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“...Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhu-
riyeti’nin temelleri burada atıldı. Ebedî hayatı burada taçlandırıldı. Bu 
sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cum-
huriyetimizin ebedî muhafızlarıdır...” 2’DE

BÜYÜK TAARRUZ
99 YAŞINDA!Yaz ayının 

sona ermesiyle, 
sonbahar-kış 
kreasyonları 
da görücüye 

çıkmaya başla-
dı. Bu sezonun 

trendi, bol, salaş 
ve hareketli 

parçalardan olu-
şuyor. Şimdiden 

dolabınızda bu 
parçalar için yer 

açın… 2’DE

SONBAHAR
KIŞ SEZONU 

HAREKETLİ 
OLACAK

SOYER’DEN ‘HAZIRLIKLI 
EKİP’ VURGUSU

AŞI ETKİNLİKLERE  
İYİ GELDİ

NARLIDERE’DE ÇİM 
KONSERLERİ BAŞLIYOR

FOLKART’TAN YENİ 
BİR YATIRIM DAHA

TARİHİNİN en büyük yangınlarıyla 
mücadelenin ardından yaralar 
sarılırken; Başkan Soyer; “Bu yangınlar 
gösterdi ki; eğitimli ve hazırlıklı 
söndürme ekiplerinin önemi çok 
büyük” ifadelerini kullandı. 5’TE

BORNOVA Belediyesi 1.5 yıldır 
devam eden koronavirüs salgını 
sürecinde aşılama dönemine geçişle 
birlikte kültürel alanda yaptığı 
etkinliklere hız verdi. 5’TE

İLK konser 25 Ağustos Çarşamba 
günü Fasl-ı Nazenin ile başladı. 2 
Eylül Perşembe günü Kaset grubu, 9 
Eylül’de Sinan Efe Aksoy sahne alacak. 
16 Eylül’de de Semih Anıl çim konser-
lerinin kapanışını yapacak.

ALSANCAK ile Halkapınar arasında 
inşası devam eden Folkart Vega 175 
milyon TL’lik yeni Nova projesiyle 
büyüyecek. Konut ve ticaret merkezi 
kapasite artışı ile Vega Projesi’nde 
inşası devam eden konut, rezidans ofis 
ve ticari dükkan sayısı artacak.

YUNANLILARIN TEKELINI KIRDIK:
BIZ DE VARIZ!

HASAN TÜTÜNCÜOĞLU: ÇEŞME’DEN SAKIZ DAMLAYACAK

Sakız ağacı denilince akla 
ilk gelen Yunanistan’ın Sa-
kız Adası’na, Çeşme rakip 
oldu. Çeşme, Yunanistan’ın 
tekelini kırarak, adeta 
‘Çeşme’den sakız damlıyor’ 
dedirtmeye hazırlanıyor.
ÇEŞME KONUŞULACAK
SAKIZ ağacı yetiştiricisi Hasan Tütüncüoğ-
lu; Çeşme’de, atalarımızdan miras kalan 
damla sakızını, yeniden var etmek, kendi 
coğrafi işaretimizi almak için çalışmalara 
başlandığını belirtti. Böylelikle Çeşme, 
turizminin yanı sıra sakızıyla konuşularak, 
Yunan tekelini de kırmış olacak. 

ÜLKE EKONOMİSİNE FAYDA 
TÜTÜNCÜOĞLU; Bu 
yolda daha çok işimiz 
olduğunu biliyoruz. 
Ama inanıyoruz ki 
çok kısa süre sonra 
‘”Çeşme’den Sakız 
Damlayacak” motto-
muz gerçek olacak ve 
Çeşme Damla Sakızı 
dünya pazarında 
adını duyurmaya 
başlayacak, ülke 
ekonomimize ciddi 
faydalar sağlayacak-
tır” dedi.  7’DE

PANDEMİYLE 
birlikte en büyük 
darbeyi alan sektörlerin 
başında gelen turizm,  
seyahat kısıtlamalarının 
kaldırılmasıyla birlikte 
rahat bir nefes almayı 
umsa da,  bulaşıcılığı 
oldukça yüksek olan 
Delta varyantıyla kan 

kaybetmeye devam ediyor. 5’TE

“TURİZM YOK 
OLMA TEHLİKESİYLE 

KARŞI KARŞIYA”

“HER YENİ ÜYE BİZİ 
GÜÇLENDİRİYOR”

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, 
her geçen gün katlanarak artan 
üye sayıları 
ile dikkatleri 
üzerine çekerken; 
İl Başkan 
Yardımcısı Yiğit 
Kumman; “Oy 
oranının düzenli 
olarak arttığı 
açıkça görülüyor. 
Ben ve parti 
büyüklerim de bir noktadan sonra 
bir patlama bekliyoruz” dedi. 4’TE

İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 
Genel Koordinatörü Dr. Olcay Oymak; 
“Yangından kaçınmak şu veya bu se-
beple mümkün değil. Sonuçta her yıl 
bir şekilde orman yangınlarıyla karşı 
karşıya geliyoruz” ifadelerini kullandı. 

İHALE YÖNTEMİYLE  
YANGIN SÖNMEZ
“ÖZETLE; yanlışın ABC’si şu: İhale 
yöntemiyle yangını söndürmek, 
kiralama yöntemiyle teşkilatlana-
mazsınız” diyen Oymak; “Burada 
önemli olan yangınla mücadele ede-
cek olan teşkilatımızın her daim hazır 
olması, acil müdahale.” dedi. 4’TE 

ONEMLI OLAN ACIL MUDAHALE
Artan sıcak hava, yaşanan kuraklık; kısacası içinde bulunduğumuz ‘iklim 
krizi’ orman yangınlarıyla kendisini göstermeye, içimizi yakmaya başladı. 

Türkiye’de 2008 ila 2020’de, her yıl Ağustos ayına 
gelindiğinde çıkan orman yangını sayısı ortalama 59 
olarak kayıtlara geçti; bu sayı 2021’de 159’a çıktı.

Dr. Olcay 
Oymak


