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30 AĞUSTOS 2016 SAYI: 48

TÜRKİYE, Başbakan
Yıldırım'ın
'Düşmanlarımızı
azaltıp, dostlarımızı
arttıracağız' sözüyle
birlikte dış politika ve
ekonomiye yeni bir
sayfa açıyor. 2014
yılındaki ihracat
rakamlarını yakala-
mak ve hatta geçmek
hayal değil. 4’TE

İLK ADIM 1923’TE ATILDI
BU yıl 85. kez kapılarını

açan ülke tarihinin ilk
fuarı, İzmir
Enternasyonal
Fuarı'nın ilk adımları
daha Cumhuriyet ilan
edilmemişken 17 Şubat

1923'te Atatürk'ün
emriyle toplanan İzmir

İktisat Kongresi'nde atıldı. 5’TE

Dış politikada ve ekonomide tek hedef

DÜŞMANLARI
AZALTMAK

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Hiçbir ülke bunun
altından kalkamazdı
BİZİM yaşadıklarımızı göz önüne alır-
sak dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile
bunun altından kalkamazdı. Bu, bize
has bir yapı... EROL YARAŞ 3’TE

LAF karmaşası, bilgi
kirliliği devam ediyor.
Muhalefet ve iktidar
milletvekilleri ayrı ayrı
demeçler veriyor. “Bu
onur, gurur
bana yeter.”
Ancak hiçbiri
demiyor ki...
ERDAL İZGİ
5’TE

“Biz”
olamadık

İNSANLIK
insan olma
halindeki
temel
masum
ortaklığı
hep ne
çabuk unu-
tuyor. Gerçekten çok
trajik...
ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

İyilik
duygusu

Türk dış siyasetindeki dostluk
rüzgarı, kendini ekonomide de
göstermeye başladı.
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30 AĞUSTOS coşkusu ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bu yıl
tam 2225. yaşını da kutluyor. Mete Han'ın onluk sistemiyle
başlayan düzenli ordu serüveninde bugüne kadar Türk ordusunu
öne çıkaran ve diğerlerinden ayıran özellikler neler oldu? 8’DE
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Hicbir sey eskisi
gibi olmayacak
GÜÇLÜ BİR DÖNÜM NOKTASI
15 TEMMUZ gecesi, Türkiye'de
sadece devletin, ordunun, iktidarın,
muhalefetin değil, sivil toplumun ve
birey olarak halkın da etkilendiği
güçlü bir dönüm noktası oldu.
Halkın topyekûn darbeye direnişi,
düne kadar birbirlerinin yüzüne
bakmamaya özen gösteren siyasi
partilerimizi bile etkiledi.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez ikti-
darıyla-muhalefetiyle, kol kola mey-
danlara çıkıldı.

ORTAK GÖRÜŞ VE BİRLİKTELİK
BELLİ Kİ bundan sonra Türkiye'de
artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Siyasetin önündeki sorunlar eskiye
göre daha kolay çözülecek.
Ekonomiden sosyal sorunlara,
yatırımlardan günlük hayatın her
adımında "ortak görüş ve birliktelik"
hakim olacak. 15 Temmuz sonrasını
sorduğumuz siyasiler, bu değişim
sürecinin siyasi, askeri, sosyal ve
kültürel boyutlarını şöyle değer-
lendirdiler. GAMZE KURT’UN HABERİ 6’DA

2016-2017
Sonbahar modası

2016-2017 Sonbahar/Kış
sezonunda neler giye-

ceğiz? Gardırobumuza yeni
parçalar girecek mi? diyor-
sanız; sorularınıza burada
cevap bulacaksınız. 11’DE

ORMANI kasıtlı olarak yak-
manın cezasının müebbet

hapse kadar gidebileceğini
belirten Aybal, “Yanan bir

ormanın normal haline dön-
mesi için en az 60 yıla ihtiyaç

var” diye konuştu. 4’TE
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İzmir
Enternasyonal
Fuarı 85. kez

kapılarını açtı.

Ülke olarak 15 Temmuz'da büyük bir felaketin
eşiğinden döndük. Ve bu darbe girişimi Türkiye'deki
tüm dinamikleri olumlu yönde etkiledi, değişime uğrattı.
Herkesin ortak görüşü şu: Demokrasi için beraberiz...

İzmir’in önde gelenleri tek bir görüş etrafında birleşiyor:

ŞŞaahhiinn
AAyybbaall
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Bu yaz plajlarda ve sokaklarda sıklıkla göreceği-
miz Afrika örgülerinin inceliklerini Saç
Tasarımcısı Ahmet Altan'dan öğrendik.

� İnsanlar en çok neye ilgi gösteriyorlar, rastaya
mı Afrika örgülerine mi?

Rastanın kesimi çok farklı. Biraz daha alternatif
düşünen, marjinal halkın veya rahat insanların kul-
lanabileceği özgü saç. Trend ne derseniz, Afrika
örgüsü. Çünkü bayanların işine geliyor. Afrika
örgüsü daha sağlıklı, daha kolay ve daha da güzel
bir işlem. Yeni imaj katıyor. Bu da onların hoşuna
gidiyor.

� Afrika örgüsünü kimler yaptırmak istiyor?
Afrika örgüsü isteyenler içinde bir şeyler yaşa-

yarak geliyorlar. Memur, doktor, avukat, hakim,
her kesimden insan geliyor. Demek ki onların da
içinde bir marjinallik var ama dışa vuramıyorlar
diye ifade ediyorum.

� İzmir bunun için ideal bir şehir diyebilir miyiz?
İzmir bunun için gerçekten göbek noktası.

Türkiye'de kaldırabilecek 3 şehirden birisi. 4. bir
şehir yok. Antalya bile buna dahil.

� Peki Afrika örgüsü kaç ay kullanılabiliyor?
Yaptıran herkes minimum 3 ay kullanabilir.
� Özellikle de yaz aylarında yıkama işlemi rahat-

lıkla yapılabiliyor mu?
Rahat bir şekilde yıkayabilirler. Sadece daha

nazik ve masaj usulüyle yapmak gerekiyor.
� Afrika Örgüsünün ortalama fiyatları ne kadar?
300 ila 1000 TL arasında oluyor. Bizim genelde

sabit bir fiyatımız var. Yaptırmak isteyen insanlar
oluyor ama para durumu yeterli olmuyor, elimizden

geldiği kadar yardımcı oluyo-
ruz.

� Örgü yaparken ek
saç da kullanıyor musu-
nuz?

Örgü için mutlaka
ek saç kullanıyoruz.

Ek saç dediğimiz
olay ısıya yüzde
100 dayanıklı
ve insan saçı-
na en yakın
saçı kullana-
rak yapıyoruz.

İstediğiniz
uzunluğa kadar

yapılabilir. 1 metre
boyuna kadar örgü yaptırılabilir.

Saçınız istediğiniz kadar zayıf olsun
işini bilen profesyonel birisi ona göre saç

eklerse sizin dökülen saçlarınız olsa bile yerini
kamufle edebilir.

� Bu işlemleri yaptırmak isteyen kişilerin saç
uzunluğunun ne kadar olması gerekiyor?

Rasta yaptıracak kişilerin saçının 15 cm, örgü
yaptıracak kişilerin saçının 10 cm olması yeterli.

� Ortalama örgü kaç saat sürüyor?
Ortalama tek başıma 5 saatte bir örgüyü yapıyo-

rum. Verdiğimiz mola zamanları da dahil. Bu da
130-150 adet örgü yapar. Burası kuaför ortamı değil
o yüzden gelen insanlar sıkılmasın istiyoruz. Film
açıyoruz, muhabbet ediyoruz, kitaplar veriyoruz, bir
şekilde zaman geçiyor. Gerçekten sıkılmadan gidi-
yorlar, gülümsemeyi görüyoruz. Bu çok daha mut-
luluk verici bir şey. Neticede bir bedel ödüyorlar,
biz de zamanımızdan vakit ayırıyoruz. Ama iki taraf
da mutlu olduğu sürece hiç bir problem olmuyor.

� Rastadan da bahsedelim biraz...
Rasta o kadar farklı bir şey ki. Benim hayatımı

değiştirdi. Ailen oluyor senin. Türkiye'nin her yerin-
de bir ailem var aslında. Hepsi benim için bir kar-
deş, bir abla, dost. Ben 3,5 yıldır taşıyorum. Aileme
ve çevreme kabullendirdim. Çünkü yaşayış tarzıma
çok zıt bir ailem var. Rastanın felsefesi vardır.
Rastafaryanizm denilen dinle alakalı bir şey. Ona
inancım yok ama rastayı çok seviyorum ve sonsuza
kadar saygım var.

� Son olarak ne söylemek istersiniz?
Yaptıracak arkadaşlar kesinlikle parasal olarak

bakmasınlar. Önce samimiyetini açsınlar bize. Biz
onlara her anlamda yardımcı olmaya çalışırız.
Maddiyat ikinci planda, önce insan ve samimiyet
kazanmak amacımız.

Kimileri için sadece
örgü, kimileri içinse
Afrika ruhunu hisse-
denlerin saç mode-
li... İşte İzmir’deki
Afrika esintisi…

AFRİKA RUHU İZMİR
SOKAKLARINDA
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AFRİKA RUHU İZMİR
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ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

AFRİKA RUHU İZMİR
SOKAKLARINDA
Çiğdem
Alpaslan

Ahmet
Altan

röportaj
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Ben HABER soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

En gelişmiş ülkeler bile
bunun altından kalkamazdı

� FETÖ ope-
rasyonu kapsamın-
da birçok işyerleri-
ne kayyum atandı,
devredildi. Ama ne
yazık ki bizim sek-
töre ilişkin bir
çözüm bulunama-
dı. Siz medya
organlarının kapa-
tılmasını nasıl
görüyorsunuz?

Gerçek anlam-
da FETÖ yuva-
lanması olan yerlerin kapatılması
normal elbette. Ama İzmir'de
örneğini yaşadık, Kanal 35. Ben
FETÖ yanlısı bir yayın yaptığına
şahit olmadım. Kapatmaya karar

verenler iyice araş-
tırdıktan sonra
kapatmışlar desek
bile ben çalışanlara
çok üzülürüm.
Çünkü orada çalı-
şan birçok insanı
çok yakından tanı-
yorum, FETÖ
denen çeteyle hiç-
bir ilgileri ve alaka-
ları yoktur. Sırf
mesleğini seven
gençlerdir onlar.

FETÖ ile ilgili yayın organları
var ama burası öyle bir yayın
kuruluşu değildi. Bugüne kadar
FETÖ ile iç içe girmemiş. Burası
yaşatılabilirdi.

� Öncelikle darbe girişimiyle ilgili görüşlerinizi
almak isterim. Darbe girişimi sonrasında siyasette
çok farklı bir atmosfer var. Siyasetteki bu olumlu
havayı nasıl yorumluyorsunuz?

Ülkede barış ve konsensus havası sağlana-
caksa, bu olay toplum lideri olan partilerin baş-
kanlarına düşüyor. Çünkü onların birlik ve bera-
berliği tabana doğru yayılıyor. Özellikle
Cumhurbaşkanı’nın İstanbul'da yaptığı mitingde
hem Bahçeli'nin hem Kılıçdaroğlu'nun konuşma-
cı olarak katılıp halkla bütünleşmesi, daha sonra
cumhurbaşkanının başkanlığında liderlerin top-
lanması, akabinde başbakanla iki muhalefet lide-
rinin bir araya gelmesi ister istemez toplumdaki
siyasi tansiyonu düşürdü. Darbe sonrasına dikkat
ederseniz bugünlerde ekonomik anlamda tehli-
keli bir durumla karşı karşıya değiliz. Bunu bu

siyasi ortamın belirsizliğinin kalkmasına borçlu-
yuz. Eğer darbe sonrası siyasetçiler darbe öncesi
olduğu gibi birbirleriyle çatışsalardı bugün eko-
nomide yakaladığımız istikrarı yakalayamazdık.
Ekonomide mutlaka sıkıntılar var ama bizim
yaşadıklarımızı göz önüne alırsak, dünyanın en
gelişmiş ülkeleri bile bunun altından kalkamaz.
Bu Türk toplumuna has bir yapı. Bu olumlu
hava ileriki günlerde Anayasa değişikliğine de
çok farklı bir şekilde yansıyacak. Türkiye
2019'daki seçimlere sakin bir kafayla gidebilecek.
Yabancı yatırımcı bu siyasi istikrarı gördükçe
Türkiye'ye farklı bakacak. Özellikle bazı siyasi
felaket tellalları önümüzdeki sonbaharda ekono-
mik kriz bekliyorlar. Ben siyasi birlik ve beraber-
lik içerisinde öyle bir krizi yaşayacağımıza inan-
mıyorum.

İEF BU SENE REKOR KIRACAK
� Yine bir fuar dönemi geldi.

Sizin beklentileriniz nedir?
Yanlış politikalara yıllarca

kurban edildi. Ne yazık ki fuarda
genel müdürlük yapmış olanlar
bile panayır oldu diyerek bu fuarı
küçümsediler. 'Çağa ayak uydur-
mak' denen bir laf vardır ya çağa
ayak uydurup da bu fuarı farklı
taraflara taşıması gereken genel
müdürlerin bile burası panayır
oldu diyerek küçümsedikleri o
dönemde fuar çok büyük bir
darbe yedi. Önce rahmetli
Piriştina'nın, daha sonra da bay-
rağı devralan Aziz Kocaoğlu'nun
gayretleriyle bu uluslararası fuar
yaşatılmaya devam ediyor.
Geçmiş fuarlara bakarak yakına-

cağımıza artık önümüzde daha
güzel, şaşalı ve bütün Türkiye'yi
davet eden bir fuar yaratabilir
miyizin arayışı devam etmeli.
Gördüğüm kadarıyla fuarın ana
ekseni etrafında özellikle de
sponsorluk destekleriyle bu sene
çok parlak bir şekilde geçecek.
Ana sponsor olan Folkart ve
Vestel'e bütün İzmir çok teşek-
kür etmeli. Çünkü çok büyük
kaynaklar ayırdılar. Ve bu kay-
naklar sayesinde de fuar kabuğu-
nu farklı bir şekilde kırma şansını
elde etti. Bütün Türkiye'de
İzmir'e dikkat çekiliyor. Bence bu
sene fuar ziyaretçi rekoru kıra-
cak. Şahsım adına destek olan
herkese çok teşekkür ediyorum.

� Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunu nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Yüzde 50 50 diye tarif ediliyor ya bu ülke ve hiçbir
zamanda Sayın Cumhurbaşkanı’nın ötekileştirdiği
yüzde 50'yi kabullenmeme gibi bir durumunun
söz konusu olduğu tartışılıyor bu ülke-
de. Darbeden sonra kendisi de çok
açık belli etti “ben artık yüzde
100'ünün cumhurbaşkanı olaca-
ğım bu ülkede” dedi. Kendisi de
AK Parti'nin kuruluş yıldönü-
münde verdiği söylemde 'ben
bile değişmek zorundayım'
diye bir cümle sarf etti.
Türkiye önümüzdeki
dönem keskin siyasi
manevralarla karşı karşıya kalmayacak. Belli bir süre daha bu uyumun
süreceği gözüküyor.

O ARTIK HERKESİN
CUMHURBAŞKANI

KANAL 35 YAŞATILABİLİRDİ

DAVUTOĞLU’NUN BÜTÜN
TEZLERİ ÇÜRÜDÜ

� Dış politikadaki gelişmele-
ri nasıl görüyorsunuz? Siyasi
ilişkilerde normalleşme süreci-
ne gidildi. Sizce bu ekonomik
ilişkilere ne zaman yansır?

En son Binali Yıldırım’ın
açıklamalarıyla da görülüyor ki
Ahmet Davutoğlu tezlerinin
hepsi çürümüştür. Dışişleri
Bakanlığı ve Başbakanlık döne-
mi dahil çizdiği bütün dış politi-
kalar iflas etmiştir. Bu iflas da
Türkiye'ye pahalıya mal olmuş-
tur. Bunu cumhurbaşkanı da
görmüştür. Tahmin ediyorum
Davutoğlu ile yollarını ayırması-
nın belki yönetimsel etkileri var

ama ana etkilerinden birisi de
dış politikada Sayın
Cumhurbaşkanı‘nın da
Türkiye'nin geldiği konumu
farklı bir şekilde görmesidir.
Erdoğan’ın da yönlendirmesinin
olmaması mümkün değil ama
Binali Bey'in çizdiği politika çok
doğru bir politikadır. Binali Bey
ilk geldiği gün bir cümle sarf
etti. ''Düşmanlarımızın sayısını
azaltıp dostlarımızın sayısını
yükselteceğiz'' dedi.
Etrafımızda artık dosttan çok
düşmanımız vardı. Bunun den-
gelenmesi ve artıya geçmesi
Türkiye'nin lehine bir olaydır.

ÇEŞME’DE BAZILARI UYKUSUZ KALACAK
��  Çeşme'de gürültü kriziyle

ilgili yaşanan son gelişmeleri
nasıl yorumlarsınız?

İzmir Valiliği bir itiraza
cevap verdi. Gürültü kavramını
kendilerine sakız yapmış olan-
lar imza topladılar ve 'bu saat-
leri ortadan kaldırın' dediler.
Bizim tezimizin doğru olduğu
ortaya çıktı. Çünkü bazı kafa-
lar anlamasa da Çeşme'de baş-
tan beri savunduğum bir şey
var. Bu mekanlar elbette şeh-
rin içinden taşınmalı. Ama şu

anda Çeşme ve orada yaşayan
yaklaşık 50 bin kişinin ekono-
misi tamamen eğlence sektörü
ve Çeşme'deki yaşam üzerine
kurulmuş bir turizm sektörü
var. Siz bunun içinden eğlence-
yi çeker alırsanız Çeşme terk
edilmiş bir kasabaya döner.
Onun için İzmir Valiliği bu
gürültüden rahatsız olanlara
gerekli cevabı verdi. Bir çözüm
bulunana kadar da kusura bak-
masınlar bazıları uykusuz kala-
cak. 
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Dünya çapında her yıl milyonlarca hektar
orman alanı yanıyor. Bu yangınlar, kat-
rilyonlarla ifade edilen yangınla mücade-

le masraflarına, can ve mal kayıplarına neden
oluyor. Çakacak tek bir kıvılcım, ormanların
en az 60 yılına mal oluyor. Geçen yıla oranla
bu yıl İzmir bölgesinde çıkan orman yangınla-
rında yüzde 35’lik bir artış olduğunu kaydeden
İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal,
“Geçen yıl bu dönem ormanlık alanda çıkan
yangın sayısı 177 adet. Bu yıl ise bu sayı 234’ye
çıktı. Her bir yangın onlarca yılımıza mal olu-
yor” diyor…

� Öncelikle Türkiye’deki ormanlık alanların
artışı konusunda ne söylersiniz?

Ülkemizin 2002’de alınan değerlerinde 20.7
milyon hektar ormanlık alanı vardı. Bu da
Türkiye’nin yüzde 27’lik bir alanını kapsıyordu.
Son yapılan amenajman planlarında ise 21.3
milyon hektar ormanlık alan görünüyor.
Yaklaşık 700 bin hektarlık bir artış var. Bu da
Türkiye yüzölçümünün yüzde 29’una denk
geliyor. Kamuoyunda “ormanlarımız azaldı”
şeklinde yanlış bir algı var. Bilakis Türkiye’deki
ormanlık alanlar arttı. Dünyada orman alanını
artıran 3-5 ülkeden biri Türkiye. Her sene
ciddi oranda fidanı toprakla buluşturuyoruz.
Bu da ormanlık alanlarımızın arttırılmasına
vesile oluyor. İzmir’de de her sene ortalama 6
milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. İzmir

Bölge Müdürlüğümüzün
ağaç serveti 40 milyon
metreküp civarında. Yılda
1,5 milyon metreküp
artım yapıyoruz. Biz
bunun 1 milyon metrekü-
pünü her sene alıyoruz.

EN AZ 60 YIL
GEREKİYOR

� Ormanlık alanlar bir
yandan artarken diğer yan-
dan da yangınlarla müca-
dele ediyorsunuz…

Bizim teşkilat olarak
en önemli görevlerimiz-
den bir tanesi ormanları-
mızın korunması. İçinde
bulunduğumuz dönemde
orman yangınlarıyla ilgili
aldığımız tedbirler en üst
düzeyde. Bizi bu noktada
diğer ülkelerden ayıran en
önemli özelliğimiz, orman
yangınlarını söndürme
ekiplerimiz bizim kendi
teşkilatımıza aittir. Biz
İzmir Bölge
Müdürlüğümüzde bin 500
personeli bu iş için tefrik
ettik. Bu da bizim bu işi
ne kadar ciddiye aldığımı-
zı gösteriyor. Orman yan-
gınlarıyla mücadele tıpkı
bir orkestra gibidir.
Orkestrada bir sürü ens-
trüman vardır. Bizim de
görevimiz aynı bir orkes-
tra şefi gibi nasıl yönetile-
bileceğini ortaya koymak.
Çünkü yanan bir ormanın
genç bir orman haline
gelebilmesi için 30 yıl
gerekiyor. Normal bir
orman haline gelebilmesi
için de en az 60 yıl gereki-
yor.

� Yaz döneminde
Ege’de yine çok sayıda
orman yangını meydana
geldi, gelmeye de devam edi-
yor. Orman yangınıyla
mücadelede nasıl bir yol
izleniyor?

Orman yangınlarında
öncelikle yangının fark
edilmesi gerekir.
Bölgemizde 66 tane kule-
miz var. Kulelerde bizim
ormanlarımız 7 gün 24
saat rasatlanır. Burada
arkadaşlarımız en az iki
kişi aynı kulede, aynı anda
çalışır. Sorumlu oldukları,
görüş alanı içerisinde

bulunan bir yerde gördükleri herhangi bir
dumanı ya da ateşi kendisine en yakın olan
ekibe haber verir. Sonra da Yangın Harekat
Merkezi’ne bildirir. İşte orkestra hareketi de
tam burada başlıyor. Bir de hava unsurlarımız
vardır. Son yıllarda da hava unsurlarımızı çok
etkin bir şekilde kullanmaya başladık. İzmir
bölgesinde şu anda bizim kontrolümüzde 5
tane helikopterimiz 1 tane de uçağımız var.

� Bir yangın ihbarı geldiğinde siz o bölgeye
kaç dakikada ulaşıyorsunuz?

Biz yangınların yüzde 65’ine 10 dakika ve
altında müdahale ediyoruz. Ama tüm sezonda
ortalamamız 13 dakika… Bu rakam çok ciddi
bir rakamdır aslında ama biz bunu daha ne
kadar aşağıya çekebileceğimizi düşünüyoruz.
Özellikle yangının çok yoğun çıktığı şu dönem-
lerde ortalama müdahale süremiz 10-12 daki-
kadır. Hava gücümüzü destekleyen su kaynak-
larımız var. Bu bir İzmir projesidir. Bu projeyi
de başlatan isim şu anki Orman Bölge
Müdürümüz İsmail Üzmez’dir. 2007’de bura-
nın bölge müdürüydü. Kendilerine buradan
sizin vasıtanızla teşekkür ediyoruz. Bu proje
daha sonra tüm Türkiye’ye yayıldı.
Helikopterlerimiz birim zamanda çok fazla su
taşıyor. Böylelikle yangınla mücadelemiz daha
etkin oluyor. Son dönemde bu nedenle basın-
da çok fazla yangın haberi yer almıyor. Biz o
yüzden basında duyulmayan yangın en iyi yan-
gındır diyoruz. Ama bazı durumlarda aynı
anda birkaç yerde birden de yangın çıkabiliyor.
Örneğin geçtiğimiz haftalarda Seferihisar-
Orhanlı yakınlarında çıkan yangın bu seneki en
büyük yangınımız. Yaklaşık 450 hektarlık bir
alan tahrip oldu. Biz o yangınla uğraşırken
Buca’da da bir yangın çıktı. Bir de Torbalı’da
bir yangın meydana geldi. Bunların
hepsi 1 saat içinde çıktı.

� Bu yangınlarla ilgili farklı
iddialar da ortaya atıldı. Sizce
de enteresan değil miydi?

Enteresan değil de
tevafuk diyelim. Tamam
kasıttan da bahsedili-
yor. Ama orman yan-
gınlarının asıl nede-
ni zaten insan fak-
törü. Bunun çoğu
da ihmal ve dik-
katsizlik. Tabii ki
faili bulmakla
ilgili de görevi-
miz var ama
bizim öncelikli
görevimiz yangı-
nı söndürmek.
Jandarmamız,
polisimiz zaten
gerekli araştırmayı
yapıyor. Biz de
elde ettiğimiz bilgi
ve bulguları onlar-
la paylaşıyoruz.

� Yanlış ihbar-

lara maruz kalıyor musunuz?
Evet elbette. Geçen yıl 89 tane asılsız ihbar

yapmışlar. Bu yıl bu rakam 139. Şu ana kadar
gelen ihbar 830, bunun 139’u asılsız ihbar.
Neredeyse yüzde 15’i. Hangi maksatla bunu
yapıyorlar bilmiyorum. Sizin vasıtanızla bura-
dan şunu da dile getirmek istiyorum. Ola ki o
asılsız ihbar sırasında gerçek bir ihbar çıkarsa
ve ona ulaşmakta güçlük çekersek bunun veba-
li o kişiyedir. Bizi lütfen boş yere meşgul etme-
sinler, bizi gereksiz yere ne kadar fazla meşgul
ederlerse diğer tarafta o kadar daha fazla alan
yanabilir. Bize de bu hassasiyetle yaklaşsınlar.
Gördükleri bir dumanı, ateşi de ALO 177 hat-
tına ihbar etsinler. Bizim vatandaşlarımızdan
en büyük beklentimiz, özellikle bu dönemde
ateş yakmamaları, zorunda bile olsalar kesin-
likle iyice söndüğünden emin olmadan oradan
ayrılmamaları, illa ki mangal keyfi yapmak isti-
yorlarsa, ateşi piknik ve mesire yerlerinde yak-
maları… İzmir’de yaklaşık 70 civarında piknik
ve mesire alanı var. İlerleyen dönemlerde
bunu daha da artırmayı arzu ediyoruz.

� Sezonun genel bir değerlendirmesini yapa-
cak olursanız neler söylersiniz?

Geçen yıl bölge müdürlüğümüzün tarihinin
en iyi sezonu geçti. Ancak bu yıl yüzde 35 civa-
rında yangınlarda bir artış söz konusu. Bunun
en önemli nedeniyse hava şartları. Bu yıl kav-
rulduk tabir-i caizse… Özellikle Haziran ve
Ağustos aylarında aşırı sıcaklar ve rüzgar yan-
gınlara neden oldu. O yüzden Eylül sonuna
kadar dikkatli olmamız gerekiyor. Ümit ediyo-
rum bir daha Seferihisar yangını gibi büyük bir
yangını yaşamayız.

Ormanı kasıtlı olarak yakmanın cezasının müebbet hapse kadar gidebileceğini
belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, “Yanan bir ormanın normal
bir orman haline gelebilmesi için en az 60 yıla ihtiyaç var” diye konuştu.

Gündem, Türkiye’nin
yeniden bütçe dışı
fonlara geçeceği

haberiyle yankılandı.
Ancak zenginlik ve refa-
hın operasyonel bir yanı vardır: zen-
ginliği elinde tutan için kaynak bul-
mak kolaydır, dağıtmak kolay…
Hele ki bu fon devletin resmi fonu
ise yeniden kaynaklar oluşturulur,
birdenbire otonom pek çok yatırımın
ve uluslararası işlemin önü açılıverir.
Başka bir ülkede bir yatırım fırsatı
doğar, düne kadar ilgilenilmeyen bir
sektöre yatırım yapılır. Zorda kalan
bir firmaya destek verilir, satın alma-
lar ve devirler garipsenmez; şirket
kurtarmalar olağan ve sıradan hale
gelir.

Buraya kadar tanımladıklarımızla
bir “güç”ten söz ediyoruz. Böyle bir
gücü kim elinde bulundurmak iste-
mez? Üstelik bu gücün etkisi parasal-
laştırılabiliyor ve para ile ifade edilebi-
liyorsa... Bu fonları elinde tutan ve
yöneten kişilerin dayandığı güç de bu
anlamda parasal bir değer ifade
etmektedir. Bu gücün kaynağını da
siyasi iktidar oluşturmaktadır. Türkiye
de “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
Anonim Şirketi” kuruluşuna dair
kanun teklifini Plan ve Bütçe
Komisyon’undan geçirmiştir. İlk ola-
rak 50 milyon TL ile oluşturulan
fonun büyüklüğünün kısa vadede, atıl
ve etkin yönetilmediği düşünülen
kaynakların da bir araya getirilmesiy-
le, 200 milyar dolar gibi bir hacme
ulaşması beklenmektedir. Sonuçta
bugünkü siyasi iktidarın bir önerisi
olarak ortaya çıkan bir durumdan
söz edilmektedir. Varlık Fonu yöneti-
minde, başbakan tarafından atanan
5 üyenin olması, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’na hesap verilmesi
fonun siyasi yönünü ortaya koymak-
tadır. Ekim ayında denetim raporları-
nın komisyona iletilmesi, bütçe
süreçleriyle eş anlı bir çalışmanın
yürütüleceğini göstermektedir.

Bu fonlar bütün ülkelerin ilgisini
çeken ve kullanışlı kaynaklardır. Aynı
zamanda az çok demeden oluşturul-
muş bu fonlar ülkeler için bir “ihti-
yat” niteliğindedir. Finansbank’ın
satıldığı günlerde bir Yunanlı meslek-
taşın “bizimkiler, sizin bankaları satın

alıyorlarmış, Finansbank’ın sektörde-
ki durumu nedir? Büyüklüğü nasıl-
dır?” sorularının arkasında stratejik
bir üstünlük arayışı vardır. Benzeri bir
yabancı operasyonunda da satın ala-
nın hangi ülke mensubu olduğu,
temsil ettiği sermaye grubu, sektör-
deki durumu ilgi çekmektedir. Hele
ki bu herhangi bir sermaye grubunun
ötesinde, bir ülkenin “devlet fonu”
olursa daha bir dikkat çekici olmakta-
dır. Şöyle bir örneklendirelim, özellik-
le son 10 yılında ciddi ve derin bir
kriz yaşayan Yunanistan’ın varını
yoğunu satmaya başladığını düşü-
nün. Böyle şirketlerini; adalarını sat-
maya başlaması halinde bunları satın
alan firmaların Türk kökenli olması-
nın Yunan kamuoyundaki etkisi nasıl
olur acaba?… Hiçbir ülke, kendi
ülkesinde, böyle açık operasyon böl-
geleri olsun istemez.

Varlık fonu kuran ülkelerin 20-
30 milyon dolarlık büyüklüklerle dahi
bu işe giriştiği görülmektedir. Hemen
her ülkede bu iş için ayrılan kaynak-
lar bulunmaktadır. ABD, Rusya ve
Çin dışında BAE ve Suudiler gibi
petrol zengini ülkelerin körfez fonla-
rı, Norveç’in meşhur fonu trilyon
dolarlara doğru gitmektedir. ABD
($3 tr ) ve Japonya ($2 tr) gibi ülke-
lerde bu yüksek meblağlar 3 fonun
kurulmasına yol açmıştır.

Özünde bu fonların birinci gücü
miktar/büyüklük değil, meşruiyettir.
O meşruiyetin de kaynağını açıklık
ve hesap verebilirlik oluşturmalıdır.
Fon yönetimi başta yönetimdir.
Yönetim performans kadar riskleri
de içermektedir. Kuruluş aşamasında
denetim mekanizmalarının oluşturul-
ması, bağımsız denetimden yararla-
nılması önemlidir. Yasama denetimi
böyle bir uygulamanın en önemli
gücü olacaktır.

Geçmişte, olumsuz örneklerinden
ders alınan bütçe dışı fonların önünü
açacak uygulamalar engellendikçe,
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
Anonim Şirketi ülkenin operasyonel
bir gücü olacaktır.

REFAH YOLU: TÜRKİYE
VARLIK FONU

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr
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“BU YIL 691 TANE YANGIN ÇIKTI”
� Peki sizin görev ve sorumluluk alanınız sadece ormanlar mı?
En büyük yangın bile bir kıvılcımdan çıkıyor. Ormanlık alanın dışında bir de ziraat

alanı, maki alanı dediğimiz sahalar var. Ziraat alanında çıkmış bir yangın makiye, oradan
da ormana sirayet edebiliyor. Dolayısıyla biz buralarda çıkmış yangına da müdahale edi-
yoruz. Geçen yıl bu dönem ormanlık alanda çıkan yangın sayısı 177 adet. Bu yıl ise bu sayı
234’ye çıktı. Yaklaşık yüzde 30-35’lik bir artış söz konusu. Kırsal alan da dahil geçen yıl bu
dönemde çıkan yangın sayısı 657. Bu sene ise 691. Biz bu yangınlara da gidiyoruz.

� Bir yangını söndürmenin maliyeti ne kadar?
Bu, yangında geçirdiğiniz zamana bağlı olarak değişir. Bir günde söndürdüğümüz yan-

gınlar da var, yarım saatte söndürdüğümüz yangınlar da… Her yangının ayrı ayrı maliyeti
var. Bizim uçaklarımız uçsa da uçmasa da belli bir oranda kira ödüyoruz zaten.
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��  Bir orman yangınına sebep olmanın cezası nedir?
Müebbet hapse kadar gider. Yangının nerede çıkarıldığı, çıkaran kişi-

nin orada oturup oturmadığı, yaralı ya da ölü var mı, bunlar hep cezayı
arttıran faktörler. Orman suçları kesinlikle af kapsamına alınmaz, paraya
da çevrilmez. Orada devletin yaptığı bir masraf da vardır. Bugün helikop-

terin 1 saatlik uçuşu 5 bin Dolar. Uçağın 1 saatlik uçuşu 9 bin 500 Euro. 
��  Yangın söndürme helikopterleri nereden kiralanıyor? 

Yönetimde kullandıklarımız bize ait, söndürmede kullandıklarımız
kiralık. Biz normalde uluslararası ihaleye çıkıyoruz. En uygun teklifi
kim verirse ihaleyi o alıyor. Kiraladığımız ülkelerin arasında Rusya
ve Ukrayna da var. Tabii ki devletimiz bunları alabilecek güçtedir,
bu sadece bir politikadır. Bana sorarsanız kiralaması daha doğru.

HELİKOPTERİN 
1 SAATLİK 

UÇUŞU 
5 BİN DOLAR 
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İlk olarak ticari ürünlerin sergilen-
diği panayırlar fuarın temelini
oluşturdu. Şehrin merkezinde

1922 “İzmir Yangını”nda kül olan
harabelik alanın Kültürpark haline
getirilmesiyle uluslararası bir fuar
çalışmalarına başlandı. Adeta külle-
rinden doğan bu alanın düzenleme
çalışmaları, dönemin İzmir Belediye
Başkanı Dr. Behçet Uz'un ve gazete-
ci sıfatıyla Moskova kültürparkını
gezmiş olan yardımcısı Suat
Yurtkoru'nun yönetiminde olağanüs-
tü çabalarla, proje aşamasında da
dönemin Moskova
Belediye Başkanı
Bulganin tara-
fından görev-
lendirilen
mimarla-
rın tasa-
rımı çer-
çevesin-
de 1936
yılında
tamam-
lanmış;
bu tarih-
ten itiba-
ren İzmir
Uluslararası

Fuarı Kültürpark'ta açıldı.
Savaşlara, kıtlıklara, krizlere rağ-
men düzenlenen Türkiye’nin ilk

ve en kapsamlı ticaret
fuarı İzmir

Enternasyonal
Fuarı, sadece

İzmir için değil
ülkemiz için
de önem arz
etmektedir.
Uluslararası
boyutuyla
Türkiye'yi
dünyaya
açan bir kapı

adeta. İzmirli
yöneticiler her

zaman fuarın
önemini kavrayıp

ona yönelik çalış-
malar yapmıştır.
Amacı İzmir'i
fuarlar kenti yap-

mak olan İZFAŞ da fuar
için önemli çalışmalar
yapmaya devam etmekte-
dir.

EĞLENCE
DÜNYASININ
MERKEZİ

İzmirlileri nostaljik çocukluk anı-
larına sürükleyen fuar eski zaman-
lardan itibaren hep heyecan yarat-
mıştır. Sadece İzmirliler değil tüm
Ege, İzmir Fuarı'nın açılışını iple
çekerdi. Kime sorarsanız sorun
çocukluğunda hevesle gittiği fuar
anılarını anlata anlata bitiremez.
Çünkü her şeyin ilkini fuarda yaşar-
lardı. İzmir Fuarı Türkiye'nin eğlen-

ce dünyasının da doğal merkezi hali-
ne gelirdi. Gazinolar dolar taşar,
ülkenin en ünlü sanatçıları, şovmen-
leri Fuar'a koşardı. Büyük sanatçıları
yakından görüp şarkılarına eşlik
etmek iletişimin gelişmediği zaman-
larda elbette ki insanlara eşsiz duy-
gular yaşatmıştır.

FOLKART İLE YILDIZI
DAHA DA PARLADI

Her yıl başka bir temayla düzen-
lenen İzmir Enternasyonal Fuarı bu
yıl 'İnovasyon' temasıyla dikkat çeki-
yor. Bu temayla birlikte İzmir
Enternasyonal Fuarı yeni bir boyut
kazandı. Tasarım ve inovasyon kenti
olma hedefiyle büyük adımlar atılan
İzmir’de; yeni fikirlerin, ürünlerin,
teknolojilerin inovasyon temasıyla
ziyaretçileriyle buluşturan fuar bu yıl
her zamankinden daha iddialı. Fuar

ana sponsoru Folkart
ile bu yıl daha da

parladı. Zengin
etkinlik prog-
ramı ziyaret-
çilere baş
döndürücü
seçenekler
sunuyor.
Usta sanatçı-

ları bir arada
buluşturan

tiyatrolar,
Türkiye'nin önemli

seslerinin konserleri, bir-
birinden ilginç sokak gösterileri ve
bilgilendirici seminerlerle ziyaretçi-
ler sanata doyuyor. Ayrıca birbirin-
den güzel lezzetleri de ziyaretçilere
sunuyor.

Folkart'ın da İzmir'i marka kent
yapma hedefiyle birleşen İzmir
Enternasyonal Fuarı 'Gelecek
İzmir'de' sloganıyla değişimin ve
yeniliğin çizgisinde İzmir'i ileriye
götürmeyi hedefliyor. Gelecek İzmir
Enternasyonal Fuarı'yla İzmir'de...

Bu yıl 85. kez kapıla-
rını açan ülke tarihi-
nin ilk fuarı, İzmir
Enternasyonal
Fuarı'nın ilk adımla-
rı daha Cumhuriyet
ilan edilmemişken
17 Şubat 1923'te
Atatürk'ün emriyle
toplanan İzmir
İktisat Kongresi'nde
atıldı.

İZMİR'İN DÜNYAYA
AÇILAN KAPISI: İ

zmir’de OHAL
kanun kapsamın-
da… Üç özel üniver-

site kapatıldı. Mallarına
el konuldu.

Hocası, öğrencisi,
eğitimi ne olacak diye
merak edilirken…

İzmir’in bazı vekil-
leri, “15 Mayıs,
Bakırçay, Şehitler,
Cumhuriyet,
Demokrasi” gibi öneri
isimlerle, devlet üniver-
sitesi kurulması için
ortak dilekçe verdiler.

Her partiden isim-
ler imzalarını koydular.

Kanun teklifi,
TBMM’de görüşüldü.

Torba yasa içinde geçti,
İzmir’e iki üniversite kazandırıldı.

Demokrasi ve Bakırçay
Üniversiteleri.

Böylece şehrin 6 devlet üni-
versitesi oldu.

� � �

Hızla örgütlenme çalışması
başladı.

2016-2017 eğitim yılına
yetiştirilecek.

Öğrencilerin mağduriyeti
önlenecek.

Vekillerin ortak heyecan ve
hareketiyle…

İki üniversite yaratıldı ama
tartışması bitmedi.

� � �

Olay daha doğrusu soğuk
savaş şöyle:

Üniversitelerin devlete kazan-
dırma fikrini kim verdi?

İsimleri kim önerdi?
Kimler, kimleri uyandırdı, teş-

vik etti?
TBMM Başkanlığı’na imzaları

kim topladı?
Kulisleri bizzat kim sürdürdü?

� � �

Sonuçta bu çalışmanın siyasi
primi büyük.

“İzmir’e iki üniversite kazan-
dırdım. Vekil olarak tarihi hizmeti
ben yaptım” denilecek.

Belki bir sonraki seçim kam-
panyasının malzemesi, tanıtımı

olacak.
Hal böyleyken…
Bir laf karmaşası, bilgi kirliliği

devam ediyor.
Muhalefet, iktidar milletvekil-

leri ayrı ayrı demeç veriyor:
“Bu onur, gurur bana yeter!”

� � �

Ancak hiçbiri demiyor ki…
“İzmir milletvekilleri olarak

verdiğimiz imza ve teklifle şehri-
mize iki eğitim kurumu kazandır-
dık…

Bu dönem milletvekilleri ola-
rak ortak hizmet ürettik, başarı
sağladık…

Böyle çalışmaya devam eder-
sek, İzmir’e çok şeyler kazandırı-
rız…

Belki İzmir yıllardır mahrum
kaldığı ilgi ve desteği görür, yatı-
rımlara kavuşur.

Şehir olarak büyümesi, zen-
ginleşmesi gerçekleşir.

İzmir milletvekilleri olarak
bunun en güzel örneğini sergile-
dik.

Haydi, bundan sonra el ele,
birlikte nice yasa tekliflerine”

� � �

Ne yazık ki…
Söyleyen, paylaşan yok.
Bir kez daha gördük ki…
Siyaset anlayışımız, “Ben”

üzerine kurulu.
“Biz” olmayı öğrenemiyoruz.
“Biz” demeyi beceremiyoruz!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

BİZ OLAMADIK!

Şehirlerimiz gittikçe kalaba-
lıklaşıyor, kalabalık arttık-
ça ihtiyaçlar da beraberin-

de geliyor. Depreme karşı
dayanıklı binalar, sosyal donatı
alanları, otoparklar ve yeşil
alanlar şehir hayatı için olmaz-
sa olmaz konumda.

Ancak ne yazık
ki 50 yıl öncesi-
nin imar
planlarını
bozmadan,
bir binayı
yıkıp, yeri-
ne daha
lüks görü-
nenini,
üstüne üst-
lük daha yük-
sek şekilde yap-
tığımızda mülkü-
müzün değeri artsa da,
semtlerimiz ne yazık ki nefes alamaya-
cağımız bir yoğunluğa doğru yokuş aşa-
ğıya yuvarlanıyor. Konuya ilişkin Ben
HABER'e konuşan Şehir Plancıları
Odası İzmir Şube Başkanı Özlem
Şenyol Kocaer, İzmirlilere uyarılarda
bulundu.

İlk olarak kentsel dönüşüm ve
yerinde dönüşümün farkını dile getiren
Kocaer, “Yürürlükteki yasalara göre iki
tür kentsel dönüşüm uygulaması mev-
cut. Biri riskli alan ilan edilip veya kent-
sel dönüşüm alanı ilan edilen alanlarda
yapılan dönüşümler. Bu uygulamalarda
yerinde dönüşüm yapılması önemli bir
husustur.

Diğer dönüşüm uygulaması ise par-
sel bazında yapının riskli yapı ilan edile-
rek yıkılıp yeniden yapılması şeklinde
gerçekleşmektedir. Kent içinde sıklıkla
karşılaştığımız yapıların yıkılıp yenisinin
yapılması ile gerçekleştirilen uygulama-
lar. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun da riskli alan ve riskli yapıya iliş-
kin tanımlamalar bulunmaktadır.” dedi.

Vatandaşlara yeterli bilgilendirme-

nin yapılmadığını ve bu neden-
le toplumun da doğru bilgiden
uzak olduğunu dile getiren

Kocaer, geçmiş dönem imar
planları üstünden yapılan bir

dönüşümün, ihtiyaçlara yanıt ver-
mekte zorlanacağını belirtti ve sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Kentin bütününde konuyu ele
aldığımızda 50 yıl geçmişten imar
planları ile gelen yapılaşma koşulları
sosyal donatı alanları, yeşil alanlar,
parklar ve yollar bir elli yıl belki 100
yıl daha aynı şekilde kalmak duru-
munda kalacaktır.

Bu kentlerimiz daha yaşanabilir
kentler olması yönünde bir dönüşüm
kesinlikle değildir. 50 yıl sonra yaşam
ihtiyaçlarımız, teknolojik gelişmeler
hiçbir şekilde düşünülmeden yıkıp
yerinde aynı gabaride hatta yeni
yönetmeliklerle daha da büyük
hacimlerde ve yüksekliklerde yapıla-
rın yapılması ile karşı karşıyayız.

Bu durumun kentlerimizin yaşam
kalitesini yükseltmesi yönünde değiş-
tirilmesi ivedilikle gerekmektedir.

Bu da ancak mevcut planların reviz-
yonlarının gerçekleştirilerek yeni yapı-
laşma koşulları ve imar ile yapılaşmanın
sağlanması ile olabilecektir.”

Şehrin bu şekilde bir dönüşümle
nefes alamayacağını dile getiren
Kocaer, “Bu şekilde gerçekleştirilen
uygulamalar gelecekte kentlerimizin

doygunluğa ulaştığı, kent boşluklarının,
yeşil alanların mevcutta bile ihtiyacı
karşılamadığını düşünürsek gelecekte
beton etkisinin yaşadığımız alanlarda
daha etkili olacağı, nefes alınamayacak
ve aynı zamanda mahalle kültürünü
tamamen yok edebilecek bir gelecek
bizi beklemektedir.” dedi.

Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm kavramları iç içe geçti. Yıkıp yeniden yapma-
yı kentsel dönüşümden sayıyoruz ama peki ya şehrimiz bunu kaldırabilecek mi?

Kentsel dönüşümde
6 temel ilke

Kocaer ayrıca meslek odaları ola-
rak kentsel dönüşüme ilişkin 6 temel
ilkeleri olduğunu belirtti ve bu ilkeleri
maddeleyerek dile getirdi.

İşte o ilkeler:
1- Planlarla uyum, programlama,

projelendirme
2- Parasal konulara dair sürecin

bütün olarak ele alınması
3- Yerinde dönüşüm,
4- Yaratılan rantın kamuya dönme-

si,
5- Nitelikli kentsel mekanlar yara-

tılması sosyal dönüşüm projeleri ile
desteklenmesi

6- Meslek odaları, sivil toplum
örgütleri, üniversiteler gibi uzman
kuruluşların görüşlerinin alınması

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com

“NEFES ALAMAYACAĞIMIZ
BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR”

Izmir Enternasyonal FuarıIzmir Enternasyonal FuarıIzmir Enternasyonal FuarıIzmir Enternasyonal FuarıIzmir Enternasyonal FuarıIzmir Enternasyonal Fuarı

Özlem
Şenyol
Kocaer
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Türkiye 15 Temmuz gecesi deyim yerindeyse
uçurumun kıyısından döndü. Sonuçları ve
tarzı göz önüne alındığında tarihimizin en

büyük darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık.
Dahası, darbe ve işgal girişimi, FETÖ-PDY adı
verilen terör örgütü tarafından gerçekleştirildi ve
bu nedenle 15 Temmuz bir “terör saldırısı”ydı da
aynı zamanda... Başarısız darbe girişiminin ardın-
dan Türkiye’de birçok yapıda önemli değişiklikler
yaşandı. Kamuda ciddi ölçüde tasfiyeler yapılıyor.
İktidar ve muhalefet, halka farklı bir olumlu hava
yansıtıyor. Ülkede artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağı bilinen bir gerçek. Peki İzmir'in önde
gelenlerine göre bundan sonraki süreçte ekono-
mik ve siyasal açıdan Türkiye’yi neler bekliyor?
Cevabı haberimizde...

30.08.2016

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ
GİBİ OLMAYACAK
HİÇBİR ŞEY ESKİSİ
GİBİ OLMAYACAK
HİÇBİR ŞEY ESKİSİ
GİBİ OLMAYACAK
HİÇBİR ŞEY ESKİSİ
GİBİ OLMAYACAK
HİÇBİR ŞEY ESKİSİ
GİBİ OLMAYACAK

Tarihimizin en büyük darbe girişiminin ardından Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olma-

yacağı bilinen bir gerçek. Siyasette, ekonomide ve de halkın psikolojisinde önemli değişimler

yaşanıyor. Peki İzmir’in önde gelenleri 15 Temmuz sonrası için ne gibi öngörülerde bulunuyor?

“TERÖR FAALİYETLERİ
DEVAM EDEBİLİR”
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ
HÜSEYİN KOCABIYIK

Aslına bakarsanız, tarihin çarkları
son 40-50 gündür o kadar hızlı
döndü ki, an itibariyle geriye baktı-
ğımız zaman yaşadıklarımıza inana-
mıyoruz. Öte yandan Türkiye
Suriye’de yaşanan gelişmeler karşı-
sında kayıtsız kalmamış, Cerablus
operasyonunu başlatmış ve başarıy-
la sonuçlandırmıştır. Son olarak, Ana
Muhalefet Partisi Genel Başkanı

Sayın Kemal
Kılıçdar-
oğlu’na yapı-
lan suikast
girişimi de
Türkiye’de
istikrarsızlaş-
tırma girişim-
lerinin sürece-
ğini gösteri-
yor. Peki bu
olaylar süre-
cek mi ve siya-
set nasıl şekil-
lenecek? Evet,
gerçekçi ola-
lım. Terör faa-
liyetleri ve sui-

kast girişimleri devam edebilir. Ama
unutulmasın ki, bütün bu olağan
dışı gelişmeler amaçlananın aksine
siyaset dünyasında barış ve dayanış-
ma rüzgârları estirmiş, siyasi aktör-
lerin dayanışmasına neden olmuş-
tur. Görünen o ki, siyasetin önünde-
ki sorunlar eskiye göre daha kolay
çözülecek. Örneğin, muhtemelen bir
yeni Anayasa şekillenecek veya en
azından bir tadilat olabilecek.
Ekonominin geleceğine dair aynı
iyimserliği taşıyorum ama biraz da
kaygılıyım. Türk ekonomisi bunca
hadise karşısında omurgasını sağlam
tutarak güçlü bir yapıya sahip oldu-
ğunu kanıtladı. Ancak şu gerçekleri
bilmeliyiz: Tasarladığımız büyümeyi
gerçekleştirmek istiyorsak ülkemize
yabancı para girişini muhakkak sağ-
lamalıyız. İkincisi, faizlerin düşürül-
mesi, üreticinin yatırım yapabilmesi-
nin kolaylaşması önemlidir.

“EKONOMİK
BİR SALDIRIDAN
KORKUYORUM”
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ
AYTUN ÇIRAY:

15 Temmuz'da darbe girişimi
başarısız değildir ve amacına ulaş-
mak isteyenlerin ilk hamlesidir. Bu
darbe görünümlü işgal senaryosu-
nu yazanlar sonuç ne olursa olsun
Türkiye'nin kaybedeceği şekilde
senaryo yazdılar. Türk milleti o
gece bir millet olarak var olduğu-
nu tankların önüne çıkarak göster-
di. Ama ne yazık Sayın
Cumhurbaşkanı'nın tutumunun
değişmediğini görüyoruz. İlk yap-
ması gereken şey Milli Mutabakat

Hükümeti
kurmak olma-
lıydı. Hâlâ bir
başkan gibi
davranıyor.
SADAT deni-
len şirketin
başındaki
karanlık bir
şahsiyeti baş-
danışman
yapması,
darbe araştır-
ma komisyo-
nuna bir
şekilde Gülen
cemaati ile
ilişkili millet-

vekillerini getirmesi samimiyetsiz-
liğinin göstergesidir. Samimiler ise
komisyon başkan yardımcılığına
adayım, seçsinler de görelim.
Daha da önemlisi Araştırma
Komisyonu’nu Darbe Soruşturma
Komisyonu'na çevirsinler de gidip
saygılarımı sunayım! Ekonomi ne
olacak? Bilmiyorum! O kadar kırıl-
gan bir yapı oluşturdular ki, terör
saldırısından sonra bir ekonomik
saldırıdan korkuyorum. Bir büyük
altüst oluş siyasette de yaşanacak-
tır. Türkiye ancak siyasetten yeni
çıkış yakalayacaktır.

“HEPİMİZ UYANIK
OLALIM”
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU:

FETÖ’nün ülkenin bağımsızlığı-
na yönelik darbe girişiminde 240
vatandaşımız, polisimiz, askerimiz
şehit oldu. Türkiye Cumhuriyeti,
kuruluşundan bu yana ilk defa
böyle bir hain saldırıyla karşı kar-
şıya geldi. Elbette bu menfur olay-
dan alacağımız önemli dersler var.
Bu dersler içinde başında birlik ve
beraberliğimiz geliyor. Demokrasi
ve hukuk sistemini geliştirmek
geliyor. Siyasi parti liderinin darbe
girişimi sonrasında takındığı uzlaş-
macı tavır, gelecek açısından umut
verici. Sayın Cumhurbaşkanı’nın
darbe girişiminden sonra benimse-
diği uzlaşmacı tavır da çok önemli.
Demokrasi içerisinde, hukuk içeri-
sinde, masum insanları titizlikle

koruyarak bu
temizlik hare-
ketini sürdür-
mek zorunda-
yız. Bu bulut-
lu günlerde
dedikodu
mekanizması,
ispiyon meka-
nizması çalı-
şıp son dere-
ce masum
olan insanla-
ra yönelik
iftiralar olabi-
lir. Bu ayrımı
da çok iyi
yapmamız

lazım. Hepimizin uyanık olması,
hainlerin cezasının sonuna kadar
verilmesi, ama masumların hakkı-
nın da sonuna kadar korunması
gerektiğine inanıyorum. İzmir’in
15 Temmuz’daki duruşu örnektir.
Bu birlik ve beraberlik için İzmir’e
sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

“EKONOMİDEKİ
MANZARA İMAJIMIZI
KÖTÜ ETKİLİYOR”
CHP İZMİR İL BAŞKANI
ASUMAN ALİ GÜVEN

15 Temmuz sonrası artık
Türkiye’de birçok şeyin değiştiği
kesin. Milletimizin, Meclisimizin
gösterdiği büyük direniş ve cum-
huriyeti sahiplenme hareketinin
ne kadar önemli bir olay olduğu
ileride çok daha iyi anlaşılacaktır.
Böyle bir durum karşısında öncelli-
ğimiz, demokrasi, adalet, birliği-
miz ve parlamenter sistemimizdi.
Bunun dışındaki siyasi farklılıklar,
ekonomik çıkarlar bizim umuru-
muzda değildi. Tıpkı cumhuriyeti-
mizin ve partimizin kurucusu,
ebedi Başkomutanımız Mustafa
Kemal Atatürk’ün söylediği gibi,
vatan söz konusuydu ve gerisi
bizim için teferruattı. Ekonomik
anlamda 15 Temmuz öncesinde de

zaten
Türkiye’nin
durumu çok
parlak değildi.
Tüm bunların
üstüne art
arda yapılan
operasyonlar,
birçok firmaya
verilen kapat-
maların ve
atanan kay-
yumların
yarattığı eko-
nomik manza-
ra hem piya-
saları, hem de
yurt dışındaki

imajımız kötü etkiliyor. Maalesef
bu durum bir müddet daha böyle
devam edecek gibi gözüküyor.

“DARBE GİRİŞİMİ GEÇİCİ
BİR ŞOK ETKİSİ YARATTI”
MESUT SANCAK – FOLKART YAPI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Öncelikle FETÖ'nün darbe girişimi
sırasında şehit düşen vatandaşları rahmetle
anıyoruz. Yaşanan olayın ülkemizin temiz
geleceği adına hayırlı sonuçlar getireceğine
inanıyoruz. Ülkemiz içindeki virüslere, sır-
tındaki kamburlara ve hainlere rağmen 15
Temmuz'a kadar yine de önemli mesafe kat

etti. Türkiye'nin önü-
müzdeki dönemde
şaha kalkacağına ina-
nıyoruz. Hainlerin
darbe girişimi ekono-
mide geçici süreliğine
bir şok etkisi yarattı.
Ama finans piyasala-
rının ardından reel
sektörler de bu girişi-
me gereken cevabı
çok geçmeden verdi.
Kendimizden örnek
vereceğim. Darbe
girişiminin ertesi
günü bile daire sattık.
Sonuçta 1 tane sattık

ama yine de sattık. Sonraki günler bu gide-
rek arttı ve şu an itibarıyla 15 Temmuz
öncesinden de daha iyi hale geldi. Ben, işle-
rin bundan sonra çok daha iyi olacağına
inanıyorum. Gelecekten son derece umut-
luyum.

“ASIL SINAVIN BÜYÜĞÜ
BUNDAN SONRA BAŞLIYOR”

EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR

Alçakça yapılan darbe girişimiyle, parla-
menter sistem ve milletin iradesi hedef alın-
mış ancak en güzel cevabı yine milletimiz
vermiştir. Ancak, gördüğümüz kadarıyla bu
kanlı tuzaklar bitmedi ve bitirilmek de
istenmiyor. Türkiye, 3 ayrı koldan adeta
yaylım ateşe tutulmak isteniyor. Ekonomik
ve siyasi açıdan yıkamadıkları Türkiye için
bu yollar denenmekte-
dir. 15 Temmuz gecesi
çok önemli bir sınavı,
tek yürek olarak, başa-
rıyla atlattık. Ancak,
kabul etmeliyiz ki, asıl
sınavın büyüğü bundan
sonra başlamaktadır.
Sınavın ikinci ayağı,
Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde
son yaşananlardır.
Toplumu içerde birbiri-
ne düşürme amaçlı hain

saldırılar peş
peşe gelmekte-
dir. Diğer yan-
dan, sınavın 3. ayağını ekonomi-
deki gelişmeler oluşturmaktadır.
Ev ödevlerimizi yerine getirme-
diğimiz takdirde, bundan sonraki
3. sınavımız riske girecektir.

VEYSİ ÖNCEL – ÇEŞTOB BAŞKANI

Yaşadığımız süreç ve sonrası Türkiye için o kadar
önemli ki… Politikacılar başta olmak üzere Türk hal-
kının özellikle iş aleminin ve çalışanların şapkalarını
önüne koyma zamanıdır... Acilen toparlanmamız
lazım… Akıllı olmamız lazım. Birbirimizle kavga etme-
den birbirimizi suçlamadan kenetlenerek yol haritasını

birlikte yapmamız lazım..
Demokrasi ve Atatürkçülük vaz-

geçilmezimizdir. Üretime
dönük sanayi ve ihracata
yönelik tüm çalışmaları

artırmalıyız.

“SİHİRLİ KELİME LİYAKAT”

“TÜRK LİRASI ZEDELENMEDİ”
DTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF ÖZTÜRK: Gelinen noktada dün-

den çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra
Türkiye'deki en önemli kriterlerden biri olan dövizin ne şekilde oldu-
ğunu net bir şekilde görüyoruz. Bundan sonrasını ekonomik açıdan
değerlendirip takip ettiğimizde, görüyoruz ki yurt dışı kaynaklı dere-
celendirme ve yatırım şirketleri, Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülkeler
arasında göstermeye devam ediyor. Bu da ekonomik gücümüzün ve
sarsılmazlığımızın önemli bir göstergesidir. Halkın Türk lirasının
zedelenmemesi için yaptığı gayret de takdire şayandır.

İTB BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ: Türkiye, hain darbe girişimine karşı milletiyle,
devletiyle ve bütün sivil güçleriyle dimdik ayakta durdu ve durmaya devam ediyor.
Elazığ, Gaziantep ve belki yeni alçak saldırılar, ne kadar büyük bir belayla karşı
karşıya olduğumuzun kanıtı. Bu yeni dönemde ülkemizde sihirli kelime “liyakat”
olmalıdır. Ehil olmayan hiç kimseye emanet teslim edilmemeli, yapılan tüm iş ve
işlemlerde “hak, hukuk ve adalet” gözetilmelidir. Yurt dışında hakkımızda edinil-
miş haksız algının da yapılacak çalışmalar ile giderek etkisini yitireceğini düşünü-
yorum. Esasen, yaşadığımız olaylar ülkemizin 11 Eylül’üdür. Bu gerçeği tüm dün-
yaya olanca netliğiyle anlatmamız çok önemli.

“YABANCI YATIRIMCI ÜLKEDEN AYRILMADI”
İZSİAD BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT: Darbe girişimi, Türk ekonomisi-

nin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gösterdi. Daha bir ay önce
ülkede bir darbe girişimi olmasına rağmen, bugün hayat hızla normale
dönebilmişse bu bizim ülke olarak gücümüzdür. Yabancı yatırımlar bu
süreçte ülkemizden ayrılmadığı gibi, yenileri de gelmiştir. Siyasilerin son
dönemde sık sık bir araya gelmesi özlediğimiz bir tabloydu. Bizim bu tab-
loyu tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor. Hemen akabinde ekonomik
gücümüzü Fırat Kalkanı adlı operasyonumuzda da görüyoruz. Orası bizim
için kanayan bir yara, girilmesi gerekiyordu adeta tak etti.

“ACİLEN TOPARLANMAMIZ LAZIM”

GAMZE KURT

gamze.kurt@hotmail.com

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ
GİBİ OLMAYACAK
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Türkiye 80 milyona yakla-
şan nüfusu ve dünyanın
neredeyse her ülkesine

yapmaya başladığı ihracatıyla
küresel bir oyuncu olma çalış-
malarını sürdürürken, ekono-
mimize doğrudan etki eden
bölgesel ve siyasal gelişmeler
ise zaman zaman iş dünyamı-
zı zorlamayı sürdürüyor.

Özellikle 2008 küresel kri-
ziyle 132 milyar dolardan 102
milyar dolar seviyelerine
düşen ihracatımız, başta
Ortadoğu pazarı ile ilave ola-
rak Afrika ve Güney Amerika
pazarlarının da değerlendiril-
meye başlanmasıyla yeniden
kendini toparlamayı başarır-
ken, bölgesel krizler ise eko-
nomiye zarar vermeyi sürdü-
rüyor. Böylesi kritik bir süreç-
te Başbakan Binali
Yıldırım'ın, “Dostlarımızı art-
tırıp, düşmanlarımızı azalta-
cağız.” açıklamasında bulun-
ması belki de tarihe bir kilo-
metre taşı olarak düşülebile-
cek nitelik taşıyor. İran'ın
ambargo sonrası sahaya indiği
bir dönemde, Türkiye'nin
kuzeydeki dev komşusu
Rusya ve bölgenin önemli
aktörlerinden İsrail ile ilişki-
lerini normalleştirme atılımı,
ekonomimizi daha da dirençli
hale getirecek.15 Temmuz
sonrası siyaset ve ekonomi
ilişkisinde beklentilerse şöyle;

Suriye ve Irak'ta istikrar
Yakın geçmişte ihracatı-

mızda önemli bir payı bulu-
nan Suriye ve Irak'ın siyasi
gelecekleri, Türk ekonomisi-
nin 2023 hedeflerine ulaşıp
ulaşmayacağını tayin edebile-
cek önemli enstrümanlar ola-
rak öne çıkıyor. Irak Savaşı

sonrası iş dünyamızın iştahını
kabartan Kuzey Irak'taki pas-
tanın bugün geldiği durum
neredeyse savaş sırasındaki
duruma benzerken, Barzani
yönetiminin memur maaşı
bile ödemeyecek duruma gel-
mesi ve Talabani ile yaşadığı

güç mücadelesi bölgenin yıl-
dızını söndüren faktörler ola-
rak öne çıkıyor. Irak'ta mer-
kezi yönetimin ise Bağdat'taki
yeşil bölgeye bile hakim ola-
mayışı ve tabii olarak IŞİD
faktörü, bu ülkeyle ticari ilişki
geliştirme kabiliyetini büyük

ölçüde sınırlıyor.
2011'de başlayan Suriye İç

Savaşı da Türkiye'nin bölge-
deki önemli bir pazarının
yerle bir olmasına neden
olmayı sürdürüyor. Siyasi
istikrarsızlık ve yoğun göçle
birlikte bugün temel ihtiyaç
maddeleri ve silah alışverişi
dışında neredeyse başka hiç-
bir ürünü ithal etmeyen
Suriye'deki sürecin olası bir
şekilde tersine dönmesi,
Türkiye'ye kaybettiği dev bir
pazarı kademeli olarak geri
kazandıracaktır.

Rusya, İsrail ve İran
Türkiye'nin lokomotif sek-

törlerinden inşaat sektörünün
yurt dışındaki en önemli
pazarlarından olan Rusya ve
İsrail'in deyim yerindeyse geri
kazanılması ve İran'a uygula-
nan ambargonun sona erme-
si, bölgenin geleceğini belirle-
yecek etkenler olarak öne
çıkıyor. Rusya ile yeniden
düzenlenen ilişkiler çerçeve-

sinde başta turizm, tarım ve
inşaat sektörlerinin yüzü
gülerken, Rusya'nın yakın
müttefiki İran'ın, gümrük
kapılarındaki TIR'lara zorluk
çıkarma politikasını terk
etmesi de önümüzdeki süreç-
te kendini rakamsal değer
olarak göstereceğe benziyor.
Şimdiden geçen yıla göre
ihracatımızın net bir biçimde
artmış olduğunu görebiliyo-
ruz. Yine bölgenin önemli
aktörlerinden İsrail de gelişen
ekonomisi ile iş dünyamızı
umutlandırıyor.

ABD ve AB
ABD ve AB ülkelerinin,

yazıda bahsi geçen diğer dev-
letlere göre en farklı özelliği
hiç şüphesiz ki kapitalizmin
merkezi oluşu ve ekonominin
politikadan bir miktar daha
bağımsız olarak ilerliyor
oluşu. Siyasi gerilimler, eko-
nomik ilişkileri zedelemeye-
cek, hatta gelişimine engel
olamayacaktır.

Başbakan Binali Yıldırım'ın

dış politikada başlattığı

yeni süreç, ekonomide de

meyvelerini vereceğe ben-

ziyor. Bölgedeki bugünün

öncelikli risk faktörü olan

terör örgütlerinin ortadan

kaldırılması olası bir baharı

müjdeleyebilir.

EKONOMİDE 'DÜŞMANLARIMIZI
AZALTACAĞIZ' DÖNEMİ BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

DIŞ TİCARETTE DENGELER DEĞİŞİYOR
Türkiye, ihracat ve ithalat arasın-

daki dengeyi yeniden kurmaya
oldukça yakın bir grafik çiziyor. 2008
yılında yaşanan küresel krizle birlik-
te 132 milyar dolarlardan 102 milyar
dolarlar seviyesine düşen ihracatı-
mız, 2014'te 157 milyar dolarla zirve
yaptıktan sonra yaşadığı düşüşün
ardından yaralarını sarmaya çalışı-
yor. Seçim belirsizlikleri ve terör sal-
dırılarıyla geçen 2015 yılında yaşa-
nan kayıp, 2016'da frenlenmiş bir
görüntü çiziyor. Ekonomimiz 2015
rakamlarının altına düşmezken, itha-
lat ihracat dengesindeki gelişmeler
de dikkat çekiyor. 2011 sonunda dış
ticaret açığımızın 105 milyar dolarla

tavan yapmasının ardından, 2013'e
kadar inişli çıkışlı bir grafik izleyen
açık, bu tarihten sonraysa hızla aza-
lıyor. Yine bu tarihte 99 milyar dolar
olan dış ticaret açığı, takip eden yıl-
larda sırasıyla önce 84 milyar dolara
sonra 63 milyar dolara düşerek yeni-
den 2007 öncesine dönülebileceği-
nin sinyalini veriyor. 2016 yılının ilk
6 ayındaki dış ticaret açığının da 25
milyar dolar seviyesinde olması bu
beklentiyi güçlendiriyor. Eğer
Türkiye enerji yatırımlarını hız kes-
meden gerçekleştirip, katma değeri
yüksek ürün satma gayretini sürdü-
rürse makasın kapanması işten bile
değil.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın logosu-
na hiç dikkat ettiniz mi? Alt kısmında
M.Ö. 209 yazmaktadır. Yani bu demek

oluyor ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu yıl tam
2225. yaşını kutluyor. Tarih boyunca nice
savaşlar vermiş, nice zaferler yaşamış, topra-
ğı şehit kanıyla sulamış olan ordumuz, yaşa-
nan birtakım sıkıntılara rağmen dosta güven,
düşmana korku vermeye devam ediyor.

Hikaye Mete Han ile başlıyor
Dünya tarihinin en önemli aktörlerinden

biri Türk milletiyse, onu aktör haline getiren
başlıca unsur da hiç şüphesiz ordumuzdur.

Ordumuzsa, düzenli ordu halini
Mete Han'ın M.Ö. 209 yılında

onluk sistemi kurmasıyla
alıyor. Oluşturulan sis-

tem dünya üzerindeki
ordulara da örnek
olurken, emir komu-
ta zinciri tarihte ilk
kez kurulmuş olu-
yor. O tarihten iti-
baren günümüze
kadar gelinen
süreçte ata binme,

kılıç kullanma, ok
atma becerileriyle bir-

likte göçebe yaşam tar-
zının getirdiği şartlar,

Türk ordusunu daima sava-
şa hazır ve diri kılmış. Zaten

böylesine diri olmayan bir ordunun
Asya'da Çin Seddi'nin yapılmasına neden
olma, Avrupa'da Bizans'ı haraca bağlayıp,
Roma kapılarına dayanmasının da başka bir
izahı olamaz. Peki, Attila'nın Katalon
Savaşı'nda Avrupa'yı yere sermesinin; Sultan
Alparslan'ın Malazgirt'te, Timur'un
Türkistan'da, Gazneli Mahmut'un
Hindistan'da, Fatih Sultan Mehmet'in gence-
cik yaşta Anadolu ve Balkan coğrafyasında,

Yavuz'un Mısır'da, Kanuni'nin
Mohaç'ta ve nihayetinde bitti denilen
bir milletin Mustafa Kemal önderli-
ğinde Anadolu'da yeniden tarih yaz-
masının altında ne vardı?

Çocukluktan yetişme
Avrupa'nın ve Çin'in aksine

Türklerde her çocuğun ata binip kılıç
kullanmayı öğrenerek yetişmesi, tari-
himizin önemli avantajlarından biri
olarak kendini gösteriyor. Soyluluk
üstüne kurulmuş katı sınıflarda alt
tabakasını silahtan uzak tutan
Avrupa'nın karşısına çocukluktan iti-
baren askeri talim yapıp, adeta at
üstünde büyümüş bir orduyla çıkan
Attila'nın başarısının sırrı da buradan
geliyor.

İyilik Duygusu

İ
nsanlık, ‘insan olma
halindeki temel masum
ortaklığı’, hep ne çabuk

unutuyor. Trajik…
Bu durum, aslında çok

ciddi sorun. Oysa ‘ortak
olduklarını unutanların’,
günümüzde hiç olmazsa
‘ortak olabildikleri ortaklık-
ları çoğaltmaları’, ne çok
güzelleştirirdi dünyayı.

� � �

Çok kalabalığız, ama
insan gündelik hayatta yal-
nız duruyor. Ruhların akan
ırmağında, nasıl da yalnız
kalıyor, bu sahte dünya-
da… İki yüzlü yeryüzün-
den, gerçek özünüze dön-
düğünüzde, hissedebiliyor
musunuz derinlerinizde, bu
kimsesiz yalnızlığı? John
Berger ne demişti:

� � �

“Bugün insanların için-
de yaşadığı yalnızlığı, kim
bilebilirdi?

Her gün dünyaya ilişkin
gövdesiz ve sahte bir imge-
ler ağı tarafından, yeniden
onaylanan bir yalnızlık.
Ama imgelerin bu sahteli-
ği, bir hata değil.”

� � �

“Eğer kar peşinde koş-
mak, insanlığın kurtuluşu-
nun tek yolu olarak görü-
lürse, gelir elde etmek,
mutlak öncelik haline gelir-
se, o zaman gerçekten
varolanın itibar görmemesi,
görmezden gelinmesi ve
baskı altında tutulması
gerekir.” diye not düşmüş-
tü Berger.

� � �

Hepimizin ‘içini ince-
den yakan en önemli derdi
oysa kayıp giden iyilik duy-
gusu … İşte bu derdi fazla

deşmeden, şimdilik Ziya
Osman Saba’nın ‘iyilik’ adlı
şiiriyle dönmek günümü-
zün vahşi arenasına, belki
de her gün biraz daha sız-
layan yüreklerimize bir
nebze de olsa su serper
kimbilir!?

� � �

Sabah... Ah şükrederek
çıkmak geceden.

Ayak bastığım kıyı,
yeniden doğuş.

Sabah, beliren evim,
bahçeler ve sen,

Henüz uyuyan dallar,
havalanan kuş.

Bu sabah bilmiyorum
bu kırlar nere?

Çamlardan çimenlere
dökülen sükûn.

Geçen ömrümü bana
söyleyen dere,

Sessizce yaşamayı
öğreten koyun.

Bir yol başlıyor gibi,
ümitli, rahat.

Tanrım! Bu sabah içim
senin eserin:

İyilik, teselliler, merha-
met, şevkat...

İçimde bir sabahın, o
kadar serin.

Bilinmez sevgililerle
yıkanan göğüs.

İyilik... Ürperisi vücutta
ruhun.

İyilik... Beyaz koyun,
gülümseyen yüz,

Şu bahar, mavi gökler,
yemyeşil sükûn.

Bu sabah gözlerimle
okşadıklarım,

Herşey, bütün tabiat,
ağaçlar, dere,

Ey bütün sevdiklerim ve
sen ey Tanrım!

Titrek elleri öpmek,
kapanmak yerlere…

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

S
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st

e
m Tarihin ilk düzenli ordusunu kurmuş

olan Türkler, yalnızca orduyu şekillendir-
mekle yetinmedi. Bilakis tecrübeyle
paralel olarak savaş sanatında kendini
geliştiren Türk ordusu, Türkistan'dan
Avrupa'ya kadar uyguladığı hilal taktiği-
ni asırlar boyunca düşmanlarına karşı
başarıyla uyguladı. Tımar sistemiyle bir-
likte hükmedilen topraklarda merkezi
otorite sağlanırken, devşirme sistemiyle
oluşturulan düzenli orduyla birlikte pro-
fesyonel askerlik ve disiplin de tarihimi-
zin bir parçası haline geldi.

Dava ve inanç
Osmanlı'dan yola çıkarsak Türk ordu-

sunun zayıfladığı dönemlere bakıldığın-
da yönetimin laçkalaştığı tarihlerde
ordumuz hep zayıf düşmüştür. Eğer bir
ordu savaşacaksa mutlaka davası olmalı-

dır. Ailesinin evladını kına yakarak cep-
heye yolladığı yiğitleri barındıran Türk
ordusunun da tarihte hep bir davası
olmuştur. Davanın niteliği kimi zaman
Türkistan bozkırlarında hayatta kalabil-
mek için var gücüyle savaşmak, kimi
zaman cihatla dini yayma çabası, kimi
zaman da vatan aşkıyla milletin dirliğini
kurtarma çabası olmuş. Çanakkale'de
hayatını kaybedeceğini bile bile kendin-
den kat be kat üstün orduların karşısına
atılmanın başka nasıl bir izahı olabilir?

Dünyada pek az millet vardır ki bir-
den çok ordusu olsun. Bugün bel kemiği-
ni Türkiye'nin oluşturduğu ve
Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan,
Özbekistan, Kırgizistan ordularını da için-
de saymamız gereken Türk ordusu yeni
yaşının şerefini göğsünde şehitlik ve
gazilik madalyalarıyla taşıyor...

TÜRK ORDUSU
2225 YAŞINDA
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15 Temmuz darbe
girişimi, toplumda
hayal kırıklığı, şaş-

kınlık, güvensizlik, gele-
cek kaygısı gibi depresif
duyguların yoğun
yaşanmasına neden
oldu. Çünkü şiddet içe-
ren ağır olayların süresi
uzadıkça bireylerde
daha yoğun belirtilerle
seyreden travma sonra-
sı stres bozukluğu geliş-
me olasılığı yükselmek-
tedir.

Bu olayların tekrar
yaşanabileceği kaygısını
duymak travma sonra-
sında oldukça sık görü-
lür. Bireylerin daha
önceki travmatik yaşam
tecrübeleri, mevcut trav-
matik olay karşısındaki
psikolojik tepkilerini ve
baş etme becerilerini
önemli ölçüde etkile-
mektedir.

Travmaya maruz
kalan bireylerde keyif-
sizlik, isteksizlik, iştahta
değişiklik, uyku düzen-
sizlikleri, öfke kontrolü-
nü sağlayamama, aşırı
korku ve endişe, panik
atak, konsantrasyon
bozulması, ölüm korku-
su vb. önemli ruhsal
belirtiler görülebilir.

Bu beklenmedik
darbe girişiminin ardın-
dan ruh sağlığımızın
daha az olumsuz etki-
lenmesi için bu olayların
genelleştirilmemesi, şid-
det içeren paylaşımlar-
dan uzak durulması
büyük önem taşıyor.
Olayları yok saymadan
doğru bilgiler verebile-
cek medya paylaşımla-
rından faydalanmak ve

mümkün olduğunca ola-
ğan yaşam şartlarına
dönmek güven hissinizi
çoğaltacaktır.
Demokrasimizi ve
Cumhuriyetimizi koru-
mak için vereceğimiz
çabalar yanında şehitle-
rimiz ve yaralılarımız
için yas kutlama denge-
lerini ayarlamakta
oldukça önemlidir.

Her gün onlarca şid-
det içerikli haber, şehit-
ler, tecavüzler, cinnet
ve arkasından DARBE
GİRİŞİMİ... Böyle ağır
bir olaya maruz kalmak
ve bilinmezlik toplum
olarak psikolojik yükü-
müzü biraz daha arttır-
dı.

Prof. Dr. Nevzat
Tarhan Toplum
Psikolojisi kitabında:
“Psikolojik savaşta, bir
kültür yok edilmek
istendiğinde marjinalleş-
tirilmeye çalışılır.
Marjinalleştirilen kültüre
karşı toplumda korku ve
öfke uyandırılır.” (
s.115)

“Bu kişiler kendi
doğruları için adaleti
yok sayarlar. Cadı avına
çıkarlar, kendileri gibi
düşünmeyenler hakkın-
da dehşet uyandırırlar,
şüphe ortamı oluşturur-
lar, yandaş- karşıt, dost
düşman ayrımı yapar-
lar.” (s.117)

“Kişilere doğaüstü
güçler verilerek sorgu-
lanmaz hale getirilir ve
dogmalaştırılır. İnsan
kutsallaştırdıklarını sor-
gulamaz.”diyor. NE
KADAR TANIDIK
GELİYOR DEĞİL Mİ?

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

ÇOK TANIDIK ÇOKKSevgili Ben Haberciler yine
yeniden merhaba. Biz
canlıların yapısal ve işlevsel

özellikler gösterebilen en küçük
yapı birimi hücrelerimizdir.

İnsan yaşamı boyunca pek çok
hastalık faktörüyle serbest
radikallerin yarattığı tahrip edici
oksidatif stresle karşılaşır, zamanla
hücrenin doğal baş etme
potansiyeli azalır ve bedenin
rahatsızlıklarında veya yaşlanma
hızında artış olur. Bedenin normal
metabolik süreci içerisinde doğru
ve sağlıklı besleniyorsak tahrip olan
ve yok olan hücrelerin yerine
yenileri üretilir.

Pek çok besin öğesi özellikle
su, meyve ve sebzeler vücudun ve
hücrelerin yenilenmesini sağlar.
Bazı besinlerin hücre yenileyici ve
kanı temizleyici özellilerinin yanı
sıra insanın daha dinamik ve
sağlıklı olmasına katkı sağlayıcı,
yaşlanma etkilerini geciktirici,
kansere karşı koruyucu, zihin ve
beden sağlığını iyileştirici özellikleri
bulunmaktadır.

HÜCRE YENİLEYİCİ
MADDELER
� Oksijen
� Yüksek pH’li mineralli su
� Omega 3
� Folicasit
� B12
� Demir
� Koenzim Q 10
� Likopen
� Selenyum
� E vitamini
� C vitamini
� D vitamini

SSUU:: Yaşamsal faaliyetler için
elzem olan su alkali bir pH'da ise
ölü hücrelerin yenilenmesini,
bedenin toksinlerden arınmasını
sağlar.

HHUURRMMAA:: A, C, B kompleks,
E, K vitaminleri ile potasyum,
kalsiyum, magnezyum, sodyum ve
bakır içerir. Güçlü bir antioksidan
ve hücre yenileyicidir. 

ZZEEYYTTİİNNYYAAĞĞII:: Özellikle içerdiği

E vitamini ve yağ asitleri sayesinde
hücre zarını koruyucu ve hücre
yenileyici özelliğe sahiptir.
Kırışıklıkları önler. Doku ve
organların yaşlanmasını geciktirir.

BBAALLIIKK::  Özellikle sardalye,
somon ve tuna balığı gibi yağlı
balıklar omega 3 yağ asitlerinden
ve D vitamininden zengindir.
Omega 3 yağ asitleri hücre
yenilenmesini sağlayarak cildin
parlak ve canlı görünmesini sağlar.
Kansere karşı da koruyucudur.

DDOOMMAATTEESS:: Kırmızı renkli bir
pigment olan likopen içeriği çok
yüksektir. Likopen cildinizi güneş
ışınlarına karşı korur, cilt lekelerini,
cilt kırışıklıklarını ve cilt kanseri
riskini azaltır.

YYEEŞŞİİLL  YYAAPPRRAAKKLLII
SSEEBBZZEELLEERR:: Brokoli, ıspanak,
kereviz gibi yeşil yapraklı sebzeler
ve dereotu, maydanoz, kıvırcık
marul gibi yeşillikler yüksek oranda
antioksidan, C vitamini ve folicasit
içerdikleri için hücre yenilenmesini
sağlarlar ve hücrenin yaşlanmasını
önlerler. 

CCEEVVİİZZ--FFIINNDDIIKK--BBAADDEEMM::
İçerdikleri E vitamini ve omega 3
yağ asidi, selenyum, çinko ve
folicasit sayesinde serbest
radikallerle savaşarak hücre
yenilenmesini sağlarlar.

KKEEFFİİRR  VVEE  YYOOĞĞUURRTT::
İçeriğindeki D vitamini ve
probiyotikler sayesinde en değerli
hücre yenileyici
besinlerin başında
yer alırlar.

HHAAVVUUÇÇ:: Herhangi bir
nedenden dolayı hasar görmüş
hücrelerin onarılmasında önemli
rol oynar. Antioksidan özelliğinden
dolayı kansere karşı koruyucudur. 

KKIIRRMMIIZZII  VVEE  MMOORR  RREENNKKLLII
MMEEYYVVEELLEERR::  Hücre yenileyici
besinler arasında en üst sırada
yerini almaktadır. Hücreler
üzerindeki etkileri kanıtlanmış
siyah üzüm, böğürtlen, pancar,
yabanmersini, vişne, kiraz, mor
erik baş sıradaki hücre yenileyici
meyvelerdendir.

GGIINNSSEENNGG  VVEE  YYEEŞŞİİLL  ÇÇAAYY::
Hücre yenileyici antioksidanlar
içerirler.

Ülkemiz, coğrafyamız ve iklimi
sayesinde bu besinler bize en doğal
halleriyle ulaşıyor. Akdeniz tipi

beslenme dediğimiz sebze,
balık, zeytinyağı,

meyveler ve

kuruyemiş ağırlıklı beslenme
modeli dünyada pek çok sağlık
otoritesinin önerdiği beslenme
şeklidir.

Gelin sizin de doğru beslenme
yolunuz moda odaklı, gerçek
olmayan trendleri takip etmek
değil; hücrelerinizi
yenilemek, daha
geç
yaşlanmak
ve sağlıklı
kalmak
olsun.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Ay düğümleri doğum haritamız-
da çok kıymetli göstergelerdir.
Güney ay düğümü sizin nasıl

bir geçmişten geldiğinizi, kuzey ay
düğümü ise; sizin bu yaşamınızda
nereye ulaşmayı başarırsanız tamam-
lanacağınızı gösterir. Kuzey ve güney
ay düğümlerinizin doğum haritanızda
hangi evde ve hangi burçta olduğunu
mutlaka öğrenin. Bunun için doğum
haritasını ücretsiz çıkaran bir sürü
web sitesi var. Doğum bilgilerinizi
yazarak oradan da kolaylıkla bulabi-
lirsiniz. 

Kuzey ay düğümünüzün size verdi-
ği mesaja göre yaşamda en çok hangi
konularda dersler alır ve öğrenirseniz
daha tatmin olmuş bir hayat yaşarsı-
nız? Hadi okuyun ve öğrenin bakalım.
Bu yazıyı alın ve duvarınıza asın ben-
den söylemesi öyle her yerde bula-
mazsınız. 
KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�KOÇ: BU

YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-
VIN: Başkalarını güçlen-
dirmek için kendi
kimliğini feda
etmekten vazgeç.
Kendi kimliğini güç-
lendir. Beklentiyi
bırak.

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�BOĞA:�BU
YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-

VIN: Yaşamını kendi çabanla
kazanman gerektiğini kendi-
ne öğretmek zorundasın.
Parasal sorumluluğunu aldı-
ğın sürece özgüvenin güçle-

necek. Parayı doğru kullan-
mayı öğrenmek zorundasın. 

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�İKİZLER:
BU�YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK
SINAVIN: Herkesi terk edip kendi
başına kalma isteği yerini, insan ve
toplumla uyumlu bir hayat kurma-

yı başarmak almalı.
Topluma yeniden
katılmak ve yeniden
bağ kurmak konuların-

da geliştirmen gereken
yanlarına odaklanmak zorundasın.

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�YENGEÇ:
BU�YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK
SINAVIN: Aile olmak
konusunda kendini
beceriksiz hissede-
bilirsin. Kendine bir
hedef belirleyip, geri
kalan tüm yaşamı yok
saymak doğru değildir. Senin göre-
mediğin şey yüksek idealler uğru-
na tüm hayatı ıskalamandır.

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�ASLAN: BU
YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-
VIN: Annesi ölmüş, alkolik ailede

doğmuş olduğun için,
‘çocuk olmak benim
için uygun değil’ diye-
bilirsin. Yaşama

katılmaktan kork-
ma. İstediğin şeyi

tarafsız kalarak istemeyi
bırak, bizzat olayın içine karış.

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�BAŞAK:
BU�YAŞAMDAKİ�EN
BÜYÜK�SINAVIN:
Dağılan egonu toparla-
mayı başarmak zorunda-
sın.  Maddenin ve dünyevi
şeylerinde mutlu edebileceği-
ni kabul et. Karşılıksız verme.

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�TERAZİ:�BU
YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-
VIN: Seni gerçekten kimin takdir
ettiğini fark et ve o insanları ener-

jinle besle. O enerji
büyüyüp sana geri
dönecektir. Böylece
kolay kırılmayacaksın.
Diğerlerine yaşam

sınavlarında başarılı olmaları için
yardım etmelisin. 

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�AKREP: BU
YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-
VIN: Bu yaşamda
başarman gereken
en önemli şey bırak-
mayı becerebilmek-
tir. Mantıksız bağlılık
ve başkalarıyla ilişkide
isteksizlik sana zarar veriyor.
Farkında mısın?

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�YAY: BU
YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-

VIN:�Herkesi anlamak
için elinden geleni yapı-
yorsun. Peki ya kendini
anlıyor musun?
Kararsızlığının orta-

dan kalkması
için başkalarının eşit
ölçüde ne iste-

diğini anlıyorsun. Fakat senin ken-
din için önemli olan kendini anla-
mandır.

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�OĞLAK: BU
YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-
VIN:�Kimse seni des-
teklemek zorunda
değil. Asıl dönüşme-
si gereken yanın;
aşırı duygusal tepki-
lerin. Dönüştükçe,
göreceksin işler daha da kolaylaşa-
cak.  

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�KOVA: BU
YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-
VIN:�Eşitlik ve aidiyet duygusunu
yeni-

den kazanmak üzere bu
yaşamda yolculuğuna
başladın. İnsanlara
bilinçli olarak dokun ve

hedeflerine ulaşmaların-
da yardım et.

KUZEY�AY�DÜĞÜMÜ�BALIK: BU
YAŞAMDAKİ�EN�BÜYÜK�SINA-
VIN: Bir şeyler ters gitti-
ğinde bilinçdışın, kişinin
öleceğini düşünür. İşte
bu yüzden sürekli her
şeyi kontrol altında tut-
mak istersin. Oysa bu kor-
kuyu yenerek işe başlarsan çok
mutlu olacaksın. Çünkü kimse

ölmeyecek.

Kuzey ay düğümünüzün size verdiği mesaja göre yaşamda en çok hangi konularda dersler alır
ve öğrenirseniz daha tatmin olmuş bir hayat yaşarsınız? Hadi okuyun ve öğrenin bakalım.

HÜCRELERİNİZ HANGİ
BESİNLERLE YENİLENİR?

AY DÜĞÜMLERİNİN BİZE MESAJLARI VAR
SEVGİ ALİS YILDIRIM

aenbi@hotmail.com

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE
BASIN KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK-

LARI BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.
PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.NE AİTTİR. İZİN ALINMAK-
SIZIN KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ İKTİBAS EDİLEMEZ.

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN                                       

ÇİĞDEM ALPASLAN  
AYSEL KAYARDI - RANA SİNEM AYTAŞ

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY. 

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
AKDENİZ CADDESİ NO: 5 AKDENİZ İŞ HANI NO: 306 

PASAPORT /İZMİR TEL: 0 232 464 63 15 FİYATI: 2 TL (+KDV)

BASIMCI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş. 
BASKI YERİ: GAZİEMİR TREN İSTASYONU KARŞISI ESKİ BETONTAŞ

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR 
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 28.08.2016

SAYI: 48 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK



Kasvetli
dış giyime veda ediyor ;

karnaval havasında bir dış giyime
merhaba diyoruz. Özellikle

brokar kumaştan yani
işlemeli, büyük figürlü,

tual görünümlü
kumaşlardan tasar-
lanan maskülen
kalıplı mantolar
bizi bekliyor. Yani
desen ve kumaş
yeterince feminen-

ken kalıp tam zıttı
maskülen olmalı. Yine

jakarlı kumaştan elbise
ve etekler de bu sezon biz-

lerle
olacak. Pelerinlerin bir-

çok farklı kesimli modellerinin ise
havasından geçilmeyecek.

KAPİTONE
Hassasiyetle hazırlanan mater-

yallerden olan kapitone de sezonun
önde gelenlerinden. Özellikle dış
giyimde olmak üzere kıyafetlerde
de yer yer kapitonelere rastlamak
mümkün.

KALEYDOSKOP
(ÇİÇEK DÜRBÜNÜ)
DESEN

Sezonun en dikkat çekici süjesi;
desen çeşitliliği. Farklı desenlerden

olu-
şan giyim parçaları

adeta kaleydoskop görüntüsü veri-
yor. Kaleydoskop eğilimi sayesinde
bir elbisede pek

çok desenle karşılaşmak
mümkün. Patchwork severler de
buna çok sevinecektir.

APLİKE, ROZET VE
ARMALI DIŞ GİYİM

Dış giyimin bu radde eğlenceli
olduğu bir sezon hatırlamıyorum.

Eski mantoları aplike uygula-
ması ile bu sezona adapte ede-
biliriz. Armalar ve rozetler de
havada uçuşuyor desem yeri-
dir.

DERİ
PANTOLON, DERİ
TULUM
Pantolon, pinafore ve tulum

gibi parçaların derileştiğinin altını
çizmek gerek. Deri pantolonlar bil-

hassa popüler olurken denim
tulumların yerini deri tulumlar alı-
yor.

IŞILTILI MİDİ ETEK
VE TAKIMLAR

Payetli, ışıltılı, simli kumaşlar
her sezon farklı parçaları ele geçiri-
yor.

Bu sezon da ışıltılı midi etek ve
bluz birlikteliği göz kamaştırıyor.
Tüvit takımlar ve geometrik desenli
elbiseler ise vazgeçilmeziniz dahi
olabilir.

AKSESUAR SEÇİMİ
Bu sezon süslenip dikkat çek-

mek için ideal. Şapkalar, tül detay-
lar, binici çizmeleri ve daha birçok
çarpıcı aksesuara her yerde rastla-
mak mümkün olacak.
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2016-2017 SONBAHAR
KIŞ SEZONU
2016-2017 SONBAHAR
KIŞ SEZONU
2016-2017 SONBAHAR
KIŞ SEZONU
2016-2017 SONBAHAR
KIŞ SEZONU
2016-2017 SONBAHAR
KIŞ SEZONU
2016-2017 SONBAHAR
KIŞ SEZONU

“2016-2017 Sonbahar/Kış sezonunda neler giyeceğiz?”,

“Gardırobumuza yeni parçalar girecek mi?”, “Eski parça-

ları revizyondan geçirmek gerekecek mi?”, “Fresh stil için

hangi parçalara ihtiyacımız olacak?” diyorsanız; bu sayı-

daki yazımda sorularınıza cevap bulacaksınız.

DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com

PEMBE VE KIRMIZI
Renklere gelirsek... Ne kadar

siyah, beyaz ve gri vazgeçilmez-
ler arasında olsa da bu sezon
bunların yanı sıra capcanlı
renkler de hakim. Özellikle
pembe ve kırmızılar önceliğiniz
olmalı benden söylemesi.
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