti.

SU TASARRUFU ŞART!
BÜYÜKŞEHİR Belediye-
si’nin şimdiden su tasarrufu 

yönünde açıklamaları ve 
spotları yayınlaması gerektiği-

ni söyleyen Yaraş, “Şu 
andan itibaren su tasarrufu 

ne kadar yapılırsa, önümüz-
deki yaz o kadar az sıkıntı çe-

keriz. Eğer tasarruf yapılmazsa 
su kesintileriyle karşı karşıya 
kalabiliriz.” dedi.  
EROL YARAŞ 3’TE

SEÇİM EKONOMİLERİ
SANDIĞI OLUMLU ETKİLER
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, “Siyasi ikti-
darın özellikle seçim döneminde seçim kazanma-
ya yönelik attığı adımlar, uyguladığı seçim ekono-
mileri doğaldır ki sandığa etki yapmaktadır.”
PROF. DR. TOSUN, “Bilimsel yönteme göre yapılmış 
ve güvenilir kabul edeceğimiz araştırma sonuçları veri 
alındığında, CHP oyları son yerel seçimlerle karşılaştı-
rıldığında sınırlı da olsa artmış görünüyor. Fakat, ikti-
darın bu ölçüde yıprandığı bir 
konjonktürde bu artışın yeterli 
olmadığı da açık.” şeklinde 
ifade etti. 4’TE

SEYAHAT etme 
arzusu hiçbir 
zaman bitmeyen 
insanoğlu, yeni 
yerler görmek 
ve keşfetmek 
arzusu duyar. 
2023 yılı seyahat 
rotalarını ve bu 
sene tur maliyet-
leri nasıl, İZTO 
Turizm Meslek 
Komitesi Üyesi, 
Biseta Tur Sahibi 
Bircan Tağıl 
anlattı. 8’DE

RUH SAĞLIĞINIZ  
İÇİN; SEYAHAT

MONOKROM STİL NEDİR?
SON yıllarda moda 
dünyasında ve 
sokak stilinde göz 
kamaştıran mo-
nokrom giyim stili 
kolay gibi görünse 
de aslında çok daha 
zordur. 2’DE


