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BÜYÜKŞEHİR’E BAĞLANACAKLAR
KULİSLERDE konuşulan tasarıya göre
büyükşehir sayısının artırılması yerine 51
il bütünşehir statüsüne alınacak. Bu-
ralarda da büyükşehirlerdeki gibi belde
belediyelerinin kapanacağı ve ilçelerin
merkeze bağlanacağı iddia ediliyor.

“AMAÇLARI ÇOK FARKLI”
İÇİŞLERİ Komisyonu Üyesi CHP Mil-
letvekili Murat Bakan, bu yasanın
özünde il merkezlerinde güçlü olan ama
kırsalda oyu düşük olan CHP’den il
belediyelerini geri almak olduğunu,
buna izin vermeyeceklerini söyledi. 6’DA

İVMEYİ O BELİRLEYECEK
GENEL Yayın Yönetmenimiz Erol
Yaraş, İYİ Parti’yle ilgili değerlendir-
melerde bulundu. Yaraş, “Partinin
ivmesini Akşener’in yapacağı çalışmalar
belirleyecek. Ama bugün Meral
Hanım’ın işi pek kolay değil.” dedi.

CHP İzmir'de mahalle delegelerinin be-
lirlenmesi için kurulan sandıklar
masalardan kalktı ancak şimdi de il
başkanlığı koltuğu yarışı başladı. İlçe
seçimleri sonrasında Utku Gümrükçü ve
Cevat Durak, şu anda en dikkat çeken
isimler olarak öne çıkıyor. 7’DE

CUMHURİYETİN

94. YILDÖNÜMÜ

KUTLU
OLSUN

BAŞKANLARIN YERİNE BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞUBE MÜDÜRLERİ ATANACAK

Tasarı geçerse, Konak öncelikli kapatılacak ilçelerden biri olabi-
lir. Karşıyaka, Buca, Bornova, Bayraklı, Balçova, Narlıdere, Güzel-
bahçe, Gaziemir, Çiğli, Seferihisar ve Menemen de kapatılabilir.

Siyasi kulislerde uzun zamandır konuşulan ve merakla beklenen Meral Akşener’in önderliğin-
deki İYİ Parti’nin geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapıldı ama yankıları halen devam ediyor.

İLK GÜNKÜ GİBİ
KUTLUYORUZ

TÜRK milleti için tarihindeki en
önemli kilometre taşlarından
biri hiç şüphesiz ki cumhuriyet
rejimine geçiş oldu. 29 Ekim
1923 tarihinde ilan edilen
Cumhuriyetimiz, aradan geçen
94 yılın ardından bugün hala
aynı coşkuyla kutlanıyor… 8’DE

Meral Hanım’ın işi kolay değil

EROL YARAŞ 3’TE

ÇIRAY’A KIZMAKTA HAKLILAR

ERKEN SEÇİM GELİYOR

CHP’NİN MUHALİFİ YİNE CHP

ACAR, BİR DAHA ZOR SEÇİLİR

LAİKLİĞE AYKIRI
DEĞİL

MÜFTÜLÜK nikahı laik-
liğe aykırı değil. Neden mi?
HAMDİ TÜRKMEN 5’TE

YURT İÇİ
TURİZMİN ÖNEMİ
TURİZMDE devlet politi-
kası olmalı. İşte o zaman...
YÜCEL OKUTUR 4’TE

DERS ALINACAK
HAYATLAR

GAZİ Mustafa Kemal’inki
gibi ders alınacak hayatlar
var. ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

Binicilik şöleni
nefes kesti
Binicilik şöleni
nefes kesti
Binicilik şöleni
nefes kesti
Binicilik şöleni
nefes kesti
Binicilik şöleni
nefes kesti

TÜRKİYE'NİN en modern
binicilik tesislerinden biri

olma iddiasıyla yola çıkan B.
Equine Club, ülkemizin en

iyi binicilerini ve atlarını
Mahall Bomonti sponsor-

luğunda Masterlar Ku-
pası'nda ağırladı.

CHP İZMİR’DE
BAŞKANLIK YARIŞI

Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle
memleketlerinden kaçan Suriyelilerin
önemli bir kısmı Türkiye'de kendilerine
yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. En
büyük problemse çocukların eğitilmesi...
SAYFA 7’DE

ÜLKEMİZ ilaç sektörünün önde gelen fir-
malarından yüzde 100 yerli sermayeli Phar-
mactive, Ortadoğu, Balkanlar ve Asya
ülkelerinden sonra, Avrupa ülkelerine de

ihracat yapmaya başladı.

PSİKOLO-
JİNİZDE oluşan
bazı sıkıntıları film-
lerle geçirmeniz
mümkün. 9’DA

EN ÖNEMLİ SORUN
ENTEGRASYON

Başkan susma
görevini yap!..
ALİAĞA'DAKİ arazi krizinde herkes
sözünü söyledi. Sonuç? Başkan Serkan
Acar arazinin kamu yararına kullanıla-
cak bir rekreasyon alanı olması için
şufa (ön alım) sözünü tutmadı. 5’TE

Avrupa'ya ilaç ihraç
ediyor...
FİLMLERLE
RUHUNUZU
İYİLEŞTİRİN

IZMIR’DE 11 ILCE
KAPATILIYOR MU?

SAĞLIKLI BİR
BEDEN İÇİN
GAPS DİYETİ

10

Binicilik şöleni
nefes kesti

GGaammzzee
KKuurrtt

MMuurraatt
BBaakkaann

CCeevvaatt
DDuurraakk

UUttkkuu  
GGüümmrrüükkççüü

ŞŞuullee  ÖÖnnccüü

MMeerraall
AAkkşşeenneerr

SSeerrkkaann
AAccaarr



Mevsim sonbahar olunca;
bu sonbaharda ne
moda, ne giyelim, nasıl

kombinleyelim? soruları her-
kesin kafasını yoruyor. Biz de
sizi bu sıkıntıdan kurtarmak ve
modaya ayak uydurmanız için
dünyaca ünlü markaların defi-
lelerinden yola çıkarak sizin
için 2017 sonbahar trendlerini
derledik.

Tepeden tırnağa
kırmızı

Bu sezonun en trend gö-
rüntülerinden biri baştan aşağı
kırmızı giyinmek. Dolabınızda
ne kadar kırmızı kıyafetiniz
varsa çıkarıp birbirleriyle kom-
binleyebilirsiniz. Tamamen
aynı ton veya kırmızının çeşitli
tonlarıyla yapacağınız kombin-
lerle çok iddialı ve tarz görü-
neceksiniz. Ayakkabılarınızı
bile kırmızı giyebilirsiniz.

70'lerin fitilli
kadifeleri

1970'li yıllarda sıkça gördü-
ğümüz fitilli kadifeler yeniden
moda oldu. Özellikle büyük
giyim markalarının defilele-
rinde karşımıza çıkan fitilli
kadifeler; pantolonlar,
ceketler, takımlar ve
eteklerde kullanılı-
yor.

File çorap
yerine sıra
dışı çorap

Geçtiğimiz
sezon file çoraplar
çok moda olmuştu.
Bu sonbaharda ise
file çorapların yerini
kalın tüylü soket çorap-

lar aldı. Özellikle topuklu
ayakkabıların içine giyilen
peluş çoraplar çok trend. Açık
ayakkabılarla bile giyiliyor.

90'ların ceket
takımları geri
döndü

1990 yıllarda moda olan
vatkalı, bol, uzun ceket
takımları tekrar
dolaplarda
yer almaya
başladı.
Uzun za-
mandır
takım
giymek
çok de-
mode bir
görüntü
yaratıyordu.
Ancak büyük
markaların defile-
lerinde bu ruhun tekrar can-
landığı görüldü. Dünyaca ünlü
yıldızlar bu trendi çoktan uy-
gulamaya başladı bile...

Bele vurgu
Birkaç sezondur oversized

kıyafetler
kullanı-

yorduk. Oldukça
rahat olan bu bol ve

vücut hatlarını belli et-
meyen kıyafetleri bu sezon

dolabımızda biraz arka raflara
kaldırmalıyız. Çünkü bu sezon
belden sıkılan kazaklar, ka-
banlar, gömlekler, elbiseler
gün yüzüne çıktı. Bol bol
kemer kullanmak çok trend.
Bele vurgu yaparak giyeceği-
niz parçalar sizi çok tarz hale
getirecektir.

Naylon kıyafetler
Naylonu tekstil ürünle-

rinde sık sık görmeye başladık.
Naylon kıyafetler üretiliyor ve
bunlar çok fazla ilgi görüyor.
Trençkotlarda, yağmurluk-
larda hatta elbiselerde görece-
ğimiz naylonlar daha sade ve
düz modellerle günlük hayatta
kullanılıyor. Sağlık
açısından ne kadar
doğru bilinmez
ama eminiz ki
trend olmak için

birçok kadın
bu ayrıntıyı
gözden çıka-
racaktır.

Çantalar
büyüyor

Son yıllarda git-
tikçe küçülen
çantalar bu
sezon yerini
kocaman çan-
talara bırakı-
yor. İşlev
olarak küçük
çantalara göre
daha kullanışlı
olan bu çanta-
lar bütün kıya-
fetlerinizin
vazgeçilmez
parçası ola-
cak.
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Televizyon dünyasında yeni
sezon yavaş yavaş başlıyor. Geç-
tiğimiz yıl uzun süre devam

eden birçok dizi seyirciyi ek-
rana kilitledi. Özellikle baş-

rollerde oynayan ve
aşklarıyla büyüleyen çift-

ler dizilerin izlenme-
sinde en büyük etken

oldular.

Hazal-Kenan
Siyah İnci,

Hazal ve Ke-
nan’ın tutku

dolu aş-
kını an-

latıyor. Güzelliğiyle göz dolduran
Erçel ve yakışıklılığıyla her dizide
seyirciyi mest eden Sayışman'ın
uyumu şimdiden dikkat çekiyor.

Bahar - Sarp
Kadın dizisinin başrol oyuncusu

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk
oldu. Hayatın içinde iki çocuğunun
ağırlığını ve sevgisini yüreğinde ta-
şıyan bir annenin öyküsünün anla-
tıldığı dizide Bahar ve Sarp'ın aşkı
izleyenleri mest edecek gibi.

Filiz - Barış
Hazal Kaya ve Burak Deniz'in rol

aldığı "Bizim Hikaye" yayınlandığı
günden bu yana gündemden düş-
müyor. Asi tavırlarıyla Kaya ve ek-
ranın yeni 'cool' yakışıklısı Deniz'in
uyumu çok sevildi. Filiz'in zor yaşa-
mını kolaylaştırmaya çalışan Barış,
seyirciyi aşkıyla büyülüyor.

Seliha - Cihangir
Birkan Sokullu ve Sinem Kobal

bu sezon "Yüz Yüze" dizisiyle se-
venleriyle buluşuyor. Dizi, azılı bir
çetenin peşinde olan Seliha ile o çe-
tenin lideri Cihangir’in habersizce
birbirlerini aradığı heyecan dolu hi-
kayeyi ekrana taşıyor.

2017’DE 90’LARIN MODASI
tepeden tırnağa geri döndü

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

BU SEZONUN EN
SAMİMİ AŞIKLARI

BU SEZONUN EN
SAMİMİ AŞIKLARI
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BU SEZONUN EN
SAMİMİ AŞIKLARI
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Gamze Kurt soruyor, Genel Yayın Yönet-
menimiz Erol Yaraş cevaplıyor. Siyasetten
ekonomiye, yerel yönetimlerden kentin
sorunlarına kadar gündeme dair merak et-
tiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorumlarıyla bu
sayfada sizlerle buluşuyor.

MERAL HANIM’IN
İŞİ KOLAY DEĞİL

� İYİ Parti’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Elbette Meral Akşener’in kurduğu parti

Türk siyasi hayatına bir farklılık getirecek. Tüm
dengeleri altüst edecek. Özellikle merkez sağda
ve milliyetçi kesimde çok farklı bölünmelere
sebep olacak. Zaten bunun sinyali Meral Ha-
nım’ın “partileşme” lafını ettiğinden beri verili-
yordu. En büyük yarayı da Devlet Bahçeli’nin
MHP’sine açacak. Belli şehirlerde, özellikle de
kıyı kesimlerde CHP’den, öyle ya da böyle Ana-

dolu’da da AK Parti’den oy alacak. Zaten Sayın
Cumhurbaşkanı böyle bir siyasal oluşumun
neler getireceğini öngördüğü için kendi parti-
sinde de hızlı bir yenilenmeye gitti. Bu durum,
önümüzdeki seçimlerin ne kadar iddialı olacağı-
nın bir göstergesi. Akşener’in partisinde de ku-
rucular kuruluna baktığımız zaman ağırlıklı
olarak MHP’lileri görmüyoruz. Hem sosyal de-
mokratlar var, hem merkez sağ var, milliyetçi
kesim var. Her eğilimden insanı çatısı altında

toplamış gibi bir imaj yaratıyor. Bundan bazı
MHP’liler rahatsızlık duyabilir. Bu şehirden de
var. Ama ne yazık ki onlar üzülmeye devam
edecekler. Çünkü Akşener, yola çıktığı zaman
MHP çizgisinde olmayacağını belirtmişti. O ba-
kımdan Meral Hanım akıllıca bir iş yaptı. Bun-
dan sonra yapacağı çalışmalar ivmesini ya
yukarıya taşıyacak ya da aşağı doğru çekecek.
Ama bugün itibariyle baktığımızda Meral Ha-
nım’ın işi pek kolay değil.AYTUN ÇIRAY’A

KIZMAKTA HAKLILAR
��  Peki!Aytun!Çıray!hamlesini!nasıl!değerlendiriyor-

sunuz?
Aytun/Çıray/zaten/yıllarca/merkez/sağda/siyaset

yapmıştı./Merkez/sağda/bir/parti/olmadığı/için/de
kendini/CHP’de/siyaset/yaparak/değerlendirdi./Ona
sorarsanız/“olmam/gereken/yerdeyim”/diyecektir./El-
bette/birçok/insan/şu/an/ona/kızıyordur,/özellikle
CHP’liler./Kızmakta/haklılar./Çünkü/3/dönemdir
Genel/Başkan/tarafından/kontenjandan/aday/göste-
rildi./Tabandan/gelmedi./Onun/için/CHP’nin/bundan
sonraki/kontenjan/kullanımı/konusunda/da/bir/örnek
teşkil/ediyor./Tabii/Aytun/Çıray’ın/önümüzdeki/gün-
lerde/ne/yapacağı/ayrı/bir/konu./Şimdi/grubu/olma-
yan/bir/partinin/milletvekili/olarak/Meclis’te
bulunacak./

��  Peki!Yıldırım!Ulupınar?
Yıldırım/Ulupınar/da/bu/işin/başından/beri/çok

emek/verdi./Ulupınar,/iyi/bir/teşkilatçıdır,/iyi/bir/ör-
gütçüdür./Onun/için/önümüzdeki/günlerde/Aytun
Çıray/ile/birlikte/İzmir’de/farklı/isimleri/partiye/kata-
bilirler./

ERKEN SEÇİM GELİYOR
� Peki!erken!seçim!bekliyor!musunuz?

Her ne kadar Sayın Cumhurbaş-
kanı “erken seçim yok” dese de ben
erken seçim olacağına inananlarda-
nım. Çünkü gidişat bunu gösteriyor.
AK Parti’deki yenilenmenin 3-5
tane belediye başkanıyla sınırlı kal-
mayacağını düşünüyorum. Sırada il
başkanları var. İlçe belediye başkan-
ları ve ilçe başkanları da sırada.
2017’nin sonuna kadar Erdoğan,
partisini tamamen yenileyecek. İYİ
Parti de yapılanmalarını farklı bir
şekilde yapacak ve gittikçe iddialı bir
konuma gelecek. Erdoğan ise İYİ
Parti’nin daha da kök salmasını iste-

mediği için bir erken seçimle İYİ Parti’nin bir ivme ka-
zanmasını engelleme şansına sahip. 

CHP’NİN MUHALİFİ YİNE CHP

� Bu!süreçte!CHP’yi!nasıl!görüyorsunuz?
CHP şuanda kendi örgütsel seçimleriyle meşgul, içine

kapandı. Zaten biliyorsunuz CHP’nin en iyi muhalifi yine
CHP’liler. CHP’ye dışarıdan muhalefet yapmaya gerek
yok. hiçbir zaman ortak noktada buluşamayan tek parti
CHP. Bütün partiler saflarını sıklaştırırken, saflarını sık-
laştıramayan tek parti vardır; o da CHP. Bakıyorsunuz
Aziz Kocaoğlu’nu en çok CHP İzmir milletvekilleri eleşti-
riyor. Aziz Bey ile ilgili en fazla kulisi onlar yapıyor. İlçe
belediyelerini onlar eleştiriyor. Aslına bakarsanız AK Par-
ti’ye muhalefet anlamında İzmir’de pek görev düşmüyor.
Özellikle yeni partiden sonra CHP İzmir’de farklı bir ya-
pılanma ve gündem oluşturmak zorunda. Çünkü bana
göre İYİ Parti’nin CHP’ye en büyük yarayı açacağı kent-
lerden biri İzmir. 

BALIK KAVAĞA ÇIKARSA
SERKAN ACAR DA BAŞKAN SEÇİLİR

��  Aliağa’daki arsa krizi halen
devam ediyor. Sizce ne zaman
çözülür?

Aliağa Belediye Başkanı ne-
dense bu arsa üzerindeki şaibe-
leri bir türlü kaldırmak
istemiyor. Kendisine de sorul-
duğu zaman topu hep taca atı-
yor. Şufa hakkını bu arsaya
kullanmak istemiyor. Yerel se-
çimlere kadar da bu araziyi sata-
mayacak. Şimdi şu söz konusu
olur; bir daha Aliağa’ya seçilir
mi? Bana göre balık kavağa çı-
karsa Serkan Acar da seçilir.
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Büyüme rakamlarını
nasıl okuyalım?

Bazı tablolar var ki milletlerin
hayatında unutulmazlar ara-
sına katılır. “Biz Cumhuriyeti

böyle kurduk” tablosu da bu fotoğ-
raflardan birisidir. Ülkenin hangi ba-
direlerden geçtiği, nelerle mücadele
ettiği, çekilenler ve ardından felaha
erme dönemleri de aslında bu fo-
toğrafın renklerinde ve kişilerinde,
hatta mekanlarında bile gizlenmiştir.

Bu fiili gerçek ise devletler için
de vazgeçilmez bir durumdur.
Ancak ekonomik anlamda ele geçi-
rilmek istenen ülkeler için de bazı
veriler farklı gösterilebilir. Son dö-
nemde IMF ve Dünya Bankası’nın
peşpeşe Türkiye’nin 2017 ve 2018
büyüme rakamlarını revize ederek
yükseltmesi de böyledir. İlk olarak
IMF rakamları düzeltme gereği duy-
muştur. Öncesinde, Türkiye için
2017 büyüme rakamlarını %3 ola-
rak belirleyen IMF ve daha önce
Nisan ayında 2017 için büyüme ra-
kamını %3 ‘ten % belirleyip Nisan
raporunda %2,5’e düşürmüştü.
Son dönemde ise %5,1 olarak ye-
niden düzeltme ihtiyacı hissetti.
Önemli olan rakamların düzeltilmesi
değil, iki katına varan oranlarda dü-
zeltmenin yapılmış olmasıdır.
Dünya Bankası ise olayın daha far-
kına varamamış olmalı ki onlar da
yılsonu için büyümeyi %4 düze-
yinde belirlemiş oldu.

IMF'nin raporunda Türkiye'ye
ilişkin tek değerlendirmelere, "Yük-
selen ve Gelişen Avrupa" başlığı al-
tında yer verildi. Söz konusu ülke
grubundaki büyümenin, Türkiye’ye
ilişkin pozitif beklentilere paralel
olarak hızlanacağı belirtilen ra-
porda, "Türkiye'nin ihracatı
2016'nın son ve 2017'nin ilk çeyre-
ğinde güçlü toparlandı." ifadesi kul-
lanıldı. Ekonomi yönetiminin çok
heyecanla karşıladığı bu gelişmeler,
onların daha yüksek rakamlar ifade
etmesinin ve belirlemesinin de
önünü açmış oldu.

Büyüme оrаnlаrındа ihrаcаt-
taki artış önemli ölçüde etkili oldu.
Eylül ihrаcаt rаkаmlаrınа
bakıldığında yükselişin devam ettiği
ve bir önceki aya göre % 8,67

oranında аrtış görülmektedir.
Elbette Türkiye gibi ihracatı

ithalata bağımlı olan bir ülke için,
iharacat artarken ithalatın durması
beklenemez, öyle de oldu… Aynı
оrаndа da ithаlаt аrtışı da gerçek-
leşmiş oldu. Bilindiği gibi yаrı
mаmul ürünlеr ithаl edip bunun
mаmulе dönüştürülmesi, sonuçta
ithalatı da arttırmaktadır.

Her şeyin başı üretim. Üretim
Sanayi еndеkslеrinе bakıldığında
hem Ağustоs hem de Eylül’dе bariz
bir şekilde yukаrı doğru hareket
görülmektedir. Bu da hem Türkiye
еkоnоmisinе оlаn güvеnin hem de
rееl sеktörün aktif olduğunu göster-
mektedir.

Özellikle Türkiye ekonomisinin
yılın ikinci çeyreğinde % 5,1 ile yük-
sek oranda büyümesi hedeflerin bu
yıl için tutacağını göstermektedir.
Hükümetin uygulamaya koyduğu
teşvik ve desteklerin etkisi de bu
süreçte görülmüştür. Bunların ne
kadar yerinde olduğu yılın ilk
yarısında elde edilen yüksek
büyüme ile kendisini göstermiştir.

Buna paralel ekonomideki
öngörülebilirlik olumlu yöne dön-
müştür. İç talep, kredi genişlemesi
ve vergi indirimlerinin yanı sıra
ekonomide beklentilerin iyileşmesi
de ekonomik büyümenin sürükleyi-
cisi olmuştur. Ekonomi zaman
zaman kamunun tetikleyici etkisine
muhtaç kalabilir. Ancak bunun
olumlu sonuçlarını görmek daha da
fazla etki oluşturacaktır.

Yatırımlar konusu da özellikle
referandum sonrası pekişen siyasi
ve ekonomik istikrara ek olarak iy-
ileşme gösterecektir.

Yurt içi yatırımlar yaklaşık %10
artmıştır. Burada sadece yabancı
doğrudan yatırımlar için OHAL
uygulamalarının olumsuz etkisinin
olacağı söylenebilir.

OHAL süreci de Türkiye’de
“OHAL gibi” uygulanmadığı ve
sadece tehdide odaklandığı için halk
bunu çok rahatsız edici bulmamak-
tadır. Ancak bu durumun yabancı
yatırımcıya anlatılabilmesi önemli
olacaktır.

Yurt içi turizmi ekonomik geti-
risi ve kış turizmi bakımından
çok önemlidir. Yaz sezonun-

dan sonra birbirinden güzel tesisler
ekim ayında kapanıyor, istihdam
katma değer açısından ekonomide
büyük kayıp oluyor.

Ülkemizin turizmini üç temel
kategoride incelersek; birincisi ta-
rımsal çeşitlilik, ikincisi tarihi kültü-
rel değerler, üçüncüsü doğa, deniz
ve sağlık turizmidir.

Tarımsal çeşitlilik bakımından
Ülkemiz sebzesinden her çeşit
meyvesine kadar verimli topraklara

sahiptir, Avrupa’nın
büyük bir bölümünün
ihtiyacını da karşılaya-
cak kapasitededir. Her
çeşit tarım ürünlerimiz
yetiştirildiği halde üreti-
cimiz değerinde sata-
mamakta veya
pazarlanamadığı için
ürün yerinde kalmak-

tadır. Nedeni iyileştirilmiş tarımın
yapılmayarak bilgi ve deneyim ko-
nusunda eğitilmeyip ürün kalitesi-
nin arttırılamamasıdır.

Tarihi kültürel değerlerimizi ise
Edirne’den Van’a kadar dünyanın
hiçbir ülkesinde olmayan açık hava
müzesi diye tanımlayabiliriz. Tarih-
teki uygarlıkların var olmasına, ge-
lişmesine tanıklık etmiş sayısız
kutsal alanların ve tarihi eserlerin
olması kültürel değerlerimizi daha
da önemli kılmaktadır.

Doğa ve turizm çeşitliliği ise
birbirinden güzel denizlerimiz, plaj-

larımız, golf alanlarımız ve marina
olabilecek koylarımız, on iki ay gü-
neşimizle ve doğasındaki binlerce
çeşit endemik bitkileriyle, içindeki
mineral özelliği ile zengin sıcak
su kaynaklarıyla Avru-
pa’nın en iyi turizm ya-
pılabilecek
özelliklerine sahiptir.

Bu kadar iyi,
güzel, verimli ola-
naklara sahip olup,
ülkemizde hala 40
milyar dolar turizm
gelirimizin olması dü-
şündürücüdür. Halkımı-
zın %30’u rahatlıkla
seyahat edebilecek imkâna
sahip olduğu halde seyahat eden
insan oranı %10’u geçmemekte-
dir. Bu durum yurt içi yaz ve kış tu-
rizmini çok olumsuz
etkilemektedir. Bunun nedeni ülke-
mizi içeride halkımıza tanıtamadığı-
mız içindir. Sonbahar ve kışın

bilhassa emekli ve çalışma mecbu-
riyeti olmayan halkımıza mutlaka
ülkemizi tanıtarak sürdürülebilir tu-
rizmi başlatmış oluruz.

Yapmamız gereken tu-
rizmde devlet politikası

olmalı, görsel ve yazılı
basında sistemli ola-
rak bölgelerimizi
tanıtan program-
lar yaparak evde
oturan halkımızı
gezip görmeye
teşvik etmeliyiz.

Bunu yapabilirsek
turizm gelirimiz ciddi

miktarda artar.
Kışın kapanan otellerimiz

açık kalır, katma değer ve istihdam
yaratmış oluruz.
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7yıl önce bir trafik cezası nede-
niyle, 'Birbirimize haber vere-
lim, ceza yemeyelim'

mantığıyla kurulan 'İzmir'de Çe-
virme Radar' sayfası, aradan geçen
7 yılın sonunda İzmir'in toplumsal
buluşma alanı halini aldı. Sayfayı
bugünün rakamlarıyla Instag-
ram'da 88 bin, Facebook'ta 196 bin
ve Twitter üzerinden de tam 421
bin kişi takip ediyor.

Hesabın bu kadar popüler ol-
masının en büyük nedeniyse İz-
mir'de yaşanan asayiş olayları da
dahil olmak üzere birçok şeyin ta-
kipçiler tarafından sayfaya gönde-
rilmesi ve sayfa yöneticilerinin

anlık olarak bunları paylaşabil-
mesi. Kentin neredeyse tüm kaza-
ları da yine sayfadan paylaşılıyor.

Tabii bunlarla
birlikte sayfa-
nın bir de
yaptırım
gücü ortaya
çıktı. Aracı-
nızı hatalı mı
park ettiniz?
Mutlaka çev-
renizden bir
kişi aracınızın
fotoğrafını çekebilir ve aracınız
kısa süre içinde meşhur olabilir.
Hatta üzerinde hatalı parka ilişkin

iğneli cümlelerin bulunduğu yapış-
tırmaları, döndüğünüzde aracınıza

yapıştırılmış ola-
rak bulabilirsi-
niz.Yani eğer
aracınızın üs-
tünde, “Bir
cahil olarak bi-
siklet yoluna
park ettim.”,
“Cahil ve gör-
güsüz olarak

kaldırıma park etmeye bayılıyo-
rum.”, “Ehliyetim ve arabam var
ama trafik kurallarını bimiyorum.”
“Kaldırımların arabam için oldu-
ğuna inanan bir cahilim.” “Yanlış

parkın yüzünden şimdilik bu notu
bırakıyorum. Bir dahaki sefer di-
rekt arabana yazacağım.” gibi ya-
pıştırmalar bulmak istemiyorsanız
park ederken kurallara mutlaka
uyun. Zira İzmir'de Çevirme
Radar tarafından yaptırılan yapış-
tırmalar İzmir'in her ilçesinde üc-
retsiz temin noktalarına sahip.

İzmir'de trafik durumunun da
sıkça paylaşıldığı sayfa özünü de
kaybetmiş değil. Asayiş uygulama-
larını sistemin dışında tutmak kay-
dıyla İzmir'de Çevirme Radar,
sürücülerin yola çıkarken en çok
faydalandığı sayfaların başında ge-
liyor.

YÜCEL OKUTUR

YURT İÇİ 
TURİZMİN ÖNEMİ



Aliağa'nın Çaltılıdere Mahal-
lesi'nde bulunan belediye
arazisinin arazinin küçük

hissedarına satılması krizinde
perde kapanmışa benziyor. Gün-
demi hızlı değişen bir Türkiye'de
birkaç hafta boyunca İzmir ka-
muoyunca konuşulan arazi krizi,
ardında hiçbir gelişme olmaksızın
Belediye Başkanı Serkan Acar'ın
şufa (ön alım) hakkını kullanma-
dığı haliyle yerini farklı gündem-
lere bırakarak bir köşeye çekildi.

İhale olmaksızın yapılan 597
dönümlük satışa ilişkin geçtiği-
miz ay Aliağa Belediye Mecli-
si'nde CHP ve AK Partili
üyelerin oylarıyla Aliağa Bele-
diye Başkanı Serkan Acar'ın şufa
hakkını kullanması yönünde
karar çıkmasına karşın aradan
geçen süreçte hiçbir gelişmenin
yaşanmaması kafaları karıştırdı.

Konuya ilişkin Ben HA-
BER'e konuşan CHP Aliağa İlçe
Başkanı Özcan Durmaz, “Aliağa
Belediye Meclisi şufa hakkının
uygulanması kararını verdi, hisse-
nin şahıstan alınması için karar
çıktı. Belediye Başkanı Serkan
Acar ise şu ana dek bu hakkı kul-
lanma yönünde bir çalışma yap-
madı. Belediye meclisi bu hakkı
vermişken Acar ise kararın te-
menni niteliği mi yoksa hüküm
niteliği mi taşıdığının incelenece-
ğini söylemekle yetindi. Zaten
daha önce de yaptığı konuşma-
larda bu hakkı kullanmayacağını
bizzat dile getirmişti.” dedi.

Her şeyden öte
vicdana aykırı

Belediye tarafından arazinin
satışına tepki gösteren Durmaz,
“Tapu sahibi olmadan belediyeye
'hissedarım' diye yapılan bir baş-

vuru var ortada. Bu satış usule,
hukuka ve vicdana aykırıdır. Be-
lediye başkanı bu arazinin hem
satıcısı hem de alıcısıdır.” dedi.

Arazinin satışının Belediye
Başkanı Serkan Acar tarafından
gerçekleştirilmek istendiğini
ancak buna rağmen şufa hakkı-
nın 2 yıl boyunca devam edecek
olmasının ise altını çizen Dur-
maz, “Arazide şufa hakkını kul-
lanma süresi, 2019'da
gerçekleştirilecek olan seçimden
önce dolmuş olacak. Yani Acar
2019 seçimlerine kadar bu hak-
kını kullanmasa dahi, seçimle bir-
likte yeni bir belediye başkanının

makama gelmesi durumunda
şufa hakkı kullanılabilir.” dedi.

Öte yandan 2014'teki yerel
seçimlerle birlikte Aliağa Beledi-
yesi'ndeki kararların kapalı kapı-
lar ardında alındığını söyleyen
Durmaz, “Enteresan bir belediye
başkanımız var. Hiçbir şeyi açık
yapmayı sevmiyor. Aliağa Beledi-
yesi 2014 Nisan'ından beri ranta
odaklı, kapalı kapılar ardında yö-
netilen bir belediye. Birçok işa-
damından çeşitli bahanelerle
paraların toplandığı konuşuluyor.
Birçok mağdur zaten ilgili ma-
kamlara başvurularını yaptı.” ifa-
delerini kullandı.
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MÜFTÜLÜK NİKAHI
LAİKLİĞE AYKIRI DEĞİL

N
ikâhta keramet vardır
sözünü hepimiz biliriz.
Bilmekle de kalmaz,

inanırız.
Çünkü bu deyim; herkes ta-

rafından “hayır vardır” anla-
mında söylenir.

Günümüzde “kerametin”
sorumluluğu, müftülere de yük-
lendi. Çıkacak dendi ve çıktı.

Erdoğan’ın bu kararlılığına
hayranım.

Çünkü çok konuda aynı
performansla ilerliyor.

Direnen var mı?
Bana göre yok...

� � �

Dönelim biz; “Nikahta kera-
met vardır” konusuna.

Şu konuda anlaşalım…
Müftülere nikâh kıyma yet-

kisi;
Yasaya aykırı değil,
Anayasaya aykırı değil,
Laikliğe aykırı değildir.
Müftü de devlet memuru ol-

duğuna göre, evlenme memu-
runa verilen yetki O’na da
verilebilir.

Dinimizde nikâh sadece bir
akittir.

Yani, şahitlerin önünde ya-

pılan bir sözleşmedir.
Dinin tarif ettiği nikâh sa-

dece budur.
Hukuki İslamiyet’te ve bütün

kaynak kitaplarında böyle anla-
tılır.

Ötesi yoktur.
Düne kadar çoğu çift, bu

sözleşmeyi bir de imam nikâ-
hıyla pekiştirmek istemiş, bu
adeta vazgeçilmez bir ritüel ha-
line gelmiştir.

Peki, sorun ne?
Nikâh nikâhtır, bunun

“dini”si, “lâiki” olmayacağına
göre, nikahı ha belediye nikah
memuru ha müftü ya da onun
görevlendireceği bir imam kıy-
sın.

Fark eder mi?
Çünkü yasa hiç kimseyi illa

da nikahını müftü kıyacak diye
zorlamıyor.

Dileyen gider nikah memu-
runa imzayı atar.

Ha, bu yasa neyi getirir;
Nikâhı dini yapmaz ama,

müftülüklere önemli bir kaynak
sağlar. Çünkü müftülükte nikah
isteyen çiftler, belediyelere ya-
tırdığı bedeli bundan böyle müf-
tülüğe yatıracaktır.

Hepsi bu kadar…

HAMDİ TÜRKMENBAŞKAN ÖN ALIM HAKKINI
NEDEN KULLANMIYORSUN?
Aliağa'daki arazi krizinde herkes sözünü söyledi, konu günlerce gündemde
kaldı. Sonuç? Başkan Serkan Acar arazinin kamu yararına
kullanılacak bir rekreasyon alanı olması için şufa sözünü tutmadı.

Aliağa Çaltılıdere'deki bir arazide
küçük hisse sahibi, hissesini bir başka-
sına satmış, satın alan kişi, hissenin kala-
nını da alabilmek için paydaş olduğu
Aliağa Belediyesi'ne başvurdu. Aliağa
Belediyesi Encümeni kararıyla Çaltılıde-
re'deki 597.5 dönümlük denize sıfır be-
lediye arazisi, metrekaresi 25 lira

üzerinden ihalesiz olarak iş adamına sa-
tıldı. Bunun üzerine CHP ve AK Parti sa-
tışa tepki gösterirken, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aliağa
Belediye Başkanı Serkan Acar'dan şufa
hakkını kullanarak satış işlemini durdur-
masını ve burayı İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi'ne rekreasyon alanı yapmak üzere

tahsis etmesini istedi. Serkan Acar ise bu
teklif karşısında Aziz Kocaoğlu'nu hiz-
met yerine laf üretmekle suçladı. Daha
sonra gerçekleşen Aliağa Belediye Mecli-
si'nde de AK Partili ve CHP'li üyelerin oy-
larıyla Belediye Başkanı Acar'ın şufa
hakkını kullanması kararı çıkmış ancak
Acar bu hakkı kullanmadı.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Neler olmuştu?

Serkan
Acar

Özcan
Durmaz

Bence önemli bir hayat dersi:
Dünya hayatında hep kötülük işle-

yen bir adamı ölünce cehennem kapı-
sında bir melek karşılar.

Melek adama şöyle seslenir:
"Hayatta iken tek bir gün bile biri-

sine iyilik yaptıysan buraya girmeye-
ceksin. "

Günahkar adam uzun süre düşün-
dükten sonra, bir keresinde ormanda
gördüğü örümceği hatırlar.

Balta girmemiş ormanda yürürken
önüne bir örümcek ağı çıkmıştır.

Adam ağı bozmamak ve örümceği
ezmemek için o gün yolunu değiştir-
miştir.

Heyecan içinde o günü meleğe
anlatır.

Melek adama gülümser ve ardın-
dan elini şaklatır, gökten bir örümcek

ağı iner.
Adam bu ağa tutunarak cennete

girebilecektir. Adam neşe içinde ağa
tırmanırken cehennemden bazıları da
bu ağa tutunarak cennete gitmeye çalı-
şırlar. Ama adam, ağın o kadar çok in-
sanı taşımayacağından korkarak onları
itmeye başlar.

Tam o sırada ağ gerçekten kopar
ve diğerleri ile birlikte adam da cehen-
neme düşer.

"Yazık" der melek.
"Bencilliğin, hayatında işlediğin tek

iyiyi de kötülüğe döndürdü. O insan-
lara şefkat gösterebilseydin eğer, ağın
herkesi taşıyabileceğini de görecektin."

Unutmayın…
Bir mum, diğer mumu tutuştur-

makla ışığından bir şey kaybetmez-
Mevlana...

ÖRÜMCEK AĞI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’nin ba-
şında mevcut mevzuattan kaynaklı, il
belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri

arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntı-
ların giderilmesi için çalışma yapılması tali-
matını vermişti. Erdoğan, gerekirse
büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriteri-
nin düşürülerek, büyükşehir sayısının artırıla-
bileceğine dikkat çekmişti. Ancak, İçişleri
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
ortak çalışması sonucunda, büyükşehir sayısı-
nın artırılması yerine, büyükşehir olmayan 51
ilin ‘bütünşehir’ statüsüne alınması formülü
ağır bastı. Bu kapsamda, hazırlanan taslağa
göre, nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşeh-
rin dışında kalan iller ‘bütünşehir’ sayılacak.
Büyükşehirlerde olduğu gibi tüm belde bele-
diyeleri kapanacak ve merkeze bağlanacak.
İllerdeki ‘Merkez ilçe’ statüsü son bulacak.
Peki İzmir bu değişiklikten nasıl etkilenecek?
CHP İzmir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu
Üyesi Murat Bakan, henüz komisyonda gö-
rüşülmeye başlanmayan ancak önümüzdeki
günlerde sunulması beklenen yasa tasarıyla
ilgili Ben HABER'e konuştu...

� Öncelikle yakın zamanda komisyona
gelmesi beklenen bütünşehir yasasının detayla-
rını alabilir miyiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında
bununla ilgili bir açıklama yaptı. 51 kentin
bütünşehir olması planlanıyor. Ya büyükşe-
hirdeki nüfus kriterini düşürecekler ve böy-
lelikle bazı illeri büyükşehir yapmanın
yolunu açacaklar ya da bütünşehir yasasıyla
birlikte nüfus kriterine bakmadan Giresun,
Adıyaman, Ağrı gibi illeri bütünşehir yapa-
caklar. Bunun nedeni bana göre merkezde
güçlü olan CHP’li belediyeleri ya da diğer
farklı partilere ait belediyeleri ele geçirmek.
Mesela Giresun şu an CHP’li bir belediye
ama makropole, bütünşehire baktığında
CHP’nin oyu düşük. Merkez belediyesi yani
Giresun Belediyesi kapanmış olacak. Me-
sela Çanakkale… CHP merkezde çok
güçlü, yine alırız Çanakkale’yi. Ancak bü-
tünşehir olacak, tek belediye olacak. Belde
belediyeleri kapanacak, köy muhtarlıkları

da kapanacak bu arada. Asıl hedef bu.

“11 BELEDİYE KAPANABİLİR”
� Peki bu durumdan İzmir nasıl etkilene-

cek? İzmir’de de merkezdeki ilçeler kapanacak
o zaman.

İzmir zaten büyükşehir. Ama getirecek-
leri yasal düzenlemeye göre, eğer Avrupa
Birliği Uyum yasaları çerçevesinde merkez
belediyeleri kapansın denirse, önce Konak
Belediyesi kapanacak. Arkasından metro-
poldeki 11 belediyemiz de kapanabilir. Ko-
misyona geldiğinde göreceğiz.

� Bu konuyla ilgili aldığınız duyumlar
nedir peki?

İlçe belediyelerinin kapatılması düşünü-
lüyor. Bununla ilgili duyum alıyoruz. Ama
bu ne zaman olur? Etkileri nasıl olur?
Çünkü onlar analiz ederek yapıyor bu işi.
Bu yasa mutlaka onlara oy kaybettirir. Ama
birçok belediyeyi de almalarına sebep olabi-
lir. Mesela siyasi partiler yasası ve seçim sis-
temi üzerine de çalışıyorlar. Orada da dar

bölge, daraltılmış bölgeyi tartışıyorlar.
Hepsi, AKP’nin iktidarı muhafaza etmek
için düşündüğü, değiştirmeye çalıştığı sis-
temler.

� Peki bu durumda İzmir’deki hangi ilçe
belediyeleri kapanacak?

Konak, Karşıyaka, Buca, Bornova, Bay-
raklı, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Ga-
ziemir, Çiğli, Seferihisar, Menemen.

BELEDİYELER ŞUBEYE
DÖNÜŞECEK

� İzmir’in kaybı ne olur?
Şu an ilçe belediyelerinin devam etmesi

gerekir bence. Ama şöyle de bir gerçek var,
ilçe belediyelerinin yetkisi çok az. İmar yet-
kisi, ulaşım, su, hepsi Büyükşehir’in. İlçe be-
lediyeleri çöp toplayıp, yapı kullanma izin
belgesi veriyor. Zaten çok yetkisi yok ama o
ilçenin sorunlarını en iyi ilçe belediye baş-
kanları bilir. Eğer ilçeler şubeye dönüşürse
İzmir için daha iyi olmaz.

� Biraz da genel siyaset diyelim. AK

Parti’de yaşanan istifa krizini nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Aslında bu AKP’nin yerel yönetimler-
deki iktidarının ne kadar başarısız olduğu-
nun bir göstergesi. Bunu aslında
Cumhurbaşkanı da itiraf etti. “Biz bu kente
ihanet ettik” dedi. AKP’nin yerel yönetim-
lerde başarılı olduğu kentler, bilhassa An-
kara ve İstanbul yaşanabilir kent olmaktan
çıktı. Ülkenin tarihi kültürü o
gökdelenlerin gölgesi al-
tında kaldı, ranta teslim
edildi. Ulaşım politi-
kaları, altyapı poli-
tikaları yok.
Tamamen ranta
dayalı bir sis-
tem. Bu istifa-
ların talep
edilmesinin
iki sebebi ola-
bilir. Bir;
FETÖ ile bağ-
lantı olabilir…
İki; yolsuzluk
olabilir. Kentleri
kötü yönettiler.
Ranta teslim ettiler.
Bülent Arınç, Melih
Gökçek ile ilgili “parsel
parsel sattılar” demişti. Son ola-
rak yine bir açıklama yaptı; “Birisi koltu-

ğundan kalkamıyorsa mutlaka altını kirlet-
miştir” dedi. Bu ikisi de istifa sebebi değil.
Çünkü bunu yapanların gitmesi gereken yer
yargı. İstifa etmeleri yetmez. Biz İzmir’de

Büyükşehir davası yaşadık biliyorsunuz.
Herhalde yerel yönetimler tari-

hinin en büyük davasıydı.
Bir yılın üzerinde takip

etmişler Büyükşehir
Belediyesi’ni, hiç-

bir şey çıkmadı.
Ama insanlar
zulüm gördü-
ler. Hırsızlık
yok, yolsuzluk
yok, hiçbir
şey yok ama
bundan dolayı
Büyükşehir

Belediyesi’nin
çok kıymetli bü-

rokratları ceza-
evinde kaldı.

Başkan Kocaoğlu
yüzlerce yıl ile yargı-

landı. Bunları yaşadıktan
sonra şimdiki başkanların sadece

istifasının istenmesi dikkat çekici.
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E R D O Ğ A N T A L İ M A T V E R M İ Ş T İ , D Ü Ğ M E Y E B A S I L I Y O R !

İçişleri komisyonuna sunulacak taslağa göre,
nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dı-
şında kalan iller ‘bütünşehir’ sayılacak. Büyük-
şehirlerde olduğu gibi tüm belde belediyeleri
kapanacak ve merkeze bağlanacak. İllerdeki
‘Merkez ilçe’ statüsü son bulacak.
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MERKEZ İLÇE BELEDİYELERİ
KAPANACAK MI?

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

“CHP’DEN
AKŞENER’E

ÇOK OY
GİTMEZ”

�� Yeni parti ile il-
gili ne düşünüyor-
sunuz? Endişeniz
var mı CHP’nin oy-
larının bölünece-
ğine yönelik?
Merkez sağda, milliyetçi
duyguları olup MHP’ye
değil de CHP’ye oy
veren seçmen tabii ki
vardır. Bunun sayısının
çok olduğunu düşün-
müyorum. Ama asıl sı-
kıntı MHP ve AK
Parti’de. Çünkü MHP
Genel Başkanı Devlet
Bahçeli partisinin ba-
şında işgalci gibi. Bu
yüzden MHP seçmeni-
nin büyük ölçüde yeni
partiye akacağını düşü-
nüyorum. AK Parti ise
muhafazakar seçmen
dışında merkez sağda
büyük bir boşluğu dol-
duruyor. Merkez sağda
güçlü bir parti olmadığı
için bu kadar çok oy alı-
yor. Yeni partiyle bir-
likte AK Parti’nin de
bugüne kadar aldığı oy-
ları alamayacağını dü-
şünüyorum. 

“MÜFTÜ NİKAHI TOPLUMU AYRIŞTIRIR”
� Müftülere"nikah"kıyma"yetkisiyle"ilgili

neler"söylersiniz?
Biz;müftülerin;ve;imamların;dini;nikah

kıymasına;karşı;değiliz.;Ülkede;resmi;nikahı
eğer;bir;din;adamına;kıydırırsanız;toplumu
bölersiniz.;Biz;buna;karşıyız.;Medeni;Kanun
1926;yılında;inançlarına,;ırklarına,;dillerine,
dinlerine;bakmaksızın;bu;ülkeye;vatandaşlık
bağıyla;bağlanan;herkesin;evlendirme;me-
murunun;önünde;evlenmesini;sağlamış.;Siz
ne;yapıyorsunuz;şimdi?;Toplumu;ayrıştırı-

yorsunuz.;Toplumda;zaten;çok;kutuplaşma
var.;Buna;bir;yenisini;daha;ekliyorsunuz.
Müftülükte;nikah;kıydıranlar;ve;belediyede
nikah;kıydıranlar.;Önümüzdeki;süreçte;bir
papaz,;“madem;din;adamları;nikah;kıyabili-
yor,;benim;din;adamımı;da;devlet;memuru
yapın”;diyebilir.;Bu;bir;dini;nikah;değil;di-
yorlar;ama,;dini;nikahı;resmileştirmeye;çalı-
şıyorlar.;Ayrıca;bugün;ülke;bu;durumdayken
bizim;konuşmamız;gereken;müftülere;nikah
yetkisi;mi;Allah;aşkına…

Gamze
Kurt

Murat
Bakan

İçişleri komisyonuna sunulacak taslağa göre,
nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dı-
şında kalan iller ‘bütünşehir’ sayılacak. Büyük-
şehirlerde olduğu gibi tüm belde belediyeleri
kapanacak ve merkeze bağlanacak. İllerdeki
‘Merkez ilçe’ statüsü son bulacak.



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 07

729.10.2017 gündem HABER

Yıllardır yaşanan iç savaşın pençesinde
Esad, DEAŞ, YPG ve adı sanı duyul-
mamış onlarca örgütten kaçarak Tür-

kiye'ye gelen Suriyeliler kendilerine yeni bir
hayat aramayı sürdürürken, çocukların eği-
tim durumlarıysa içler acısı. Ülkelerinde
eğitimleri yarım kalmış Suriyeli çocuklar
eğer ülkemizde doğru bir eğitim ve enteg-
rasyon sürecinden geçmezse, bu durum ge-
lecekte hem bireysel hem de toplumsal
sıkıntılara neden olabilecek. Peki ya İzmir
ne durumda?

İzmir'de bugün ilk, orta ve lise düze-
yinde aktif eğitim gören Suriyeli öğrenci sa-
yısı yaklaşık 10 bin civarında. Bu
öğrencilerin eğitimleriyse halihazırda dev-
let okullarında gerçekleştiriliyor. Örneğin
Bornova'da bulunan bir ilkokulda öğrenim
gören yaklaşık 900 öğrencinin yarısı Suriyeli
öğrencilerden oluşuyor.

� Suriyeli öğrencilere hangi dersler göste-
riliyor?

Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğren-
ciler bugün Türk öğrencilere gösterilen
müfredatın aynısından sorumlu. Yani tarih-
ten matematiğe, İngilizceden Türk dili ve
edebiyatına kadar tüm dersleri görüyorlar.
Bununla birlikte okul saatleri dışında bu
öğrenciler Türkçe kursu da alıyor.

� Suriyeli öğrencileri kimler eğitiyor?
Suriyeli öğrencileri bu süreç içinde hem

Türk, hem de Suriyeli öğretmenler eğitiyor.
Sınıfında bu ülkeden gelmiş öğrenci barın-
dıran öğretmenler kursa tabi tutuluyor. Su-
riyeli öğretmenlerin istihdam edilmesinde
karar verici merci ise Milli Eğitim Bakan-
lığı. Bakanlık tarafından yetkilendirilen gö-

revliler mülakatları gerçekleştiriyor. İz-
mir'de bugün 200'ün biraz üzerinde Suriyeli
öğretmen var. Suriyeli öğretmenlere öde-
nen maaşın kaynağıysa UNICEF...

� Nasıl sorunlar var?
Suriyeli ve Türk öğrencilerin karma eği-

tim gördüğü okullarda hem öğrenci ve öğ-
retmen, hem de veli bazlı birtakım sıkıntılar
yaşanıyor. Sıkıntının temelindeyse iletişim
var. Türkçe bilmeyen öğrencilerin kendi
arasında gruplaşması onlara bir kabuk ka-
zandırırken ortaya bir ayrışma çıkmış olu-
yor. Yine Suriyeli velilerle öğretmenler
arasında yaşanan iletişim sorunları da ko-
nunun bir diğer boyutu. Bununla birlikte
ekseriyetle gelir seviyesi düşük semtlerde
bulunan okullara gelen yardımların Suriyeli
öğrencilere yönelik olması da problemler-
den bir diğeri olarak ortaya çıkıyor.

� Düzen sağlamakta sıkıntı çekiliyor
Savaş ve göç psikolojisiyle yeni hayatla-

rına başlamış olan Suriyeli öğrencilerin çe-
şitli sebeplerle okullarındaki disiplinsiz
davranışları okul geneline de yansıyor. Bu
da otorite problemini doğuruyor.

Sonuç olarak ortada bir iç savaş, bom-
baların ve silahların gölgesinden kaçıp gel-
miş çocuklar, ülkemizin düzeni ve istikbal
gibi çok bilinmeyenli bir denklem var. Çö-
zümse her iki taraf için de biraz sağduyu,
biraz akıl, biraz da vicdandan geçiyor.

“Herkese büyük
sorumluluk düşüyor”

Konuya ilişkin Ben HABER'e konuşan
Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Baş-

kanı Merih Eyüp Demir, entegrasyonun
sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı,
yerel yönetimler, öğrenci, öğretmen ve veli-
lerden oluşan tüm bileşenlere büyük so-
rumluluklar düştüğünü söyledi. Demir,
“Suriye'de ve Ortadoğu'da yaşanan olaylar-
dan en çok etkilenen kentlerden bir tanesi
İzmir'dir. Çünkü Avrupa'ya geçiş için deniz
yolunu kullanan birçok mülteci, bunu ken-
timiz üzerinden yapma gayretindedir. Bu
anlamda bir kısım Suriyeli de ülkemizde ve
kentimizde ikamet etmeyi planlıyor. Tabii
bunun nasıl şekilleneceğini bugünden bil-
memiz mümkün olmamakla birlikte bu in-
sanların geldiği kültür ve İzmir'in kent
kültürü arasında bir çatışmanın olma ihti-

mali bulunmaktadır. Bunu engellemenin
yolu da eğitimden geçmektedir. Gelen Suri-
yelilerin eğitim çağındaki çocuklarının yan-
lış yollara sapmasını engellemek ve onları
topluma dahil etmek için eğitimlerini sağla-
mak gerekiyor.

Entegrasyon sürecinde dil ve kent kül-
türü anlamında sıkıntılar muhakkak vardır.
Bunun da önüne geçilmesi için eğitim ku-
rumlarımızda çocukların kente adaptasyo-
nuna yönelik adımlar atılıyor. Bu konuda
yerel yönetimlerin mevcut okul binalarının
artması için alan açması gerekmekte. Milli
Eğitim'in de geleceğe dönük olarak daha
sağlıklı bir planlama içine girmesini bekli-
yoruz.” dedi.

Ülkelerinde
yaşanan iç
savaş nede-
niyle mem-
leketlerin-
den kaçan
Suriyelile-
rin önemli
bir kısmı
Türkiye'de
kendilerine
yeni bir
hayat kur-
maya çalışı-
yor. En
büyük
problemse
çocukların
eğitilmesi...
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BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

CHP'DE KILIÇLAR
ERKEN ÇEKİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir'in yeni il
başkanı kim olacak sorusu, yerini yavaş yavaş,
“Hangisi olacak?” sorusuna bırakmaya başladı.
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CHP İzmir'de mahalle delegeleri-
nin belirlenmesi için kurulan
sandıklar masalardan kalktı

ancak bu kez de ortaya çıkan tablo
doğrultusunda ekipler arasında il baş-
kanlığı koltuğu yarışı başladı. Mevcut
İl Başkanı Asuman Ali Güven'in
yoğun bir çaba harcamayarak adeta
“Yeni dönemde yokum” mesajı ver-
diği denklemde, mahalle sandıkları ve
CHP Genel Merkezi arasında çarpıcı
bir adaylık köprüsü kuruldu.

İlçe seçimleri sonrasında CHP
İzmir İl Başkanlığı için kurulacak san-
dık öncesinde Utku Gümrükçü ve
Cevat Durak isimleriyse şu anda en
dikkat çeken isimler olarak öne çıkı-
yor. Partide Rıfat Nalbantoğlu'ndan
Barış Erel'e kadar çok sayıda isim ku-
lislerde zikredilse de Gümrükçü-
Durak yarışı şu an için tablonun en
tepe noktasında yer alıyor. Her iki
ismin de çeşitli avantajlarının bulun-
masıysa ekipçiliğin ötesinde parti gele-
ceği için delegeyi oy kullanmadan
önce iki kez düşünmeye itiyor. Tabii
başta İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere, ilçe
belediye başkanlarının bu denklemde
durdukları yer de büyük önem taşıyor.

Gümrükçü'nün
dinamizmi partiyi
hareketlendirebilir

CHP İzmir İl Başkanı olması muh-
temel isimlerin başında mevcut il yö-
neticisi ve eski Çiğli İlçe Başkanı Utku
Gümrükçü geliyor. Özellikle ilçe baş-
kanlığı döneminde yaptığı siyasi çıkış-
larla dikkat çeken Gümrükçü'nün,
delege seçimlerinde Çiğli Belediye
Başkanı Hasan Arslan ve CHP Çiğli
İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu'nun lis-
telerini mağlup etmesi ilçedeki ağırlı-

ğını bir kez daha gösterdi. Bugüne
kadar dinamik bir yapı çizen Gümrük-
çü'nün il yönetiminin başına geçmesi
durumunda partinin daha fazla sa-
hada olacağı kesin gibi.

Durak, parti içinde güçlü
bir 'Ağabey' rolü çizebilir

Eski Karşıyaka Belediye Başkanı
Cevat Durak, 2014'te yeniden aday
gösterilmemesinin ardından maka-

mını tevazuyla terk etmiş ve partisine
sadakatini kanıtlamıştı.

Aradan geçen sürede Menemen
Belediye Başkanı Tahir Şahin ile bir-
likte ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek
kendini unutturmayan Durak'ın CHP
Genel Merkezi ile de diyaloglarının
güçlü olması, kendisini il için doğal
aday haline getirdi.

Göreve gelmesi durumunda pole-
mikten uzak ama faal bir başkan olma
görüntüsü çiziyor.

Cevat
Durak

Utku
Gümrükçü

SURİYELİ
ÖĞRENCİLERİN

SORUNU
ENTEGRASYON
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Savaşlar, hanedan değişiklikleri ve çeşitli
olaylarla tarih boyunca önemli süreçler-
den geçen Türk milleti için tarihindeki en

önemli kilometre taşlarından biriyse hiç şüp-
hesiz ki cumhuriyet rejimine geçiş olmuştur.

Tarih boyu kut anlayışı ve Osmanlı'nın
yükselme çağından itibaren “Zıllullah” yani
Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduğu iddia-
sıyla hareket eden padişahlarca yönetilen Türk
milleti, en sonunda kendi kendini yönetme
hakkını Mustafa Kemal'in dirayeti ve
TBMM'nin kabulüyle elde edince bunun kut-
lamaları da kısıtlı imkanların ölçüsüne göre ol-
dukça coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Cumhuriyetin ilanının ilk yıl dönümü olan
1924 senesinde Hakimiyet-i Milliye kutlamalar
sonrası çıkan sayısında, “Cumhuriyetimiz ilk
yıldönümünü bayramların içinde en büyük
bayram olarak te’sid etti Bu bayram bilhassa
doğduğu, kuvvet bulduğu Ankara’da çok can-
dan e çok samimi bir surette geçti. Ankara
candan ve kalpten yeni Türkiye'nin bu en

mühim gününü tes'de
hazırlanmıştı. Mebus-
larımız, erkan-ı hükü-
met ve halk
koridorlarda yekdiğe-
rini en samimi bir eda
ile tebrik ediyor, oda-
lar, merdivenler her
an yeni bir müvecceh
ile harekete geli-
yordu.” ifadeleri kulla-
narak başkentin
heyecanını aktarır ve
detayları anlatır.

101 pare top
atışı yapılır

Tabii bir de impa-
ratorluk başkenti ve
mevcut Ankara yöne-
timine muhalif isimle-
rin bir arada olduğu
bir İstanbul vardır...
Yeni rejim için İstan-
bul'daki kutlamalar
çok hayati bir önem
taşır. Bu nedenle İçiş-
leri Bakanı Recep
Peker, dönemin İstan-
bul Belediyesi'ne tö-

renlerle ilgili hassasiyetleri belirten bir yazı
gönderir. Hemen akabinde 29 Ekim resmi tatil
ilan edilirken, kentte gündüz geçit töreni, gece
de fener alayı düzenlenir. Minareler dahil
olmak üzere şehir aydınlatılırken, çeşitli yer-
lerde de 101 pare top atışı yapılır.

Ve İzmir...
Cumhuriyetin ilk yıl dönümünün coşkuyla

kutlandığı adreslerden biri de hiç şüphesiz
İzmir olmuştur. Gündüz yapılan etkinliklerde
binlerce vatandaş geçit törenini büyük bir şevk
ve ilgiyle takip ederken, gece saatlerindeyse
Kışla Meydanında belediye tarafından atılan
havai fişekler de gökyüzünü aydınlatarak cum-
huriyet coşkusunu doruğa çıkarır. Doruğa
çıkan o coşkuysa İzmirliden bir daha asla kop-
maz ve cumhuriyet ruhu kentlinin ruhu haline
dönüşür. Atatürk yolunda iyi bayramlar...

Bazen geçmiş yılların ve yüzyılla-
rın arasında, Gazi Mustafa Ke-
mal’in hayatı gibi, ders

alınacak, büyük izler bırakan hayatlar
vardır. Tarih sahnesine baktığınızda,
bu insanları, özellikle mütevazı bir
pencerenin ardından görürsünüz. Ör-
neğin bu yazıyı kaleme almadan
önce, tesadüfen bir kitapta adını gö-
rünce, bir isme takıldım.

Sonuçta tarih kötü imparatorlara
çok tanık olduğu kadar, bazı bilge im-
paratorlara da tanık.

Bu yolda yürüyenler, genelde ik-
tidara talip olmamışlar, yazgıları on-
ları iktidara taşımıştır. Örneğin

bunlardan biri Roma
İmparatoru Claudi-
us’tur. İtalya dışında
Galya’da M.Ö 10 yı-
lında doğan Clau-
dius, sarayda
soyluların içinde ye-
tişmiş, siyasetten
hep uzak durmuş,
çok iyi bir eğitim al-
mıştı; çocukluğun-

dan itibaren tarihe hep büyük bir ilgi
duymuştu.

Claudius devlet görevlerinden de
uzak durmuştu. Ayrıca genç yaşında
çeşitli hastalıklarla yüzleşmişti. Yine
bir ayağı aksaktı ve gövdesi çok çe-
limsizdi. Kekeme olması da, Claudi-
us’un insanlar üzerindeki etkisini
azaltıyordu. İşte bu durumdaki Clau-
dius, hayatla daha iyi buluşabilmek ve
ruhunu tatmin etmek için, tarihin
yanı sıra edebiyatla ilgileniyordu.

Günümüze O’nun tarihle ilgili
çok sayıda eser verdiği bilgisi ulaştı,
ama ne yazık ki eserleri ulaşamadı.
Bazı sözleri ve hayat hikayesi ulaştı.

İşte aynı Claudius, köşesine çe-
kilmiş, kendisini kitapların arasında
yitirmişken; dönemin zalim İmpara-
toru Caligula, yönetiminden mem-
nun olmayanların organize ettiği bir
suikastta yaşamını kaybetti. Ardından
Romalı askerlerin başkaldırısı geldi.

Claudius, Caligula Ailesi’nin ha-
yatta kalan son bireyi durumunda,
doğal olarak sarayda bir perdenin ar-
kasında ölümü beklemeye başlamıştı.
Ama başkaldıran askerler O’nu öl-
dürmediler ve Roma’nın yeni impa-
ratoru ilan ettiler.

Böylece sarayda bir kıyıda kitap-
larıyla başbaşa yaşayan Claudius, ani-
den, hiç gündemde değilken,
Roma’nın yeni imparatoru oldu.

Claudius, kendisinden beklenme-
yen şekilde, adil, istikrarlı, çok iyi bir
devlet adamı oldu.

Kısa sürede Britanya'yı Roma
topraklarına dahil etti. Senatonun ka-
rarlarına saygı gösterdi, insanları yö-
netime kattı; akılcı ve vicdanlı bir
çizgi izledi. Çok sevildi. Bilime ve uz-
manlığa önem verdi. Kollektif bir

üslup oluşturdu. Okumayı teşvik etti.
Bilge bir tutum gösterdi. Ama kendi
hastalıkları nedeniyle mi, yoksa zehir-
lenerek mi öldüğü, tarih sayfalarında,
hep tartışmalı kaldı. Ölümünden
sonra da her zaman saygıyla anıldı.

Claudius’un günümüze ulaşmış
önemli bir hayat cümlesi vardır:

“Her bildiğini söyleme; ama her
söylediğini bil.” diye…

� � �

Bilmem, ‘her bildiğini söyleme-
yen, ama her söylediğini bilen’ bilge-
leşmiş İmparator Claudis’un hikayesi,
günümüz siyasetçilerinin ve iktidar
hırslılarının dikkatini çeker mi?

Hiç sanmıyorum. Çünkü bizde
siyasetçilerin çoğunluğu, söyledikle-
riyle, yaptıkları bütünleşmeyen insan-
lardan oluşuyor.

Zaten çoğunluk da, ‘her söyledi-
ğini bilmiyor’.

Bu durumda geriye sadece gü-
lümsemek kalıyor:

Çok yeteneksiz ve bilgisiz olduğu
halde, sadece parti delege ilişkileri

nedeniyle çok önemli bir mevkide
bulunan siyasetçi ormanda geziyor-
muş.

Amaçsız dolaşırken bir may-
muna rastlamış:

-Sanırım bana oy verenlerden
biri değilsin?

-Hayır, diye cevap vermiş may-
mun.

� � �

-Ama yeteneklerini anlat, belki
gelecek seçimde sana oy verebilirim,
diye devam etmiş…

Bu fırsatı kaçırmayan siyasetçi,
yine her zamanki gibi övünmeye baş-
lamış:

-Ben özellikle, bir kere kendi ça-
basıyla yükselmiş bir insanım...

Maymun burun kıvırmış bu ya-
nıta.

Daldan dala sıçramış, en uzun
ağacın tepesine çıkıp aşağıdaki siya-
setçiye seslenmiş:

-Ben de kendi çabasıyla yüksel-
miş bir maymunum.

Ne olmuş yani?

ÜNAL ERSÖZLÜ
SÖZÜN ÖZÜ

DERS ALINACAK
HAYATLAR

CUMHURİYET
İLK YILLARINDA
ÇOK COŞKULU
KUTLANIRDI

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Filmler herkesin hayatından
kesitler içerir. Çoğu zaman
izlediğimiz filmdeki karakter-

lerle kendimizi özdeşleştirip,
onunla birlikte bir rahatlama ya-
şarız. Peki psikolojimizde oluşan
bazı sıkıntıları filmlerle geçirebile-
ceğimizi ya da farklı bir bakış açısı
kazanabileceğimizi biliyor muydu-
nuz? Evet yanlış duymadınız. Psi-
koterapist-Yazar Şule Öncü'nün
tasarımı olan Sinematerapi Atöl-
yesi ile bunu yapabilmek müm-
kün. Öncü, merak edilen tüm
soruları sizler için cevapladı.

� Çalışmalarınıza baktığımızda
özellikle Sinematerapi Atölyesi dik-
katimizi çekti. Sinematerapi nedir?
Bu atölyelerde neler amaçlanıyor?
Faydaları nelerdir?

Duyarlılığı farkındalıkla doğru
hatlarda birleştirirseniz ortaya
kendini bilen, koruyabilen ve ger-

çekleştirebilen
bireyler

çıkar.
İnsan

sağlığı
ve

ge-
li-

şimi için çalışan bir psikoterapist
olarak; gerek seans odasında, ge-
rekse atölye çalışmalarım ve yazı-
larımla yapmaya çalıştığım şey,
temelde bu doğru hatları yakala-
yabilmek.

Atölyede hem başkalarıyla
hem de kendimizle ve hayatla kur-
duğumuz ilişkileri belirleyen, do-
layısıyla tüm yaşamımızı etkileyen
ana temalar çerçevesinde çalışıyo-
ruz; bağlanma, yakınlık-mesafe-sı-
nırlar, aşk, aldatma, cinsellik, aile,
ergenlik etkileri, kadınlık-erkeklik
sorunları, uzun süreli ilişkilerin di-
namikleri, hırs-tutku, yabancı-
laşma, depresyon, yaşam ve ölüm,
hayatın anlamı gibi…

FARK YOK
� Normal film izleyicisi ile si-

nematerapiye katılan seyirci ara-
sında nasıl bir fark vardır?

Hiçbir fark yoktur. Sine-
materapide farkı yaratan,

filmlere hep birlikte, psi-
koterapist gözüyle bakı-
yor olmamız.

� Sinematerapi atöl-
yelerine kimler katılabi-

lir?
Ben genellikle 20-30 kişilik

gruplarla çalışıyorum. 18 yaşını
dolduran herkes başvurabiliyor.
Ruhsal kondisyonu sinematerapi-

den fayda görmeye uygun olan bi-
reyler katılabiliyorlar. Bunu belir-
lemek için de katılımcılarla bizzat
ön görüşme yapıyorum.

� Katılmadan önce filmleri izle-

mek gerekir mi?
Filmleri izlemiş olmak ya da

psikoloji/sinema konusunda biri-
kimli olmak şart değil. Kendi
içinde anlamlı ve bütünlüklü sah-
neler seçiyorum. Gerekirse filmin
hikayesi ile ilgili kısaca bilgi veri-
yorum.

� Herkesin film zevki farklılık
gösterebilir. Seanslarda gösterilecek
filmleri nasıl seçiyorsunuz?

Film seçerken en önemli krite-
rim insan doğasını gerçekçi ve
yalın bir dille yansıtması.

Ele aldığımız konuyla birebir
örtüşen, kana hızlı karışan (irdele-
yeceğimiz duyguyu kısa sürede
uyandırabilen) sahneler seçiyo-
rum.

Bağımsız sinema örnekleri,
roman uyarlamaları ve festival
filmlerinin yanı sıra kült ya da po-
püler filmleri de ele alıyorum.

� Ruhsal hastalıklar tamamen
bu atölye tarafından tedavi edilebilir
mi? Yoksa belli başlı duygu bozuk-
luklarında mı etkilidir?

Sinematerapi tamamlayıcı bir

tekniktir. Bireysel terapide ya da
grup terapilerinde sorunların ele
alınması için uygun ortamı oluştu-
rur.

Benim gerçekleştirdiğim şek-
liyle sinematerapi (gruplarla te-
matik seminerler), farkındalığı ve
içgörüyü arttırmaya yönelik bir ça-
lışma. Dolayısıyla öncelikle soru-
nun tanımına ve tanıya yönelik.

“Ben bu atölyede şu soru-
numu çözdüm” diyenler oluyor
tabii. Çünkü sorunların alternatif
çözümlerini de konuşuyoruz. Ama
bu, ruhsal hastalıkların sadece si-
nematerapi ile iyileşeceği anla-
mına gelmez. Hastalık, klinik
tedavi gerektirir.

� Son olarak sinematerapi atöl-
yesine katılmak isteyen okuyucuları-
mız için bilgi verebilir misiniz?

Atölyeleri İstanbul’da, Ekim-
Haziran ayları arasında, dört,
sekiz veya on iki haftalık program-
lar halinde düzenliyorum. İlgile-
nenler www.suleoncu.com
adresinden detaylı bilgi edinebilir-
ler.

FİLMLERLE RUHUNU İYİLEŞTİR
AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Şule
Öncü



Sevgili Ben Haberciler merhaba;
sağlıklı yaşamak sağlıklı kalmak
için daha çok çaba harcamamız

gerekiyor biliyorsunuz değil mi?
Tıp ve teknoloji ne kadar ilerlemiş

olsa da kronik ve inflamatuar hastalık-
ları hatta kanseri önleme ve oto
immün hastalıkları azaltmada ilerleme
kaydedemedik. Hatta azalma kaydet-
mek yerine ivmeli oranda artışlar yaşı-
yoruz ve gelecek 20 yıl için öngörüler
hiç de parlak değil.

Neden biliyor musunuz? Çünkü
sağlıklı ve kaliteli yaşamıyoruz
� Doğru ve doğal beslenmiyoruz
� İkinci beynimiz bağırsaklarımızı
önemsemedik
� Mitokondrilerimizi yok saydık
� Bedenimizin toksik yükünü arttır-
dık
� Fiziksel aktiviteyi azalttık
� Psikolojik ve fiziksel stresi yöne-
temedik

Bugün sizlere ikinci beynimiz
bağırsağımızı anlar, tanır ve doğru
beslersek pek çok hastalık riskin-
den kurtulabilir,
hem sağlıklı,
hem uzun
ömürlü
olabiliriz’’
desem ne
düşünürsü-
nüz? Gelin
bugün bağırsak
sağlığımız için
önerilen GAPS
DİYETİNİ ve
bu diyetle ba-
ğırsak duvarı-
mızı sağlam ve
sağlıklı hale ge-
tirerek pek
çok fiziksel
rahatsızlık,
tıbbi ve psi-
kiyatrik
hastalıktan

korunabileceğimizi bilelim.
Bugün pek çok hastalığın altında

geçirgen bağırsak sendromu yatar. Ba-
ğırsak epitel dokusundaki bu hasar ve
geçirgenlik yüzünden toksinler, sindi-
rilmemiş besinler, zararlı kimyasallar,
mantarlar, patojen bakteriler, ağır me-
taller, kan dolaşımına girerek hücrele-
rimize zarar verirler. Neredeyse pek
çok hastalık için başlangıç odağı as-
lında tam da burasıdır. Amacımız ba-
ğırsaklarımız için doğru beslenme
şeklini hayatımıza katıp, bağırsak du-
varını onarıp, içeride dost bakterileri-
mizin dengesini sağlayarak sindirim
sistemimizin daha iyi çalışmasına yar-
dımcı olmaktır. Bunu sağlayacak olan
beslenme modeline de GAPS Dİ-

YETİ denir.

GAPS DİYETİ NEDİR,
NASIL UYGULANIR?

Gaps diyetinde patojen bakteri-
leri ve mantarları besleyen nöro-
toksin üreten yiyecekler, ilaçlar,
ürünler, hazır ve işlenmiş gıdalar,
süt, şeker ve basit tüm karbonhid-
ratlar tamamen yasaklanır; fer-
mante yiyecekler, probiotik
bakteriler, amino asitler, sağlıklı
yağ asitleri, vitaminler ve mineral-
lerle dolu faydalı besinler içeren bir
beslenme düzeni oluşturulur .

Bütün gıdalar taze alınmalıdır,
evde hazırlanmalıdır, doğadaki hal-
lerine en yakın şekilde kullanılmalı-
dır.

ÖNERİLMEYEN
BESİNLER
� Buğday, çavdar, yulaf, pirinç, mısır,
bulgur, makarna, patates
� Şeker, şekerli ürünler ve tatlandırıcı
� Hazır meyve suları
� Asitli, gazlı içecekler
� Unlu tüm gıdalar
� Soya fasulyesi ve tüm soyalı ürünler
� Nohut, bakla ve maş fasulyesi
� Süt, süt içeren, içeriğinde laktoz
yazan her türlü ürün
� Hazır yoğurt, krema, hazır ayran
� İşlenmiş, katkı, boya, koruyucu içe-
ren her türlü besin
� Genetiği ile oynanmış her türlü yi-
yecek içecek

ÖNERİLEN BESİNLER
� Evde yapılmış, yoğurt, kefir
� Kaymak
� Fermante ve olgunlaştırılmış pey-
nirler
� Yumurta
� Kuzu eti, dana eti, balık
� Sakatat
� Et ürünlerinin yağı, tereyağı, sızma
zeytinyağı, çörekotu yağı, üzüm çekir-
deği yağı, keten tohumu yağı
� Pancar, brokoli, enginar, kuşkon-
maz, lahana, kereviz, karnabahar,
havuç, salatalık, yeşil fasulye, kabak,
patlıcan, karalahana, marul, soğan, sa-
rımsak, maydanoz, dereotu, tere, roka,
biber, turp, ıspanak, semizotu, doma-

tes, balkabağı, şalgam
� Limon, avokado
� Kuru fasulye, mercimek, kuru
börülce
� Ceviz, badem, fındık, kaju, fıs-
tık, kabak çekirdeği
� Ev yapımı turşu

� Tüm meyveler (muz hariç)
� Sebze suları

� Bitki çayları
� Zencefil, zerdeçal ve tüm baharat-
lar
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SAĞLIĞIN SIRRI
BAĞIRSAKLARDA GİZLİ

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

İYİLEŞTİRİCİ SEVGİLER

Evliliklerde ve ilişkilerde nedense tek olmayı is-
tiyoruz. Öncesini sorgulayıp nedenlerini araş-
tırıp birlikte olduğumuz kişinin iplerini

ellerimizde hissetmeyi görev sayıyoruz. Kıskançlığı
“Seven kıskanır “diyerek haklı bir platforma otur-
tuyoruz. Sahiplenmenin ve sahiplenilmenin öz-
gürlük alanlarımızın kısıtlanması demek olduğunu
bilmeden sahipleniyoruz ve sahiplenilmekten hoş-
lanıyoruz… Zamanla hoşlanma duygusunun yerini
alan kısıtlanma duygusunun bizi boğduğunu fark
edemeden sorunlar yumağında boğuşur buluyoruz
kendimizi… Karışan yumağın içinde çıkış yolu
ararken kesiyoruz ipleri ve sevgimizi sevdiğimizi
kaybediyoruz.

O'nun ilk aşkı olmayabiliriz, hatta bir tanesi
de... Ama şu an bizi seviyorsa ve bizimleyse daha
ne isteyebiliriz ki? Tıpkı bizim gibi, o da mükem-
mel değil, tıpkı bizim gibi o da hata yapabilir. Bizi
bir an olsun gülümsetebiliyorsa, dertlerimize ortak
olup ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olduğunu
hissettirebiliyorsa ona verebileceğin kadar duygu
yükle. Beklentilerini minimize et ki, bize verebil-
diği sevgiyi hissedebilelim. Bizi günün her anında
aramıyor olabilir ama bize kırılabilir olan kalbini
verdiğini unutma. Onu “Neden bana daha fazla
zaman harcamıyorsun?, Beni sevmiyor musun?”
serzenişleriyle yaralama. Yapamadıkları için kızıp
onu O olmaktan çıkaracak eleştirilerle değiştir-
meye çalışma ve verebileceğinden fazlasını bek-
leme. Mutlu olduğunda bunu bilmesini sağla,
üzdüğünde kırmadan ve nazlanmadan kendini
ifade et. Şu an seninle olan sevdiceğinin her an
yanında olamayacağının bilinciyle davran. Davran
ki davranışların ona göre şekillensin ve yün yu-
mağı oluşturmasın... Yanlış davranışlardaki kısır
döngülerin kırılabileceğini unutma.

Erkek iş dönüşü arabayı çalıştırırken eşinin
çantasının vitese gelmesi nedeniyle kızmaktadır.
“Al şunu arabayı çalıştıramıyorum” der. Her gün
iş çıkışı olan bu tavır kadını üzmekte ve eve gidilen
yolun sinir harbiyle geçmesine neden olmaktadır.
Bir gün yine aynı tavra kadın “ İyi ki yanındayım
iyi ki seninleyim, ya olmasaydım çantam da ol-
mazdı dimi?” diyerek sevgiyle ve gülümseyerek
yanıt verir. Erkek şaşırmıştır. Sevgiyle eğilir “İyi ki
varsın” der ve eşini öper. O günden sonra aynı
yanlış davranış tekrarlanmaz. Kısır döngü kırılmış-
tır çünkü.

Kısır döngülerin kırıldığı, kıskançlığın ve sahip-
lenilmenin özgürlüğünüzü kısıtlamadığı, sizi siz
olarak seven ve değiştirmeye ve kendine uydur-
mak için yontmaya çalışmayacak kadar saygı
duyan iyileştirici sevgiler sizinle olsun…

��  GLUTEN�İNTOLERASYONU
��  ÇÖLYAK
��  LAKTOZ�İNTOLERASYONU
��  ALERJİ�
��  ANEMİ
��  DİYABET
��  EGZEMA,�SEDEF
��  ROMATOİD�ARTRİT
��  KRONİK�DEJENERATİF�HASTALIKLAR
��  MİGREN
��  REFLÜ�
��  KABIZLIK,�İSHAL
��  GAZ,�ŞİŞKİNLİK
��  MULTIPLESKLE-
ROZ
��  HAŞİMOTO�Tİ-
ROİDİ
��  DEPRESYON
��  ANKSİYETE�
��  OTİZM
��  DİKKAT�EKSİKLİĞİ�
��  BİPOLAR�BOZUKLUK
��  EKLEM�HASTALIKLARI

GAPS�DİYETİ�İLE�
ÖNLENEBİLİR�HASTALIKLAR

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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Dünya mutfaklarının en güzel lezzetleri-
nin olduğu bu kafede kafa-
nızı nereye çevirirseniz

çevirin dünya ülkelerinden izler
görebilirsiniz. İlk olarak Eskişe-
hir'de kurulan ve kendilerini gez-
mek için yaşayan, yaşamak için
gezen bir grup gönüllü seyyah olarak tanımla-
yan Varuna Gezgin Cafe İzmir'de de gezise-
verleri bir araya getiriyor.

ZENGİN OLMAK
GEREKMİYOR

Ülkelere toplu halde gezi düzenleyen ve
gezmek için zengin olmak gerektiğine inanma-
yan, imkansızı mümkün kılan bir grup gerçekçi
hayalperest. Eskişehir’de doğan, Ankara ve İz-
mir’deki kafeleriyle büyüyen bu gezginler tec-
rübelerini gezgin ruhlu insanlarla
paylaşıyorlar.

HER KÖŞESİNDE BİR ANI
Mekanın her bir köşesi milyonlarca anı ile

çevrili. Duvarda bulunan kitaplar, biblolar,
eski radyolar, televizyonlar, plakalar, tablolar
baktıkça sizi adeta başka başka yerlere götürü-
yor. Sizin de yolunuz düşerse bu kafede bir
soluk alıp ortamın ambiyansını keyifle izleye-
bilirsiniz.

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

ŞUBELER:

��  Cafe Del Mundo - Eskişehir
Hoşnudiye Mah. Siloönü Sok. No:3

��  Cafe Del Mundo - Izmir Lounge
Bornova 1469. Sokak No:17

Alsancak

��  Cafe Del Mundo - Izmir
Kibris Sehitleri Cad. No:13

Muzaffer Izgü Sok. Alsancak

��  Cafe Del Mundo - Ankara Lounge
Tunali Hilmi Cad.

Abay Kunanbay (Bilir) Sok. No:14/A

��  Cafe Del Mundo - Ankara
Azerbaycan Cad. (3.Cad)

No:106 Bahçelievler

��  Cafe Del Mundo - İstanbul
Kumbaracı Yokuşu Girişi
İstiklal Cad. 79/D Tünel

Seyahat etmek bir-
çok kişinin tut-
kusu. İzmir'de bu
şekilde gezi tut-
kunlarını bir araya
getiren 'Varuna
Gezgin' adındaki
kafe gördüğünüz
ilk anda sizi etkisi
altına alıyor. 

GEZGİNLERİN RUHU BU KAFEDE

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE FO-
TOĞRAFLARIN 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: 26.10.2017

SAYI: 62 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK
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