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SON 50 yıl hakkında yorum yapa-
cak olursam; en kötü CHP millet-
vekili yapısıyla son
3-4 yılı geçirdik. İki
tane milletvekili
yan yana gelip bir
söylemde buluna-
madı. İzmirli, ken-
tiyle bütünleşecek
vekil istiyor.
EROL
YARAŞ
3’TE

24 HAZİRAN ÖNCESİ YORUM:

İzmir artık ithal
vekil istemiyor

GÖÇ EDİLEN KENTTEN, GÖÇ ALAN KENTE
Brookings Enstitüsü’ne göre İzmir, dünyanın en hızlı
büyüyen 4. metropolü… Geçtiğimiz yıl 24 bin 618
kişi, İzmir’e göç etti. Bunun 18 bin 506 kişilik kısmı,
İstanbul’dan geldi. İzmir’e 2017 yılında göç edenlerin
yüzde 44’ü, yüksekokul mezunlarından oluştu. Özel-
likle beyaz yakalıların kent stresinden kaçma ve daha
kaliteli bir hayat arayışı, İzmir'in yeni gözde kent ol-
masına neden oldu. CANSU TEMİR SAYFA 7’DE

HER insanın büyük, küçük, bilinçli, bi-
linçsiz korkuları vardır. Korkuyu yenme-
nin yegane yolu; sevgi enerjisini büyüt-
mek ve yaymaktır. Sevginin olduğu yerde
korku olmaz. YELDA ÇETİNER 15’TE

SAMSUN’DA ilk kez Atatürk’le karşıla-
şan İngiliz Komutan Mr. Salter anlatı-
yor: “Ağzımdan birden, ‘Ben ve
taburum emrinizdedir’ sözleri dö-
küldü...” HAMDİ TÜRKMEN 9’DA

TURİZMDE doğru hedef ve kit-
leyi bulmak zorundayız. Herkes
için her şey sunmak hayaliyle
marka yaratılması mümkün
olmaz. Başarının kesin çözümü
‘marka’ olmaktır. Y. OKUTUR 13’TE

24Haziran'da
sandığa gidecek
Türkiye’de, dövizin
artışı ekonomistleri
ikiye böldü.

Ekonomi Üniver-
sitesi'nden Prof.

Dr. Coşkun
Küçüközmen,
ekonominin
düzelmesi için

parlamenter
demokrasinin şart

olduğunu belirtti.
Katip Çelebi
Üniversitesi'nden
Prof. Dr. İ.Attila
Acar ise Türki-
ye'nin operasyona
maruz kaldığını
söyledi. 11’DE

DÜNYANIN sayılı yatırım ajansların-
dan olan İZKA’nın Genel Sekreteri
Dr. Mehmet Yavuz, tanıtıma önem
verdiklerini ve kentten direkt
uçuşların çoğaltılması için çalıştık-
larını belirtirken, “Ayrıca 25 milyon
liralık kaynak hazırladık. Başarılı pro-
jelere aktarmak istiyoruz” dedi. 13’TE

Türkiye, turizmde
markalaşmalı

Başkan Atila, Bornova’yı
‘aşk’la güzelleştiriyor!

AKADEMİSYENLER yaşanan bu
göçü değerlendirdi. Prof. Dr. Işık
yerel halkın bu durumdan etilenebi
leceğini belirtirken, Prof. Dr. Kaya ise
‘kontrol’ vurgusu yaptı. 7’DE

Ege’nin incisi
İstanbul olur mu?

Nasıl bayram
haline geldi

Göztepe
dünyaya
açılıyor

Göztepe
dünyaya
açılıyor
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Göztepe
dünyaya
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Göztepe
dünyaya
açılıyor

?
TÜRKİYE'NİN en önemli milli bayram-
larından olan 19Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı, yeni bir de-
vrimin ilk habercilerinden oldu… 4’TE

2018’İN GELİNLİK
MODASI BELLİ OLDU
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2018’İN GELİNLİK
MODASI BELLİ OLDU
DÜĞÜN öncesi yaşanan tatlı
telaşı bir nebze olsun gidermek
istedik. 2018’in düğün sezonu
yavaş yavaş açılırken, gelin aday-
larının işlerini kolaylaştıracak
bir yazı dizisi hazırladık. 2’DE

İZMİR'DE 30, Türkiye'nin diğer noktalarında
20 futbol okulu bulunan Göztepe, Londra ve
Sidney’e açılarak yeni bir dönemin başlangıcını
yaptı. Hollanda ve Kazakistan’da da birer fut-
bol okulu kısa zamanda topbaşı yapacak. 14’TE
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YILLARDIR YETİŞTİRDİĞİ GENÇLERİ TUTAMAYAN İZMİR ARTIK FAVORİ OLDU
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İstanbul’da yavaşlayan sosyal etkileşim, İzmir’e göçü hızlan-

dırdı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’dan 18 bin 506 kişi, İzmir’i tercih
etti. Bunların yüzde 44’ü ise en az yüksekokul mezunu...
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Ekonomistler
ikiye bölündü

24
HAZİRAN

ERKEN
SEÇİM

ÖNCESİ
PROF. DR. KÜÇÜKÖZMEN: Par-
lamenter demokrasi yeniden
inşa edilmeli; paramız eriyor

PROF. DR. ACAR: Terörle
yıkılmayan Türkiye’ye karşı
ekonomik operasyon başladı
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AKHISAR Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat,
BENHaber’e konuştu: “Zeytin, hastanelerde
yemek dağıtan firmaların şartnamesine mut-
laka eklenmeli. Ayrıca, ders konusu olarak
okullarda çocuklarımıza anlatılmalı.” SAYFA 5’TE

İZMİR’E 250 MİLYON
CAN SUYU GELİYOR

Bağımlı çok
yatacak yer yok

Türkiye’nin ‘ilk’i
5 bin kişiye iş olacak!

TÜRKİYE’NİN ilk

plastik ihtisas OSB’si

olanMenemen Plas-

tik İhtisas OSB’nin

Yönetim Kurulu

Başkanı Salih Esen,

tam kapasitede 5 bin

kişiye iş imkanı

sağlayacaklarını

belirtti. 13’TE

BORNOVA Belediye Başkanı Olgun
Atila, yaşanan tüm zor süreçlerde
hep işlerini yaptıklarını belirtti,
“Derdim, aşkım Bornova” dedi. 8’DE

Konak’ta, Ramazan
geleneği sürüyor

KONAK Belediyesi, Ramazan ayının
ilk iftar sofrasını kurdu. Başkan Sema
Pekdaş, “Dünyada ve ülkemizde
barış olsun” diye konuştu. 12’DE

Göztepe
dünyaya
açılıyor

10

“Ben ve taburum emrindeyiz” “Sevginin olduğu yerde…”

Mehmet
Yavuz

PPRROOFF..  DDRR..  
NNUURRAANN  EERROOLL  IIŞŞIIKK

PPRROOFF..  DDRR..  
İİBBRRAAHHİİMM  KKAAYYAA

Salih
Esen

Olgun Atila, ilçe
için yapılanlararı

anlattı. 

Alper
Alhat

Kadir
Çetinkaya

Sema
Pekdaş

İZMİR'DE 30,@Türkiye'nin@diğer@noktalarında
20@futbol@okulu@bulunan@Göztepe,@Londra@ve
Sidney’e@açılarak@yeni@bir@dönemin@başlangıcını
yaptı.@Hollanda@ve@Kazakistan’da@da@birer@fut-
bol@okulu@kısa@zamanda@topbaşı@yapacak.@14’TE

2018’İN GELİNLİK
MODASI BELLİ OLDU

PROF. DR. KÜÇÜKÖZMEN: Par-
lamenter demokrasi yeniden
inşa edilmeli; paramız eriyor 

PROF. DR. ACAR: Terörle 
yıkılmayan Türkiye’ye karşı 
ekonomik operasyon başladı 

TERSINE GOC
İstanbul’da yavaşlayan sosyal etkileşim, İzmir’e göçü hızlan-

dırdı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’dan 18 bin 506 kişi, İzmir’i tercih
etti. Bunların yüzde 44’ü ise en az yüksekokul mezunu...

‘ZEYTİN, OKULLARDA DERS
OLARAK OKUTULMALI’
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Dünyadaki en tatlı telaş, gelin adaylarının düğün önce-
sinde yaşadıkları heyecandır... Gelinlik seçimi
konusunda aylar öncesinden başlayan heye-

can, düğün sürecine kadar devam eder. Bununla
beraber gelinlik modelleri de; her sene farklı
model ve kumaşlarla birbirinden güzel tasa-
rımları gelin adaylarına sunar. Eğer siz de
gelinliğinize daha karar vermediyseniz; sizler
için hazırladığımız önerilere bir göz atın!

Pelerinli şık detay
2018 sezonunda en çok tercih edilen ge-

linlik modellerinden biri pelerin gelinlik-
ler… İşlemeli veya ince tül pelerin
modelleriyle tasarlanan gelinlikleri, düğününüzü ya-
pacağınız mekâna göre tercih edebilirsiniz. Düğünde duvak
kullanmayı istemeyen gelin adayları, pelerinli gelinlik modellerini
tercih edebilirler. Saça takılacak aksesuar seçenekleriyle çok şık ve zarif
bir gelin olabilirsiniz.

Gelin adaylarının düğün önce-
sinde yaşadıkları heyecan; dünya-

nın en tatlı telaşlarındandır…
Henüz gelinlik seçiminizi yapma-

dıysanız, önerilere bir göz atın!
Modeller, bu yıl yine çok şık ve

bir o kadar da iddialı olacak

2018’in en
şık gelini
olabilirsiniz

Transparan geri döndü!
Seksi ve cool bir hava yaratan transparan gelinlikler, geri döndü!

Yaklaşık 15 yıl öncesinin modası olan transparan gelinlikler, 2018 yı-
lında düğünlerde karşımıza çıkacak tasarımlar gibi gözüküyor. Trans-
paran gelinlikler, iki parçalı kombin ya da tek parça şekilde, büstiyer
kısmı işlemeli, dantelli veya tüllü olarak tasarlanabiliyor.

Fırfır detaylar yine moda
Elbiseyi andıran ama şık detaylarla da bakışları üzerine topla-

mak isteyen gelin adaylarının tercihi bu model olabilir. Kır dü-
ğünleri, kumsal düğünleri veya nikah töreninde giyilebilecek

elbise formatında, fırfır detaylı gelinlik tasarımları ideal
bir seçenek olacaktır. Bu gelinlik modeline

örnek olarak; Şeyma Subaşı'nın gelinliği
gösterilebilir...

Çıkarılabilir etekli
gelinlikler

2018 yılının düğün sezonunda
çokça karşımıza çıkacak olan gelin-
lik modelleri arasında yer alıyor.
Çıkarılabilir etekli gelinlik model-
leri, iki farklı gelinlik havası yarata-

rak, sıra dışı bir tarz oluşturmakta.
Düğün yapılacak mekâna kabarık ve

kuyruklu gelinlikle giriş yaptıktan sonra,
üst etek kısmı çıkarılarak romantik

elbise diye adlandırılan, rahat ve
düz bir elbise konseptini bir arada
yaşayabilirsiniz.

‘Bohem’ bir hava…
Özgür ruhun ve salaşlığın

temsilcisi; bohem gelinlikler...
Düğününüzde elbise rahatlığı

yaşayarak, kendinizi içinde
özgür hissetmek istiyorsanız; tül-

lerin, dantellerin ve püsküllerin
detay olarak yer aldığı bohem gelin-

likleri tercih edebilirsiniz. Son iki yıldır
moda olan bohem gelinlik modellerini bir-

çok tasarımcının koleksiyonlarında görebilmek
mümkün. Bohem gelinlikler, özellikle kır dü-
ğünlerine çok yakışan modeller arasında yer al-
maktadır.ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com



CHP yıllarca dayatmacılık yaptı bu
şehirde… Biz, “Seçmeyeceğiz" dedi-
ğimiz zaman da; “O zaman AK
Parti’ye oy verin” gibi bir mantıkla
geldi. Bu şehrin yaşam tarzını ve
AK Parti'ye olan tavrını çok iyi
bilen CHP de bir dayatmacılık ör-
neğiyle İzmir'i hem yordu, hem de
tabiri caizse şımarıklık örneği gös-
terdi. Bunu çok net söyleyebilirim;
İzmir, CHP yorgunu bir şehirdir.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 03

319.5.2018 Gündem HABER

Kadir Çetinkaya soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın
yorumlarıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

� İzmir, CHP’nin kalesi olarak görülüyor. Siz
bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Yüksel Çakmur dönemini aradan çıkaralım,
şehrin yakın tarihine bakalım. 1980’den bu yana
baktığımızda; Çakmur döneminin aradan çıkarıldığı zaman bu şehirde
CHP’nin etkin bir gücünün olmadığını görüyoruz. Demokrat Parti, Adalet
Partisi daha sonra da ANAP gelmiş. Daha sonra Bülent Ecevit’in Abdullah
Öcalan olayıyla birlikte İzmir’de bir çıkış yaptığını görüyoruz ancak onun
dışında hep merkez sağ kazanmış. Bu şehirde şimdi aynı hatayı İYİ Par-
ti’nin yapmaması lazım. CHP’nin yaptıklarından, İYİ Parti
kendine bir öngörsün. CHP veya İYİ Parti, İzmir’deki ilgi-
nin artmasını istiyorlarsa; İzmirli adaylardan faydalansın-
lar. Çünkü; İzmir artık milletvekilleriyle bütünleşmek
istiyor. Şu son 10 yıla baktığımızda, AK Parti için ‘ithal
vekil’ ağırlıklı yapısı olduğunu söyleyemem, haksızlık yap-
mış oluruz. Normaldir; genel başkanların kendilerine kur-
may olarak göreceği adayları seçilebilecek şehirlerden
aday yapması. Diğer yandan AK Parti milletvekillerinin
toplumla buluşmasına baktığımız zaman pek toplumla bu-
luştuklarını söyleyemeyiz. AK Partililer genelde AK Par-
tili belediyelerle veya AK Partili ilçelerle bir araya gelerek
politika yapmayı tercih ettiler. Aslında ben AK Partililerin
yerinde olsaydım; Karşıyaka'nın da sıkıntılarıyla ilgilenir-
dim, Karşıyaka Belediyesi'ni de ziyaret ederdim, Narlıde-
re'yi de ziyaret ederdim, Konak'ı da ziyaret ederdim,
Çeşme'ye de giderdim… Sonunda milletvekili, bu şehrin
milletvekili ve buraların da sıkıntılarını gündeme taşımaya
çalışırdım. Şimdi bu dönemde; kentin bütün beklentisi, İz-
mir’in yapısına uygun milletvekili… Eğer öyle olursa yaşa-
nan sıkıntılar, elbirliğiyle çözülebilir.

“Kentin tarihinde
merkezi sağ var”

� Seçim süreci yaklaştıkça anketler çoğaldı. Bunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Anketlere inanmayan bir yapım var. Özellikle en son re-
ferandumda da gördük. Tayyip Bey'in yüzde 60-65 alacağını
söyleyenlerin hepsi çuvalladı, yanıldı. Şu anda da yine ra-
kamlar havada uçuşuyor. Yine her kesime yakın anket şir-
ketleri, ısmarlama anketler topluma sunuyor. Ancak benim
genel kanım; en doğru anket, herkesin yakın çevresidir.
Bana göre yakın çevrenizle görüştüğünüz zaman neyin, nasıl
olduğunu çok daha iyi görüyoruz. Her insan bir anketördür.
Yakın çevresiyle sohbet etsin. Bakkalıyla, manavıyla, kasa-
bıyla, taksicisiyle, berberiyle... En güzel kamuoyunu onlar
algılamış olur. Ben anketlere güvenmiyorum.

“Anketlere inanmam”

“İthal vekilleri, seçimden
seçime görüyoruz”
��  Partilerin&aday&adayları&belli&oldu.&Pazartesi&günü&de&kesin&liste-

ler&açıklanıyor.&Son&dönemde&kentte,&‘ithal&vekil’&furyası&var.&Bu&ko-
nuda&ne&düşünüyorsunuz?

Listeler838gün8sonra8açıklanıyor.8Benim8umudum;8bu8sefer
İzmir8hassasiyetine,8parti8yönetimlerine8önem8ve8dikkat8edil-
mesi.8CHP8açısından8şöyle8bir8gazetecilik8dönemime8bakıyorum.
478yıldır8gazeteciyim.8Son8508yıl8hakkında8yorum8yapacak8olur-
sam;8en8kötü8CHP8milletvekili8yapısıyla8son83-48yılı8geçirdik.

Kemal8Kılıçdaroğlu,8öyle8bir8milletvekili8yapısı8bize8reva
gördü8ki,8iki8tane8milletvekili8yan8yana8gelip8bir
söylemde8bulunamadı.8Bırakın858kişinin8bir
araya8gelmesini,8iki8tanesi8bir8araya8gelerek8her-
hangi8bir8katkı8konusunda8tavır8alamadı.8Ferdi
olarak8hepsi8kendi8düşüncelerini,8politikala-
rını,8İzmir8üzerinden8yürütmeye8çalıştılar
ama8ithal8oldukları8için8hemen8hemen8birço-
ğunu8göremedik.8Bazılarını8seçimler8yakla-
şınca8sağa8sola8ziyaretlerinden8dolayı
hatırladık.8O8yüzden838gün8sonra8açıklana-
cak8listeler8çok8önemli.8

“İzmir artık CHP 
yorgunu bir şehir”

“Ayağı yere basan 

vaatlerde bulunulmalı”
� Seçim&arenası&iyiden&iyiy

e&ısınıyor…&Bu&seçimi&siz

nasıl&değerlendiriyo
rsunuz,&nasıl&bir&sü

reç&olacak?

Listelerin8hazırla
nıp,8Yüksek8Seçim

8Kurulu’ndan

geçtikten8sonra8a
sıl8propaganda8ça

lışmalarını8izleye
-

ceğiz.8Yani8önüm
üzdeki8haftadan8i

tibaren8yoğun8bir

propaganda8çalış
ması8göreceğiz.8A

K8Parti8iktidarını

devam8ettirse8vey
a8başka8bir8partin

in8adayı8gelse,8gö-

rünen8o8ki;8bunu8
Cumhurbaşkanı8d

a8ifade8etti,8ekono
-

mik8anlamda8Tür
kiye’yi8iyi8bir8tabl

o8beklemeyecek.88
O

bakımdan8özellik
le8muhalefet8ada

ylarının8ayağı

yere8basan8vaatle
rde8bulunmaları

lazım.8Eğer8bekl
entiyi8çok8yüksel

-

tirlerse;8iyi8olma
yan8bir8ekono-

mik8tabloyu8da8e
llerine

aldıkları8zaman8
bu8beklenti-

leri8yerine8getire
meyecekleri

için8boş8vaatlerle
8iktidara

gelmiş8gibi8bir8al
gı8oluşacak-

tır.8Önümüzde8h
emen8hemen

35-408günlük8bir
8süre8kalıyor.

Bu8sürede8en8yap
ıcı,8en8ayağı

yere8basan,8en8de
ngeli,8toplumun

sorunlarına8ceva
p8verecek8çözüm

8yolları

ve8aldatma8hava
sı8yaratmayacak

8çözümler8sunan
-

lar8öne8geçecek.8
Şu8anda8bakıyor

um8artık8yavaş

yavaş,8“Herkese8
bir8ev”8denmeye8

başlandı.8Bana

göre8bunlar8yanl
ış8söylemler.8Bun

u8geçmişte8Tansu

Çiller8de8söylemi
şti,8“Her8eve8bir8

anahtar”8diye…

Bunun8olmadığın
ı8gördük,8mümkü

n8de8değil8zaten.

Şunu8çok8net8söy
leyebilirim.8Kıra

n8kırana8bir8yarı
ş

geçecek.8Toplum
un8da8sinirlerini

n8gerileceği8bir

seçim8süreci8bek
liyorum8ben.8Ger

gin8olan8toplum

daha8da8gerilece
k.8Benim8endişel

erimden8bir8tane
si

de;8toplumun8zat
en8bir8bölünmüş

lük8havasında8ol
-

masıyla8birlikte8
bu8bölünmüşlük

8izlerinin8daha8d
a

derinleşecek8olm
asıdır.8

“Kudüs, bana göre 
insanlık dramı” 

� Amerika&&&İsrail&ortaklığında&yaşanan&gerilimi&değer-
lendirir&misiniz?

Kudüs8bana8göre8bir8insanlık8dramı.8Bunu8Ameri-
ka'nın8hangi8amaçla8yaptığını8anlamak8mümkün8değil;
Ortadoğu'yu8kana8bulamaya8değer8bir8yaklaşım8mı?
Baktığınız8zaman8en8büyük8müttefiki8olan8İngiltere
bile,8“Ben8büyükelçiliğimi8taşımayacağım”8diyor.8Şimdi
böyle8bir8ortamda8onlarca8ölünün8olduğu;8artık8ora-
daki8toplumların8bir8araya8gelemeyeceği8şekilde8uçu-
rumların8açıldığı8bir8yaşam,8kime8ne8fayda8getirir?
Burada8artık8yüzyıllarca8unutulmayacak8bir8kan8dava-
sının8yeniden8başlangıcı8oldu.8Türkiye8burada8elbette8ki
tepkilerini8ortaya8koyuyor.8Ancak8insan8içinden8bunu
da8soruyor;8“Türkiye'nin8verdiği8tepkinin8yarısı8kadar
neden8hiçbir8Körfez8ülkesi8veremiyor?”8
Bu,8ciddi8anlamda8sorgulanması8gereken8bir8konu…

Kemal
Kılıçdaroğlu
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19 Mayıs 1919 tarihi, bir devri-
min başlamasına yol açan
önemli bir olayın başlangıcı-

dır. Bu tarih, kurulacak olan yeni
devletin tohumlarının da atılacağı
günün başlangıcıydı… Nasıl bay-
rama dönüştüğünü birlikte hatır-
layalım.

İlk Milli Bayram:
İd-i Milli

Fransız İhtilali sonrası başla-
yan milliyetçilik akımlarının, bir-
çok ülkede milli bayramlara da
önem verilmesine neden olmasına
rağmen, bizde ‘milli bayram’ kav-
ramı ancak II. Meşrutiyet sonrası
İttihatçıların çabalarıyla gerçek-
leşmiştir. Yıkım dolu savaş yılları
ve mütareke ve işgal dönemle-
rinde kutlanan bayramların ana
amacı da birlik ve beraberliği sağ-
lamak ile halka milli bir bilinç ver-
mekti. İlk olarak Meşrutiyetin ilan
tarihi olan 10 Temmuz İd-i Milli
(Milli Bayram) olarak ilan edil-
mişti. Ancak belirtilmesi gereken
önemli bir bayram daha vardı ki; o
da 1916 ve 1917 yıllarında Mayıs
ayı içindeki genel olarak 3. cuma
günü kutlanan ‘Jimnastik’, ‘İlkba-

har Talebe Bayramı’ ya da ‘İdman
Bayramı’ adıyla anılan bayramdı.

Mimarı, Tarcan oldu
İşte 19 Mayıs Gençlik ve Spor

Bayramı’nın temelini, bu bayram
oluşturur. Beden eğitimi öğret-
meni Selim Sırrı Tarcan’ın, İs-

veç’te aldığı eğitim sonrası ilk kez
okulunda gerçekleştirdiği ilk
İdman Bayramı’nın tarihi
1916’dır. Bu bayramları gelenek-
selleştirmek isteyen Selim Sırrı,
1917’de de bazı İstanbul okulları-
nın da katılımıyla daha büyük bir
İdman Bayramı gerçekleştirmişti.

Bu bayramlarda önce bir marş eş-
liğinde resmi geçit yapıldıktan
sonra da gençlerin jimnastik ve
spor gösterileriyle de bayram sona
ererdi. Selim Sırrı’nın bulduğu o
marş ise; İstiklal Savaşı yıllarının
da simgesi olacak bir İsveç ezgisi
olan ‘Gençlik Marşı’ idi.

Yeni Türkiye’de de halkın
milli birliği için bayramlara önem
verilmiştir.

Ortak payda
Önce 23 Nisan ve 29 Ekim,

sonra da 30 Ağustos milli bayram-
lar olarak Türkiye Cumhuriye-
ti’nin gurur ve sevinç günleri
sayılarak kutlanmaya başlanmıştır.
Yani yeni kurulan devlet, toplumu
ortak paydada birleştirmenin ana
unsuru olarak bu bayramları
görmüştür.

Atatürk’ten övgü
Devlet bu mantıkla, savaşlar

nedeniyle 1917’den itibaren kutla-
namayan bu idman bayramlarını,
1928 yılından itibaren Milli Eğitim
Bakanı Mustafa Necati’nin döne-
minde ülkenin her yerinde gürbüz
çocuklardan oluşan gençlerle ye-

niden kutlamaya karar vermişti.
Girişimde etkin olan kişi yine
Selim Sırrı Bey idi. Bu dönemdeki
ilk yapılan İdman Bayramı da 10
Mayıs 1928 tarihinde Ankara’daki
okullardan 13 yaş üstü 600 öğren-
cinin katılımıyla gerçekleştirilmiş
hatta Mustafa Kemal Paşa’nın da
övgüsü ile karşılanmıştı.

15 bin seyirci izledi
17 Mayıs 1929 ve 23 Mayıs

1930’da yapılan jimnastik şenlik-
leri, 1933 yılında da 19 Mayıs gü-

nüne denk gelmişti.
Özellikle İstanbul Ka-
dıköy’de 15 bin seyirci
önünde gençler, jim-
nastik gösterileri yap-
mıştı. Gazeteler de bu
bayrama çok daha
farklı bakmaya başla-
mıştı.

Burada özellikle
Samsunluların katkı-
sından da bahsetmemiz
gerekli. Samsun halkı-
nın ısrarla Mustafa Ke-
mal’in Samsun’a çıktığı
19 Mayıs’ı ‘Gazi Günü’
olarak kutlaması, ülke
çapında da ses getir-
mişti. Nihayet 1935 yı-
lında Beşiktaş,
Fenerbahçe ve Galata-
saray Spor Kulüpleri-

nin de katılmasıyla, 24 Mayıs
1935’de İdman Bayramı ‘Atatürk
Spor Bayramı’ olarak yapılmaya
başlandı ve günümüzdeki ‘Gençlik
ve Spor’ bayramına öncü oldu...

Son kez katıldı
1937 Jimnastik Şenlikleri’nde

yayınlanan talimatname ile bun-
dan sonra “Her yıl lise, orta ve öğ-
retmen okullarının katılımıyla
yapılan” bu şenliklerin, “Ata-
türk’ün Milli Mücadele’nin başına
geçmek üzere Anadolu’ya ayak
bastığı 19 Mayıs günü” yapılacağı
resmileştiriliyordu. Atatürk de, 19
Mayıs 1938’deki bayrama son kez
katılmıştı. Yine o yıl da ‘19 Mayıs
günü’, ‘Gençlik ve Spor Bayramı’
olarak resmileştirildi. Yıllardır
Gençlik ve Spor Bayramı olarak
kutlanan bu bayram, 1981 yılında
da ‘Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve
Spor Bayramı’ olarak adı değiştiri-
lerek devam etti.

19 Mayıs, nasıl
bayrama dönüştü?

Son olarak, Türkiye devletinin kurucusu
olan ve bana göre ülkeyi yabancı devletlerden
kurtarması ve yönetim hakkını bir tek kişiden
alarak halka vermesi nedeniyle de ‘en milli’
kişi olması gereken Mustafa Kemal Ata-
türk’ün korunması, saygı gösterilmesi ve genç-
ler tarafından çok iyi anlaşılmasının şart
olduğunu düşünüyorum. Sohbetlerde, mesleği
bilimsel olarak tarihçi olmayan kişilerden
tarih dinlemek yerine yapılmış bilimsel eser-
lerle Mustafa Kemal’in ne yaptığını ve neyi ba-
şardığını görmek isteyenlerin de sadece
güneyimizdeki bizden ayrılan ama devrimleri
yaşayamayan, Suriye, Irak ve diğer Arap dev-
letlerine bakmalarını tavsiye ederim.

“Yeni nesil
Mustafa

Kemal
Atatürk’ü

iyi anlamalı”

Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Atatürk İlke-

leri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü'nde görev
yapan Doktor Öğre-

tim Üyesi Emin El-
macı, 19 Mayıs'ın

tarihini, Ben Haber
için kaleme aldı

EEmmiinn  
EEllmmaaccıı
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Türkiye'de 14 mil-
yon ağacıyla zeytinin başkenti

haline gelen Akhisar, bugün 44
fabrikayla 60 ülkeye zeytin ve zey-
tinyağ ürünleri ihraç ediyor.
İZFAŞ tarafından ‘Gurme İzmir’
başlığıyla düzenlenen 8. Oliv-
tech'de sektörün yıldızı olan Akhi-
sar'ın tütünden şifa kaynağı zeytine

geçişi, tam bir
başarı öy-

küsü. Ak-
hisar'ın

zeytin
ve zey-
tinya-
ğındaki
hedef-

le-

rini Ak-
hisar Ti-

caret
Borsası Yöne-

tim Kurulu Baş-
kanı Alper Alhat,

Ben Haber'e anlattı.
� Akhisar'ın zeytindeki bu

başarısı nasıl gerçekleşti?
Biz önce zeytin ağaçlarımıza iyi

baktık. Son 10 yılda ağaç sayısını 6
milyon artırarak 14 milyona çıkar-
dık. Türkiye’de sofralık zeytinde
tuz oranını düşürerek, tüketimi
yılda 100 bin ton artırdık. Zeytin-
yağında da kalite açısından söz sa-
hibi olduk. Tüm bunları yaparken

üreticimiz fedakarca
çalıştı, bilinçli bir

üreticimiz var, iyi
tarım uygulama-
larını başarıyla
yerine getirdi.
Ağaç verimini
yükselttik.

� Bunda iklimin de etkisi var
mı?

Elbette. Akhisar, İtalya'daki
Toskana bölgesiyle aynı iklime
sahip. Biliyorsunuz; Toskana da iyi
bir üretim merkezi ve geldiğimiz
noktada biz de çok iyi bir üretim
merkezi olduk. Türkiye'de sofralık
zeytinin yüzde 70'ini, zeytinyağının
da yüzde 30'unu üretiyoruz.

� Zeytinde iç tüketim nasıl
artar?

Bunun yolu halkı bilinçlendir-
mekten geçiyor. Zeytin ve zeytin-
yağı, dünyanın en şifalı meyvesi ve
meyve suyudur. Burada izlenmesi
gereken temel bir yol var; O da tü-
keticinin bu şifaya rahatça ulaşma-
sının yolu açılmalıdır. Raf fiyatları
tüketici lehine olmalıdır.

� Raf fiyatları nasıl olmalı?
Zeytinyağının çiftçiden alış fi-

yatının 14, 15 liranın üzerinde ol-
madığını hepimiz biliyoruz. Bir
litre yağın markete gelinceye kadar
maliyetine binen kalemleri de tah-
min etmek zor değil. Raflarda gör-
düğümüz fahiş fiyatlar, tüketicileri
rahatsız ettiği kadar üreticileri de
üzmekte. Butik üretilmiş yağlar bir
kenara ama çiftçiden 14’e alınan
bir yağın 20 liranın üzerinde satıl-
masının hem tüketimin azalma-
sına, hem de kullanılmış meşrubat

şişelerinde zeytinyağı süsü veril-
miş kontrolsüz satışların artma-
sına neden olduğunu
düşünüyoruz.

� Sadece raf fiyatıyla bu
iş olur mu?

Eğer raf fiyatları normal-
leşirse, bu çarpan etkisi yaratır.

Zeytin ve zeytinyağında en
önemli konu tüketimdir. Sağlıklı

nesiller yetiştirebilmemiz için her-
kesin daha duyarlı olması lazım.
Zeytini tüm öğünlerde tüketmeli-

yiz, en iyi karbonhidratlardan biri-
dir. Bunu illa doktorunuzun söyle-
mesine gerek yok.

� Zeytinyağında tüketim ne du-
rumda?

Türkiye'de yılda 200 bin ton
zeytinyağı üretiliyor. Oysa nüfusu-
muz 80 milyon. Zeytinyağı, bugün
7'den 77’ye herkesin kullanabile-
ceği bir ürün. Kolesterole, tansi-
yona, obezite gibi tüm hastalıklara
iyi geliyor. Normalde 200 bin ton
zeytinyağının yetmemesi gerekiyor.
Demek ki; ülke olarak, dünyanın
en sağlıklı yağını tüketmiyoruz.

� İç tüketimin artması konu-
sunda öneriniz nedir?

İlk önerimiz şu: Bir kere sağ-
lıklı bir hayat için zeytin ve zeytin-
yağı kullanın. Ancak bunun için de
insanların teşvik edilmesi gereki-
yor. Zeytin ve zeytinyağını çocuk-
larımıza daha iyi anlatmalıyız.
Okullarımızda çocuklarımıza zey-
tin, zeytinyağını anlatmalıyız, sağ-
lık ve fen derslerinde bu konuyu
işlemeliler. Bu durum, çocukları-
mızın evlerinde ailelerini zeytin-
yağlı yemeklere yönlendirmesinde
büyük etkisi olacaktır. 1 milyon ton
diğer bitkisel yağları ithal edeceği-
mize daha çok zeytinyağı üretelim

ve daha çok sağlıklı zeytinyağı kul-
lanalım.

� Bu konuda devletten beklenti-
niz var mı?

Bu konu sağlığı temelden ilgi-
lendirdiği için memleket meselesi
olarak ele alınmalı. Bugün hasta-
nelerimizde yatan 1 milyon kişiye
yemek veriliyor. Bu yemeklerin iç-
eriği, devlet tarafından onaylanı-
yor. Yemek yapan firmalar için
şartnameye, “Zeytinyağı kullanıl-
sın” diye madde eklenirse, iyileşme
süreçlerine katkısı olacağını ve
hastaneden çıktıklarında da kul-
lanmaya devam edip sağlıklarını
koruyacaklarını ve bu sayede ülke-
nin sağlık giderlerinin azalacağını
düşünüyoruz.

� Önümüzde seçim var, sektörel
açıdan bir beklentiniz var mı?

Sofralık zeytine prim talepleri-
miz yıllardır ülkemizin geçtiği
zorlu zamanlar nedeniyle hep erte-
lendi, şimdi tam zamanı. Hazır
müjde paketleri açılırken, bir güzel
haber de gerçekten hak eden cefa-
kar zeytin çiftçisi bekliyor. Bunun
dışında perakende satışlarda yüzde
8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürül-
mesi de yine sektörümüzde pozitif
bir ivmeye neden olur.

Okul ve hastanelere
‘zeytin’i sokmalıyız

Okul ve hastanelere
‘zeytin’i sokmalıyız

Okul ve hastanelere
‘zeytin’i sokmalıyız

Okul ve hastanelere
‘zeytin’i sokmalıyız
Okul ve hastanelere
‘zeytin’i sokmalıyız

KADİR ÇETİNKAYA

kadir.cetinkaya@kanalben.com

Akhisar
Ticaret
Borsası
Başkanı

Alper
Alhat, Ben

Haber’e ko-
nuştu;

“Zeytin,
hastane-

lerde
yemek da-

ğıtan fir-
maların

şartname-
sine

eklenmeli.
Ayrıca, ders

konusu
olarak

okullarda
çocukları-
mıza anla-

tılmalı”
dedi

AKHİSAR’IN ZEYTİNİ KİTAP OLUYOR
Akhisar Ticaret Borsası, ‘Zeytinli Ye-

mekler’ kitabıyla kahvaltıda tüketilen zeyti-
nin lezzetini öğle ve akşam yemeklerine de
taşıyacak. Kitabı kaleme alan ünlü yemek
yazarı Sahrap Soysal, “Binlerce yıllık geç-
mişi olan bu güçlü, asil ve sevimli ağaca hep
hayranlık duymuşumdur. Düşünsenize
ölümsüz zeytin ağacının dalları barışın sim-
gesi, zeytin ise kutsal kitaplarda geçen bir
meyve. Bir şaşırtıcı gerçek de; bu mucizevi
meyveden yeterince faydalanmıyoruz” dedi.

Okul ve hastanelere
‘zeytin’i sokmalıyız

AAllppeerr  
AAllhhaatt
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Fransa’nın Paris’i, İn-
giltere’nin Londra’sı,
Hollanda’nın Amster-

dam’ı, İspanya’nın Barselo-
na’sı… Avrupa’nın en
bilindik, belki de ‘en özgür’
olan kentleri. Peki ya
Türkiye’de?
İstanbul mu?
İzmir mi? An-
kara mı? Konu
özgürlük, de-
mokrasi, yaşana-
cak kent olunca
ilk akla gelen şüp-
hesiz İzmir olu-
yor... Varsayımsal
değil, rakamsal bir sonuç bu.
Brookings Enstitüsü’ne göre,
İzmir dünyanın en hızlı büyü-
yen 4. metropolü… Geçtiğimiz
yıl 24 bin 618 kişi, İzmir’e göç
etti. Bunun 18 bin 506 kişilik
kısmı, İstanbul’dan geldi.
İzmir’e 2017 yılında göç eden-
lerin yüzde 44’ü, yüksekokul
mezunlarından oluştu.

Gözde kent
konumunda

Özellikle beyaz yakalıların
kent stresinden kaçma ve daha
kaliteli bir hayat arayışı, İz-
mir'in yeni gözde kent olmasına
neden oldu. Kentin yaşam kali-
tesinin yüksek, hayat pahalılığı-
nın ise İstanbul'a oranla düşük
olması; özgürlük ve demokratik
algısının diğer kentlere oran-
lara yüksek olması, İzmir terci-
hinin öne çıkmasına yol açıyor.

Şirketlerin de
tercihi oldu

Düne kadar, emeklilik
planlarının yapıldığı, ‘küçük bir
sahil kasabasını’ andıran İzmir,
şimdilerde büyük şirketlerin
merkezlerini taşıdığı, sanayileş-
menin giderek arttığı, markalı
konut üreticilerinin yatırımla-
rıyla hızla büyüyen ve beyin
göçü alan bir kent konumuna
geldi. Başta İstanbul olmak
üzere; orta ve üst düzey yöneti-
cilerin daha fazla tercih ettiği
bir şehir haline geldi. Beyaz ya-
kalı göç alan şehirler sıralama-
sında zirveye yükseldi. Yapılan
araştırmalara göre;
her 10 yönetici
adayından 4’ü İz-
mir’de iş aramaya
başladı.

Nitelikli

göç, tersine

döndü!
İstanbul’daki trafik, aşırı betonlaşma ve yavaşlayan sosyal etkileşim İzmir’e göçü

hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl sadece İstanbul’dan 18 bin 506 kişi, Ege’nin incisini tercih
etti. Bunların yüzde 44’ü ise en az yüksekokul mezunu olarak kayıtlara geçti

KENTİNSONYILLARDAALDIĞIBÜYÜKGÖÇÜNARDINDAN,HERKESİN AKLINDAO SORUVAR:

Akademisyenler, yaşa-
nan bu yoğun göçün
hem eksi, hem de artı

yönlerini değerlendirdi. Ko-
nuyla ilgili İzmir Ekonomi
Üniversitesi Sosyoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Nuran Erol Işık ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İbrahim
Kaya, Ben Haber'in sorula-
rını yanıtladı.

� İzmir bugüne kadar
hep göç veren bir şehir oldu.
Ama geçen yıl baktığımızda;
İzmir'e 24 bin 618 kişi göç
etmiş durumda. Sebebi nedir?

PROF. DR. NURAN
EROL IŞIK: İzmir, tarihsel
olarak göç olgusunun mer-
kezinde bir şehir. Artan
göçün en önemli nedenleri
kültürel ve ekonomik olarak
ikiye ayrılabilir.

Diğer büyük şehirlerde
ortaya çıkan sosyal prob-
lemlerin tehdit ediciliğinin
artması, gündelik hayatın
içinde çocuk ve kadınların
yaşam alanlarının kısıtlan-
ması, korku kültürü, daha
iyi yaşam kalitesi beklentisi
algısı, insanların İzmir'i ter-
cih etmelerinin en önemli
nedenleri arasında yer al-
maktadır.

“İş olanakları”
İzmir ve çevresinde is-

tihdam olanaklarının ani ar-
tışına tanıklık etmesek de
beyaz yakalıların 'self-em-
ployment' dediğimiz kendi
öz sermayeleri ile farklı iş
olanakları arayışlarının da
bu manzara içinde yer aldığı
görülmektedir.

Ayrıca İzmir'in coğrafi
konumunun avantajlarını
da dikkate almak gereki-
yor.

PROF. DR. İB-
RAHİM KAYA:
İzmir, ‘kültürel
yaşam’ açısından
Türkiye’de
önemli bir
model olma yo-
lunda. Sosyal ve
kültürel an-
lamda çeşitlilik
ve zenginlik, İz-
mir’de dikkat
çekmekte.

“Yaşam
biçimi rahat
ve güvenli”

Ayrıca, ‘modern’
yaşam biçiminin en rahat
kökleştiği ve nefes aldığı bir
kent İzmir. İnsanlar yaşam
biçimleri nedeniyle rahatsız

edilmedikleri toplumsal
çevreyi önemser. Güven
duyduğu kentlerde yaşa-
mayı tercih eder. Bunun dı-
şında, her ne kadar İzmir
bir sanayi kenti olmasa da,
tarım ve hizmet sektörleri
açısından ülkenin en
önemli şehirlerinden biri.

� Nitelikli göç tersine
döndü denebilir mi?

PROF. DR. NURAN
EROL IŞIK: Bu sürece
aynı zamanda 'yaşam biçimi
göçü' adı veriliyor. Bu nok-
tada İzmir, diğer şehirlere
kıyasla daha esnek ve tole-
ranslı bir kent kültürü su-
nuyor.

“Beyin göçü”
Her kent birtakım prob-

lemleri barındırdığı gibi,
kendisine dair bir algılar ve
tutumlar öbeği de oluştu-
rur. Hangi kesimin, hangi
değerler ışığında kim
veya kim-
leri

dışladığı ya da bağrına bas-
tığı karmaşık bir sosyolojik
olgudur.

PROF. DR. İBRAHİM
KAYA: Evet daha önce söy-
lediğim gibi, beyaz yakalılar
ama özellikle ‘iyi kazanan’
beyaz yakalılar arasında İz-
mir’de yaşama isteği ol-
dukça güçlü. Nitelikli
insanların önemli bölümü
İzmir’e göç kararı veri-
yorsa, bu elbette İzmir’e yö-
nelik bir ‘beyin göçü’
anlamına da gelmektedir.

� Dünyanın en hızlı bü-
yüyen 4. metropolü olan İz-
mir'de bu durum ne gibi
zararlar doğurur, kazanım-
lar nelerdir?

PROF. DR. NURAN
EROL IŞIK: Göç, kendi
içinde ekonomik ve sosyo-
lojik artı ve eksileri olan bir
olgudur. İstihdam açısından
kuşkusuz etkisi olacaktır.

Ne var ki; göç edilen
yerler, yaşam bi-

çimleri
açı-

sından olumlu ve olumsuz
birtakım sonuçlara gebedir.
(Örneğin; emlak piyasasının
kontrol edilemez yükselişi,
trafik yoğunluğunun art-
ması, kentsel doku gibi.)

PROF. DR. İBRAHİM
KAYA: Kentlerin büyümesi,
pozitif sonuçlarının yanı sıra
negatif sonuçlar da doğur-
maktadır. Kentin dokusu,
eğer kontrollü ve planlı bir
kentleşme süreci izlen-
mezse, bozulabilir. Kente
yeni gelenler ile yerliler ara-
sında ekonomik, kültürel ve
siyasal uyumsuzluklar ve çe-
kişmeler baş gösterebilir.

Artı da var, eksi de
Güvenli şehir olmakla,

haklı biçimde övünen İzmir,
bu yaşanabilecek gerilimler-
den ötürü ne yazık ki gü-
vensiz bir kente dönüşebilir.
Ancak, diğer taraftan da bü-
yümek elbette olumlu so-
nuçlar da getirir. Ülkenin
uzun süre ekonomik, kültü-
rel, ticari sahalarda merkezi
olan İstanbul’dan bu unva-
nını alabilir İzmir. İyi bir
kent planlamasıyla büyü-
yen nüfus dezavantaj ol-
maktan ziyade avantaja
dönüştürülebilir.

� İzmir'de yaşayan yerel
kesimde göç ile birlikte şeh-
rin dokusunun bozulacağını
düşünüyor. İzmir, İstanbul-
laşır mı?

PROF. DR. NURAN
EROL IŞIK: Bazı sınıflar
ve gruplar sürecin avantaj-
larından bahsedebilirken
(emlak piyasası örneği)
bazı gruplar ise kendi
yaşam biçimlerinin yeni
gelenler tarafından tahrip

edildiğini söyleyebiliyor-
lar. İzmir'in, 'İstanbul-

laşması' ifadesi çok
farklı faktörlere çağ-
rışım yapan bir ifa-
dedir.

PROF. DR.
İBRAHİM
KAYA: Göç alan
bütün kentlerde
yerliler veya
oraya daha önce-
den göç yoluyla
gelmiş olanlar
yeni göçlere çok

sıcak bakmayabili-
yor. Daha önce söy-

lediğim gibi, eğer
kontrollü ve planlı bir

kentleşme süreci izlen-
mezse, zaten bazı açılar-

dan ciddi anlamda kent
görüntüsünden uzak olan
İzmir, çok daha vahim so-
nuçlarla karşılaşabilir.

İzmir, İstanbullaşır mı?İzmir, İstanbullaşır mı?İzmir, İstanbullaşır mı?İzmir, İstanbullaşır mı?İzmir, İstanbullaşır mı?
OTOYOLUN
PAYI BÜYÜK

Bu yılın sonunda tamamlan-
ması beklenen İzmir-İstan-
bul Otoyolu Projesi’nin, iki
kent arasını 3.5 saate düşü-
recek olması ilginin katlana-
rak artmasında büyük paya
sahip. Nitekim, bugün bak-
tıığımızda Avrupa Yaka-
sı'ndan Anadolu Yakası'na
geçmek çoğu zaman 2-3

saati bulabiliyor.

ŞİRKETLER
TAŞINIYOR

Dünyanın en büyük sigorta
ve varlık yönetimi şirketle-
rinden olan Allianz, geçti-
ğimiz ay, Türkiye'deki

operasyon merkezini tama-
men İzmir'e taşıdı. Hatta
Alman sermaye Allianz'ın
ardından, başka şirketle-
rinde bu hamleyi kısa za-
manda gerçekleştirmesi

bekleniyor.

MARKALI
KONUT YATIRIMI
Markalı konut üreticileri,
gayrimenkul sektörünü de
hareketlendiriyor. Dünyanın
en önemli gayrimenkul da-
nışmanlık firmaları arasın-
dan gösterilen İngiltere
menşeili Knight Frank'ın

yaptığı son araştırmaya göre
İzmir, dünyanın 150 metro-
polü arasında konut değer
artışında 2'. sırada yer aldı.

KALİTELİ
EĞİTİM

Türkiye'de kaliteli eğitim
denilince ilk başta akla
gelen kentlerden biri de
İzmir oluyor... Özellikle
son dönemde kolejlere

şehir dışından gelen talep-
ler giderek artıyor.

Çocuklarının iyi bir eğitim
alabilmesi için aileler de iş

hayatlarını İzmir’e
taşımaktan kaçınmıyor.

� Aşırı betonlaşma. Az yeşil ve açık alan. � Aşırı kalaba-
lık. � Ulaşım sıkıntısı nedeniyle yavaşlayan sosyal etkileşim. �

Artan hoşgörüsüzlük. � Hayat pahalılığı. � Çocuklar için doğru okul ve
iyi eğitim olanaklarına ilişkin yüksek bütçeler. � Ege’de olma arzusu. � Do-

ğaya ve denize yakınlık. � Daha huzurlu ve daha hoşgörülü hayat tarzı olduğunu
dair geniş algı. � Yapımı devam eden İstanbul-İzmir otoyolunun İzmir’e ve İz-

mir’den ulaşımı kolaylaştıracağı düşüncesi. � Tren ve metro olanaklarıyla İzmir’in
şehir merkezinden çevre bölgelerine ulaşımın kolaylaşması. � İzmir’in çevre ilçelerinde
beyaz yakalılara ihtiyaç duyulan önemli büyük yatırımların gerçekleşmesi. Aliağa’da pet-
rokimya tesisleri, Tire’de var olan tarımsal sanayi yatırımları � Bazı global şirketlerin

maliyetlerini düşürmek ve nitelikli işgücünden faydalanmak amacıyla operasyonlarını İz-
mir’e taşıması veya taşımaya hazırlanması. � Öğrencilik veya iş hayatının bir döneminde

yolu İzmir’den geçmiş olan beyaz yakalıların tekrar İzmir’e dönme isteği.
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İZMİR'E GÖÇÜN
ASIL NEDENLERİ;

İzmir, İstanbullaşır mı?

CANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com
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Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, 4 yıllık görev
süresi boyunca hayata geçir-

diği proje, yatırım ve hizmetleri
düzenlediği tanıtım toplantısı ile
anlattı. Mahalle muhtarları, bele-
diye meclis üyeleri, siyasi partile-
rin temsilcileri, basın ve sivil
toplum kuruluşları temsilcilerinin
katıldığı toplantı, Bornova Beledi-
yesi Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Bornova Belediyesi’nin 2014 yılın-
dan bu yana yaptığı çalışmaların
anlatıldığı filmin gösterimiyle baş-
layan toplantı, bir sürprizle devam
etti. Başkan Atila’nın aday aday-
lığı sürecinde ailesi ile birlikte
konuk olduğu televizyon programı
da gösterildi. Başkan Atila ve Eşi
Hikmet Atila’nın bu sürpriz karşı-
sında bir hayli duygulandıkları
gözlendi.

“Ortak aklı
ilke edindim”

Doğup büyüdüğü ve baba olup
çocuklarını büyüttüğü kente bele-
diye başkanı olmanın kendisine
büyük mutluluk ve gurur verdiğini
söyleyen Başkan Olgun Atila,
“Bornova Bizim Evimiz sloganı ile
çıktığımız yolda hizmet anlayışının
ilk sırasına ortak akıl ilkesini koy-
duk ve Bornova Belediyesi’nin 5
yıllık strateji planını bu doğrul-
tuda yaptık. Göreve geldiğim gün-
den beri bu anlayıştan hiç
vazgeçmedim. Tek adamlığa hep
karşı oldum” dedi.

“Statla birlikte
adımızı dünya duydu”

Çevre ve temizlikten park-
bahçelere, yeni kültür merkezle-
rinden modern pazaryerlerine
yaptıkları çalışmaları ve ha-
yata geçirdikleri projeleri
anlatan Başkan Atila, spor
ve sosyal alandaki projele-
riyle tüm Türkiye’ye
örnek olduklarını vurgu-
ladı. Süper Lig maçlarına
ev sahipliği yapan Bor-
nova Stadı sayesinde Bor-
nova adını dünyanın
duyduğunu anlatan Atila,
“Burada oynanan maçları
milyonlarca kişi ekran ba-
şında izliyor. Belki Süper
Lig’in şampiyonu bile kupasını

Bornova’da havaya kaldıracak.
Tüm bunlar kentimizin tanıtımı
için çok önemli” diye konuştu.

Tasarım, İnovasyon ve
Turizm Kenti

İzmir’in en çok yeşil alana
sahip ilçesi Bornova’da, Dost
Market ile tüm Türkiye’ye örnek
olduklarını belirten Başkan Atila,
sanayi ve eğitim kenti kimliğinin
yanına ‘Ta-

sarım, İnovasyon ve Turizm
Kenti’ olma hedefini koyduklarını
söyledi. Atila, “Bu hedef doğrul-
tusundaki Konuşan Duvarlar pro-
jemiz sayesinde binaların
görüntüsü ile rahatsız veren cep-
heleri hatıra fotoğrafı çekilen
alanlara dönüştürdük. İlçenin dört
bir yanını tematik heykeller ve
kent mobilyaları ile donattık. Bor-
nova Kent Gezileri’ni başlattık”
dedi.

“Çocuklarımız için
özel projeler”

Bir eğitim kenti
olan Bornova’da ço-

cuklara yönelik
çok özel proje-
leri hayata geçi-
receklerini
ifade eden
Başkan Olgun
Atila, “3.500
metrekare
alanda 20 mil-
yon TL’ye mal
olacak Çocuk

Dünyası’nın te-
melini Kazım

Dirik Mahalle-
si’nde atıyoruz. 35

bin metre kare alanda projelendi-
rilen Karaçam Çocuk Köyü ile Pı-
narbaşı’nda 24 bin metrekarelik
alanda tasarlanan Hayal Bornova
ise ardından gelecek projelerimiz.
Bu üç proje tamamlandığında
İzmir dışından bile aileler çocuk-
ları ile birlikte tatil için Borno-
va’ya gelecek” ifadelerini kullandı.

“Hep işimizi yaptık”
Ülkenin zor bir dönemden

geçtiğini vurgulayan Bornova Be-
lediye Başkanı Olgun Atila, “Gö-
reve geldiğimiz 2014 yılından
bugüne üç seçim, bir referandum,
bir darbe girişimi yaşadık. Bu zor
süreçte yüksek demokrasi kültü-
rümüz sayesinde Bornovalılar ola-
rak hiç ayrışmadık. Hiçbir
olumsuzluktan etkilenmedik. Hep
işimizi yaptık. Böylesi bir dö-
nemde varını yoğunu ortaya
koyan tüm çalışma arkadaşlarıma
ve tüm Bornovalılara teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

Toplantının sonunda katılım-
cıların sorularını da yanıtlayan
Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila “Benim derdim, aşkım Bor-
nova” sözleriyle konuşmasını ta-
mamladı.

BENİM DERDİM
AŞKIM BORNOVA
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 4 yıl-
lık görev süresi boyunca hayata geçirdiği
proje, yatırım ve hizmetleri tanıtım toplan-
tısı ile anlattı. Başkan Atila, seçimler, refe-
randumlar ve darbe girişimlerinin yaşandığı
zor süreçte hep işlerini yaptıklarını belirte-
rek, “Benim derdim, aşkım Bornova” dedi.
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proje, yatırım ve hizmetleri tanıtım toplan-
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Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 4 yıl-
lık görev süresi boyunca hayata geçirdiği
proje, yatırım ve hizmetleri tanıtım toplan-
tısı ile anlattı. Başkan Atila, seçimler, refe-
randumlar ve darbe girişimlerinin yaşandığı
zor süreçte hep işlerini yaptıklarını belirte-
rek, “Benim derdim, aşkım Bornova” dedi.

Bornova Belediyesi, son 4 yılda yaptığı fiziki ve sosyal yatırım-
larla Bornova’nın çehresini değiştirdi. Son 4 yılda 229 milyon 731
bin liralık fiziki, kültürel, sağlık ve sosyal yardım alanında yatı-
rım yapıldı. Bornova Stadı İzmir’in bu konudaki sorununu çözdü.
Atatürk Spor Kompleksi salon sporlarının yeni adresi oldu. Son
bir yıl içinde Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ile Pınarbaşı Kül-
tür Merkezi’ni hizmete açıp Doğanlar Kültür Merkezi’ni de ta-
mamlama aşamasına getiren Bornova Belediyesi, ihtiyaç
sahiplerine ücretsiz market alışverişi yapma imkanı sunan Dost
Market’in sayısını dörde çıkarırken, dezavantajlı kesimlere özel
kafeteryalarıyla desteğe ihtiyaç duyanlara omuz verdi.

İlçeye 4 yılda
230 milyon lira
yatırım yapıldı,
herkese ulaşıldı

Çocuklara yönelik olarak
Çocuk Dünyası, Çocuk
Köyü ve Hayal Bornova

projelerini hazırlayan Bornova
Belediyesi, bunlardan ilkinin
yapımına başladı. Bornova
Çocuk Dünyası’nın temeli tö-
renle atıldı.

Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila’nın ev sahipliğinde
gerçekleşen tören, İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, belediye meclis üye-
leri, muhtarlar, vatandaşlar ve
çocukların katılımıyla gerçek-
leşti. Belediye Başkanı Olgun
Atila, “Çocuk Dünyası Projesi
tamamlandığında Türkiye’nin
dört bir yanından aileler
İzmir’e gelecek. Ardından Ka-
raçam’da doğayla iç içe bir or-
tamda projelendirdiğimiz
Çocuk Köyü ve Pınarbaşı’nda
hayata geçireceğimiz Hayal
Bornova projeleri gelecek”
şeklinde konuştu.

Büyükşehir’e ve projeye
katkı koyan Yaşar Grubu ile
projenin mimarlarına teşekkür
eden Başkan Olgun Atila, ko-
nuşmasını; “Biz Bornova Bele-
diyesi olarak geleceğe yatırım
yapıyoruz. İzmir, bu ülkenin
umudu. Bu anlayışla çalışıyo-
ruz, çalışmaya da devam ede-
ceğiz” sözleriyle noktaladı.

Geleceğin projesi
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Aziz Kocaoğlu ise yıllardır
sanayi ve eğitim kenti kimli-
ğiyle ön plana çıkan Borno-
va’nın önünde büyük bir
değişimin söz konusu olduğunu
söyledi. Başkan Kocaoğlu,
“Çocukların bilimin ışığında
yetişmesi, İzmir’in bir tasarım
ve inovasyon kenti olması çok
önemli. Bu proje de bu amaca
yani; çocuklarımıza, geleceği-
mize yönelik bir proje” ifade-
sini kullandı.

Çocuklara
özel bir
dünya!

Bir belediye başkanının he-
definin kentin yaşam kalitesini
topyekün yukarı çekmek olması
gerektiğine vurgu yapan Aziz
Kocaoğlu, “Bunu yaparken de
popülist yatırımlardan kaçın-
mak, doğru yatırımları gemiyi
karaya oturtmadan yanaştırmak
gerekiyor. İşte Olgun Atila bunu
yapıyor. Kendisine çok teşekkür

ediyorum. Bizden sonraki jene-
rasyonun en başarılı isimlerin-
den. Bir Bornovalı olarak
kendisini çok yakından tanıyo-
rum. Böyle bir değeri ülke siya-
setine kazandırdığım için çok
mutlu ve gururluyum. O, hayal
peşinde koşmayan, gerekenleri
yapan, sadece kentine hizmet
etmek için yarışan bir isim” dedi.

Kocaoğlu’ndan
Atila’ya övgü

Kocaoğlu’ndan
Atila’ya övgü

Kocaoğlu’ndan
Atila’ya övgü

Kocaoğlu’ndan
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Kocaoğlu’ndan
Atila’ya övgü

Kocaoğlu’ndan
Atila’ya övgü

Üç gün, üç gece kiraz festivali
Bornova Belediye-

si’nce bu yıl beşincisi
düzenlenen Kiraz

Festivali, büyük bir coş-
kuya sahne oldu. Bornova
Belediyesi’nin mahalle sta-
tüsü alan köyleri ekono-
mik ve sosyal olarak
kalkındırmak amacıyla
başlattığı ‘Doğa ve Köy
Turizmi’ projelerinin ilki
olarak hayata geçirilen
Festival’in beşincisi de,
başta Bornovalılar olmak
üzere pek çok İzmirliyi
Beşyol’da buluşturdu.

Bu yıl Festival’in ilk iki
günündeki etkinlikler Bor-
nova Cumhuriyet Meyda-
nı’nda yapıldı. İzmirlilerin
Beşyol Kirazı’nı satın alma
imkanı bulduğu cuma ve
cumartesi günleri Festival
heyacanı Bornova’nın mer-
kezine taşındı. Festivale
Başkan Olgun Atila’nın
yanısıra MHP İzmir eski
Milletvekili Murat Koç,
İlçe Tarım Müdürü Ruh-

şan Özdemir Çiftçi, Bor-
nova Ziraat Odası Başkanı
Cengiz Derici, meclis üye-
leri ve muhtarlar katıldı.

Farklı konserler
Bornova Belediyesi’nin

kaldırdığı servislerin yanı
sıra kendi imkanlarıyla da
festival alanına gelen va-
tandaşlar renkli bir gün ge-
çirdi. Üreticiler Festival
alanındaki stantlarında ki-
razlarını sergileyip satış
yaptı. Renkli gö-
rüntülere sahne
olan Festival’de
Ege Yörükleri Kül-
tür ve Dayanışma
Derneği ile İzfem
Halkoyunları Eki-
bi’nin folklör göste-
rileri büyük bir
ilgiyle izlendi. Et-
kinlikte Selda
Kesgi, Ceyhun Şiş-
manoğlu ve Bor-
nova Band sahne

aldı. ‘Kiraz Yetiştiriciliği
Teşvik Yarışması’nda en
güzel kirazlar belirlendi.
Ayrıca Festival alanına
gelen vatandaşlara çeki-
lişle, çeşitli mutfak gereç-
leri hediye olarak dağıtıldı.
Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, alanda tek
tek stantları gezerek vatan-
daşlarla sohbet ederken,
eşi ile birlikte karanfillerle
anneler gününü kutladı.
Başkan Atila, İzmirlilerle
birlikte gösterileri izledi.

Bornova Beledi-
yesi’nin “Yerelde

Kalkınma Hamlesi”
anlayışıyla doğa ve
köy turizmini geliş-

tirmek için başlattığı
Kiraz Festivali be-

şinci yılında da
büyük ilgi gördü.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 4 yıl-
lık görev süresi boyunca hayata geçirdiği
proje, yatırım ve hizmetleri tanıtım toplan-
tısı ile anlattı. Başkan Atila, seçimler, refe-
randumlar ve darbe girişimlerinin yaşandığı
zor süreçte hep işlerini yaptıklarını belirte-
rek, “Benim derdim, aşkım Bornova” dedi.

Aziz
Kocaoğlu
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İzmir Emlakçılar Odası Başkanı
Mesut Güleroğlu'na göre; İzmir'deki
emlak fiyatlarının artmasında, faiz

oranlarının düşmesi önemli rol oynuyor.
Faiz oranlarının düşmesinin talep do-
ğurduğunu ve bunun da fiyatları yükselt-
tiğini ifade eden Güleroğlu; "Özellikle
Üçkuyular bölgesinde büyük rağbet var"
dedi.

İzmir'e göçün son zamanlarda katla-
narak artması, kentin dünyanın en hızlı
büyüyen 4. metropolü olması, İzmir-İs-
tanbul arasını 3.5 saate düşürecek olan
otoyolun yüzde 80 oranında tamamlan-
ması, Çanakkale Köprüsü'ne bağlanacak
olan Çandarlı otoyolunun yapımının
sürmesi ve İzmir-Antalya otoyolunun
proje çalışmalarının tamamlanması ve
faiz oranlarındaki düşüşler gibi etkiler
sonucu İzmir'de satılık konut fiyatla-
rında bir yılda yüzde 31 artış gözlendi.

İzmir, küresel
ligde 2. sırada

Hatta öyle ki; İzmir, merkezi Lon-
dra'da olan 'Knight Frank Global Resi-
dential Cities Indec'in araştırmasına
göre, konut fiyatları en çok artan şehir-
ler arasında küresel ligde ikinci sırada
yer aldı.

Raporda, Türkiye’de yakın zamanda,
orta üst segmentin, kalabalıklaşan ve
yaşam kalitesi her geçen gün bozulan İs-
tanbul’u bırakıp İzmir’e taşınmasının bu
kentteki emlak fiyatlarında önemli bir
artışa yol açtığına dikkat çekildi.

"Üçkuyular'a
büyük rağbet var"

28 yıldır gayrimenkul alanında çalı-
şan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı
Mesut Güleroğlu, artan konut fiyatla-
rında faiz oranına dikkat çekerek; "Faiz
oranları birçok bankada indirilmeye baş-
landı. Bunun avantajlarını görüyoruz.
Dezavantajı nedir derseniz, faiz oranları
düştüğü zaman otomatikman talep olu-
yor ve fiyatlar yükseliyor. Üçukuyular
bölgesinde de özellikle, sıcak su termali-
nin olmasından kaynaklı büyük rağbet
görüyor. Özellikle yabancılar tarafından
buraya ilgi büyük" dedi.

İstanbul'dan
büyük inşaat göçü

İzmir'de son zamanlarda inşaat gö-
çünde artış olduğunu ifade eden
Güleroğlu; "İstanbul'daki firmaların
hepsi yavaş yavaş İzmir'e gelmeye baş-
ladı. Tek sıkıntımız artık İzmir'de yer
bulamıyoruz, arsa bulamıyoruz. Beledi-
yelerin arsa üretmesini istiyoruz. Çünkü
şuanda ancak kentsel dönüşüm için de-
ğerlendirilen yerler var ve geriye kalan
az kısımda inşaat yapılabiliyor. Tabi bu
da arsa maliyetini yükselttiği için, konut
fiyatları yükseliyor "şeklinde konuştu.

"Kent hala ucuz"
Şuanda İstanbul ve Ankara'ya göre

İzmir hala ucuz." diyen Güleroğlu;
"Şimdi düşünün Sarıyer'de bir daire
sattığınızı, 1 buçuk- 2 milyon lira. Bu-
raya gelip 2-3 tane daire alma şansınız
var. İstanbul, İzmir'e göre daha pahalı.
Haliyle, inşaat malzemeleri dünyanın
neresine giderseniz gidin aynıdır. Yani
Van'daki inşaat maliyeti ile İzmir'deki
inşaat maliyeti farklı değildir. Sadece
arsa paylarından dolayı bu sıkıntı ya-
şanmakta" dedi.

İzmir emlak piyasasında hayata ge-
çirilecek dev projeler de birçok böl-
gede arazi ve konut fiyatlarında artış
olmasına neden oldu.

Özellikle Balçova'da Üçkuyular ve
İnciraltı bölgesinde projelendirilen İs-
tinyepark Alışveriş merkezi ve tüpge-
çit projeleri arsa ve konut fiyatlarını
arttırdı.

Son iki yıl içinde Balçova'da metre-
kare fiyatları bin 500 liradan 2 bin 500
liraya yükseldi. Bu projelerin hayata
geçmesiyle metrekare fiyatlarının
yüzde 100 artabileceği ihtimali emlak
kulislerini hareketlendirdi.

Güleroğlu, Balçova'nın tüp geçit ve
İstinyepark projeleri nedeniyle emlak
yatırımı açısından en gözde bölgeler-
den biri haline geldiğini söyleyerek;
"Balçova, tüpgeçit ve İstinyepark pro-
jelerinden etkilenecek. Bölgede met-
rekare fiyatları bin 250 liralardan 2 bin
500 liralara kadar çıktı. Bu projelerin
hayata geçmesiyle 5 bin liraları gör-
mek hayal değil." dedi.

Öte yandan, İstinyepark'ın, böl-
geye dezavantıjını değerlendiren Gü-
leroğlu; "AVM'lerin yoğunluğundan
dolayı, trafikte insanlar sorun yaşaya-
biliyor. AVM'nin de oraya gelmesinin
dezavantajı, trafik sıkışıklığı yarata-
caktır" ifadelerini kullandı.

İzmir'de hayata geçirilen birçok dev projeden birisi olan
İstinye Park AVM, Balçova'nın Üçkuyular bölgesindeki
emlak fiyatlarını uçurdu. Son iki yıl içinde Balçova'da

metrekare fiyatları bin 500 liradan, 2 bin 500 liraya yük-
seldi; fiyatların yüzde 100 artacağı öngörülüyor

Üçkuyular
'altın' oldu
Üçkuyular
'altın' oldu
Üçkuyular
'altın' oldu
Üçkuyular
'altın' oldu
Üçkuyular
'altın' oldu Mustafa Kemal Paşa, BBAANN--

DDIIRRMMAA  Vapuru ile Sam-
sun’a gelmektedir.

Bu arada Samsun’daki İngiliz
İşgal Kuvvetleri Tabur Komuta-
nı’na, çok gizli bir mesaj gelmiştir.

Bu mesaj; Mustafa Kemal
Paşa’nın TTUUTTUUKKLLAANNIIPP, İstan-
bul’a gönderilmesini emretmekte-
dir. 

� � �

BBuu  oollaayyıı  aannllaattaann;;  2277  MMaayyııss  MMiillllii
DDeevvrriimm  DDeerrnneeğğii  GGeenneell  BBaaşşkkaannıı
EEmmeekkllii  HHaavvaa  AAllbbaayy  HHüüsseeyyiinn  AAvvnnii
GGüülleerr’’ddiirr……  

Albay Hüseyin Avni Güler, İn-
giltere’de uçuş eğitimi için bulun-
maktadır ve SSaammssuunn’’ddaakkii  İİnnggiilliizz
İİşşggaall  KKuuvvvveettlleerrii  TTaabbuurr
KKoommuuttaannıı  oollaann  eemmeekkllii
BBiinnbbaaşşıı  MMrr..SSaalltteerr’’ii  ziyaret etmiştir.

� � �

Şimdi Samsun’daki İngiliz İşgal
Kuvvetleri Tabur Komutanı olan
Emekli Binbaşı Mr. Salter’i dinleye-
lim:

� � �

“1919 yılında Piyade Binbaşı
olarak Samsun’daki İngiliz İşgal
Kuvvetli Tabur Komutanı’ydım. 18
Mayıs 1919 günü, İstanbul’daki
bağlı olduğum komutanlığımdan,
‘Mustafa Kemal adında bir Türk
Paşası’nın Bandırma Vapuru ile İs-
tanbul’dan görevli olarak ayrıldı-
ğını, vapurdan gönderdiği telgrafta
istifa ettiğini, şayet Samsun’a gele-
cek olursa, ‘‘ttuuttuukkllaannmmaassıınnıı’’  bildiren
şifreli bir telsiz telgrafı aldım.” 

� � �

Dört gün önce İzmir işgal edil-
miş, durum kritiktir...

BBiinnbbaaşşıı  MMrr..  SSaalltteerr,,  AAttaattüürrkk  iillee
iillkk  kkaarrşşııllaaşşttıığğıı  aannıı  aannllaattmmaayyaa  şşööyyllee
ddeevvaamm  eeddiiyyoorr::      

“…19 Mayıs sabahı, erkenden
iskeleye gittim. Görevimi iske-
lede yapamayacağımı anladım.
Yardımcıma gerekli talimatları ver-
dikten sonra  motoruma atlayıp va-
pura doğru hareket ettim. 

Vapura yanaştım, Rum tercü-
manımla birlikte vapurun merdi-
venlerine tırmandım. Beni
selamlayan iki tayfaya, gemi-
deki yolcu generali görmek istedi-
ğimi bildirdim. Bir tanesi bizi salon
kapısına kadar götürdü. Kapıda
durdum. Herkes ayaktaydı. OOrrttaa--
ddaakkii  ssaarrıışşıınn,,  mmaavvii  ggöözzllüü,,  sseerrtt
bbaakkıışşllıı  kkiişşii  iillee  ggöözz  ggöözzee  ggeellddiimm..  BBiirr
aannddaa  nnee  ssööyylleeyyeecceeğğiimmii  şşaaşşıırrddıımm..  

SSeerrtt  bbiirr  aasskkeerr  sseellaammıı  vveerrddiikktteenn
ssoonnrraa  ffaarrkkıınnddaa  oollmmaaddaann  aağğzzıımmddaann
şşuu  ssöözzlleerr  ddöökküüllddüü::  BBEENN  vvee  TTAABBUU--
RRUUMM  EEMMRRİİNNİİZZDDEEDDİİRR!!....”

� � �

İngiliz işgal komutanı Binbaşı
Mr. Salter, yıllar sonra ülkesine
döndüğünde divan-ı harbe verilir.

Savunmasının sonunda şun-
ları söyler:

“...Görüyorsunuz sayın hakim-
ler, karşınızdaki bu subay, BBaaşşbbaa--
kkaannıımmıızz  DDaavviidd  LLllooyydd  GGeeoorrggee’’uunn;;
‘‘YYüüzzyyııllllaarr,,  nnaaddiirr  oollaarraakk  bbiirr  ddââhhii  yyee--
ttiişşttiirriirr..  ŞŞuu  ttaalliihhssiizzlliiğğiimmiizzee  bbaakkıınn  kkii
2200..  yyüüzzyyııllıınn  ddââhhiissii,,  TTüürrkklleerree  nnaassiipp
oolldduu  vvee  kkaaddeerr  OO’’nnuu,,  bbiizziimm  kkaarrşşıı--
mmıızzaa  ççııkkaarrddıı’’  ddeeddiiğğii,, 20. asrın dâ-
hisi Mustafa Kemal Paşa. Bir anda
onunla karşı karşıya, göz göze gel-
dim. Ne yapabilirdim?”

Binbaşı Mr. Salter, bu savunma-
sının ardından ceza almaktan kur-
tuluyor! 

� � �

Burada iki şeyi tespit ve kabul
edelim;

BBiirr,,  AAttaattüürrkk’’üünn  bbaakkıışşllaarrıınnddaa  ggiizzllii
bbiirr  ggüüçç  oolldduuğğuu……

İİkkii,,  AAttaattüürrkk’’üünn  2200..  yyüüzzyyııllıınn  ddââ--
hhiissii  oolldduuğğuu……  

“Ben ve taburum
emrinizdeyiz…”

CANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com

Nüfusu/150/bin/üzeri/ve/konut/satış/sayısı
yüksek/olan/ilçelerde,/İzmir'de/2018/Nisan/ayında
en/fazla/konut/satışı/Buca/'da/gerçekleşti./2018
Nisan/ayında/Buca'da/857/konut/satılırken,/Buca
'yı/705/konut/satışı/ile/Karşıyaka,/506/konut/satışı
ile/Torbalı,/458/konut/satışı/ile/Karabağlar,/426
konut/satışı/ile/Çiğli,/375/konut/satışı/ile/Bor-
nova,/346/konut/satışı/ile/Konak,/341/konut/satışı
ile/Menemen/ve/330/konut/satışı/ile/Bayraklı
takip/etti./Bir/önceki/yılın/aynı/ayına/göre/Karşı-
yaka,/Torbalı,/Karabağlar,/Çiğli,/Bornova,/Konak
ve/Bayraklı’/da/konut/satışları/düşerken/Buca’da
yüzde/4,3/artış/gerçekleşti.

Konut satışlarında
Buca birinci sırada

Üçkuyular
'altın' oldu

HAMDİ TÜRKMEN



Ülkemizde olduğu
gibi İzmir’de de
son yıllarda alkol

ve uyuşturucu bağımlılı-
ğıyla ilgili büyük bir mü-
cadele veriliyor. Kentte,
madde bağımlılarının yata-
rak tedavi edildiği üç adet
devlet hastanesi bulunuyor,
ancak bu üç hastanenin de
kapasitesi yeterli gelmiyor…

Büyük bir artış var
Yataklı Alkol ve Madde

Bağımlılığı Tedavi Merkezi
(AMATEM) hizmeti veren
hastaneler; Katip Çelebi Ata-
türk E. A Hastanesi (Yeşilyurt)
ve Ege Üniversitesi. Yataklı
Çocuk, Ergen Madde Bağımlıları
Tedavi Merkezi (ÇEMATEM)
hizmeti veren tek hastane ise Te-
pecik Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi. Bu 3 hastanede de, yeni
hastalara sıra gelmek bilmiyor.
Hastanelerde kapasitelerinin ta-
mamının dolu olması ise; günü-
müzde bağımlılığın arttığını
gösterirken, hastanelere yapılan
başvurulara zamanında karşılık ve-
rilemiyor.

“Yüzlerce hasta sırada”
Devlet hastanesinde çalışan ve

adını vermek istemeyen AMA-
TEM yetkilisi; yüzlerce insanın
yatakta müşahede altına alınabil-
mesi için sırada beklediğini ve te-

davi
süreçlerinin 8 haf-

taya vardığını belirtti. AMATEM
yetkilisi, sözlerini şöyle tamamladı;
“Hiç beklemediğimiz kişilerde bile
bağımlılık görebiliyoruz. Hal böyle
olunca taleplerin karşılanması
zaman alıyor. Özellikle bu sentetik
uyuşturucu illetinden dolayı çok
sayıda genç başvuruyor. Yüzler-
cesi listede, yüzlercesi randevu
alabilmek için telefonda bekliyor.
Sayı geçmişe nazaran o denli arttı
ki; bunun kullanımının önüne geç-
medikçe, ne yaparsanız fayda
etmez.”

“Madde kullanımı ve bu mad-
delere bağımlılık; çocuk, ergen ve
yetişkinlerde son senelerdeki ya-

taklı
tedavilerin artışı du-

rumun ciddiyetini bizlere gösteri-
yor” diyen Psikolog Fulya Aybüke
Fişengi ise, “Yataklı tedavi, fizyo-
lojik olarak kişiyi maddelerden
arındırıp ona psikolojik destek
sağlasa dahi; önemli olan rutin ha-
yatına döndüğü zamanki süreç”
ifadesini kullandı.

Fişengi, ailelerin bilinçlendiril-
mesinin hayati öneme sahip oldu-
ğunu, çocukların davranışlarının
gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.
“Madde kullanımının artışı ve bu
maddelere bağımlılık yaşının
düşme nedeni olarak
öncelikle göz önünde
bulundurulması gere-
ken şey kuşaklar arası
gelişim farkları” diyen

Fişengi, sözlerini şöyle
sürdürdü; “Çocukları-
mızın gelişiminin bi-
zimkinden farklı
olduğunu kabul eder-
ken, dış dünyadaki
tehdit unsurlarıyla da
daha hızlı karşılaş-
tıklarını kabul etme-
miz gerekir. Aileler,
çocukları henüz
daha çok küçük-
ken ellerine aldık-
ları tabletle
istedikleri siteye
girebildikleri ko-

nusunda övünür-
ken, bu sitelerde çocukların
karşılaştıkları popüler kültür
ürünü klipler, diziler ve program-
larda gördükleri ‘kötü ama popü-
ler çocuklara’ özenebileceklerini
göz ardı ediyorlar.”

Psikolog Fulya Aybüke Fi-
şengi, merdiven altı satılan mad-
delerin fiyatlarının düşük olması,
bu maddelere her yaşın ulaşılabi-
lirliğini artırdığını da belirterek,
“Madde kullanan çocuklar, ailele-
rinden aldıkları harçlıklarıyla dahi
bu maddeleri
kolayca satın
alabiliyor-
lar” dedi.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 10

10 GündemHABER 19.5.2018

Bir canı dünyaya getir-
mek için emek harcayan ve
dünyaya getirdiği canı,
ömür boyu sahiplenip koru-
yan varlıktır ‘‘aannnnee’’… Ca-
nına can kattığı cana bir
ömür yeni bir hayat kazan-
dırmak için kendinden vaz-
geçip, sadece dünyaya
getirdiği canına hayatını
adayandır ‘‘aannnnee’’....

Her insanın yaşam hikâ-
yesi farklıdır. Kimi pamuk-
larda saklanarak doğup
büyür; kimisi de tarlada
doğup köy yollarında yalın-
ayak yürür. Kendine göre
kimi şanslı, kimisi de şanssız
doğar. Yaşamda her zaman
şansla doğan kişidir
‘‘aannnnee’’… 

Annelik duygusu yaşana-
bilecek en temiz ve en güzel
duygudur çünkü. Çoğu kez
ilk doğum anına tanıklık
eden resimlerdeki duygu yo-
ğunluğunu başka hiçbir tab-
loda bulmak mümkün
değildir. Kucağa alınan o
minik yumağın tenle buluş-
masındaki haz, o taze tene
kondurulan minicik öpü-
cükle birlikte gelen bebek
kokusunun burunda bıraktığı
mutluluk sızısı hiçbir şeyle
değiştirilemeyecek kadar gü-
zeldir. Annelik duygusunu
yaşamayan gerçek değerini
de bir o kadar anlayamaz.

Peki! GGeerrççeekk  aannnneelliikk
dduuyygguussuu  iiççiinn  iillllaa  ddooğğuurrmmaakk
mmıı  ggeerreekklliiddiirr?? Bu kadar
yüce, bu kadar güzel olan
bu duygu her anne için aynı
mıdır ya da gerçekten bu
duygu için kadın olmak mı
gereklidir? Ben böyle olma-
dığını düşünüyorum… Do-
ğuran değil, kimsesiz bir
çocuğu alıp büyüten anne-

lere, doğumundan itibaren
annesi bırakıp gittiği için ço-
cuğuna hem anne hem
baba olabilen babalara, de-
delere, ninelere selam
olsun!

İşim gereği yurt dışında
karşılaştığım adli bir vakada,
5 yaşındaki minik kızımız
doğumundan 3 ay sonra,
““BBaakkaammııyyoorruumm”” denilerek
babaanne ve dedesine bıra-
kılmıştı. Madde ve alkol ba-
ğımlısı olan annelik
duygusuna sahip olamamış
şanssız annenin kendi yaşa-
mıyla boğuştuğu, bu ne-
denle yeni birliktelik yaşadığı
erkeğin minik kızına yönelik
cinsel tacizlerinin farkına
bile varamadığı anlatılı-
yordu. Çocuğa bakan aile,
çocuk zarar görmesin diye
cinsel tacizi belgelemeyi red-
detmişti. Çocuğu korumaya
çalışan baba, dede ve baba-
annenin tüm çabaları anne-
nin görüş isteğinde
bulunmasıyla mahkemelerce
kabul görmüş, ancak görüş
günü anne ve erkek arkada-
şının madde satıcılığı nede-
niyle tutuklanmalarıyla iptal
edildiği anlatılmıştı. Olayla-
rın miniği olumsuz etkiledi-
ğini düşünen aile,
Türkiye’ye kesin dönüş yap-
maya karar vermiş ve vela-
yet davası için mahkemeye
başvurmuşlardı. Küçük kızı-
mız, anne ve babası olarak
kabul ettiği ebeveynleriyle o
kadar mutluydu ki…

AAnnnnee  oollmmaakk,,  ‘‘hhaayyaatt’’  ooll--
mmaakkttıırr.. Anne olmak gibi bir
kavramın dünyanın her gü-
zelliğiyle değiştirilemeyecek
kadar kutsal olma duygu-
sunu yaşayan annelere bir
kez daha selam olsun!

Selam olsun!
Bağımlı çok 

yatacak 
yer yok! 

Bağımlı çok 
yatacak 
yer yok! 

Bağımlı çok 
yatacak 
yer yok! 

Bağımlı çok 
yatacak 
yer yok! 

Bağımlı çok 
yatacak 
yer yok! 

Psikolog Fulya Aybüke Fişengi, yataklı tedavi gören hastalara
bakıldığında azımsanmayacak bir oranın, birden fazla kez yataklı te-
davi gördüğünü belirterek, “Tedavinin başarısız olması; kişinin rutin
hayatına döndüğünde bu süreçle başarılı bir şekilde başa çıkama-
ması gibi nedenlerin yanı sıra; bazı hastaların hastaneleri detox kampı
görmeleri ve bedenlerine çok yüklendiklerini düşündükleri zaman sı-
fırdan başlayabilmek adına kendi istekleri ile yatış ger-
çekleştirdiklerini görmek ne yazık ki
mümkün” şeklinde ko-
nuştu.

“Birden fazla yataklı tedavi…”

Son yıllarda Türkiye’de, alkol ve uyuşturucuyla büyük
bir mücadele veriliyor. İzmir’de de bağımlıların yatakta

tedavi edildiği üç devlet hastanesi mevcut, ancak bu
hastanelerin üçünde de yatacak yer bulunmuyor 

Bağımlı çok 
yatacak 
yer yok! 

Fulya
Aybüke
Fişengi

BARAN MUTKİLİOĞLU

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

baran.mutkilioglu@kanalben.com



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 11

1119.5.2018 Ekonomi HABER

Türkiye 24 Haziran'da sandığa
gitmeye hazırlanırken, dö-
vizdeki önü alınamayan artış

ekonomistleri ikiye böldü. İzmir
Ekonomi Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Coşkun Küçüközmen, ekono-
minin düze çıkması için parla-
menter demokrasinin şart
olduğunu dile getirirken, Katip
Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr.
İbrahim Attila Acar ise Türki-
ye'nin bölgede aktif olmasından
dolayı bir operasyona maruz kal-
dığını söyledi.

“PARLAMENTER
SİSTEM TAHSİS
EDİLMELİ”

Ekonomi Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen,
seçim sürecinde ne muhalefetin,
ne iktidarın ekonomik söylemle-
rine tam olarak katılmadığını be-
lirterek, “İkisinin de doğru
tarafları olmakla birlikte, ikisi de
mutlak doğru değil. Şu an kırıl-
gan, hassas bir dönemden geçen
ekonomimizde, öncelikle devletin
ve önemli kurumların en üst
düzey isimleri başta olmak üzere
ağızlarından çıkan cümlelerin
özellikle yabancı yatırımcılarda ne
tür etki yarattığının çok iyi ölçül-
mesi, tartılması gerekiyor” dedi.

‘Cari açık’ vurgusu
Cari açığa dikkat çeken Prof.

Dr. Küçüközmen, “Bugün Türki-
ye'nin bir cari açık sorunu var.
Genel görünüme baktığımızda,
son derece yüksek miktarda dış
borcumuzun varlığı ve bu borcun
çok büyük bir kısmı yabancı para
cinsinden olduğu görülüyor.
Borcu ödeyebilecek olan büyü-
meyi ve gelir yaratma işini, henüz
tam manasıyla başarabilmiş deği-
liz. Böyle bir noktada bir de yerli
ve yabancı yatırımcı güvenini sar-
sabilecek söylemler ya da son de-
rece popülist olduğu net olduğu
politikalar işleri zorlaştırıyor. Ya-
sayla, ekonomi ve finans piyasası
yönetilemez” diye konuştu.

“Ekonomi güven ister”
Güçlü bir ekonominin güven

ortamından geçtiğini belirten
Prof. Dr. Küçüközmen, “Tam yet-
kiyi aldığım zaman döviz kurunu
düşüreceğim, faizleri düşürece-
ğim” gibi söylemlerle ekonominin
yönetilmesinin olası olmadığını
söyledi, “Ekonomiyi yönetebilmek

için ülkenin tam an-
lamda bir hukuk
devleti olduğuna
hem yerli, hem de
yabancı yatırımcının
inanması gerekiyor.
Bugün bir yatırımcı
ülkeye geldiği
zaman; yatırımının
güvence altında ol-
duğunu bilmek
ister. Hukuken ken-
disine ve yatırımına
bir zarar gelmeye-
ceğini bilmek ister”
ifadesini kullandı.

2 4 H A Z İ R A N Ö N C E S İ Ü L K E D E Y A Ş A N A N E K O N O M İ K S I K I N T I

Prof. Dr. Kü-
çüközmen:

Parlamenter
demokrasi

şart. Paramız
eriyip gidi-

yor. Bunu ya-
sayla

durduramaz-
sınız

Prof. Dr. Acar:
Terörle yıkıl-
mayan Türki-
ye’ye karşı,
ekonomik

operasyonlar
başladı. Bir,

‘Erdoğan git-
sin’ lobisi

oluşturuldu

Ekonomistleri ikiye böldü!

“Zamana
yayılmış

devalüasyon”
Siyasilerin mazot rakamı

açıklaması, bayram ikramiyesi,
kur artışını tanımama gibi söy-
lemlerini de değerlendiren Prof.
Dr. Coşkun Küçüközmen, sözle-
rini şöyle noktaladı: "Bunların
üçüne de sıfır puan verdim, ta-
mamen popülist söylemler. Kur
artışını takmamak, tanımamak
nedir? Ben de güneşin doğma-
sını kabul etmiyorum. Bu bile
kur artışını takmamaktan daha
rasyonel bir söylem. ‘Ucuza ve-
reyim, size bin lira vereyim’ gibi
ifadelerle ekonomiye kalıcı
çözüm bulunamaz. Türk Li-
rası’nın son 2-3 haftadaki değer
kaybı, zamana yayılmış bir de-
valüasyondur. Paramız eriyip,
gidiyor. Bunu yasayla durdura-
mazsınız. Bunun tek ilacı hu-
kuktur. İstikrarı hukuk sağlar,
iktidar değil. Türkiye'nin bu
gerçeği ıskalamaması lazım. Se-
çimlerden sonra siyasilerin yap-
ması gereken ilk hamle, güveni
sağlayacak şekilde demokratik,
parlamenter sistemi tahsis ede-
cek bir iktidarı oluşturmaktır”
şeklinde konuştu.

PROF. ACAR:
TÜRKİYE’YE
EKONOMİK
OPERASYON
YAPILIYOR

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların bir siyasi operasyon süreci oldu-
ğunu söyleyen Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Attila Acar,
“Türkiye'de, bir ‘Erdoğan gitsin’ lobisi oluşturuldu. 15 Temmuz sonrasındaki ge-
lişmelere baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun, ‘21 Temmuz darbesi’ dediği bir kavram
var. OHAL'in ortaya çıktığı tarih. Tayyip Bey de, olağanüstü koşullardan geçtiği-
miz için olağan yöntemle mücadele edilemeyeceğini söylüyor. Bu da makul geli-
yor kulağa. Bununla birlikte muhalefet, 16 Nisan'da yeni sistemin onaylan-
mayacağını düşünüyordu. Sistem onaylanınca bu sefer 'Erdoğan gitmeyecek' den-
meye başlandı. Erdoğan'a karşı terör olayları tırmandırılmaya, dış itibar düşü-
rülmeye, ekonomiye zarar vermeye çalışıldı. Paketler tek tek açılmaya başlandı.
2015 sonunda Rus uçağı düşürüldü. Çünkü Soçi ve Astana'da Türkiye, Rusya ve
İran ile birlikte hareket etti. Uçağın düşürülmesinin maliyeti, 25 milyar dolar.
Amerika özellikle Suriye'de gelişmelere müdahale edemediği için, denklemi boz-
mak istiyor. Bunun için de Türkiye seçildi. Doğudaki terörün temel kaynağı ikti-
darı zayıflatmaktı. Bakın Afrin, Münbiç derken Türkiye, buralarda da İran ve
Rusya'nın muvafakatını alarak başarılı operasyonlar düzenledi” dedi.

“Dolar
5 buçuk
lirayı bile
görebilir
ama...”
Terörle yıkılmayan

Türkiye'ye karşı ekono-
mik operasyonların
başladığını söyleyen
Prof. Acar, “Türkiye
ekonomik operasyon-
lardan geçti. Zarrab üs-
tünden, Halkbank
üstünden denendi bun-
lar. Bunun da temel
nedeni Türkiye'yi bas-
kılamak. 2008-2010 yıl-
larında, Türkiye'nin
cari açığı yüzde 10'du.
Bugünkü cari açıksa
yüzde 5-6 düzeyinde.
Yani cari açık nere-
deyse yarı yarıya kapa-
tılmışken, cari açığın
yönetilemeyeceğine
ilişkin negatif söylem
başladı. Bu söylemin
amacı satranç gibi dü-
şününce; şahtır... Şahı
yalnız ve korumasız bı-
rakmaktır. Şu anda
bunu deniyorlar ve ba-
şarılı olup olmadıkla-
rını 25 Haziran’da
göreceğiz. Dövizdeki
yükselişin dolar ba-
zında 5.20, hatta
5.50'ye kadar gidebile-
ceğini düşünüyorum.
Türkiye şu anda bu-
nunla mücadele edebi-
lecek yapıda. Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın
Güney Kore, Özbekis-
tan ve İngiltere ziyaret-
leri de bunu gösteriyor.
Amaç İngiliz, Güney
Koreli yatırımcıları
Türkiye'ye çekmek.
Ülke direniyor” dedi.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde kurs-
lara katılan kadınlar, hünerlerini, Tarihi Kemeraltı
Çarşısı’nda bulunan Abacıoğlu Han’da düzenlenen
yılsonu sergisiyle görücüye çıkarttı. Yılsonu sergisine
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediye mec-
lis üyeleri, kursiyer ve çok sayıda davetli katıldı. İz-
mir’i gök kubbenin altındaki en güzel şehir olarak

tanımlayan Pekdaş,
“Birlikte yaşadığımız
bu şehri birlikte güç-
lendireceğiz. Semt
merkezlerimizde bir-
birimize iyi geliyoruz.
Merkezlerimizin çoğu
restore edilmiş tarihi
binalar. O binaların
ruhu ile İzmirlilik ru-
hunu birleştirerek, bu
şehrin özgürlük
kokan havasını her

yere yaymak, kendine güvenen, özgür kadınların so-
kaklarında özgürce dolaştığı İzmir’i daim kılmak
amacımız. Biz İzmirliler mutluyuz, gönül zenginliği
olan insanlarız. Bu kimliğin yaşamasını sağlamak du-
rumundayız. Sergimizi de bu kimliğe uygun bir
alanda yaparak kente katkı sağlıyoruz” dedi.

Kadınlar,
hünerlerini

sergiledi Konak Belediyesi, Ramazan ayın-
daki geleneğini sürdürüyor. Hal-
kapınar Mahallesi’ne kurulan ilk

sofrası, mahalle sakinlerinin yoğun katı-
lımıyla gerçekleşti. Bu yıl da bereket,
dayanışma ve kardeşlik ruhuyla lokma-
lar paylaşıldı. Birlikte oruç açan Halka-
pınar sakinlerine Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı
Çağrı Guruşçu, belediye meclis üyeleri
ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

Başkan Pekdaş, iftar yemeği öncesi
sokakta kurulan masaları tek tek geze-
rek, mahalle sakinlerine hayırlı Ramazan-
lar diledi. Yemek sonrası mahalle
sakinlerine seslenen Başkan Sema
Pekdaş, Filistin halkına yapılan zulme
karşı tepkisini dile getirdi. Bu
Ramazan’a Gazze’den
gelen ölüm haberlerine
üzülerek girdiklerini
söyleyen Pekdaş,
“Dünyada savaşın
olduğu, Orta-
doğu’da insanların
birbirini öldürdüğü
bir dönemden ge-
çiyoruz. Dün-
yada barış olsun,

ülkemizde barış olsun, birlik ve düzen olsun,
bu bereketimiz hep sürsün istiyoruz. Çünkü

büyük Atatürk, ‘Yurtta sulh, dün-
yada sulh’ demiş. İşte biz bu sulh

için birlikte mücadele etmek
ve bereketimizi birlikte ço-

ğaltmak zorundayız” dedi.
Konak Belediyesi,

Ramazan ayı boyunca
ilçenin farklı nokta-
larında kuracağı
iftar sofralarıyla
Konaklıları aynı
sofrada buluştur-
maya devam ede-
cek.

Ramazan ayında mahallelerde iftar sofrası
kurma geleneğini bu yıl da sürdüren Konak
Belediyesi, bu Ramazan’ın ilk iftar sofrasını

Halkapınar Mahallesi’nde kurdu

İLK İFTAR, HALKAPINAR’DA

Kupalar, Ata’ya hediye edildi
Konak Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve

Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel hale getirdiği
Streetball (Sokak Basketbolu) Turnuvası sona erdi. Turnuvaya,
Konak’ta eğitim öğretim veren ortaokullardan 32, liselerden 17
takım katıldı. Ortaokul kategorisinde 18 erkek, 14 kız takım, lise
kategorisinde ise 5 kız, 12 erkek takım olmak üzere toplamda 245
öğrenci mücadele etti. Turnuva maçları Göztepe sahildeki bas-
ketbol sahasında oynandı. Şampiyonada dereceye giren takımla-
rın oyuncuları, kupalarını her yıl olduğu gibi bu yıl da
kendilerine Cumhuriyet’i emanet eden Atatürk’e armağan etti.

Konak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı, son yılların popüler sanatçısı Mehmet
Erdem’in konseriyle kutlanacak.

19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak
19 Mayıs Gençlik Şöleni, Göztepe’deki Deniz Atı Par-
kı’nda düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığın dile
getirileceği, 19 Mayıs coşkusunun yaşanacağı konsere
tüm İzmirlileri davet eden Başkan Pekdaş, “Bu an-
lamlı günde düzenleyeceğimiz etkinliğimize hemşehri-
lerimizi bekliyoruz” ifadesini kullandı.

‘19 Mayıs’
Mehmet
Erdem
konseriyle
kutlanacak

Sema
Pekdaş
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İzmir’e yatırım yapma potansiyeli bu-
lunan firmaları sürekli olarak araştı-
ran ve söz konusu firmaların İzmir’e

yatırım yapmalarını sağlayan İzmir Kal-
kınma Ajansı (İZKA), yatırım kararı
almış yatırımcıya, ücretsiz yatırım danış-
manlığı da sunuyor. Kurulduğu günden
bu yana İzmir'de 63 yabancı yatırımın
hayata geçirilmesine yardımcı
olan İZKA, bölgeye yakla-
şık 352 milyon euroluk
doğrudan sermaye gi-
rişi ve burada 5 bin
557 kişilik yeni istih-
dam yaratılmasını
sağladı.

4. kez ‘en iyisi’
Her sene belirli

kriterler çerçevesinde
en başarılı ülkeler, şehirler
ve promosyon ajanslarını be-
lirleyen Site Selection Dergisi'nin editör-
leri ve bine yakın yatırım uzmanının
yatırım ajansları arasında yaptığı sırala-
mada İZKA, "Kurumun iş yapış biçimin-
deki profesyonellik", "Yatırımcıya
zamanında ve yeterli bilgi sunma", "Yatı-
rımcılar nezdinde yaratılan güven" ve
"Yatırım sonrası takip" kriterlerinde gös-
terdiği başarıyla, dördüncü kez Doğu
Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nin en iyi
bölgesel yatırım tanıtım ajansı seçildi.

İZKA’nın yeni Genel Sekreteri Dr.
Mehmet Yavuz, BEN Haber’e konuştu.

� İsveçli Ar-Ge firması Virtudev, İz-
mir'e yatırım kararı aldı. Bu yatırımı nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Virtudev gibi katma değeri yüksek
yatırımların gerçekleşmesi bizim için
büyük mutluluk. Bu ve benzeri Ar-Ge ve
yazılım alanında faaliyet gösteren firma-
ların yatırımları, İzmir’in gerek marka
değerinin artmasında, gerekse yatırım
ortamının gelişmesinde önemli rol oynu-
yor. İzmir’in çok sektörlü yapısı ve her
geçen gün gelişen yatırım ekosistemi de
bu durumu destekler nitelikte. Ayrıca

İzmir, kaliteli teknoparkları ve üst düzey
üniversiteleri ile birçok konuda olduğu
gibi bu konuda Türkiye’de öncü ko-
numda. Nitelikli firmaların İzmir’e yatı-
rım yapmalarının en büyük sebebinin;
nitelikli insan kaynağına erişim imkanla-
rının varlığı ve yaşam kalitesi olması.

� İZKA’nın yatırım, tanıtım ve turizm
amaçlı projelerinden bahseder misiniz?

Önümüzdeki dönemde İZKA olarak
Mali Destek Programlarımız ile hem
özel sektörün güçlenmesi, hem de yatı-
rım alanlarının altyapılarının güçlenmesi
anlamında projeler desteklemeye devam
edeceğiz. Bunun dışında Güdümlü Proje
Desteği mekanizması ile daha büyük öl-
çekli projeleri desteklemeyi de sürdüre-
ceğiz. Ayrıca Yatırım Destek Ofisi
bünyesinde kurmakta olduğumuz ‘Tek
Durak Ofisi‘ ile bu yerli ve yabancı yatı-

rımcıların izin-ruhsat ve şirket kurulum
işlemlerinin büyük bir kısmı için hizmet
vermeye başlayacağız.

Tanıtım hamlesi
İzmir Kalkınma Ajansı bünyesinde

faaliyet gösteren Tanıtım ve Dış İlişkiler
Birimi, İzmir’in hem ulusal, hem de
uluslararası destinasyon tanıtımını yap-
makta. İzmir’in turizm tanıtım amaçlı
sosyal medya hesapları da İzmir Kal-
kınma Ajansı tarafından yürütülmekte.

Bir destinasyonun seçilmesinde
önemli faktörlerden olan ulaşımın daha
da kolaylaşması açısından, İzmir’e yapı-
lan direkt uçuş seferlerinin artması için
de faaliyetler sürmekte. İzmir’in turizm
sektöründeki tüm paydaşlarıyla beraber,
tek bir İzmir standı altında güçlü bir şe-
kilde tanıtımının yapılması için İzmir
Kalkınma Ajansı uluslararası fuarlara

katılım sürecinin koordinasyonunu sür-
dürüyor.

� Destek programları ve bunlar için
belirlediğiniz limitler nelerdir? Kimler baş-
vurabilir? İZKA’nın bu seneki destek büt-
çesi nedir?

2017 yılı Aralık ayında ilan ettiğimiz
ve 2018 yılı içinde değerlendirme süreç-
leri devam eden programlarımızın çağrı
süreleri tamamlanmış bulunuyor. Bu
programlardan Kültür Varlıklarının Ko-
runması ve Yaşatılması Mali Destek
Programı’nda 15 milyon lira, Sosyal
Uyumun Geliştirilmesine Yönelik
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı’nda ise 10 milyon lira olmak
üzere toplam 25 milyon liralık kaynağı
başarılı projelere aktarmayı hedefliyo-
ruz.2018 yılı içinde ilan edilmesi muhte-
mel programlarımızın detayları üzerinde
ise halen çalışmaktayız.

Turizm sektöründe yoğun bir
rekabet var. Sadık müşterilere
sahip olmak ve katma değer

yaratmak için farklılaşmak gereki-
yor.

Bir marka, tüketiciyi çekebile-
cek ve onun ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek ürünleri sunmak
zorundadır…

� � �

Türkiye, turizm çeşitliliği bakı-
mından son derece şanslı….

Denizler, göller, dağlar, kumsal-
lar, tarihi eserler, antik kentler, mü-
zelerdeki koleksiyonlar, termal
kaynaklar, modern ve bakımlı tesis-
ler, yemek ve eğlence kültürü açı-
sından Türkiye mükemmel bir ürün
seçeneğine sahip.

Hizmet ve mimari yönden, dün-
yayla yarışabilecek ölçüde iyi yöne-
tilen turistik tesisler var.

““TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ttuurriizzmm  üürrüünnüü””,,
orta ve alt gelir grubundan müşteri-
leri çekmek üzere tasarlanıyor.
Bunun sonucunda,  güzel tesisler
yok pahasına pazarlanıyor. 

Öte yandan, yüksek harcama
potansiyeline sahip turistler; başta
İtalya, Fransa, İngiltere, ABD ve İs-
panya olmak üzere kendi markala-
rını daha iyi pazarlayan ülkeleri
tercih ediyorlar.

Kaliteli tesislere yıllarca gitmek-
ten hoşlanan bu grup için Türkiye,
zihinlerde bir kere gelinecek bir
ülke olarak algılanıyor.

� � �

Dünyada turizm tüketicisi değişi-
yor. Yeni turist tipi, yaşadığı tatilin
hafızalardan silinmeyecek biçimde
olmasını talep ediyor. 

Marka değerlerimizi yükseltmek
istiyorsak; turizm ürünlerimizi de
müşteri odaklı olarak tasarlamalı,
tanıtmalı ve pazarlamalıyız.

TTuurriizzmmddee  ddooğğrruu  hheeddeeff  vvee  kkiittlleeyyii
bbuullmmaakk  zzoorruunnddaayyıızz..

Herkes için her şey sunmak ha-
yaliyle marka yaratılması mümkün
olmaz. 

Türk turizmi geniş kitlelere ucuz
paketler sunmak üzerine yapılan-
masının sıkıntısını yaşıyor.

MMaarrkkaallaaşşmmaannıınn  eenn  öönneemmllii  ssıırrrrıı;;
mmeemmnnuunn  mmüüşştteerriilleerriinn  ttaavvssiiyyeessiiddiirr..

Bu yüzden iletişime ve tanıtıma
önem vermek gerekiyor. 

Hedef kitlelere nasıl ulaşılacağı
belirlenmeden ve sonrasında on-
lara verilecek mesajları tasarlama-
dan, marka yaratılmaz…

TTuurriizzmmddee  bbaaşşaarrıınnıınn  kkeessiinn  ççöö--
zzüümmüü  ‘‘mmaarrkkaa’’  oollmmaakkttıırr..

Türkiye turizmi
ve markalaşma

İzmir'in sürdürülebilir kalkınması için çalışan İzmir Kalkınma
Ajansı (İZKA), başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Bu yıl

25 milyon liralık kaynak, başarılı projeler için ayrıldı

İlk özel plastik 
ihtisas OSB 

hız kesmiyor!
Türkiye ve

Ege’nin kalkın-
masında

önemli rol üstlenen
Menemen Plastik
İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi (İMPİ-
OSB), çalışmalarına
hız kesmeden
devam ediyor. İM-
PİOSB  Yönetim
Kurulu Başkanı ve
EBSO Meclis Baş-
kanı Salih Esen, böl-
gede eksiklerinin
kalmadığını ifade
ederek, yatırımların
artarak devam edeceğini vurgu-
ladı. 1300 kişiye istihdam sağlanan
İMPİOSB’de, tüm fabrikaların
faaliyete geçmesiyle birlikte istih-
dam sayısının da 5 bine çıkarıl-
ması hedefleniyor. Esen,
İMPİOSB’un son durumunu
BEN Haber’e anlattı. 

� Türkiye'de+ilk+ve+tek+ihtisas
organize+sanayi+bölgesi+olmanın,
sektöre+kazandırdıkları+nelerdir?

Bildiğiniz gibi plastik sektö-
rüne yatırımlar İzmir'de teşvik
kapsamında değil. Ama Mene-
men Plastik Organize Sanayi Böl-
gesi, İhtisas Organize olması
sebebiyle teşviklerden yararlana-
biliyor. Dolayısıyla, gerek yatırım
indirimi, gerekse istihdamdaki
yüklerin azalması yönünden bu-
rada yatırım yapan kuruluşlara bir
rekabet avantajı sağlıyor. Bu çok
önemli bir fark tabii ki.

� Tüm+plastik+sektörünü+aynı
yerde+toplamanın+üreticilere+ne+gibi
yararı+oldu?

Zaten bütün meslek kuruluş-
ları, aynı sektöre mensup fabrika-
ların bir kümelenme
oluşturulması için çaba sarf edi-
yor. Bizim de doğal olarak plastik
sektörünün kümelenmesi Mene-
men’de olacak. Bu kümelenme,

sektöre doğal olarak
avantajlar sağlaya-
cak. Sorunların çö-
zümüne yönelik
adımlar atacağız.
Örneğin, ham
madde temininde
olsun, atıkların yok
edilmesi konusunda
olsun, arıtma tesisi
ile ilgili bir takım ça-
lışmalarda olsun ve
de eğitim, öğretim,
ara eleman yetiş-
tirme yönünde ata-
cak olduğumuz
adımlar hep küme-

lenme modelinin getireceği avan-
tajlar olmuş olacak.

� İstihdam+edilecek+nitelikli
veya+niteliksiz+personel+bulmakta
zorlanıyor+musunuz?

Her sektörde olduğu gibi plas-
tik sektöründe de ara eleman bu-
lunma noktasında sorunlar
yaşıyoruz. Bizlerin, ara eleman ye-
tiştirme konusunda gayretleri ola-
cak. Tabii ki doluluk oranımız
yukarılara çıktığı vakit. Şuanda
doluluk oranımız yüzde 40'lar se-
viyesinde. Bu oranın artmasıyla
birlikte bu yönde adımlarımız da
somutlaşacak.

� Plastik+Organize+Sanayi+böl-
genizde,+fabrikaların+alt+ve+üst+yapı
ihtiyaçları+tam+anlamıyla+karşılana-
biliyor+mu?+Devam+eden+çalışmala-
rınız+var+mı?

Fazla sorunumuz yok. Şuanda
İzmir merkeze, Atatürk Organi-
ze'den sonra en yakın organize sa-
nayi bölgesi vasfını taşıyoruz. Alt
yapımız bitmiş vaziyette ve son
derece modern bir tesis görünü-
münde. Özellikle güvenlik çok üst
düzeyde. Yangınla mücadele ko-
nusunda diğer organizelerden
daha farklı, daha etkin bir model
benimsendi. Yani hiçbir eksiğimiz
yok, ulaşım dahil olmak üzere.

Salih
Esen

Mehmet
Yavuz

YÜCEL OKUTUR

info@dalyanresort.com

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

YAYIN KOORDİNATÖRÜ VE 
SORUMLU MÜDÜR
KADİR ÇETİNKAYA

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 - CANSU TEMİR

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: 18.05.2018

SAYI: 70 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

19.5.2018
25 

milyon 

lira İZKA’dan, İzmir 
için büyük kaynak

CANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com



Mazisi başarılarla dolu olmasına
rağmen yakın geçmişte çok zor
günler geçiren Göztepe, parlak

yıllarına hızla geri dönüyor. Yeni İngiliz
Nevzat'lar, Fuji Meh-
met'ler, Bombacı Ha-
lil'ler ve Koca Kaptan
Gürsel Aksel'ler yetiş-
tirmek için kolları sı-
vayan sarı kırmızılılar, Süper
Lig'deki başarılı grafiği altya-
pıya da taşıyor. İzmir'de 30,
Türkiye'nin diğer noktala-
rında 20 futbol okulu bulunan
Göztepe'nin biri Londra, di-
ğeri de Sidney'de yeni açılan
futbol okulu olmak üzere iki de
yurt dışı okulu var. Yakın gelecekte
Hollanda ve Kazakistan'da da birer fut-
bol okulu açacak sarı kırmızılıların hedef-
lerini, Göztepe Altyapıdan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez
anlattı.

“Amacımız dünyaya
açılmak”

Yurt dışı futbol okulu faaliyetlerine
Londra’da başladıklarını belirten Sön-
mez, “Amacımız, Göztepe'nin dünyaya
açılması. Bununla birlikte yurt dışında
bize gelen arkadaşların hemen hemen
hepsi İzmirli ve Göztepeli. Londra'da
okulumuzu açan arkadaşımız da böyle.
Türklerin kalabalık olduğu bir mahallede
yaşıyor. Yurt dışı futbol okullarından mali

bir beklentimiz yok. Tek beklentimiz; ye-
tenekli çocukları kazanabilmek. Önce-
likle eğitimlerini alacaklar, kontrolde
tutulacaklar ve biz de yetenekli olanları
Göztepe'ye, Türk futboluna dahil etmiş
olacağız. Mesela Londra'dan başarılı
oyuncularımızı İzmir'e getirip, denedik.

Bu sayede onların da bizimle olan bağla-
rını kuvvetlendirmiş olduk. Ayrıca Lon-
dra'daki okulumuz, Göztepe London FC
isimli bir takım kurdu. Böylelikle Göz-
tepe adı altında oradaki mahalli liglerde
forma giyen öğrencilerimiz tecrübe kaza-
nıyor” dedi.

İki adres daha olacak
Sidney'de açılan okulda yaşanan süre-

cin de Londra'da olduğu gibi işlediğini
belirten Sönmez, “Avustralya'da da
durum bu şekilde ilerledi. 6-7 aylık görüş-
meler sonrasında yola çıkma kararı aldık.

Öğrenci toplamaya başladılar. Çok ya-
kında açılacak. Elbette yabancı çocuklar
da okulumuza gelecek ama önceliğimiz
Türk çocukları. Uzun vadede milli takı-
mımıza gurbetçi çocukları da kazandırmış
olacağız. İngiltere ve Avustralya'nın dı-
şında şimdi sırada Hollanda ve Kazakis-

tan var. Görüşmelerimiz
sürüyor. Gittiğimiz ülke-
lerdeki çocuklara Göztepe
forması giydirmek, saha-
lara Göztepe afiş ve bay-
rakları asmak bize
mutluluk veriyor” dedi.
Sönmez, sarı kırmızılı fut-
bol okullarının hangi
kentte olursa olsun ku-
lüple bağının güçlü oldu-
ğunu da belirtti, “Futbol
okullarımızı açarken pa-
rayı alıp, isim hakkı verip
çekilenlerden hiç olmadık.
İzmir dışındaki futbol
okullarımızın öğrencileri,
İzmir'dekilerden geri kal-
mıyor” ifadesini kullandı.
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Aktuğ Sönmez, yakın zamanda Hollanda ve
Kazakistan’da da futbol okulu açacaklarını müjdeledi
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Aktuğ Sönmez, altyapının güçlü bir şekilde geliş-
mesi için yapılan faaliyetleri anlatırken, “Bizim uzun

vadede hedefimiz; Torbalı'daki tesislerimizden geçiyor.
Grassroots kompleksi oluşturuyoruz. Burada 3 tane, 8'e 8

formatta oynanabilecek saha var ve biz bu sahalarda tamamen
futbol okullarının organizasyonlarıyla kurgulanmış pazar ligleri
düşünüyoruz. Bugün Göktuğ Bakırbaş ve Eren Bilen altyapımız-
dan çıkma. Erol Hakan Sepil genç kadromuzda yer alıyor ve fut-

bol okulumuzdan gelme. Halil de Göztepe'ye 17 yaşında geldi.
Torbalı'daki tesisimiz bitince yurt dışındaki, İzmir dışındaki

oyuncularımızı haftalık kamplara alabiliriz. İçlerinden bazıla-
rını yarışmacı takımlarımıza alırız, çeşitli yaş gruplarında milli

takıma verebiliriz” ifadelerini kullandı.

Torbalı’daki tesis için büyük hayaller varTorbalı’daki tesis için büyük hayaller varTorbalı’daki tesis için büyük hayaller varTorbalı’daki tesis için büyük hayaller varTorbalı’daki tesis için büyük hayaller varTorbalı’daki tesis için büyük hayaller var

GÖZTEPE, KÜRESELLEŞİYOR

Aktuğ
Sönmez

Göztepe, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek adına yurt
dışına yayılmaya devam ediyor. Altyapı yöneticisi

Aktuğ Sönmez, yakın zamanda Hollanda ve
Kazakistan’da da futbol okulu açacaklarını müjdeledi BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

HABER



Ben Haberciler, hepinize sev-
giler! Baharla beraber sanı-
yorum hepimizin yaşam

enerjisinde artış oluyor ve kendi-
mizi aynı zamanda formumuzu
hatta sağlığımızı daha önemser
oluyoruz. Ama şunu net olarak
söylemeliyim ki; kendimize ve
sağlığımıza ömürlük odaklanmalı,
sezonluk yaklaşımların anlık
efektlerine bel bağlamamalıyız.

Kimyasal yok
Bu yazımda sizlere sıkça karşı-

laştığımız rahatsızlıklar veya so-
runlar için doğal ve sağlıklı bazı
formüllerden bahsedip, “Daha
ilaçsız, daha kimyasalsız ve daha
geleneksel nasıl yaşayabilir, ilaç-
lardan ne kadar uzaklaşabiliriz?”
konusunda yardımcı olmak istiyo-
rum. Çünkü pek çoğumuz; çok
basit sorunlar için hemen ilaca
veya çeşitli kimyasallara başvurup,
uzun vadede sağlığına daha kalıcı
hasarlar vermiş oluyor.

KİLO VERMEYİ
HIZLANDIRIN

� 300 ml kaynar suyun içine
� 1 tatlı kaşığı yeşilçay
� Rondodan geçirilmiş 2 adet

acı kırmızı biber ile 1 parmak bü-
yüklüğünde turunç kabuğu

� 1 tatlı kaşığı mate eklenir
� Ağzı kapalı olarak kesinlikle

kaynatmadan 8-10 dakika demle-
nir. Öğünlerden sonra günde 3
defa içilir.

KALP VE DAMAR
HASTALIKLARINDAN
KORUNUN

� 300 ml kaynar suyun içine
� 1 tatlı kaşığı kuşburnu
� 1 tatlı kaşığı zeytinyaprağı
� 1 boğum taze zencefil
� 1 dilim limon

�
1 tatlı
kaşığı alıç

� 1 tatlı kaşığı yeşilçay eklenir
� Ağzı kapalı olarak kesinlikle

kaynatmadan 8-10 dakika demle-
nir. Günde 3 fincana kadar içilir.

PREMENSTRÜEL
SENDROM İÇİN
FORMÜL

� 250 ml kaynar suyun içine
� 1 çubuk meyan kökü
� 1 tatlı kaşığı adaçayı
� 1 tatlı kaşığı papatya eklenir
� Ağzı kapalı olarak, kesin-

likle kaynatmadan 8-10 dakika

demlenir.
� Adet öncesi ve sıra-

sında günde 3 fincana kadar
içilir.

ÖĞRENMEYİ
KOLAYLAŞTIR
HAFIZAYI
GÜÇLENDİR!
� 250 ml kaynar suyun içine
� 1 tatlı kaşığı lavanta
� 1 tatli kaşığı yeşilçay
� 1 tatlı kaşığı biberiye eklenir
� Ağzı kapalı olarak kesinlikle

kaynatmadan 10 dakika demlenir.
� Biri muhakkak gece olmak

koşuluyla günde 3 fincana kadar
içilir.

İNSÜLİN DİRENCİ
VE TATLI KRİZLERİ
İÇİN DENEYİN

� 250 ml kaynar suyun içine
� 1 parmak büyüklüğünde

meyan kökü
� 1 tatlı kaşığı rezene
� 2 kabuk tarçın � Ağzı ka-

palı olarak kesinlikle kaynatma-
dan 8-10 dakika demlenir. �
Öğünlerden önce günde 3 fincana
kadar içilir.

BAĞIŞIKLIĞINIZI
GÜÇLENDİRİN

� 250 ml kaynar suyun içine
� 1 tatlı kaşığı ekinezya
� 1 çay kaşığı propolis
� 1 tatlı kaşığı portakal ka-

buğu rendesi eklenir
� Ağzı kapalı olarak kesinlikle

kaynatmadan 8-10 dakika demle-
nir. � İçerken 1 limonun suyu sı-
kılır, günde 1 fincan içilir. Hatalık
anlarında günde 3 fincan bal ila-
veli olarak içilir.

DEPRESYON VE
ANKSİYETEYE SON

� 250 ml kaynar suyun içine
� 1 tatlı kaşığı melisa
� 1 tatlı kaşığı papatya
� 1 tatlı kaşığı lavanta
� Ağzı kapalı olarak kesinlikle

kaynatmadan 8-10 dakika demle-
nir. Geceleri 2 fincan içilir.

Evet sevgili okurlar, hepimizin
sağlığımızın altın anahtarının mut-
fağımızdan geçtiğini hatırlamamız
gerekiyor. Mutfak dolaplarımızı
abur cubur gibi endüstriyel zararlı
ürünlerle doldurmak yerine,
kendi şifa eczanelerimiz haline ge-
tirebiliriz. Okuduğunuz üzere bu
formülleri hazırlamak da bir o
kadar kolay. Hepinize sevgiler,
sağlıkla kalın.
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KOÇ
Koç burçları için

adrenalin ve heye-
can seviyesi yüksek
olan bir tatil cazip

olabilir. Rutin, sıkıcı,
fazla sakin ve sessiz or-

tamlar size uymamakla birlikte,
sportif aktiviteler ve heyecan içe-
ren bir tatil planı, sizin var olan
hızlı enerjinize uygun olacaktır.
Enerjisini atarak rahatlayan Koç
burçları için bungee jumping,
doğal ortamda kurulan kamplar,
kendilerini yeniden doğmuş gibi
hissetmelerine neden olacaktır.

BOĞA
Lüks, kalite ve

güzel yemeğe ol-
dukça önem veren
Boğa burçları, gittik-
leri yerlerde de konforlarını ara-
yacaklardır. Boğa burçları için
seçecekleri tatil planı, kaliteli me-
kanlar içermelidir. Aynı zamanda
tatil boyunca önlerine sunulan
yemekler, damak tatlarına uygun
olmalıdır. Ağır kanlılıkları ile bili-
nen Boğa burçları, fazla maceracı
değildir. Tatil planlarını yaparken
de asla aniden karar veremezler.
Onların kendilerine ait olan sü-
rede düşünüp, o tatile gidecekle-
rini düşünmeleri gerekmektedir.

İKİZLER
İletişime çok önem

veren İkizler burcu
için gittikleri yerlerde
de iletişim halinde ol-

maları gerekiyor.
Fazla doğada kaldıkları,

medeniyetten uzak yerlerden
hoşlanmazlar. İkizler burçları, in-
sanlar arasında kaynaşacakları,
sohbet edecekleri ve aktif olacak-
ları ortamlardan hoşlanırlar, fazla
uzak tatil planlarındansa daha
yakın mesafeli yerlere gitmeyi

tercih edebilirler. Yalınız dikkat!
Eğer bir İkizler burcu ile tatil
planı yapıyorsanız, her an yaptığı-
nız bu planlarda değişiklikler ola-
bilir. Çok hızlı düşünen İkizler
burcu, tatil planına eklemeler ve
değişiklikler yapmak isteyecektir.

YENGEÇ
Kendi iç dünya-

larına önem veren
Yengeç burçları
için, kabuklarına çe-
kilebilecekleri yerler idealdir.
Fazla kalabalık olmayan, daha
sessiz ve sakin yerleri seçecekler-
dir. Romantik manzaralara uzun
süre bakmak istedikleri için,
manzarası güzel olan yerleri çok
seveceklerdir. Özellikle tek başla-
rına ya da yanlarında en fazla bir
kişi ile izleyebiliyorlarsa. Ailesine
de oldukça düşkün olan Yengeç
burcu, eğer aile saadeti yaşaya-
cakları bir ortam kurulup, herkes
uyum içinde davranacaksa bun-
dan çok hoşlanabilir.

ASLAN
Gösterişli olan

yerlerden hoşlanan
Aslan burçları,
barok ya da gotik
mimari içeren Av-

rupa ülkelerinden
hoşlanabilirler. Yaşanmış olan
görkemli krallıkları görmeleri,
onları büyüleyecektir.

Ama Aslan burcunun ateş
grubundan olduğunu da unutma-
mak gerekir. Yani gece kulüpleri,
kendilerini gösterebilecekleri
kokteyller ya da çocuklar ile çıkı-
labilecek olan bir tatil de onları
mutlu edecektir. Hareketi seven
Aslan burçları, tek bir yerde
zaman geçirmekten çok da fazla
hoşlanmayacaklardır. Aynı za-
manda lüks yerler onlar için şart
olmasa da, mutlu olacağına ga-
ranti verilebilir.

BAŞAK
Başak burçları

araştırmacı ve
üretkendirler.
Yapacakları tatil için
gidecekleri yerler
hakkında önceden
tüm araştırmaları
yapıp öyle tatile
çıkmak isterler. Yeni
yerler keşfetmeyi ve bir şeyler öğ-
renebilecekleri, onlara gelişimsel
olarak bilgi katabilen bir tatil yap-
mak isterler. Meraklı ve hareket-
lidirler. Gidecekleri tatilde aktif
olarak yer almak isterler. Tüm
gün yatıp dinlenecekleri tatil on-
lara göre değildir. Aynı zamanda
sağlıklarına düşkün olan Başak
burçları için sağlık gezileri, sauna-
lar, bitkileri ve doğayı keşfedebi-
lecekleri yürüyüşler, beynen ve
ruhen arınabilecekleri tatiller
onlar için biçilmiş kaftandır.

TERAZİ
Terazi burçları ne-

şeli, eğlenceli ve
sosyal insanlardır.
Eğlenebilecekleri,
dans edebilecekleri

ve sosyal olabilecek-
leri kalabalık ortamlı tatilleri se-
verler. Sessiz ve inzivaya
çekilecekleri bir tatil yeri onlara
göre değildir. Arkadaş gruplarıyla
birlikte olabilecekleri bir tatili
tercih edebilirler. Aynı zamanda
tatil yapacakları yer konforlu, es-
tetik ve göze hitap eden bir yerde
olmalıdır. Terazi, sanat galerile-
rini dolaşmak ister. Terazi burcu-
nun estetiğe olan düşkünlüğü
neticesinde alışveriş yapabilecek-
leri yerleri de oldukça severler.

AKREP
Akrep burçları, bir su grubu

burcu olduğu için daha çok de-
nize yakın yerleri tatil için tercih

edecektir. Akrep burcu yeniden
doğuşu da simgele-
diği için yenilenip
dinlenebileceği,
zihnini boşaltıp ru-
hunu arındırabile-
ceği ve böylece kendini
sıfırlayabileceği bir tatil yapmak
ister. Kalabalıktan uzak ve daha
ıssız yerleri tercih edecektir.
Daha çok yaz tatillerini değil de
kış tatillerini sever. Karanlık ve
yağmurlu havalar tam da ona gö-
redir.

YAY
Yay burçları se-

yahat etmeye bayı-
lırlar. Seyahat
etmek onların
yaşam tarzlarıdır. Ge-
nelde uzak tatillere gitmeyi ter-
cih ederler. Yurtdışı seyahatleri
onlar için vazgeçilmezdir. Yeni
ülkeler, kültürler, yemekler,
yaşam tarzları keşfetmek onlar
için inanılmaz keyiflidir. Gide-
cekleri yer hakkında önceden
bilgi edinip araştırma yaparlar
ve gezerken de keşfederler.
Aynı zamanda Yay burçlarının
enerjik ve yerinde duramayan
yapıları sayesinde sürekli geze-
bilecekleri ve fiziksel aktivite-
lerle dolu bir tatilleri olsun
isterler.

OĞLAK
Oğlak burçları

gelenekselliğe ve
tarihe oldukça
önem verir. Antik

eserleri görebile-
cekleri yerleri keşfet-

meyi severler. Tarihi ve antik
otellerde kalmayı tercih ederler.
Bazı Oğlaklar para harcamayı

çok sevmedikleri için doğada ve
kamp hayatında konaklamayı
tercih edebilirler. Lüks beklenti-
leri yoktur. Doğada keşif yapa-
bilecekleri, doğayı
inceleyebilecekleri, uzun yürü-
yüşler yapabilecekleri tatilleri
tercih ederler.

KOVA
Kova burçları

marjinaldirler ve sıra-
dan tatillerden hoş-
lanmazlar. Maceraperest
ruhları sayesinde keşif yapabile-
cekleri ıssız yerleri tercih eder-
ler. Bu tür yerlerde özgürlük
ihtiyaçlarını karşılarlar. Planlı
tatilleri sevmezler, spontane ta-
tiller onlara göredir. Bir tur reh-
beriyle asla bir geziye
çıkamazlar. Entelektüel doğaları
sayesinde yeni ülkeler ve kültür-
ler keşfetmeye bayılırlar. Güzel
yapılar ve entelektüel kültürler
tanımayı arzu ederler.

BALIK
Balık burçları

sakin ve hayalpe-
rest yapıları nede-
niyle izole
ortamları tercih

ederler. Kalabalık
ortamlar onlara göre değildir;
genelde deniz kenarı tatilleri
tercih ederler. Deniz kenarında
daha romantik ve hayalperest
olurlar. Bu da onlara oldukça
keyif verir. Fazla lüks ve konfor
beklentileri yoktur. Denize
yakın küçük bir otel ya da bir
tekne içinde denizin üstünde ko-
naklamayı tercih edebilirler.
Tatil yapmaları için birine ihti-
yaç duymazlar, tek başlarına da
tatil yapıp keyif alabilirler.H
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Sınırlı benliğinizden, sı-
nırsız benliğinize geçiş
yapmak için doğru nefes
alın.

Diyafram nefesi; sınır-
ları yaratan korku, kaygı
ve endişelerinizden arın-
manıza dünyaya farklı bir
pencereden bakmanıza,
potansiyellerinizin farkına
varmanıza, kısacası kali-
teli, sağlıklı, bolluk bere-
ketle bezenmiş ‘‘aaşşkk’’  dolu
yeni bir hayata kapıları
açan anahtardır!

Evrenin nefesini içinize
çekin, evrenle bir olun ve
sınırsız benliğinizin keyfine
varın.

� � �

Her insanın büyük,
küçük, bilinçli, bilinçsiz
korkuları vardır…

KKoorrkkuuyyuu  yyeennmmeenniinn  yyee--
ggaannee  yyoolluu;;  sseevvggii  eenneerrjjiissiinnii
bbüüyyüüttmmeekk  vvee  yyaayymmaakkttıırr……

Sevginin olduğu yerde
korku zayıflar, hatta yok
olur.

Sevgiye dair ne varsa
içinize alın.

İzin verin….
Nefes alın, sevgiyi içi-

nize çekin, nefes verin ve
tüm korkularınız uçup git-
sin.

� � �

Herhangi bir konuda
endişelenip kaygı duydu-
ğunuzda ya da mutsuz ve
huzursuz hissettiğinizde
burnunuzdan derin bir
nefes alın, ağzınızdan
verin, gözlerinizi kapatıp
kaslarınızı teker teker iyice
gevşetin.

Derin bir nefes daha
alıp nefesinizi içinize çe-

kerken gittikçe sakinleştiği-
nizi, zihninizin ve bilincini-
zin yavaşça kalbinizle
birleştiğini hissedin. Rahat-
lama duygusunu tüm be-
deninize yayın.

Gevşemeye devam
ederken sizi çok mutlu
eden bir anı düşünün.

Güzel bir anı; sevdiğiniz
biri veya gidip gördüğü-
nüz, çok beğendiğiniz bir
yer olabilir.

Tüm ayrıntıları zihni-
nizde canlandırın ve kendi-
nizi bu tablonun tam
merkezinde tüm renkle-
riyle görmeye çalışın.

� � �

Aldığınız her derin ne-
fesle bu güzel anları kayıt-
layın ve kayıtlarken şu
olumlamaları yineleyin: 

� Aldığım her nefesle
kendimi daha da iyi hisse-
diyor ve varlığıma şükredi-
yorum.

� Nefesimle anda kalı-
yor ve şimdinin gücünü
seçiyorum.

� Nefesimin farkında-
yım ve her anımda doğru
nefes alıyorum.

� Doğru nefes alarak
zihin, fizik ve ruh bedeni-
min denge ve uyumunu
sağlıyorum.

� Sevgili evrenle
daima işbirliği içindeyim
ve her nefeste beni bütün-
leyen yeni yaratımlar yapı-
yorum.

� Nefesimle birlik bilin-
cinin farkına vararak; sev-
gimle kendimi,
sevdiklerimi ve evreni şifa-
landırıyorum.

NNeeffeess  aallıınn  vvee  nneeffeess
oolluunn……

Nefes al, nefes ol! SAĞLIĞINIZ İÇİN
BİTKİSEL ÇÖZÜM

YELDA ÇETİNER

yeldacetiner@hotmail.com

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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Tüketim alışkanlıklarının her
geçen gün değişmeye başla-
dığı günümüzde yeni bir

yaşam akımıyla karşı karşıyayız:
Sıfır Atık (Zero-Waste). Bu
yaşam şeklinin temeli; çöp
üretmemek ve böylece çöp at-
mamak…

Dünyayı artık daha fazla yor-
mamak için satın alırken tekrar
tekrar düşünmeyi öneren bu yaşam
şeklinde, mümkün olduğunca yeni
ürünler alınmamaya çalışılıyor.
Elimizde olanları tekrar kul-
lanmayı, tamir etmeyi ve atık-
ları geri dönüştürmeye teşvik
ediyor.

Nasıl ortaya çıktı?
‘Sıfır Atık’ hareketinin öncüsü

ve sözcüsü, Bea Johnson'dır. Johnson,
10 yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte atık
yaratmadan yaşıyor. Johnson, Sıfır Atık
yaşamı şöyle tanımlıyor; "Sıfır Atık
yaşam, atıkları hayatımızdan mümkün ol-
duğu kadar çıkarmayı hedefliyor. Elinizde
eşyalara değil deneyimlere, sahip olmak-
tansa yaşamaya dayanan bir hayat oluyor."

Trend haline geldi
Johnson, zerowasterhome.com isimli in-

ternet sitesinden, ‘Sıfır Atık’ yaşama dair
öneriler paylaşıyor. Konu hakkında uzmanla-
şan Bea Johnson, üniversitelerde konferans-
lara katılıyor ve bir de kitabı bulunuyor. ‘Sıfır
Atık’ yaşamın bu denli duyulmasıyla, Avru-
pa’da da ‘Sıfır Atık’ marketler açıldı. Al-
manya, Danimarka, İsveç, İrlanda, İspanya,
İtalya, Fransa ve İngiltere’de bu marketler-
den görmek mümkün. Bu marketlerde am-
balajlı hiçbir ürün satılmıyor. Herhangi bir
kapta ya da şişede sunulan ürünlerin tamamı
ise depozitolu, böylece yeniden kullanım teş-
vik ediliyor. Ürünler yerel üreticilerden
temin ediliyor. Tüketiciler, kendi cam kava-
noz veya bez çantalarıyla ürünleri alabiliyor.
Yani ‘Sıfır Atık’ market konsepti, “Satın al,
ürünü kullan, ambalajı çöpe at” döngüsüne
bir alternatif üreterek, ambalaj kullanımını
sıfıra indiren tüketim anlayışı yaratıyor.

Türkiye'de ne durumda?
Türk toplumu olarak aslında ‘Sıfır Atık’

yaşam felsefesini, eskiden beri bilmeden
kullanıyoruz. Açık deterjan, açık sabun gibi
temizlik malzemeleri satın aldığımız ürünler
veya aktarlardan aldığımız baharatlar, bitki-
sel kozmetik ürünleri ve kuru meyveler biz-
lere pek de yabancı gelen şeyler değil.
Ülkemizde ‘Sıfır Atık’ mağazalar yok ancak
ambalajsız ürünler satan dükkanlar bulmak
mümkün.

19 MAYIS 2018

Dünyanın
yeni yaşam

şekli: Sıfır Atık
Dünya nüfusu hızla artarken, buna bağlı olarak her yer kirleniyor… Dahası sularımız

tükeniyor. Bunun önüne geçmek ise yine insanlara bağlı; tek yol çevreyi korumak

Akımı desteklemek
için küçük ipuçları:

Siz de dünyaya verdiğiniz zararları aza
indirgemek istiyorsanız, ‘Sıfır Atık’ yaşam
için size küçük bir rehber oluşturduk. İşte o
maddeler:

1. Öncelikle alışverişlerinizi market ye-
rine pazardan yapmayı tercih etmelisiniz.

2. Poşet kullanmamak için yanınızda
daha çok kullanabileceğiniz bez çantalar ta-
şımalısınız.

3. Pet şişede su almamak için yanınızda
cam matarada su taşımalısınız.

4. Sadece ihtiyacınız olanı almalısınız.
Gereksiz tüketimden uzak durmalısınız.

5. Diş fırçası, tarak gibi kişisel
bakım eşyalarınız plastik ye-

rine ahşap, bambu gibi do-
ğada çözülebilen
maddelerle değiştir-

melisiniz.
6. Oda

kokusu,
parfüm,
deodorant
gibi ürün-

leri kendiniz bit-
kisel maddelerle yapabilirsiniz.

7. Mutfakta plastik ürünler yerine cam
ürünleri tercih etmelisiniz.

8. Tek kullanımlık bardak, çatal, kaşık
gibi ürünleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

9. Temizlikte ağır kimyasallar yerine
sirke, karbonat gibi doğal maddeler kullan-
malısınız.

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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