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VOLKSWAGEN 
TORBALI 
YOLLARINDA 
O

İzmir Sanayisi, Alman Otomotiv Devini Bekliyorİzmir Sanayisi, Alman Otomotiv Devini Bekliyor

SICAK hava 
modanın 
ateşini de art-
tırdı. Dekolte-
lerin boyutu 
caddeler ve 
plajlara dam-
ga vuracak 
düzeyde... 
2’DE

İZMİR’İN vazge-
çilmez lezzetleri 
boyoz ve lokma, 
farklı bir havaya 
büründü. Güncel-
leştirilmiş lezzetle-
rin seveni de çok, 
klasikten şaşmam 
diyenler de... 12’DE

BU YAZ
DEKOLTE 
ÇOK MODA

YENİ NESİL
LOKMA VE
BOYOZ...

O güzelim sokakları, 
restoranları, doğal 
yapısı, denizi, sörf 
merkezleri, butik 
otelleri ile bir turizm 
yıldızı olan Alaçatı, 
nedense itibar zedele-
yici yıkımlarla değer 
kaybediyor. Sorunlar-
sa pa-

halılık ve gürültü. 
Gürültü konusunda son 
olarak Çeşme Belediye 
Başkanı Ekrem Oran 
söz vermişti.
HAMDİ TÜRKMEN 6’DA

SÖZÜNÜ TUT 
EKREM BAŞKAN!100 GÜN BİTTİ; ŞİMDİ 

İCRAAT DÖNEMİ

KONAK'TA 
DİJİTAL YENİLiK

Dünya otomotiv piyasasında ciddi bir yeri bulunan Volkswagen, yeni fabrikası için yer ara-
yışını sürdürürken, İzmir ve Torbalı lojistik avantajıyla yarışı rakiplerinin önünde götürüyor.

TÜRKİYE Mİ, BULGARİSTAN MI?
TÜRKİYE’DE DE çok tutulan Alman 
otomotiv devi Volkswagen, yeni fabri-
ka arayışına girdiğinden beri Torbalı’da 
heyecan devam ediyor. Sektörün küresel 
oyuncusunun Torbalı’ya gelmemesi için 
hiçbir neden bulunmuyor. İlçenin ve İz-
mir’in lojistik gücü ile hinterlandı oldukça 
cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. 

TOP ALMAN YÖNETİCİLERDE
EDİNİLEN bilgilere göre gelinen son 
noktada Ankara, Torbalı’da olası bir 
Volkswagen fabrikasına yeşil ışık yakmış 
durumda. Ancak firmanın Türkiye’den 
talepleriyse oldukça fazla. İşte bu nedenle 
orta yol bulunması adına diyalog yolları 
ve kamuoyu gücü büyük önem taşıyor. 
İzmir ise bunu yapacak güçte.

İZMİR, SANAYİDE ESKİ GÜCÜNÜ YAKALAYABİLİR
SANAYİDE büyüme ve inovas-
yonun yolu büyük oyuncular-
dan geçmekte. Bu nedenle 80’li 
yıllarda ev sahipliği yaptığı dev 

firmalarla bu alanda bir marka 
olan İzmir, eğer Volkswagen tre-
nini yakalarsa çok büyük bir iş 
başarmış olur. EROL YARAŞ 3’TE

Ağaçlar...
DÜNYA için yeterince çaba 
sarf etmiyoruz. İnsanlık 
tüm bilinçsizliğiyle Dün-
ya’ya pisliğini bırakıyor..
Zuhal Koçkar 12’DE

Bardak hem dolu hem boş
EKONOMİDE sanayi 
üretim endeksinin fısılda-
dıklarını dikkatle okumak 
gerekiyor.
İ. Attila Acar 9’DA

DURDURUN 
BU KATLİAMI!

Hepi topu yıl-
da 6-7 milyon 
dolar için de-

nizlerimiz hız-
la kirleniyor!

“DURAKLAMAYA GİRDİK”
DENİZ temizliği için hayati önem taşı-
yan deniz patlıcanları para hırsıyla adeta 
yağmalanıyor. Bir deniz patlıcanı bugün 
tek başına yılda 150 ton pis kumu filtre 
edebiliyor. Fakat böyle giderse tek bir 
deniz patlıcanı dahi kalmayacak. 

YENİ PARTİ, 
İZMİR’DE NE YAPAR?

Türk siyaseti yakın zamanda yeni bir partiyle 
daha tanışacak. Peki İzmir’de başarılı olur mu?

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrük-
çü, göreve geldikten sonra yaşadıkla-
rını, hizmet ve siyaset noktasında he-
deflerini anlattı. Gümrükçü iddialı bir 
açıklamada bulunarak, “Bugün seçim 
olsa 31 Mart’ı geçeriz.” dedi  6’DA

KURBAN Bayramı yaklaşırken vatan-
daşlar da kurban pazarlarına ve besi 
çiftliklerine gidip büyükbaş ve küçük-
baş seçmeye başladı. Peki iyi bir kur-
banlık nasıl olur? Nelere dikkat etmek 
gerekir? Tümünün cevabı 5’TE

ABD, NATO ve AB ile son günlerde 
gerek S-400’ler ve F-35’ler, gerekse de 
Doğu Akdeniz konusu üzerinden sorun 
yaşayan Türkiye, diplomatik bir ateşten 
çemberden geçiyor. Doç. Dr. Sinem 
Ünaldılar Kocamaz yorumladı.   10’DA

“BUGÜN SEÇİM OLSA 
31 MART’I GEÇERİZ”

KURBAN SEÇİMİ
NASIL OLMALI?

DIŞ POLİTİKADA
SERT BİR DÖNEM

SİYASET bilimci Prof. 
Dr. Tanju Tosun, yerel ve 
ulusal gelişmeleri Ben 
Haber okuyucuları için 
değerlendirdi. Tosun’un 
değerlendirmeleri içinde 
hiç şüphesiz en dikkat 
çekici başlıklardan bir ta-
nesi, kurulacak yeni parti 
ya da partilerin İzmir’de 
kendisine taraftar bulup 
bulamayacağı sorusu 
oldu..  7’DE

HER MEVSİMİN
AYRI BİR DİYET
YÖNTEMİ VAR
DİYETİNİZİ mevsime 
göre güncellemeye hazır 
mısınız? İşte yaz mev-
siminde dikkat etmeniz 
gerekenler 12’DE

KONAK 
Belediye-
si’nde Baş-
kan Abdül 
Batur, ilk 
100 günlük 
perfor-
mansıyla 
şimdiden 
gelecek için 
iyi sinyaller 
veriyor. 4’TE

ABDÜL 
BATUR

TUNÇ
SOYER

BURAK
CİLASUN

UTKU 
GÜMRÜKÇÜ

ALİ BABACANAHMET 
DAVUTOĞLU

ABDULLAH 
GÜL


