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Zaferi bilinçli 
kutlayalım

KURTULUŞ mücadelesinin zaferle taçlandığı ve 
İzmir’in düşmandan kurtarıldığı 9 Eylül’ün 96. yıl dö-
nümü, coşkulu konser ve programlarla kutlanıyor. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 
İzmir’i nasıl bir kâbustan kurtardığını bilmekse, zafer 
coşkusunu ve bilincini katlayacak türden... 4’TE
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Kış modası 
için tüyoları 
erken alın

BİR yaz sezonu daha 
geride kaldı. Şortlara, tiril 
tiril elbiselere veda zama-
nı geldi… Bu kış kadınlar 
daha feminen ve güçlü 
olacak. SAYFA 2’DE

Zumbanın en 
eğlenceli hali

Afrika modası
İzmir’e geldi

Zumbanın en Zumbanın en 
eğlenceli halieğlenceli hali

EĞİTMEN Pelin 
Çevik, ‘Aqua Zumba’ 
adıyla yapılan yeni türü 
anlattı. SAYFA 11’DE

İKİ yıl önce 
‘Afrika Ruhu İzmir 
Sokaklarında’ 
başlığıyla yaptığı-
mız röportajımıza, 
www.benhaber.com 
üzerinden hala bir-
çok soru geliyor. Bu 
kez, 2019 trendini 
konuştuk. 10’DA

BU MANZARADAN 
KURTULURUZ AMA...

BEN HABER, TATİL BÖLGELERİNİN SORUNU İÇİN ÇÖZÜM YOLU ARIYOR

Kurban Bayramı’nda özellikle Bodrum, Çeşme ve Marmaris’te yüzde 100’e ulaşan doluluk oranları, büyük 
bir problemi beraberinde getirdi: Çöp dağları... Belediye başkanları ve yetkililer, bu sıkıntıya öneri getirdi

TATİL bölgelerinde temiz-
lik yapan işçiler, bayram 
boyunca tatil yapmadan ça-
lıştılar. Sadece Marmaris’te 
4 bin 500 ton çöp toplandı.

İşçiler 
izinsiz 

çalıştılar

“GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”
DOKUZ 

günlük Kur-
ban Bayramı 
tatilinde, 
Ege’ye yakla-
şık 5 milyon 
turist geldi. 
Tatil bitimin-
de ise dün-
yaca ünlü tatil bölgelerimizde 
‘çöp’ manzaraları yaşandı. 
Bodrum Belediye Başkanı 
Kocadon, “Hükümetin, turizm 
bölgeleri açısından Yerel 
Yönetimler Yasası’nı yeniden 
gözden geçirmesi gerekiyor” 
ifadesini kullandı. 

“DEVLET EL ATMALI”
ÇESTOB 

Onursal 
Başkanı 
Veysi Öncel 
ise, nüfusu 
40 bin olan 
Çeşme’nin, 
bayramda 1 
milyon kişiyi 

ağırladığını söyledi, “Devlet, 
yaz aylarında belediyelere 
kadrolarına ilave etmeleri için 
kontenjan tanımalı. 100 temiz-
lik işçisiyle bu işi yapıyorsa-
nız, nüfus 20 katına çıktığında 
yine 100 kişiyle bu işi yapmak 
mümkün değil” dedi. 7’DE

“Çeşme’de temizlik yok”
DÜNYANIN her yerinde plajlar kirle-

nir. Belediyelere düşen, buraları temizle-
mektir. Çeşme’de olmayan işlem temizlik. 
Ilıca, Altınkum gibi plajlar var ama kum 
temizleme makinesi yok. EROL YARAŞ 3’DE87 YILLIK BÜYÜK GURUR!

Bu yıl 87. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı, kapanacağı güne
kadar yine herkesi kucaklayacak. Folkart, bu yıl da İEF’nin ana sponsoru oldu

EKONOMİYE CAN SUYU 
TÜRKİYE’DE fuarcılığın 

lokomotifi olan İzmir, sektörün 
çınarı olduğunu bir 
kez daha gösteren 
İzmir Enternasyo-
nal Fuarı’nın (İEF) 
kapılarını 87. kez açtı. 
İEF, kapılarını kapa-
tacağı güne kadar iş 
anlaşmalarından sahne şovlarına, 
muhteşem konserlerden tiyatroya 
kadar geniş yelpazesiyle herkese 
hitap edecek. SAYFA 9’DA

Türk Lirası’na kur(t) kapanı! 

O partiler için tehlike çanları

1 Türk Lirası, 18 cent 
civarındadır… TL’nin son 
5 yılda dolar karşısındaki 
değer kaybı yüzde 70’e ya-
kındır. İ. Atilla Acar 7’DE

Cumhur İttifakı’nın de-
vam etmesi durumunda, ye-
rel seçim haritasında önemli 
değişiklikler söz konusu 
olacaktır.  H. Türkmen 6’da

KULİSLER HAREKETLİ
YAKLAŞAN yerel 

seçimler, kulisleri de hare-
ketlendirmeye başladı. 24 
Haziran’daki gibi partiler 
arası bir ittifak olacağı he-
nüz net olmasa da, kulisler-
de konuşuluyor. İzmir için 
önemli olan bir diğer faktör 
ise; Kocaoğlu’nun yeniden 
aday olup olmayacağı. Kri-
tik tarih, 1 Ekim… 6’DA

Seçimin kaderi, ittifak
ve Kocaoğlu’na bağlı
İzmir’de adayların belirlenmesini etkileyecek iki faktör var: 
Partilerin ittifakı ve Kocaoğlu’nun 1 Ekim’deki toplantısı

Sonbahar için
‘mutlu’ diyet

11’DE

“Liman taraması
yanlış anlaşıldı”
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yanlış anlaşıldı”

DENİZ Ticaret 
Odası Başkanı Yusuf 
Öztürk, geçtiğimiz 
günlerde gazetelerde çı-
kan “İzmir Limanı’nda 
tarama başladı” ha-

berlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti, 
“Limanda iki adet yükselti var. İşlem 
burada başladı. Haberi okuyanlar, pro-
jenin tüm tarama işlemlerini başladığı-
nı sandı” diye konuştu. 5’DE 

TÜİK'İN 'Sektörel Güven Endeksi' 
raporunda, en büyük düşüş inşaatta  ya-
şandı. Müteahhitler Federasyonu Başka-
nı Kahraman, yap-satçı grubun kampan-
yalara dahil edilmesini istedi.  8’DE 

İnşaat sektörü
çözüm arıyor

BORNOVA Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen 
Atatürk Anı Evi yoğun ilgi gö-
rüyor. Ata Evi’ni ziyaret eden 
vatandaşlar, tarihe yolculuk 
yapıyor. SAYFA 8’DE

Atatürk 
Anı Evi

tarihi 
yaşatıyor

İYİ Parti ikiye bölündü
İYİ PARTİ, 24 Haziran’ın ar-

dından CHP ile yeniden ittifak 
yolunda ikiye bölündü. Yıldırım 
Ulupınar, Koray Ükünç gibi 
isimler ittifaka sıcak bakarken, 
Müsavat Dervişoğlu ve Hüsmen 
Kırkpınar gibi MHP kökenli 
kanattan gelenler sıcak 
bakmıyor. SAYFA 6’DA

Açılışa gelen
TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım’ı, 
Büyükşehir Başkanı 
Aziz Kocaoğlu
karşıladı.

Mehmet 
Kocadon

Veysi 
Öncel
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Kat kat giyinin!
Soğuk hava, kat kat giyin-

meyi zorunlu hale getiriyor 
elbette. Ancak bu kış kat kat 
giyinmek sanata dönüşecek. 
Renk uyumunu yakalayarak üst 
üste giyeceğiniz kıyafetler hem 
sizi soğuktan koruyacak, hem 
de cool bir görüntü elde etme-
nizi sağlayacak.

Pofuduk montlar
Geçen sezon da sık sık 

gördüğümüz over size kaba-
rık montlar, bu sonbahar- kış 
trendlerinde de yerini koruma-
ya devam etti. Hem çok kon-
forlu, hem de sımsıcak tutan 
bu montlar gardırobunuzun en 
vazgeçilmez parçası olacak. 

Kovboyların dönüşü
Büyük moda markalarının 

birçoğu, bu sonbahar-kış için 
Hollywood'un Western film-
lerinden esinlenerek koleksi-

yonlar oluşturdu. Püsküller, 
kovboy şapkaları ve botlarıyla 
oluşturulan kombinler büyük 
ilgi gördü. Bu stille kadınlar, 
seksi ve güçlü bir tarz oluştura-
bilirler. 

Pileli etekler
70'lerde hayatımıza giren 

pileler bir kaç sezondur modern 
halleriyle tekrar gardıropları-
mızda yer almaya başladı. Özel-
likle diz altında biten midi boy 
pileli etekler; kazaklarla güçlü 
bir kontrast yaratarak şık bir 
görüntü yakalamanıza yardımcı 
oluyor. Yani bu sezon pileli bir 
etek edinmeyi ihmal etmeyin. 

Palto yerine pelerin
Yeni nesil dış giyim olarak 

pelerinler bu sezon sokakları 
renklendirecek. Oldukça sıcak 
tutan ve konforlu olan pelerin-
ler birbirinden güzel desenlerle 
mağazaların vitrinlerini süsle-

meye başladı bile.  Battaniye 
sıcaklığını dışarıda da yaşamak 
isteyenler için bu trend oldukça 
cazip görünüyor.  

Vahşi desenler
Leopar bazı sezonlar de-

mode, bazı sezonlar ise çok 
trend desen halinde karşımı-
za çıkıyor. Bu sezon leopar 
tutkunları için sevindiren haber 
geldi. Sadece toprak tonlarında 
değil canlı renklerdeki leopar 
desenleri de çok revaçta. Ancak 
bu sezonun vahşi deseni yalnız-
ca leoparla da sınırlı kalmadı. 
Zebra, kaplan gibi vahşi çizgi-
ler ve lekeler, podyumlarda güç 
ve bağımsızlık ilan etti.

Vazgeçilmez ekoseler
Moda tarihinin en özel de-

senlerinden olan ekose 
bu yıla da damgasını 
vurdu. Gardırobu-
nuzun en kurtarıcı 

parçalarından olan bu kumaş-
taki giysilere para vermekten 
çekinmeyin. Çünkü ekose de-
seni zaman içinde sık sık moda 
haline geliyor. 

Romantik elbiseler
Soğuk ve sert havalarda 

romantik görünmenin zor 
olduğunu mu düşünüyorsu-
nuz? Yanılıyorsunuz! Çünkü bu 
sezon tasarımcılar; kıvrımları 
saklamayan, feminenliği uçu-
şan bir masumiyetle buluşturan 
elbiselerle romantizmi kışa 
taşıdı. Dantellilerden çiçek mo-
tiflilerine kadar elbiselerin bu 
naif ve şiirsel hali, romantizm 
dolu bir kış 
geçirmenizi 
sağlaya-
cak.
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birçoğu, bu sonbahar-kış için 
Hollywood'un Western film-
lerinden esinlenerek koleksi-

Bir yaz sezo-
nunu daha ge-
ride bıraktık… 

Yavaş yavaş 
tişörtlere, şort-

lara, tiril tiril 
elbiselere veda 

vakti yaklaş-
tı. Peki, bu 

sonbahar- kış 
aylarında ne-
ler giyeceğiz? 

BEN Haber 
olarak sizle-

re 2018-2019 
sonbahar- kış 

trendlerini der-
ledik...

ler ve lekeler, podyumlarda güç 

Vazgeçilmez ekoseler
Moda tarihinin en özel de-

naif ve şiirsel hali, romantizm 
dolu bir kış 
geçirmenizi 
sağlaya-
cak.

ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.alpaslan@kanalben.com

Bu kış kadınlar 
güçlü ve feminen!
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� Çeşme’nin bu kirliliğinin sebebi nedir sizce?

Çeşme'de olmayan işlem temizlik. Ilıca, Altınkum 

gibi kum plajları olan bir belediyenin elinde kum temiz-

leme makinesi yok. Çeşme gibi bir yerde bu makinenin 

olmaması, o belediye başkanının vizyonunu gösterir. 

Ilıca plajında tuvalet ve duş sorunu da çözülememiştir. 

Plaja gelen insanlar, sahilde evi olan kişilerden tuvalet 

ve duş alanlarını kullanmayı istemektedir. Belediye ola-

rak gerekli temizliği, altyapıyı yaparsan senin kasabası-

nı bok götürmez… Bunun dışında Çeşme'nin en önemli 

noktalarında tuvalet ve lağım kokusu var, oturamıyorsu-

nuz. Bu sorun 3-4 senedir var ve belediye başkanı 

yerinden kalkma-

dığı için bu ko-

kuyu duyamıyor. 

3-4 yıldır, “Çeş-

me'yi ve Alaçatı'yı 

marka haline 
getirdim” diyen bir 

belediye başkanı 

koltukta oturuyor. 

Başkan kalkıp arada 

bir sokakların arası-

na girse, vatandaşla 

muhatap olsa zaten 

bunların hepsini 

duyacak ve bilecek. 

“Kum temizleme 
makinesi yok”

Çeşme’nin plajları 
pislik içinde

“Paralı turist çekmek zor”
� Hedefl er tam anlamıyla bu 

sezon için tuttu mu sizce? 
Çeşme bu sene pek iyi bir sezon 

geçirmedi. Rakamsal olarak oteller 
dolmuş olabilir ama bir gerçek var 
ki, yaz başında belediye ve emni-
yetin ortaklaşa aldığı müzik ve de-
netimler konusunda hiçbir karara 
uyulmadı. Çeşme'nin hedefi , belli 
bir ekonomik seviyenin üstündeki 
kitleye hitap etmekti. Zaten Bele-
diye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın da 

bu konuda sözleri vardır, “Ekono-
mik durumu iyi olmayan buraya 
gelmesin, burada bir bedel ödenir” 
diye. Şimdi o bedeli ödeyen insan-
lar, biraz evvel bahsettiğim eksik-
likleri, pislikleri görmek istemez. 
En son şu noktayı koyayım… Mart 
ayında bir seçim yaşayacak Çeşme. 
Gördüğüm kadarıyla Çeşme'de 
mevcut başkan adayıyla gidilirse, 
CHP'nin işinin zor olacağını söyle-
yebilirim. 

“Fuarımızın kimliği 
çok farklı” 

� İzmir Enternasyonal Fuarı da kapılarını açtı...  
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Türkiye’nin ilk fuarı… 

90'lı yıllardan sonra hızlı bir çöküşe girdi. Bunun sebebi; o 
dönemki fuarın yöneticileri. Şöyle bir tezle İzmirlinin karşı-
sına çıktılar; “Artık dünyada bu tür fuarlar kalmadı. Bunun 
yerini ihtisas fuarları alıyor”. Evet, doğru ama İEF’nin ayrı 
bir kimliği vardı. Bana göre İEF, bir aile fuarıdır. Ailenin 
tüm fertlerine, bu fuar hitap ediyordu. 90'lı yıllarda o aklı 
evvel yöneticiler, çıkıp da ‘ihtisas fuarları’ demeselerdi, 
belki de fuar bu kadar kötü süreçten geçmezdi. Fuar yok 
olmaya doğru giderken, Aziz Kocaoğlu hem yeni bir fuar 
alanı yaparak, hem de enternasyonal fuarına başka bir ba-
kış açısı getirerek, son 3 yıldır Folkart ve Vestel ile birlikte 
çok farklı bir atılıma girdi. 2015 sonrası rakamlara bakıldı-
ğında artıları görüyorsunuz. 

Böyle bir enternasyonal fuar; bu şekilde devam eder, bu 
konudan anlayan insanlar içeriğiyle daha da oynarlarsa, 
İzmir Enternasyonal Fuarı 150 yılını çok rahat görür. 
İEF’nin kimliğini iyi tanımak gerekiyor. 

İttifak, 24 Haziran’da İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu. Çün-
kü Türkiye'yi bölge bölge değerlendirmezseniz sonunuz böyle 
olur. Yerel seçimlerde de bölge olarak düşünürsek ittifaklar 
belli yerlerde başarılı olabilir. 

İzmir’de, bölgesine göre 10-11 arasında oy alan İYİ Parti 
söz konusu. AK Parti ile CHP'nin arasındaki oy farkına bak-
tığımızda, İYİ Parti'nin İzmir'de kilit parti olduğunu görürüz. 
İYİ Parti'nin burada ittifak yapmak istemesi kadar doğal bir 
şey olamaz. Görünen o ki; İzmir’de iddialı bir seçim olacak. 
AK Parti'nin yaptığı çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla bu 
sefer İzmir'in içinden bir isim gündeme getirilerek, farklı bir 
algı oluşturulacak. İYİ Parti iddialı bir aday koyup, CHP'ye 
yüzde 10'luk bir yara açarsa, ki bunun büyük bir çoğunluğu 
yine CHP'den gitmiş olacak; ittifak İzmir'de geçerli olabilir. 
Ama bunun adını koymaları lazım. Nasıl bir ittifak düşüne-
cekler? Yıldırım Ulupınar gibi siyaseti çok iyi bilen birinden, 
formülleri en kısa zamanda ortaya koymasını beklerim. 

� Seçimler yaklaşırken Yıldırım Ulupınar, 
“CHP ile ittifak yapmak lazım” çıkışında 

bulundu. Görüşleriniz neler? 

� Çeşme'de bir altyapı 
sorunu var. Herkes bundan 
bahsediyor. Sizin düşüncele-
riniz neler? 

Bayramda altyapı sorunu 
haberleri tüm tatil bölgele-
rinde yeniden ortaya çıktı. 
Bunun için söyleyecek bir şey 
yok çünkü kışlık nüfusları 
ortalama 25 bin ile 70 bin ara-
sı olan bu yerlere, 9 günlük 
bayramda yaklaşık 1 milyo-
nun üzerinde insan geliyorsa, 
doğal olarak oranın altyapısı 
bu gelen insanları karşılamaz. 
Bu konuda ne yapılabilir diye 

oturulup düşünülmesi lazım. 
Bunları bir kenara koyduktan 
sonra şunu çok rahat ve net 
söyleyebilirim; Çeşme'yi bok 
götürüyor. Örnek olarak; Ilıca 
plajına gidelim, neredeyse 
kum tanelerinden daha fazla 
izmarit göreceksiniz. Burada 
belediyeyi suçladığımız ka-
dar, insanımızın da suçu var. 
Ancak belediye de, 
“İnsanımız duyarsız” diye-
mez. Dünyanın her yerinde 
bu plajlar kirlenir ama bele-
diyelere düşen görev buraları 
temizlemektir.

Rögar 
kapağından 
taşan pis sular, 
yaz boyunca 
sokaklara aktı.
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İzmir'in kurtuluşunun 
96. yıl dönümünü 
kutladığımız şu günde, 

yazık ki hangi meydanda 
hangi sanatçının çıkacağını 
takip edip, atılacak havai 
fi şeklere odaklanarak, ‘de-
nize dökme’ muhabbetinin 
ötesine geçemiyoruz… Hiç 
sormuyoruz, "96 yıl önce 
Türk ordusu kente girince 
insanlar neden sevinçten 
ağladı? Neden böylesine 
sevindi?" diye... 9 Eylül'ü 
bu kadar özel, böylesine 
kutlu kılan kavramın adıy-
sa işgal! 15 Mayıs 1919'da 
başlayan işgalden kurtu-
luşa kadar yaşadıklarımızı 
hatırlayalım ki, 9 Eylül'ü 
daha anlamlı kutlayabile-
lim...
Rum çetelerin terörü 
işgalden önce başlar

Tarih 15 Mayıs 1919'un sa-
bahını gösterdiğinde, İzmir'de 
fırtına öncesi sessizlik hakim-
dir. Bir gece önce Maşatlık'ta 
Hasan Tahsin, Vasıf Çınar, 
Mehmet Şevki Yazman ve nice 
vatan sevdalısı buluşup, işgal 
öncesi halkı bilinçlendirirken 
dönemin İzmir Valisi Kambur 
İzzet ise İzmir'in işgal edil-
meyeceğini söyleyerek halkta 
oluşan direnç duygusunu kı-
racak bir açıklamada bulunur. 
Tabii bu süre zarfında kentte 
de kazan kaynamaktadır. 
Osmanlı'nın zayıf düşmesi ve 

olası işgal beklentisi kentteki 
Rum çeteleri adeta azdırmış, 
hatta patlayan bir bomba hali-
ne getirmiştir. İşgal günü yak-
laşırken yaşanan taşkınlıklar, 
Yunan ordusunun kente ayak 

basmasıyla birlikte sistematik 
bir saldırıya dönüşür. Her ne 
kadar başta Komutan Zafiriu 
olmak üzere kentte görevli 
Yunan komutanlar ve üst dü-
zey yöneticiler yabancı basına 

ve Avrupalı güçlü devletlerin 
diplomatlarına ‘huzur’ mesajı 
verse de, bu sözler gerçeğin 
çok dışındadır. 

15 Mayıs'ta, kente 50 bin 
kadar Yunan askerinin ayak 
basması ve Hasan Tahsin'in 
ilk kurşunuyla birlikte adeta 
bir kaos yaşanır. Hükümet 
Konağı çevresindeki Türk 
ahaliye Yunan askeri tarafın-
dan ateş açılır. Buradaki birçok 
kadın ve çocuk, Ziraat Bankası 
merdivenlerine sığınmışken 
feci şekilde hayatını kaybeder. 
Bununla birlikte Sarı Kışla bi-
tişiğindeki Giritli Sait Ağa ve 
Bahri Efendi'nin kahvehane-
lerindeki Türkler de canından 
olanların içinde yer alır. Sarı 

Kışla, beyaz bayrağı gösterdi-
ğinde içinden çıkan askerler 
süngülere, gasp ve saldırılara 
maruz kalır. Ali Nadir Paşa 
bir Yunan teğmeni tarafından 
tokatlanır. Çok sayıda subay 
ve memur yine şehit olanlar-
dandır. 

Patris Vapuru bir 
cezaevine döner

Aralarında lise öğrenci-
lerinin dahi olduğu yüzlerce 
Türk, Patris Vapuru'nda in-
sanlık dışı bir gözaltıya maruz 
bırakılır. Yunan askerleri ve 
kentteki Rum çeteler tarafın-
dan boğularak ve bıçaklanarak 
öldürülen birçok Türk olduğu, 
tecavüzlerin yaşandığı da yine 

işgal gününün acı hatıraların-
dandır. İşgalden 5 gün sonra-
sında bile bugün güzelliğine 
bakıp hayran kaldığımız İzmir 
Körfezi, öldürülüp denize 
atılan Türklerin cansız beden-
lerini karaya geri gönderir. 

Urla'da büyük kıyım 
Kentte direnişin önemli 

noktası olan Urla'daysa tam 
bir kıyım yaşanır. İşgal günü 
şehit edilen subay sayısı 2 bi-
nin üstündedir. Kentteki Türk 
dükkânları da yağmaya maruz 
kalır ve talan edilir. Hisar ve 
Bölükbaşı camileri bu yağma-
dan nasibini alır ve içlerine tek 
bir halı dahi bırakılmaz. 

Kurtuluşa kadar 
mezalim sürer

İzmir'de işgalle birlikte 
başlayan vahşet sadece işgal 
günüyle de sınırlı değildir. 
Kurtuluşa kadar kan dondu-
rucu olaylar silsilesi devam 
eder. 

Örneğin Dikili'de tarla-
sında çalışan bir köylü ve 10 
yaşındaki oğlu, keyfi şekilde 
tutulur ve çocuk, babasının 
gözü önünde öldürülür. Sel-
çuk'taysa Hızır Köyü sakinleri 
camiye doldurulur ve cami, 
içindeki 100'den fazla kişiyle 
ateşe verilir. Seferihisar'dan 
Aliağa'ya kadar kentin her 
köşesi, bu satırlara sığması im-
kansız sayıda vahşete maruz 
kalır.

Uzun lafın kısası...
İzmir, Türk milleti için 

her ne kadar aydınlanmanın, 
Atatürkçülüğün, çağdaş fikrin 
bayraktar kenti olsa da, İzmir'i 
İzmir yapan en önemli faktör-
lerden biri yaşadığı acıdır. Bizi 
biz yapan acımızı unutmama-
mız dileği ve başta kurtarıcı-
mız Mustafa Kemal Atatürk 
ile birlikte tüm şehit ve gazi-
lerimizin ruhlarına saygıyla 
kurtuluşumuzun yıl dönümü 
bir kez daha kutlu olsun.
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Kurtuluşu kutlamak
işgali bilmekten geçer!

Başta İzmir olmak üzere birçok kentimizin işgalden kurtuluşları, 
ilgili tarihlerde konserlerle kutlanıyor. Peki işgalden kurtulmak 

sadece bir festival vesilesi mi? Elbette hayır...

“KAHRAMANLAR UNUTULMAMALI”
15 Mayıs'taki işgal acısının İzmir'in kurtuluşunu anlamak adına mut-

laka hatırlanması gerektiğini söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi’nden  
Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu şunları söyledi:

“Son dönemde 9 Eylül ne yazık ki sadece konserlere indirgendi ve 
gençlerimiz de buna yönlendirildi. İşgalin de kurtuluşun da 100. yılı 
yaklaşırken işgal dönemi boyunca kanlarını canlarını veren insanları 
ve yaşanan olayları anacak organizasyonların yapılması daha doğru bir 
davranış olur. Bunun yanında o dönemde önemli işler gerçekleştirmiş 
olan İzmirli kahramanların isimlerinin sokak ve caddelere verilerek, 
1919'un ruhunu yaşatacak etkinliklerde bulunmak gerekiyor.” 

Doç. Dr. Ahmet 
Mehmetefendioğlu
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Türk denizciliği, taşıma-
cılık bazında ekonomik 
problemleri aşmaya 

çalışırken, bireysel tekne 
kullanımındaysa her geçen 
gün Türk bayrağı kullanımı-
nın artışıyla daha da milli-
leşiyor. Deniz Ticaret Odası 
Başkanı Yusuf Öztürk, BEN 
Haber’e, İzmir’deki denizcili-
ğin gündemini değerlendirdi. 
Değerlendirmelerine yabancı 
bayraklar yerine Türk bayrağı 
kullanan teknelerdeki artıştan 
bahsederek başlayan Öztürk, 
“Bu konuda sırasıyla iki kanun 
çıktı. İlk kanunda Türk bay-
rağına geçen tekne sayısı, bin 
tekneyle sınırlı kaldı. Konuya 
ilişkin ikinci kanunsa başarılı 
sonuç verdi. 6 bin 44 teknemiz, 
Türk bayrağına geçiş yaptı. Bu 
gerçekten beklenenin üstünde 
bir rakam oldu ve bundan son-
ra yabancı bayrak sorununu 
gelecekte yaşamayacağımızın 
da bir bakıma göstergesi oldu” 
dedi. 

“Ay yıldızlı 
bayrağımız varken”  

İlk kanuna olan ilgisizliğin 
nedenini de araştırdıklarını be-
lirten Başkan Öztürk, “İnsan-

ların biraz ürktüğünü gördük. 
Türk bayrağına geçildiğinde 
yüksek harçlar ve ek vergilerle 
karşılaşma gibi endişe-
lerin olduğunu göz-
lemledik. Ancak 
ilk kanun ile 
birlikte Türk 
bayrağına 
geçen tekne 
sahiplerinin 
herhangi bir 
olumsuzlukla 
karşılaşmaması 
üzerine ikinci 
kanun ile birlikte va-
tandaşın da güveni arttı. 
Vatandaşlarımız bu noktada 
devlete, kanunlara, mevzu-
atlara güvenmeli. Ay yıldızlı 
bayrağımız varken, teknelere 
neden yabancı bayrak çekelim 
ki?” ifadelerini kullandı.

“Her isteyen ayak 
basamaz”

Öztürk, yabancı bayraklı 
teknelerin Türk limanlarında 
rahatça dolaştıkları iddiaları 
hakkında da, “Normal şartlar-
da yabancı bayraklı bir tekne-
nin sahibi artık Türk olamıyor. 
Ancak oturma hakkına sahip 
olması gerekiyor. Gemilerle 

tekneleri aynı kategoriye ko-
yamıyoruz. Gemiler, pasaport 
işlemlerini yaptırmak zorun-

da. Yabancı bayraklı 
ve içinde yabancı 

personeli ve 
yabancı misafiri 

bulunan her 
türlü tekne de 
liman baş-
kanlıklarına 
bilgi vermek 

zorunda. Her 
isteyen, istediği 

gibi Türkiye’ye 
ayak basamaz” dedi.

“Hiçbir liman 
kapatılmamalı”

İzmir Limanı hakkında 
da önemli açıklamalar yapan 
Başkan Yusuf Öztürk, şöyle 
devam etti: “Ülkemizdeki 
her liman birer değerdir. Bir 
limanın daha iyi olması için 
diğerlerinin kapatılması söz 
konusu olamaz. Alsancak 
Limanı tarihten gelen önemli 
bir değerdir. Yatırımlar elbette 
yapılacaktır. Arazi bolluğu 
yok bu bölgede. Limanlarımızı 
hiçbir zaman 3-5 yıllık planla-
mayız. 20- 30 yıllık planlanır. 
Çandarlı Limanı’nın verimli 

çalıştığı zamana dek, İzmir 
Limanı hizmet verecektir. Son-
rasında İzmir Limanı’nın gele-
ceğine büyüklerimiz kararını 
vereceklerdir. Bu tarihe kadar 
İzmir Limanı’nın başarılı bir 
şekilde çalışmasına yönelik 
tedbirler alınmalı. Bir anda, 
“Burayı gözden çıkardım artık 
yatırım yapmayacağım” deme 
gibi bir şans yok.” 

“Rıhtımlara 
yönelik işlem”

Öztürk, geçtiğimiz günler-
de çeşitli haber kaynaklarında 
çıkan, “İzmir Limanı’nda 
tarama başladı” haberlerinin 
de hatalı olduğunu belirtti. 
Tarama çalışmalarının liman 
içinde ‘topuk’ olarak tabir 
edilen yükseltilere yönelik 
başlatıldığını dile getiren 
Öztürk, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “DTO İzmir Şubesi Meclis 
Toplantısı sırasında konuşulan 
Alsancak Limanı’ndaki tarama 
faaliyetlerine ilişkin çıkan 
haberlerde, taramanın başlatıl-
dığı yazıldı. Limanda tarama 
başladı ama nasıl başladı? İz-
mir Büyükşehir Belediyesi ve 
Devlet Demiryolları arasında 
bir projedir bu. Proje kapsa-

mında, İzmir Limanı içinde 2 
tane topuk dediğimiz bölge 
vardır. Bir yükselti yani. Tara-
maya o topuklardan başladılar. 
Gazetelerde haberi okuyanlar, 
projenin tüm tarama işlemle-
rini başladığını sandı. Topuk-
lar, rıhtımlar arasında kalan 
topuklardır ve onlara yönelik 
işlemler başladı. Tam tarama-
nın yapılması aşama aşama 
gerçekleştirilecek. Çıkacak ça-
murun nasıl değerlendirileceği 
vs. bunlar önemli ve gelecekte 
netleşecek konulardır” dedi.

“Sektör etkilendi”
Ekonomide başta kur bazlı 

sıkıntılar olmak üzere yaşa-
nan problemlere de değinen 
Başkan Öztürk, “Denizcilik, 
krizlerden en önce etkilenen, 
üstünden en son atan sektör-
dür. Dünyada mal değişiminin 
yüzde 88’inin deniz yoluyla 
yapıldığını dü-
şünürseniz, mal 
akışının azaldı-
ğı dönemlerde 
denizciliğin nasıl 
etkilendiğini de 
görmüş olursunuz. 
Yabancı paranın 
Türk Lirası karşısın-

da değer kazanması, ihracat-
çılarımızı rahatlatıyor gibi 
gözükse de Türk ihracatının 
yüzde 80’den fazlası ithalata 
bağlı. 

İthal ürünlerin de yüksek 
kurlarla alınması, ihracatı 
derinden etkiledi. Son günler-
de gözlemlediğimiz bir konu 
da ithalatı yapılan ürünlerin 
büyük kısmının kur artışından 
dolayı antrepolarda bekletil-
mesi ve gümrükten çekileme-
mesidir. 

Doğal olarak yeni sipariş-
ler verilmediği için denizcilik 
sektörü de etkilenmekte. Brent 
petrol fiyatının yükselmesi 
de, gemilerin yakıt fiyatlarını 
etkilemekte. Bu da konteyner 
işi yapan deniz taşımacılığı 
firmalarının gider kalemlerini 
yükseltmekte” şeklinde 
konuştu.
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ların biraz ürktüğünü gördük. 
Türk bayrağına geçildiğinde 
yüksek harçlar ve ek vergilerle 
karşılaşma gibi endişe-
lerin olduğunu göz-

tekneleri aynı kategoriye ko-
yamıyoruz. Gemiler, pasaport 
işlemlerini yaptırmak zorun-

da. Yabancı bayraklı 
ve içinde yabancı 

çalıştığı zamana dek, İzmir 
Limanı hizmet verecektir. Son-
rasında İzmir Limanı’nın gele-
ceğine büyüklerimiz kararını 
vereceklerdir. Bu tarihe kadar 

mında, İzmir Limanı içinde 2 
tane topuk dediğimiz bölge 
vardır. Bir yükselti yani. Tara-
maya o topuklardan başladılar. 
Gazetelerde haberi okuyanlar, 

da değer kazanması, ihracat-
çılarımızı rahatlatıyor gibi 
gözükse de Türk ihracatının 
yüzde 80’den fazlası ithalata 
bağlı. 

“Liman taraması
yanlış anlaşıldı”
Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf 
Öztürk, İzmir Limanı’ndaki son ge-
lişmeler, teknelerdeki Türk bayrağı 
kullanımı ve ekonomik problemle-
rin denizcilik sektörüne yansımasını 
BEN Haber için değerlendirdi... BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Yusuf Öztürk
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CHP ve HDP için 
tehlike çanları!..

6

HAMDİ TÜRKMEN

2014 yerel seçim sonuçları ile 24 Haziran 
seçim sonuçları baz alınarak yapılan 
değerlendirmelere göre, dağılan Millet 

İttifakına karşı, Cumhur İttifakının “gayrı re-
smi” de olsa yerel seçimde devam etmesi du-
rumunda, Türkiye’nin yerel seçim haritasında 
önemli değişiklikler söz konusu olacaktır.

Bunu bugünden ilan ediyorum.
Çünkü; Cumhurbaşkanlığı ve milletveki-

li seçimlerinde ittifak yapan AK Parti, MHP 
ve BBP bu işbirliklerini yerel seçimde uygu-
larsa, 2014’te CHP ve HDP’nin kazandığı 10’un 
üzerinde büyükşehir ve il belediye başkanlığı el 
değiştirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

� � �

Nitekim; CHP’nin, Cumhur İttifakına karşı… 
Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalo-
va ve Zonguldak Belediye Başkanlıklarını…

HDP’de, Bitlis ve Iğdır’ı kaybedebileceği iddia 
ediliyor.

Biliyorsunuz; siyasi partilerin Cumhurbaşkan-
lığı ve TBMM seçimlerine ittifak yaparak gire-
bilmesine olanak tanıyan düzenleme yapılırken, 
yerel seçimler kapsam dışı tutulmuştu.

Bu nedenle siyasi partiler, şayet yine ittifak 
yapacaklarsa, bu yerel seçimlerde ancak “gayrı 
resmi” olmak zorundadır.

� � �

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamaları, böyle bir 
ittifakın yerel seçimlerde uygulanacağı yönünde-
dir.

AK Parti’nin son çıkışı da bu doğrultudadır.
AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 
yerel seçimleriyle ilgili;

“Türkiye zor bir dönemden geçerken biz 
MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sev-
di. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi 
kadar normal bir şey olamaz” sözleriyle Bahçe-
li’ye “yeşil ışık” yaktı.

Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı ver-
miş, “Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel 
yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendiril-
mesi en temel görevimizdir.

Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir ol-
mak üzere, ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye 
yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme 
takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD’nin yörüngesine 
sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, 
yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumlu-
luktur” 

� � �

Bahçeli’nin özellikle hedef aldığı CHP 
ve HDP, son yerel seçimlerde 9’u büyükşehir 
olmak üzere toplam 15 il belediye başkanlığını 
kazanmıştı.

CHP; Aydın, Burdur, Çanakkale, Edirne, Es-
kişehir, Giresun, Hatay, İzmir, Kırklareli, Muğla, 
Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ı alırken,

HDP; Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakka-
ri, Iğdır, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van’da ipi göğüsle-
mişti.

Mardin’de ise başkanlık koltuğuna siyaset ya-
sağı nedeniyle seçimlere bağımsız katılan Ahmet 
Türk oturmuştu.

AK Parti’nin 18’i büyükşehir toplam 48 il be-
lediye başkanlığını aldığı bu seçimlerde, MHP’de 
3’ü büyükşehir 8 il belediye başkanlığının sahibi 
olmuştu.

AK Parti ve MHP’den gelen “yerelde itti-
fak” açıklamalarının ardından, 2014 seçim sonuçla-
rı ile 24 Haziran seçim sonuçları üzerinden yapılan 
hesaplamalar ise, Cumhur İttifakının Mart 2019’da 
işbirliğini sürdürmesi durumunda, bugün itiba-
riyle Millet İttifakı anlaşmasını sona erdirdiği de 
dikkate alındığında, son yerel seçimlerdeki siyasi 
tablo önemli ölçüde değişebilir.

� � �

Bahçeli, İzmir’den ne istiyor?
Ne demek şimdi bu; “Başta İstanbul, Ankara 

ve İzmir olmak üzere, ilaveten diğer 27 büyük-
şehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptı-
ran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-
PYD’nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla 
kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemeli-
dir. Bu tarihi bir sorumluluktur” lafları?

İzmir demokrasinin beşiğidir.
Kimse; FETÖ-PKK-PYD ile bu kenti ve insanı-

nı özleştiremez.
İzmir için tek bir lider vardır; O da Mustafa 

Kemal Atatürk ve onun çizdiği yoldur.
Bu kent Cumhuriyet aşığıdır.
Laiktir, demokrattır, özgürlükçüdür.
Öyle Bahçeli’ye, MHP’ye falan pabuç bırak-

maz.
Atar tokadı, geçer… Dönüp ardına bile bak-

maz.
Yanlış sularda yüzüyorsun Sayın Bahçeli.
İzmir okyanustur; aman dikkat et boğulma-

yasın!..
Hani Cumhur İttifakı ile İzmir’i alacağız 

diyorsun ya;
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 

İzmir sonuçlarını incelersen, bunun imkansız 
olduğunu görebilirsin…

24 Haziran'daki Cum-
hurbaşkanlığı ve parlamento 
seçimlerinin atmosferinden 

çıkan Türkiye, 31 Mart 2019'da 
gerçekleştirilecek yerel seçimleri 
konuşmaya başladı.

İzmir yerelinde bakıldığında 
parlamentoda yer alan CHP, AK 
Parti, MHP ve İYİ Parti'yi hare-
ketli günler bekliyor. Kentte uzun 
süredir devam eden CHP iktidarı, 
kurultay kırgınlıkları ve Kılıç-
daroğlu yorgunluğu nedeniyle en 
kırılgan dönemini yaşıyor. Buna bir 
de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 24 
Haziran'daki ittifakı, yerel seçim-
lere de taşıma yönündeki tutumu 
eklenince denklem iyice karışıyor.

CHP'nin seçim kazanmak için 
İYİ Parti'ye ihtiyacı açığa çıkarken, 
İYİ Parti'deyse CHP ile birlikte 
hareket edip etmeme konusundaki 
çok seslilik hem partililerin heye-
canını düşürüyor, hem de CHP'de 
kafa karışıklığıyla birlikte alternatif 
çözüm arayışlarına yol açıyor.

Kilit nokta…
İzmir'de yerel seçim heyeca-

nının en önemli kilit noktalarıysa 
başlıkta da yer aldığı gibi İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu'nun aday olup 
olmayacağı ve gerek CHP-İYİ 
Parti gerekse de AK Parti-MHP 
ittifakının olup olmayacağı üstüne 
kurgulu. Mevcut siyasi konjonk-
tür ve açıklamalar, MHP-AK Parti 
ittifakının süreceğini gösteriyor. 24 
Haziran sonrası CHP ve İYİ Par-
ti'nin yakınlaşıp yakınlaşmayacağı 
ise büyük bir muamma… Müsavat 
Dervişoğlu, Hüsmen Kırkpınar gibi 
partinin MHP kökenli kanadından 
gelen isimlerin böyle bir ittifaka so-
ğuk baktığı biliniyor. İYİ Parti'nin 
İzmir'deki kurucu il başkanlığını 

da yapan GİK Üyesi Yıldırım Ulu-
pınar ile Koray Ükünç'ün başını 
çektiği ‘merkez’ kanattaysa ittifak 
yanlısı bir tutum mevcut. 

Kocaoğlu, 1 Ekim'de
Yerel seçime giderken İzmir'de-

ki en büyük muamma, Büyükşe-
hir Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 
vereceği karar... İl kongresi süre-
cinde parti içi muhalefeti yenmeyi 
başardıktan sonra kurultaydaki PM 
yapısı, milletvekili aday listeleri ve 
24 Haziran sonrası değişim çağrısı 
nedeniyle CHP lideri Kemal Kı-
lıçdaroğlu ile arası açılan Kocaoğ-
lu'nun nasıl bir rol izleyeceği ekim 
ayında netleşecek. 

Kocaoğlu'nun aday ol-
maması durumunda en 

azından kendi ekibinden 

bir ismin aday olması için çabala-
yacağı kulislerde konuşulurken, 
İzmir'deki muhalefetin çatı ismi 
haline gelen Tuncay Özkan'ın da 
Büyükşehir için nabız yokladığı 
biliniyor. Kocaoğlu'nun olası bir 
"Aday değilim" demeciyle birlikte, 
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 
Soyer'den Menemen Belediye 
Başkanı Tahir Şahin'e, Bayraklı Be-
lediye Başkanı Hasan Karabağ'dan 
Narlıdere Belediye Başkanı Abdül 
Batur'a kadar ilçe belediye başkan-
larının koltuğa talip olduğu uzun 
zamandır konuşulanlar arasında. 
Bu isimlerden Tahir Şahin, kurul-
tay istediği için yarışta bir adım 
geriye düşerken, Kocaoğlu'na 
yoğun muhalifliğiyle bilinen Hasan 
Karabağ bir adım öne çıkıyor. 
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 

Soyer ise ilçedeki başarılı 
çalışmalarıyla birlikte 

CHP Genel Merkezi 
ile sıkı olan ilişkisini 

seçim sürecinde 
kullanabilece-

ğe benziyor. 
Düğümü, 

Koca-
oğlu 

çöze-
cek. 

AK Parti, parti dışı 
adaya yönelebilir

AK Parti Genel Merkezi'nin, 
"Parti dışı adaya yönelebiliriz" 
sözünün belki de en çok yankılan-
dığı şehir İzmir. Binali Yıldırım'ın 
adaylığı sonrası AK Parti ilk kez 
kendini Büyükşehir yarışında bu 
denli avantajlı görüyor. Adaylık 
içinse kulislerde dört isim konu-
şuluyor. Başta İzmir Ticaret Odası 
Başkanı Mahmut Özgener geliyor. 
Bir diğer isimse AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve İzmir Millet-
vekili Hamza Dağ. Dağ, İzmir'deki 
partililerce de gençlik kollarından 
geldiği için neredeyse ‘idol’ haline 
getirilmiş durumda. Son iki isimse 
İzmir Milletvekili Mahmut Atilla 
Kaya ve İzmir İl Başkanı Aydın 
Şengül. Bu dört ismin dışında AK 
Parti'nin ajandasında başka bir 
aday bulunmuyor.  

Birer belediye, İYİ Parti 
ve MHP’nin olabilir  

Kentte bir belediyeyi elinde 
bulunduran MHP’nin, Aliağa'da 
AK Parti'nin desteği olmadan 
kazanması şu an için imkansız. İYİ 
Parti’nin ise kazanma ihtimalinin 
olduğu tek ilçe, Tayfur Çiçek'in 
CHP'de aday gösterilmemesi ve 
olası bir şekilde İYİ Parti'ye geç-
mesi durumunda Tire. 

İZMİR'DE 
SEÇİMİN 
İKİ 
KİLİDİ:

KOCAOĞLU 
VE İTTİFAK

Yerel seçimler yaklaşırken, kulisler de ısınmaya başladı. İzmir'de adayların be-
lirlenmesini ve dolayısıyla seçimin kaderini belirleyecek iki faktör ise partilerin 

ittifak yapıp yapmayacağı ve Kocaoğlu'nun aday olup olmayacağı...

CHP İzmir'de, neredeyse her ilçe için şimdiden 
3'er aday söylemek mümkün... ‘Ekipçilik’ tartış-
masının yoğun yaşandığı partide, Kocaoğlu'nun 
yeniden aday olması durumunda ilçe adaylarına 
ne kadar hakim olacağıysa şimdilik bilinmiyor. 
Parti Meclisi ve milletvekili listelerinde umduğu-
nu bulamayan Kocaoğlu'nun karşısına muhalifler, 
“2014'te, 8 belediyeyi senin 
tercihlerin nedeniyle kay-
bettik” argümanıyla çıkıyor. 
Kocaoğlu'nun bir önceki 
seçimde olduğu gibi belir-
leyici olması zor görülüyor. 
İlçelerde ciddi bir aday deği-
şiminin yaşanması, kimseyi 
şaşırtmamalı. Ayrıca makamlarında dördüncü 
dönemlerini yaşayan belediye başkanlarının da 
işleri zor. Kentin turizm markası Çeşme ile örgüt-
belediye geriliminin olduğu Çiğli de, değişime 
uzak olmayan ilçelerden. Çiğli'de Ali Rıza Koçer 
ve İlçe Başkanı Utku Gümrükçü öne çıkıyor. 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpı-
nar'ın da, bu yerel seçimde doğrudan CHP Genel 
Merkezi'ni ikna etmesi gerekiyor.

CHP'de ilçelerin durumu
henüz belli değil 

AK Parti, Aliağa’da
aday çıkarmayabilir
Cumhur İttifakı ile birlikte İzmir’de AK Parti 

ve MHP’nin elindeki toplam sekiz belediyenin 
artışına kesin gözüyle bakılırken, bir ilçedeyse 
AK Parti’nin kuruluşundan bugüne İzmir’de 
görülmemiş bir aday çıkarmama durumu gerçek-
leşebilir. Eğer ittifakta tam mutabakat sağlanırsa 
MHP’nin İzmir’deki tek belediyesi olan Ali-

ağa’da, AK Parti’nin MHP’ye 
destek vermesi bekleniyor. Ay-
rıca yine Büyükşehir’de olduğu 
gibi bazı ilçelerde de parti dışın-
dan aday seçeneği gündemde. 
Bu ilçelerin başında da Torbalı 
geliyor. İlçede mevcut başkan 
Adnan Yaşar Görmez’in yerine 
Torbalı Ticaret Odası Başkanı 

Abdulvahap Olgun’un aday gösterilme ihtimali 
yüksek bulunuyor. İktidar partisinde ilçeler için 
en büyük rekabetinse Karabağlar’da yaşanması 
bekleniyor. Milletvekilliği son bulduktan sonra 
yeniden belediye başkan adaylığına göz kırpan 
Necip Kalkan ile Büyükşehir Meclisi’nde uzun 
yıllar AK Parti’yi sırtlayan Bilal Doğan’ın ciddi 
bir yarışa girebileceği belirtiliyor.

Soyer ise ilçedeki başarılı 
çalışmalarıyla birlikte 

CHP Genel Merkezi 
ile sıkı olan ilişkisini 

seçim sürecinde 
kullanabilece-

ğe benziyor. 
Düğümü, 

Koca-
oğlu 

çöze-
cek. 

Şengül. Bu dört ismin dışında AK 
Parti'nin ajandasında başka bir 
aday bulunmuyor.  

Birer belediye, İYİ Parti 
ve MHP’nin olabilir  
Birer belediye, İYİ Parti 
ve MHP’nin olabilir  
Birer belediye, İYİ Parti 

bulunduran MHP’nin, Aliağa'da 
AK Parti'nin desteği olmadan 
kazanması şu an için imkansız. İYİ 
Parti’nin ise kazanma ihtimalinin 
olduğu tek ilçe, Tayfur Çiçek'in 
CHP'de aday gösterilmemesi ve 
olası bir şekilde İYİ Parti'ye geç-
mesi durumunda Tire. 

Kocaoğlu'nun aday ol-
maması durumunda en 

azından kendi ekibinden 

yoğun muhalifliğiyle bilinen Hasan 
Karabağ bir adım öne çıkıyor. 
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 

Soyer ise ilçedeki başarılı Soyer ise ilçedeki başarılı 
çalışmalarıyla birlikte 

CHP Genel Merkezi 
ile sıkı olan ilişkisini 

seçim sürecinde 
kullanabile

ğe benziyor. 
Düğümü, 

Koca-

ayında netleşecek. 
Kocaoğlu'nun aday ol-
maması durumunda en 

azından kendi ekibinden 

Hasan 
Karabağ

Hamza Dağ

Tunç Soyer M. Atilla Kaya



SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Ege'nin gözde turistlik yerlerin-
de, 9 günlük bayram tatilini 
fırsat bilen vatandaşlar esnafa 

çifte bayram yaşattı. Yüzde 100'lük 
bir doluluk oranına ulaşan tesisler-
den kimisi ek yatakla misafi r ağır-
lamaya devam ederken, kimisi ise 
'rezervasyonlarımız dolu, gelmeyin' 
çağrısında bulundu. 

5 milyon turist akın etti
Yaklaşık 5 milyon turistin akın 

ettiği Ege'de, bayram tatili geride 
kaldı ama, tatilden kalan bir de 
tatilcilerin çöpleri oldu.

Sadece çöp değil; kanalizasyon, 
yol gibi pek çok konuda yetersiz 
kalan belediyeler, tatilcilerin dönüş-
leriyle birlikte sıkı bir 'temizlik' ça-
lışmasına başladı. Hal böyle olunca 
da, "Bu sorunların tekrar yaşanma-
ması için neler yapılabilir?" sorusu-
nu, belediye başkanlarına sorduk. 

İşte belediye başkanlarının, 'çöp' 
sorununa ve çözümüne yönelik 
açıklamaları...
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Gezi olayları başladığında (27 
Mayıs 2013), 1 TL 54 ABD 
kuruşu (Cent); 

Rus uçağı düşürülmesi (24 Kasım 
2015)  ve 15 Temmuz döneminde, 1 TL 
35 ABD kuruşu (Cent) iken, bugün bu 
değer, darbe girişimi döneminin de 
yarısına  düşmüştür.

1 Türk Lirası, 18 Cent civarında-
dır…

Türk Lirası’nın son 5 yılda dolar 
karşısındaki değer kaybı yüzde 70’e 
yakındır

Bu kaybın büyük kısmı, yılbaşın-
dan bu yanadır. Son 8 ayda Türk Li-
rası,  dolar karşısında yüzde 60 değer 
kaybetmiştir.

Adını ‘kur atağı’ veya ‘kur(t) kapa-
nı’ olarak söyleyebileceğimiz bütün 
her şey yaşanmaktadır… 

� � �

Bir ekonomi için bunun kaldırılma-
sı mümkün değildir… 

Bunun adı ne olursa olsun, sonuç 
ortadadır. Yönetilmesi için olağanüs-
tü önlemler ve çok boyutlu bir çaba 
gerekmektedir. 

Bu konuda taraf olan Hükümet, 
üretici ve tüketicilerin sürekli bu 
süreçle ilgili birbirlerini bilgilendirme-
si, alınacak önlemler ve sonuçlarının 
kamuoyu ile paylaşılması şarttır.

� � �

Evdeki küçük yavrunuzun ateş-
lendiğini düşünün…

Nasıl ki bir anda babanın o günkü 
halı saha maçı, annenin eve gelecek 
arkadaşları, abla ya da abinin prog-
ramı devre dışı kalıyor ve öncelik bir 
anda değişiyorsa; aynı durum burada 
da mevcuttur. 

Sürekli kontrol, bir takım ateş 
düşürücü önlemler ve nihayetinde en 
yakın sağlık kuruluşu…

En yakın sağlık kuruluşunun 
ekonomiler için IMF olması elbette çok 
sürpriz değildir. Ancak ekonominin de 
kendi öz değerlendirmesi olabileceği 
ve alabileceği bazı önlemler olduğu 
gerçeğini de unutmamak gerekir. 

Başta sorumluluk hükümettedir; 
yetki ve irade ondadır.

Elinde bu sorunla başa çıkabilecek 
en önemli enstrümanlara sahip olan 
da odur. Öncelikle bu konuda gereken 
güveni vermesi ve kamuoyuyla bu 
iletişimi paylaşması gerekmektedir. 

Dolarla yaptığı işlemleri derhal ip-
tal etmesi, yerli ve milli ürün tercihini, 
kamu alımlarında kayırması ve teşvik 
etmesi gerekmektedir. 

� � �

Merkez Bankası, ‘…fiyat istikra-
rından sorumlu’ bir kurum olarak, 
onun da elinde birtakım önlemler 
mevcuttur. 

Bu konunun açık iletişimle bilgi-
lendirilmesi, sonuçlarının paylaşılması 
esastır. 

Üretici kesimin de ithal ikameci bir 
yönelim sergilemesi, hükümet teşvik-
lerinin de ithalatı azaltıcı bir boyuta 
odaklanması gerekmektedir. 

Üretim öncelikle ithalata dayalı 
iç talebi azaltmaya yönelik alanlara 
yönelmeli ve sonrasında ihracat öngö-
rülmelidir. İhracat teşvikleri ve döviz 
kazandırıcı işlemler burada önem 
kazanmaktadır.

Vatandaşın da dövize ve ithalata 
dayalı tercihlerini ötelemesi, ‘yerli-
si varken’  ithalatı tercih etmemesi 
esastır. 

� � �

Son husus ‘döviz talebidir’. Döviz 
de nihayetinde Türk Lirası ile alınıp 
satılan bir maldır.

İhtiyacı olmayan bu fiyattan döviz 
almasın...

Yabancılar da zaten bu fiyattan 
çıkmayacaktır. 3 TL olarak getirdi-
ği dövizi, 6 TL ‘den alması ve çıkıp 
gitmesi demek, bütün kazandıklarını 
bırakıp gitmesi demektir. 

Bunun ekonomik bir yanı yoktur. 
Ekonomi paniği sevmez. Paniği, fır-
satçılar sever.

Konunun esas noktası herkesin bu 
konuda farkındalık içerisinde olduğu-
dur. Ekonomide sonsuz iniş ve sürekli 
çıkış yoktur. 

Kura bağlı her türlü işlemler ve 
süreçler gözden geçirilmelidir. 

Dolara bağlı ekonomilerin eninde 
sonunda bu tür kötü sürprizlerle kar-
şılaşması kaçınılmaz olacaktır.

Türk Lirası’na
kur(t) kapanı!  

İ. ATİLLA ACAR
acar@ikc.edu.tr

14.6.2018

Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı
Jak Eskinazi, ekonomi,

siyaset ve İzmir üçgenindeki
gelişmeleri yorumladı. Gör-
evini alışılmışın dışında ola-
rak yalnızca bir dönem
yapacağını belirten Eskinazi,
OHAL'in kalkmasının çok
önemli olduğunun altını
çizdi.

� Yıllardır EİB içindesi-
niz. Göreve başladıktan sonra
ne gördünüz?

İhracatçılar Birliği, çok
düzgün ilerleyen, altyapısı
olan bir kuruluş. Buradaki
yapıyı değiştirmek için ya si-
hirli bir değnek olmalı, ya da
çok kötü bir yönetim olacak
ki sistemde sıkıntı olsun. Bir
başkanın buradaki yapıyı de-
ğiştirmesi kolay değil. Allah
var şimdi bizden önceki yö-
netim çok iyi çalışmış. Biz de
onlardan geri kalmamak için
her gün yeni bir aktiviteyle
canlı tutmaya çalışıyoruz.
Elimizden geldiğince başa-
rıyı devam ettirmeye çalışı-
yoruz.

“HİZMET
İHRACATI DA
HESABA
EKLENİRSE...”

� Büyüme rakamlarını
olumlu bulduğunuzu ve yatı-
rım çekeceğini söylemiştiniz.
Biraz açar mısınız?

Geçen yıl yüzde 7.4 büyü-
dük ve bu yılın ilk 3 ayı da
böyle oldu. Yabancı yatırımcı
stabiliteye bakar. O açıkla-
mamda seçimlerden sonra
olarak bir ifade kullandım.
Çünkü seçimler onlar için bir
kırılma noktası. Türkiye'nin
stabilitesini gösterecek. Tabii
enflasyon ve cari açık yük-
sekliği de dezavantajımız.
Türkiye'de cari açık tama-
men ihracat ve ithalat verile-
rinin dengesine yönelik
hesaplanıyor. Rakamlar he-
saplanırken denkleme girme-
yen bir hizmet ihracatı var.
Geçen sene bu hizmet ihra-
catı yaklaşık 24 milyar dolar
fazlalık verdi. Turizm gelir-
leri de yaklaşık 10 milyar
dolar fark veriyor. O yüzden
bir denge var. Zaten bu
denge olmasa ekonomimiz
50 defa batardı. Bu açığı kal-
dıramazdık. Bakın Hizmet
İhracatçı Birlikleri kuruldu.
Toplamda 47 milyar dolar
kadar ihracatımız ve 22-23
milyar dolar da ithalatımız
var. Türkiye'nin 2023 hede-
fine baktığınızda, hizmet ih-
racatçılarının da o tarihe 150
milyar hedefi var. Onu da ek-
lediğinizde hedefler tutuyor.

“KİRAZ
İHRACATI 4-5
YILINMEYVESİ”

� 2014'te seçim atmosfe-
rine girmemiz akabinde terör
vs gibi problemlerle ekonomi-
miz çok yoruldu. Bununla bir-
likte örneğin kiraz ihracatımız
bu yıl yüzde 184 arttı. 2018'de
kötü rüyadan uyanmaya baş-
ladık mı?

Verdiğiniz kiraz örne-
ğiyle başlamak isterim. Kiraz
ihracatı 4-5 senenin bir mey-
vesi. Dünyanın en büyük
kiraz ithalatçısı Çin. Türkiye
geçen seneden beri bu ül-
keye kiraz ihraç etmeye baş-
ladı.Bu gidişle kiraz ihracatı
patlar ve biz de burada 15 li-
radan aşağıya kiraz yiyeme-
yiz. Dünyada ürünümüzün
değer bulması beni bir ihra-
catçı birliği başkanı olarak
mutlu eder.

� Tamamen yerli ürün-
lerle ihracat yapanlar döviz-
deki yükselişten yararlanıyor.
Peki ya ara mal ithal edenler?

İhracatta tabii çok fazla
fark edilmese de iç piyasada
çok hissediliyor. Ara mal
ithal eden firmalar, satışla-
rını da dövizle yaptıkları için
onlara çok fazla fark etmi-
yor. Buradaki tek zarar pari-
tedeki farklılıklar. Ortada bir
anda ucuzlama ve pahalı-
laşma gibi dengesizlik var.

� O halde iç piyasaya ça-
lışırken sıkıntı çekenler ihra-
cata döner mi?

Zaten bütün ümidimiz
bu. İç piyasanın ithalata da-
yalı bir pazarı varsa maliye-
tini mutlaka ona göre
belirlemesi lazım.

“DİREKT
UÇUŞLARA
İHTİYAÇ VAR”

� İzmir'den yurt dışına
gidecek olan ürünlerin çoğu
önce İstanbul'a gidiyor.
Adnan Menderes Havalima-
nı'nda yenileme çalışmaları-
nın olacağını Başbakan
Yıldırım söyledi. Direkt İz-
mir'den olan trafik artabilir
mi?

Elbette olur ama bizim
burada en büyük sıkıntımız
direkt uçuşlar. Hem turizm
için, hem de ihracat için söy-
lüyorum. Bakın İzmir-İstan-
bul arası uçaklarda yer
bulmak mümkün değil.

Dünyada en çok uçak
trafiği olan güzergahlardan
biri İstanbul-İzmir güzer-
gahı. Bu yolcuların önemli
bir kısmı transit olarak yurt
dışına gidiyor. Bugün Anka-
ra'yı ve Anadolu'yu İzmir'e

bağlayarak akabinde İz-
mir'den yurt dışına direkt
uçuşları yapmak çok da zor
değil. İzmir'in bunlara ihti-
yacı var.

� Fuar İzmir'deki sektö-
rel fuarların ihracata katkı-
sını nasıl buluyorsunuz?

Fuar İzmir 2 senedir
ciddi bir mesafe kat etti.
Mermer, ayakkabı, zeytin-
yağı vs hepsi iyi gidiyor. Biz
bu fuarların devamlılığını
sağlayabilirsek ve arasına
bölgesel mallarımızı sergile-
yeceğimiz birkaç fuar daha
ekleyebilirsek bence Fuar
İzmir çok daha iyi olacak.

� İzmir'de yıllardır konu-
şulan "Sanayide geriledik
mi?" tartışması var. Bu tar-
tışmaya nasıl bakıyorsunuz?

İzmir'de 13 OSB var ve
birinde bile yer yok. İki tane
serbest bölge var ve hala
büyütülmeye çalışılıyor
çünkü fazlasıyla dolu. İz-
mirli rahat yaşamayı sevi-
yor. izmirli Avrupa gibi bir
yaşantıyı seviyor. Bu durum

kentin kan kaybettiği gibi
düşünülmemeli. İzmir, yatı-
rımcıların gözünde eğitim
ve kültür seviyesi yüksek bir
yer. Kente zamanında ban-
kaların battığı zamanlarda
böyle bir damga vurulmuş
ama doğru bulmuyorum.
Bakın ihracatı en çok artan
bölge Ege Bölgesi. Ege'nin
ve İzmir'in ihracatı, ithala-
tından fazla.

� Devletin ihracata ver-
diği teşvik bazlı desteklerde
İzmir'in ve Ege'nin payını
yükseltmek için ne yapmak
gerekiyor?

Bizim burada 12 birliği-
miz var ve 7'si tarım birliği.
Tarım birliklerine destek
artınca otomatik olarak
artar. Bununla birlikte
bizde kimya birliği yok.
Kimya birliğinin ihracatının
çoğu buradan yapılıyor ama
tek merkez ve İstanbul'da.
Elektronik yine İstanbul'da.
Otomotiv birliğine bakıyor-
sunuz Bursa'da ama mallar
hep buradan gidiyor. Birlik

sayısını arttırabilirsek ra-
kamlar artacak. Bir de bu
yöredeki firmaların desteği
az aldığını söyleyemeyiz.
Örneğin İzmir'de otomobil
yedek parçası üreten her-
hangi bir firma desteği alı-
yor ama birliği Bursa'da
olduğu için orası üstünden
alıyor. Ege'nin destek kul-
lanma oranları bu bakım-
dan hiç fena değil.

� EİB sosyal sorumluluk
projeleri noktasında sürükle-
yici bir güç olabilir mi?

Sosyal projelerde bulun-
mak mecburiyetindeyiz.
Bizim birliğimizin üyeleri-
nin bundan sakınması gibi
bir durum söz konusu ola-
maz. Birlik mensuplarımı-
zın çoğu Rotary ve Lions
gibi kulüplere üyedir ve bu
kulüpler üstünden sosyal
faaliyetlerini sürdürürler.
Bakın Işınsu Hanım ile de
bir toplantı yaptık ve odalar
olarak bu işleri hep beraber
yapmayı planlıyoruz.

� Hep beraber ifadesini

açmak gerekirse, İTB, EİB,
EBSO, İZTO ve DTO İzmir
Şubesi belli ki artık çok sık
bir arada olacak. Bir İzmir
lobisinin oluşmasından bah-
sedebilir miyiz?

Elbette, artık İzmir'in
önde gelen sivil toplum ör-
gütleri artık cılız sesler çı-
karmaktansa hep birlikte
güçlü bir ses çıkaracak. An-
kara'dan bir ihtiyacımız ola-
caksa bir arada gideceğiz.
Yerel yönetimlerle ilgili bir
işimiz olursa hep birlikte gi-
deceğiz. Dediğiniz gibi bir
İzmir lobisi olacak. İzmir'i
Doğu Avrupa'nın en güzel
şehri yapabilmek için eli-
mizden geleni yapacağız.

� Yerel yönetimleri nasıl
buluyorsunuz?

Tabii yerel yönetimleri-
miz ellerinden geleni yap-
maya çalışıyorlar ama
muadilleri olan bir İstanbul
yahut Ankara gibi merkezi
hükümetten destek alama-
dıkları için, imkanları doğ-
rultusunda

yapabildiklerinin en iyisini
ortaya koymaya çalışıyorlar.
Bakın izmir Büyükşehir Be-
lediyesi'nin kredibilitesi,
Türkiye'deki bütün kurum-
lardan fazla.

� İhracatçıların yabancı
muhataplarr, seçim atmosfe-
rini ne kadar yakından takip
ediyor?

Çok yakından takip edi-
yorlar. Ortada bir tek şey
var. Hiçbir demokratik ül-
kedeki müşterimiz,
OHAL'den memnun değil.
OHAL'in olduğu ülkeler-
deki demokratikleşmenin
tabana yakın, yani sıfıra
yakın olduğunu kabul edi-
yorlar.

Bu tür ülkelerle alışveriş
yaparken çekinceleri oluşu-
yor. Türkiye'nin normalleş-
mesi, en çok bekledikleri
şeylerin başında geliyor.
Bakın Sayın Cumhurbaş-
kanı bile OHAL'i kaldırma
yönünde mesaj vermeye
başladı. Bunun yapılması
bence şart.
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YENİ DÖNEMDE BİR
İZMİR LOBİSİ OLUŞACAK

Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,
“İzmir'in önde gelen STK'ları, oda, borsa ve birlikleri

olarak bir arada hareket edeceğiz” diye konuştu

� Seçim�sonrasında�döviz�kurunda�değişiklik�bekliyor
musunuz?

Dövizin�bence�artık�politikayla�o�kadar�da�ilgisi
yok.�Bazı�politikacılar,�dış�mihraklar�vs�diyor�ama�öyle
bir�şey�yok.�Döviz�kuru�tamamen�arz-talep�meselesi.
Türkiye'de,�faizlerin�yükseltimesine�geç�kalındı.�Eğer
Merkez�Bankası�bunu�Mayıs�başındaki�ilk�toplantı-
sında�yapsaydı�hiç�bu�kadar�tartışma�bile�olmayacaktı.
O�zaman�cesaret�edemediler�arttırmaya.�Artsaydı�ra-
yından�çıkmazdı�ekonomi.�Şu
anda�ekonomimiz�terliyor.�O
gün�bir�kararla�olacak�şey,
birden�çok�kararla�toparlan-
maya�çalışılıyor.

� Ekonomi�ve�ihracatta
eğitim�çok�önemli�ama�eğitim
kalitemiz�düşüyor.�Ne�söyleye-
ceksiniz?

Şöyle�bir�Ege'yi�gezdiği-
nizde�neredeyse�her�noktada
kolej�açıldığını�görüyorsunuz.
Eğitim�sistemini�beğenmeyen
o�kadar�çok�insan�var�ki,�ken-
dinden�kısıp�çocuğunu�özel
okulda�okutmaya�çalışıyor.
İzmir'de�senelerdir�görmedi-
ğimiz�bu�durum,�ihtiyaçtan�doğdu.�Devlet�okulları�düz-
gün�çalışsaydı�bunlara�ihtiyaç�yoktu.�Bizim�de�bir
üniversite�projemiz�var.�Vakfımız�vs.�hepsi�hazır.�Pro-
jeyi�hayata�geçirip�geçirmeme�noktasında�karar�al-
maya�çalışıyoruz.�Bu�yıl�bitmeden�kararımızın�olumlu
yönde�netleşmesi�durumunda�harekete�geçeceğiz.�

“FAİZLER DAHA
ÖNCE ARTMALIYDI”

Burak 
Cilasun

Jak 
Eskinazi

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: 09.09.2018

SAYI: 74 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

AK�Parti�Genel�Başkan
Yardımcısı�ve�İzmir�Mil-
letvekili�Hamza�Dağ,�kent-

teki�sanayileşme�hamlelerine
yenisinin�ekleneceğini�belirtti,
“Mega�endüstri�bölgesi�istiyo-
ruz�ancak�arazi�bulamıyoruz”
dedi.�

AK�Parti’nin�önemli�isimle-
rinden�Hamza�Dağ,�kente�yeni
yatırım�ve�sanayileşme�müjdesi
verdi.�Çandarlı�Limanı'nın�üst
yapı�ihalesinin�de�tamamlan-
masıyla�birlikte�limanın�arka-
sında�yer�alan�bölgeye�dair
dikkat�çekici�ifadeler�kullanan
Dağ,�“Burada�İzmir,�bölgemiz
ve�ülkemiz�için�büyük�önem�ta-
şıyacak�bir�mega�endüstri�böl-
gesi�kurmak�istiyoruz�ancak
arazi�bulmakta�zorluk�yaşıyo-
ruz”�ifadesini�kullandı.�

Yerli�otomobilin�İzmir'de
yapılmasına�ilişkin�de�fikirle-
rini�dile�getiren�Dağ,�“Yerli�oto-
mobil�elbette�ülkemiz�için�çok

önemli.�İzmir,�gerek�ulaşımı,
gerek�dev�limanları�ve�gerekse
de�teknoloji�altyapısı�ile�bu�gör-
evi�üstlenebilecek�bir�kent.�Sü-
reci�yakından�takip�ediyoruz�ve
rol�çalmıyoruz.�Bununla�bir-
likte�kimsenin�rol�çalmasına�da
izin�vermiyoruz”�dedi.

İYİ�Parti'ye�tepki�
Hamza�Dağ,�İYİ�Parti

Genel�Sekreteri�Aytun�Çıray�ve
İYİ�Parti�Genel�Başkan�Yar-
dımcısı�Müsavat�Dervişoğ-
lu'nun,�“İzmir'de�en�çok�oyu�AK
Parti'den�alacağız”�söylemine
de�tepki�gösterdi.�Dağ,�“Neye
göre�söylediklerini�tabii�ben�bil-
miyorum�ama�şunu�biliyorum;
AK�Parti�olarak�oylarımızı�ar-
tırmak�için�var�gücümüzle�çalı-
şıyoruz.�AK�Parti'den�bir�proje
partiye�oy�gitmesi�zaten�söz�ko-
nusu�değil.�Diğer�partilere�de
bizden�oy�gitmez”�diye�konuştu.�

AK�Parti'nin�göreve�geldiği
günden,�bugüne�kadar�geçen
süreci�değerlendiren�Dağ,�“16
yılda�bu�ülkeyi,�ekonomi,�sağ-
lık,�eğitim,�ulaşım,�sosyal�yapı,
sanayi�hamleleri,�OSB'ler,�alt-
yapı�ve�birçok�alanda�büyüttük.
İktidara�geldiğimizde�22�ban-
kası�batmış�bir�Türkiye�vardı.
Bugün�çok�farklı�şeylerin�konu-
şulduğu,�yatırımın�ve�üretimin
konuşulduğu�bir�Türkiye'ye�gel-
dik”�şeklinde�konuştu.�

Dağ�ayrıca,�Menderes�Bele-
diye�Başkanı�Bülent�Soylu�ve
Büyükşehir�Belediye�Başkanı
Aziz�Kocaoğlu�arasında�yaşa-
nan�polemikte�de�Soylu'yu�sa-
vundu,�“Bülent�Soylu�sonuna
kadar�haklı.�Kazı�çalışmaları
yarım�bırakılıyor�ve�sorumlusu
ilçe�belediyesi�gibi�gösteriliyor.
Aziz�Bey,�yerel�seçim�atmosferi
gibi�bir�ortam�yaratmak�istedi-
ğini�görüyoruz�ama�bu�genel
seçim”�ifadesini�kullandı.�

AK Partili Dağ’dan
‘mega’ müjde! 

Hamza 
Dağ

CANSU TEMİR
cansu.temir@kanalben.com

Tatilden geriye kalan: 
ÇÖP MANZARASI
9 günlük Kurban Bayramı ile birlikte Ege'ye tatilci akını yaşandı. Özellikle Bodrum, Çeşme, 

Marmaris ve Seferihisar'da yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı ancak geriye kalan çöp manza-
rası yürek sızlattı. Belediye başkanları ve yetkililer, sorunun çözümü hakkında konuştu....  

BODRUM BELEDİYE 
BAŞKANI MEHMET KO-
CADON: Bayram boyunca, 
Bodrum genelinde 7 bin ton 
çöp topladık. Sezon ortalama-
mızın iki katı bir 
rakam bu. 

Aslında 
sistemde turizm 
bölgeleri için 
şöyle bir problem 
var; Bodrum 160-
170 bin nüfusuna 
göre devletten 
ödenek alıyor. Kı-
şın yaklaşık 250 
bin kişiye hizmet 
ediyor bu ödenekle, yani 
vatandaşın ikamet yeri burası 
değil ama evi var artık bütün 
yılını Bodrum'da geçiriyor, 
yazın da ortalama 1 milyona 
hizmet ediyor. 160 bin kişiye 
göre aldığı ödenekle yapıyor 
bunu. Turizm bölgelerinin 
böyle bir problemi var. 

Yani, turizm bölgelerin-
de ödeneklerin, gelen turist 
sayısına, yatak kapasitesine, 
konut sayısına göre belir-
lenmesi gerekiyor. Ama bu 
yapılmadığı için, zorluklar 

yaşanıyor tabii ki. Biz mesela; 
bütün yaz temizlik işlerini 
100 personel eksik yaptık. 
Bunun sebebi de, belediye-
lerde taşeronların kadroya 

geçirilmesi oldu. 
Ama bu kadro-
ya geçiş işlemi 
Kasım ayında 
yapıldığı için, 
biz de yaz ayları 
aldığımız geçici 
temizlik perso-
nelini alamadık. 
Dolayısıyla o 
kadroyu alama-
dığımız için, o 

hizmeti de eksik yapmak 
zorunda kaldık. 

"Gözden geçirilmeli"
Turizm bölgesindeki 

her belediyede ne yazık ki 
aynı sorunlar yaşanıyor. Bu 
sorunlara yönelik, İçişleri 
Bakanlığı ve hükümetin 
adım atması gerekiyor. Yerel 
Yönetimler Yasası'nın turizm 
bölgeleri açısından yeniden 
gözden geçirilmesinde fayda 
var, bu tip sorunların bir daha 
yaşnamaması adına.

"TURİZM BÖLGELERİ İÇİN
BAKANLIK OLAYA EL ATMALI"  

"DERSİMİZİ ALDIK"

"DEVLET, YAZ AYLARINDA
EK KONTENJAN TANIMALI" 

ÇESTOB ONURSAL BAŞKANI VEYSİ ÖNCEL: Nüfusu 40 
bin olan Çeşme'nin, 9 günlük bayram tatilinde 500 ile 1 milyon 
kişi arasında bir ziyaretçisi olursa ve bütün tatil yörelerinde 
aynı senaryo gerçekleştiğinde ortaya çıkacak olan aksaklıklar, 
bütün kamuoyu tarafından zaten görülmektedir. Bunların ön-
lenebilmesi ve önceden tedbirlerin alınabilmesi için devletin, 
belediyelere özellikle yaz aylarında kadrolarına ilave etmeleri 
için kontenjan tanımalıdır. Eğer siz 40 bin kişiyi ağırlarken 
100 temizlik işçisiyle bu işi yapıyorsunuz, bu nüfus 20 katına 
çıktığında yine 100 kişiyle bu işi yapmak mümkün değildir. 
Aksaklıklar o zaman tabii ki olacaktır. Buna köklü çözüm, bele-
diyelere destek olmakla yapılabilir.

ÇEŞTOB BAŞKANI YAKUP 
DEMİR: Çeşme bayramlarda 
ve haftasonları taşıyamayacağı 
bir yükü alıyor. Dolayısıyla bu 
yüke karşı hazırlıklı olmamız 
lazım. Altyapı olarak, güven-
lik olarak, belki zabıta olarak. 
Örneğin Çeşme plajlarına çadır 
kuruluyor ama buna müsade 
etmemek lazım. Zaten çadır 
turizmi, Çeşme'ye yakışmayan 
bir turizm. Kamp turimini 
daha disiplinli bir hale getir-
memiz gerekiyor. 

Kocaoğlu'na mektup
Çeşme fiziği çok düzgün 

bir tatil beldesi. En küçük bir 
olumsuzluk göze batıyor.  Do-
layısıyla bu olumsuzlukları ve 
altyapıdaki sorunları halletmek 
içinde, muhakkak çalışmaları-
mız olacak. 

Biz zaten dersimizi aldık. 
Büyükşehir Belediyemiz, Çeş-
me Belediyemiz ve diğer kamu 
sektörleri, tüm bu olumsuz-
lukları izledi, not etti. Biz bu 
konuyla ilgili Büyükşehir Bele-
diye Başkanımıza  bu sorunları 
içeren mektup yazdık. Artık 
kış dönemi, hazırlık dönemi, 
çalışma dönemi. Önemli olan 
bunu yapmak. 

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKA-
NI TUNÇ SOYER: Mesele Büyükşehir 
veya devlet meselesi değil. Vatandaşı-
mızın daha temiz olmasıyla ilgili bir 

durum var ortada. Ne 
Büyükşehir'in, ne ilçe 
belediyesinin ne de 
devletin başa çıkabi-
leceği birşey değil bu. 
Ayrıca doğru da değil, 
sürdürülebilir değil. 
Biz, vatandaşımızın 
daha temiz olmasını, 

tatil yaptığı yeri kirletmemesini, özen 
göstermesini sağlamak zorundayız. 

"Duyarlı olmak gerekiyor"
Buna alınacak hiçbir tedbir yok. 

Mevcut kadronuzu, araç ekipmanınızı 
artırmanıza imkan yok, bu her yerde 
yaşanırsa Büyükşehir'in de, başka 
kurumlarında kapasitesini aşacak 
bir durum ortaya çıkacak. Daha titiz, 
daha çalışkan olmak zorundayız. Biz 
kendi açımızdan bunu yapmaya çalı-
şacağız. Ama aynı şekilde vatandaşın 
da daha duyarlı olması için eğitim ve 
tanıtım programları yapmamız lazım.

"İŞ VATANDAŞTA 
BİTİYOR"

MARMARİS BELEDİYE 
BAŞKANI M. ALİ ACAR: Üç 
dönemdir belediye başkanı-
yım ve aslında otel işletme-
cisiyim. Buradan elde etmiş 
olduğumuz deneyim ve tec-
rübeyi kamusal hizmetimizde 
de  ortaya koyduk. Bir defa, 
ekibinizle uyum içerisinde, bir 
aile şirketi tablosunu ortaya 
koyarak, özverili, fedakar bir 
çalışma şekli gerekiyor. 

Marmaris'e yıllardır gelen 
tüm misafirlerimiz, kentin ne 
kadar temiz, bakımlı olduğu-
nu bilirler.  Bu bizim başarı-
mız. Marmaris'in her zaman 
en önemli özelliği, temizliği 

olmuştur.  
Ancak, kullanıcı olarak 

maalesef bu konuda hassas 
davranmıyorlar. Marmaris'te 
bayram sonunda 4 bin 500 ton 
çöp çıktı. Biz özellikle bunu 
ulusal basının göz önüne 
serdik ki, bu kötü kullanıcıla-
rın dikkatini çekmek istedik. 
Buradaki amacımız, övgüye 
temizliğinden bahsedilen 
Marmaris'in bayram süresince, 
ormanından deniz kenarına 
tututun da caddesine kadar,  
gelişigüzel kirletilen o kötü 
görüntülerden utansınlar, ken-
dilerine çeki düzen versinler 
istedik. 

"UTANSINLAR 
İSTEDİK"
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Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2018 
yılının Ağustos ayı-

na ilişkin 'Sektörel Güven 
Endeksleri' raporunu açıkladı. 
Bu kapsamda, hizmet, perak-
ende ve inşaat sektörüne olan 
güvenin azaldığını duyurdu.

TÜİK verilerine göre, 
Ağustos ayında inşaata olan 
güven yüzde 10.7 azaldı. İnşa-
at güven endeksi nisan ayında 
yüzde 0.2, mayıs ayında 
yüzde 2.1, haziran ayında ise 
yüzde 2.4 düşmüştü.

"Durma noktasında” 
Konuyla ilgili BEN Ha-

ber'e konuşan Müteahhitler 
Federasyonu Başkanı İsmail 
Kahraman, döviz kurlarındaki 
dalgalanmanın sektör üze-
rinde yansımasının, bu düşüş 
olduğunu belirtti. Kahraman,  

"Özellikle son dönemde döviz 
kurlarıyla ilgili yaşanan sıkın-
tı, inşaat sektörüne büyük bir 
darbe vurdu. Döviz hare-
ketliliğinden önce de inşaat 
sektöründe bir durağanlık söz 
konusuydu ancak şu anda in-
şaat sektörü neredeyse durma 
noktasına geldi" dedi.

"Çok az kısım için...” 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı tarafından yrütülen konutta 
indirim kampanyasına deği-
nen ve beklediklerini bulama-
dıklarını ifade eden Başkan 
Kahraman, "Bu kampanya; 
daha çok TOKİ müteahhitle-
rinin veya stoğu güçlü olan 
müteahhitlerin ellerindeki 
stokları eritmeye yönelik bir 
çalışma. Türkiye'de 300 binin 
üzerinde yap-satçı müteahhiti-
miz var. Doğrusu biz; bu mü-

teahhitlere hitap edecek, yani 
piyasayı hareketlendirecek bir 
kampanya çalışması bekliyor-
duk. Ama yapılan bu kampan-
ya çalışması maalesef, özel-
likle mega projeler ölçeğinde 
iş yapan firmalarla anlaşılmış 
bir kampanya gibi görülüyor, 
ki zaten öyle. Neden? Çünkü, 
firma sahibi müteahhitler bir 
indirim yapacak fiyatlarda 
ve bu fiyat indirimden öte de 
peşinatları da yüzde 10'a çeke-
cekler. Kredi finansman ayağı-
nı da kendileri sağlayacaklar. 
Dolayısıyla 300 binin üze-
rindeki müteahhitin olduğu 
bir sektörde bunu bu şekilde 
yapacak müteahhit sayısı çok 
çok az" diye konuştu.

Yapılan kampanyanın 
yüzde 5'e tekamül ettiğini 
belirten İsmail Kahraman, şöy-
le devam etti: "Peki yüzde 95, 

bakanlığın yaptığı bu çalışma-
dan nasıl istifade edecek? Ne 
yapacak elindeki stoğu, nasıl 
eritecek, hangi faiz oranlarıyla 
yapacak bunu? Faiz oranları 
şuan yüksek. Yapılan kam-
panyada zaten banka yok. O 
kendi içerisinde eritecek. Peki, 
inşaat sektörünü esas hare-
ketlendirecek olan yüzde 95'i 
dışarıda olan bu müteahhitler, 
nasıl ellerindeki stoğu satıp, 
yeni projelere nasıl başlaya-
caklar? Tabi bu kampanyada 
önemli olan şey şu; en azından 
vatandaşın konuta yönelme-
sini sağlayacak, dövizde sabit 
kur belirlenecek. O gün daire-
yi aldığında kur farkı olduysa, 
o farkı da düşeriz diyor. Bu 
güzel. Bir yerde yastık altında-
ki ya da bankada dövizi, yatı-
rımı dönüştürmek için güzel 
bir gayret ama yüzde 95'i ne 

yapacak? Biz nasıl bir kam-
panya yapacağız. Türkiye, sa-
dece İstanbul'dan oluşmuyor. 
Diğer şehirlerimizde de ciddi 
yapı stoklarımız var. Kaldı 
ki, demirde, betonda, inşaat 
malzemelerinde de maliyetler 
son derece yükseldi." 

"Tedirginlik normal"
Sektör içinde ciddi bir te-

dirginlik olduğunu ifade eden 
Kahraman, inşaat sektörünün 
Türkiye ekonomisinin loko-
motifi olduğunu vurgulaya-
rak, sektörün yeniden dinamik 
hale getirilmesi gerektiğini 
ifade etti. Kahraman, "Küçük 
ve orta ölçekli işler yapan mü-
teahhitlerimizin sayısı oldukça 
yüksek. 300 bin müteahhitten 
bahsediyoruz. Elbette kuralla-
ra uymayan,işini yapmayan, 
'çürük elma' diyebileceğimiz 
bir takım arkadaşlar da olabi-
lir. Bunu da bu 300 bin kişilik 
ordunun içinde bilemeyiz. 
Bizi ilgilendiren, bu 300 binlik 
ordunun içerisinde  gerçekten 
işini yapan ve istihdam sağla-
yan, ülke ekonomisine katkı 
sağlayan bu arkadaşlarımız ne 
yapacak? 2017'den kalan 
en az 
yüzde 
30 yapı 
stoğu-
muz var 
bizim 
İz-
mir'de. 
2018 sa-
tışlarını 

zaten hepimiz görüyoruz, ne-
redeyse yok. Bu kampanyanın 
bütün sektörün bileşenlerini 
kapsayacak bir hale gelmesi 
gerekir. Müteahhitlerimiz zor 
durumda. Kredileri olan var, 
taahhütleri olan var. Bakan-
lığın özellikle bu yap-satçı 
gruba da yapması gereken 
çalışmalar var. 

Biz bu sektörü dinamik 
hale getirmek zorundayız. 
Devlet bankalarından daha 
özel krediler sağlanabilir, belki 
bir takım maliyetlerde KDV 
oranlarında geçici de olsa bir 
takım destekler sağlanabilir. 
Yani sektörün hareketlendi-
rilmesi gerekiyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum, sektörü en iyi bi-
lenlerden biri. 
Mutlaka bir 
çalışma içeri-
sindedirler" 
ifadesini 
kullandı.

ve orta ölçekli işler yapan mü-
teahhitlerimizin sayısı oldukça 
yüksek. 300 bin müteahhitten 
bahsediyoruz. Elbette kuralla-
ra uymayan,işini yapmayan, 
'çürük elma' diyebileceğimiz 
bir takım arkadaşlar da olabi-
lir. Bunu da bu 300 bin kişilik 
ordunun içinde bilemeyiz. 
Bizi ilgilendiren, bu 300 binlik 
ordunun içerisinde  gerçekten 
işini yapan ve istihdam sağla-
yan, ülke ekonomisine katkı 
sağlayan bu arkadaşlarımız ne 
yapacak? 2017'den kalan 
en az 
yüzde 
30 yapı 
stoğu-
muz var 
bizim 
İz-
mir'de. 
2018 sa-
tışlarını 

rilmesi gerekiyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum, sektörü en iyi bi-
lenlerden biri. 
Mutlaka bir 
çalışma içeri-
sindedirler" 
ifadesini 
kullandı.

TÜİK'in açıkladığı 'Sek-
törel Güven Endeksleri' 
raporunda, en çok in-
şaat sektöründe düşüş 
yaşandı. Kampanyalara 
rağmen düşüşü değer-
lendiren Müteahhitler 
Federasyonu Başka-
nı Kahraman, yüzde 
95'lik kısmın sistemin 
dışında kaldığını belirtti, 
"Yap-satçı grubu da dik-
kate almak lazım" dedi CANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun başladığı ko-
num olarak bilinen Belkahve’de, Bornova Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen Atatürk Anı Evi yoğun ilgi görüyor. 9 
Eylül 1922’de Atatürk’ün İzmir’i seyrettiği noktada yer alan 
Ata Evi’ni ziyaret eden vatandaşlar, tarihe yolculuk yapıyor

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun başladığı Ata-
türk’ün kahve içip kenti seyrettiği Belkahve’de hayata geçiri-
len Ata Anı Evi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor. Bornova Be-
lediyesi tarafından tarihe yakışır şekilde yenilenerek hizmete 
açılan mekanda işgal yıllarına ait eşyalar, dönemin askeri ve 
halk hareketini  ifade eden fotoğraflar ile maketler yer alıyor. 

Atatürk  ile ilgili bir çok kitabın da bulunduğu Anı Evi’nde  
gösterilen  bilgilendirici videolar ve belgeseller de ziyaretçile-
rin duygusal anlar yaşamasına neden oluyor. 

Herkesin uğrak yeri oldu
Açıldığı günden bu yana adeta ziyaretçi akınına uğrayan 

Ata Anı Evi’ni bir yıl içinde 8 bine yakın vatandaş ziyaret etti. 
Yol üzerinden geçen vatandaşların uğrak noktası haline gelen 
mekana, çeşitli kuruluşlar gezi düzenliyor. Ayrıca Bornova 
Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına yönelik olarak yapılan 
kültür turlarında da Ata Anı Evi ziyaretleri gerçekleştiriliyor. 

Buraya 
gelenler
kurtuluşu 
yaşıyor!

GERÇEK 
GİBİ!

Yerelde kalkınmaya 
tam destek

Heykeltıraşlar Neda 
İsmail Atar ve Can Akdaş 
tarafından hiperreal (çok 
gerçekçi) olarak adlandı-

rılan bir anlayışla yapılan 
Atatürk Heykeli, Ata Anı 

Evi’nde sergilenmeye 
başladı. 

Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, Kurtuluş mü-
cadelesinin sonlandığı 

1922’de, 41 yaşındaki 
görüntüsünü ölümsüz-
leştiren heykeltıraşlar, 

heykelin gerçek gibi 
görünmesini sağlayan 
materyaller kullandı. 

Gerçek saç teli ve akrilik 
göz kullanarak hiper-

realist anlayışla çalışan 
heykeltraşlar, canlandırı-
lan döneme uygun askeri 
üniforma ve madalyalarla 

heykeli tamamladı.  

Bu onur, tüm Bornova’nın
Basketbol Adamları 

Derneği (BAD) 13. 
Basketbol Oskar-
ları Ödül Töreni, 
Bornova Bele-
diyesi’nin ev 
sahipliğinde 
gerçekleşti. Spor 
alanında yaptı-
ğı yatırımlarla 
İzmir’e öncülük 
eden Bornova Be-
lediye Başkanı Olgun 
Atila, Spora Hizmet Da-
lında Jüri Özel Ödülü’ne layık 
görüldü. 

Dramalılar Köşkü 
Kent Arşivi ve Müze-

si’nde düzenlenen 
törende ödülünü 
Basketbol Adam-
ları Derneği 
Başkanı Avni 
Erboy’dan alan 
Başkan Atila, 
özellikle spor 

ve sanat alanında 
alınan ödüllerin 

çok önemli olduğunu 
belirterek, “Bu ödül başta 

tüm çalışma arkadaşlarımız ol-
mak üzere tüm Bornova’nın” dedi.

Bornova Belediyesi yerelde kalkınmaya 
destek veriyor. Dalından yeni kopmuş doğal 
sebze, meyve, bal ve zeytinyağı gibi ürünle-
rin aracı olmadan satışının yapıldığı pazarda 
halkla üretici buluşuyor. Bornova Tarımsal  
Kalkınma Kooperatifi’ne üye olan ve Ziraat 
Odası işbirliği ile üretici kartı alan 40 çiftçinin 
stant açabildiği Yerel Üretici Pazarı,  2 gün 
Bornova Merkez Büyük Çarşı ve bir gün Evka 
3 Mahallesi İzyuva girişi olmak üzere 2 farklı 
noktada kuruluyor. 

Başkanı Olgun Atila, “Bu pazar sayesinde 
köylerinde üretim yapan vatandaşlarımız 
ürünlerini aracı olmadan satabiliyor” dedi. 

Ed
itö

ry
al
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ır.

Kampanyalar tamam ama
sektörün çoğu dışarıda kaldı

 İsmail Kahraman

Olgun 
Atila

Avni 
Erboy
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Türkiye'nin ilk ve tek ge-
nel ticaret fuarı olan ve 
kent belleğinde önemli 

bir yere sahip İzmir Enternas-
yonal Fuarı, 87'inci kez kapıla-
rını açtı. Fuar; tiyatro oyunları, 
konserler, sokak gösterileri ve 
caz konserleri ile çok sayıda 
sanatçıyı da ağırlayacak. Bu 
yılki tema ise; teknoloji olacak. 

Partner ülke 
Sırbistan

Ana sponsoru Folkart olan 
87. İEF'de, Sırbistan partner 
ülke olurken, Hindistan ise 
odak ülke olarak ağırlanacak. 
Geçtiğimiz yıl, 1 milyon 247 
bin ziyaretçi ağırlayan fuara, 
bu yılda ilginin büyük olacağı 
ve özellikle son zamanlarda 
yaşanan ekonomik krize de 
ilaç olabilmesi bekleniyor.

Fuar bu denli büyük olun-
ca, iş ve siyaset dünyası da 
heyecana ortak olarak İzmir 
Enternasyonal Fuarı'na olan 
inançlarını Ben TV mikrofo-
nuyla paylaştı.

“400 kişilik bir 
ekiple buradayız” 

Folkart 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
Mesut San-
cak: İzmir 
Enternasyo-
nal Fua-
rı’na katkı 
koymak ve 
emeğimize 

ilgi alaka görmek bizi çok 
mutlu ediyor. Üçüncü kez 
ana sponsorluğu üstleniyoruz 
ve ziyaretçi sayısının her yıl 
arttığını görmekten kıvanç du-
yuyoruz. Türkiye’nin en çok 
ziyaretçisi olan fuarında emeği 
geçen herkese, başta bizim eki-
bimizle de çok uyumlu çalışan 
İZFAŞ yönetimine, inovasyon 
sponsorluğunu üstlenen Ves-
tel’e ve elbette İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı’mız 
ve Ticaret Bakanlığı’mıza çok 
teşekkür ediyorum. Folkart 
Academy bünyesinde yer alan 
ve yetişen tiyatrocuların bu-
rada oyunlarını sergileyecek 
olması bizi çok heyecanlandı-
ran bir durum. Folkart olarak 
toplamda 400 kişilik bir ekip 
olarak buradayız. 

“Yerli malı 
kullanalım”

Zorlu 
Holding 
Yönetim 
Kurulu Baş-
kanı Ahmet 
Nazif Zorlu: 
İzmir Fua-
rı’nın bende 
ayrı bir yeri 
vardır. Rah-
metli babam 
buraya gezmeye geldiğinde 
hiç unutmuyorum, ‘İnsanlı 
radyo var!’ dedi. Muhtemelen 
bir video gösterdiler o döne-
min televizyonunda. 25 yıl 

önce Vestel’i satın aldığımız 
dönemde yine burada güzel 
bir stant açmıştık ve bayileri-
mize 2 milyon adet televizyon 
üreteceğimizi söylemiştim. O 
dönem için kimse inanmadı. 
Şimdi milyonlarca televizyon, 
beyaz eşya ve telefon üreterek 
halkımıza sunuyoruz. Türki-
ye’de her şey üretilebiliyor. 
Türk işçisiyle, mühendisiyle 
birlikte bunu başarıyoruz. 
Halkımıza sesleniyorum; yerli 
malı kullanalım! Yerli malı 
tüketirsek ülkemiz kalkınır ve 
gelecek kuşaklara daha iyi bir 
Türkiye bırakırız. Bakın biz 
ürettiğimiz ürünlerin yüzde 
80’ini 155 ülkeye ihraç ediyo-
ruz. Rakiplerimizden farkımız 
yok.” dedi.

"Dolu dolu bir 
fuar diliyoruz”

Bornova 
Belediye 
Başkanı Ol-
gun Atila: 
Her yıl fuar 
açılışında 
aynı heye-
canı yaşı-
yoruz. Bu 
yıl fuarımız 
İzmir'in 

kurtuluş yıl dönümüne de 
denk geliyor. Fuarın, Ata-
türk'ten bize mirası olduğunu 
biliyoruz. Böyle önemli bir 
fuarcılığı İzmir'e bırakması 
çok büyük bir onur. Biz de 
Bornova Belediyesi olarak 
fuara oldukça iyi hazırlandık. 
Fuarımızda tasarım ve inovas-
yon ön planda olacak.  

“Çiçeğimiz her 
eve girecek”

Bayındır Belediye Başkanı 
Dr. Ufuk Sesli: Küçüklüğümüz 
bu fuarda geçti. İzmir Enter-

nasyonal 
Fuarı'nın 
hayatımızda 
gerçekten 
çok de-
rin izleri 
bulunuyor. 
Bayındır 
Belediyesi 
olarak 150 
metreka-

relik bir standımız var. Çiçek 
başta olmak üzere yağımızı, 
balımızı, sütümüzü ve diğer 
ürünlerimizi tanıtıyoruz. İlk 
kez geçen sene bir stant açtık. 
Bayındır çiçeğini, Türkiye'nin 
her evine sokabilmek adına 
elimizden gelen çabayı göste-
riyoruz.

“Dünya ve 
Türkiye burada” 

Konak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş: İzmir Fuarı, 
hem Türkiye'ye, hem de 
İzmir'e büyük canlılık geti-
rir. Geçmişten beri fuarımız 
sadece İzmir'e değil, tüm 
Türkiye'de merakla beklenir 
ve izlenir. Yine merakların 
doruğa çıktığı bir fuar dönemi 
geçireceğiz. Dünya ve Türkiye 
burada. Enternasyonal Fuar'ın 
bir ev sahibi de Konak Be-
lediyesi aslında. Tüm 
Türkiye'ye mesaj 
veren, samimiyet 
barındıran bir 
fuara ev sahip-
liği yapmaktan 
da büyük onur 
duyuyoruz. 
Standımızda 
çocuklarımız 
için kitapları-
mız, boyama 
alanlarımız var, 
tarihin içinden 
fotoğraflarının 
olması için yeşil perde 

imkanımız var. Sürprizlerimiz 
de olacak.

“Kentimizin tanıtımı 
çok önemli” 

Ka-
rabağlar 
Belediye 
Başkanı 
Muhittin 
Selvito-
pu: İzmir 
Fuarı'nın 
başlangı-
cı bizlere 
büyük bir 

keyif ve mutluluk veriyor. Ül-
kemiz açısından da çok önem-
li bir fuar. Ekonomik anlamda 
tanıtımımız için çok kıymetli 
buluyorum. Biz de Karabağlar 
Belediyesi olarak burada yer 
alarak kendi yaptığımız ça-
lışmalarla ilgili bilgilendirme 
faaliyetlerinde bulunuyoruz. 
Standımıza gelen vatandaşla-
rımız uygulamış olduğumuz 
ve uygulayacağımız projelerle 
ilgili bilgi sahibi olacak. Cum-
huriyetin kuruluşundan beri 
Türkiye ve İzmir ekonomisi-
ne katkı sağlayan bu fuarda 
ol- maktan onur 

duyuyo-
ruz.

"Başarılı bir 
fuar olacak” 

Gazie-
mir Beledi-
ye Başkanı 
Halil İbra-
him Şenol: 
87. İEF’de, 
Gaziemir 
Belediye-
si'nin stan-
dında misa-
firlerimizi 

bekliyoruz. Fuarımızın hizmet 
sektöründen, turizme ve sana-
yiye kadar büyük katkısı var. 
Çok başarılı bir fuar olacağını 
düşünüyorum. Standımızı zi-
yaret edecek vatandaşlarımız 
görev dönemimizde yaptıkla-
rımızı öğrenmiş olacak. Ayrıca 
hazırladığımız broşürlerle de 
ilçemizin tanıtımını yapıyo-
ruz. Fuar dendiğinde birçok 
insanda olduğu gibi bende de 
çocukluk ve gençlik anıları 
canlanıyor. Beni de, ilk kez 7 
yaşındayken evimizi yapan 
ve babamın da güvendiği bir 
inşaat ustası getirmişti. Hiç 
unutamam.

"Yabancı heyetlerle 
görüştük” 

EBSO 
Başka-
nı Ender 
Yorgan-
cılar: 87 
yıl önce 
kurulan 
bu fuar 
bizim 
için 
büyük 

bir gurur vesilesi. Yabancı 
ülkelerin katılması, yerli sa-

nayicilerin ürünlerini sergile-
mesi ve kente katkı sağlaması 
çok önemli. Kuruluşundan 

beri baktığımızda başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, Beh-
çet Uz, Ahmet Piriştina ve tüm 
belediye başkanlarımız olmak 
üzere burada büyük emekler 
var. Bu sene fuar daha da yo-
ğun olacağa benziyor. İzmir'e 
gelen tüm yabancı heyetlerle 
EBSO, İZTO ve EİB olarak 
ortak toplantılarımızı yaptık. 
İzmir ekonomisinde verimlilik 
artışı sağlayacak ön görüşme-
lerimizi zaman içinde ilerletip 
kentimize katkı yapmaya 
gayret edeceğiz.

“Çimlerde koşar 
oynardık” 

CHP 
İzmir 
Milletvekili 
Kani Beko: 
87 yıldan 
bu yana 
İzmir'in 
gururu olan 
İzmir En-
ternasyonal 
Fuarı'nın 
açılmasını 

kutluyorum. Çocukluğumda 
annem, babam ve kardeşlerim-
le geldiğim fuarın çimlerinde 
koşar oynardık. İzmir Fuarı; 
barış, kardeşlik ve dostluk 
demek. Dünya çapında farklı 
noktalardan gelen konukla-
rımız var. İEF, heyecanı her 
yıl katlayarak yoluna devam 
ediyor. Fuarın geçmişte bir de 
farklı yönü vardı. O zamanlar 
fuar şehirlerinin oluşturduğu 
bir futbol turnuvası vardı. 
Fuar Şehirleri Kupası olarak 
adlandırılan bu turnuvada 
İzmir'i, Göztepe temsil ediyor-
du. Biz de maçlara giderdik. 
Bugüne kadar başta İzmir 
halkı olmak üzere bu fuarda 
emeği olan herkesi sevgi ve 
saygıyla anıyorum.

İş ve siyaset dünyası
İzmir için ‘bir’ oldu!

Bu yıl 87. kez kapı-
larını açarak; İzmir'in 

ve Türkiye'nin bir 
fuarcılık sektöründeki 

çınarı olduğunu bir 
kez daha gösteren 

İzmir Enternasyonal 
Fuarı, kapanacağı 
güne dek iş anlaş-
malarından, sahne 

şovlarına kadar geniş 
yelpazesiyle bir kez 
daha gönüllere taht 

kuracak

9 Eylül 2018

İzmir Enternasyonal Fua-
rı'nın açılış töreni Kültürpark 

içerisindeki İsmet İnönü Kültür 
Merkezi'nde yapıldı. Açılış 

törenine TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Kültür ve Turizm 

Bakanı Mehmet Ersoy, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Sırbis-

tan Başbakan Yardımcısı Rasim 
Ljajik, İzmir Valisi Erol Ayyıl-

dız, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Hindis-

tan Büyükelçisi Sanjay Bhat-
tacharyya, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Faruk Öztrak, AK 
Parti ve CHP milletvekilleri, 
konuk ülkelerin temsilcileri, 
Fuarın sporsor firmalarından 

Vestel'in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Nazif Zorlu, Fol-
kart Yönetim Kurulu Başkanı 

Mesut Sancak katıldı. Türkiye, 
Sırbistan ve Hindistan milli 

marşlarının çalınmasıyla başla-
yan törende ilk olarak Sırbistan 

dans topluluğu gösteri yaptı.

Fuarın açılışına 
kimler katıldı?

Arkadaşımız 
Burak Cilasun, 
Konak Belediye 
Başkanı Sema 
Pekdaş ile ko-

nuştu.
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Afrika örgüsü, tüm 
Türkiye’de yoğun ilgi 
görmeye devam ediyor. 

Tam iki yıl önce ‘Afrika Ruhu 
İzmir sokaklarında’ başlığıyla 
www.kanalben.com üzerinden 
yayınladığımız haberimiz, 
bugün bile en çok tıklanan 
haberler arasında bulunuyor. 
İzmir’de bu işi profesyonel ola-
rak gerçekleştiren Ahmet Altın, 
Afrika örgüsünde yeni trendleri 
yine BEN Haber için değerlen-
dirdi. İşte Afrika örgüsü ve yeni 
modeller…

� 2 yıl önce röportaj yap-
mıştık, bu süre içinde Afrika ör-
güsü çeşitlerinde neler değişti?

Öncelikle yapılan işteki 
profesyonellik arttı. Kendimizi, 
yaptığımız işte geliştirebildiği-
miz kadar geliştirdik. Her geçen 
gün üzerine daha da katıyoruz. 
Örgünün şu anda 15 tane stili 

var. 
Artık uygu-

lanan örgü çeşitleri daha 
estetik görünmeye başladı. 
Çok kabarık, az kabarık, Afro 
modeller, Mohawk saç modeli 
ve fazla klasmana sahip örgü 
çeşitleri yer almaktadır.

� 2018 yılında, saçlarda 
en çok görülen model Corn-
rows'dan bahsedebilir misin?

Balık sırtının biraz daha 
profesyoneline Cornrows de-
nilmektedir. Cornrows, kişinin 
yüzüne, kafa yapısına ve müşte

rinin 
tercihine göre, kaç sıra 

istiyorsa o şekilde uygulanan 
bir model. Bu örgü modelini in-
sanlar daha çok günlük hayat-
larında kullanıyor. Bu modelin 
uygulaması yarım saat sürüyor 
ve saçta 1 hafta kalıyor. Bütçe 
olarak da maliyeti gayet düşük.

� Afrika örgülerinin saçlara 
herhangi bir zararı var mı?

Hayır, kesinlikle uyguladığı-
mız işlemin saçlara hiçbir zararı 
yoktur. Bütün yaptığımız saçlar 
kolayca yıkanabilmektedir ve 3 
ay kullanım süresi vardır. 5 ay 
kullanan müşterilerimiz de var 

ama 
bu kişinin saçı-

nın uzama hızıyla alakalı. 
� Kargart Studio'da yeni bir 

uygulama ‘Tress saç’ yöntemin-
den bahsedebilir misin?

İnsanlar bu yöntemle her-

han-
gi bir kimya-

sal ve ısıl işlemlere maruz 
kalmadan, tamamen ek saç 
yöntemiyle kaynak saça sahip 
olabiliyor. Sadece Afrikan örme 
teknikleriyle kişinin saçlarına 
uyguladığımız Tress saç yön-
teminde, kişinin isteğine göre 

gerçek veya suni saç kullanıl-
maktadır. Saçınızı düz veya 
dalgalı nasıl istiyorsanız o şe-
kilde yapıyoruz. Kargart Studio 
olarak yapamayacağımız bir şey 
yok, her şeyi yapabiliyoruz.

� Çalışma ekibinizden bah-
sedebilir misin?

Talep arttıkça biz de daha 
profesyonel hizmet vermek için 
ona göre bir ekip kurduk. Eki-
bimiz Afrikan kökenli, özellikle 
bu iş için getirtilmiş ve işinin 
ehli kişilerdir. 

� Afrika örgüsünün ortala-
ma fiyatları ne kadar? Okuyu-
cularımız bilgilensin...

 Fiyatlar 550-800 TL fiyat 
aralığına sahip. Benim takıldı-
ğım konu asla para değil. Para 
zaten gelecek ve o da bize yeti-
yor. Çünkü burada müşterileri-
mi bir seferlik düşünmüyorum, 
önceliğim insan kazanmak. Bu 
işi yaparken tek bir seçeneğimiz 
var; Kaliteli hizmet vermek ve 
marka değerimizi korumak. 
Türkiye'nin birçok yerinden 
ismimizi duyup gelen müşteri-
lerimiz var. Bu insanlar, kalite 
için geliyorlar. CORNROWS

AFRİKA ÖRGÜSÜNDE 2019
TRENDLERİ BELİRLENDİ

� Afrika 
örgüsü alanında 
workshoplar yap-
mak ister misin?

Şu anda eğitim 
üzerine bir dal 
açmak istemi-
yorum. Bundan 
belki 5 yıl sonra, 
kuaförler odası 
veya bir kurum 
bize sponsor olur, 
bizim atölyemizi 
sağlar ve eğitim 
verilecek kişileri 
bizim seçmemiz 
koşuluyla düşünü-
lebilir. Sadece para 
var diye bu işi öğ-
renmek isteyen bir 
kişiye bu eğitimi 
vermek istemem. 
Bu işe ait olmak la-
zım, sevmek lazım 
çünkü insanların 
hayatında hem 
vaktini hem de pa-
rasını alıyorsun ve 
hak eden insanlara 
bu eğitimi vermek 
isterim.

'Afrika ruhu İzmir 
sokaklarında' baş-
lığıyla yaptığımız 
röportajın üzerin-
den 2 yıl geçmesine 
rağmen, hala çok 
yoğun mesajlar alı-
yoruz. İzmir’de işin 
profesyoneli olan 
Kargart Studio’nun 
sahibi Ahmet Altın, 
yeni trendleri ve 
merak edilenleri 
yine BEN Haber için 
değerlendirdi

ÖRGÜSÜNDE 2019ÖRGÜSÜNDE 2019
ÇİĞDEM ÖZEN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

� Afrika örgüsü yaptıracak kişilere ne önerirsin?
Afrika örgüsü yaptırmadan önce iyi araştırmalarını öneririm. Çün-

kü bilinçli ve bilinçsiz yapanlar  çoğaldı. Afrika örgüsü hakkında kötü 
yorumlar duyulmasın. İnsanların yaptığı işe saygısı olsun. Yapan kişi ve 
yaptıran kişi bilinçli olsun. 

� Afrika örgüsü son 2 yıldır ünlüler dahil herkeste görmek müm-
kün… Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Türkiye artık bu işi biliyor ve 2 yıldan bu yana efsane bir gelişim 
var. Kuaförlüğün bir segmenti haline gelecek diye düşünüyorum çünkü 
artık çağ bunu gerektiriyor. Kuaförler artık tek bir alana kanalize olmaya 
başladılar. Biz de bu işi artık kişiselleştirdik. Sadece Afrikan bir hizmet 
veriyorum ve Afrikalı saçları Türklere, beyaz insanlara uyarlıyorum. 

‘Eğitim
verilecek
kişileri
seçmem
gerekir’

Murat
Altın
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MUTLU SONBAHAR DİYETİ! 

Sevgili okurlar, her yıl olduğu 
gibi yepyeni bir mevsim 
döngümüz başladı. Sonbahar 

ile beraber; doğada olduğu gibi her 
birimizin bedeninde ve ruhunda 
yenilenme, arınma ve adaptasyon 
süreci yaşanacak. Bu aya özel mutlu 
olmanızı destekleyecek beslenme ve 
sağlık önerilerini bilmenizde fayda 
var diye düşündüm. Kendiniz ve 
sevdikleriniz için mutlaka oku-
malısınız.

Etkileri neler oluyor?
Sonbaharın vücudumuza 

adaptasyon süreci ve etkilerini şu 
şekilde sıralamak mümkün; Duy-
gu durum bozukluğu, depresyon, 
agresyon, mutsuzluk hissi, kaygı 
sendromu, huzursuzluk, enerji 

düşüklüğü, unutkanlık, uykusuz-
luk, dikkat dağınıklığı, kilo alma 
eğilimi, tiroid metabolizması sorun-
ları ve kadınlarda menstural siklus 
bozuklukları… 

Sonbaharda yapılması gere-
ken tahliller de mevcut. İşte onlar; 
Hemogram, B12, folik asit, çinko, 
D vitamini, ferritin, magnezyum ve 
TSH. 

Faydalı besinler
Adaptasyon sürecine olumlu 

etkileyen besinler: Siyah çikolata, 
pazı, ıspanak, tere, siyah üzüm, 
yaban mersini, kuşkonmaz, patates, 
yeşil mercimek, domates, somon, 
Hindistan cevizi, ceviz, muz, kahve 
ve yoğurt. 

Bir diyet önerisi: 
Mutluluk hormonu yükselten 

sonbahar diyeti: 
KAHVALTI: 
1 bardak soğuk süt
2 kaşık yoğurt
1 muz 
1 avuç yaban mersini
1 kaşık toz kahve
1 çay bardağı soğuk su ile blen-

dırdan geçirin
ÖĞLEN: 
Ispanak, mor soğan, kırmızıbiber 

sotesi
Fırında somon balığı
Fırın tatlı patates
ARA ÖĞÜN: 
1 bardak yoğurt 
İçine 1/8 Hindistan cevizi ren-

desi
1 dilim ananas, 1/2 elma ve nane 

yaprakları
AKŞAM: 
Haşlanmış limonlu kuşkonmaz
Yeşil mercimekli, taze soğanlı, 

tere domates salatası
ARA ÖĞÜN: 
30 g bitter çikolata 
Hazırlamış olduğum bu menü, 

size örnek olsun. Dilediğiniz gibi bu 
besinleri kullanarak farklı konseptli 
kahvaltılar, ara öğünler, ana yemek-
ler planlamanız mümkün. Emin 
olun; doğru beslenmenin mutlu 
hissetmenizde yüzde yüz etkisi var. 

Sonbahar döngüsünde besinlerin 
gücünü kullanarak, mutlu hisse-
din. Unutmadan; doğru beslenme 
kurallarını mutlaka müzik eşliğinde 
yürüyüşle destekleyin. 

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Yaz bitti… Sonbaharla birlikte 
doğada olduğu gibi beden ve 
ruhumuzda yenilenme süreci 
yaşanacak.  Bu aya özel tüyo-
lar, mutlu beslenme önerilerini 
okumanızda fayda var…

Sporun en eğlenceli, en enerjik 
branşlarından biri olan zumba, 
her geçen gün insanları etkisi 

altına almaya devam ediyor. Zum-
banın bu kadar yaygınlaşması, 
zamanla farklı alt türlerinin de 
ortaya çıkmasına neden oldu... BEN 
Haber olarak, bu keyifl i sporun det-
aylarını ve gelişimini Zumba Eğit-
meni Pelin Çevik'ten öğrendik. 

“Zumbayı tanıtmak için...”
Çevik, bitmek bilmeyen enerji-

sinin sırrının sevdiği işi yapmaktan 
geçtiğini söyleyerek sözlerine başlar-
ken, zumbaya başlama yolculuğunu 
şu sözlerle anlattı; “Zumbayla 2011 
yılında tanıştım. Türkiye'de ilkti ve 
hiç kimse bilmiyordu. 2012'de de İs-
tanbul'da spor salonundan bağımsız 
herkesin katılacağı bir eğitim olarak 
açıldı. Hemen kaydımı yaptırdım. 
2012'den bu yana zumba yapıyorum. 
Zumbayı İzmir'de tanıtmak, spor 
salonlarına anlatmak baya uzun bir 
süreçti. Bedava dersler verdim. Şim-
di de çok yaygınlaştı.” 

Parti gibi ders
Dans ederek spor yapmanın çok 

keyifli olduğunu söyleyen Eğitim 
Çevik, “Eğlenerek spor yapıyor 
insanlar, en önemlisi bu… Bir koşu 
bandında hemen sıkılabilirsiniz. Her 
zaman grup dersinin enerjisi farklı-
dır. Zumbada yüksek müzik, ritim, 
ezgiler, figürlerle parti gibi ders 
geçiyor” ifadesini kulandı. 

Zumbanın türleri
Zumbanın zaman içindeki geli-

şiminine de değinen Eğitmen Pelin 
Çevik, “İlk önce normal zumba çıktı. 
Ama normal zumba her yaş grubuna 
hitap etmesine rağmen belli yaşlarda 
ve sakatlıklarda yapılamıyordu. O 

sebeple ilk olarak zumba gold çıktı. 
50 yaş üstü için geçiyor ama asıl 
amacı diz, boyun rahatsızlıkları, bel 
fıtığı, yüksek tansiyon rahatsızlıkları 
olan bireylerin yapabileceği daha 
az ritimli, daha yavaş hareketlerin 
yapılmasıdır” diye konuştu. “Bunun 
daha ileri seviyeleri de var. Huzu-
revlerinde yapıyoruz” diyen Çevik, 
şöyle devam etti: “Tekerlekli sandal-
yede ve yataktan kalkamayanlar için 
bu... Tabi bu sefer de çocuklar için 
bir tür geliştirmek gerekti. Büyükler-
le birlikte zumbada anatomik olarak 
yapacakları birçok hareket yanlış. 
Bu sebeple 5 ile 7 yaş arasında kids 
zumba çıktı. 7 ile 12 yaş arasında da 
junnior zumba çıktı. Ardından ağır-
lıklarla yapılan zumba tonning çıktı. 
Sandalyeyle yapılan zumba santeo 
çıktı. Step tahtasıyla yapılan zumba 
step çıktı. Son olarak yeni bir akın 
olarak da strong zumba çıktı. Bu çok 
başka, normal zumbayla alakası yok. 
Biraz daha fonksiyonel, biraz daha 

bootcamp (askeri eğitimden esin-
lenerek geliştrilmiş bir fitness grup 
eğitimi) gibi ama yine müzik ritim-
leriyle, kesintisiz, peş peşe yapılan 
hareketlerle ciddi bir kardiodur.”

12 kat daha fazla etkili
Yaz aylarında hem serinleten hem 

etkisinin daha fazla olduğu bilinen 
zumbanın başka bir türü olan aqua 
zumbadan da bahseden Çevik; “Ha-
vuzda yapılıyor ve normal zumbaya 
göre 12 kat daha etkili. Sakatlanma 
riski sıfır. Çünkü düşme olasılığın 
yok. Bir de suyun enerjisi çok farklı. 
Masaj yapma özelliği var. Dinlendir-
me özelliği var. Bir hareketi normal 
zumbada yapılan hızda suda yap-
mak imkansız. Suda bacağını normal 
zumbaya göre daha fazla kaldırabi-
lirsin. Su hareketleri kolaylaştırıyor. 
Daha yavaş hareketlerle suya karşı 
direnç uygulamak zorundansınız. 
Özellikle kol, bacak için çok faydalı. 
Henüz çok bilinmiyor ama yayılmak 

üzere şu an İzmir'de tek olarak Care-
ra Mistral'de ders veriyorum” dedi.

Havuzlu kompleks vurgusu
Aqua zumba için daha elverişli 

komplekslerin zamanla artacağını 
söyleyen Çevik, sporun da daha 
fazla yaşam içinde yer aldığını şu 
sözlerle anlattı; “Havuzu olan spor 
salonları olmalı. Eskiden spor, insan-
ların hayatında doğru düzgün yoktu. 
Son 3-4 yıldır her evde spor yapan 
bireyler var. Spor salonuna yazılma 
lükstü artık bir ihtiyaç haline geldi. 
Bu sebeple illa ki havuzu olan büyük 
spor kompleksleri artacaktır.”

“Aqua zumbayı deneyin”
Son olarak Çevik, okuyucuları-

mız için şu mesajı verdi; “Aqua zum-
bayı muhakkak denemelisiniz. Bizi 
aquazumbaturkey ve zumbawithpe-
lin instagram sayfalarımızdan takip 
ederek, ücretsiz etkinliklerimizden 
haberdar olabilirsiniz.” 

Sporun en eğlenceli, en enerjik 
branşlarından biri olan zumba, 
her geçen gün insanları etkisi 

altına almaya devam ediyor. Zum-

Sporun en serin
hali: Aqua Zumba 

Her geçen gün yaygınlaşan zumbanın 
farklı türleri artarak çoğalıyor. Eğitmen 
Pelin Çevik, bu favori sporun detaylarını 
BEN Haber okuyucularıyla paylaştı… 

Hayatımızdaki güzellikleri 
farketmek ve şükran 
duymak için hastane ve 

mezarlık ziyareti gerekmiyor...
Sabahın ilk ışıklarında derin 

bir nefes almak, güneşin ışığını te-
ninde hissetmek, küçücük bir kedi 
yavrusunun ayaklarınıza dolanıp 
sevgi istemesi, yaşlı bir yakınını-
zı ziyarete gittiğinizde gözünde 
beliren mutluluk ışığı, bir çocuğun 
gülüşündeki huzur veren harika 
duygu…

� � �

Tüm bunlar gözden kaçırdı-
ğımız ama defalarca teşekkür ve 
şükran duymamıza neden olan 
şeyler.

Şu an şimdi minik bir şükran 
seansı yapalım…

Yaşamımıza armağan olan tüm 
güzellikler için teşekkürlerimizle. 
(olmasını istedikleriniz için de)

Ve şu an kendinize minicik bir 
zaman ayırıp, kendinizle ilgili tak-
dir ettiğiniz şeyleri bir düşünün.

Bunları düşünmek size harika 
hissettirir ve sevginin, kendini 
değerli hissetmenin rezonansını 
yaratır.

� � �

Pişmanlıklara ve geç kalınmış-
lıklara zamanımız yok.

O kadar değerli bir hayatımız 
var ki...

Onu daha değerli kılmak için 
hemen şimdi kolları sıvayın!

Kendinizi önemseyin, sizi 
şımartacak ve özel kılacak şeylere 
odaklanın.

Kendini seven, kendini değerli 
gören bireyin herkese faydası olur.

Bu yaşam bize armağansa; onu 
zenginleştirmek, kaliteli yaşamak 
da bizim yaradana teşekkürümüz-
dür.

Aşkın sıcaklığında kalın…

Minik bir 
şükran seansı...

9 Eylül 2018

YELDA ÇETİNER
yeldacetiner@hotmail.com
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