
ESKİDEN sadece
magazin program-
larında şatafatlı
kıyafetlerle göre-
bildiğimiz ünlü
güzelleri, sosyal
medya kul-
lanımının art-
ması ile günlük
sokak stilleriyle
de görmeye
başladık. İşte
sosyal
medyayı sal-
layan o
ünlüler. 2’DE

İZMİR’İN duayen gazetecisi,
usta kalem Hamdi Türkmen

ailemize katıldı. Usta ismin ilk
yazısı Konak’taki tramvay çalış-

maları ile ilgili... “Kızmayın,
teşekkür edin…”

SAYFA 7’DE
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FUAR’DA yaşanan
protokol krizi kesin-

likle olmamalıydı.
Ne yazık ki bunlar

gölgeleriyle bile
kavga eden insanlar.

Aziz Bey’e destek
olmak yerine köstek

oluyorlar.
EROL YARAŞ 3’TE

GÖLGELERİYLE BİLE
KAVGA EDİYORLAR

Maalesef Süper Lig’de takımlarımızın
çoğu sahaya 11 yabancı futbolcu ile çıkı-
yor. Bu yıl Süper Lig’de 198 futbolcudan
sadece 58’i Türk. Onlar da yedek kulübe-
sinde pinekliyor. Çok yakında Milli
Takım’dan başarı beklemek hayal olacak.
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TÜRK mil-
letinin bir düş-
man ordusuna
karşı son büyük
zaferi olan
Büyük Taarruz
bugün tam 95
yaşında. Bu
zaferin nasıl
kazanıldığını bir
kez daha hatır-
layalım. 4’TE

GÜNE erken başlama, yeni
kıyafetler, kurban ritüelleri,
büyük bayram sofraları, akraba
ziyaretleri... Bunlar Türkiye'de
bir Kurban Bayramı'nın
vazgeçilmezleri. Peki ya diğer
ülkeler? SAYFA 11’DE

'GÖREV VERİLİRSE
BEN HAZIRIM'

MUTLU
BAYRAMLAR

TÜRK FUTBOLU TÜRK OYUNCULARDAN EN YOKSUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR
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BU SEZON

YABANCILARA

344 MİLYON TL

ÖDEDİK

AVRUPA’DA HÜSRAN
MİLYON Euro’luk yabancı transferine
karşı Fenerbahçe ve Galatasaray kasaba
takımlarına elenerek Avrupa Kupalarına
veda ettiler. Bu da şunu gösteriyor ki
yabancı futbolcu Türk futboluna pek fazla
bir katkı sağlamıyor. Ne varsa bizim kendi
çocuklarımızda var. Ama ne yazık ki onlar
da şans bulamıyor. SAYFA 7’DE

FOLKART İLE YENİDEN
ÜNLÜ oyuncu Volkan Severcan
Fuar’ın eski enerjisinin geri
gelmeye başladığını belirterek,
“Fuarın eski haline kavuşması
için Folkart'ın attığı adımı çok
değerli buluyorum” dedi. 6’DA

FEDERASYON İSTİFA
YORUMCU Ümit Aktan, geldiği günden
beri Türk futbolunu sorunlar yumağı hali-

ne getiren TFF Başkanı
Yıldırım Demirören’in derhal
istifa etmesi gerektiğini söyle-

di. SAYFA 7’DE

ALTINORDU
TÜRKİYE’NİN
GURURU

MEHMET Seyit Özkan
başkanlığında Türk futbolu-
nun tüm alt yapısını
değiştiren Altınordu,
liglerdeki yabancı oynat-
mayan tek Türk takımı. 7’DE

TURİZMİN
GERÇEKLERİ

TURİZM birlikleri ve
yatırımcılar devletle el
ele vererek yeni pazarlar
bulmalıdır.
YÜCEL OKUTUR 8’DE

ALMANYA VE
EKONOMİ

ALMANYA ile ticaret,
turizm ve yatırımlar
konusu sürecin hızlı
düzeleceğini gösteriyor.
İ. ATTİLA ACAR 4’TE

ASLA
UNUTMAYACAĞIZ
ATATÜRK’ÜN ve şehit-
lerimizin bu vatan uğru-
na yaptıklarını asla
unutmayacağız...
ZUHAL KOÇKAR 10’DA

INSTAGRAM’I
SALLIYORLAR

ÇİĞLİ MENEMEN
AKSINA DİKKAT

EMLAK Komisyoncuları
Odası Başkanı Mesut
Güleroğlu, Çiğli
Menemen aksına
dikkat çekerek, “Orada
fiyatlar birkaç yılda
kendini çok katladı”
dedi. 5’TE

BAYINDIR Belediye
Başkanı Dr. Ufuk Sesli,
hem ilçenin tanıtımı,
hem de siyasete dair
önemli mesajlar
verdi. Başkan Sesli
2019'a da şimdiden
göz kırptı. 8’DE
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Ünlülerin yaşamını her zaman merakla
takip ederiz. Eskiden sadece magazin
programlarında şatafatlı kıyafetlerle

görebildiğimiz ünlü güzelleri, sosyal medya
kullanımının artması ile günlük sokak stille-
riyle de görmeye başladık. Böylece de artık
kadınlar ünlülerin giyiminden daha fazla
ilham alabiliyor.

Birbirinden güzel oyuncular, şarkıcılar
günlük yaşantılarında giydiklerini paylaşarak
büyük beğeni topluyorlar. Biz de sizler için
günlük tarzlarıyla Instagram'ın tozunu duma-
nına katan Türk ünlü güzelleri derledik.

1-Duru güzel:
Serenay Sarıkaya

Son dönemlerde Fi dizisi ile günde-
me gelen Serenay Sarıkaya tarzıyla da
büyülüyor. Kusursuz fiziği ile göz dol-
duran Sarıkaya, cesur giyim tarzıyla
hayranlarına ilham oluyor. Günlük
yaşamında oldukça sportif ve rahat
kıyafetler seçen Sarıkaya, davet ve
özel gecelerde ise daha gösterişli
ve seksi kıyafetler tercih ediyor.
Güzel oyuncunun her paylaştığı
fotoğraf milyonlarca beğeni alı-
yor.

2- Fenomen:
Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı ile yaşadığı
ilişkisiyle gündemden
düşmeyen Şeyma
Subaşı sosyal medyayı
oldukça etkin kullanı-

yor. Her anını fotoğraf-
layan ve paylaşan

Subaşı, giyim tarzıyla
da büyük beğeni top-

luyor. Bir giydiğini
bir daha giymiyor.
Etkili kombinleri
düzgün fiziği ile

birleşince, her kıya-
feti merak ediliyor
ve takip ediliyor.

Ayrıca Subaşı'nın Ilıcalı'yla olan ilişkisinden
dünyaya gelen kızı Melisa ile çekildiği fotoğ-
raflar da çok beğeniliyor. Küçük kız giydikle-
riyle annesini aratmıyor.

3- Sıra dışı ve seksi:
Didem Soydan

Türkiye'nin en popüler mankenlerinden
biri olan Didem Soydan, sosyal medyada pay-
laştığı fotoğraflarla sık sık gündeme oturuyor.
Sarı saçları, uzun boyu, güzel fiziği ile her giy-
diğini kendisine yakıştıran Soydan, özellikle
cesur kıyafetler tercih ediyor. Seksi tarzı

takipçilerini büyülüyor. Avrupai görünüşü
ve havalı tavrı ona sıradışı bir güzellik

katıyor. Günlük yaşamında genel ola-
rak spor ve rahat kıyafetleri seçmesine
rağmen dişiliği elinden bırakmıyor.
Bir jean, bir tişört ile bile hem farklı
hem de seksi olabiliyor.

4- Minimal şık:
Neslihan Atagül

Kadir Doğulu'yla sette tanışarak
büyük bir aşk ile evlenen güzel oyun-

cu Neslihan Atagül sosyal medyada
stiliyle takipçilerini büyülüyor. Doğal

makyajı ve sade kıyafet tercihleriyle mini-
mal şıklığı yakalayan Atagül konforu ön

planda tutuyor. Genel olarak spor giyiniyor.

Sık olarak
siyah ve

beyaz
renkleri-
ni kulla-
nıyor.
Yakışıklı
eşi Kadir
Doğulu

ile olan
fotoğrafları

da hayranları
tarafından beğe-

ni yağmuruna tutu-
luyor.

5- Masum güzel:
Büşra Develi

Fi dizisinin Bilge kızı
Büşra Develi, sosyal
medyanın çok
beğenilen yüzle-
rinden. Beyaz
teni, uzun boyu,
düzgün fiziği ve
masum yüzüyle dik-
kat çeken Develi göste-
rişten uzak giyimiyle
takipçilerini mest ediyor.
Genel olarak vintage
kıyafetler tercih
ediyor. Kısa saçları
kendisine elegan
bir görünüm sağ-
lıyor. Aksesuar
olarak da sık
sık şapka-
ları tercih
ediyor.
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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.

� Sizce Aziz
Kocaoğlu’nun
2019’daki tavrı ne
olur? İzmir nasıl
şekillenir?

Kesinlikle
Kemal
Kılıçdaroğlu da bir
olayın farkında.
İzmir’deki millet-
vekili yapısıyla
yerel yönetimlerin
uyuşmadığını o da
görüyor. Ben bir
dahaki döneme
böyle bir milletve-
kili yapısının oluş-
turulacağına inan-
mıyorum. Aziz
Bey yeniden aday
olur veya olmaz.
Ki bence yüzde 51
niyeti var bu işe.
Aziz Bey aday
olursa ki bir önce-
ki seçimde İzmir’i
Aziz Bey’in dizayn
ettiği söyleniyor-
du, İzmir siyaseti-
nin tamamının

Aziz Bey tarafından dizayn edileceğini söyleyebilirim. Bu kadar net
konuşuyorum. Çünkü bu süreçte CHP’nin iyi bir sınav vermediğini
görüyorum bu şehirde. Hele bir de yeni parti kurulursa İzmir’deki
rekabet inanılmaz derecede yükselecek. O nedenle CHP İzmir’de
bir dönem önceki gibi hareket etme şansı bulamayacak. Bu partiyi
seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu götürecek, başka bir alternatif
gözükmüyor. Bu şartlar altında da Aziz Kocaoğlu ve Kemal
Kılıçdaroğlu’nun birlikte hareket edeceğine inanıyorum.

� Peki yeni parti ile ilgili ne söylersiniz?
Yeni partinin toplumda karşılığını bulacağını artık herkes söy-

lüyor. Koyu bir CHP’li olan Aziz Kocaoğlu bile “bu parti bizden
de, AK Parti’den de, MHP’den de oy alır” diyor. Bu üç partiden oy
alacak bir partinin minimum yüzde 15-20 arasında bir potansiyelle
yola çıkacağı görülüyor. Bugünkü konjonktür bu. Peki bu rüzgar 2
yıl daha devam eder mi? Bunu bilemeyiz. Yeni parti en önemli
karşılıklarından birini de İzmir’de alacak.

SENEYE ARALARINDA
PARA TOPLASINLAR

İEF’YE TALİP OLSUNLAR
� 86. İzmir Enternasyonal Fuarı

nasıl geçti? Sponsor eleştirilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Bu sıkıntılar geçen yıl da yaşanmış-
tı. Aynı konular gündeme getirilmişti.
Sürekli “Neden Folkart?” diye soru-
yorlar. Aziz Bey bir cümle sarf etti.
İbrahim Tatlıses’in “Urfa’da Oxford
vardı da biz mi gitmedik…” sözüne
çok benziyor. Ben de bu sponsorluk
konusunun üzerine gidenlere aynı
şekilde yaklaşacağım. Fuar’a sponsor
olmak için firmalar kuyruğa girdiler de
Aziz Bey bir tek Folkart’ı mı seçti.
Yok öyle bir şey. Bunu yazanlar da
biliyor. Ben bunların tamamen İzmir’e
olan sevgilerinin ölçülmesini tartılma-
sını istiyorum. İzmir’in bir yerlere gel-
mesini isteyen, İzmir’i seven insanların

bu tür cümleler kurmaması lazım.
Dünyada bilinen bir gerçek var; bütün
büyük organizasyonlar sponsorlarla
yapılıyor. Ben ne yazık ki bu tür insan-
ları deve kuşu gibi görüyorum.
Kafalarını kuma gömmüşler, bir taraf-
ları açıkta kalmış, dünyadaki gerçekleri
bilmeden İzmir’i karıştırmaya çalışı-
yorlar. Ama bunu başaramıyorlar.
İzmir yine bildiği yolda gidiyor. Ben
inanıyorum ki bu şehirde o insanlar
azınlıkta. Eğer bu kadar meraklılarsa
sponsorluk olayına, seneye aralarında
para toplasınlar, bir ekonomik güç
oluştursunlar, gelip Aziz Bey’e “biz
buraya talibiz” desinler. Siz hem soru-
nun bir parçası olacaksınız hem de
çözümü getirmeyeceksiniz. Yok böyle
bir şey.

KENDİ GÖLGELERİYLE BİLE
KAVGA EDİYORLAR

��  Fuar’ın açılışında bir pro-
tokol krizi yaşandı. Siz bunu
nasıl yorumlarsınız?

Bana göre yaşanmaması
gereken bir krizdi. Çünkü o
milletvekilleri İzmir milletve-
killeri ve bir anlamda ev sahibi
sayılırlar. Kıyamet koparılan
olay sadece dört koltuk için.
Zaten o dört koltuğa dört tane
milletvekilinin ismini yazsalar-
dı geri kalanları itiraz edecek-
ti. Ne yazık ki bunlar gölgele-
riyle kavga eden insanlar. Bu
dönemde milletvekillerinin
Aziz Bey’e destek değil köstek
olduğunu görüyorum. AK
Parti’nin yerinde ben olsam
CHP’li milletvekilleriyle Aziz
Bey’i baş başa bırakırım, onlar
zaten yeterli muhalefeti yapı-
yorlar Aziz Bey’e. AK Parti ola-

rak ben de karşıdan gülerim.
Bir dönem önceki milletvekil-
lerine baktığımız zaman en az
yüzde 40-50’si Aziz Bey’in
yanında yer almış, Aziz Bey’e
kalkan olan, İzmir’in haklarını
Ankara’da savunan ve İzmir ile
ilgili kavga veren bir milletve-
kili grubuydu. Şimdi baktığı-
mızda Aziz Bey AK Parti’nin
yaptığı bütün eylemlerden
kendisini korumaya çalışıyor.
Bir tane CHP’li milletvekili de
kalkıp Aziz Bey’i savunmuyor.
Fuarı bir eğlence yeri gibi
görürsek eğer sen iyi günüm-
de varsın, benden her türlü
ilgiyi bekliyorsun. Peki kötü
günümde neredesin? Diye
insana sorarlar. Koltuk peşinde
olacaklarına hizmet peşinde
olmayı tercih etsinler. 

KILIÇDAROĞLU VE KOCAOĞLU
BİRLİKTE HAREKET EDECEK
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Türk milletinin bir düşman ordusu-
na karşı son büyük taarruzu olan
Büyük Taarruz bugün tam 95

yaşında. Topraklarımızın başka bir mil-
liyetten asker postalları altındaki ızdı-
raptan kurtulmasıyla sonuçlanan zaferin
nasıl ilmek ilmek örüldüğünü bir kez
daha hatırlayalım.

1918'de 1. Cihan Harbi yenilgisi ve
akabinde gelen işgal süreciyle birlikte
tarih boyu bağımsız yaşayan Türk mille-
ti, esaretin acı yüzünü görecektir.
Kentlerin arka arkaya işgal edilmeye
başlanmasını katliamlar, tecavüzler,
keyfi uygulamalar, işkenceler, idamlar
ve daha nicesi izler. Türk yurdunu bir
örümcek ağı gibi saran işgal ve isyan
dalgasının ortasında kalan millet,
sonunda kendini ve vatanını savunmak
için harekete geçerek Kuvayı Milliye
yani milli kuvvetler olarak dağlara çıkar.
İşgale karşı direnenlerin içinde terhis
edilmiş askerler de vardır, kunduracı
da, çiftçi de. Hepsinin ortak nok-
tasıysa vatandır.

15 Mayıs 1915'te İzmir'in
işgali ise belki de işgalle
birlikte yurdu kaplayan
kara bulutların manevi
olarak en karanlık günü-
dür. Güzel İzmir...
Hasan Tahsin'in düşma-
na karşı tıpkı birkaç yıl
önce Çanakkale'de oldu-
ğu gibi “Dur yolcu” der-
cesine yaktığı kurşunları o
gün belki düşmanı püskürt-
meye yetmemiştir ama bir
millete cesaret olmuştur. O
cesaretin topyekûn bir bağımsızlık
azmi ve mücadelesine dönüşmesiyse
uzun sürmeyecektir. İzmir'in işgalinden
yalnızca 4 gün sonra bir Türk Paşası
dünya düzenini belirleyen odaklarla
adeta alay edercesine hepsine karşı
meydan okuyacaktır. Mustafa Kemal
Paşa Samsun'a çıkar!

Mustafa Kemal
yalnız değildir!

Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında
görünürde yalnızdır ancak kitlelerin kal-
biyle onun aklından geçenler aslında
birdir. Millet bağımsızlık ister, Mustafa
Kemal Paşa bağımsızlık için canını orta-
ya koyar. Milletin kararlılığıysa İstanbul
Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen
bir mitingle dünyaya ilan edilir.
Kürsüde bir kadın hatip Halide Edip
Adıvar şöyle haykırır, “Fatihlerin,
Yavuzların, Kanunilerin ülkesi istiklalsiz
kalamaz! Birbirimize ellerimizi uzata-
lım! Tek bir hedefe; yalnız Türk istiklal
ve milliyeti gayesine doğru yürüyelim!
Vatan behemehâl kurtulacaktır!
Milyonlarca kahraman evladının omuz-
larında yaşayan aziz ve mübarek vatan!
Sen! Bu eşsiz sayısız kahraman evlatla-
rınla haklı olarak övün! Sahibi bulundu-
ğu ateşli, mefkûreli, Türk Gençliği,
senin fedakâr koruyucularındır! Bu
eşsiz kahramanların gölgesinde sen,
ebediyen payidar olacaksın!”

Mustafa Kemal'in Samsun'dan baş-
ladığı harekete vatan evlatlarının kitle-

ler halinde şevkle katılması kısa sürede
Anadolu'da bir kıvılcımın aleve dönüş-
mesi gibi büyüyecektir. Paşalar, asker-
ler, bürokratlar, mebuslar, aydınlar, din
adamları ve halk... İstiklal aşkıyla bulu-
şan ve büyük badireler atlatan kitlelerin
merkezi Ankara olur. Polatlı'ya kadar
yaklaşan Yunan ordusuna karşı müda-
fanın da, Avrupalı devletlere kafa tut-
manın da, Türk'ün bağımsızlığının yanı-
na özgürlüğünü eklemenin sembolüdür
Ankara.

Dumlupınar, 1. ve 2. İnönü ve niha-
yetinde Sakarya Savaşı sonrası Türk'ün
makus talihi artık gülmeye başlar.
Mustafa Kemal Paşa öncülüğündeki
milli kuvvetler hem cephede, hem de
masada arka arkaya başarılar elde
etmeye başladığında savunmanın vakti
bitmiş, artık geri almanın vakti gelmiş-
tir. Tam da bu düşüncelerin olgunlaştığı
1922 yılı Türk milleti için müjdelerle

başlar. Fransızlar,
Ankara Anlaşması

gereğince daha
önceden işgal

ettiği top-
raklardan
birer
birer
ayrılma-
ya baş-
lar.
Mersin
ve Adana

başta
olmak
üzere

Çukurova
bir kez daha
sonsuza dek
Türk'e yurt, Yörük
çadırına oba olarak tescil-
lenir. Mart ayıyla birlikte düşmanı tüm-
den yurttan atmak için önce masada
görüşmeler yapılır. Sevr Antlaşması'nı
zaman zaman yumuşatarak dayatmaya
çalışan İngiltere ile yapılan görüşmeler-
de önce Yunan ordusunun Eskişehir-
Afyon-Kütahya hattını boşaltması,
ardından Batı Anadolu'daki işgal güçle-
rinin tümden yurdu terk etmeleri iste-
nir. Hatta bu görüşmelerin sonuncusu
22 Temmuz 1922'de Dışişleri Bakanı
Fethi Okyar'ın Paris ve Londra'ya gön-
derilmesiyle gerçekleştirilir ancak bir
farkla. Okyar bu kez Büyük Taarruz'u
kamufle etmek amacıyla masaya oturur.

Büyük Taarruz öncesi Ankara'da
Meclis de deyim yerindeyse kaynamak-
tadır. Bazı muhalif gruplar böylesi çapta
bir harekatın başarısız olması durumun-
da eldeki ordunun yitirileceğini öne
sürerek diplomatik çözüm arayışlarında

diretirler. Hatta bu gerilim için Mareşal
Fevzi Çakmak anılarında “Biz hedefi
İzmir olacak bir kat'i ve büyük taarruzu
tasarlarken, karşımıza düşman ordusun-
dan evvel, Millet Meclisi'nin pasif diplo-
matları dikildi. Onlar düşmanla anlaş-
mamıza taraftarlık ediyorlar ve yapmak
istediğimiz taarruz teşebbüsünü bir cin-
net sayıyorlardı." ifadelerini kullanır.

Büyük Taarruz öncesi Fethi
Okyar'ın barış görüşmelerine gitmesi,
Ankara'da yaşanan gelişmeler, ordunun
hazır olmayışı ve Yunan ikmalinin
eksiksiz oluşu gibi faktörler İngilizleri
tarihi bir yanılgıya düşürür. Öyle ki
İngiliz Yüksek Komiseri kendi hüküme-
tine verdiği raporda, “Anadolu'daki
savaş çıkmaza girmiştir. Yunan ordusu
milliyetçilere karşı kesin bir zafer kaza-
namayacağı gibi, milliyetçi ordunun da
Yunanlıları artık Anadolu'dan atabile-
ceğine inanmıyorum.” der.

Taarruz öncesi
son durum

Türk ordusu Büyük Taarruz öncesi
tam bir teyakkuz ama aynı ölçüde de
sessizliğe bürünür. Yunan keşif uçakla-
rının fark etmemesi için asker sevkiyatı
ve ikmaller geceleri yapılır.
Gündüzleriyse ağaçların altında gizleni-
lir. Yunan ordusunun savunma sistemi
uzun uğraşlarla oldukça başarılı bir
şekilde hazırlanmıştır. Ancak bu savun-
ma hatlarının genişliği Türk ordusunun
bir ani baskını ve cephe arkasına sark-

ması durumunda çökmeye müsaitti.
Türk ordusu işi ya hızlı bir şekil-

de bitirecek, ya da cepheyi
yaramadığı takdirde geriden
gelecek takviye Yunan bir-
likleri karşısında geri çeki-
lerek hem askeri, hem de
siyasi bir krizin odağında
kalacaktı. Türk taarruz
planını Büyük Önder
Atatürk Nutuk'ta anlatır-

ken, "Düşündüğümüz, kuv-
vetlerimizin çoğunu düşman

cephesinin bir yanında ve
elden geldikçe dış kanadında

toplayarak, kesin sonuçlu bir
meydan savaşı yapmaktı. Bunun için

uygun gördüğüm durum, büyük kuvvet-
lerimizi düşmanın Afyonkarahisar
yakınlarında bulunan sağ kanat grubu
güneyinde ve Akarçay ile Dumlupınar
karşısına denk olan yerde toplamaktı.
Düşmanın en can alacak önemli noktası
orası idi. Çabuk ve kesin sonuç almak,
düşmanı bu kanadından vurmakla ola-
bilirdi.” ifadelerini kullanır.

Yapılan tüm planlar ve taktiksel
manevraların mutlak zafer için barut
kokusuna döneceği tarihse 26 Ağustos
olur. Sabaha karşı yapılan top atışlarıyla
birlikte 2 gün içinde Yunan mevzileri
dağılır.

30 Ağustos'ta Büyük Taarruz başarı-
ya ulaşır ve yerini İzmir'e doğru akın
akın bir ilerleyişe bırakır. İş bitmiştir.
Türk milleti istiklal aşkını göstermiş,
düşmanı yurttan atmıştır. Başta Atatürk
olmak üzere emeği geçen atalarımızın
ruhları şad olsun.
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95ALMANYA İLE
İLİŞKİLERİN EKONOMİSİ

Almanya, Türkiye’nin
ihracatında birinci
ithalatında ikinci sıra-

dadır. Toplam ticaret 36
milyar dolar. Turist sayısın-
da ise 4 milyona dayandığı
oldu. 7000 kadar Alman
sermayeli şirketi de unutma-
yalım. Fotoğraf açık.
Almanya ekonomide sağ-
lam ortaklık kurduğumuz bir
ülke.… Milli Gelirin yüzde
beşi, neredeyse Almalarla
ticaretten geliyor.

Ancak rahmetli
Hablemitoğlu’nun dikkat
çektiği dönemden bu yana
değişme yok: Alman
Vakıfları ve meşhur
BND’sinin Alman egemenli-
ği konusunda pek boşluk
bırakmaya niyetleri yok.
“Kapıdan gidip bacadan
girme” vaziyetleri.
Özellikle, Türkiye muhalifle-
rini barındırması 12
Eylül’den beridir devam
eden bir alışkanlık. Bunda
Almanya’da yaşayan 2 mil-
yondan fazla Türk’ün de
etkisi bulunmaktadır.
Avrupa’daki 5 milyon
Türk’ün yarıya yakını
Almanya’da. Türkiye’den
ipini koparanın soluğu
Almanya’da almasını bu
yüzden anlaşılır buluyoruz.

Yeşiller Partisi’nden
Cem Özdemir’in “Berlin
Türkiye’ye fazla nazik dav-
randı” ifadeleri ise çekişmeyi
köpürtmeye yönelik, seçim
heyecanı ile seçmene selam
olsa gerek. Özdemir’i,
vatandaşı olduğu memleket,
yemin verdiği bir anayasa
ve siyasi faaliyetlerini yürüt-
tüğü bir ülke olarak
Almanya adına “sivri sözler”
sarf etmesini bu yüzden
anlamak mümkündür.

15 Temmuz ilticacılarını
kabul etmesi ve tutuklanan

gazeteciler sebebiyle orta
gerildi tabii. Bunların ekseri-
si gazeteci görünümlü ajan-
lar… Barış elçileri, gönüllü-
ler…. Gerilimin de bir sonu
var, düzelecek elbette…
Devletlerde ebedi
dostluk ve sonsuz
düşmanlık olmadığını biliyo-
ruz.

Kısaca üç konu var, ihti-
laf çıkartan:

� Almanya’nın Türkiye
aleyhine casusluk faaliyetleri
ve tutuklamalar,

� İncirlik üssünün kulla-
nımı konusunda Türkiye’nin
izin vermeyişi,

� 15 Temmuz sonrası
zanlıların Almanya’ya iltica-
ları ve yenilerinin iltica
talepleri,

Başta da belirttiğimiz gibi
Almanya ile “küstüm oyna-
mıyorum” mümkün değil.
Bir de önümüzde AB pat-
ronu olan bir ülkeden söz
ediyoruz. Mülteci anlaşmala-
rı var. İyi kötü Suriye ve
Irak’ta faaliyet gösteren ve
bunu taşeronlar eliyle değil
doğrudan yapan bir ülke
olarak Türkiye var. Bu
demektir ki eninde sonunda
bu bölgede plan kurgulaya-
nar için Türkiye ya müttefik
olacak, dost olacak; ya da
planlarına engel bir ülke ola-
rak, düşman olarak tanımla-
nacaktır.

AB’deki ekonomik kriz
bitmedi bir türlü. Borcunu
ödeyemediği için,
Yunanistan’ın havalimanları-
na el koyan bir ülkeden söz
ediyoruz. Kriz ülkelerini
dümdüz “domuzlar” anlamı-
na gelen kelimeyle - PIGS
(Portekiz, Italy, Greece,
Spain) sövmekten çekinme-
yen bir şansölyenin yönetti-
ği ülkeden bahsediyoruz.

Almanya’nın

Büyükada’da gözaltına alı-
nan Alman vatandaşı Peter
Steudtner ve arkadaşları-
nın mahkemece tutuklan-
ması da Ankara – Berlin
hattında tansiyonu yükselt-
mişti. Alman Dışişleri
Bakanı Sigmar Gabriel’in,
“Türkiye ile ilişkiler böyle
devam edemez.” demesiyle
yapılan karşılıklı açıklamalar,
gerilimi bir seviye daha art-
tırmış oldu.

Merkel’in de
“Büyükada”da gözaltına alı-
nan 10 kişiden altısının
mahkemece tutuklanmasına
ilişkin “tutuklama kararını
kınıyoruz.” diyerek özellik-
le Steudtner’in tutuklanma-
sının “tamamen
haksız” olduğunu söylemesi
sadece Almanya değil AB,
mülteciler, Gümrük Birliği
ve ticari faaliyetler konusun-
da da etkisini gösterecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
seçimlerde oy kullanacak
Türk uyruklu Alman vatan-
daşlarına yaptığı çağrı ise
seçimler konusunda yeni
tartışmaları da başlatmış
oldu.

Zor Oyunu Bozar mı?
Almanya ile ticaret,

turizm ve yatırımlar konusu
sürecin hızlı düzeleceğinin
bir göstergesidir. Sonuçta
siyasilerin kararlarının engel-
leyici değil geliştirici olması
beklenir.

Türkiye’nin en önemli
ihracat yaptığı ülke, en çok
vatandaşının yaşadığı ülke
ve en fazla turist ağırladığı
ülke olarak
Almanya’nın “suçüstü” psi
kozunu, seçim döneminin
de etkisiyle belirli bir zaman
içinde, çözüm ve gerilimi
düşürme yanlısı olarak
değiştirmesi beklenmektedir.
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Büyük Taarruz'un üstünden 95 yıl geçti. Neredeyse bir
asırlık olan bağımsızlık mücadelemiz bugün de milleti-
mizin bölünmez bütünlüğünün önemli bir sembolüdür.
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Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir,
yatırımlar için biçilmiş bir kaftan
olmayı sürdürüyor. Zira İzmir'de

hem büyük, hem de küçük yatırımcı
için birçok seçenek mevcut. Peki kent-
teki fırsatlar neler? Arka arkaya gelen
depremler talepleri nasıl etkiledi? Hangi
bölgeler yatırımcısına çok kazandırma
potansiyeli taşıyor? Tüm bu soruların
cevaplarını İzmir Emlak Komisyoncuları
Odası Başkanı Mesut Güleroğlu verdi.

� İzmir'de ev kiralamak için uygun
dönem ne zaman?

Şu anda memurların tayin, öğrencilerin
şehir değiştirme durumları var. Türkiye'nin
birçok kentinden İzmir'e öğrenciler gelir-
ken, öğrencilerin yoğunlaştığı bölgelerde
arzın talebi karşılayamaması da fiyatları
yukarı çekiyor. Bu nedenle yakın zamana
kadar 3+1 ve 2+1 evler arasında fiyat farkı
kalmazken artık 3+1 evler ve 1+1 evler
arasında bile makasın kapandığını söyleye-
biliriz. Örneğin Şirinyer'de 240 bine 3+1 ev
satarken, 180 bin liraya 1+1 satıyoruz.
Ağustos, Eylül, Ekim ayları fiyatların yük-
sek seyrettiği aylar.

Zemini sağlam
semtler tercih ediliyor

� Konut seçiminde deprem endişesi bir
belirleyicilik taşıyor mu?

Tabii insanlar daha iyi, daha güvenli
yerlerde yaşamak istiyor. Depreme karşı
daha dayanıklı yerler tercih ediliyor. Buca,
Yeşilyurt, Atatürk Mahallesi gibi bölgeler-
de ciddi hareketlenmelerin olduğunu söyle-
yebiliriz. Vatandaşlar zeminine güvendikle-
ri bu bölgelerde ev sahibi olmayı aileleri
açısından doğru bir tercih olarak değerlen-

diriyor.
� Fiyatlar kentsel dönüşümden

nasıl etkileniyor?
Kentsel dönüşüm çok önemli bir belir-

leyici. Biliyorsunuz özellikle yerinde dönü-
şümlerin olduğu yerlerde ev değeri 200 bin
lira olan vatandaşlar bir anda 400 bin lira
değerli evlere kavuşabiliyor. Bu sebeple
kentsel dönüşümle yenilenmiş evlerin fiya-

tını bırakın,
kentsel dönüşüme girmesi
beklenen, dönüşüm bölge-
sinde kalan eski evler bile
değer kazanıyor ve yatırımcı-
lardan rağbet görüyor.

Çiğli Menemen
aksına dikkat

� Yatırımcılar için tavsiye edebileceği-
niz bölgeler nereler?

Özellikle Çiğli bölgesinin ve
Menemen'in altını çizmek istiyorum. O aks
inanılmaz hareketli çünkü raylı sistem var.
95-96 senelerinde Çiğli, büyük ve küçük
olarak ikiye ayrılırdı, ötesinde bir tane ev
bulamazdınız. Şimdi Esentepe'de 300 bine
daire satıyoruz. Dönün güneye, Torbalı ve
Ayrancılar çevresine bakın. Zaten orada
fiyatlar birkaç yılda kendini çok katladı.
Bundan 4 sene önce 40-50 bin liraya ev sat-
tığımız bölgede şimdi 150 bin liraya satıyo-
ruz.

� Küçük yatırımcının hareket alanı daral-
dı mı?

Şöyle düşünün, küçük yatırımcı bugün
250 bin lira verip Şirinyer'den ev alamaya-
bilir ama 100 bin, 150 bin lira verip Ufuk
Mahallesi'nden ev alabilir. Gayrimenkul
her zaman kazandırır. Bakın ben 28 yıldır
bu işi yapıyorum ve 'Gayrimenkule para
yatırıp zarar ettim” diyen kimseyi görme-
dim. Dövizde, altında dalgalanmalar ve

düşüş-
ler olur ama gayri-
menkulde böyle bir şey yok. Bugün imarda
kat sayısı düşük olan yerlerde fiyatlar düşük
ama yarın oralarda imar izni olunca fiyatlar
artacak. Eski İzmir ve çevresi de yatırımcı
tarafından değerlendirilen bölgelerden.
Ayrıca Gıda Çarşısı ve çevresi çok çok
değerlenecek. Zaten arkasındaki alanlarda
bugün yüksek binaların inşaatları yüksel-
meye başladı.

“1 milyonluk daire bile
kendini katlayabilir”

� Karşıyaka, Bornova gibi yerlerde fiyat
doygunluğuna ne derece ulaşıldı?

Fiyatlar daha da artacak. Çünkü İzmir
diğer illere göre ucuz. Bakın bugün 1 mil-
yon lira olarak gördüğünüz Bostanlı'daki
bir dairenin doygunluğa ulaştığını düşüne-

bilirsiniz. Ama planlarda orada bir marina
inşaatı var. Marina yapıldıktan sonra o fiya-
tın 1 milyonda kalacağını düşünebilir misi-
niz?

� Peki örneğin İstanbul Bağdat Caddesi
doygunluğa ulaşıp 1 buçuk milyonlardan 750-

800 binlere düşüş gösterdi. İzmir'de de
böyle bir şey olur mu?

Evlerin satış fiyatlarında
henüz böyle bir yerin oldu-

ğunu söylemek güç ancak
kira olarak Alsancak'ın

bu durumda olduğunu
söyleyebiliriz. Bugün

apartman altında
birkaç kata sahip
olan mağazalar,
şehrin farklı nok-
talarındaki
AVM'lere dağı-
lınca
Alsancak'ta da
yüksek kira
ödemek isteme-
diler. Çünkü
müşteri zaten

AVM'ye daha
çok geliyor.

“Yatırımcı
bizi arıyor”
� Yarımada bölgesini

nasıl görmek lazım?
Çeşme şu anda zirve

dönemlerini yaşıyor ve bunu bir
4-5 yıl daha sürdüreceğe benziyor.

Daha önce Ovacık kısmında arazi sata-
mazdık, şimdi yatırımcı bizleri fenerle arı-
yor. Karaburun ve Seferihisar'ın yatırımcı
için birer cevher olduğunu söyleyebilirim.
Oraların daha vakti tam gelmedi ama gele-
cek. O yüzden yatırımcı elini çabuk tutarsa
iyi bir kazanım elde edebilir.

� İzmir'de inşaat için arsa üretmek biraz
zor mu?

Belediyelerin kent merkez ve dışında
nerede olursa olsun arsa üretmesi gereki-
yor. Bakın Bursa'da fuarda gördük 2 bine
yakın daire yapan müteahhitler var.
İzmir'de böyle bir şey var mı? Yok.
Belediyeler arsa yaratacak ki hem yeni
evler yapılacak, hem de mevcut bölgelerin
fiyatlarını dengede tutacak. Bakın Bayraklı
ve Karabağlar kentsel dönüşüm bölgesi
içinde ama İstanbul'daki kentsel dönüşüm
çalışmalarındaki gibi büyük çaplı bir ham-
leyle hayata geçmiyor.
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Folkart Fuar Sohbetleri tanın-
mış konuklarıyla birlikte İzmir
Enternasyonal Fuarı coşkusu-

nu Ben TV ekranlarından seyirciyle
buluşturdu. 86. İEF kapsamında
Burak Cilasun'un sunumuyla ekra-
na gelen Folkart Fuar Sohbetleri'ne
katılan isimlerden biri de sevilen
oyuncu Volkan Severcan oldu.
Severcan, Folkart'ın İzmir'de sanat
hayatına yaptığı katkıdan, İEF'nin
kendi gelişimine etkisine ve
Çocuklar Duymasın adlı diziye
kadar renkli bir sohbet konuğu
oldu.

Severcan 86. İEF'de gerçekleşti-
rilen sanat etkinliklerinin mutfak
aşamasında yoğun emekler olduğu-
nu belirtti. Geçen yıldan bu yana
İEF etkinliklerinde yaşanan gelişim
ve etkinliklerin hazırlık kısmıyla
ilgili soruya Severcan, “Zaman için-
de her şey olgunlaşıp gelişiyor. Ben
kundakta bebekken annemle
babam fuara geldiklerinde
Mogambo'ya gelmişler ve o şekilde
bir fotoğrafımız var. Dolayısıyla
Mogambo ile birlikte nostaljik fuar
yapısının yeniden hayata geçmesiy-
le ilintili önemli bir işe imza attık.
Geçen yıla göre bir tık daha geliş-
tirdik. Yerli ve yabancı çok
önemli sanatçılarla anlaşıldı.
Açıkhava tiyatrosu yine bu
yıl çok ilginç gösterilere
imza atıyor. 'Alice
Harikalar Diyarında'
hem büyüklerin hem de
küçüklerin çok ilgisini
çekti. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları
İzmir'e geldi. Onlar da
davetimizi geri çevirme-
di. Organizasyon öncesi
geniş bir ekibimizle geniş
bir market gibi çalışma
yapıyoruz. Kimlerin hangi
gösterilerle sahnede olacağı
elbette 2 günde belli olmuyor.
Uzun süren bir veri çalışmamız var.
Yıllar içinde sürekli takip ediyoruz.
Ortak çalıştığımız Uluslar arası
ajanslar var. İngiltere, Fransa,
Amerika, Ukrayna ve bir çok ülke-
den verileri topluyoruz. Sonra bu
verileri ortaya koyduktan sonra,
görmemiz gerekenleri gidip yerinde
izliyoruz. Her festivalde kimler öne
çıkıyorsa onları toparlıyoruz ve
geniş bir dosya hazırlıyoruz. Bu
çalışmayı önce Folkart içinde yapı-
yoruz. Sonrasında İzmir Fuarı eki-
biyle oturuyoruz, değerlendiriyoruz.
Sonrasında da İzmir'e gelmeleri
için anlaşmaları yapıyoruz. Tüm bu
temponun içinde grupların gelmesi,
dekorların taşınması, provalar vs.

der-
ken sadece
bizim 50 kişinin üstünde bir ekibi-
miz var.” dedi.

“Folkart Akademi
yanlışları düzeltmek
için kuruldu”

Folkart Akademi'nin kuruluş
serüveninden de bahseden
Severcan, tüm ziyaretçileri akademi
öğrencileri ve eğitmenlerin bir
arada sahne alacakları 'Sersefil' adlı
müzikale davet etti.

“Bu konuda şunu söylemek iste-
rim ki Sancak ailesinin sanata müt-

hiş bir ilgisi var.
Mesut Bey de
İzmir'de inşaat işleri-
nin yanında sanata
büyük katkı yapıyor.
Kendisi geçen sene
fuar sonrasında

İzmir'de sanata dair
yapılabileceklere ilişkin

bir rapor istedi. Bu rapor-
da sunduklarımızın içinde

Folkart Akademi de vardı.
Folkart Akademi, Türkiye'de

tiyatro ve televizyon dünyasında
oyuncu olma temayülüyle ilgili bir-
takım yanlışları düzeltmek için de
var olan bir akademi. Çünkü oyun-
culuk her aklına gelenin yapabile-
ceği bir şey değildir. Bunun için illa
bir okul okumak ya da konservatu-
var mezunu olmak da gerekmez.
Önemli olan her sanat dalında
olduğu gibi iyi oyuncu olabilmektir.
Türkiye'de konservatuvarların üni-
versitelere bağlanmasıyla birlikte
sanat okulluğundan çıkıp üniversite
olması durumu ortaya çıktı. Bu
meslek pek akademik kariyer iste-
yen bir meslek değildir. Profesör
bir ressam ya da doçent bir balerin
gibi bir şey yoktur. İyi oyuncu zaten

iyi oyuncudur.”

“110 kişilik müthiş bir
cep tiyatromuz var”

Folkart Yapı'nın sanata verdiği
önemin büyük olduğunu ve Folkart
Akademi'nin kurulduğu andan iti-
baren ciddi bir taleple karşılaştığı-
nın da altını çizen Severcan, oluştu-
rulan cep tiyatrosuyla birlikte yıl

için-
de öğrencilerin

seyirciyle buluşacağını
da söyledi.

“Folkart Akademi
ile birlikte İzmir'in bir
tiyatrosu olmuş olacak.
Örneğin Sersefil adlı
müzikal turnelere gide-
cek. Cep tiyatrosu için
Mesut Bey Folkart
Towers altında bulu-
nan 2 büyük dükkanı
akademiye verdi. Birini
eğitimde kullanırken,

diğerineyse bir cep tiyatrosu yapıl-
masına karar verildi. Orada şu anda
110 kişilik mükemmel bir salon var.
Folkart Akademi oyuncuları orada
gösterileri yaparken, farklı şehirler-
den gelenlere de verebileceğimiz
müthiş bir tiyatro salonu ortaya
çıktı.”

“Folkart bu şehrin
dokusuna katkı
sağlıyor”

Programda İzmir
Enternasyonal Fuarı'nın kendisi
için çok özel olduğunu da belir-

ten Severcan, oyunculuğa olan
aşkının gençlik yıllarında İEF kap-

samında sergilenen oyunları izler-
ken oluştuğunu belirtti. Severcan,
“Eskiden İEF 1 ay boyunca açık
kalırdı. Çocukluk yıllarımda en
önemli şey lunaparktı. Büyümeye
başlayınca mesleğe de ilgiden dola-
yı 'Devekuşu Kabare geldi, Yıldız
Kenter geldi, efendim Nejat Uygur,
Levent Kırca geldi' diyerek tiyatro
dolaşma serüveni başladı. Bakın
benim çocukluğumda en ünlü
sanatçılar, tiyatrocular hep fuara
gelirdi. Bugün de baktığımızda
İzmir Enternasyonal Fuarı'nda
Haldun Dormen var, yerli ve
yabancı çok ünlü sanatçılar var.
Her dakikanızın dolu geçeceği bir
fuar ortaya çıktı. Tabii bu da spon-
sorlarla olabiliyor. Fuarın bu eski
haline kavuşması için Folkart'ın
attığı adımı çok değerli buluyorum.
Bu şehrin dokusuna Folkart inanıl-
maz bir katkı sağlıyor.”

"Çocuklar Duymasın
100. tekrarda bile
reyting alıyor"

Programda gündeme gelen bir
diğer konuysa Severcan'ın da yer
aldığı Çocuklar Duymasın adlı dizi
oldu. Burak Cilasun'un 'Nasıl olu-
yor da, bir dizi ara verip geri dön-
düğünde doğrudan reytinglerin zir-

vesine yerleşiyor?' sorusunu
yanıtlayan Severcan, "Çocuklar
Duymasın 15 yıldır var olan bir
dizi. Ben Zero Tuna karakteriy-
le 7-8 yıldır kadronun içinde-
yim. Çocuklar Duymasın çeşitli
kanallarda zaman zaman baş-
lamış ve bitmiş bir dizi ama
inanın dizi hiç ekrandan uzak
kalmadı. O kadar çok tekrarı
yayınlanıyor ki, zannediyo-
rum Türk halkı bir Kemal
Sunal filmlerini bir de
Çocuklar Duymasın'ı bu
kadar çok izledi. 100. kez
tekrar yayınlanan bir
bölüm bile reyting alıyor.
İnsanlarda bir çeşit alış-
kanlık oldu. Çok güzel
bir hikayesi var. İçinde
argo yok, ölüm yok.
Hepimizin yaşadıkları-
nın eleştirel bir kome-
disi var." dedi.
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Ünlü
oyuncu Volkan
Severcan, İzmir

Enternasyonal Fuarı
kapsamında Ben TV izle-

yenleriyle buluştu.
Severcan, “İEF gençlik

yıllarımda sanat hayatı-
na katılmama büyük

katkı yaptı.”
dedi.

“FUARIN ESKİ
HALİNE KAVUŞMASI

İÇİN FOLKART'IN
ATTIĞI ADIMLAR
ÇOK DEĞERLİ”

“FUARIN ESKİ
HALİNE KAVUŞMASI

İÇİN FOLKART'IN
ATTIĞI ADIMLAR
ÇOK DEĞERLİ”

“FUARIN ESKİ
HALİNE KAVUŞMASI

İÇİN FOLKART'IN
ATTIĞI ADIMLAR
ÇOK DEĞERLİ”

“FUARIN ESKİ
HALİNE KAVUŞMASI

İÇİN FOLKART'IN
ATTIĞI ADIMLAR
ÇOK DEĞERLİ”

“FUARIN ESKİ
HALİNE KAVUŞMASI

İÇİN FOLKART'IN
ATTIĞI ADIMLAR
ÇOK DEĞERLİ”

SERSEFİL
OYUNCULARI
BEN TV'DE...

86. İzmir Enternasyonal Fuarı, birbirinden
renkli sahne şovlarının, tiyatroların ve gösteri-
lerin adresi olurken, onlardan biriniyse diğerin-
den ayıran çok farklı bir yönü vardı.

Yakın zamanda kurulan Folkart
Akademi'nin başarılı öğrencilerinin ilk defa
sahneyle ve izleyiciyle buluştuğu Sersefil adlı
müzikalin ekibi ilk olarak Ben TV izleyicileriyle
buluştu. Bora Severcan'ın yönetmenliğini yaptı-
ğı müzikalin ekibinden Severcan ile birlikte
oyuncular Yağmur Çokgenç, Demircan Kaçel,
Onur Özyurt ve Selen Sarıkaya, Folkart Fuar
Sohbetleri'nin konuğu oldu.

SERSEFİL EKİBİNİN
TAMAMI İZMİRLİ

Müzikalin yönetmeni Bora Severcan prog-
ramda sık sık ekibine ne kadar güvendiğini söy-
lerken, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Mesut Sancak'a da sağlanan imkanlardan dola-
yı teşekkür etti. Severcan 'Bir izleyici neden
Sersefil'i izlemeli?' sorusunaysa, “Tamamı
İzmirlilerden oluşan bir ekip bu. Hafif gülmek
istiyorlarsa, gözyaşlarına hakim olmaktan
kaçınmak istemeyen varsa, iyi müzik dinlemek
isteyen, iyi danslar izlemek isteyen varsa ve
bunların 2 saate sığdığını görmek isteyen varsa
mutlaka gelip izlesinler. İzmirli gençlerin neler
yapabileceğini bütün dünyanın görmesini isti-
yorum.” dedi.

“FUARIN ESKİ
HALİNE KAVUŞMASI

İÇİN FOLKART'IN
ATTIĞI ADIMLAR
ÇOK DEĞERLİ”



Türk sporu tarihinin en sıkıntılı, en ithalatçı
ve açıkça söylemek gerekirse yerli futbolcu-
dan en yoksun dönemini yaşıyor. 2015'te

Süper Lig'de sahaya 11 yabancıyla çıkabilme
hakkının daha başarılı Türk sporcular yetiştirme
bahanesiyle verilmesiyle birlikte Türk liginde
deyim yerindeyse İstiklal Marşı okuyacak fut-
bolcu bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
Kulüplerin alt yapıyı forma-krampon satma
merkezi olarak görüp, yetkin olmayan hoca-
ları asgari ücretle çalıştırdığı bir denklemde
böyle bir sonuçla karşılaşmak çok da şaşırtıcı
olmasa gerek. Peki ya basketbolda durum
farklı mı? En ufak bir fark yok... Adı
falanca belediyespor olan bir kulüp
kurun ve ortaya bir dünya karması
çıkarın. Dert yok. Bizim çocuklar
tribünden izler...

Türkiye'de yıllar içinde
sürekli olarak artan yabancı fut-
bolcu oynatma hastalığı ve verilen haklar, bugü-
ne kadar hep yerli futbolun kalitesini arttırma
bahanesiyle ortaya çıksa da gel gelelim altyapıya
harcanması umulan paralar yabancı futbolcula-
rın ve onların transfer edildiği kulüplerin kasası-
na gitmiş durumda. Tabii işin bir de futbolcuya
yüksek sözleşme imzalatıp, aynı gün içinde para-
nın bir kısmını kendi hesabına geçiren yönetici
boyutu da var. 2017/2018 sezonunun ilk haftala-
rını yaşadığımız şu günlerde kafamıza “DAAN”
diye vuran bir gerçek var ki, kulüplerimizin ilk
11'lerinde yer alan 198 futbolcudan 58'inin Türk
olduğunu söylesem sanırım durumun ne kadar
acı olduğunun bir kanıtı olur. Yedek olarak saha
kenarında bekleyen Türk futbolcu sayısıysa tam
2 katı. Yani 116 Türk futbolcu forma şansı için
kulübede bekledi. Bu da demek oluyor ki Süper
Lig ekiplerinin ilk 18'ine giren her 3 Türk futbol-
cudan 1'i ilk 11'de sahaya çıkıyor. Kadroların
ortalama 28 kişi olduğu düşünülürse ve ilk 18
dışındaki oyuncuların tamamına yakınının Türk
olduğunu hesaba katarsak, Süper Lig takımların-

daki 350'nin üstündeki Türk futbolcunun yalnız-
ca 6'da 1'i ilk 11'de forma şansı bulurken, 2'si
yedek, kalan 3'ü ise tribünde yer alıyor. O yüz-
den Millilerin yeni hocası Lucescu'nun sahada
Türk futbolcu görememesine şaşırmamak gere-
kir.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulübün
yabancı futbolcu transferine harcadıkları paraysa
astronomik olarak tabir edilir cinsten. 2017/2018
sezonuna girerken bugüne kadar yurt dışından
bonservisiyle transfer edilen 39 futbolcunun yal-
nızca kulüplerine ödenen bonservis ücreti 344
milyon TL yapıyor. Eski parayla 344 trilyon diye-
lim biz ona... Tabii bu paranın içinde altını çize-
lim ki futbolcuların sözleşmesinde yer alan
bedeller bulunmuyor.

Sadece bir yıl içinde bonservise verilen 344
milyon TL ile iki adet Konya Stadı yapılabilir.
Elbette marifet stadyum yapmakta değil. Bugün
Göztepe'nin Urla'daki tesislerinin 7 milyon liraya
mal olduğunu düşündüğümüzde, birden çok

sahası, kamp alanı, yemekhanesi ve spor salonu
olan bir altyapı tesisinin kurulum maliyeti 10
milyon lira tutuyor. Bu da bir yıllık bonservis
bedelleriyle tam 34 adet gayet gelişmiş altyapı
tesisinin kurulabileceğini gösteriyor.

Sistemi delen tek kulüp Altınordu
Türkiye'de hazır futbolcu transfer ederek

günü kurtarma politikasından uzakta olan tek
bir kulübün olmasıysa hayli ilginç. Altınordu
Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın tek bir hayali
var. Özkan, 2023'te tamamı altyapıdan futbol-
cularla Altınordu'nun Avrupa'da oynamasını
hayal ediyor. Bugüne kadar yetiştirilen
Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Salih Uçan
gibi futbolcular ve
kulübün transfer poli-
tikası da
bu hayali
destekler
nitelikte.
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Kızmayın, teşekkür edin

Kızmayın, alkışlayın isyan
etmeyin, sabredin küfret-
meyin, sakin olun İzmir’e

Çeşme’den her inişimde tanı-
dık, tanımadık kulaklarımı;
Tramvay da tramvay, trafik de
trafik, Alsancak Gar önü,
Cumhuriyet Bulvarı, Şair Eşref
diye asıyor, kesiyor.

Sanki Büyükşehir Belediye
Başkanı ya da genel sekreteri
benmişim gibi.

� � �

Haksızlar mı; hayır!..
Haklılar mı; hayır!..
İyi de birader ne biçim iş

bu.
İşin adı Konak Tramvayı.
Kim patlarsa, kim çatlarsa,

öyle ya da öyle yapılacak.
Sıkıntıysa sıkıntı; çekilecek.
Küfürse küfür; edilecek
Çünkü başka çare yok.
Tıpkı Karşıyaka’da olduğu

gibi.

� � �

Peki; suçu ne Kocaoğ-
lu’nun ya da Büyükşehir’in?.

Bu kentte Mithatpaşa
Caddesi, Konak Birinci
Kordon’da o dönemin olanak-
larıyla tramvay çalışırken, 50’li
yıllarda İzmir tramvayını rayla-
rıyla söküp, tekerlekli troleybü-
sü yerine koyan, kimse O’nu
bulun küfredin...

Ardından Amerikan yardı-
mıyla onlarca benzinli otobüsü
bu kentte “Ulaşımda Devrim”
diye kakıştıran ve buna da sesi-
ni çıkartmayan kimse, O’nu
bulun kulaklarını çınlatın.

Çünkü Kocaoğlu’nun suçu
yok.

Adamcağız, 50’li yıllarda
yarım bırakılan işi, 67 yıl sonra
tamamlamaya çalışıyor, kentin
toplu ulaşımda eksik bir taşını
tamamlamaya çalışırken siz de
trafikte yarım saat bekledim
diye küfrediyorsunuz.

Yapmayın, ayıptır, günah-
tır.

Üstelik bu memlekette küf-
redilecek onlarca, yüzlerce
yaptırım ve uygulama var-
ken… Tramvaya takılmak
abesle iştigaldir…

� � �

Gelelim “teşekkür” bölümü-
ne.

İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin 2017 bütçesi 4
milyar 950 milyon lira.

ESHOT bedavacıları(!)
bunun 800 kağıdını otobüse,
vapura, İZBAN’a, metroya
binerek (iç ediyorlar),
Büyükşehir bu bedavacıların
parasını ESHOT’a ödüyor.

Geriye ne kaldı; koskoca
İzmir’e 4 milyar 150 milyon
lira.

Harca harca bitmez müba-
rek!.

� � �

Hani o tramvay çalışmala-
rında “sıkıntıyı yaratan kay-
nak” olarak gördüğünüz küf-
rettiğiniz Kocaoğlu var ya;

4 milyar liralık bütçesiyle,
“aklını kullanıp” 2017-2019
yılları arasında bu şehre tam 8
milyarlık yatırım planladı.

Üstelik de tek kuruş devlet
yardımı almadan… Devlet ya
da hükümet yardımı demişken,
bir hatırlatma yapayım; daha
geçenlerde Bakanlık
İstanbul’da yeni bir metro hattı
için Büyükşehir Belediyesi’ne
3.8 milyar lira para gönderdi.

Yani, Kocaoğlu tüm İzmir’i
4 milyar lira ile yönetirken,
Ankara, koskoca İzmir’in bir
yıllık bütçe tutarındaki bir para-
yı, “Al birader, şu metroyu da
yapıver” diye İstanbul’a veri-
yor. O’nun için diyorum ki;

Tramvay çalışmalarının
getirdiği 20 dakika, 30 dakika-
lık sıkıntılar için küfretmeyi
bırakın; Kızsanız da küfretseniz
de İzmir’de gerçekten mucize-
ler yaratan bu Adamı alkışla-
yın…

HAMDİ TÜRKMEN

MİLYON LİRA

YABANCI
BONSERVİSLERİNE

344344344344344
BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

'FEDERASYON YÖNETİMİ GİDECEK'
“Hep tuzağa düşülmüş bir transfer politi-

kamız var. Pastadan bir an önce pay alabil-
mek için yurt dışından hazır oyuncu alınıyor.
Bakın kulüpler forma satıyor. Taraftar gidip
de Fenerbahçe U21'de gol kralı olan
Ahmethan'ın formasını almaz ama oynama-
yan Van Persie'nin forması satılmaya devam
ediyor. Futbolcu yetiştirmek zor iş. Emek,
bilgi ve haliyle zahmet ister. Bakın kaç tane
spor akademisi mezunu spor adamımız var?
Akademi mezunları ya memur oluyor, ya da
şansı olmayanlar bir fitness merkezinde dola-
ba temiz havlu asıyor. Hangi okulun bahçe-
sinde top oynayabilirsiniz bugün? Hepsi oto-
park. Bu işin tek extreme örneği Altınordu.
Seyit Mehmet Özkan bir riskin altına girdi.

Sonrasında Salih
Uçan ile başlayan,
Çağlar Söyüncü ve
bugün Cengiz Ünder
ile vitrin yapmış bir
hale döndü. Genç
oyuncu
Fenerbahçe'nin,
Galatasaray'ın da alt-
yapısında var. Ama

getir koy sol bekte oynat bakalım. Yapacağı
ilk hatada tribünlerden ıslıklanır.
Fenerbahçe'nin Strum Graz maçında taraftar
Ozan Tufan'ı ıslıkladı ama Van Persie'yi ıslık-
lamadı. Ozan gelişmeye çok müsaitken ıslık-
lanırsa, nasıl toparlayacak? Bir de yöneticinin
kötü niyetlisinin en güzel para kazanma yön-
temi yabancı futbolcu transferidir. Çünkü
yabancının bedeli 3 liraysa yönetici 5'e imza
attırıyor. 5 dakika sonra 2 lira yöneticinin
hesabına geçiyor. Böyle yöneticiler özellikle
Anadolu kulüplerinde çok fazla var. Bir de
takım lig atlayınca bu yöneticilerin en büyük
problemi güç zehirlenmesi. Bakıyor medya
onunla ilgileniyor. O zaman diyor ki 'Bana bir
orta saha alın, 2 metre olsun adeta topu ısır-
sın.' E git o zaman Sivas Kangalı al.
Futbolumuz yok olmaya doğru gidiyor.
Kadroda altyapıdan futbolcu bulundurma
zorunluluğu nedir yahu? Oynatma zorunlulu-
ğu olması lazım. Bu işin çözülmesi için önce
TFF yönetimi gidecek, delege yapısı değişecek,
kurullar lağvedilecek. 2 hafta sistem duracak.
2 hafta sonra yeni bir yapılanmayla tekrar
başlanacak. Siyasi görüşünün oy deposu da
olsa kurallara uyacaksın.”

Futbolda yabancı has-
talığı olur da basketbolda
olmaz mı? Euroleague
Şampiyonu Fenerbahçe
hepimizi bu başarısıyla gurur-
landırdı. Peki Fenerbah-
çe'nin sezon içinde bir
Avrupa maçının kadrosuna
bakmak ister misiniz? Tarih
23 Şubat 2017. Fenerbahçe-
Olympiakos maçı... İşte
Fenerbahçe kadrosu: Udoh,
Antic, Bogdanovic, Bennett,
Sloukas, Nunnally, Vesely,
Kalinic, Dixon ve Datoma.
Bugün TBL, Avrupa'nın en
yüksek bütçeli basketbol ligiy-
se ne yazık ki bu güç yine
para ve yabancı oyuncu den-
klemiyle elde edilmiş durum-
da. Yoksa 12 Dev Adam
hikayesi çoktan masallarda
kaldı...

BASKETBOLDA DA DURUM AYNI

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
BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI

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: 26.08.2017

SAYI: 60 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

344Futbolda 2017/2018 sezonu tartışmalarla
başladı. Dev bütçeler ve astronomik transfer
bedellerinin arasında Türk futbolcu bulmak-

sa iğneyle kuyu kazmayı gerektiriyor.
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Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk
Sesli ile Ben TV'de ekrana gelen
Folkart Fuar Sohbetleri'nde bir

araya geldik. Çiçeğin başkentinden gelen
Başkan Sesli, hem ilçenin tanıtımı, hem
de siyasete dair önemli mesajlar verdi.
Başkan Sesli 2019'a da şimdiden göz
kırptı.

� Bayındır dendiğinde aklımıza çiçek
ve elbette festival geliyor. Festival ilçe için
ne anlama geliyor?

Yaklaşık 20 sene önce başlayan
Bayındır Çiçek Festivali hepimiz için çok
özel. 5 günde bir buçuk milyon insanın
üstünde bir ziyaretçi alıyoruz.
Vatandaşımızla çiçekçimizi buluşturuyo-
ruz. Örneğin bu sene 600 stant açtık.
Bunun 500'ü çiçek standıydı.
Ekonomimize çok büyük bir destek olu-
yor ve Bayındır'a katma değer kazandırı-
yor. Üreticimiz de bu durumdan çok
memnun.

“Yurt dışına TIR'lar dolusu
çiçek gönderiyoruz”

� Bayındır'da yetişen çiçekler nasıl
oldu da bu kadar ön plana çıktı?

İşin başlangıcı çok hoş. 20 sene önce
yaklaşık 10-12 kişiyle kurulan kooperatif-
le başladı bu festival. Bayındır'da çiçekçi-
liğe ilk olarak Zeynep teyzemiz evinin
bahçesinde küçük çiçekler yetiştirerek
başlıyor. Kimini eşe dosta hediye edi-
yor,kimini satmaya başlıyor. Teneke
kutularda, yağ kutularında yetiştirirken
ticaret yavaşça başlıyor ve komşuları da
dahil olunca iş büyüyor. Bir de çiçeğin
reklamı çok güzel yapıldı. Festivalle,
kooperatiflerimizle... Bir de çiçek hayatı-
mızın her yerinde var. Doğumda, mutlu-
lukta, cenazemizde hep çiçek var. Bir de
Bayındır'ın iklimi çiçek yetiştirmeye çok
uygun. Bu çiçekler Türkiye'nin çok deği-
şik yerlerine gidiyor. Bayındır çiçekleri
yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da
talep görüyor. Her hafta 3-4 TIR dolusu
çiçeğimiz yurt dışına gidiyor.

� Belediyecilik hizmetlerinde kendinizi
nerede görüyorsunuz?

Belediyeciliğin içinde tabii birçok hiz-
met var. Bahçeler, parklar, yol onarımla-

rı vs... Biz belediye olarak temizlikte çok
iddialıyız. Şehir içindeki temizliğimizde
de, köylerimizde çöplerin toplanmasında
da iddialıyız. Yapabildiğimizi yaptık.
Yapamadıklarımız için çalışmaya devam
ediyoruz. Yeni bir belediye binası, yeni
bir aquapark projesi ve yeni bir işhanı
çalışmamız var. Bürokraside işler hızlı
yürümüyor. Özel sektörde cebinizde para
varsa istediğinizi alırsınız. Belediyecilikte
paranız varsa bile bürokratik işlemler bit-
meden malı alamazsınız. Tarihi Hacı
Sinan bölgesindeki eski doku binaların
tamiratları başladı. Birkaç ay sonra ilk
meyvelerini görmeye başlayacağız. O
sokaklarda şu an kapalı olan dükkanlar
yarın açıldığı zaman ekonomimize de
yine bir canlılık gelecek. Turistik bir
değer olacak. Bakın Selçuk Belevi olsun,
Kemalpaşa Nazarköy olsun şimdi çok

güzel yerlere geldiler. Biz de bu şekilde
halkımızı Bayındır'a çekecek çalışmalar
yapmak istiyoruz.

� Büyükşehir'den ve merkezi yönetim-
den öncelikli beklentileriniz neler?

İzmir Büyükşehir Belediyesi elinden
gelen her türlü desteği bize vermekte. Ne
istesek birkaç gün içinde yerine geliyor.
Merkezi yönetimden istediğimizse küçük
ilçelerin maddi sorunlarının görülmesi.
Bakın Bütünşehir Yasası ile birlikte
bütün köylerimiz mahalle haline geldi ve
tüm borçları belediyeye kaldı. 80'li yıllar-
dan beri gelen borçlar gırtlağa geldi. Bazı
köylerimizin 400-500 bin lira borçları var.
Kabul borç bizim borcumuz ama geliri-
miz olmadığı müddetçe bunları ödeyemi-
yoruz. Bu borçlar sırf birkaç belediyeyi
değil, tüm belediyeleri boğuyor. Bazı
belediyelerimizin memur maaşı ödemek-

te bile sıkıntı çektiğini biliyoruz. Para
harcamamak için temizliği, yol hizmetle-
rini, fen işlerini durduramayız. 6360 sayılı
yasa ile bana diyorlar ki belediye cami ve
okul onarımını yapabilir. Tamam biz
yapalım bu onarımları ama destek veril-
miyor. Gelir sabit ama sorumluluk artı-
yor. İki uzak köyümün arası 100 kilomet-
reden fazla. Yüzölçümümüz İzmir'in en
büyük 10 ilçesinden biri. Biz neredeyse
ev ev çöp topluyoruz. En büyük sorunu-
muz maddi ve bunun merkezden bir des-
tekle çözüleceğine inanıyorum.

“Genel merkez layık
gördükten sonra...”

� 2019'da yeniden adaylık düşünceniz
var mı?

Ben Bayındır'da CHP'den seçilmiş ilk
belediye başkanıyım. Ben seçildikten
sonra CHP rozetimi çıkarıp Atatürk
rozetimi taktım. Sadece CHP'lilerin değil
tüm Bayındır'ın belediye başkanıyım
diyerek herkese destek vermeye çalıştım.
Sırf kendi partimden değil, diğer parti-
lerden de istekler geldiğinde herkese eşit
davranmaya çalıştım. 2019'a gelindiğinde
halk bizi takdir ederse, hizmetlerden
memnunsa, zor zamanda yanında oluşu-
muzdan memnunsa zaten oyunu verir.
Genel merkez layık gördükten sonra ben
de görevimi yaparım.

Bayındır Belediye
Başkanı Dr. Ufuk
Sesli, ilçede adrenalin
tutkunlarına da yer
olduğunu söyledi.
Sesli, “Dereköy böl-
gemiz göreve başladı-
ğımdan beri dokun-
duğum ve çıtayı her
yıl bir üst seviyeye
çıkardığım bir bölge.
Bakın bizim yamaç
paraşütü imkanımız
var. 100 metrelik
yamaç paraşütü alanı
yaptık. Gençlerimiz
gelip bu sporu yapı-
yor. Hatta bir uçuşa
ben bile katıldım.
Bakın dağlarımızda
harika balık restoran-
larımız var. Etli
ekmeğimiz var.
Katmerimiz var keş-
keğimiz var. Envai
çeşit lezzetlerimiz var.
Vatandaşlarımızı
bunları tatmaya bekli-
yoruz.” dedi.

Bayındır
hem

heyecan,
hem de
lezzet
durağı

2017 TURİZMİNİN
GERÇEKLERİ

2014 yılında 35 milyon turisti misafir
ederek 50 milyar dolar (yan kollarıyla)
geliriyle dünya sıralamasında altıncılığa

kadar gelmiştik. Turizm sanayinde potansi-
yelimiz, turistik tesislerimizin yeni olması,
bulunduğu doğaya uygun mimarisi ve hiz-
met kalitesiyle üst sıralara yükseliyordu.
Türkiye’nin, tarihi değerleri, tarımsal çeşitli-
liği, deniz, göl ve doğasıyla hiçbir ülkeyle
mukayese olmayacak kadar güzel bir konu-
ma sahip olduğunu tüm Avrupa’nın bildiği
bir gerçektir. Bu mükemmel özellikler
Avrupalı ve diğer bazı ülkeleri telaşlandırdı.
Bir anda ülkemizde 2015 yılı başlarında
birbiri ardına bombalar patladı, terörizm
zirve yaptı, bütün Avrupa ve bazı ülkeler
hemen Türkiye’yi riskli ülke ilan ediverdiler.

2016 yılında yine aynı yıkıcı dış ve iç
güçler faaliyetlerine devam ederek ülkemi-
ze gelen turist sayısını 12 milyona kadar
düşürdüler. Bu düşüş diğer ülkelerin avan-
tajına dönüşerek, İspanya, Yunanistan,
İtalya, Fransa gibi ülkelerde turist sayısında
rekora ulaşarak turistik otellerinde tarihi
doluluklara ulaştılar.

Türkiye’de gelişen olaylarla birlikte,
terörizm, Suriye savaşı ve diğer olumsuz-
luklar tamamen planlanmış ve kurgulan-
mıştır. Geçmişe dönerek baktığımızda bir
ülkede 40 yıldır terörizmin devam ettiği
görülmemiştir. Türkiye’de terörizm, diğer
ülkeler tarafından lojistik destekleniyor,
silah yardımı yapılarak, eğitim verilerek
besleniyor ise, o ülkede terörü bitiremezsi-
niz. Bize demokrasi dersi veren Avrupa,
terörist ve yandaşlarına kucak açıp oturma
izni vererek destekliyorsa, o zaman
Türkiye’nin yapacağı tek şey, Avrupa’da
yazılı ve görsel basınında Türkiye’nin haklı-
lığını açık bir şekilde anlatacak çözümleri
bulmalıdır.

Turizmciler ise internet, web ve diğer
tanıtım organlarını kullanarak, gerçekleri ve
Türk halkının misafirperverliğini Avrupa’ya
anlatmalıdırlar. Turizm birlikleri, yatırımcılar
ve diğer kuruluşlar, devletle el ele vererek
yeni pazarlar bulmalıdır, yani turizmciler
daha çok çalışarak, Türkiye’yi daha iyi
tanıtmak için çalışmalıdır, hizmet kalitesini
yükseltmelidir. Ucuz turizm kaliteyi yok
edeceği için hiçbir zaman çözüm değildir,
turizmi tamamen bitme noktasına getire-
cektir.

YÜCEL OKUTUR

Yerel siyasette 2019 için kartlar yavaş yavaş
karılmaya başlandı. Bayındır Belediye

Başkanı Ufuk Sesli, 2019 için 'Hazırım' mesa-
jı vererek dikkatleri üzerine topladı.

'PARTİM GÖREV
VERİRSE BEN HAZIRIM'

'PARTİM GÖREV
VERİRSE BEN HAZIRIM'

'PARTİM GÖREV
VERİRSE BEN HAZIRIM'

'PARTİM GÖREV
VERİRSE BEN HAZIRIM'

'PARTİM GÖREV
VERİRSE BEN HAZIRIM'

'PARTİM GÖREV
VERİRSE BEN HAZIRIM'
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Ben Haberciler tekrar mer-
haba. Tüm güzelliği, ışıltısı
ve sıcaklığıyla muhteşem

yaz aylarını yaşadık. Yılın bu
keyifli ayları pek çoğumuzda
olduğu gibi bedenimize birkaç
kiloyu da ekledi. Şimdi başlaya-
cak sonbahar döngüsü ile birlik-
te içimizde kilo verme, arınma,
çözülme arzusu da yanıp tutuşa-
cak.

Yalnız önemli bir uyarı; bu
arzumuzu iyi bilen ama zerre
kadar sağlığı önemsemeyen bazı
kişi veya sektörler de harekete
geçmiş durumda olacak. Siz, siz
olun bu yıl herhangi bir ilaç,
sözde iddialı yağ yaktıran yön-
tem, şok diyet, haftada üç kilo
beş kilo gitsin diyeti, sıvılar,

kapsüller
uygula-

mayın.

Konuya sezonluk ve şekil odaklı
bakmak yapabileceğiniz en
büyük hata olur. Size bu konu-
da çok dikkatli ve seçici olmayı
tavsiye ediyorum. Hem sağlığı-
nızı kaybedebilir hem de bir
sonraki yıl çok daha fazla kilo
ve sorunla mücadele ediyor ola-
bilirsiniz.

Peki gelelim içimizde yanıp
tutuşan şu zayıflama arzusu için
neler yapabiliriz biraz onlardan
bahsetmeye. Yapmanız gereken
ilk şey değişim ve gelişime karar
vermek. Karar vermekle bera-
ber zayıflamak isteyen herkesin
yapabileceği küçük ama etkili
bazı adımları atmaya başlayabi-
lirsiniz. Konu yağ yakmak,
incelmek veya zayıflamak ise iki
temel sistem çok önemlidir. Biri
metabolizmamızı hızlandırıp,
canlandırmak diğeri de yediği-
miz içtiğimiz besinleri düzene
sokmak.

METABOLİZMANIZI
UYANDIRIN

Her şeyden önce onu uyan-
dırmalısınız.

Rutin kalkış saatinizi 20
dakika öne alır, limonlu
zencefilli su içer ve 15
dakika esneme hareketleri

yaparsanız metabo-
lizmanız hem

uyanmış hem
hızlanmış
olur.

KAHV-
ALTI:

Mutlaka bol
proteinli bir

kahvaltı şart. 2
yumurta ve 1 yumurta beyazı
ile içine bol baharat koyduğu-
nuz maydanozlu, kırmızı biber-

li omlet ve yanında sade
kahve ve iki dilim ana-

nas düşünün
mesela.

SAAT 11.00: Şu sıralar
metabolizma hızlandırma konu-
sunda en etkili sonuçları verdi-
ğini bildiğimiz yeşil kahve çayı
veya beyaz çay veya klasikten
hoşlanıyorum derseniz yeşil çay
veya şekersiz bir Türk kahvesi
içerseniz,

ÖĞLE yemeğinde yiyeceği-
niz tavuklu veya somonlu bir
salatayla metabolizmanız dur
durak demeden yola devam
etmiş olur

SAAT 17.00 dediğimiz ikindi
saati o kadar önemli ki; meta-
bolizmanız yavaşlayacak ya da
tam tersi hızlanacak. Son
dönem bilimsel çalışmalar çok
net gösterdi ki eğer biraz PRO-
TEİNİ yanında biraz
KARBONHiDRATLA tüketir,
yarım saat sonra akşamüstü
egzersizi yaparsanız bu günü
yağ yakarak tamamlamış olur-
sunuz.

Mesela fesleğenli soğuk bir
ayranı yanında domatesli 2-3
tane grisini ile tüketip 1 saat
sonra yürüyüş yaparsa-
nız kilo vermeniz bilim-
sel olarak garanti.

AKŞAM VE GECE: Gelelim
en tehlikeli saat aralığında olan
bu iki öğüne. Akşam yemekleri-
nizi sebze veya kuru baklagil
yemeği olarak ve yanında bol
yoğurt veya cacıkla ekmek ve
ekmek yerine geçen makarna,
bulgur, pilav, patates gibi yiye-
cekleri öğününüze ilave etme-
den yerseniz ya da ızgara veya
fırın, herhangi bir hayvansal
proteini bol yeşil bir salatayla
tercihen sirkeli olarak yerseniz
beslenmeniz en doğru şeklini
almıştır.

Araştırmalar gösteriyor ki
akşam öğünü itibariyle karbon-
hidrat alımını keser, yatmadan
bir buçuk saat önce kefir veya
tarçınlı süt içersek gece boyu
metabolizmamızın yine çalışıp,
görevini yağ yakarak tamamla-
dığını; insülin seviyesinin azaldı-
ğını ve karın yağ oranının düş-
tüğünü bizlere göstermiştir.

GÜNDE 2 litre; Kadın,
erkek, genç, yaşlı hepimiz için
geçerli altın bir kural var su

içmek. Sağlığın ve formun en
kolay elde edilebilir halidir su.
Son çalışmalar alkali beslenme-
nin, sağlığın devamlılığı ve kilo
yönetimi açısından çok daha
etkili olduğu yönünde. Bir süre
sularınızı limonla veya mayda-
nozla daha alkali bir hale geti-
rerek içmeyi deneyebilirsiniz.

Geceden yarım litre suya 2
dilim limon keser üzerine bıçak
teması olmadan elinizle kopara-
rak 1/3 demet maydanoz ilave
ederseniz ve sabaha kadar ağzı
kapalı bir şekilde bekletir ve ilk
iki bardak suyunuz bu olursa
alkali beslenmeye suyla adım
atmış olursunuz.Bu doğrultuda
24 saati yaşamış metabolizma
herkese fayda sağlayacaktır ama
en doğru ve kalıcı sonuç için
vakit geçirmeden yaşınız, tıbbi
durumunuz, beslenme alışkan-
lıklarınız, vücut kompozisyonu-
nuz ve sosyal yaşantınıza uygun
olarak tüm detaylarıyla sizi
takip edebilecek bir beslenme
uzmanından randevu alın.
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ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

UNUTMAYACAĞIZ…

Bugün 17 Ağustos. Sizlere ulaştıracağım
yazı için geçiyorum bilgisayar başına. 30
Ağustos Zafer bayramımız için yazmayı

planlıyorum. Ancak düşüncelerim SESİMİ
DUYAN VAR MI? Sesleriyle savaşıyor. İçim
buruk! Yaşadıklarım canlanıyor bugün… 17
Ağustos ve arkasından 14 Kasım depremlerini
arka arkaya en şiddetli haliyle yaşadık.
Sevdiklerim yanımda çok şükür. Ancak yaşa-
nanlar, 6 ay evsizlik ve işsizlik bizi yurdun bu
bölgesine, Cumhuriyetimizi en yoğun yaşayan
bölgesine, İzmirimize sürükledi. Biz de
Cumhuriyet’imizin en yoğun oksijeninin alındı-
ğı İzmir’de derin bir nefes alarak yine yeniden
yaşamaya başladık. Güzel yurdumuzun bu böl-
gesinde oksijen o kadar bol ki kanayan yaralar
derin izler bıraksa da çok çabuk iyileşiyor.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için
Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da
bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlan-
masından sonra Yunan Orduları İzmir'e kadar
takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarıl-
masıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kur-
tulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk
etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos
sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı
günü temsil eder. 1924'den beri kutladığımız
30 Ağustos Zafer Bayramı, Şanlı Türk
Ordusu'nun ve Türk halkının yazdığı bir desta-
nın hatırasıdır.

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında
Türk ordusunun işgalci güçlere son darbeyi
vurmasını sağlamak için planlanan bir harekât
idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
Başkomutanlık yetkisi verdiği Mustafa Kemal
Paşa taarruz kararını Haziran ayında almış ve
hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük
Taarruz Afyon'da başlamış, kuşatılan düşman
birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat
idare ettiği Dumlupınar Meydan
Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusu-
nun zaferiyle sonuçlanmıştı.

2015 yılında terör olayları nedeniyle kutla-
maların sadece çelenk koyma ve tebrikleri
kabul etme şeklinde devam ettiği şenlikler,
unutulmaya yüz tutmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin
bu vatan uğruna yaptıklarını sadece biz değil,
bizden sonra gelen nesillerin de unutmayacak-
ları şenlikli bayramların yeniden hayata geçiri-
leceği günlerin yakın olacağını umut ediyorum!

Büyük bir mücadelenin kutlama nişanesi
olan bu bayramı hem anıyor, hem de bir kez
daha böylesine büyük bir zaferi neden kutla-
mamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
Atatürk ilkelerinde yürüyen bir nesil olarak
kendimi şanslı buluyor, her adımda bu haklı
gururu yaşıyorum.

Bu Vatan sana minnettardır Atam!
Yolundan ayrılmayacağımız, 30 Ağustos
Zafer Bayramlarımızı şenliklerle kutlayacağımız
nice Bayramlarımız olsun...

KOÇ
Ayın ilk yarısında

siz Koç burçları için
oldukça olumlu
geçecek olaylara
tanıklık edebilirsiniz.
Eylül ayı boyunca
bütün sorumluluklarınızı yerine
getirebilecek ve zamanlama konu-
sunda mükemmel olacaksınız.
Ciddiyetin önem kazandığı Eylül
ayı boyunca gerçekleri görmek siz-
ler için çok kolay olacaktır. Ayın
ikinci yarısında enerjinizin biraz
daha çekildiğini hissedebilirsiniz.
Ayrıca bu dönemde soğuk algınlı-
ğına dikkat etmelisiniz zira küçük
çaplı da olsa hastalanmanız olası.
Çocuklarınız var ise Eylül ayının 9,
15 ve 20 tarihlerinde masraflarınız
artabilir.

BOĞA
Ayın ilk günlerinde

aşk hayatınız canlan-
makta ve bekar olan
Boğa burçlarının
hayatlarına yeni biri-

lerinin girmesi muhte-
mel. Ancak bu tarihlerde

Merkür’ün geri hareketinden
dolayı herhangi bir ilişkiye düşün-
meden atlamak ya da ani kararlar
vermek daha sonrası için olumlu
sonuçlar vermeyecektir. Bu sebep-
le verdiğiniz kararları bir kez daha
enine boyuna düşünmeli ve bu
şekilde hareket etmelisiniz. Ayın
ikinci yarısında ise enerjinizi daha
çok sosyal çevrenize verebilirsiniz.
Çeşitli grup aktivitelerine katılmak
size keyif verecektir.

İKİZLER
Ayın başlarında

Balık burcunda olu-
şacak olan Dolunay,
siz İkizler burçları-
nın aile ve yuva evini
etkileyecektir. Bu
sebeple evinizde daha çok zaman
geçirmek isteyebilir ve evinizde
çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz.
Satürn gezegeninin hala ilişki evi-

nizde ilerlediğini sizlere hatırlat-
mak iyi olacaktır. Eylül ayının
ortalarında oluşacak olan bu
konum ise sizler için ciddiyete
bağlanacak bir ilişkinin habercisi
gibi gözüküyor. Ailelerin tanıştıra-
cağı bir kişi daha sonrasında haya-
tınızın aşkına dönüşebilir.
Birliktelikleri olan İkizler burçları
için ise ayın sonlarına doğru part-
neriniz sizlere biraz baskı yaparak
gerçekleri görmenizi sağlayabilir.

YENGEÇ
Eylül ayının geneli

siz Yengeç burçları
için geleceğin şekil-
lenmesi diyebiliriz.
Ayın ilk yarısında

partneriniz ile kısa
yolculuklara çıkabilir ya da

yurtdışı seyahatlerini tercih edebi-
lirsiniz. Eylül ayının 6’sında ve
20’sinde ilişkinizde önemli adımlar
atılacaktır. Ancak Eylül ayında
fazla yolculuk ve aktif aşk hayatı-
nıza kendinizi kaptırıp yapmanız
gereken sorumlukları es geçme-
meniz gerekiyor. Yoğun ve eğlen-
celi geçebilecek olan bir Eylül
ayına hazırlıklı olun.

ASLAN
Ağustos ayında

yaşanmış olan tutul-
malardan dolayı
epeyce hırpalandı-
nız. Ancak Eylül
ayında ihtiyacınız olan
sakinliği ve kendinizi toparlama-
nız için gerekli zamanı bulacaksı-
nız. Sürüncemede olan davaları-
nız varsa Eylül ayının sonlarına
doğru olumlu sonuçlar alacaksı-
nız.

Kafanızda hala daha bazı
sorular olsa da ani bir biçimde
kararlar alabilirsiniz. Ancak gök-
yüzünün görünümü, verdiğiniz
kararlarda size bazı zorluklar
çıkarabilir. Beklentide olduğu-
nuz soru ve sonuçlar hala daha
kafanızı bir süre meşgul edecek
gibi gözüküyor.

BAŞAK
Eylül ayı başı ve

sonu sizler için epey
önemli bir ay. Bu

dönem-
de vereceğiniz karar-
lar daha sonraki yıl-
larınızı etkileyebilir.
Ayrıca yönetici

gezegeniniz Merkür
geri harekette olduğu

için elektronik cihazlarınızda bazı
sorunlar yaşayabilirsiniz. Eylül ayı-
nın ortalarına doğru partnerinizin
size olan ilgisi artacaktır, birlikte
yolculuk planlarına sakın hayır
demeyin. Çünkü yapılacak olan bu
seyahatlerde, partneriniz sizlere
hiç bilmediğiniz olumlu yanlarını
gösterecektir. Bu durum siz Başak
burçlarını çok mutlu edecek
sonuçlar doğurabilir.

TERAZİ
Eylül ayının ilk

günlerinde Jüpiter
gezegeninden aldığı-
nız destekle ilişkile-
riniz çok daha iyi bir
seviyeye gelecektir.
Yapacağınız iş görüşmelerinde
kendinizi ortaya koyduğunuz
özgüvenli bir tutum sergileyeceksi-
niz. Yeni fırsatların sizler için açıl-
dığını gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca
aile ve yuva konularında da sizleri
olumlu gelişmeler beklemekte. Bu
dönemde aileniz ile daha fazla
vakit geçirmek isteyebilirsiniz. İş
ilişkilerinizde sağlam dostluklar
kuracaksınız. Ancak dedikodu ve
arkadan çevrilen işler konusunda
dikkatli olmalısınız. Eylül ayının
ikinci yarısında ise biraz daha
yavaşlamak isteyebilir ve kendinize
daha fazla zaman ayırmayı seçebi-
lirsiniz.

AKREP
Eylül ayının geneli siz Akrep

burçları için bir hazırlık dönemi
denilebilir. Çünkü Ekim ve Kasım
aylarında sizleri bekleyen çok
büyük şansların oluşum kazanma-

ya yavaş yavaş başla-
yacağı bir dönem
Eylül ayı. Kendinizi
ruhsal konulara
daha çok vermiş his-

settiğiniz bu dönem,
hayal kurmaktan asla çekinmeyin
zira önümüzdeki aylarda sizleri
çok mutlu edecek gelişmeler yaşa-
yacaksınız. Eylül ayının sonlarına
doğru Başak burcunda oluşacak
olan Yeni Ay, sizlere yeni ve güzel
dostluklar kazandıracaktır.
Girdiğiniz ortamlarda odak nokta-
sı olmayı başaracaksınız.

YAY
Eylül ayının ilk

günlerinde iş ve
kariyer hayatınız
epeyce canlı gözük-
mekte. 6 Eylül’de
Balık burcunda oluşa-
cak olan Dolunay, siz Yay burçla-
rının onuncu evini etkileyecek. Bu
konum, yeni iş anlaşmalarının
imzalanacağı olumlu sonuçları
tetikleyecek. Her ne kadar
Ağustos ayında biraz dağılsanız da
Eylül ayı hem fiziksel hem de
manevi açıdan toparlanmanızı sağ-
layacak. Eylül ayının ikinci yarısın-
da ise hayatınıza daha önceden
aldığınız ancak gerçek niyetlerini
bir türlü göremediğiniz insanları
şimdi çok daha iyi algılayacak ve
ona göre davranacaksınız.

OĞLAK
Eylül ayının ilk

yarısında kredi
almaya kalkabilirsi-
niz. Ancak bu daha
önceden düşünül-

müş bir karar değilse
bu planı biraz daha ertele-

menizi tavsiye ederiz. Çünkü
Merkür gezegeninin yapmış oldu-
ğu geri hareket, düşünülmeden
alınmış olunan kararları bir kez

daha düşünmenize zorlayabilir.
Eylül ayının ikinci yarısından
sonra hızlı yorulduğunuzu hissede-
bilirsiniz ve aşk hayatınızda bir
takım gelgitler yaşanabilir.

KOVA
Ağustos ayında bur-

cunuzda gerçekleşmiş
olan tutulmadan dola-
yı aklınız iyice karış-
mış olabilir.
Partnerinize artık daha
farklı bir gözle bakıyor olabilirsi-
niz. Eylül ayında ise yeni bir kişiye
ya da bir hobiye bağlandığınızı
gözlemleyeceksiniz. Özellikle 6
Eylül ve 20 Eylül tarihlerinde iş
seyahatlerine çıkabilirsiniz.
Yapacağınız bu seyahatlerde
önemli anlaşmalar imzalamanız
oldukça olası gözükmekte. Ayrıca
süre gelen ilişkinizde keyif alama-
dığınızı ve yorulduğunuzu hissede-
bilirsiniz. Bu durum sizi daha son-
radan vereceğiniz bir karar için
tetikleyebilir.

BALIK
Eylül ayının ilk

günlerinde sizin
kendi burcunuzda
oluşacak olan
Dolunay stilinizde

bazı değişiklikler yap-
manıza neden olabilir. Ayrıca Balık
burcundaki bu Dolunay Neptün
gezegeni ile tam dereceli kavuşum
yapacağı için hayatınızdaki pek çok
olayda belirsizlik yaşayacaksınız.
Adeta görüşünüzü sis kaplamış gibi
hissetmeniz oldukça muhtemel. Bu
durumun geçici olduğunu hatırlat-
mak belki de sizler için en uygunu
olacaktır. Yapacağınız görüşmelerde
ya da kendinizi ifade ederken müm-
kün olduğunca net bir tutum sergile-
diğinizden emin olun. Eylül’ün ikin-
ci yarısından sonra ilişkinize daha
çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz.
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Dünya genelinde bir buçuk mil-
yardan fazla Müslüman için
en kutsal tarihlerden biri olan

Kurban Bayramı geldi çattı.
Bayram, İslam alemi için paylaşmak
ve bir arada olmak demek. Hikayesi
Hazreti İbrahim'e dayanan ve
Kur'an-ı Kerim'de Saffat Suresi ile
Hac Suresi'nde yer alan kurban
geleneği, İslam'ın vücut bulduğu,
Müslümanların ikamet ettikleri her
yerde sürdürülüyor. İmanı ve top-
lumsal dayanışmayı bir havzada top-
layan Kurban Bayramı elbette ki
böylesi geniş bir coğrafyaya yayıldığı
için de farklı milli kültürlerde farklı
sentezler ve kutlamalara da sahne
oluyor. Dünya genelindeki birbirin-
den farklı Kurban Bayramı kutla-
malarını sizler için derledik.

1) Hilgildik geleneği
(Türkmenistan)

Türkiye ile kan bağı olan kardeş
ülkelerden Türkmenistan'da
Kurban Bayramı 2 gün kutlanıyor.
Genel olarak Türkiye ile benzer
görüntülerin yaşandığı, belediyele-
rin konser ve eğlenceler tertiplediği
ülkede bir de 'Hilgildik' geleneği

var. Hilgildik bir çeşit salıncak ve
yalnızca Kurban Bayramı zamanın-
da kuruluyor. Salıncağa binen
insanların bir inanışa göre günahla-
rından arındıkları düşünülüyor.

2) 'Dağıtmam soframı
açarım' (Filipinler)

Bayramlarda paylaşmanın öne-
mini ve değerini bilmeyen yok.
Ancak Filipinler'de paylaşmak biraz
daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor.
Ülkedeki geleneklere göre kurban
kesen Müslümanlar, kurban etlerini
dağıtmak yerine evlerinde pişirip
kapılarını açıyor.

Sofra kaldırılana kadar herkese
açık olan ev kapısından içeri giren-
ler, hazırlanan yiyecekleri hem
orada yiyebiliyor, hem de evlerine
götürüyor. Ayrıca ülkede bununla
birlikte sandalyelerin altına da para
koyma adeti bulunuyor.
Sandalyenin altına koyulan para, o
sandalyeye kim oturursa onun olu-
yor.

3) Kurbanlar kesiliyor
ama... (Suudi Arabistan)

Kurban
Bayramı ve
Hac aynı
dönemde gerçek-

leştiği için kurban kesiminin de en
yoğun olduğu yer hiç şüphesiz ki
kutsal toprakları içinde bulunduran
Suudi Arabistan oluyor.

Mekke ve Medine'de bulunan
hacılar, kurban kesmek için yerel
satıcılarla anlaşırken, hem hacıların
bölgede dağıtma fırsatının olmayışı,
hem de satıcıların kurbanı kestikten
sonra dağıtım görevinin olmayışın-
dan dolayı, kanı akıtılan hayvanların
önemli bir bölümünün etleri bozu-
luyor.

Son yıllarda yardım dernekleri-
nin konuya müdahil olmasıyla orta-
ya bir çözüm yolu çıkmış olsa da,
çabalar şimdilik çok yetersiz.

4) Bayramda oruç
geleneği (Cezayir)

Kurban Bayramı ile ilgili en
ilginç ritüellerden birisiyse Cezayir'e
ait. Ülkede bayramın ikinci günü
oruç tutulurken, kurbanlar ise bay-
ramın üçüncü günü kesiliyor.
Kurbanların kesilmesinin ardından-
sa adeta bir şölen yaşanıyor.
Kurban etleri ve ülkedeki çeşitli
geleneksel yiyecekler sofraların vaz-
geçilmezi olarak hem gastronomik
hem de kültürel bir değer oluşturu-
yor.

5) İki boynuz arasına
kına (Fas)

Kuzey Afrika'nın
Cezayir'den başka bir

diğer ülkesi olan
Fas'ta da bay-

ram için
özel

uğraş-
lar

mev-
cut.

Ülkede kur-
ban edilecek

hayvanların iki boy-
nuzunun arasına kına

yakılıyor. Bu işlemin hayır getire-
ceğine inanılıyor. Ayrıca kurban
kesen insan sayısını arttırmak için
hem devletin hem de bankaların
vatandaşlara sağladığı teşvikler
bulunuyor.

En önemlisi birliktelik
Adı üstünde kurban bizler için

bir bayram. İster büyükbaş hayvan
kesin, ister küçükbaş, yahut isterse
hiç kesmeyin. Bu durum sadece işin
bir sembolü. Unutmayın ki bayram
demek çocukları sevindirmek, küs-
lükleri kenara atıp barışmak, pay-
laşmak, dayanışmanın ve bir arada
yaşamın güzelliklerini birlikte yaşa-
mak demektir. Hayırlı bayramlar...

Kurban Bayramı
bir kez daha geldi

çattı. Sofraları
şenlendiren, daya-

nışmayı pekişti-
ren bayramın en
dikkat çekici yön-
lerinden biriyse
çeşitli ülkelerde

beraberinde farklı
ritüeller de getir-

miş olması.

KURBAN
BAYRAMI ORTAK
AMA GELENEKLER

ÇOK FARKLI
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