
Gü-
zelliğin 

ayrılmaz bir 
parçası haline 

gelen vücut takıla-
rı, bu sezon sıklıkla 

karşımıza çıkıyor. 
Seksi, çarpıcı ve 

modern duran 
vücut takıla-

rı, kadın-
lara ayrı 
bir şıklık 

katıyor. 
2’DE

30 Ağustos 2020 / Sayı: 98

30
AĞUSTOS

ZAFER
BAYRAMI

BIR milletin kaderini değiş-
tiren ve 22 gün, 22 gece süren 
Büyük Taarruz, 
Afyon’da başladı, 
Izmir’de “zafer” 
ile son buldu.

30 AĞUSTOS SADECE 
BİR TARİH DEĞİLDİR

30 Ağus-
tos 1922’de 

Dumlupı-
nar’da Mus-

tafa Kemal’in 
başkomutan-

lığında za-
ferle sonuç-

lanan Büyük 
Taarruz’un 

98. yılı...
Hamdi Türkmen 5’TE

ALACATI’DA SES 
ISYANI SURUYOR!

Geçtiğimiz yıl yüksek sesli müzik nedeniyle rezervasyon iptalleri yaşayan Alaçatı, bu yıl da  
aynı sorundan muzdarip. Sosyal medyada da gündem olan gürültü kirliliği, çözüm bekliyor

YAPAMAYACAĞIN konularda neden 
topluma söz verdin? İnsanları neden 

kandırdın? Ya geleceksin deli Ekrem olarak 
kirliliğe son vereceksin, ya da çıkıp özür 

diliyorum diyeceksin.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

‘EKO’ ALAÇATI ÇÖZÜM BEKLİYOR

35-40 MİLYAR DOLAR
İzmir’in, hatta dünyanın 
gözde tatil merkezi Alaçatı, 
yine gürültü kirliliğiyle gün-
demde. Hep gürültüyle anılan 
Alaçatı’da orada yaşayan 
vatandaşlardan, gazetecilere, 
sanatçılara kadar herkes yine 
aynı konudan şikâyetçi. Öyle 
ki; sosyal medyada da herkes 
veryansın ediyor, protestoya 
çağırıyor...

YETKİ KİMDE?
Bazı yerlerde bu denetim 

yetkisi belediyelerde, kimi 
yerlerde ise, çevre il müdür-
lüklerinde... Ancak kuşkusuz, 
yetkiden ziyade denetim bu 
işin çözüm odağı. Belediyele-
rin denetimleri sıklaştırması 
ve alabileceği önlemler, Alaça-
tı’nın birkaç yazdır süregelen 
bu gürültü sorununa neşter 
olacak.

Müziğin 
istilası 
altında

Gürültüyü 
denetim 

önler

Kirliliğe 
karşı 
isyan

DENIZ SIPAHI:
Alaçatı’nın o dar gü-
zel sokaklarını kim-
senin görecek hali 

kalmadı. 
Gece ya-
rılarında 
meyhane 
havası 
müzikle-
riyle artık 
sıradan 

bir yer... Popüler 
kültürün popüler 
müziğin istilası 
altında... 

CELAL BAYRAKTAROĞLU:
Alaçatı Turizm Dene-
ği Başkanı: Her sene 
gürültü için önlem 

alınacağı 
söyleni-
yor ancak 
hala 
alınama-
dı. Çeş-
me’deki 
denetimi, 

Çeşme Belediyesi’nin 
yapması gerekir. Gü-
rültüyü ancak yerin-
de denetim önler.

FAZIL SAY:
Biz muhabbete gel-
mişiz, iyi müzik din-
lemek istediğimizde, 

kapanırız 
köşemize 
dinleriz. 
Iyi müzik 
dikkat 
gerekti-
rir, emek 
ve ruh 

gerektirir. Devrim 
yapalım... Kıstıralım 
sesi... Ses kirliliğine 
karşı isyan. 

IZMIR Tabip Odası Baş-
kanı Op. Dr. M.Lütfi Çamlı; 
İzmir’de vaka sayılarında bir 
artış yaşandığını ifade ederek;  
“Bu süreçte hala  
pandeminin de-
vam edeceğinin, 
giderek büyü-
yen bir tehlike 
olduğunun 
ben çok iyi 
algılanmadı-
ğını düşünü-
yorum” dedi. 
5’TE

İZMİR’DE BÜYÜYEN TEHLİKE
Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken; 
İzmir’de artış gösteren vaka sayıları tedirginliğe neden oluyor

‘Pandeminin 
devam edeceğinin, 
giderek büyüyen 
bir tehlike oldu-
ğunun ben çok iyi 
algılanmadığını 
düşünüyorum’

KARADENIZ’DEKI doğalgaz keşfi, 
bir çok soruyu da beraberinde ge-
tirdi. Istanbul Teknik Üniversitesi 
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldıray 
Palabıyık yanıtladı. 7’DE

KARADENİZ’DE 
BÜYÜK KEŞİF

SEZONUN 
EN 

SEKSİ 
PARÇASI

VENEZUELA’DAN ithal edilecek 
bin 500 tonluk peynir, tepkileri de 
beraberinde getirdi. Türkiye’nin 
toplam peynir üretimi 2019 verileriyle 
671 bin 497 ton iken, bu ithalatın ne 
derece gerekli olduğu ise akıllarda soru 
işareti bıraktı.  6’DA

TARIHTE veba salgını da önemli 
toplumsal ve siyasal dönüşümlere 
yol açmıştır. Bu küresel salgının 
da, büyük dönüşümlere yol açması 
beklenmektedir. Tarihteki en önemli 
olup olmayacağını ise zamanla 
göreceğiz.  4’TE

KONAK Belediye Başkanı Abdül 
Batur, KHK’lı olarak çalışan ve 
belediye şirketine geçiş süreçlerinin 
tamamlanmasını bekleyen 745 işçiye 
müjdeli haberi verdi. Batur, çalışanların 
haklarının verileceğini açıkladı.

FACEBOOK, TOBB, ICC ve Habitat’ın 
İstanbul’da faaliyete geçirdiği topluluk 
merkezi Facebook İstasyon’un 
İzmir’deki uydu merkezi Bornova’da 
kuruluyor. 

PEYNIR ITHALATINA 
IHTIYAÇ VAR MI?

KOVID-19 GELMIŞ GEÇMIŞ 
EN ÖNEMLI SALGIN MI?

KONAK’TAN 745 
KHK’LI IŞÇIYE MÜJDE

BORNOVA’YA FACEBOOK 
ISTASYONU


