
DOKTOB Başkanı Yücel 
Okutur, “Otellerin fiyat 
düşürmeleri, gelecekte-
ki turizm açısından çok 
olumlu bir şey değil. 
Turizmdeki en önemli 
şey, düşüş yaptığınız 
fiyatı hemen ertesi yıl 
yukarı çekemezsiniz. 
Bu çok çok önemli 
bir konu. Düşüş 
yapılan bölgenin, 
yeniden eski fiyat-
ları dönebilmesi en 
az 3-5 yılını alır.   
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ÜNLÜLERİN 
PLAJ MODASI

TURİZMİN GELECEĞİ 
ARTIK TEHLİKEDE!

BORNOVA’DA KIZ  
ÖĞRENCİLER İÇİN EL ELE

BAŞKAN KARAKAYALI’DAN 
3 YIL RAPORU

DUYGUSAL VE  
FİZİKSEL AÇLIK

YAŞANANLAR FİLM 
SENARYOSU GİBİ

BORNOVA Belediyesi, Bornova’da üni-
versite öğrencilerinin yaşadığı konaklama 
sorununun çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla iki önemli proje hayata geçiriyor. 
Bornova’’da 300 ve 100 kişilik kız öğrenci 
yurdu yapılması için çalışmaya başladı. 5’TE

KEMALPAŞA Belediye Başkanı Rıdvan 
Karakayalı, 2019 seçimlerinin ardından 
görevde geçen 3 yılda ilçede hayata geçen 
hizmetleri ve gelecek hedeflerini ‘İnsan 
Odaklı 3 Yıl’ toplantısıyla anlattı.  7’DE

DUYGUSAL açlık ve fiziksel açlığın ayırt 
edici özelliklerini bilmiyorsanız, her iki 
yeme eğiliminde de aynı hissedebilirsiniz. 
İştahınız gerçek fiziksel ihtiyaçtan ziyade 
duygulara dayalı olabilir. 9’DA

KAMUSAL alanda çıplak gezme, cinsel 
ilişkiye girme ve mastürbasyon yapma gibi 
görüntülerin medyaya yansımadığı gün nere-
deyse yok gibi. Psikolojik Danışman Necdet 
Goncagül ve Cinsel Terapist Didem Tolu-
nay’ın değerli görüşlerine başvurduk. 10’DA

BU YAZ ZOR 
GEÇECEK

SEBZE, MEYVE VE HUBUBAT FIYATLARINDA KIŞA ORANLA BEKLENEN DÜŞÜŞ OLMAYACAK.

Tarım yazarı Ali 
Ekber Yıldırım, yeni 
zamların kaçınılmaz 
olduğunu belirterek, 
buğday fiyatındaki 
artışa göre ekmek 

fiyatının 6-7 TL’yi bu-
lacağını söyledi.

FİYATLAR ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
SEBZE-meyve fiyatlarında gevşeme mut-
laka olacak ancak hiçbir zaman eskisi gibi 
fiyatlar olmayacak.  Taşıma maliyetlerinden 
kaynaklı fiyatlar bir türlü düşürülemiyor. 
Bu sene salçalık domates fiyatlarının yüksek 
olacağı görünüyor.  

EKMEĞE ZAM KAÇINILMAZ
HÜKÜMET şuna odaklandı; ‘Aman ek-
mek fiyatı artmasın, muhtemel bir seçim 
de olursa buradan kaybetmeyelim’. Ancak 
geçen seneki fiyatla bu seneki fiyata baktı-
ğımız zaman zaten otomatik olarak ekme-
ğin fiyatı artacak.    8’DE

HER gelen belediye 

başkanı ‘Körfezde 

yüzeceğim’ der. Ancak 

daha yüzen belediye 

başkanı görmedik.  

Bir senesi kalan Sayın 

Soyer, ‘Yüzeceğim’ 

diyor ama görünen o ki 

körfezde yüzemeyecek. 

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

SOYER DE MAALESEF 

KÖRFEZDE ‘YÜZEMEYECEK’

İZMİR SİYASİ PARTİLERİN  
EN BÜYÜK PRESTİJİDİR

Seçimlerin zamanında yapılacağı düşünülecek olursa, bir sene kaldı diyebiliriz. An-
cak siyaset kanadında seçim her an olabilirmiş gibi hazırlıklar olduğunu görüyoruz.

10 bin metrekare-
lik kapalı üretim 

alanına sahip gal-
vaniz tesisi Azra 

Galvaniz Aliağa’da 
hayata geçti.

GELECEK Partisi ile 
Zafer Partisi, Ege Bölgesi 
ve İzmir olarak seçim-
lere hazır mı, Türkiye 
çapındaki oy oranlarına 
göre özellikle İzmir’de 
partilerinin yüzdelik 
oylarını nasıl görüyor-
lar? Gelecek Partisi İl 
Başkanı Onur Sivaslı ve 
Zafer Partisi İl Başkanı 
Ege Tunca Ben Haber’e 
değerlendirdi. 7’DE

30 bin metrekarelik alan üze-
rine kurulu, 6 bin metreka-
resi galvaniz holü ve 4 bin 

metrekaresi çelik işleme 
servis merkezi olmak üzere 

toplamda 10 bin metre-
karelik kapalı üretim 

alanına sahip. 5’TE

AZRA GALVANİZ AÇILDI
SICAK  
VE FARKLI 
2022 YAZI
MESLEĞİYLE bütünleştir-
diği sosyal sorumluluk pro-
jeleriyle her zamankinden 
daha yoğun günler geçiren 
Cici ile 2022 yazına dair saç 
modellerini ve pandemiyle 
birlikte yeniden şekillenen 
trendleri konuştuk. 2’DE
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ÇİĞDEM ÖZEN 5’TE

2022 yazında moda 
olan bikini modelleri ve 
renk tonlarıyla plajlar-
da boy göstermek isti-
yorsanız; önerilerimize 
bir göz atın! Bu yaz sa-
hillerdeki modayı sizler 
için araştırdık... 2’DE 


