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İlk kez bir yerel dava doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne gitti

BİR yerel mahkemenin devlet aleyhine
açılan bir davayı doğrudan Anayasa
Mahkemesi’ne taşıması yargıda bir ilk.
Kemalpaşa’da bu sevinç yaşanırken köy-
lüler tarafından yapılan itirazın kabulü
halinde tüm kamulaştırma davalarında
bütün taşlar yerinden oynayacak.

DÖVİZDEKİ dalgalanmanın
yarattığı ekonomik sıkıntı-
ların İzmirli şirketlere
etkisi sürüyor. İflas
erteleme davaları ve
icra müdürlüklerinde
açılan takip sayı-
sındaki artış şehir
ekonomisine
negatif yönde
etki ediyor.

3’TE

Yavuz’a yakışmadı
SOCAR CEO’su Kenan Yavuz liman

tartışmasının fitilini ateşledi. Söylediği
sözler ona yakışmadı. EROL YARAŞ 3’TE

Körfez’de yüzülmez
ŞEHRİN tam göbeği. Delmişler
duvarı, uzatmışlar kanalı. Bu kaçak
Körfez’de yüzdürmez. ERDAL İZGİ 5’TE

Böylesine can kurban
O sadece Yunan siyasetinin ve

PASOK’un kraliçesi değil AP’nin de
bombası. AHMET YAZICIOĞLU 10’DA

KEMALPAŞA’DA
GÖZLER AYM’DE
EZBER BOZULACAK

KEMALPAŞA köylülerinin isteği şu: geçim-
lerini sağladıkları tarım arazilerine de nor-
mal arsalar gibi değer biçilmesi. Oysa devlet
bugün köylünün malını 7 liradan kamulaştı-
rırken aynı parseldeki sanayi arsasına 200
lira veriyor. Bu da bir nevi zorla el koyma
olarak tanımlanıyor ve kişinin Anayasa ile
tanınmış haklarına aykırı bulunuyor.

GAMZE KURT’UN HABERİ SAYFA 4’TE

ZORLA EL KOYMA MI?

Kiraz ve zeytin başta olmak üzere tarımı ve sanayisiyle büyüyen Kemalpaşa ilçesindeki
köylülere ait vahşi kamulaştırma davası kabul görürse Türkiye’de yer yerinden oynayacak

Sanayinin obez çocuğu
Aliağa sanayileşmesiyle olduğu kadar
altyapı sorunlarıyla da dikkat çekiyor.

Ekonominin bel kemiği olan ilçeye dair kap-
samlı haberleri özel sayımızda okuyacaksınız

Piyasalarda
iflas kabusu
Ben HABER’in Şubat sayısında Avukat Tayfun Ozankaya ile yapılan
röportajdaki geleceğe dair olumsuz öngörü gerçeğe dönüştü.

Küresel ısınma
ekonomiyi

eritiyor

Dalyan’ı
kurtaran
ADAM
DALYAN’IN eşsiz
güzelliğini ve
doğallığını koru-
yanları merak edi-
yor musunuz? Bu
sorunun altında
Yücel Okutur’un
inanılmaz müca-
delesi yatıyor. İşte
Yücel Okutur’un
müthiş hikayesi…
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ÖNÜMÜZDEKİ yıl Haziran’da yapılma-
sı gereken genel seçimler için kollar
sıvandı. İzmir’de milletvekilliği liste-
lerinde birçok ismin değişimi bekle-
nirken, seçim öncesinde kıyasıya bir
rekabet olacağa benziyor. 6’DA

Av. Serkan Şahin
ve Av. Tuğçe

Özboduç davanın
kazanılması

durumunda dev-
letin köylüye 9

milyar daha
ödeme yapacağı-

nı söylediler.

Serkan
Şahin

Tuğçe
Özboduç

Gamze
Kurt

TTaayyffuunn
OOzzaannkkaayyaa

YYüücceell
OOkkuuttuurr

Haftada 2 kilo
verdiren diyet

TARİH boyunca hane-
danlarla yönetilen Türk
Devleti, cumhuriyet reji-
mine kavuşmasının bu
yıl 91. yıl dönümü coş-
kusunu yaşıyor. 10’DA

İzmirliler rahat
İstanbullular hızlı

Sihirli
kutu
savaşları

MESLEĞİNİ İzmir’de yaparak cesur
bir adım atan Ticaret Hukuku
Uzmanı Avukat Banu Vardar To-
sunoğlu, iş dünyasını, kalifiye çalışan
eksikliğini ve mesleğini anlattı. 11’DE

EYLÜL ile birlikte
yeni diziler görü-
cüye çıktı. “Şu
beyaz camda sha-
re’in kadar var-
sın” lafı reyting
savaşlarını iyice
kızıştırdı. 16’DA
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Her belediyeye eşit
mesafede hizmet
götürüyoruz
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Sanayileşme
bölgeyi
kalkındıracak

OSB’lere
teşvikler 
eşit verilsin
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2015’te çok 
vekil değişecek

ALİAĞA’YA

ÖZEL
İLAVE

ÇOĞUMUZ yaza özel kilo verme
çabaları sarf ettik. Başarılı olduk ya
da olamadık. Şimdi üzülmek yok.
Hemen tüm kararlılığımızı devreye
sokmalı, aldığımız kiloları vermeye
başlamalıyız. İşin sırrı bu yazıda.13’TE

Gemi hurdası
çeliğin mayası
konumundadır

EYLÜL ile birlikte
yeni diziler görü-
cüye çıktı. “Şu
beyaz camda sha-
re’in kadar var-
sın” lafı reyting
savaşlarını iyice
kızıştırdı. 16’DA

DALYAN’IN eşsiz
güzelliğini ve
doğallığını koru-
yanları merak edi-
yor musunuz? Bu
sorunun altında
Yücel Okutur’un
inanılmaz müca-
delesi yatıyor. İşte
Yücel Okutur’un
müthiş hikayesi…

BBaannuu
VVaarrddaarr

TToossuunnooğğlluu

BBuurraakk
CCiillaassuunn

HABERİ SAYFA 7’DE
9’DA
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S
ezonda sıcak ve çağdaş renkler,
büyük hacimler var. Renk
yoğunluğu fazla. Hem erkek

hem kadın kıyafetlerinde katmanlar,
çiçekler gözümüze çarpıyor. Özellikle dijital
baskılar ve fotoğrafik baskılar, çizgiler, deko-

ratif nakış işlemeleri, sezonda sıkça
karşılaşacağımız trendler arasında.

Kürkler
Bu sezonun must-have parçası

kürkler... Kışın vazgeçilmezi kürkler
sezonda farklı tasarımlarla biraz daha
göz alıcı. Üstelik eskisi gibi sınırlı renk-
lerle değil, canlı tonlarla karşımıza çıkı-
yor. Yeniden yorumlanan kürkler, etnik
dokunuşlar, patchwork esintili daha çok
canlı kırmızı tonlarıyla klasik kürk kural-

larını güncelledi. Havalı, gösterişli görünü-
müyle kürkler sokaklara iddialı bir dönüş yap-
maya hazırlanıyor.

Sezonun en dikkat çeken, sıklıkla karşılaşacağı-
mız, kış sezonunun en rahat ve şık trendi, baştan
ayağa yün parçalarla karşımıza çıkan görünümler.
Oversized kazaklar, dizlere kadar uzun hırkalar, iki

parçadan oluşan örgü takımlar
sezonun favori parçaları olarak
karşımıza çıkıyor. Bu kış kadın
modasında rahatlığı ön plana
çıkaran örgü takımlar ve triko
modeller, genellikle nötr ton-
lar, krem ve bej gibi renkler-
den oluşuyor.

Askeri haki
Sezonda askeri hakinin

tek başına bir trend olarak
kıyafetlere yansımasını
net olarak göreceğiz.
Askeri üniformanın
renk, kural ve titizlik
formundan ilham alan

tasarımcılar modern ve çağdaş tasarımlarda karşımı-
za çıkıyor. Askeri kesim pantolonlar, ceketler, elbise-
ler, kabanlar, kamuflaj ve askeri yeşilin tüm tonların-
dan oluşan tasarımlar sezonun favori parçalarından.
Bu trende uyanlar için ise nötr makyaj ile hoş bir
görünüm sağlayabilirsiniz.

Spor şık
Sezonun en belirgin temalarından bir diğeri ise

spor şıklık. Spor kıyafetlerin günlük hayata yansıması
ile oluşturulmuş rengarenk ama özellikle mavi ve kır-
mızı rengin hakim olduğu sportif tasarımlar yeni
sezonda bir adım öne çıkıyor. Sportif pantolonlar,
bomber ceketler, kapüşonlu anoraklar, yelek ve
ceketler, kürk ve deri gibi her türlü malzemenin kul-
lanıldığı spor montlar sezonun en rahat parçaların-
dan.

Panço ve pelerin
İkonik bir parça olan panço ve pelerin kış sezo-

nunun yeniliği. Sınırlı kış kıyafetlerine yeni renk geti-

M
e
rv

e
K

A
B

A

SONBAHAR
KIŞ TRENDLERİ

SONBAHAR
KIŞ TRENDLERİ

SONBAHAR
KIŞ TRENDLERİ

SONBAHAR
KIŞ TRENDLERİ

SONBAHAR
KIŞ TRENDLERİ

SONBAHAR
KIŞ TRENDLERİ

2014-2015 Sonbahar / Kış trendleri belirlendi. Moda haftalarında karşımıza
çıkan parçalardan yola çıkarak yeni sezonda neler giyeceğiz, hangi renkleri kul-
lanacağız ve sezonun trendlerini nasıl yakalayacağız bir göz atalım.

ren bu trend, dış giyimde manto ve kabanların yanısı-
ra sezonda sıkça kullanacağımız kurtarıcılardan biri
olacak. Desenli, kürk detaylı, işlemeli, kimi zaman ise
sade kullanımı ile dahi göz alacaksınız.

Oversized
Bol, koza formlu ve en az bir beden büyükmüş

gibi görünen montlar kış aylarında bizi soğuktan
korurken aynı zamanda bir o kadar şık görünmemizi
sağlayacak. Özellikle montlarda siyah ve nötr renkler
göze çarpıyor.

Maskülen takımlar
Erkeksi kesimler pantolon-ceket takımlarda mas-

külenlik kış sezonunun önemli eğilimleri arasında yer
alıyor. Geçen sezondan alışkın olduğumuz boyfriend
trendinin biraz ötesinde olan maskülen takımlar baş-
tan ayağa erkeksi çizgileriyle birçok tasarımcının
koleksiyonunda yer alıyor.
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Ben HABER’in Şubat sayı-
sında Haber Müdürümüz
Gamze Kurt’un Avukat

Tayfun Ozankaya ile yaptığı
röportaj ve röportajın içeriğin-
deki geleceğe dair olumsuz
öngörü gerçeğe dönüştü.

İflas erteleme davaları ve
icra müdürlüklerinde açılan
takip sayısındaki artış şehir
ekonomisine negatif yönde etki
ederken, sıkıntılı tablonun ter-
sine dönmesine yönelik yakın
zamanda bir beklentinin olma-
yışı da dikkat çekiyor.

103 firmadan iflas
erteleme talebi

Şubat sayımızda 2014 yılı
başından itibaren 20 Şubat’a
kadar yani hemen hemen 1,5

aylık süreçte,
4 firmanın
iflas erte-
leme
talepli
Asliye
Ticaret

Mahkemesi’ne müracaatta
bulunduğu, davası süren 3 fir-
manın ise iflasına karar verildi-
ğini göstermiştik. Kasım ayına
geldiğimizdeyse tablo bir hayli
vahim bir hal aldı. İflas ertele-
me davalarındaki sayı 2012’de
11, 2013’te 14 iken 2014 yılında
rekor bir artışla 103’e yükseldi!

“Firmalar yeni
ürünlere yönelmeli”

Önceleri otomotiv ve tekstil
sektöründe baş gösteren ve
şimdilerdeyse birçok farklı sek-
törde görülen iflas erteleme
davalarındaki artışı Ben
HABER için bir kez daha
yorumlayan Avukat Tayfun
Ozankaya, rekabetin fiyat
düşürmekle gerçekleşmesinin
yanlış olduğunu söyledi.

Ozankaya, “Artık, ticari fir-
maların faaliyetlerini yürütür-
ken inovatif olmaları, yeni
ürün ve hizmet türleri ile tüke-
ticiyi etkilemeleri, bu şekilde
karlılıklarını artırmaları gerek-
mekte iken, birçok sektörde
rekabet özellikle fiyat indirim-
leri yapılmak suretiyle gerçek-
leştirilmektedir. Bu durum kâr-
lılıklarını olumsuz etkilemekte
ve sermaye birikimlerini yük-
seltmeleri şöyle dursun işletme
sermayesi açığı vermelerine

neden olmaktadır” dedi.
Yine firmaların iflas nok-

tasına dek gelmemesi için
çeşitli uyarılarda bulu-

nan Ozankaya,
“Firmalar maliyet

hesaplarını yaparken kamusal
maliyet kalemine çok dikkat
etmelidir. Zira, gerek AB
uyum yasalarının getirdiği ve
gerekse uluslararası rekabetin
getirdiği yükümlülükler çerçe-
vesinde, firmaların gider
kalemlerinde her geçen gün
ilaveler olmaktadır.

Bir örnek vermek gerekirse;
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile
ilgili yapılan yeni yasal düzen-
lemeler çerçevesinde firmalar
ek maliyetlere yani yeni mali
yüklere katlanmak zorunda
kalmıştır. Diğer bir örnek,
özellikle gıda ürünleri ihracatı
yapan firmaların, her bir parti-
de ürün analizi yaptırma
zorunluluklarıdır.” dedi ve söz-
lerini şöyle sürdürdü;

“Birçok firma, artık yıllık
bazda ciddi analiz maliyetine
katlanmaktadır. Bir de bunla-
rın üzerine, bir çok firmanın
sorunu olan gecikmeli tahsilat

ve hatta yapılamayan tahsilat
olayı gelmektedir. Bu durum,
firmaların fon akışlarını olum-
suz etkilemekte veya ilave ser-
maye veya banka kredisi ile fon
yapısının desteklenmesi ihtiya-
cını doğurmaktadır.”

Son olarak iflas erteleme
davalarının, firmaların bizzat
kendi ağzıyla iflasını açıklaması
niteliği taşıdığına dikkat çeken
ve geri dönüşün olmadığının
altını çizen Ozankaya, firmala-
rın bu durumdan kurtulması
için gerekliliklerini de şu söz-
lerle belirtti;

“İflas erteleme talebinde
bulunan firmanın, bu duru-
mundan kurtulmasını sağlaya-
cak iyi ve inandırıcı, somut
temellere dayanan işletme pro-
jesinin olması mutlak şarttır.
İyileştirme projesi, kesinlikle
konusunda uzman hukukçu ve
mali müşavir yardımı ile oluş-
turulmalıdır.”

B
u şehirde her şey aklı-
ma gelirdi de İZTO
Başkanı Ekrem

Demirtaş ile ortak bir konu-
da aynı çizgide buluşa-
cağımızı hayal edemezdim.

Bu da oldu ya, hayırlısı!
Socar Türkiye CEO’su

Kenan Yavuz geçen hafta
bir tartışmanın fitilini çok
kötü ateşledi.

İzmir limanı için söylediği
sözler Sayın Yavuz’a hiç
yakışmadı. Ortaya attığı
“İzmir Alsancak Limanı’nı
yük limanı olmaktan
çıkarılıp kruvaziyer ve yat
limanı haline dönüştürülme-
si gereklidir” şeklindeki
düşüncesi tartışılır.

Ama sözlerine devamla
“Ben 400 milyon dolar
harcayarak Aliağa’ya liman
yaptım ve konuşuyorum.
Onlar da yatırım yapsınlar
ve sonra konuşsunlar”
demesi kabul edilemez.

Bir İzmirli olarak Yavuz’a
bu bölgeye yatırım yaptığı
için teşekkür ederim. Ama
yatırım yaptım ben konuşu-
rum, herkes sussun tavrını
kabul edemem.

Bu konuda İzmir’den,
Yavuz’a en güzel cevabı
Demirtaş verdi.
“Sökemezsiniz öyle yağma
yok” dedi. Evet, İZTO
Başkanı’ndan Socar
CEO’suna çok sert bir
cevap geldi: “yağma yok”

Kimlerin yağmacı

olduğuna
bakarsanız Kenan
Yavuz için söylen-
miş oldukça ağır
bir cümle.

Hala Demirtaş’a
‘’ben yağmacı
değilim yanlış

anlaşıldım’’ diyemedi.
Doğrusu altından kalkılması
zor bir suçlama. Bunun
dışında Kenan Yavuz’un
mantığından gidersek,
İzmir’de, hatta Türkiye’de
eşdeğer yatırım yapmamış
kimse o konu hakkında
konuşamaz. Bu ne demek
mi? Yavuz’un “İzmir Limanı
yalnız kruvaziyer limanı
olsun” tezine akademisyen-
ler bir görüş belirtemez,
400 milyonluk yatırımları
yok. Taşımacılar tek söz
edemezler, 400 milyon
dolar paraları yok.

Deniz Ticaret Odası,
belediye başkanları zinhar
susmak zorunda, Kenan
Yavuz gibi liman yatırımcısı
değiller. Yukarıda yazdığım
gibi Aliağa’daki yatırıma
teşekkürler.

Ama Socar 400 milyon
dolarını geri çıkartacak diye
İzmir binlerce yıllık liman
kenti özelliğinden taviz
veremez.

Kenan Yavuz’un sus-
maları gerek diye tanım-
ladığı kişilere bir özür borcu
vardır. İnanıyorum ki bunu
da en kısa sürede münasip
bir lisanla yapacaktır.

Son bir not; Kruvaziyer
turları çok severim ve yıl-

lardır da yaparım.
Gördüğüm limanların yüzde

95’inde hem kruvaziyer
hem de ticari gemiler aynı

anda faydalanıyordu.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

KENAN YAVUZ’A
YAKIŞMADI

Ben HABER
demişti ama
Dövizdeki dalgalanmanın yarattığı ekonomik sıkıntıların İzmirli şirketlere
etkisi sürüyor. Şimdiyse daha önce gündeme taşıdığımız iflas erteleme
davalarındaki artışı gözler önüne serip “Uyarmıştık” demek zorundayız.

Tayfun
Ozankaya
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Verimli topraklarında yetiştirilen kiraz
ve zeytinle sadece Türkiye’nin değil
Avrupa’nın da ihtiyacını karşılayan,

son zamanlarda sanayideki atılımlarıyla bir-
çok yatırımcının da cazibe merkezi haline
gelen Kemalpaşa ilçesi sakinleri şu anda
farklı bir heyecan yaşıyor. Avukat Serkan
Şahin önderliğinde açılan dava, Türkiye’de
ilk kez yerel mahkeme tarafından direkt
Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.
Kamulaştırma Kanunu’ndaki o maddenin
iptalinin AYM tarafından kabul görmesi
durumunda Türkiye’deki davalarda bütün
taşlar yerinden oynayacak.

Türkiye’nin dört bir yanında hızlı bir
kamulaştırma kavgası olduğunu belirten
Avukat Serkan Şahin, “Şu anda
Kemalpaşa’da Kemalpaşa Organize Sanayi
Bölgesi adı altında bir sanayi bölgesi var. Bu
sanayi bölgesinin etrafında yapılan birden
fazla kamulaştırma işlemi var. Türkiye’nin
tamamında hızlı bir kamulaştırma kavgası
var. Hükümet, bu kamulaştırmaları hızlı bir
şekilde bitirerek kamu yararına tahsisli hiz-
met üretmeye çalışıyor” dedi.

Davaların önü kesilebilir
Kamulaştırma Kanunu’nun kişilerin ana-

yasada tanınmış olan haklarına aykırı bir
kanun olduğunun altını çizen Şahin, bu
kanunun daha ileri bir seviyeye götürülerek,
kamulaştırmalara karşı açılacak davaların
önünün kesileceğinin altını çizdi.

Şahin, “Şu anda mevcut durumda bile
büyük bir haksızlık var. Yerel mahkeme,
Kemalpaşa’daki açılmış olan davalarda bizim
vermiş olduğumuz dilekçelerimizi de ele ala-
rak ve haklılığını görerek kendiliğinden
direkt Anayasa Mahkemesi’ne gitmeye karar
verdi. Şu anda bu, kamulaştırma kanunuyla
ilgili maddelere karşı açılmış ve mahkemeye
götürülmüş ilk dava. Daha önce, kanunun
bazı maddelerine ilişkin iptal talepleri olmuş
ama bu açıklıkta ve bu içerikte anayasanın
mülkiyet hakkından bahsederek açılmış ve
AYM’nin göreceği ilk dava” diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıldır da bu kanunla mücadele
ettiklerini dile getiren Şahin, “Normalde
kamulaştırma kanunu ile ilgili davanın 4
ayda bitmesi gerekiyor ama bu dava 2 yıldır
bitmedi. İnsanlar şu anda taşınmazlarını hiç-

bir
şekil-
de kulla-
namıyorlar.
Kamulaştırma bedeli de kendilerine verilme-
di. Orada da çok büyük bir sıkıntı var. Adil
yargılanma hakkı engellenmiş oluyor. Bizim o
dönem medyaya yansıyan o mücadelemiz saye-
sinde o zaman kamulaştırılması düşünülen yer-
lerin değeri 30 kat arttı. Kanun değişmediği
müddetçe Türkiye’nin neresi olursa olsun,
sahil kenarı da değersiz, İzmir’de sanayi bölge-
sinin yanı da değersiz. Bu kanunun değişmesi
gerekiyor. İşte bu dosya bunu götürdü
AYM’ye” şeklinde konuştu.

Kemalpaşa göze battı
AYM’ye giden kanun hakkında bilgi veren

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:
“AYM’ye giden kanuna göre, arsada

emsale göre; arazide ise yetiştirilebilecek ürü-
nün değerine göre bir fiyat biçiliyor. Hükümet

bu maddeden faydalanıyor
ve hatta genişletmeyi düşü-
nüyor. Türkiye’nin tamamında bir kamulaştır-
ma işlemi yapılıp, bir atılım yapıyor durumuna
geçip, ama bu atılımı yaparken de oradaki
mülkiyet hakkı bulunan kişilerin haklarını gasp
etmekten çıkıyor bu durum. Olay,
Kemalpaşa’da ortaya çıktı, iyice göze battı.
Çünkü Kemalpaşa’da hem tarım arazileri çok
değerli hem de aradaki fiyat farkı çok fazla.
Örneğin; aynı bölgede bulunan bir tarım arazi-
si 7 lira, sanayi bölgesindeki arsa 200 lira.
Aslında iki arazi de ortak. Hakimler kanuna
göre karar veriyor, Yargıtay hakimin dedikleri-
ni dinleyip kanuna göre temyizi inceliyor.
Benim elimi kolumu bağlayan şey de kanun.”

Davanın lehlerine sonuçlanması durumun-
da Türkiye’de yapılan kamulaştırma davaları-
nın tümünün yeniden görüleceğini dile getiren
Şahin, “Bu dava bütün Türkiye’yi etkiler.

AYM, eğer bu davada bizim adımıza
olumlu bir karar vermezse aynı gerekçelerle
biz AİHM’ye gideceğiz. Ve AİHM’nin verdiği
kararlar tanınacağından dolayı çok yüksek taz-
minatlar ödemek zorunda kalır Türkiye
Cumhuriyeti” diye konuştu.

Bir nevi zorla el koyma
Şahin ile birlikte bu mücadeleye ortak olan

Avukat Tuğçe Özboduç ise tarım arazilerine
de normal arsalar gibi emsal karşılaştırması
yapılması gerektiğini belirterek, “Tarım arazi-
lerinde de emsale göre bir karşılaştırma yapıl-
malı. Tarım arazileri emsal parselli arazilerin
değerinden çok daha düşük oluyor. Köylü de
elindeki tek geçim kaynağını çok düşük fiyatla-
ra satmak zorunda kalıyor. Bir nevi zorla el
koyma diyoruz biz buna, kamulaştırma değil.
Kanundaki o madde ile mücadele ediyoruz”
şeklinde konuştu.

EĞERKAMULAŞTIRMAKANUNUNDAKİO MADDE İPTALEDİLİRSEÜLKEDEYERYERİNDENOYNAYACAK

İzmir’in kiraz deposu, sanayisiyle hızla büyüyen Kemalpaşa’daki
kamulaştırma isyanı farklı bir boyuta taşındı. Türkiye’de ilk kez yerel

mahkeme tarafından direkt Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen
dava dosyası eğer kabul görürse, ülkede taşlar yerinden oynayacak.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com TÜRKİYE’DE BİR İLK!
O DAVA ARTIK AYM’DE

Kamulaştırma Kanunu’ndaki 11. madde-
nin f bendi: Arazilerde taşınmaz mal
veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki
mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi
kullanılması halinde getireceği net gelir.

KÖYLÜ 10 MİLYAR TL
ALACAK

Davanın kazanılması durumunda
köylünün 9 milyar lira daha para
alacağını belirten Avukat Şahin,
“5000 dönümlük arsadan şu anda
köylüler toplamda 1 milyar lira alı-
yorlar. Ancak o madde iptal edilir
ve arsalar gerçek değeriyle satılırsa
köylüler 10 milyar lira para alacak.
Yani aradaki fark 9 milyar. Eğer
mahkemeden olumlu bir karar
çıkar ve o madde iptal edilirse
Türkiye’de bütün görülmüş olan
davaların hepsi sil baştan görüle-
cektir. Ama vatandaşın burada
parayı alıp haklarından vazgeçme-
miş olması gerekiyor. Şu anda her-
hangi bir yapı markete gittiğinde
bahçe toprağının kilosunu 30-40
liraya alabiliyorsun. Burada ise ara-
zinin metrekaresine 7 lira para veri-
yorlar. Bu haksızlık” dedi.

Serkan
ŞahinTuğçe

Özboduç

Gamze
Kurt
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V
arız. İsmimizle, cismimizle…
Ruhumuzla, duygularımız-
la…

Özlemimiz…
Sevdamız…
İzmir Körfezi’nde kulaç atmak.
Yüzerken o iki yakayı seyret-

mek.
“Ne mutlu bu şehirde yaşıyo-

rum” demek.

� � �

İzmir Büyükşehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü 2015-
2019 stratejik planını hazırladı.

İlk hedefin, körfez temizliği

olduğunu ilan etti.
6 milyar 720 milyonluk

lira bütçe öngörüldüğünü
duyurdu.

Hepsi körfeze harcanma-
yacak.

Barajlar, arıtmalar, su kay-
nakları bu rakamın içinde.

� � �

İzmirliler farkında.
İnce poyrazda keskin koku

şehri kaplıyor.
Balçova, Karşıyaka, Bornova,

Karabağlar’da solunan nefes
1990’lı yılları hatırlatıyor.

Daha durgun havada…
Koku daha baskın hal alıyor.
Yerleşim fazlalaştı, nüfus arttı.
Önce…
Arıtmaya giden hatların gün-

cellenmesi…
Pompaların elden geçi-

rilmesi…
Bağlantıların kontrol

edilmesi gerekiyor.

� � �

Küçük kaçaklar…
Kuruyan dere yatakları-

na bırakılan akıntılar…
Denetlenemeyen kanal-

lar…
Sorumsuz insanlar…
Çevresel Vandallar…
Hepsi bir arada.
Yüzülebilir körfez gerçekleşebi-

lir mi bu tabloda?
Örneği nasıl mı?
Yukarıdaki resim.
Şehrin tam göbeği.
2. sanayi sitesi.
Delmişler duvarı.
Uzatmışlar ilkel kanalı.
Madeni yağ karışımlı atık

sular…
Akıyor dereye.
Kokusu, şırıltısıyla.

� � �

Yok ediyor doğal güzelliği,
harcanan serveti.

Bitiriyor hayalleri!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

RESİMDEKİ KAÇAK
KÖRFEZ’DE

YÜZDÜRMEZ!

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

GAMZE KURT

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

REKLAM: AYLİN AKDOĞAN

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN - AYSEL KAYARDI
GÖKDENİZ ENGİN - AYŞEGÜL KOÇ - SELCAN BİLEN

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

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

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

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

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 28.10.2014

SAYI: 24-25 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

Mistral Yapı'nın prestij projesi
Mistral İzmir'in tanıtım lansmanı
Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi.
Düzenlenen organizasyonda konut,
alışveriş ve iş merkezi fonksiyonla-
rının bir araya getirildiği projenin
detayları ile ilgili sunum ve projeyi
tanıtan film gösterimi gerçekleşti-
rildi. Yaklaşık 400 kişilik özel
davetli grubunun katıldığı etkinlik-
te, sunum ve film gösteriminin
ardından konuşma yapan Mistral
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Türkkanı, ''Körfez manzara-
sı, gün batımının keyifle izleneceği
geniş teraslar, yüksek tavanlı ferah
mekanlar, sokakta yaşamanın coş-
kusunu bulacağınız çarşı, cıvıl cıvıl
kafeler, restoranlar, hep bu özgür-
lük ve yaşam tarzının yansımaları
olarak Mistral İzmir'in karakterini
oluşturuyor'' dedi.

Türkkanı'nın konuşmasının
ardından sahneye İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
çıktı. Kocaoğlu, konuşmasının
sonunda sürpriz bir açıklama yaptı.
Kocaoğlu, "Aslında üçüncü şahısla-
ra iş yaptırmayı sevmiyorum.
Ancak Sayın Arkas'ın karşılığında
bir şey istemeyeceğinden emin
olduğum için bu teklifi kabul
ettim. Düzenlemenin yapılacağı bu
bölgeye “Lucien Arkas” isminin
verilmesini Belediye Meclisi'ne
önereceğim. Sayın Arkas'ın ismi
eminim bu kentte daha nice yerle-
re verilecektir. Ancak biz de bir yer-
den başlayalım istedik" diye
konuştu.

Başkandan
Arkas’a

50. yıl jesti

Lucien
Arkas

Aziz
Kocaoğlu



Önümüzdeki yıl Haziran ayının
ilk haftasında yapılması gere-
ken, hükümet önergesiyle

Nisan veya Mayıs’a çekilmesi düşü-
nülen genel seçimler için kollar
sıvandı, çalışmalar hızlandırıldı.
İzmir’de milletvekilliği listelerinde
birçok ismin değişimi ve yeni isimle-
re yer verilmesi beklenirken, seçim
öncesinde kıyasıya bir rekabet ve
yarış bekleniyor. Seçimlerin adil
olması için küçük partiler yüzde
10’luk baraj sisteminin kaldırılmasını
istedi.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı geçti-
ğimiz hafta sonu mahalle ve köy
delege seçimleri için sandık başına
gitti. Seçimleri yakından takip eden
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent
Delican, “Delege seçimlerinde bizim
için vefa duygusunun öne çıkartılma-
sı çok önemliydi. Partimize emeği
geçmiş, davamızın bayraktarlığını
yapmış tüm arkadaşlarımızın delege
yapılmasına özellikle önem verdik”
dedi.

İZMİR İL KONGRESİ
31 OCAK 2015’TE

15 Eylül’de başlayan 5.Olağan
Kongre sürecinin sorunsuz devam
ettiğini belirten AK Parti İzmir İl
Başkanı Bülent Delican, “Önce
mahallelerimizde ilçe kongre delege-
lerimizi seçiyoruz ardından ilçe kon-
grelerimizi gerçekleştireceğiz. İlçe
kongrelerimizin tamamlanmasından
sonra da 31 Ocak 2015 tarihinde AK
Parti Genel Başkanımız ve
Başbakanımız Sayın Ahmet
Davutoğlu’nun katılımı ile İzmir İl
Kongremizi gerçekleştireceğiz.
Özellikle genel merkezimizin belirle-
miş olduğu, AK Parti’de daha önce
görev almış arkadaşlarımızı kapsa-
yan ve vefayı ön plana çıkaran yapı-
lanmaları kurarak, tek liste olarak
seçimlere gideceğiz. İzmir’de birçok
ilçeyi gezdim. Delege seçimleri gayet
sorunsuz, güzel bir coşkuyla gerçek-
leşti. Oylamalara katılan tüm partili-
lerimize teşekkür ediyorum. Delege
seçimlerine katılım göstererek önce
AK Parti’ye sonra da
Türkiye’ye sahip çıkıyor-
lar” diye konuştu.

CHP KON-
GRELERİ
SEÇİM
SONRASI

Genel seçime
sekiz ay kala CHP’de
hareketlilik arttı. Partinin
kalesi konumundaki İzmir’de
Kasım ayında iki ilçede kongre yapı-
lacak. Yerel seçimlerde CHP’nin
kaybettiği ilçelerden olan
Kemalpaşa’da ilçe yönetiminde yaşa-
nan istifalar nedeniyle ilçe başkanı
Hakkı Taplı ve yönetim düşmüştü.
Genel Merkez tarafından Hasan Er
başkanlığında atanan kayyum heyeti
tüzük gereği kongre kararı aldı.
Kemalpaşa’da 9 Kasım’da eski sine-
ma salonunda sandık kurulacak.
Kemalpaşa’da 240 delege oy kullan-
ma hakkına sahip.

8 KASIM’DA SELÇUK’TA
Olağanüstü ilçe kongresi için

imza hareketliliğinin yaşandığı
Selçuk’ta yeterli sayıda imza ilçe baş-
kanlığına teslim edilmişti. Özge
Yıldırım başkanlığındaki ilçe yöneti-
mi imzaları inceledikten sonra kon-
gre kararı aldı. Selçuk örgütü 8
Kasım’da Selçuk Belediyesi Tiyatro
Salonu’nda yeni başkanını seçecek.
Selçuk’ta 125 delege oy kullanma
hakkına sahip.

KONGRE TAKVİMİ
ERTELENDİ

CHP Merkez Yönetim
Kurulu'nda il ve ilçe örgütlerinin
olağan ve olağanüstü kongre takvi-
mine ilişkin değerlendirmeler yapıl-
dı.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Sözcüsü Haluk Koç, “Bugünden iti-
baren bütün örgütlerimizin temel
görevi, 2015 seçimlerine odaklan-
maktır. Bu nedenle kongre takvimi-
nin 2015 genel seçimlerinden sonra
başlatılmasını uygun görmüştür”
dedi. Koç, CHP’nin kongre takvimi-
ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,
“Son günlerde örgütümüzde kongre
takviminin başlayıp başlamayacağı
veya ne zaman başlayacağı konula-
rında tereddütler oluştuğu görül-
mekte ve Genel Merkeze bu konuda

sorular yöneltilmektedir. Bilindiği
üzere 34. Olağan Kurultayımız 17-18
Temmuz 2012 tarihlerinde yapılmış-
tır. İki yıllık süre 18 Temmuz 2014
tarihinde dolmaktadır. Parti
Meclisimiz 23.06.2014 tarihli ve 12
nolu kararı ile bir yıllık uzatma yet-
kisini kullanarak süreyi 2015 yılına
kadar uzatmıştır. Esasen 30 Mart
2014 tarihinde yapılan yerel seçimler
ve 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bu süre
içinde kongre takvimini işletme ola-
nağı bırakmamıştır” ifadelerini kul-
landı.

MHP İZMİR SEÇİM İÇİN
YÖNETİM YENİLEDİ

MHP Genel Merkezi’nin İzmir
İl Başkanı Necat Karataş ile yola
devam etme kararı almasının ardın-
dan, yeni yönetim belirlendi.
Başkan Karataş, partiye zaman ayı-
rabilecek, sahada aktif olabilecek
isimleri yönetime katmak için yaptığı
titiz çalışma sonrası 74 kişilik yöne-
tim kurulu listesini hazırladı. Karataş
yönetim kurulu listesinin genel mer-
kezden onay almasının ardından, il
başkanlığında düzenlediği basın top-
lantısıyla yeni yönetimini kamuoyu-
na duyurdu. Yerel seçimlerde

İzmir’de 2 ilçede belediye-
yi,ilçelerde toplam 57 meclis
üyeliği ve Büyükşehir’de 8 meclis
üyeliği kazandıklarını hatırlatan
Karataş, “MHP İzmir İl Teşkilatı
için bu başarı değildir. Başarı görül-
memiştir ve görülmemelidir. Bu yol-
daki tek hedefimiz İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanlığını almaktır”
dedi.

YÖNETİMDE YEDİ KADIN
7 kadın yöneticinin yer aldığı

yeni yönetim kurulu listesinde yerel
seçimlerde MHP’den İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Murat Taşer, Konak Belediye
Başkan adayı olan Adil Özyiğit,
Karabağlar Belediye Başkan adayı
olan Cihan Demir, Kınık Belediye
Başkan adayı olan Rıza Dönmez,
Foça Belediye Başkan adayı olan
Serdar Mersin, Karaburun Belediye
Başkan adayı olan Ogün
Dönmez,Bayraklı İlçe Başkanı
Taşkın Işık, Gaziemir İlçe Başkanı
Dursun Seçal, EBSO Meclis Üyesi
Mehmet Karahaliloğlu gibi isimler
yer aldı.

Karataş, önümüzdeki günlerde
divan kurulunu oluşturacak. 74 isim
arasından il disiplin kurulu üyeleri
de belli olacak. Yönetime giren
Bayraklı ve Gaziemir ilçe başkanları
ilçe başkanlığı görevlerinden istifa
edecek. Delege seçimlerini tamamla-
yarak Genel seçim startı vermek
isteyen Ak Parti’de delege seçimleri
yapılırken ilginç bir eleştiri DSP
İzmir İl Başkanı Selçuk
Karakülçe’den geldi.

Yapılan delege seçimlerinin anti
demokratik bir şekilde yapıldığı
ifade eden Karakülçe sözlerine söyle
devam etti; “Ülkemiz 2015 yılında

yapı-
lacak genel

seçimlere
doğru gitmektedir. Bu

süreçte birçok siyasi partide demok-
rasimizin olmazsa olmazı kongre
süreçleri yaşanmaktadır. Kongrelerin
asıl amacı halkın kendi iradesi ile
seçtiği delegelerle ve adaylarla yöne-
time direkt olmasa bile dolaylı katılı-
mının sağlanmasıdır.

ADİL SEÇİM İÇİN ŞART
Maalesef üzücü olan İzmir’de

425.000.bin üyesi olduğunu söyleyen
iktidar partisinin 30 ilçede yapacağı
kongreler de atama delege atama
adayla seçim sürecini tamamlaması
her fırsatta demokrasi havariliğine
soyunanların özünde ne kadar dikta-
cı ne kadar demokrasiden habersiz
oldukları, ülkemizin içinde bulundu-
ğu tabloyu ifade etmesi açısından
demokrasinin ne kadar VAHİM bir
durumda olduğunun göstergesidir.

İZMİRLİ VEKİLLERİN
DURUMU

Maalesef aynı tablo muhalefet
partilerinde de çok farklı değildir.
Bu tablonun ülkemizdeki seçim
kanunlarının ve her türlü adaletsizli-
ğinin temeli olan yüzde 10’luk seçim
barajının bir an önce değiştirilmesi
(tamamen kaldırılması) en büyük
arzumuz beklentimizdir. 2015 genel
seçimleri ülkemizin geleceği açısın-
dan çok büyük önem arz eder.
Özellikle 2019’a kadar seçim olma-
yacağı düşünülürse seçimlerde halkı-
mızın gönlündeki partilere oyunu
verip meclis aritmetiğinde dengeyi
kurması için son fırsattır.

İzmirli milletvekillerinin perfor-

mans karnelerine göre çoğu gidici.
Yeni listede şansları az. Sırayla
değerlendirilecek olurlarsa; AK
Parti’nin 11 vekili var. İki dönemdir
aday gösterilen Ertuğrul Günay,
Erdal Kalkan istifa etti. Cemaatin
adayı olduğu söylenen İlhan İşbilen,
bağı kopardı. Binali Yıldırım,
Mehmet Tekelioğlu ise üç dönemi
tamamladı. Bir daha adaylıkları söz
konusu değil. 5 koltuk şimdiden
boşaldı. İki kadın milletvekili Nesrin
Ulema, İlknur Denizli’nin garanti
görünmüyor. Güçlü adaylar arasında
Ticaret Borsası Başkanı Işınsu
Kestelli, Egikad Başkanı Işın
Yılmaz, Kadın Meclis Üyeleri
Başkanı Ayşe Akın’ın ismi konuşulu-
yor. Çıkardığı tartışma ve sözleriyle
tanınan Rıfat Sait, partinin yeni
genel merkez yönetimine oldukça
uzak. Gösterilmeyeceği şimdiden
konuşuluyor. İki eski il başkanı
Aydın Şengül ile Ali Aşlık’ın yerine
il yönetiminde geçmişte görev alan
isimlerin getirileceği iddia ediliyor.
Bunların başında ise eski il başkanla-
rı Ömür Kabak ve Ömer Cihat
Akay’ın beklenti içinde olduğu belir-
tiliyor. En genç vekil Hamza Dağ’a
bir dönem daha görev alması için
şans tanınıyor.

ADAYLIK
BEKLEYENLER

CHP’de dört yıldır bir araya gel-
meyen, hatta selamı esirgeyen vekil-
lerin durumu iktidar partisinden
farklı değil. Son anda kararını değiş-
tirmezse , Aziz Kocaoğlu ile arasının
açıldığı söylenen Alaattin Yüksel
“Bir daha yokum” dedi.

Mustafa Moroğlu, Hülya Güven
için Aziz Kocaoğlu başka isimler için
hakkını kullanacağı öne sürülüyor.
Örgüt yönetimine göre Güven ve
Moroğlu’nun çalışma karnelerini de
tatmin edici değil.

Seçildiği günden beri partiden
kopuk hareket eden ve hep sıkıntı
yaratan Birgül Ayman Güler, kendi-
sinin bir daha gösterilmeyeceğini
biliyor. Rahmi Aşkın Türeli’yi parti-
de görmeyen il yöneticileri var.
Zaten adından hiç söz edilmiyor.
Mehmet Ali Susam, örgütten 3.
dönem vizesini alması için hem
genel merkez hem de il örgütünü
ikna etmesi gerekli. Ankara’dan

İzmir’i izleyen Güldal Mumcu, Rıza
Türmen’de ısrar edilirse örgütteki
tepki isyana dönüşecek. 3 dönemi
tamamlayan Oğuz Oyan’ın ise bir
daha adaylığı kendisinin istemeyece-
ği belirtiliyor.

Varlıkları sürekli tartışılan Musa
Çam, Erdal Aksünger şans verilme-
yen isimlerin başında yer alıyor.
Geçen dönem Aytun Çıray’ı bizzat
yazan CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu bu kez ısrarcı olup
olmayacağı bilinmiyor.

Mustafa Balbay’ın kararı kendi-
sinde. Vekil seçildikten sonra uzun
süre hapishanede cezasını çeken ve
tam dönem hizmet veremeyen
Balbay’ın yeniden aday gösterilme
şansı oldukça yüksek.

MHP’NİN KIDEMLİLERİ
DEĞİŞECEK Mİ?

MHP’nin gediklileri Oktay Vural
ve Ahmet Kenan Tanrıkulu. Genel
Başkan Devlet Bahçeli’nin bizzat lis-
teye isimleri yazdığı ve yerleri değiş-
meyen iki vekil. Üç dönemdir iki
bölgeden liste başı olarak meclise
giriyorlar. Bu kez örgüt içinden yük-
selen sesler, değişim getirecekmiş
gibi görünüyor.
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YSK'DA ERKEN
SEÇİM ALARMI YOK

Yüksek Seçim Kurulu’na
yönelik iddia edilen erken
seçim hazırlığı konusunda
değerlendirmede bulunan
YSK Başkanı Sadi Güven,
erken seçim alarmının olma-
dığını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu
2015 yılının haziran ayında
yapılacak milletvekili genel
seçimleri ile ilgili açıklama
yaptı. YSK açıklamasında
"Erken seçim alarmı yoktur"
dedi.

Türkiye , 2015 Nisan ayı-
nın sonu itibari ile yoğun bir
sınav maratonuna gireceği
için en geç 7 Haziran 2015
günü yapılması gereken
seçimlerin erkene alınabile-
ceği iddia ediliyordu. YSK
Başkanı Sadi Güven, "Erken
seçim kararı vermek YSK'nın
görev ve yetki alanında
değildir. YSK, cumhurbaş-
kanlığı seçiminden hemen
sonra Haziran 2015 tarihinde
yapılacak milletvekili genel
seçimi ile ilgili çalışmalarına
başlamıştır. Sistemin daha
mükemmel hale getirilmesi
için çalışmalar devam etmek-
tedir. Çalışmalarımızın mil-
letvekili seçiminin öne çekil-
mesine ilişkin basındaki yazı-
lanlarla ilgisi yoktur. Erken
seçim kararı verecek olan
YSK değildir. YSK'da erken
seçim alarmı yoktur" ifadele-
rini kullandı.

AKP delege seçimlerinde vefa sergileyecek.
CHP kongreleri seçim sonrasında yapılacak.
MHP, örgütlerini yeniliyor. DSP, seçim barajı-
nın kaldırılmasını istiyor. Mevcut vekillerin
çoğu değiştirilecek. Yeni isimlere yer açılıyor.

İZMİR’DE
MEYDAN BOŞ DEĞİL

Siyasi çalışma sahasının yorucu bir
alan olduğunu ifade eden Karataş,

“Bazı yönetim kurulu üyelerimizin yerel
seçimlerde aday olmaları ve bazı yöneticile-

rimizin de işlerinin yoğunluğu sebebiyle
eksiklikler ortaya çıkmıştır. 2015 genel seçim-
lerine daha güçlü girebilmek için genel merke-
zimize sunduğumuz yeni il yönetim kurulu lis-

temiz onaylanmıştır. Yeni yönetim kurulun-
da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız,

bazı ilçe belediye başkan adaylarımız,
ilçe başkanlarımız ve STK üyeleri tek-

notratlar yer almaktadır. Artık
İzmir’i yönetenler meydanı

boş bulmayacaklar”
dedi.

YÖNETİCİLERİN
İSTİFA TARİHİ

9 ŞUBAT
2839 sayılı Milletvekili

Seçimi Kanunu’nun 6.
maddesi uyarınca normal
genel seçim tarihinin 7
Haziran 2015 olacağını bil-
diren Koç, şunları kaydet-
ti: “Buna göre seçimin
başlangıç tarihi 9 Mart
2015, aday olacak örgüt
başkanı ve yöneticilerin
istifası gereken tarih de 9
Şubat 2015’tir. Öte yandan
iktidar çevrelerinde seçim-
lerin erkene alınma çalış-

malarına ilişkin bilgi-
ler de gündemde

konuşulan konu-
lar arasındadır.
Bu çerçeveden
bakıldığında,
Parti Tüzüğü
ve Kongreler
Yönet-

meliği’ndeki
süreler de dikka-

te alındığında
seçim süreci içinde

takvimin tamamlanması
mümkün görünmemekte-
dir. Bugünden itibaren
bütün örgütlerimizin
temel görevi iç işleyişle
meşgul olmak yerine 2015
seçimlerine odaklanmak-
tır. Bu nedenle Merkez
Yönetim Kurulumuz, Parti
Meclisi’nin bir yıllık uzat-
ma kararını da göz önüne
alarak kongre takviminin
2015 genel seçimlerinden
sonra başlatılmasını
uygun görmüştür.”

Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk
Acar, ekim ayı başında yaptıkları son anket
verilerini açıkladı. Bu sonuca göre artık CHP

ikinci parti değil çünkü kararsızların oyu CHP'nin oy
oranından yüksek... İşte Andy-Ar'ın 31 ilde 2037
denekle yaptığı "Bu pazar seçim olsa ne olur" araştır-
ması sonuçları ve Acar'ın açıklamaları:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yerel seçimler
biraz daha adayların ön plana çıkmasıyla beraber par-
tilerin oy oranlarını önemli ölçüde etkileyecek faktör-
lerdir. Ama 2011 seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı-
nı yüzde 50 olarak kabul edersek, kararsızlar dağıtıl-
dıktan sonra bugün itibariyle;

AK PARTİ- %46,4 CHP- %24,8 MHP- %14,3
HDP- %8,8.

Fakat burada dikkat çekici olan bir konu var.
Kararsızlar, "cevap yok" ve "fikrim yok"lar dağıtıldık-
tan sonra elde edilen sonuç bu. Aslında "kararsızları
dağıtmadan" diyebileceğimiz bir tablo var karşımızda.

Bu da çok dikkat çekici, çünkü kararsızlar artık 2'nci
parti konumuna sahipler. Kararsızlar dağıtılmadan;

AK Parti- %34,4 CHP- 18,5 MHP- % 11
HDP- %6 KARARSIZLAR- % 25,9

Bu sonuçlara göre % 34,4 oy oranı olan AK
Parti'yi hemen takip eden parti CHP değil, kararsızlar
partisi. Kararsızın oluştuğu bir dönem akabinde genel
seçimlerde her an çok farklı sürprizlerle de karşı kar-
şıya kalabiliriz.

BUORAN İKTİDARDAN EDER
Özellikle MHP birkaç puan yükselişe geçti.

Dolayısıyla bu % 25,9 (kararsızlar) oy oranı bir partiyi
ikinci parti konumuna sokabilecek ya da partiyi ikti-
dardan düşürebilecek bir oy oranı. Bu oran, CHP'nin
ya da MHP'nin tarihi boyunca almadığı bir oran. Bir
partinin %25 gibi bir havuza sahip olması yüksek bir
oran ve çok önemli bir oran, bütün dengeleri altüst
edebilir.

İKİNCİ PARTİ İLK KEZ DEĞİŞTİ

YARIS BASLIYOR
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Hava koşullarının küresel ısınma ve
iklim değişikliği nedeniyle değişme-
ye başlaması, doğru hava tahminle-

rinin önemini daha da artırıyor. Dünya
ekonomisinin üçte birinden fazlasının
hava koşullarındaki değişimlerden etki-
lendiği de göz önüne alındığında, hava
durumunun erken tahmini fazlasıyla
önem kazanıyor.

Dünya genelinde hava gözlem merkez-
lerinin sayısının artmasıyla birlikte kısa
vadeli hava tahminlerinin doğruluk oranı
artırıldı. Artık dünyanın yörüngesindeki
uydular da hava tahminlerine katkı sağla-
yacak verileri gözlem merkezlerine gön-
deriyor. Eskiden dünyayı 25 km'ye 25
km'lik kare dilimlere bölerek hesaplama-
lar yapan meteorologlar artık bu kare
dilimlerin ölçülerini 17 km'ye 17 km ola-
rak

daraltmış durumda. Yüksek çözünülürlük-
lü veri inceleyen radarlar ise 1 kilometre-
karelik alanlara odaklanabiliyor. Seller ve
kasırgalar da uydu alıcı sistemleri aracılı-
ğıyla daha oluşmadan otomatik sistemler
tarafından algılanıp merkezi haberdar
edebiliyor.

MADDİ KAYIPLAR
ORTAYA ÇIKIYOR

Hava koşullarındaki ani değişmelerin
ve özellikle iklim değişikliklerinin hemen
her sektörde dengelerin değişmesine ve
ezberlerin bozulmasına yol açtığını belir-
ten İzmir Üniversitesi MYO, Turizm ve
Otel İşletmeciliği Program Başkanı
Yrd. Doç. Dr. T. Koray
Akman ise,

küre-
sel ısınmanın sek-

törler üzerinde genel-
de çok olumsuz nadiren de

olumlu etkiler yarattığını ve birçok
sektörde büyük maddi kayıpların ortaya
çıkmasına neden olduğunu belirtiyor.

İklim değişikliğinin sadece çevresel
bir mesele değil aynı zamanda sürdürü-
lebilir kalkınmayı yakından etkileyen bir
husus olduğunun altını çizen Akman,
“Ankara Ticaret Odası'nın 63 meslek
komitesinin hazırlamış olduğu raporlar-
da da ortaya çıkan gerçek var. Değişen
hava koşullarının ve özellikle "Küresel
Isınma”nın sektörler üzerinde genelde
çok olumsuz nadiren de olumlu etkiler
yaratmakta ve birçok sektörde büyük
maddi kayıpların ortaya çıkmasına
neden olmakta. Birleşmiş Milletler’in
Tokyo’da yayınladığı rapora göre, sıcak-
lıkların 2,5 derece yükselmesinin,
küresel ekonomide gelirlerin
yüzde 0,2-2 arasında erimesine
sebep olabileceği ve bunun
da birçok sorun yaratabile-
ceği belirtiliyor” dedi.

KABAN VE
KÖMÜR
SATIŞLARI
YÜZDE 70
GERİLEDİ

Sektörlerin de farklı
şekillerde hava duru-
mundaki değişiklikler-
den etkilendiğini
belirten Akman,
“Kışların olması
gerekenden
daha sıcak

geçtiği yıllarda tüketiciler, palto, kaban,
kazak gibi kışlık giysilere ilgi göstermez-
ken, ürünler üreticilerin depolarında,
satıcıların da elinde kalıyor. Yine böyle
bir sürpriz yılda, palto, kaban, kazak
satışlarının yüzde 70 oranında gerilediği
görülmekte. Bu yıllarda tüketiciler yünlü
kumaş yerine, elyaf ve pamuklu kumaş-
tan üretilen giysileri tercih etmekte. Bu
sebepten dolayı sadece Ankara'daki
hazır giyim üreticileri ve satıcıları, malla-
rın elde kalması nedeniyle yaklaşık 25
milyon dolar zarar etti ve bu mağazalar
satışlarını artırabilmek için yüzde 70'e
varan indirimlere yöneldiler. Yine aynı
yıllarda kömür satışlarında da yüzde 70’e
varan gerileme ortaya çıkarken, kömüre
olan talebin azalması özellikle ithalatçı-
ları da sıkıntıya soktu. Kış aylarında
odun kömür gibi yakacak taşıması yapan
nakliyeciler ise, bu yıllarda kışın sıcak

geçmesi nedeniyle yollara çıkamadı-
lar. Kamyoncudan, nakliye şir-

ketine sahip kişilere kadar
sektörde çalışan herkesin iş
düzeyi yüzde 50 seviyesin-
de düşüş gösterdi.

Elektrikli soba, ısıtıcı,
kömür ve odun sobası
satışları da geçen yıllara
oranla yüzde 30 seviye-

sinde geriledi. Otomotiv
sektöründe ise, kış lastiği

satışları yüzde 75 seviye-
sinde gerilerken,

kar yağmaması
nedeniyle

patinaj
zincirine
ihtiyaç
hisse-
dilme-
yince
satış da
olma-
dı”
dedi.

Dünya ekonomisinin üçte birinden fazlası
hava koşullarındaki değişimlerden etkileni-
yor. Doğru hava durumu tespitlerinin
önemi de her geçen gün biraz daha artıyor.

Kötü hava koşulları nedeniyle oluşan zararlar sonucu sigorta şirketlerinin yaptığı yıllık geri ödeme
dünya genelinde 200 milyar doları aştı. Bu tutar 1980'e kıyasla tam yüzde 300 daha fazla.
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Havalar, sigortacıları da vurdu

Havaların sıcak gitmesinin, lokanta,
pastane ve kıraathanelerin işlerinde de
yaklaşık yüzde 10 seviyesinde azalmaya
yol açtığını ve sigortacılık sektörünü de
vurduğunu dile getiren Akman, “Havayı
güzel görenler, kapalı mekanlar yerine
açık havaları tercih etti. Kış aylarında
tüketicilerin rağbet ettiği sinemalar,
oturup sohbet ettiği kafe küresel ısın-
madan nasibini aldı. Havaları güneşli
gören tüketiciler, sinemaya gitmek ya
da bir kafede oturup sıcak bir içecek
yudumlamak yerine park ve bahçelere
koştu. İklim değişikliği sigortacılık sek-
töründe de büyük maddi zararlara
yol açtı. Kötü hava
koşulları nedeniyle
oluşan zararlar
sonucu sigorta şir-
ketlerinin yaptığı
yıllık geri
ödeme dünya
genelinde 200
milyar doları
aşmış
durumda.
Bu tutarın
1980'e kıyasla
yüzde 300 daha yük-
sek olduğu konuşul-
makta. Bu durum
Türkiye için de pek
farklı değil. 5 yılda oluşan doğal
afetler nedeniyle yaklaşık 133
milyon TL
zarar tazmini

yapan sigorta şirketleri, gelecek yıllarda
tazmin edeceği zararın daha da artacağı
endişesi ile sigorta poliçelerinde primle-
rin yükselteceklerini belirtiliyorlar. Bu
örnekleri sayfalar dolusu arttırmak
mümkün” dedi.

Turizm sektörünü etkileyen en
önemli faktörlerden birinin hava koşul-
ları olduğunu ifade eden Koray Akman,
“Bir bölgenin turizm potansiyelini belir-
leyen doğal kaynaklarından biri de
iklimdir. Destinasyonun içinde bulundu-
ğu hava koşullarındaki istikrar, o desti-
nasyona gelen ya da gelmeyi planlayan
turistler için oldukça iyi bir referanstır.

Sağlık ve spor turizmi gibi direkt
olarak hava koşulları ve iklimin

belirlediği turizm kolla-
rında ise, hava koşulla-
rındaki istikrar, o desti-
nasyona olan tercih
nedenlerinden birinci

sıralarda. Tatil köy-
leri ve otellerin

müşterilerine sunu-
lan aktivite ve eğlen-

ce etkinlikleri de
hava koşullarına

karşı aşırı duyarlı.
Genellikle hava

durumu ve iklimin
turizmi etkileyen

en önemli fak-
törler olmala-

rının yanı sıra
kısıtlayıcı özellikleri de olabil-

mekte. Örneğin kışların sıcak ve kar
yağışsız geçtiği kış dönemlerinde, özel-
likle kış turizmine ev sahipliği yapan
Uludağ, Elmadağ, Kartalkaya, Ilgaz
başta olmak üzere, kardan umudunu
kesen oteller aktivitelerini arttırıp fiyat-
larını cazip hale getirerek müşteri tut-
maya çalıştı. Aynı dönemde Bozdağ da
kar olmadığı için hiç açılmayan kış oteli
bile oldu. Yine bu bölgelerde, kayak
malzemesi satıcıları da kötü bir sezon
yaşadı. Sıcak havalar kış turizmini balta-
layınca, seyahat acenteleri ve otobüs
işletmelerinin de işleri yüzde 20 oranın-
da düştü” diye konuştu.

UÇAKLAR DA
ETKİLENDİ

İklim koşullarındaki değişikliklerin
tarım ve hayvancılığı da vurduğunu
belirten Akman, “Bir de işin maliyetler
kısmı var. İklim koşullarındaki deşiklik-
ler, büyük ölçüde doğa şartlarına bağlı
olarak yapılmakta olan tarım ve hayvan-
cılıkta verimin düşmesine neden olmak-
ta. Bu durum ise restoran ve otelcilik
sektörü için önemli bir maliyet kalemi
olan et, sebze ve meyve fiyatlarının yük-
selmesine, dolayısı ile otel ve restoran-
ların maliyetlerinin yükselmesine de
neden olmakta. Olumsuz hava koşulları
nedeni ile zamanında havalanamayan
uçaklar veya yapılan uçuş iptalleri,
havacılık sektörüne büyük ek maliyetler
yüklemekte” dedi.

İzmir’deki turistik tesisler
sular altında kalacak

İzmir’deki turistik tesisler
sular altında kalacak

Yapılan araştırmalara göre, 2100 yılına kadar küresel
ortalama sıcaklıkların 1.8 ile 4.0 °C arasında artacağı, deniz
seviyesinin 0.18 ile 0.59 m arasında yükseleceği öngörülmek-
te. İklim değişikliği bakımından riskli ülkeler grubunda bulu-
nan ülkemizde ise su kaynaklarının azalmasıyla kuraklık, çöl-
leşme, orman yangınları ve bunlara bağlı ekolojik bozulma-
lar gözlenecek. 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tara-
fından hazırlanan “Türkiye İklim Değişikliği 1. Ulusal
Bildirimi Raporu”nda 2100 yılına kadar Ege ve Akdeniz’de
sıcaklığın 6 dereceye kadar artabileceği ifade ediliyor. Deniz
seviyesinde yükselmelerin olacağı ve bunun sonucunda,
turistik tesislerin ve plajların sular altında kalarak yok olabi-
leceği belirtiliyor. Yani yakın gelecekte Ege ve Akdeniz kıyı-
larında yaz turizmi yapılması mümkün olmayabilir.

T. Koray
Akman



� Kitlesel turizm neden geçerli değil?
En basit nedeni su. Kişi başına düşen su

miktarı geçmişte 7 bin ton iken; şu an bin
300 ton civarında… Ciddi anlamda suyu-
muz azalmış durumda. Bundan 20 sene ne
olacağını bilmiyoruz. 99 Euro’ya gelen bir
turist 1 hafta boyunca sabah öğlen akşam
duş alır ve duşta ne kadar su aktığı onun
için önemli değildir. Çünkü o bir para ver-
miştir ve bütün kaynakları sonuna kadar
kullanır. Peki 20 sene sonra böyle ucuz
turisti ağırlayacak kadar suyumuz olacak
mı?

� Sizin bu noktada farklı çalışmalarınız
var mı?

Var tabii ki. Turistimizi biz kendimiz
seçelim diyorum biraz gülümsemeyle
karşılanıyorum tabii ki. Siz istediğiniz
turist kesimine göre programlar
yaparsanız o turisti getirirsiniz. Biz
sahadayız o yüzden turistlerle birebir
diyalog kuruyoruz.
Enteresan şeylerle
karşılaşıyoruz. ‘Kaçıncı
gelişiniz Türkiye’ye?’
diye soruyorum. ’27.
gelişim. Çünkü biz 99
Euro’ya evde 1 hafta geçiremiyoruz.
Dolayısıyla ben fırsat buldukça buraya
geliyorum’ diyor. Şimdi bu turistin
bize ne faydası olabilir. Sadece bizden
götürdüğünü düşünüyorum bu
turistin.

� Bunun önüne
nasıl geçilebilir?

Planlı turizm
işte burada
başlıyor.

�
Peki

düşüncenizi yetkili kişilere anlatabildiniz mi?
Onlar durumun farkında mı?

Herkes farkında değil tabii ki bunun.
En yetkili ağızlar bile ‘ne kadar çok turist
gelirse o kadar iyi’ diyorsa, normal insanla-
rın bunun dışında bir söylemi veya öngörü-
sünün olmasını beklememek lazım. Bu far-
kındalığı yaratacak aslında sadece biz deği-
liz ama biz görev edindik. Herkesin kulağı-
na hoş gelmese de söylüyoruz.

� Fiyatları kim belirliyor peki?
Örneğin bir Alaçatı konsepti var.

Alaçatı’da boş yer bulamazsınız yazın. 300-
350 liradan başlıyor oda fiyatı. Türkiye
koşullarına göre, bu bizim Alman turist
Helga Hanım 99 Euro’ya geldiği uçak dahil

fiyata Alaçatı’da 1 gün bile kalamıyor.
Eğer 7 gün kalırsa o seyahatinin 7 katı-
nı ödemiş oluyor. Bunun içinde uçak,
yemek, hiçbir şey yok. Bunlar için
ekstra para harcaması gerekiyor.

Peki Alaçatı’ya
gelen insanlar
mutsuz mu
oluyor? Hayır
son derece
mutlular.

� Alaçatı, doğru olanı mı
yapı-

yor yani?
Evet tabii ki doğru. Her taraf Alaçatı

olacak diye bir şey yok zaten. Ama içinde
bu da olacak başka servisler de olacak.
Örneğin bizim sürdürdüğümüz, “Tıbbın
kökleri Anadolu’da” isimli bir projemiz var.
Bu projeyle sağlıkçıları yani doktor, hemşi-
re, eczacı ve tıp öğrencilerini buraya çekme-
ye çalışıyoruz. 1 yıldır sürdürdüğümüz bir
proje, sonuna geldik, artık meyvelerini gör-
meye başlayacağız. Mesela dünyanın ilk
jinekologu Efesli Soranos. Bergamalı Galen
var, imparatorların ve gladyatörlerin dokto-
ru. Hipokrat’tan sonra ikinci ünlü doktor.
Eğer kısa yoldan para kazanmak istiyorsa-
nız kitle turizmi yapın. Ama doğru ve sür-
dürülebilir turizm yapacaksanız, çalışacaksı-
nız.

‘Çeşme’deki vahşi kapitalizm’
� Çeşme bu yapısıyla gelecek vaat ediyor

mu?
Çeşme çok gürültülü. Hem turistin ihti-

yaçlarını gidereceksiniz hem de içinde
bulunduğunuz çevreyi değiştirmeyeceksiniz,
Çeşme’de bu pek söz konusu değil. Vahşi
kapitalizm ne diyelim. Ama yine de

Çeşme’nin daha modası
geçmez. Çeşme

Yarımadası’na
baktığımızda

da orada
çok önem-
li değerler
var.
Örneğin
bir şarap
rotası çizi-

lebilir,
bisiklet,

yürüyüş rota-
ları çizilebilir.

İnsanları sadece
beach clublarda değil

biraz daha sahada
tutmak lazım. İyi

bir şeyin müş-
terisi her

zaman
oluyor.
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Turistlerin, gittiği yörenin doğal ortamını yaşamak istediğini belirten İZRO
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Çelenk, “Dükkan camlarına ‘yes
please’ciler aranıyor yazıyorlar. Bu turizm anlayışı, insanı yozlaştırıyor” dedi.

Turizm potansiyeli en yüksek olan
illerden biri hiç kuşkusuz ki doğal ve
tarihi güzellikleri, turizme uygun

iklim koşulları ile Ege’nin incisi İzmir’dir.
Gelin görün ki İzmir, içinde bulunduğu
koşullar nedeniyle turizmde biraz geri kal-
mış gibi görünüyor. Ancak bu durum bazı
kesimler tarafından çok olumlu karşılanı-
yor. İzmir Turist Rehberleri Odası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar
Çelenk’e göre de durum farklı değil…

‘Ucuz turizm yapılmasın’
� Türkiye’deki turizm anlayışını nasıl

buluyorsunuz?
Almanya’da, uçak, otel, rehber ve gezi

dahil 99 Euro - 149 Euro gibi rakamlarla
1 hafta tatil satılıyor. 3-5 kişi de değil, 100
binlerce turistten bahsediyoruz. Kış sezo-
nunda oteller dolu olmadığı dönemlerde
çok ucuza, sadece çarkları işlesin diye oda
veriyorlar. Bu durum, gelen müşterinin
masrafını bile karşılamadığı gibi, acentele-
rin ekstra cebinden para vermesine de
neden oluyor. Zararına satış yani. Zararı
çıkarıp artıya geçmek için de acenteler,
gelen turistleri deri, kuyum, halı mağaza-
larına sokarak yüksek paralarla turistlere
mal satıyorlar. Aldıkları komisyonlarla
veya finansörlerle artıya geçmeye çalışı-
yorlar. Böyle bir turizm şekli Türkiye’ye
getiri sağlamıyor.

� Türkiye genelinde böyle bir anlayış
var sanırım.

İzmir’de çok yok mesela. Antalya,
Kapadokya gibi bölgelerde genelde.

� İzmir’de nasıl bir turizm anlayışı var?
İzmir’de turizm var mı ben bilmiyo-

rum. (gülüyor) İzmir’de turizm bana göre
çok yok. Olması gerektiği kadar hiç yok.
Çok da turist gelmesini beklemek gerek-

siz. Önemli olan doğru turistin gelmesi.
Biz hangi turizm hangi turist diye sorarsak
ve bunun cevabını ararsak daha doğru bir
sonuca varırız.

‘Kruvaziyerin katkısı yok’
� 8500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz

biz burada. Biz hala 8500 yıl sonra bile
“İzmir’e gelen bir turist burada ne yapar”
diye sorguluyorsak kötü bir durumdayız
anlaşılan…

Turist niye gelsin İzmir’e? Buradan
yola çıkmak lazım. Siz turist olsanız
İzmir’e gelip kalır mısınız? Veya ne kadar
kalırsınız? Tabii ki kalırsınız, İzmir’de hiç-
bir şey yok değil. Kruvaziyer turizmden
bahsediyoruz, göklere çıkartıyoruz.
Kruvaziyer turizmin İzmir’e kattığı çok
fazla bir şey yok. Gemiden iner insanlar,
ya Efes’e otobüslerle giderler dönerler ya
da şehre dolaşmaya çıkar, yemek bile
yemeden dönerler. Bunun İzmir’e hiçbir
katkısı yok. Bu dışarıdan kulağa çok hoş
gelmeyebilir. Bazı insanlar tepki de göste-
rebilir. Ama bunun yerine kalıcı turisti
ağırlamak kentimiz açısından çok daha
yararlı. Zaten bir yerde 24 saat kalan kişi-
ye turist denir. Bu çerçevenin içine kruva-
ziyer turizmini sokabiliyorsanız tamam. O
kadar insan geliyor da bize ne faydası var.
Kuru kalabalık sadece. Kalıcı turist gelsin
bir hafta 15 gün kalsın. Belki sağlık turiz-
mi, termal turizm nedeniyle soft turizmler
yaparak, turisti yerel kültürle tanıştırabili-
riz. Ama kitle turizmi daha kolay geliyor
insanlara. İnsanları gazoz kasası gibi bir
yerden bir yere taşıyorlar. Devlet politika-
mız da o şekilde. Ne kadar çok turist
gelirse o kadar iyi diye bir şey yok. ‘Ne
kadar az ama ne kadar çok gelir’ diyebili-
yorsanız bu bence turizme doğru yakla-
şımdır.

� Fiyatlar mı artırılmalı?
Hayır öyle bir şey yok. Biz hiçbir

zaman fahiş fiyatlarla bir şey yapalım
demiyoruz. Ki aslında o da kötü bir şey
değil. Turistin boğazına basıp o parayı
zorla almıyorsunuz sonuç olarak. Her bir
turistin günlük bıraktığı para 700 dolar
deseler de istatistiki olarak 600 dolar civa-
rında. 36 milyon turist gelmiş, 25 milyar
turizm geliri elde edilmiş bir anlamı yok.
Avustralya aynı parayı 6 milyon turistten
alıyor. Dünya turizm istatistiklerine göre
Avustralya’ya giden bir turist günde 5 bin
300 dolar para bırakıyor.

� Costa şirketi İstanbul’u ana liman
ilan etti. İzmir’in bunda kaybı nedir?

Kruvaziyer turizmi geriliyor. 2015’te
de 2016’da da geriye gidecek. Bu kehanet
değil, turizm şirketlerinin 2 yıllık gemi
programlarında bunu görüyoruz. Bazıları
Kuşadası’na kayıyor.

� Kruvaziyer gemileri neden
Kuşadası’na gidiyor?

Bunun çok büyük kayıp olduğunu
düşünmüyorum. Biz kentimize ciddi
bir turizm planlaması yaparsak ve bu
turizm planlamasını halka yayarsak
başarılı oluruz. Ben şuna karşıyım;
koca koca oteller yapıp bu koca koca
otellere koca koca acenteler
turist getirdiğinde sadece 2-
3 kişinin cebine para gire-
cekse, bu doğru bir
turizm şekli değil.

� Siz Antalya gibi
olmayalım derken de
bunu kastediyorsunuz
sanırım. Peki İzmir
butik mi olsun?

Kesinlikle. Büyük
otellerde kitle turizmi

olmasın. Çok para kaza-
nıldığı zannediliyor. Belki
geçici olarak kazanılıyor
doğru. Milyonlarca lira
birkaç kişinin cebine giri-
yor. Yabancı yatırımcı-
lar geliyor, otelleri
satın alıyorlar ya da
yeni otel yapıyorlar
Antalya’da olduğu
gibi. Bu insanlar
için sürdürülebi-
lir turizm
önemli değil.
Onlar bizim insanı-
mız değil. Sadece para
odaklı çalışıyorsa umurunda
değil turizmin nereye gittiği. 10 sene
sonra gittiğinde arkasında nasıl bir enkaz
bıraktığı umurunda değil. Adam, o süre
zarfında cebine ne kadar para koyduğuy-
la ilgileniyor.

� Turizm, insanı gerçekten
yozlaştırıyor mu?

Elbette yozlaştırıyor.
Şimdi bir dükkanın camı-

na yapıştırmışlar; “YES
PLEASE’CİLER ARA-
NIYOR” diye. (gülüyo-

ruz) ‘Yes please’
demenize ya da

kolundan
tutup çekme-
nize gerek
yok. Bu,
onun en
nefret ettiği
şey. Turist, yöre-
nin doğal orta-
mını yaşamak
istiyor.

“Turizm, insanı
yozlaştırıyor”
“Turizm, insanı
yozlaştırıyor”
“Turizm, insanı
yozlaştırıyor”
“Turizm, insanı
yozlaştırıyor”
“Turizm, insanı
yozlaştırıyor”

��  İzmir’deki
turizm hare-

ketlerini
yeterli

buluyor
musunuz?

İstan-
bul’a

gelen ilk
gezgin-

leri
say-

maz-
sak

İzmir,
turizmin

ilk başladığı yer.
Ona rağmen turizmde en

geri kalmış il İzmir. Ancak
iyi ki de geri kalmış.

Antalya’ya ve Kuşadası’na
bakıp yapılan yanlışlıkları

görüyoruz ve bunların
geri dönüşü yok. 

��  Nedir bu 
yanlışlar?

Turistin burada
bıraktığı para sizin

net geliriniz gibi
görünse de böyle

bir şey söz konusu
değil. Bunun içinden hep

eksilteceksiniz. Doğaya verdiği-
niz zararı, betonlaşmayla çevreyi
nasıl çirkinleştirdiğinizi… Bunun
yanında suyunuzu ve doğal kay-

naklarınızı kullandırıyorsunuz.
Kültürel erozyonu bile turizmin

eksisi olarak görebilirsiniz. 

“TURİSTLER
DOĞAL 

KAYNAKLARIMIZI
TÜKETİYOR”

“TURİSTLER
DOĞAL 

KAYNAKLARIMIZI
TÜKETİYOR”

“TURİSTLER
DOĞAL 

KAYNAKLARIMIZI
TÜKETİYOR”

“TURİSTLER
DOĞAL 

KAYNAKLARIMIZI
TÜKETİYOR”

“TURİSTLER
DOĞAL 

KAYNAKLARIMIZI
TÜKETİYOR”

“Turizm, insanı 
yozlaştırıyor”

“TURİSTLER
DOĞAL 

KAYNAKLARIMIZI
TÜKETİYOR”

“SUYUMUZ AZALDI”
Kişi başına düşen su miktarının geçtiğimiz yıllara göre ciddi oranda azaldığını belirten
Çelenk, “20 sene sonra böyle ucuz turisti ağırlayacak suyumuz kalmayacak” diye konuştu. 

KORDON

RA
KI

BA
LIK

�� İzmir
denince akla kordon

rakı balık geliyor. Bu algıdan
nasıl kurtarabiliriz insanları? 
Yok hayır kurtarmayın hiç kimse-

yi. (gülüyoruz) Bence Kordon’un kurtarıl-
maya ihtiyacı yok. 

�� Ama çok farklı şeyler söylediniz. Birçok
insan bilmiyor bunları…

Bilmeyen var, bildiği halde işin kolayına kaçan
insanlar da var. Komple bir hareket olması gerekiyor.

Bu bizim evimiz. Ankara’dan gelen atanmışlar bir süre
sonra buradaki işi bitince konsantrasyonunu diğer atan-

dığı yere yönlendiriyor. Ben gittim ama İzmir ile ilgili çalış-
maya devam edeyim diyemiyor haliyle. Ama seçilmişler,

belediye başkanları, odalar, onlar buranın kalıcı insanları.
Onlar düşünmek zorunda ve ciddi adımlar atmak zorunda.

Topyekun
bir hareket olmalı.
Çok para harcanmasını da
istemiyoruz. Sadece ‘ben bura-
dayım’ desinler yeter. O gücü
turizmciler arkasında hissetmeli. 

�� Eğer bir değer biçilecek olsaydı,
turizm açısından İzmir’in en değerli bölgesi
hangisi olurdu?

Bizim eski şehir olarak adlandırdığımız,
Kemeraltı ve onun çevresindeki daha az bozulmuş
alan, Basmane ile Mezarlıkbaşı arasında kalan bölge,
Agora’nın çevresi, Kadifekale’nin alt tarafındaki yerler.
Yani kısaca Konak ilçesi. 

�� Sıralamasına dikkat ederek turistin İzmir’de gezebile-
ceği ilk 5 yeri sayar mısınız?

1 - Efes 2 - Bergama 3 – Çeşme Yarımadası 4 – Tire
5- Ödemiş 

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Serdar
Çelenk
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Geçtiğimiz günlerde Köyceğiz ve
Dalyan’a gittim. Türkiye’nin her
yeri hızla betonlaşırken, ormanlar

türlü türlü bahaneler yaratılarak yok edi-
lirken, bu bölgenin el değmemişçesine
korunması beni oldukça şaşırttı. Nasıl
oldu da göl manzaralı villalar buralara
yapılmamış, hızlı kooperatifçiler buraları
görmemiş diye düşündüm. İlk bulduğu-
nuz fırsatta Köyceğiz ve Dalyan’a gidin.
Siz de gördüklerinize çok şaşıracaksınız.
Bu güzelliği ve doğallığı koruyanları emi-
nim siz de merak edeceksiniz. Bu soru-
nun altında Yücel Okutur’un inanılmaz
sabrı, mücadelesi ve azmi yatıyor. İşte
Yücel Okutur’un müthiş hikayesi…

��  Kaç)yıldır)Dalyan’dasınız?
1978’de ilk defa geldim. 1980 yılından

itibaren her yaz Dalyan’da oldum.
1992’de de ilk yatırımlarımı yaptım
Dalyan’da. Dalyan’ın ilk projeli grup
evlerini ben yaptım.

İMARI?VE?RUHSATI?YOKTU
��  Köyceğiz)Gölü)kaç)yılında)korunma-

ya)alındı?
1980 yılında Dalyan’ın tapuları, imarı

ve ruhsatı yoktu. Kaderine bırakılmış bir
cennetti. Bir taraftan muhakkak zaptu-
rapta alınması gerekiyordu. 1989 yılında
ben Dalyan’ın tapularının çıkması için
epey bir çaba sarf ettim. Ve nihayet 1991
senesinde Dalyan’ın tapularını çıkarttır-
dık. Tapular çıkar çıkmaz en büyük tehli-
ke imarının olmamasıydı. Çünkü bir
yerde imar yoksa orada her şey gelişi
güzel olur. Hemen bu arada da Çevre
Bakanlığı kuruldu. Rahmetli Özal döne-
minde yani. Bu doğal korumayı Özal’a
borçluyuz. Yalnız bu korumayı da teşvik
eden Can Pulak’tır. Can Pulak Köyceğiz
ve Dalyan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk
defa devlet tarafından koruma altına
alınmasını sağladı. Önce Başbakanlık
tarafından koruma altına alındı, daha
sonra da Çevre Bakanlığı kurulunca
bakanlık tarafından koruma altına alındı.
Bütün imar planlarıyla birlikte. Ben de
bu süreçte 1-2 yıl Ankara’ya gittim.
Burada kat irtifası fazla değil. Maksimum
2 kat. Kanal kenarları çatıyla birlikte 1,5
kat, diğer bölümlerde de 2 katın dışında
imar yok. 

��  Siz)orada)hangi)derneklerin)kurucu-
susunuz?

Köyceğiz – Dalyan Doğa Tarih
Derneği’nin kurucu başkanlığını ve
TURMEPA’nın bölge kurucu başkanlığı-
nı yaptım. Şu anda da Dalaman, Ortaca,
Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler
Birliği’ni kurdum. Sevgili belediye baş-
kanlarımızı da yönetim kuruluna aldık.
Diğer otel sahiplerini de yönetim kurulu-
na alarak bu kurumu şu anda yaşatıyoruz
ve hep birlikte el ele vererek, bölgenin alt
yapısından, kentsel dönüşümünden, şehir
mobilyası dediğimiz estetiğine varıncaya
kadar bu sezon çalışmalara başlayacağız. 

��  Kanalın)korunması)ve)temiz)tutulma-
sı)için)geçmişte)ne)tür)bir)çalışma)yapıldı?

1980 döneminde göl, kanal ve delta
ölmek üzereydi. Köyceğiz ve Dalyan’ın
bütün fosseptikleri göl ve kanala akıyor-
du. Aynı İzmir Körfezi gibi. Bununla bir-
likte müthiş bir çevre bilinçsizliği yüzün-

den çöpler, atıklar, katı atıklar ve tarımsal
zehirli atıklar bidonlarıyla birlikte göl ve
kanala atılıyordu. Eğer o dönemdeki
müdahaleler olmasaydı bugün kesinlikle
Köyceğiz gölü ve Dalyan ölü, simsiyah bir
sudan ibaret olacaktı. Tabii ki bu, dünya-
nın sayılı plajlarından biri olan İztuzu
Plajı’na akacaktı. Dünyada 3 tane doğru-
dan denizle bağlantılı olan göl ve kanal-
dan bir tanesi. Carettalarla birlikte gün-
deme geldiği zaman burası daha farklı
oldu. Çevre Bakanlığı’nın ve derneklerin
etkisiyle Almanlar buraya hassasiyet gös-
terdi ve arıtma tesislerinin tüm bedelini,
kontrolü de dahil olmak üzere Alman
Hükümeti üstlendi. Ağırlıklı kirlilik de
önlenmiş oldu. 

İSTENMEYEN?ADAMDIM
��  Yaşayanlar)bu)duruma)kolay)uyum

sağladılar)mı?
Başlangıçta çok ciddi sıkıntılı dönem-

ler geçirdik. Çünkü milletin bazı alışkan-
lıklarını yok etmek hiç kolay olmadı.
Hatta benim durumum dahi antipatiyle
karşılanıyordu. Bölgede bir zamanlar
istenmeyen adam pozisyonundaydım.
Kişilerin alışkanlığını edinmiş olduğu bazı
şeyler vardı. Örneğin traktör römorkuyla
kaldırıyor hidroliğini ne kadar atık varsa

kanalın içine boşaltıyordu. Biz de bunları
tespit ediyorduk. 

��  Büyük)de)cezalar)vardı)sanırım.
Cezalar vardı ama cezalar hep kenar-

dan köşeden geçiyordu. Cezalar tam ola-
rak uygulanamıyordu. Çünkü bölgede
yönetimler kişiler birbirini kırmamak
üzerine kuruluydu. O nedenle biz bunu
halkı bilinçlendirerek yaptık. Ben
TURMEPA’nın başkanlığını aldıktan
sonra bölgeye bölgede eğitim CD’leri
hazırlattırdım. Bu CD’lerle Muğla’nın 11
ilçesinin milli eğitim müdürlerini
Dalyan’da toplantıya çağırdım. Bakanlar
ve belediye başkanlarıyla birlikte. Vali
Bey’in de katılımıyla mükemmel bir top-
lantı yaptık ve bu toplantı neticesinde
bütün okullarda bu eğitim CD’leri çocuk-
lara çok zevkle gösterildi. Çocuklar bunu
büyük bir heyecanla izlediler. Ve inanır
mısınız ilkokul talebeleri yolda atık kağıt-

ları toplamaya başladılar. Çocuklara ilk-
okullara bizzat giderek sohbet toplantıları
yapmaya başladık. 2006’da yani CD’leri
yapmadan önce Vali Temel Koçaklar’ın
desteğiyle ilk defa 4 eski Çevre
Bakanımızın da katıldığı çok geniş kap-
samlı bir toplantı gerçekleştirdik.
Toplantıda Muğla ili üzerinde bitkisel yağ
atıklarının toplanması yönünde çok
önemli bir karar aldık.   

��  Yengeçlerle)ilgili)bir)çevrecilik)olayı
da)var)orada.)Mavi)yengecin)nesli)kuruyor-
du)şimdi)üremesi)yeniden)çoğaldı)galiba
değil)mi?

Geçen yıl Sayın Valimize ve bölge
kaymakamımıza konuyu anlattım.
Belediye başkanlarımızın da burada des-
teğiyle birlikte hemen yumurtlama mevsi-
mi olan Ocak ile 1 Mayıs arasındaki
dönemde yengeç tutmayı yasakladık. Ve
böylelikle yumurtlamasını çoğalmasını
sağladık. 

��  Balık)popülasyonu)nasıl?
Maalesef biz ne kadar balık ve yengeç

tutmaya dikkat edersek edelim teknelerin
mazotlu sintine suyu olduğu sürece balık-
ta çok ciddi bir azalma başladı. Balık
popülasyonunun çok daha bilinçli bir
şekilde yeniden ele alınmasının gerektiği-
ne inanıyorum. 

KADERİNE KARŞI KOYAN CENNET:

1978 yılında yolu tesadüfen Dalyan’a düşen

Yücel Okutur o günden bugüne Dalyanlı olmuş.

Gün olmuş “defol git buradan’’ demişler,

zaman gelmiş onu ‘’hain‘’ ilan etmişler. Ama o

yılmamış ve bildiği yoldan dönmemiş. 1980’de

kanala fosseptik akarken Almanların katkılarıy-

la yapılan arıtma sayesinde sulak alanlar kurta-

rılmış. Yani bir İzmir Körfezi olmamış.

3T FORMULÜ
��  Gördüğüm)kadarıyla)tarımda)da

ekolojik)ve)doğal)tarıma)yöneliyorsunuz
Bölge?üzerinde?benim?bir?formü-

lüm?var.?3T?formülü?diyorum.?
��  Nedir)3T)formülü?
Birincisi?turizm,?ikincisi?tarih,

üçüncüsü?tarım...?Bu?3T'nin?ideal
olarak?bulunduğu?bir?tek?şehir?var
dünyada:?Muğla...

Birincisi?tarih?186?tane?uygarlığı
olan?dünyada?hiçbir?şehir?yoktur.?

Turizm?dünyada?doğal?kıyıları
mükemmel?bir?şekilde?daha?halen
Robinson?Crouse?gibi?ayak?hiç?basıl-
mamış,?dokunulmamış,?çamlar
direkt?denizin?üzerine?akmış,?doğal,
balıklarla?birlikte?yüzülen?bir?tek
kıyılar?var?ve?hiçbir?zarar?ve?sokucu,
zehirli?insana?zarar?vermeyen?kıyıla-
rı?ve?denizleri?olan?Muğla?kıyıları...?

Tarıma?gelince?Muğla'da?ilk?defa
5?yıldır?benim?kendi?organik?bahçem
vardı.?Zaten?burası?tarihi?bir?köydü.
İl?tarım?müdürümüzün?(Nazif
Ekici)?ve?ilçe?müdürlerimiz?çok
büyük?destek?ve?katkıları?oldu.
Kaymakamlarımız,?belediye?başkan-
larımız,?valimiz?müthiş?bir?destek
verdi?ve?köydeki?yöre?halkımız...
Tam?bir?uyum?içerisinde?herkes
tapularını?koydu?Tarım?İl
Müdürlüğü?sertifikasyon?kuruluşu
geldi?herkesle?özel?protokolünü
yaptı.?Şu?anda?hiç?bir?damla?zehri
olan?hatta?kimyasal?olan?hiçbir?şey
verilmiyor.?Tamamen?doğal?gübreler
üzerine...???

��  Ne)kadarlık)bir)yatırımınız)var
orada?

25?milyon?dolarlık?bir?yatırımı-
mız?var.?Ticari?bir?yat?sat?git?mantı-
ğıyla?yapılan?yatırımlar?değil?bunlar.
Tamamen?bölgenin?yapısına?uygun
örnek?yapılardır.?

��  Ne)kadar)tekne
var)kanal)içerisinde?

Bu?sene?kanal-
larda?600?tane?tekne
var?maalesef.
Anormal?bir?tekne
sayısı?bu.?

��  Bir)sınırlama
getirildi)mi?

Ticari?ve?özel
plakalar?tahdit?altı-
na?alındı.?Bütün
sorunların?yüzde
90’ını?çözdük?ama
Dalyan’ın?en?önemli
sorunu?mazot?motorlarının?tekneye?adaptasyo-
nu.?Bunlar?kamyonların?atılmak?üzere?olan
motorlarından?çıkan?kısımlar.?Ve?bu?motorlar
ne?yazık?ki?egzozlarından?ve?sintine?sularından
mazot?ve?yağlı?su?kaçırıyor.?600?teknede?günde
5?litre?sintine?yağlı?mazotlu?su?olursa?bu?günde
3?ton?eder.?1?litre?yağlı?mazotlu?suyun?nötr?edi-
lebilmesi?için?5?milyon?litre?taze?suya?ihtiyaç
var.?Günde?3?ton?olan?bu?suyun?ayda?90?ton
ettiğini?düşünürsek,?bu?kanal?ölmeye?başlamış-
tır.?Kanalın?içindeki?canlılarda?şu?anda?azalma
var.?Sazlarda?ciddi?kuruma?var.?Kenarlardaki
oksijen?üreten?karaağaç?diye?tabir?ettiğimiz
ağaçlarda?da?çok?ciddi?kuruma?var.?

��  Peki)bu)konu
tartışılıyor)mu)şu
anda)orada?

2006?yılında
yaptığımız?o?top-
lantıda?konuşmuş-
tuk.?Çöp?ayrıştır-
malarıyla?birlikte
elektrikli,?şarj?edi-
lebilen?teknelerin
yapımına?karar
verdik.?Bu?çalışma-
ları?ben?6?yıl?yürüt-
tüm,?devam?ettir-
dik?ve?şu?anda

kanalda?6?tane?şarj?edilebilen?elektrikli?tekne
yapıldı?ve?çalışıyor.?Protatif?fiber?tekneyi?de
değiştiriyoruz.?Daha?hafif,?daha?kolay?gidebi-
len,?kanal?içi?özel?tekne?tasarımının?da?sonuna
geldik.??Yıllık?5-6?bin?lira?tutan?mazotlu?tekne-
lerin?mazot-yağ?masrafı,?şarj?edilebilir?elektrik-
li?tekneler?olduğu?zaman?250?liralık?bir?şarj
masrafına?düşecek.?

��  Bu)proje)ne)zaman)bitecek?
Bu?proje?2-3?ay?içerisinde?neticeye?kavuşa-

cak.?Tekne?kullanıcıları?yıllık?5?bin?liralık
mazot?masrafını?kredi?olarak?ödeyecekler?ve
ceplerinden?hiç?para?çıkmamış?olacak.?Bunu
da?organize?ettim.?
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Bugün TBMM’nin cumhuriyet
rejimine geçiş ilanının 91. yıl
dönümünü kutlamaktayız. Ön

Türk tarihine çok girmeden M.Ö 220
yılından günümüze dek monarşiyle
süren Türk devlet geleneği, Mustafa
Kemal Atatürk önderliğinde tarihte-

ki seyrini bir üst rejime taşıdı.
Türklüğün cumhuriyet rejimine
geçmesi bölge devletleri için de bir
devrimdi. Bir devlet ki, komşusu

olan 7 devletten 3’ü Sovyet
yönetiminde, 2’si manda

himayesinde ve kalan 2’si de
krallık rejimiyle yönetilir-

ken yüzünü millete
dönüyor ve halkı yöne-
time dâhil ediyor. Yeni
rejim ve ardından bu
rejim için bayram
ilan ediliyor edilme-
sine ama peki bu

durum
İzmir’de nasıl
karşılanıyor?

İzmir’e
gelmeden

önce cumhuriyet
rejimine geçişin
işaret fişeğine de
dikkat çekmek
gerek. Erzurum
Kongresi, yeni
dönemin ayak
seslerinin ilk ve
en net duyuldu-
ğu yer olarak
dikkat çekiyor.
Erzurum’dan

20, Trabzon’dan
18, Sivas’tan 13,

Bitlis’ten 4,
Van’dan 2 ve

Erzincan’dan 6 dele-
genin katıldığı kon-

grede alınan kararla-
rın arasında “Milli

gücü kullanmak ve milli
iradeyi hakim kılmak
esastır.” ifadesiyle
“Manda ve himaye kabul

olunamaz.” ifadesi bizi 29
Ekim 1923’e taşıyacak net

ifadelerdir.
Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta
böylesi önemli kararların alın-

dığı Erzurum Kongresi için şu
ifadeleri kullanacaktır;

“Ve milletin mukadderatına
hâkim bir millî iradenin, ancak

Anadolu’dan doğabileceğini belirt-
tim. Milli iradeye dayanan bir

Millet Meclisi’nin meydana
getirilmesini ve gücünü

millî iradeden alacak
bir hükûmetin kurul-
masını, kongre çalış-
malarının ilk hedefi

olarak gösterdim.”

“Yarın cumhuriyeti ilan
edeceğiz!”

Zorlu savaş yıllarının ardından
ayaklarının üzerinde durmaya çalışan
Ankara’da cephe döneminin geride
kalmasının ardından kulislerde hare-
ketlenme başlar. Zira hâlihazırda sal-
tanat kaldırılmıştır ama İstanbul’da
devam eden bir hilafet makamı var-
dır ve belli çevrelerden devletin
yüzünü yeniden İstanbul’a dönmesi
için homurtular yükselmektedir.
Yüzlerce yıldan beri gelen alışkanlık-
lardan kopmak içinse vakit artık gel-
miştir!

28 Ekim Pazar akşamı
Çankaya’da Mustafa Kemal’in ev
sahipliğinde yenen akşam yemeğinde
tarihin seyrini değiştirecek sözü, Paşa
bizzat kendi telaffuz eder;

“Yarın cumhuriyeti ilan edece-
ğiz!” İlk yıl dönümü sancılı oldu

29 Ekim 1923’te ilan edilen cum-
huriyetin ilk yaş günü
Türkiye’nin zorlu bir
süreçten geçmesiyle kesi-
şir. 23 Ekim tarihli gaze-
telerde 6 kişiden oluşan
bir Ermeni grubun
Atina’dan İstanbul’a
Mustafa Kemal’e suikast
düzenlemek için geldik-
leri yazar. İstanbul polisi
haberi baştan yalanlasa
da suikast için gelen bir
grubun olduğu daha
sonra kabul edilecektir.
25 Ekim’deyse genç cum-

huriyetin en önemli düşünce
adamlarından Diyarbakır

Milletvekili Ziya Gökalp
İstanbul’da hayatını kay-

beder. Elbette sıkıntılar
yalnızca bunlardan
ibaret değildir ve işin
bir de siyasi boyutu
vardır. Cumhuriyetin
ilanından bu yana

kendi içinde ihtilafa
düşen milletvekilleri ve

dönemin önde gelen
isimleri arasındaki gerginlik

zirve noktasına ulaşır. Kazım

Karabekir Paşa 26 Ekim’de 1. Ordu
Müfettişliği görevinden istifa eder.
Böylesi bir istifa Vakit gazetesi tara-
fından, “Meclis, mühim hadiseler
arifesinde” ifadesiyle verilecektir.

Kutlamalarda coşku
yüksek olur

Yaşanan tüm siyasi, sosyal ve
asayiş sıkıntılarına rağmen genç cum-
huriyet için gerçekleştirilen 1. yıl kut-
lamaları bir hayli yüksek katılımlı ve
coşkulu olur. Özellikle imparatorluk
başkenti unvanını taşıyan İstanbul’da
yapılan kutlamalara büyük bir önem
verilir.

İzmir’de ilk kutlama
İzmir’de cumhuriyetin ilk yılı için

gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin
olarak Vilayet (Valilik) gazetelere
bir ilan verir. İlanda 29 Ekim’in tatil
olacağı belirtilirken bayram olmasına
daha 1 yıl olan bu özel gün için
“Mesut gün” ifadesi kullanılır. İzmir
Halk Fırkası Heyeti’nin de “Şanlı
cumhuriyetimiz” diyerek kutladığı
cumhuriyetin ilk yılı için Valilik
programı uyarınca sabah erken saat-
lerde sayıları binlerle ölçülecek olan
halk kutlama alanında toplanır.
Halkın yanında yabancı diplomatlar
da alandaki yerini alır.

10. yıl görkemli bir
programa sahne olur

Cumhuriyet için 10. yıl oldukça
önemlidir. Yeni kurulmuş bir devle-
tin 2 haneli bir yaşa ulaşmasının kut-
lanması da aynı önemde ve zaruri bir
durum olarak ortaya çıkar. Çünkü
özellikle Avrupa’da Türkiye aleyhine
çeşitli medya organlarında haberler
çıkar ve bu haberlerde yeni devletin
ömrünün çok uzun olmayacağına
yönelik birtakım ithamlar yer alır.

İzmir’deki kutlamalar için Vali
Kazım Dirik önderliğinde CHF’de
toplanan kutlama komisyonu ilk ola-
rak organizasyonun ne şekilde olaca-
ğını masaya yatırır.

3 gün sürecek olan kutlamalarda
geçit töreninin Cumhuriyet
Meydanı’nda gerçekleştirilmesine ve
meydana dev bir tak inşa edilmesine
karar verilir. Ayrıca İzmirliler 10. yıl
için Mustafa Kemal’e toprak hediye
edeceklerdir. Evlere ve kurumlara
bayrak asılırken, okullarda da
Osmanlı’nın son dönemiyle cumhuri-
yetin önemine ilişkin eğitimler ger-
çekleştirilir.

Not: Yukarıdaki bilgilerde kaynak
olarak Yrd. Doç. Dr. Emin Elmacı’nın

“Cumhuriyetin ilk yıl dönümü kutla-
maları” adlı makalesi baz alınmıştır.
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AHMET YAZICIOĞLU

ahmetyazicioglu@outlook.com

BÖYLE SİYASETÇİYE
CAN KURBAN

Ne yalan söyleyeyim, bu yaşımda
fotoğraflarına bakmaya doya-
madım, gözlerimi bir türlü ala-

madım. O yalnızca Yunan siyasetinin ve
PASOK’un güzellik kraliçesi değil,
Avrupa Parlamentosu’nun da bombası…

Yunanistan’da 11 yıldır aktif siyaset
yapan Eva Kaili’nin kökleri Türkiye’ye
dayanıyor. İstanbullu elektrik mühendisi
Aleksandros Kailos ile Selanikli şair-yazar
Maria Ignatiatu’nun kızları. Geçen
Mayıs’ta sosyalist PASOK’tan Avrupa
Parlamenteri seçildiği için Atina ile
Brüksel arasında mekik dokuyan güzeller
güzeli Eva Kaili, İstanbul’a hayran.

-Türkiye’de doğup büyüyen babam,
çok iyi Türkçe biliyor ve Türkiye’de dost-
ları var. Türkiye sanki zaman içinde kay-
bolmuş; romantizmi, nezaketi ve tatlılığı
olan eski bir film gibi… Tarih kitaplarının
hep komşu iki ülke arasında asırlardan
beri süregelen rekabeti
işlemelerine hayret edi-
yorum. Türk-Yunan
ilişkilerine öncelikle
insani boyutlar
kazandırmalıyız!

Eva Kaili’nin
siyasete ilgisi henüz 14
yaşındayken başlamış.
Aristo Üniversitesi’nden mimar çıktıktan
sonra Selanik Belediye Başkanı seçilmiş.
Bu arada Mega Channel’da haber spi-
kerliği yapmış. Ülkesinde film yıldızları
kadar ilgi görüyor ve seviliyor. Ona kimi
“Barbie” diyor, kimi “Avrupa
Parlamentosu’nun seks bombası”…
Ülkesinin parlayan yıldızı Eva, sorunların
çözümlenmesinde kadınların erkeklerden
çok daha başarılı olduklarına inanıyor.

-Bizler, daha sistemli, daha sabırlı ve
ısrarcıyız. Ayrıca uzlaşmadan yanayız.

Sözün özü, sapsarı saçları, renkli ve
iri gözleri, anlamlı yüzü ve film yıldızlarını
bile kıskandıracak kadar düzgün hatlarıy-
la Eva, son derece akıllı da…

O VEFALI DEĞİL KASIMPAŞALI
2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi

öncesi o karmakarışık günleri hatırlayın.
Zamanın Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan adaylarını nasıl açıklamıştı?

-Kardeşim Abdullah Gül!
Böyle dediğinde AKP’li milletvekilleri

ayakta alkışlamışlardı. Erdoğan ile Gül,
canciğer kuzu sarması halleriyle mil-
letvekillerini hislendirip ağlatmışlardı.

Gül, Cumhurbaşkanı olduğunda,
AKP, dolayısıyla da başörtüsü
Çankaya’yı fethetmişti. Yedi yıl boyunca
“Çankaya Noteri” gibi çalışan Gül,
AKP’yi zorda bırakacak hiçbir davranışta
bulunmamıştı.

Şimdi biraz daha eskilere gidelim.
AKP’yi, kafa kafaya veren dört kişi kur-
muştu.

İçlerinden Abdüllatif Şener bir süre
sonra “Ben oynamıyorum” diyerek hem
Başbakan Yardımcılığından, hem de mil-
letvekilliği adaylığından çekilmiş,
AKP’den de adeta kaçarcasına ayrılmıştı.
Öyle ki, kuruluşunda büyük emek verdiği
partisini ve kader birliği yaptığı
arkadaşlarını her fırsatta topa tutmaktan
çekinmiyordu. Açık açık “Oh kurtuldum”
diyordu.

Abdullah Gül ise, Ankara’nın yüksek
rakımlı tepesinde “Tarafsız
Cumhurbaşkanı” imajı görüntüsü vere-
bilmek için, etrafa etliye-sütlüye pek
karışmıyor havası yaymaya çalışıyordu.
Ama son zamanlarda Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile aralarında kardeşlik
mardeşlik kalmadığı da açık seçik
gözleniyordu. Henüz tam olarak ne
yapacağını bilemiyor.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
deseniz, hem partinin, hem de iktidarın
ağır topunu oynuyordu. Hatta zaman
zaman Başbakan’la ters düştüğü bile
oluyor, sonra hemen çark ediyor ve bazı
konuşmalarıyla partili-partisiz insanları
hayretler içinde bırakmaktan adeta zevk
alıyordu. Siyasi hayatında yolun sonuna
gelmişti.

Üst üste üç dönem hakkını kullandığı
için önümüzdeki genel seçimlerde mil-
letvekili adayı olamayacaktı.

Bugünün Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, AKP’nin Genel
Başkanını da, yeni Başbakanı da
“Kardeşim Ahmet Davutoğlu” diye açık-
lamıştır.

AKP’de tek adam, artık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dır.

“Yeni Türkiye”de, “Yeni AKP”de,
“Yeni Hükümet”te “Yeni”lere, eski ağır
toplardan daha çok değer ve görev ver-
mesi bundandır.

AKP’yi, hükümeti ve Çankaya’yı tek
başına yönetecek Erdoğan, bildiğiniz gibi
“Vefa”lı değil, “Kasımpaşa”lıdır…

KILÇIK

Kuvvetin

bedeli de

büyüktür

1924 GENÇ
Cumhuriyet’in
kırılma anıydı

Türklük için en
önemli günlerden
olan Cumhuriyet
Bayramı, bu yıl
da yurt genelinde
kutlama görüntü-
lerine sahne ola-
cak. Bu yazımız-
daysa sizi ilk
kutlamalara
götüreceğiz.

“10. Yıl Marşı kitleler
tarafından ezberlenir”

Yine 10. yıl için İzmir’in uzak noktalarına yapılan yolların
da açılışları olacaktır. Bu kasaba ve köylerin arasında Tire,
Bayındır, Ödemiş de vardır. Eşrefpaşa’da pazaryeri ve çocuk
parkı açılışları da şehir merkezi için dikkat çekicidir.

10. yılın en dikkat çekici noktası ise bugün de “10. Yıl
Marşı” olarak bildiğimiz marştır. Marşın ortaya çıkarılmasının
ardından ezberlemek için hummalı süreç yaşanır.
Halkevleri’nde, CHF’ye ait binalarda marşın ezberlenmesi için
eğitimler verilir. Bu eğitimlere Vali Kazım Dirik de bizzat katı-
lır.

Dirik cumhuriyetin 10. yıl için kutlama mesajında da şu
ifadeleri sar eder; “On yılı yüzyıllara sığdıran Cumhuriyet
Türk'ünün, Gazi neslinin bundan sonra neler yaratacağını bil-

mek ve haykırmak çetin değil-
dir. Gazinin kurduğu sarsılmaz
temel üstünde inkılap çocukla-
rının çizdiği, beslediği emeller
engindir.”

Cumhuriyet için 1924 yılında
İzmir’de gerçekleştirilen kutlama
programı Valilik tarafından gazeteler
aracılığıyla ilan edilir. İşte Yrd. Doç.
Dr. Emin Elmacı’nın “Cumhuriyetin ilk
yıl dönümü kutlamaları” adlı makale-
si ışığında İzmir’deki o ilk kutlama
programı;

1) Sabahleyin mektepler ve cemi-
yet mümessilleri, halk, saat onbirde
hükümet avlusunda içtima edecekler-
dir. İçtimaada, İnceoğlu Hamit Şevket
Bey, bir nutuk irad edecek, müteaki-
ben alay, kışlayı selamlayarak şehrin
maruf caddelerini tanzim edilen prog-
ram mucebince dolaşacaktır.

Alay, Terbiye-i Bedeniye muallimi
Nuri Bey tarafından idare olunacaktır.

2) Hane ve dükkânlar açık olacak

ve kamilen tezyin edilmiş bulunacak-
tır.

3) Öğleden sonra saat
ikiden üçe kadar beledi-
yede tebrikat kabul
edilecektir.

4) Gece mahalli
eğlencelerle
Cumhuriyet idaresi-
nin sene-i devriyesi
tesif edilecektir.

5) Kışla meyda-
nında belediye tara-
fından havai fişekler
atılacaktır.

Cumhuriyet için
İzmir’deki ilk

kutlama programı

Cumhuriyet için
İzmir’deki ilk

kutlama programı

Cumhuriyet için
İzmir’deki ilk

kutlama programı

Cumhuriyet için
İzmir’deki ilk

kutlama programı

Cumhuriyet için
İzmir’deki ilk

kutlama programı

Cumhuriyet için
İzmir’deki ilk

kutlama programı

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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İzmir’in
en
güzel

noktalarından birin-
de tarihi bir bina…
En üst katta teraslı

muhteşem bir
ofis… En nihayetin-

de zevkle döşenmiş,
içinde sanat barındıran
bir çalışma alanı ve

karşımda Banu
Vardar
Tosunoğlu.

Banu
Hanım
büyük
serma-
yelere

yön veren

başarılı bir ticaret hukuku uzmanı. Onu diğer
meslektaşlarından farklı kılan bazı özellikleri
var. Hırslı, pozitif enerji sahibi, akademisyen
kimlik sahibi, kültürlü ve tüm yoğunluğunun
arasında başarılı bir anne… İşte size keyifle
okuyacağınız bir röportaj;

��  Biraz&kendinizi&tanıtır&mısınız?
İzmirliyim. Çok tipik bir İzmir çocuğu

olduğumu söyleyebilirim(gülüşüyoruz).
Karataş tarihi asansör doğumluyum. Giritli ve
Arnavutluk göçmeni bir aileden geliyorum.
Türkiye’ye gelip denklik aldıktan sonra
Alman Devlet bursuyla Almanya’da hukuk
eğitimi aldım. Bir süre bu ülkede çeşitli danış-
manlık ofislerinde çalıştım. Ardından
Cambridge Üniversitesi’nde uluslararası eko-
nomi hukuku üzerine master yaptım. Bir süre
akademisyenlik yaptıktan sonra yine
İngiltere’de anonim şirketlerdeki azınlık hisse
sahibi hissedarların haklarına ilişkin doktora
yaptım. Hem uluslararası hem de ulusal ola-
rak ticaret hukuku üzerine çalışıyorum.
Yabancı yatırımcılarla yoğun bir şekilde iş
yapıyoruz. 

��  Yaptığınız&iş&arka&arkaya&gelen&karmaşık
cümleleri&ve&kalın&kitapları&çağrıştırıyor.&Böylesi
bir&iş&size&neler&hissettiriyor?

Çok mutluyum ve işimi çok seviyorum.
Dünyaya bir kez daha gelsem herhalde aynı işi
yapardım. Neden? Çünkü bu işi yaparken
keyif alıyorum. Bizim işimiz akıl vermek.

Dünyada birileri için düşünüp konuştuğunuz
ve para kazandığınız çok az iş vardır. Keyifli
geliyor bana. Güncel hayatta ticaretteki
sorunlarla ilgilenmek, sorunların oluşmasını
önlemek ya da iş dünyasının bir yerinde yer
almak bence çok keyifli.

��  İşinizde&sizi&zorlayan&noktalar&neler?
Çok fazla var. En başta müvekkillere belli

kavramları anlatmak diyebilirim. Türkiye’de
müvekkiller danışmanlık hizmetlerinin ne
olduğunu bilmiyorlar. Çoğunlukla sorun oluş-
tuktan sonra avukata gitmek gibi bir teamül
var. Bizim önleyici de bir görevimiz var. Sorun
oluşmadan önce bizden görüş alınsa iddia edi-
yorum problemlerin büyük kısmı önlenebilir.

��  Sorunum&yoksa&neden&avukata&para&vere-
yim&mantığı&diyebilir&miyiz?

Aynen öyle ama bu yanlış mantık. Bence
sorun oluşmadan bir avukata para vererek ile-
ride daha büyük para vermenin önüne geç-
mek daha doğru.

��  Ortada&büyük&paralar&varken&yönlendirdi-
ğiniz&insanların&size&güven&duymasını&nasıl&sağ-
lıyorsunuz?

Doktorunuz, avukatınız, diş hekiminiz en
çok güvenmeniz gereken kişiler. Herkesin
anlaşabileceği tarz bir avukat var. Benim tar-
zım biraz daha Alman tarzı. Düşündüğünü
net söyleyen bir avukatım. Müvekkil de detay-
lı olarak bilgilendirileceğini hissettiği anda
dahi mutlu oluyor ve güven ortamı oluşuyor.

17 Ağustos
ve derken 3
ay sonra 12

Kasım depremle-
ri... 2 çocuğu-
muzla yaşadığı-
mız depremler-
den sonra hayata
farklı açılardan
bakış...

Altı ay sonra
dağılmış ailemizi
bir araya getire-
bilmek için evimi-
zi bin bir güçlük-
lerle İzmir'e taşı-
dık. Öylesine bir
taşınmaydı bizim-
kisi. Bir evimiz
olsun işimizi
devam ettirelim...
Kimseyi tanıma-
mıza gerek yok...

Dedim ya
insan bir şeyleri
yaşadıkça farklı
bakış açılarıyla
görüyor hayatı,
her yaşantı yeni
değerler katıyor
insana.
Çocuklarımın
hep çocuklukları-
nı yaşamasını
istemişimdir.
Hırsları olmasın
içlerinden geldiği
gibi davranıp
doya doya oyna-
sınlar. Yeni bir
hayata merhaba
derken oğlum ilk-
öğretim son sını-
fa deprem nede-
niyle devam
etmediği halde
Anadolu Lisesi
sınavlarını büyük
başarıyla kazan-
mıştı. Aynı başa-
rıyı destek alma-
dan sürdüreceği-
ne inandığım
kızımın okul

dışında dershane-
ye yazılıp yaşa-
mını yalnız ders-
lerle geçirmesini
istememiştim. Bir
gün kızım geldi
ve "Anne benim
hayatımla oynu-
yormuşsun.
Lütfen benim
başarılarıma
gölge olma ve
beni dershaneye
yazdır" dedi.
Tüm karşı çıkışla-
rıma rağmen
dershaneye yazıl-
dı ve çocukluk
günleri elinden
aktı gitti... 

Son yıllarda
özellikle gençler-
de depresyon
sayısındaki artış
dikkat çekiyor.
Çocuklukları elle-
rinden alınan
büyümüş ama
çocukluklarına
doymamış genç-
lerimizi üzülerek
mesleğim gereği
yakından izliyo-
rum. Büyümüş
ve omuzlarına
yükler bindirdiği-
miz gençlerimiz
omuzları çök-
müş, omurilikleri
eğilmiş biçimde
dolaşıyorlar.
Endişe göbek
adı, gelecek kay-
gısı soy isimleri
olmuş.

Bazıları yükler

ağır gelince sil-
kinmiş ve bırakı-
vermişler yükleri,
aynı bir atın
üstündeki insanı
fırlatması gibi.
İşte o yükü fırla-
tanlar sorumsuz,
tembel, iş bilmez
diye adlandırılmış
bizler tarafından.
Bir süre ağır yük-
ler taşıyan o
minik  yürekler,
yüklerinden kur-
tulmayı öğrenin-
ce hiç yük taşı-
maz olmuşlar.
İdealleri, hedefle-
ri gelişmemiş,
günlük yaşayan
yürekler olarak
hayata tutunuver-
miş gibi görün-
müşler. 

İşte o yürekler
gelir bazen, "dep-
resyondayım, hiç
amacım yok, çok
mutsuzum" der...
Yardım çığlığıdır
bu. Aynı SESİMİ
DUYAN VAR
MI? der gibi...
Ben de onlara
"Yarın güneş
sizin için doğa-
cak, her karanlı-
ğın ardında mut-
laka ışık vardır"
derim.
Diyeceğim...
Diyorum...
Duyuyorum...
Mutlu GÜLÜM-
SEMELER…

SESİMİ DUYAN 
VAR MI?

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

İzmir’in
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ihtiyacı var

İzmir’in
kalifiye 
insanlara
ihtiyacı var

İzmir’in
kalifiye 
insanlara
ihtiyacı var

İzmir’in
kalifiye 
insanlara
ihtiyacı var

İzmir’in
kalifiye 
insanlara
ihtiyacı var
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��  Müvekkillerinizin,&yaşadıkları&farklı&coğ-
rafyalardan&kaynaklı&profil&değişimi&var&mı?

Var tabii. Yabancılarla Türkler arasında
bariz farklar var. Elbette Türkiye’de iyi bir
genç nesil geliyor, daha kalifiye bir atmosfer
oluşmaya başladı. Yine de temel olarak
konuya yaklaşım ve zihniyetin getirdiği farklı-
lıklar var. Örneğin Almanlar sorun oluşma-
dan her şeyi yapmaya çalışırlar ve avukata
mutlak bir güvenleri vardır. İzmirliler biraz
rahattırlar, İstanbullular biraz daha hızlıdır.
Elbette her grubun kendi içinde istisnası
olduğu gerçeğini de es geçemeyiz.

��  Borsa&ile&ilişkileriniz&nasıl?
Borsada halka arz süreçlerini takip ediyo-

rum. Kurumsal yönetime çok inanan biriyim
ve müvekkillerime borsanın spekülatif kıs-
mından ziyade halka arz süreçlerine ilişkin
yardımcı oluyorum. 70 binin üzerinde anonim
şirketi var Türkiye’de. Bunların büyük bir
bölümü finansman yönetimi olarak banka
kredisini kullanıyor. 400 civarıysa halka arzı
finansman yönetimi olarak kullanıyor. Belli
projelerde banka kredisinden ziyade halka
arzı bir finansman yönetimi olarak kullanma-
lıyız. Bu konuda ben de İstanbul Borsası ile
çalışıyorum ve lisans sahibiyim. Kurumsal
yönetim bizim için çok önemli.

“Borsaya�sotelenme�artacak”
��  Peki&ya&şirketlerin&son&zamanlardaki&bor-

sadan&çıkma&eğilimleri?
Borsa sadece finans kaynağı elde etmek

için bir araç olarak görülmemeli. Aslında
bütün olarak uzun vadede o işletmeyi kurum-
sallaşmaya taşıyan yöntem olmalı. Bizde
henüz bunlar çok oturmadığı için sancılı
süreçler olabiliyor. Sorun yaşayanlar da

çıkma eğilimi gösterebiliyor. Buna rağmen
önümüzdeki süreçte borsaya sotelenen şirket
sayısı artacak. Bunu da şuna dayanarak söylü-
yorum ki; Ticaret Kanunu bir parça
Anglosakson sisteme döndü. Bu sistem de
pazar yönelimlidir ve Türkiye bu sistemde
payını artırmak zorunda. 

��  Türkiye’ye&gelmek&isteyen&yatırımcılar&ilk
olarak&neyi&öğrenmek&istiyorlar?

Bir kere Türkiye’de hukuka ne kadar
güvenip güvenemeyeceklerini öğrenmek isti-
yorlar.

��  Siz&nasıl&cevaplıyorsunuz?
Mümkün olduğu kadar mahkemelik

olmamalarını öneriyorum. Her ne kadar
mahkemeler iyi niyetli çalışsa da inanılmaz
bir iş yüküne sahipler. Buradan kaynaklı
aksamalar da müvekkillerin işine gelmiyor.

��  Neden&İzmir’i&tercih&ettiniz?
Geldiğimde yanlış yerde olduğumu söyle-

yen önemli işadamları vardı. Ben bu konuda
savaşımı sürdürüyorum. İzmir doğru bir yer
ve burada bir şekilde uluslararası ticaret var.
İzmir’de kalifiye insanlara ihtiyaç var.

��  İçinde&bulunduğunuz&alanda&kadın&olmak
nasıl&bir&duygu?

Çok güzel bir duygu… Elbette belli
kemikleşmiş tutucu yapılarda kadınlar olarak
sözünüzü dinletmeniz zor ama sonuçta zoru
başarmak insana daha büyük keyif verir öyle
değil mi?

“İzmirliler rahat, İstanbullular hızlı”

Sohbet sırasında
İzmir’in kimilerince
kanayan yarası ve
bazılarınca da kla-
sik geyiği olan
“İzmir nasıl iler-
ler?” sorusunu da
masaya yatırıyo-
ruz. Vardar’ın
cevaplarıysa dikkat
çekici;

“Bir kere daha
fazla yatırıma ve
yatırımcıya ihtiyaç
var. Bir de galiba
daha fazla enerjik
olmalıyız. Bir şey-
leri başkalarından
beklemek olmama-
lı. Elbette bir
takım zorlukları
vardır ama ben
enerjiden yanayım
ve ilerlemeliyiz.
Şehri mutlaka iyi
tanıtmalıyız.
Lojistik, turizm,
tarih ve tarım gibi
konularda İzmir’e
özgü kavramları
gösterebilmeliyiz. 

“İzmir’in 
yatırımcıya 

ihtiyacı var”

“Önceliğim kızım”
Zorlu ve hızlı iş hayatının

içinde Banu Vardar’ın esas önce-
liği ise kızı. Hayatının en önemli
noktasının ve hatta bombasının
ne olduğunu sorduğum Banu
Hanım bu durumu kendi kelime-

leriyle şöyle
anlatıyor;

“İşimden
önce neyin gel-
diği sorusuna
kızım cevabını
veririm. Kızım
ve ailem diye-
bilirim. Bir
numaralı önce-
liğim tüm kari-
yere ve yoğun
iş hayatına rağ-
men kızım

diyeceğim. Benim hayatımın da
bombası o çünkü.”

Banu
Vardar

Tosunoğlu

Burak
Cilasun

Toplumda beyaz yakalı kavramının İzmir’e bembeyaz yakalı
olarak tecellisi bir hukukçu Banu Vardar Tosunoğlu. İş dünya-
sına dair mesajları ve tespitleri de oldukça dikkat çekici.
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YENİ İŞ
PİYASASI:

SOSYAL MEDYA
İK çözümlerinde küresel lider Adecco

Group, #SocialRecruiting- Sosyal Medya
Çağında İş arama, Dijital İtibar ve İK
Uygulamaları üzerine bir makale yayın-
ladı. Araştırmanın ana bulguları sosyal
medyanın yeni iş piyasası olduğunu ve
artarak gelecekte de olmaya devam
edeceğini gösteriyor. Araştırma, bugüne
kadar bu alanda yapılmış en kapsamlı
çalışma olma özelliğini taşıyor.

Adecco’nun yürüttüğü araştırmaya
göre 2013 yılında işe alım aktivitelerinin
yarısından fazlası (%53) sosyal medya
üzerine odaklanılarak internet üzerin-
den gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.
Ayrıca araştırma adayların sosyal
medya itibarlarının önemli olduğunu ve
işe alım yapacak olan kişilerin genellikle
değerlendirme yapmak için sosyal ağları
kullandıklarını doğruluyor.

Türkiye’nin en büyük gaz beton üreticilerinden AKG Gaz
Beton, Türkiye'nin modern ve öncü mimarlarından Bahadır Kul’u
İzmir’deki söyleşide sektör temsilcileri ile buluşturdu. Kul, İzmirli
mimarlarla tecrübelerini ve meslek ile ilgili püf noktaları pay-
laştı. AKG Gaz Beton’un ev sahipliğinde İzmir Mimarlık
Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Bahadır Kul, tasarladığı
projelerini ve mega yapılarda tasarım inceliklerini anlattı.
Söyleşide İZMİMOD’un seçkin üyeleri ve AKG Gaz Beton’un
seçkin davetlileri de yer aldı.

Kul’un tecrübelerini paylaştığı keyifli söyleşi yoğun ilgi
görürken, genç mimar adayları Kul'u soruları ile terletti. Orga-
nizasyon, söyleşinin ardından düzenlenen kokteylle son buldu.

KUL, İZMİRLİ MİMARLARLA BULUŞTU

Özellikle son 10 yılda hükümet
tarafından yoğun bir biçimde
gerçekleşen özelleştirme uygula-

maları, Konak’ta tam aksi istikamette
seyrediyor. İzmir ekonomisinin esnaf
boyutuyla ve tarihi kimliğiyle belkemiği
olan ilçede belediyenin yeme-içme sek-
törüne girerek işletmeciliğe soyunması
esnafın tepkisini çekti. Bir önceki baş-
kan olan Hakan Tartan döneminde
açılan Çınartepe Rekreasyon Alanı,
yapılan birtakım düzenlemeyle
kurdele kesilip 2. kez açıldıktan
sonra restoran-kafe uygulama-
sını da hayata geçirdi.

Maksat kadro
oluşturmak mı?

Atillaspor’un tesisin-
de de 58 yıllık kulüple
barışmak yeri-
ne kafe işleten
belediyenin
Çınartepe’de
de benzer bir
uygulamaya
geçmesi akıllar-
da soru işareti
oluşturdu.
Restoranlarında ve

kafelerinde kahvaltı servisi
yapan esnaflar, belediye-
nin kendi vergileriyle ken-
dilerine karşı haksız reka-
bet yaratacak şekilde ilçeyi
afişlerle donatmasına
isyan ettiler. Sektör tem-
silcileri, “Belediye, söz
verilen kadroları doldura-
bilmek için mi işletmecili-
ğe girdi?” sorusunu dile
getirirken, bu uygulama-
nın yayılmasına karşı da
endişelerini dile getirdi.
Çınartepe’deki sisteme
vatandaşın bakışıysa biraz
daha farklı oldu.
Vatandaşlar belediyenin
bu tarz bir hizmet verecekse daha
ucuza vermesi gerektiğini savundu.

“Böyle bir hareket
etik değil”

Konuya ilişkin Ben HABER’e
görüş bildiren Türkiye Lokantacılar ve
Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut

Yenice, belediyenin res-
toran ve kafe işletmesini
sert bir dille eleştirdi.

Yenice, “Belediyenin
bu tarz bir sisteme dâhil
olması bana göre çok şık
bir hareket değil.

Böyle bir durumda
belediyenin esnaflığa
soyunması haksız rekabe-
ti körüklüyor. Yerel
yönetimlerin asli işi
lokantacılık yapmak ve
buradan kar elde etmek
değil, esnafa bu yönde
imkânlar sağlamaktır.
Böyle bir hareket etik
değildir, tepkiliyiz ve

haklı olarak karşıtız.
Vergisini veren, piyasada yer alan

onlarca esnafın arasında böyle işler
yanlış. Vatandaşlar belediyeden bu
kadar hizmet beklerken, memleketin
sokaklarında bu kadar çok işporta var-
ken, sırf personel çalıştırmak için bunu
yapmak doğru değil” dedi.

Son aylarda kimi icraatlarıyla tepki gören Konak Belediyesi şimdi de 20
çeşit yiyecekten oluşan kahvaltıyı 12 liraya satmasıyla gündeme oturdu.

KONAK’TA HAKSIZ
REKABET İSYANI

BİR TIKLA BİNLERCE ANTİKA
2007 yılında Alaçatı’da Türkiye’nin ilk müzayede oteli Sesil

Otel’i ve ardından 2012 yılında da İzmir’in 8.500 yıllık tarihinde
kurulan ilk Müzayede Evi Sesil Müzayede Evi’nin kurucusu
Hüsran Akıllıoğlu, bundan böyle antika severleri
sattimsattim.com.tr üzerinden binlerce eserle buluşturacak.

Antika meraklıları Sattimsattim.com.tr’de çeşitli dönemlere
ait Türkiye’den ve yurtdışından mücevherler, saatler, haçlar, takı-
lar, takı kutularının yanı sıra mobilyalar, biblolar, piyano, çay
takımları, lambalar, aynalar, avizeler, tablolar ve porselen takım-
larına ulaşabilecekler. Ayrıca çeşitli cam objeler ve oyuncaklar da
meraklılarına sunulacak.

Oya
Tüzün

Sema
Pekdaş

Aykut
Yenice

Hüsran
Akıllıoğlu

Bahadır
Kul

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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KOÇ: İş yerinizde
atikliğiniz dikkat
çekiyor. Yorucu bir
dönemi dinlenmek
için sakin saatler

yaratarak başarabilirsiniz. Aşk ve
evlilik ilişkinizde problemleri
partneriniz ile çözmeye çalışın.
Para harcama konusunda tutum-

lu olunuz.
BOĞA: Aşk hayatı-
nız sürprizlere gebe.
Ya çok mutlu ede-
cek kısa süreli geliş-
meler ya da hızlı bir

şekilde sizi gerecek sözlerle dolu
bir ay. İş hayatınızda stresli daki-
kaları problemlerden kaçarak
değil daha çok muhatabınızla

konuşarak çözünüz.
İKİZLER:
Yaşamınızda bazı
tercihler yapmak
zorunda kalacaksı-
nız. Sezgilerinizi
daha güçlü kullan-

maya eğiliminiz sayesinde doğru
kararlar vereceksiniz. Aşkta ve
parada şansları iyi değerlendirin.
Romantizm ile ilgili şanslı bir

aydasınız.
YENGEÇ: Aşk konu-
sunda oldukça şanslı
sayılabilecek bir ayda-
sınız. Toplu para
kazanmak ile ilgili giri-

şimlerinizde dikkatli olun.
Ailenize zaman ayırın ve mide
bağırsak bölgesini rahatlatıcı bes-

lenin.
ASLAN: Özel yaşa-
mınızdaki maddi
manevi kayıplar ile
ilgili tesellilerin çoğa-
lacağı bir aydayız.
Özellikle sağlığınıza

dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk
hayatınızda merhamet ve ilginin
artması sizi iyi hissettirecek.

BAŞAK: Kilo problemi
yaşayan başak burcu
insanları bu ay özellik-
le kilolarını bir sağlık
problemi olarak görüp
iyileşmeyi hedeflemeli-

dir. Kilo verme sürecini mutlaka
bir doktor kontrolünde yapmalı-

dır. Aşk ve romantizm konuların-
da şanslı bir aydasınız.
TERAZİ: Aşk ve
romantizm konusunda-
ki ani gelişmeler çok
hoşunuza gitmeye baş-
ladı. Gelirinizin artma-
sı ile beraber yeni mobilya, ev
eşyası ve ofis için lüks harcamalar
ile ilgili dikkatli olmanız gerek-

mektedir.
AKREP: Aşk hayatı-
nızı ve partnerinizin
geçmişini fazlaca
merak etmek size
mutluluk getirmeye-

cek. Para biriktirme konusunda,
özellikle harcamalarınızı göze ala-
rak strese girmeden dikkatli dav-
ranınız.

YAY: Evinizin ihti-
yaçlarını abartılı bir
şekilde karşılama eği-
liminiz yerine, bütçe-
nizi, bu kış sevdiğiniz
ile beraber kış sporu

yapabilecek bir aktiviteyle değer-
lendiriniz. Aşk konusunda şanslı
bir dönemdesiniz. Romantizm
için fırsatları iyi değerlendirin.

OĞLAK: Evliliğiniz
ile ilgili dışarıdan
gelen yorumları ne
kadar engellemeye
çalışsanız da, evliliği-
nizdeki problemler

kendini çok belli ediyor. Para
kazanma ve biriktirme konusun-
da olumlu etkiler var.

KOVA: Yeni iş ola-
nakları ve yeni insan-
lar size iyi geliyor.
Evlilik kararı alan
Kovalar mutlaka iyi

bir planlama yapmalılar. Para
kazanmak ve parayı yönlendir-
mek konusunda bir bilene danış-
malısınız.

BALIK: Ani başlayan
aşk ilişkiniz ve ani
biten bu ilişkiniz sizi
yorabilir. Aileniz ile
ilgili dedikodulara
fazla bulaşmayıp göz-

lemci kalırsanız lehinize gelişme-
ler oluyor. İş başvurularınızla ilgili
firma seçiminde dikkatli olun.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

TİMSAH: Ortak alanlarda,
ortak çalıştığınız insanların
size olan güvenleri her geçen
gün artıyor. Para kazanmak
için kariyerinizi yükseltecek

yeni öğrenme alanlarına yönelmeniz lehini-
ze olur. Tutamayacağınızı anladığınız sırla-
ra kulak kabartmayınız.
RÜZGAR: Kol bacak ağrıları
için en kısa sürede doktor des-
teği alın. Annenizin sağlığı ve
genel olarak sağlık problemleri
gündeme gelebilir. Kendinizi
fazla yormayın. Sanat aktivite-
leri için uygun bir ay.

GECE: Aşk hayatınızda olup
bitenler bazen içinize sinmi-
yor. Özellikle fevri tavırlardan
kaçınmakta fayda var. Evinize
gösterdiğiniz özeni artırmanız
gerekir. Düşündüğünüzden
fazla sorumluluk almaya eği-

limlisiniz. Yeni bir yatırım ve eşya almak
için uygun zamanı bekleyiniz.
TOHUM: Evcil bir hayvan
almanın tam zamanı olabilir.
Özellikle kendinize yeni bir
çevre edinmek için güzel
zamanlar sizi bekliyor. Yakın
çevreniz sizi yeni insanlarla
tanıştırmak için harekete geçmiş durumda-
lar. Beslenmenize dikkat ediniz.

YILAN: Kitap okumak için
harika bir ay. Özellikle ruhu-
nuzu, hislerinizi, kendinizi
anlamak için yeni kitaplar,
seminerler size çok iyi gele-
cek. Özellikle yeni insanların

kattığı manevi değer, mesleki durum ve
yaşamınızla ilgili yeni kararlar almanıza yol
açabilir.

ÖLÜM: Seyahat etmek ve alışveriş yapmak
için daha temkinli olmanız
gereken bir aydasınız. Aşk ve
romantizm konusunda fazla
beklenti içerisine girmek
yerine ruhunuzun gerçekte
ne istediğine kulak verin.

GEYİK: Yeni işiniz ve kariyer
yolculuğunuz sizi oldukça sürp-
riz noktalara taşımaya gebe
gibi görünüyor. Emeklerinizin
sonucunu ödüller ile maddi
karşılıklarla alıyorsunuz. Aşk
konusunda şanslı bir ay. Aileniz ile iletişimi-
nizdeki pürüzler giderilmiş durumda.
TAVŞAN: Ailenizden birtakım beklentileri-

nizi karşılamalarını beklemek
yerine daha makul olup sizin
bunları karşılamanız daha az
üzülmenizi sağlayacaktır. Aşk
yaşamınız sizi yine kararsız-
lıkların içine itebilir.
SU: Aşk ve romantizm konu-

sunda çok şanslı bir ayın içindesiniz. Çok
şanslısınız. Bu ay özellikle yeni-
lik yapmak istediğiniz alanlar-
da küçük pürüzlerle karşılaşa-
cak ve işlerinizi kolayca bitire-
ceksiniz. Üst solunum yollarına
dikkat edin ve bol bol kalitesi
yüksek su tüketin.
KÖPEK: Karşı cinse olan tavırlarınızın her
zaman doğru ve direkt anlaşılması elbette
mümkün olmayabilir. Sizin yapmanız gere-

ken en önemli konu sizin
entelektüel yapınızın karşı
tarafça anlaşılamayabileceği-
ni kabullenmenizdir.
Üzülmeyi seçmek yerine
günde 15 dk egzersizi seçer-

seniz kendinizi ödüllendirmiş olacaksınız.
MAYMUN: İnsanlar size karşı ön yargı bes-
leyebilir. Yeni iş ortamı edinmiş olan
Maymun insanları yeterince
güven toplamak zorunda oldu-
ğunuz bir dönemdesiniz. Aşk
için harika bir ay. Romantizm
fırsatlarını sağlığınızı korumak
şartıyla değerlendirebilirsiniz.
YOL: Yeterince güvenmeden ilişki geliştir-
mek çok size göre değil. Bu sebeple bitirdi-

ğiniz ilişkilerden geri dönen
kişilerle dikkatli diyaloglar
kurun. Aşk hayatınızda ileri
gittiğinizi düşünebilirsiniz.
Bunun yerine ne kadar anla-
yışlı ve empatik olmanız

gerektiğine odaklanın. Naif biriyle aşk yaşa-
mak size çok iyi gelecek.
KAMIŞ: Kariyer yaşamınızdaki
atılımınız sizi ruhsal anlamda
da iyileştiriyor. Yaşamınıza
dahil ettiğiniz aşk ilişkileri bir
süredir sizi üzüyor olabilir.
Ama aslında geç kalınmış bazı yaşanmışlık-
ları size öğretiyor olabilirler. Entelektüel
açıdan kendinizi daha da geliştirmeniz
gereken bir ay. Aşk için acele etmeyin.
Seçici olun.

JAGUAR: Paranızı doğru
değerlendirememekten şika-
yetçisiniz. Enerjinizi şikayet
ederek harcamak yerine bir
bilene danışsanız daha iyi
olacaktır. Aile içi iletişimde
çatışmalar her an olabilir.

Yeter ki siz büyümesini engelleyin. Daha
içten yapılmış bir empati problemleri kolay-
ca çözmenizi sağlar. Aşk hayatındaki gelgit-
leriniz devam ediyor.

KARTAL: Kariyer yolculuğu-
nuzda ailenizin müdahaleleri
sizi olumsuz etkiliyor. Sabırlı
olun bunun için öfkelenme-
nize gerek yok. Evli Kartal

insanları hamile kalmak için uygun günler
olabilir veya sürpriz gebelikler yaşanabilir.
BAYKUŞ: Sizi gerçekten seven
ve gerçekten anlayan bir eş bul-
mak en çok ihtiyaç duyduğu-
nuz şey. Bu ay sizi eşinizin aile-
sine karşı daha içten ve daha
kibar olmaya davet ediyorum.
Yalnız Baykuş insanları aşkı
bekliyorlar.

TOPRAK: Özgüveniniz
oldukça iyi. Para akışınız
güzel. Evli Toprak insanları
kadınlık bölgesi ile ilgili dok-
tor kontrolünde daha mutlu
bir cinsel yaşam için bazı

tüyolar öğrenebilir. Bekar Toprak insanları
evlenme teklifi almak ve şaşırtıcı şekilde
sevgilisi olanların ani ayrılmalar yaşayabile-
ceği, enerjisi uç bir ay.
FIRTINA: Aşk için şanslı sayı-
labilecek bir aydasınız. Bir çok
Fırtına insanı bu ay evleniyor.
40 yaş üstü kadın Fırtınalar aşk
hayatınız oldukça canlanabilir.
Bu ay arkadaş davetlerinizi bu yüzden
ihmal etmeyin.
IŞIK: Entelektüel gelişiminiz çevrenizin

dikkatini çekiyor. Özellikle
çok konuşkan olmaya başladı-
nız. Sürekli insanlara bir şeyler
öğreten danışman rolündesi-
niz. Bu çok iyi. Kıskançlıkları
da hesaba katınız lütfen. Aşk
hayatınız bir sürü güzel sürp-

rizle dolu.

Maya Burcunuzun aylık yorumu:Alis’in Kehanetleri
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ESRA: Oldukça dengeli, eşitliğe inanan, karşısın-
dakilere güvendiği sürece fikirlerini açıklayan ve
duygularını belli eden bir kişidir. İnsanlara ger-
çek düşünce ve duygularını açtıktan sonra iç
dünyasında doğru mu yaptım yanlış mı yaptım
muhakemesini yersizce abartır ve sonuç olarak
bir işi yapıp yapmayacağına karar verir. Esra
ismi taşıyan kişinin aşk, para ve kariyer konula-
rında enerjisini güçlendirecek ikinci bir isme
daha ihtiyacı vardır.
RAYGAN: Kararsızlık psikolojisinden kurtulmak
için uzun yıllar kendisiyle mücadele vermiştir.
Ekonomik problemlerine rağmen küllerinden
yeniden doğmayı zamanla başarır. Erken ve hızlı
karar alamaz. Aldığı andan itibaren de güçlü ve
lider özelliğini ön plana alarak kararı uygulama-
ya geçirir. İyi ve sevecen bir annedir.
Duygularını aile bireylerine ifade konusunda

zorlanabilir. Ama heyecan verici insanlarla
olduktan sonra hızlı gelişir.
ŞÜKRAN: Duygularını karşı cinse nasıl ifade ede-
ceğini bilemeyebilir. Empati yeteneğini arttırırsa
aşk ve evlilik hayatı daha sevecen ve daha
romantik geçer. Kariyer, eğitim vb yaşantısında
yükselmek için çok fazla enerji tüketmek zorun-
dadır. Bulduğunda ikinci kişi kalarak perdenin
arkasından yöneten kişi olmaya çalışır. Girişmek
ve kurmak için ne kadar çok efor sarf etse de en
nihayetinde güvendiği insanlarla beraber oldu-
ğu sürece ayakları yere sağlam basan işler yapa-
caktır. Şükran ismi taşıyan kişinin aşk, para ve
kariyer konularında enerjisini güçlendirecek
ikinci bir isme daha ihtiyacı vardır.
FIRAT: Oldukça sakin mizaçlı görünür. Kolay
sinirlenir ve dilinin kemiği çoğu zaman yoktur.
Kırılgan ve alıngan yapılı bu kişiler daima aile

gibi sevgi alışverişi olan arkadaşlık, dostluk iliş-
kileri isterler. Kararsız kaldıklarında daima
bilinçli kişilere yönelirler. Şakacı, gülmeyi seven,
üretici, sanatçı ruhlu, asi yanları dikkat çeken ve
mistik konulara fazla eğilimli kişilerdir. Para
biriktirmek ve yönlendirmek konularında yete-
neklidirler.
ÇETİN: Eğlenmeyi, eğlendirmeyi çok sever.
Bazen çok aksi, sinirli ve kuralcı gibi görünse de,
aslında eğlenerek iletişim kurmayı çok sever.
Güvenmek onun için çok önemlidir. İnsanları
sakinleştiren güzel bir enerjisi vardır. Ailesine
karşı bağlılığı ve sorumluluklarını yerine getirişi
örnek alınmalıdır. Ne iş yaparsa yapsın mutlaka
ayağını yere sağlam basmak için çok çaba sarf
eder. Aşk konusunda şanslı olabilmek için eğlen-
ce merkezlerinde değil de daha sanatsal ortam-
larda partner edinmelidir.

Sevgili Ben Haber okuyu-
cularımız hepinize sonba-
har güzelliğinde bir mer-

haba.
Sıcak, deniz, güneş keyfi

ile dop dolu yaz aylarını
geride bıraktık. Pek çoğumuz
yaza özel forma girme, kilo
verme çabaları sarfettik. Bir
kısmımız başarılı olduk, pek
çoğumuz yaz boyunca kilo
almamayı hedefledik ama
tüm bunlara rağmen pek
coğumuz da bu konuda
başarılı olamadık.

Yememeliyim, tamam
bugün yedim yarın dengeleye-
ceğim, yok bu hafta geçsin,
tatilim bitsin, pazartesi bir
gelsin, şu olsun, bu olsun
derken belki de verdiğimiz
sözleri unutmuş, irademizi
kaybetmiş ve tüm kontrolü
elden kaçırmış olduk. Sonuç;
alınmış kilolar, tartıda yük-

selmiş rakam, asılmış suratlar
oldu.

Şimdi üzülmek, pişman ve
karamsar olmak yok. Hemen
tüm kararlılığımızı devreye
sokmalı, emin ve kesin adım-
larla yazın aldığımız kiloları
vermeye başlamalıyız. Üstelik
tam zamanı. Çünkü Kurban
Bayramı tatilini de geride
bıraktık. Ekim ayıyla başlayıp
Mayıs ayı sonuna kadar olan
süreç kilo vermenin altın
dönemidir. Mutlaka yarar-
lanın.

ATILACAK İLK
TEMEL ADIMLAR

Bugün itibariyle uyanınca
her sabah bir bardak ılık suya
2 tatlı kaşığı nar veya elma
sirkesi ekleyip içmeye başlı-
yoruz.

Günde 2 -2,5 litre su iç-
meye özen gösteriyoruz.

Aşırı çay, kahve, gazlı içe-
cek tüketmeyip, günde bir
şişe maden suyu içmeyi de
ihmal etmiyoruz.

Günde minimum 4, mak-
simum 6 öğün düzenli beslen-
meye başlıyoruz.

Kahvaltıyı en geç 09.00’a
kadar yapmış bitirmiş oluyo-
ruz, ne kadar erken o kadar
iyi.

Akşam yemekleri mutlaka
19.00’a kadar bitmiş olmalı
ve yemekten sonra meyve
yasağı var, hepimiz unut-
madan özenle uyguluyoruz.

Yeşilçay veya beyaz çay,
ıhlamur, kuşburnu, tarçın,
zencefil çaylarını tüketmeye
başlıyoruz.

Kekik, biberiye, zerdaçal
kullanmaya başlıyoruz;
salatadan, kızarmış
ekmeğimize, peynirimizin
üzerine, çorbaya, eke-
bildiğimiz her yere kullan-
maya başlıyoruz.

Bir süre tatlı, pasta,
çikolata, kek, kurabiye,
abur cubur hepsine ara
veriyoruz. Onun yerine
badem ve cevizi tüketiyoruz.

Peyniri, süt ve ürünlerini
yarım yağlı olarak kullanıp
light ürünlerden uzak duru-
yoruz. Haftada en az 3 defa
45-60 dakikalık yürüyüşlere
başlıyoruz.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.comYaz kilolarına veda edin

KKaahhvvaallttıı:: 3 çorba kaşığı
yağsız lor veya çökelek 

İçine bol maydanoz, çörek
otu, kuru kekik, biber ve limon

Yanında limitsiz domates,
biber, salatalık

3 ceviziçi
1 fincan beyaz çay
2 dilim ananas
ÖÖğğlleenn:: Doyana

kadar sebze yemeği 
Yanında bir kase

cacık. Sınırsız yeşillikler
söğüş veya salata,
limon veya
sirkeli.

AArraa:: 1 kutu meyveli probi-
otic yoğurt

AAkkşşaamm:: 2 yumurtalı, acı
biberli soğan ve sarmısaklı
menemen veya 200 gram
somon ızgara veya 350 gram

ızgara balık.
1 tatlı kaşığı
zeytinyağlı sirkeli

salata. 1 dilim
çavdar

ekmeği.
AArraa::  Bol tarçınlı 1 bardak

süt. 

UZAK DURMAMIZ GEREKEN BESİNLERUZAK DURMAMIZ GEREKEN BESİNLERUZAK DURMAMIZ GEREKEN BESİNLERUZAK DURMAMIZ GEREKEN BESİNLERUZAK DURMAMIZ GEREKEN BESİNLER
��  Aromalı kahveler ��  Beyaz un, makarna, pilav ��  Çikolata ��  Dondurma 
��  Kraker, kek, kurabiye, pasta, börek, çörek ��  Her türlü gazlı içecek, gazoz,
kola, soğuk çay ��  Kremşanti, hazır soslar ��  Krep ��  Hazır meyve suyu 
��  Reçel ��  Şeker, şurup, şekerleme ��  Waffle ��  Turta ��  Mısır gevreği 
��  Kızarmış patates - kızarmış her şey ��  Cips, kavrulmuş çerezler 
��  Patlamış mısır ��  Salam, sucuk, sosis ��  Fast food ve paketli her türlü ürün

UZAK DURMAMIZ GEREKEN BESİNLER

HAFTADA 2 KİLO VERDİREN 
YAZ SONRASI DİYETİ
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Siz hala daha futbol denilen ‘asrın
oyunu’ adı verilen şu sevimli
topun peşinde koşanları; ‘sadece

futbol’ seyretmeye devam edin.
Ben bu oyunun hikayelerini sevi-

yorum.
Alın size bir tane daha.
Hem de tarihin tozlu sayfaların-

dan.

� � �

1918…
Uruguay’da Montevideo

Limanı’nın dok işçileri sabahın
erken saatlerinde yüklenmeye başla-
mışlardı sırtlarına dünyayı.

Gemiye kadar en az yirmi sefer
yapacaklar ve tonlarca yükü boşaltıp
bir yemek verilecekti kendilerine.
Saat ücreti olarak toplanacak para
gün sonunda ödeniyor ve evde bek-
leyenlerin boğazına bile yetmiyordu.

Binalar alçak, sokaklar dardı.
At arabası vardı birkaç tane

şehirde ve onların da doklara girip
taşıma yapmasına izin verilmiyordu.

En yüksek bina 3 katlıydı ve
üçüncü kattaki ödeme masasına çık-
tıklarında yüksekten başları dönü-
yordu liman işçilerinin.

O akşam ödeme sonrasında çok
düşündü Jose Alfonso Nagazzi.
Paranın çok azını arttırırsa veya iki
saat daha fazladan yük taşıyabilirse
ertesi gün, yani pazar öğleden sonra
tuttuğu takımın maçına gidebilecek-
ti.

Belki de Leandro amcası onu
biletsiz içeri sokardı.

Abdon Porte’yi seyredecekti bir
kez daha.

� � �

Aynı günlerde bir başka kıtada,
Avrupa’nın en ucunda 16 yaşına yeni
girmiş bir delikanlı, takımında parla-
maya başlamıştı.

Josep Samitier’nin adı yeni duyu-
luyordu ve tek hayali vardı:

“Zamora ile aynı yaşta ligde
oynamak ve resimlerinin sakızlardan
çıkması.”

Önsezileri müthiş gelişmiş, mesa-
fe tanımadan kaleye vuruyor ve
hepsi de isabetli oluyordu. Her topa
mutlaka dokunuyor ve hepsi de işi

bitiren paslar atıyordu. Zigzaglar
çizerek sahayı boylamasına geçiyor,
ayağından topu kimse alamıyordu.

Bir gün evine İberik
Yarımadası’ndaki üç-beş arabadan
birine sahip olan bir grup adam
geldi. Araba varoşların yolunda toz
kaldırarak ulaştı gecekondu benzeri
eve. Hepsi de melon şapkalı ve frak
giymişlerdi. Ev halkı şaşkın,
Samitier’nin küçük kardeşi ise ara-
badan korkmuştu.

Gencecik delikanlının gururlu ve
vakur babası dikkatle dinledi adam-
ları. Oğlunu Barcelona takımına
almak istiyorlardı ve bunun için bir
bedel ödemeye hazırlardı. Henüz
kıta Avrupa’sında ne sözleşme vardı,
ne de transfer kelimesi yaşıyordu.

Baba şöyle bir arkaya yaslandı ve
tarihin ilk transfer teklifini cevapla-
dı: “Samitier için çok emek verdim.
Bu günü görmesi için çok çalıştım.

Barcelona dediğiniz takım iyi bir
takım galiba. Olur, ama karşılığında
isteklerim var.”

O sırada annesi, top oynadığı ve
doğru dürüst bir iş bulamadığı için
sürekli azarlanan oğlu ile babasının
ilişkisini düşünüyordu. Formasını
gizli gizli yıkardı annesi.

“Nedir söyleyin” dedi patron
kılıklı olanı ve ilk transfer hamlesi
için ne kadar para isteyeceğini
düşündü 16 yaşındaki genç ve yete-
nekli forvetin babasının.

“Yelekli bir takım elbise ve par-
lak çerçeveli bir Nacar kol saati.”

Bu istek hemen orada belgelendi
ve Josep Samitier tarihin ilk resmi
transferini gerçekleştiren bir belgeyi
imzaladı.

Jose Alfonso Nagazzi aynı saat-
lerde Uruguay’ın Nacional takımının
sahaya çıkan kadrosunda, Abdon
Porte’nin yer almadığını fark etti.

Yıkılmıştı…
4 yıl boyunca hep ilk 11’de yer

alan, taraftarın sevgilisi, inanılmaz
bir oyuncu olan Porte gözden düş-

müştü. Birkaç ay kadroya gir-
mek için çabaladı ama 4

yıl aralıksız oynayarak
seyircinin efsanesi

haline gelmiş
olan Abdon
Porte’ye artık
takımda yer
yoktu.

Başka hiç-
bir iş yapmayı
bilmeyen
muhteşem bir

futbolcu artık
işsiz ve çok zor

durumdaydı.
Nasazzi’nin amca-

sı Nacional stadının gece
bekçisiydi ve statta yatıp kal-

kıyordu. Bazı maçlara bedava gire-
bilmesinin nedeni de buydu liman
işçisinin.

Leandro amca bir sabah erken-
den stadın sahaya açılan kapısını
açtı.

Gün yeni ışıyordu.
O gün oynanacak maç için heye-

canlıydı ve biraz sonra oraya gelecek
binlerce insanın sonsuz çığlıklarını
duymadan önce şöyle bir baktı saha-
ya. Tribünleri dolaşan bakışları orta
yuvarlakta yatan bir karaltıya takıldı.

Oraya doğru yürüdü.
Biri yatıyordu orta yuvarlağın

tam ortasında.
Yaklaştı ve uyandırmak için elini

uzattı. Birden yerde yatan adamın
başının bir kan gölünde olduğunu ve
uyur gibi yatmasının nedeninin ise
sağ elindeki bir tabanca olduğunu
fark etti.

Çevirdi yerde yatan adamı ve
haykırdı acıyla:

“Abdon… Abdon Porte bu…”
Porte’nin silahsız sol elinde ise

bir kağıt parçasını sıkı sıkı tuttuğunu
fark etti.

Açtı ve okudu:
“Karnım aç..”

� � �

Aynı dakikada 4000 kilometre
ötede 16 yaşında bir gencin elinde
de bir kağıt vardı:

“Samitier Barcelona kulübünde
oynamayı taahhüt etmiştir”

1918 sezonu başlarıydı…

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

Bir kağıt
parçasıdır

hayat

BİLİM İLE KARANLIĞIN AYAĞINA
BASMIŞTIR TARİH BOYUNCAA

G
O

R
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Bir film bu…
Adı “AGORA”
İskenderiye kütüphanesinin ve oradaki biriki-

min yakılıp talan edilmesini anlatır. İlk gök bilimine
ait tarihte kaydedilmiş ilk yazılı belgelerinin yok
edilişini anlatır.

Senaryo ve yönetmen ALEJANDRO AMENABAR.
Bir bilim kadını olan HYPATİA’nın hikayesi ve

canlandıran RACHEL WEİSZ.
Olağanüstü görüntüler var filmde ve görüntü

yönetmeni XAVİ GİMENEZ.
Muhteşem bir müzik eşlik ediyor filme ve sen-

fonik orkestrayı yöneten BENJAMİN WALLEİSCH.
Filmin anlatmak istediği; bilimin engizisyon ve cadı
avı mantığının başlangıç noktasını oluşturan bir
rahip bozuntusu ve sonrasında piskopos olan ve
finalde kendini ‘aziz’ ilan ettiren CYRİLL’in gazabıy-
la ilgili.

Hypatia, valinin kızıdır ve Hıristiyanlık Mısır’da
yayılmaya başlamıştır. Oysa Hypatia güneş sistemi-
ne kafayı takmış ve ‘dairesel yörüngeyle’ bu işi
açıklayamayacağını anlamış, ama nasıl açıklayaca-
ğını araştıran bir bilim kadınıdır.

Astrologdur.
Geometri aşkıdır onun.
Bilimin sorgulamak, merak ve ihtiyaç üçgenin-

de geliştiğini bilmektedir. Karşısında ise bilimi red-
deden ve katı ve koyu bir Hıristiyanlık öğretisi

sunanlar vardır.
Din uğruna savaşmaktadırlar.
O nedenle tartışmazlar asla.
İlimin ise şüpheden beslendiğini asla

kabul etmezler. Hıristiyanların paganlara
zulmü ile başlayan hikaye; sonunda gökbi-
limci ve ‘konik kesitler üzerine’ araştırma-
sını tamamlamak üzereyken Hypatia’nın
kapısına dayanır.

Tarihteki ilk ‘RECM’ hikayesi de böyle-
ce gerçekleşir. Bütün yazılı belgeler yakıl-
mış ve yok edilmiştir günah elbisesi giydi-
rilerek.

Tam 1200 yıl sonra 1700’lerin başların-
da Johannes Keppler’in bu bilgilerden
yararlanarak güneş sisteminin gizemini
çözdüğünü biliyoruz.

Oysa Hypatia bunu 1200 yıl önce
İskenderiye kentinde çözmüş ve çözdüğü
gecenin sabahında taşlanarak öldürülmüş-
tür. Bir filmden çok fazlası bu AGORA.

Sanatın topluma verebileceği her şeyi veren
bir film.



Ben TV’nin,
“Hayatla eş zamanlı

televizyon” sloga-
nıya yola çıkışının

üzerinden neredey-
se 3 yıl geçti.

Ben TV, hayatı
ve dünyayı bir

tıkla parma-
ğınızın

ucuna getir-
meye yeni

yayın döne-
minde de

devam
edecek.
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Star’ın umudu Özcan

Türk izleyicisi 2008 yılında günde ortalama 4,4 saat televizyon izler-
ken, internetin yaygınlaşması ve artan online video izleme oranı
etkisiyle bu rakamın günümüzde ortalama 3,9 saate düştüğü görü-
lüyor. Düşüşe rağmen Türkiye, günlük ortalama televizyon izleme
süresi bazında 3,5 saatlik OECD ortalamasının üstünde yer alıyor.

Deloitte’nin Ağustos ayında yayınla-
dığı “Dünyanın En Renkli Ekranı:
Türkiye’de Dizi Sektörü” isimli

araştırmasına bakıldığında; 2013-2014
döneminde Prime Time’da yayınlanan
programların süre olarak dağılımına
bakıldığında yüzde 62,5’lik ortalama ile
diziler ve bunların tekrar bölümleri birin-
ci sırada yer alıyor. Buna ek olarak izleyi-
ciler, farklı dizi temaları arasında en çok
romantizm öğeleri barındıran dizileri
beğeniyor. Dizilerden sonraki kendisine
Prime Time’da en fazla yer bulan prog-
ram türünün ise yüzde 1,7’lik bir pay ile
yarışma ve eğlence programları olduğu
görülüyor.

Eylül ayıyla birlikte yeni diziler, yeni
TV programları bir bir görücüye çıkmaya
başladı. Yayın hayatına başlayan dizilerin
birçoğu yayın akışlarında kendilerine

sabit bir yer bulamadan, ekranlara elveda
dediler. Birçok kanal, iddialı dizilerini
Ekim’e sakladı. Kulaktan kulağa dolanan
“Acun gider, Star biter” fısıltısı reyting
rakamlarına bakıldığında kendini doğru-

ladı gibi gözüküyor. Zira iddialı yapım
“Reaksiyon” dışında Star TV’nin dikkat
çeken yeni bir işi yok. İyi bir izleyici kitle-
sine sahip olan “Güzel Köylü” yazdan
beri süregelen bir dizi.

Star, umutlarını Özcan Deniz’in
bölüm başına 96 bin TL’lik rekor ücretle
anlaştığı “Kaderimin Yazıldığı Gün” ve
Nurgül Yeşilçay-Erkan Petekkaya ikilisi-
nin başrollerini paylaştığı “Paramparça”
dizilerine bağlamış durumda.

Ve anahtar kelime “share”. “Şu beyaz
camda share’in kadar varsın” lafı sanıyo-
rum her şeyi özetleyen çok doğru bir
ifade.

Tüm Kişiler’in kanallara göre Prime
Time reyting sonuçlarına baktığımızda,
Pazartesi ATV’nin (Karadayı 1. sırada,
Reaksiyon hemen ardında), Salı Kanal
D’nin (Küçük Ağa), Çarşamba Star’ın,
Perşembe Kanal D’nin, Cuma ve
Cumartesi FOX’un, Pazar Samanyolu
TV’nin şampiyonluğuyla sona eriyor. AB

verilerine göre; Pazartesi ATV, Salı
Kanal D, Çarşamba ATV, Perşembe
Kanal D, Cuma Star TV, Cumartesi ve
Pazar FOX’un birinciliği var. Yani bu
sezon yarış Kanal D ve FOX arasında
geçecekmiş gibi görünüyor.

Haber bültenleri, dizler ve program-
larla öne çıkan FOX TV, yeni sezon
lansman sloganı olan “FOX bu sezon bir
başka güzel”i doğrular nitelikte işlere
imza atıyor.

Kim bilir belki de bunun ardında,
sadece televizyonculuk yapma ilkesiyle
ilerleyen bir anlayışla yönetilmesi, rakip-
leri gibi bankacılık, madencilik, enerji vb.
gibi birçok alanda yatırımları bulunan
holdinglerce yönetilmiyor oluşu (!) yatı-
yordur.

Fox’taki Kiraz
Mevsimi, Star’daki
Güzel Köylü, Kanal
D’de Güllerin Savaşı
ve Ulan İstanbul yaz-
dan kalan ve yine aynı
başarıyla devam ede-
cek olan diziler. Küçük
Ağa da geçen yılki
başarısını bu yıl da
sürdürüyor... Ama bu
sezon başını alıp git-
miş bir iş yok
(henüz). İddialı,
sinema filmi
tadında diziler
elbette mevcut.
Benim Adım
Gültepe,
Reaksiyon gibi.
Ama bir
Muhteşem
Yüzyıl
değiller.

Küçük Ağa
bu sezon da

iddialı

YENİ YAYIN DÖNEMİNDE YİNE
“NE VARSA BEN’DE VAR”

Yapım şirketinin
en iyilere imza

atmış olması,
oyuncunun adının

eşittir reyting
diye yazılması,

çok okunan
romandan uyar-

lanması, en iyi
PR’larla yılın dizi-

si diye parlatılma-
sı, hepsi boş laf.

Bana share’ini
söyle sana kaç

bölümlük olduğu-
nu söyleyeyim…LEZİZE MANİSALI

lezize@mayatanitim.com.tr

Erol
Yaraş

Hamdi
Türkmen

Ünal
Ersözlü



İZMİR Valisi Mustafa Toprak Aliağa’nın
yol sıkıntısına çare olmak için harekete

geçti. Toprak, ilçedeki limanların temsil-
cileriyle bir araya gelerek sorunu dinle-

di. Bölgeyi Türk ekonomisinin gururu
olarak tanımlayan Toprak, fabrikala-

rın yerleşimini ve yollar için yetki
sahibi kurum çokluğunu karmaşa-

nın ana sebebi olarak tanımladı.

ENERJİ piyasasındaki ihtiyaca yanıt
vermek adına İzmir Demir Çelik Grubu
tarafından 380 milyon dolara mal edilen
İZDEMİR, Aliağa’nın yükselen yıldızı
olarak göze çarpıyor. Tesisin çevre hassa-
siyeti ise AB ve ABD kriterlerini bile
geride bırakırken, İDÇ Yönetim Kurulu
Üyesi Baştuğ, “Dünyada bir ilk olmaya
söz verdik ve bunu başardık” dedi.

ALİAĞA SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

T
ürkiye’nin en
önemli ve strate-
jik ilçelerinden
bir tanesi olan
Aliağa’da yaşanan

büyüme ilçeyi kısa aralık-
larla gören insanlar tara-
fından dahi fark edilebilir
düzeyde hızla sürüyor.
Aliağa Ticaret Odası
Başkanı Adnan Saka Ben
HABER için ilçede yaşa-
nan bu değişimi yorumla-
dı. Büyüme için acı bir
tarifte bulunan Saka,
“Obez olarak büyüyoruz.”
dedi.

“Her işte İzmir’e
bağlıyız”

ALTO Başkanı Saka,
yaptığı açıklamalarında
limancılık sorunlarından,
altyapı eksikliğine ve ilçe-
nin doğrudan halka temas
eden sıkıntılarına kadar
her yönünü anlatırken dik-
kat çekici cümleler kullan-
dı. İlçede ev fiyatlarının
tavan yaptığını söyleyen
Saka, turizme ilişkin de
“Baca varsa turist gel-
mez.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, şehrin ve bölgenin eko-
nomik üssü Aliağa’ya ilişkin açıklama-
larda bulundu. Başkan Kocaoğlu, her
gün ortalama 40 bin aracın geçmesi
nedeniyle sık sık sıkıntıya uğrayan ilçe
yollarıyla Aliağa Organize
Sanayi Bölgesi’nin yollarının
asfaltlandığını söyledi.

Ayrımcılık yok
30 ilçeye de aynı nazar-

dan baktıklarını belirten
Kocaoğlu, “Belediye başka-
nının MHP’li olmasıy-
la CHP’li olmasının
arasında bir fark
yoktur, olamaz
da” dedi.

İzmir’in kuzey akslı olarak büyümesinde büyük pay sahibi olan limanlar ve fabrikalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Böylesi hızlı
bir büyüme ise altyapıya dair önemli problemleri de beraberinde getiriyor. Şehir hayatındaki yaşamsal problemler de cabası...

Aliağa’da
birçok
nokta
asfaltlandı

Aliağa özelAliağa özelAliağa özelAliağa özelAliağa özel
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İzmir’in belki de birçok vatan-
daşça bilinmeyen ve gizemli
bulunan noktası olan gemi
söküm alanına Ben HABER girdi.
Farklı firmaların yer aldığı ve
Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri
Derneği’nin çatısı altında top-
landığı alanda işin ekonomiye ve
demir çelik sektörüne katkısın-
dan çalışan maaşlarına kadar
merak edilen her noktasını Ersin
Çeviker anlattı.
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FARKLI BİR
SEKTÖR:
GEMİ
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Denklem basit;
ticaret iyiye
giderken gemi
yapımı, kötüye
giderken gemi
sökümcülüğü
yükseliyor.
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"OBEZ OLARAK
BÜYÜYORUZ"

ALİAĞA Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Atıl
Akkan, 2023 hedeflerine ulaşmak isteyen hükümetin,
mutlaka ulaşıma dair sıkıntıları çözmesi gerektiğini söy-
ledi. Çevre şehirlerdeki teşviklerin İzmir’de de en azın-
dan OSB’ler dolana kadar geçerli olması gerektiğinin
altını çizen Akkan, ALOSBİ içindeki fabrikaların çalış-
ma yoğunluğunu ise “Arı gibi” diyerek yorumladı.

Son olarak Japonya’dan bir heyetin ziya-
ret ettiği ALOSBİ, yabancı yatırımcıların
ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

YOL SORUNUNA
VALİ TOPRAK NEŞTERİ

İZBAN
ALOSBİ'YE
GELMELİ

İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ
DÜNYA STANDARTLARINA
YENİ BİR BOYUT GETİRDİ

BİRZAMANLARINKÜÇÜK NAHİYESİOLANALİAĞABUGÜNEGETİCARETİNİNMERKEZİOLDU

İzmir’in belki de birçok vatan-
daşça bilinmeyen ve gizemli
bulunan noktası olan gemi
söküm alanına Ben HABER girdi.
Farklı firmaların yer aldığı ve
Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri
Derneği’nin çatısı altında top-
landığı alanda işin ekonomiye ve
demir çelik sektörüne katkısın-
dan çalışan maaşlarına kadar
merak edilen her noktasını Ersin
Çeviker anlattı.

Aliağa özel
AAzziizz

KKooccaaooğğlluu

AAddnnaann  
SSaakkaa

MMuussttaaffaa
TToopprraakk

AAhhmmeett
BBaaşşttuuğğ

AAttııll  AAkkkkaann
BBuurraakk
CCiillaassuunn



Türkiye’de
sanayi ve
ticaret

için en stratejik noktalardan olan
Aliağa’ya yönelik İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ben
HABER’e dikkat çekici açıklamalarda
bulundu. MHP’li ilçe belediyesiyle
uyum içinde çalıştıklarını belirten
Başkan Kocaoğlu, İZBAN’a dair de
önemli açıklamalarda bulundu.

İZBAN’ın hem kuzey aksında
Bergama’ya kadar, hem de güney
aksında Selçuk’a kadar uzayacağını
dile getiren Kocaoğlu, “İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve TCDD
ortaklığında gerçekleştirdiğimiz 80
kilometrelik Aliağa-Menderes-İZBAN
Banliyö hattımızı kuzeyde Bergama’ya
güneyde ise Selçuk’a kadar uzatmak
için çalışmalarımız sürüyor. Bu kap-
samda İZBAN hattını 52 kilometrelik
yeni hat ile Bergama’ya kadar uzata-
cağız. Aliağa’dan sonra 8 istasyon, 21
tane karayolu alt geçidi ve 11 tane de
karayolu üst geçidi yapacağız. Burada
Aliağa’dan sonra ikinci istasyonumuz
olan Aliağa OSB istasyonu, Aliağa
Organize Sanayi Bölgesi’nin yakın
sayılabilecek bir noktadan geçiyor.
Uygulama projelerini TCDD yaptı. Bu
bölümde mevcut tren yolu olmadığı
için TCDD yeni hat yapacak. Biz de
istasyonlar, karayolu alt-üst geçitlerini
yapacağız.” dedi.

Vagon sayısı ikiye
katlanıyor

Toplu ulaşımda özellikle
İZBAN’ın Aliağa yönünde mesai baş-
langıç ve bitiş saatlerindeki yoğunlu-
ğuna yapılan eleştirileri de yanıtlayan
Kocaoğlu, yeni vagonların müjdesini
verdi.

“Yeni ulaşım düzenlemesinden
sonra kısa sürede İZBAN ve İzmir

Metrosu’nun
yolcu sayısı hızlı bir

artış gösterdi. Metroda günde
350 bin, İZBAN’da ise günde 280 bin
yolcu taşınıyor. Bu, toplu ulaşımdaki
toplam yolcu sayısının yüzde 30’una
denk gelen bir rakam.. Raylı sistemde
ulaştığımız bu oran ülkemizde başka
bir şehirde yok!”

“Şu anda sistem alınan önlemler
ile bu yolcuyu taşıyabiliyor.
Uluslararası standartlardaki metreka-
reye düşen yoğunluğun dışında değiliz.
Biz daha da fazla yolcu taşımak istiyo-
ruz. Taşıyacağız da. Bunun için alınan
orta ve uzun vadeli kararlar var.
Örneğin İzmir Metrosu’nun 45 vago-
nu vardı, geçtiğimiz yıllarda 32 vagon
daha alarak filoyu 77’ye yükselttik. 2
ay sonra, önceden siparişi verilmiş
olan 10 vagon daha geliyor ve vagon
sayımız 87 olacak. Şimdi önümüzdeki
günlerde 85 araçlık yeni bir ihaleye
çıkılıyor, yani filo tekrar ikiye katlana-
cak. İZBAN’ın 33 seti vardı, 99 vagon-

dan
oluşan 120

vagonluk 40 set için
ihaleye çıkılmıştı; şimdi bu

trenler gelmeye başladı ve devreye alı-
nıyor.”

“İZBAN’ın sefer sıklığını
artırmamız gerekiyor”

“Bizim amacımız daha da fazla
yolcu taşımak, tüm hesaplarımız
bununla ilgili. Yakında 1 milyon top-
lam yolcuya ulaştığımızda tabii ki
tenha istasyonlar görmeyi beklemeye-
ceğiz. Önemli olan kalabalıkların akı-
cılığıdır; taşınamayan yolcu var mı, bu
önemli. Akıcılık varsa sorun yoktur.
Hatlar büyüyor, filolarımız büyüyor,
yolcu sayısı artıyor, şirketlerimiz
verimli işletmecilik yapıyor. Şimdi
İZBAN’ın sefer sıklığını artırmamız
gerekiyor. Bunun için TCDD yönetimi
ile görüşmeler yapıldı. Sinyalizasyon
sisteminde gerekli iyileştirmeler yapı-
lana kadar, yoğun saatlerde bölge
trenlerinin yolcusunu İZBAN’a akta-
rıp hatta girmemesi ve İZBAN’ın
daha sık çalışması için çalışma yapı-
yorlar. Biran önce tamamlanırsa işlet-
meyi sıklaştıracağız.”
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Başkan Kocaoğlu, Ben
HABER’e yaptığı açıklamala-
rında ilçenin ciddi sıkıntıların-
dan olan yol problemine ilişkin
sevindirici de bir haber verdi.
Kocaoğlu birçok yolun asfalt-
landığının altını çizdi.

Kocaoğlu, “Karayolları ile
bu konuda ortak bir çalışmamız
yok. Ancak Büyükşehir
Belediyesi olarak şu anda
Aliağa Organize Sanayi yolları-
nı asfaltlıyoruz. Ayrıca Aliağa
Belediyesi ile yaptığımız işbirli-
ği sonucu Aliağa içinde birçok
yol asfaltlanıyor.” dedi.

“ALİAĞA’NIN
BİRÇOK NOKTASINI

ASFALTLIYORUZ”
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“Belediyeyle işbirliği içindeyiz”

Büyükşehir’in yaptığı yatırım-
lar ve ilçelere verdiği önem konu-
sunda Aliağa’yı CHP’li belediyeler-
den ayırmadıklarını söyleyen
Kocaoğlu, eşitlik vurgusu yaptı.

Biz 30 ilçemize de aynı nazar-
dan bakıyoruz, bakmaya çalışıyo-
ruz. 2004 yılında başkanlık görevi-
ne gelmemizden itibaren, hangi
siyasi partiden olursa olsun, tüm
belediyelerimize eşit davrandık.
Kimse bunun aksini söyleyemez.
Bizim hizmete bakışımız açısından
Aliağa’daki belediye başkanımızın
MHP’li olmasıyla CHP’li olması ara-
sında bir fark yoktur, olamaz da..
CHP’li belediye başkanlarımıza ne
kadar yakınsak, AKP’li ve MHP’li
başkanlarımıza da o kadar yakın
olduk. Her davetimize mutlaka
onları da çağırdık, her randevu
taleplerine mutlaka en kısa süre
içinde döndük. Bize ilettikleri dert-
lerine derman olmaya çalıştık.
Yardım taleplerine elimizden gel-
diğince karşılık verdik. Ayrıştıran
değil birleştiren bir belediye olma-
ya özel önem veriyoruz. Birlikte
yaşama kültürü konusunda örnek
bir kentte olduğumuzu kimse
unutmasın! Biz AKP’lilerin ayrı,
CHP’lilerin ayrı, MHP’lilerin ayrı
çalıştığı bir İzmir’i değil, tüm bele-
diyelerin kenti için tekvücut oldu-
ğu bir İzmir istiyoruz.

RAKAMLARLA
ALİAĞA

Nüfus: 80 bin 948
Yüzölçümü: 261 km2
Belediye oluş tarihi: 1982
Kaymakam: Bayram Yılmaz
Belediye Başkanı:
Serkan Acar
Yıllık ihracat: 10-12 milyar

dolar ki Ege Bölgesi’nin toplam
ihracatı 17 milyar dolar

Limanlara gelen
yıllık gemi sayısı: 5 bin
2013 yılı için: 13 adet iskele-

de 40 milyon ton yük ve
466.000 TEU konteyner elleçlen-
di. PETKİM ve Çandarlı limanları
ile bu rakam katlanacak.

Trafik: Aliağa’dan günlük
ortalama 40 bin araç geçiyor.
PETKİM ve Çandarlı limanları ile
Nemrut Koyu’nda bulunan
limanların önümüzdeki yıllarda-
ki yoğunluğuyla bu rakamın
katlanması bekleniyor.

Eğitim: 25 ilkokul, 15 orta-
okul, 9 lise ve 1 meslek yüksek-
okulu

İlçede yetişen ürünler:
Pamuk, tütün, sebze, zeytin ve
çekirdeksiz üzüm.

“Tek vücut
bir İzmir

istiyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, ilçeye hizmet için gereken adımla-

rı attıklarını ve belediyeler arasında ayrım
yapılmadığının altını çizdi.
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Aliağa ve sanayi dendiğinde akla
gelen ilk isimlerden bir tanesi
hiç şüphesiz ki Ege Gübre. Ege

Bölgesi Sanayi Odası’nın verilerinde
bölgenin 100 büyük sanayi kuruluşu
arasında kendine 53. sırada yer bulan
Ege Gübre, İzmir ve Aliağa için bir
istikrar abidesi.

1973 yılında Türkiye’deki gübre
ihtiyacını karşılamak üzerine kurulan
ve ardından depoculuk ile limancılık

faaliyetleriyle de büyümeyi sürdüren
şirket, özellikle limancılık faaliyetle-
rinde yaptığı yatırımlarla adından
söz ettireceğe benziyor. Limanda
milyonlarda Euro tutarındaki çift
taraflı köprü vinç bölge için
emsalsiz olarak adlandırılırken,
mobil vinçler de limanda mevcut

durumda. Yaklaşık 200 çalışa-
nı bulunan Ege

Gübre’yi ve
Aliağa’da yaşa-
nanları Ben
HABER’e
şirketin uzun
yıllar genel
müdürlü-
ğünü yap-
tıktan
sonra
şimdiler-
de

danışmanlığını yapan Bülent Çakın
anlattı.

Ağaçlar içinde adeta bir botanik
bahçesi görünümündeki fabrikanın ilk
yıllarıyla söze başlayan Çakın,
“Burada açılan 2. fabrika biziz.” dedi.

Çakın, “Herkes burada ilk tesisin
PETKİM olduğunu bilir ama ilk tesis
TÜPRAŞ’tır. İkinci sırada Ege Gübre
vardır ve PETKİM 3. sıradadır.
Devletin bölgeyi ağır sanayi bölgesi
olarak planlaması sonrası bu kategori-
ye giren gübre için en uygun yer
Aliağa idi ve burada konuşlandık.
Ayrıca Nemrut’ta da ilk iskele Ege
Gübre’nindir. 1977 yılından beri bura-
ya gemi yanaşmaktadır. “ dedi.

“Vergiler yol, su, elektrik
olarak dönecektir”

Bülent Çakın, yaptığı açıklamala-
rında bölgede sanayinin ve sanayicinin
sorunlarını da dile getirdi. Aliağa’daki

en önemli eksikliğin imar planından
yoksunluk olduğunu söyleyen Çakın,
“Aliağa konumu gereği sanayi için
doğru bir seçimdir. Gelgelelim maale-
sef ki burası sanayi bölgesi ilan edil-
dikten sonra gelen firmalar kendi
planlarını kendileri yapmak zorunda
kaldı. Gelişigüzel bir yerleşim oluştu.
Biz buraya yerleştiğimizde bizim önü-
müzde 30 metrelik bir yol bağlantısı
vardı. Bu yüzden tesisimizi buraya
kurduk. Yoksa mevcut Yeni Foça
yolundan birkaç arazi alıp tesis girişi-
mizi oradan yapardık. Sonradan yol
planı değişince böyle bir sıkıntı oluştu.
Devletin bu durumda bir alternatif
yaratması lazım. Çünkü biz emlak ver-
gimizi, kurumlar vergimizi, KDV’mizi
ve diğer tüm vergilerimizi ödüyoruz.
100 milyon dolardan fazla bir yatırım
yaptık liman için ama bir yolumuz bile
yok. Meşhur laftır ya ödediğiniz her
kuruş vergi size yol, su, elektrik olarak
geri dönecektir.” ifadelerini kullandı.

Aliağa’nın en eski fabrikalarından Ege Gübre, ticari faaliyetlerinde çeşitliliğe gitti.
Şirketin limancılık faaliyetleri önümüzdeki günlerde gübreyi geride bırakacağa benziyor.

“100 milyon dolar yatırdık
AMA YOLUMUZ YOK”

Yaklaşık 500 bayisiyle dikkat
çeken Ege Gübre adına konuşan
Çakın açıklamasında sanayicinin
de hatalı olduğunu ve bu hatanın
münferit çözümlerden kaynak-
landığını ifade etti.

“Sanayicilerin yaptığı hataya
geldiğimizde herkes kendini kur-
tarmak için birtakım münferit
girişimlerde bulundu. Hal böyle
olunca durum yanlış anlaşıldı,
‘Sanayici bu yolu yapar.’ dendi.
Sanayicinin de belli bir gücü var
sonuçta. Bakın hurda kamyonları
gelip geçiyor. Bunların üstünü
branda ile kapatmak lazım.

Burada hem bürokratik imkân-
sızlıklar var hem de bunlar ciddi
bütçeler. Ege Gübre’nin limanı
için 4,5 yıl boyunca 17 kurumdan
izin için uğraştık. İzin sonrası
inşaat süremizse yalnızca 10 ayda
tamamlandı.

Bakın Türk ekonomisi çok
gelişti. Bizler limancılıkta devre-
ye girdikten sonra İzmir’deki
konteyner hareketi son 3-4 sene
içinde yüzde 20-25 artmış
durumda. Ben yüzde 5 kendi
yükümü elleçliyorsam, yüzde 90-
95 oranında da 3. şahısların
yükünü elleçliyorum.”

“İzin 4,5 yıl, inşaat
10 ay sürdü”

“İzmir’de sanayicilik geriledi”
Limancılığın öneminin 2023

hedefleri kapsamında artacağı-
nın öngördüklerini belirten
Çakın, hazırlıklarını da buna
göre yaptıklarını belirtirken
İzmir sanayisinin ise büyüme
hızının gerilediğini söyledi.
İzmir’de 70’li 80’li yılların yatı-
rım hızı açısından daha hızlı
yaşandığının altını çizen Çakın
bu durumu şu örnekle açıkladı:

“2003 yılında Türkiye’de
elleçlenen toplam konteyner
miktarı 2,5 milyon TEU(ulus-
lararası gemi ticareti konteyner
ölçü birimi). Bunun 700 bini
yani neredeyse 3’te birlik kısmı-

nı İzmir Alsancak Limanı elleç-
liyordu. İstanbul Ambarlı’daki
limanlar 250 binlik kısmını ve
bu rakam doğrultusunda topla-
mın 10’da birini elleçliyordu.
2013’e geldiğimizdeyse toplam
rakam 2,5 milyondan 7 milyon
TEU’ya çıktı. Alsancak Limanı
hala 700 binde kalırken
Ambarlı ise 2,5 milyon TEU
seviyesine yükseldi. İstanbul
3’te 1’e yükseldi, İzmir ise 10’da
1’e düştü. Şimdi bizim ve komşu
iskele ve limanların katkısıyla
İzmir’deki toplam rakam 1 mil-
yonun biraz üstüne çıktı. Kat
edecek daha çok yolumuz var.”

Bülent
Çakın
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İçinde bir üniversite bulundurmamasına
ve şehir merkezi konumunda olmaması-
na rağmen her geçen gün nüfusu artan

Aliağa’yı Aliağa Ticaret Odası Başkanı
Adnan Saka’ya sorduk. Ege Bölgesi’nin
toplam ihracatının yüzde 70’ten fazlasının
gerçekleştirdiği ilçe, sorunlarına rağmen
doludizgin büyümeyi sürdürüyor.

� Aliağa’nın ticaretteki rolü nedir?
Aliağa, Ege Bölgesi’ndeki 17 milyar

dolarlık ihracatın 12 milyar dolarlık kısmı-
nın gerçekleştirildiği bir nokta. Buraya çok
büyük yatırımcılar geliyor. Bunlar gelirken
ihtiyaç olan yollar planlanmıyor, altyapı
planlanmıyor. Sistem daha kolay çalışsa
belki bu rakam daha da artacak. Burada 15
sene önce iskelelerin yapılacağı zaten plan-
lanmış. 3-4 yıl bunun çalışması sürüyor.
Madem bunun yapılacağı belli, o halde
devletin de bunun hazırlığını yapması
lazım. Anlatıyoruz, dosyalarımızı veriyoruz
ama olmuyor. Rakamlar telaffuz edilirken
çok kolay geliyor ama burada yaşamadıkla-
rı ve görmedikleri için bizi yeterince anla-
mıyorlar. 12 milyar dolar dile küçük ama
aslında muazzam bir iş ve istihdam kapasi-
tesidir bu. 2023 hedeflerinde 500 milyar
dolarlık ihracat isteği var ama onun nasıl
yapılacağının araştırılması ve altyapısının
oluşturulması lazım. 12 milyarlık ihracat, 7
metre genişliğinde 70 senelik bir yoldan
yapılıyor. Orada sosyal tesislerimiz eksik,
çay içilecek yer bile yok. Bu işin yürümesi
için dünya standartlarına uymamız lazım.
Bunun için de eski, köhnemiş kanunları

görüp değiştirmemiz lazım.
� Örneğin ne değişmeli?
Örneğin bugün malınızı Aliağa’nın 50

km dışına teminatlı bir araçla götürmek
zorundasınız. Teminatlı araçla mal götür-
düğünüz zaman 100 dolar fark vermeniz
gerekiyor. Bugün 50 km alt tarafı 1 saatlik
yol. Bunu İzmir’in merkezi için düşünebi-
lirsiniz ama Aliağa’dan Kemalpaşa’ya,
Tire’ye mal gidiyor. Firmalar 100
dolar fazla ücret ödedikleri için
Aliağa’da çalışmak istemiyor-
lar.

“İzmir’den memur
getirmek
zorundasınız”

� Şikayetlerinizi Ankara’ya
ilettiniz mi?

Tabii. “Çalışma
yapılıyor. En kısa
zamanda size
bilgi verile-
cektir.”
cevabı-
nı alı-

yoruz. Hakkını yememek lazım Bakan
Hayati Yazıcı’ya sorunlarımızı anlattığımız-
da teminatlı araç sayımızı arttırdı. Çünkü
hem 100 dolar verip hem de araç bulamı-
yordunuz eskiden. En azından artık aracı-
nız var. İl Tarım Müdürlüğü’nden bir
rapora ihtiyacınız olduğu zaman İzmir’den
bir memuru getirmek zorundasınız. Bunun

çözülmesi için yetkili kişilerin buraya
tayin edilmesini istedik. Uygun

görüldü ancak yönetmeliklere
aykırı olduğu için gerçekleşti-
rilemedi.

� Altyapıda ne gibi sıkın-
tılar var?

Çok basit bir örnekle
anlatayım. Limanda ger-
çekleşmesi gereken bir iş

var. Ortalama 7 kilo-
metrelik bir yol

var. Bu yol
kısım

kısım
Aliağa

Belediyesi’ne, Büyükşehir’e ve
Karayolları’na ait. Şimdi bunları bir araya
getirip sorunu çözmek çok zor. Herkes
kendi bildiğini okuyor. Oraya irade koyul-
ması lazım ama biz ne kadar işi bilsek de
idare gösteremeyiz çünkü yetkimiz yok.

� Kamudan özel sektöre geçiş sonrası ne
gibi farklar gördünüz?

Oldukça büyük farklar var. Aliağa 70’li
yıllarda alınan kararlar nedeniyle önceleri
bürokratik bir üs gibiydi ve kuruluşların
tamamı devlete ait olduğu için, çalışmaya
gelenler bir süre sonra gidiyorlardı. 1991
sonrasındaysa işler biraz daha değişmeye
başladı. Bakın dev kurumlar kuruyorsunuz
ama kurumla bağlantısı olmayan birini
bunun başına atıyorsunuz ve en geç 2 sene-
de o kişinin tayini çıkıyor. PETKİM, aşağı
yukarı 34 yılda 34-35 genel müdür gördü.
Bu insanlar yerelden hep kopuk yaşadılar.
Lokalleri, yemekhaneleri, araba yıkama
yerleri ve tiyatroları dahil her şey tel örgü-
lerin ardındaydı. Kaynaşma olmayınca
sorunlar da askıda kaldı. 1974 yılında dev-
let olarak 4 milyara fabrika ve 1500 tane de
dubleks konut yapıyorsunuz. Konutlar fab-
rikadan önce bitiyor. Keşke öyle yapılaca-
ğına kentin içine apartmanlar yapılsaydı da
bu insanlar halkla bir arada olsaydı. Bugün
PETKİM özelleştirildiğinde çalışan sayısı 7
bin 500’den 3 bin 500’e düştü. 4 bin kişi
eksildi ama fabrika daha iyi yürüyor ve
kapasitesini de arttırdı. Aliağa madem ağır
sanayi bölgesi olarak kabul edildi, o zaman
altyapı ona göre olsun.

Ege
Bölgesi’nin
can dama-

rı Aliağa
bir yan-

dan hızla
büyüyor,

diğer yan-
dansa
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si için
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� Bölgede turizm anlamında
bir şeyler yapılamaz mı?

Şimdi bizim aklımıza turizm dendiğinde, otel den-
diğinde hep deniz geliyor. Aslında öyle olmamalı.
Bakın Aliağa’ya sürekli üst düzey yöneticiler geliyor
ama çoğu Konak’ta bulunan otellerde kalarak oradan
gelip gidiyorlar. Bu insanların burada kalacağı bir 5
yıldızlı otel yok. Hadi Aliağa’yı geçtim Karşıyaka’da
bile yok. Bu konuda adım atılmalı. Turizm konusunu
ise şöyle söyleyeyim, ben 30-35 yıl önce böyle bir giri-
şimde bulunmuştum. Bir motel yaptım. Bir tanıdığım
gelip dedi ki; “Bak oğlum sana tavsiyem; karşında
baca olduğu sürece sana turist gelmez.”

� Cezaevi konusunda da bazı sıkıntılar var
galiba?

8-10 yıl önce Buca’daki cezaevinin taşın-
ması gündeme geldi. Bir gördük ki
Şakran’daki bir hazine arazisine karar verildi.
İşin ihalesi, binası, lojmanları yapıldı.
Mahkûmlar ve gardiyanlar bir anda 7 bin
kişilik bir nüfus olarak buraya geldi. Geldi
ama bu insanların haliyle sağlık sorunları
oluyor. Aliağa’ya anca yeten 50 yataklı bir
hastaneye gelmeye başladılar. Savcılık tali-
matı olunca ilk olarak mahkûm bakılır. Bu
sefer vatandaş ayağa kalkıp bize koşuyor. Ne
yapalım şimdi? Derdimizi iletiyoruz ama
vatandaş bu arada mağdur olmuş oluyor.

� Aliağa ne derece doygunluğa ulaştı?
Biz çok hızlı şekilde adeta obez olarak

büyüyoruz. İlçemize her ay ortalama 1200
kişi geliyor. Aliağa’da gerek ticaret gelişti

gerekse de nüfus artmaya başladı. Organize
sanayinin kurulması ilçeyi daha da geliştirdi.
Öyle bir sıkıntı var ki; ticaret fazlasıyla var
ama bunun Aliağa’ya faydası yok. Limanda
olan işler ilçeye çok fayda getirmiyor. Bakın
Aliağa’da bütün bankaların şubeleri vardır
ama önemli kısmı limana çalışır. Bir de çalı-
şan sıkıntımız var. Vasıfsız işçi sayısı isteme-
diğiniz kadar fazla ama meslek elemanı ne
yazık ki yok.

Ara eleman sıkıntımız nedeniyle yatırım-
cılar gelmekten çekiniyor. Bunun yanında
şehir planlaması konusunda da sıkıntımız çok
büyük. Ev fiyatları inanılmaz rakamlarla yük-
seldi. Bir usta Aliağa’ya geldikten sonra ev
alamıyor. Toplu konut alanı olarak belirtilen
yerler lüks konut alanlarına dönüştü.
Ortalama bir ev yaklaşık 200 bin lira olur
mu?

Ev fiyatları tavan yaptı

1991 yılından
beri Aliağa Ticaret
Odası Başkanlığı
görevini yürüten
Adnan Saka, bu
kadar uzun süre
görevde kalması-
nın sırrını da Ben
HABER okuyucula-
rına şu sözlerle
verdi;

“Şimdi ben
Aliağa’yı belki
yanlış yapıyorum
ama fazla seviyo-
rum. Hiçbir oda
başkanı bütün
gün odada otur-
maz ama ben
sürekli buradayım
ve işimden büyük
haz alıyorum. Ana
sebep sanırım bu.
İnsanlara iş, istih-
dam ve yönlendir-
mede mutluluk
yaşattığınız
zaman siz de
mutlu oluyorsu-
nuz. Bir işi ya
severek yapacaksı-
nız ya da yapma-
yacaksınız. Bakın
Aliağa’nın en kıy-
metli yerinde 5
katlı bir oda bina-
mız var.”

“İşinizi
severek
yapın”

“Baca varsa turist gelmez”

Adnan
Saka

Aliağa Ticaret Odası ve İzmir Deniz
Ticaret Odası’nın iş birliğinde ger-
çekleşen 2.Aliağa Liman Yönetimi

ve Lojistik Zirvesi, liman ve lojistik sektö-
rünün sorunlarının belirlenmesi ve
çözümler üretilmesi adına sektörün önde
gelen firmalarını bir araya getirdi.

Zirvenin açılışında yapılan konuşma-
larda; ülkenin dış ticaretinin yüzde 9’unun
Aliağa’da gerçekleştiği ve Aliağa’daki
mevcut limanların yanı sıra Petkim ve
Çandarlı limanlarının da hizmete açılma-
sıyla başta karayolu olmak üzere büyük
sıkıntıların yaşanacağı ifade edilerek, alt
yapı sorunlarının bir an önce çözülmesi
için çalışmalar yapılması istendi.

İzmir Bağımsız Milletvekili
İlhan İşbilen, Aliağa
Kaymakamı Bayram Yılmaz,
Belediye Başkan Vekili
Mehmet Ali Özkurt’un
protokolde yer aldı-
ğı, yerli ve yabancı
pek çok katılımcı-
nın yanı sıra Ege
Üniversitesi,
Ekonomi
Üniversitesi ve
Gediz
Üniversitesi’nin ilgi-
li bölüm öğrencileri
de dinleyici olarak
geniş katılım göster-
di.

Geçen yıl olduğu
gibi bu yılda zirveye
sektörden ulusal ve

uluslararası birçok firmanın büyük ilgi
gösterdiğini söyleyen Aliağa Ticaret Odası
Başkanı Adnan Saka, ”Gelişen liman ve
lojistik alanlarıyla Aliağa limanlar bölgesi,
sürekli artan bir ivme ile potansiyelini
geliştiriyor. Bu nedenle Aliağa’daki liman
yönetimi ve deniz ticaretindeki gelişmeler
sadece İzmir için değil, Türkiye için de
büyük önem arz ediyor” dedi.

Zirveden neler çıktı?
� Zirve katılımcıları Aliağa’nın yol ve

altyapı sorunlarının çözülmesini talep
etti.

� İzmir’e yapılacak
lojistik köyün mutlaka
ticaretin merkez üssü
olan ilçede olması istendi.

� Aliağa’nın İzmir ile
doğrudan bağının sağlan-
ması için Aliağa-İzmir
çevreyolunun önemine
dikkat çekildi.

� TCDD’nin bir an
önce bölge lojistiğine kat-
kıda bulunacak çalışmalar
yapmasının hassasiyeti dile
getirildi.

İŞ DÜNYASI ALİAĞA’DA

BİR ARAYA GELDİ
ALTO ile İMEAK DTO İzmir

Şubesi tarafından düzenlenen
“2. Aliağa Uluslararası Liman

Yönetimi ve Lojistik
Zirvesi’nde; Türkiye’deki liman-
ların mevcut durumu ile lojistik

merkezlerin önemi ele alındı.
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Kuzey aksında büyüyen İzmir’de
Aliağa’nın sanayideki yeri gün geç-
tikçe büyüyor. Şehirde her geçen

gün ağırlığını hissettiren Aliağa Organize
Sanayi Bölgesi Başkanı Atıl Akkan ile bir
araya geldik. Ege Bölgesi’nden dünyaya
uzanan ihracatın geçiş noktası olan ilçe
için dikkat çeken açıklamalarda bulunan
Akkan, 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi
için Aliağa’nın sorunlarının çözülmesi
gerektiğini ifade etti.

� Aliağa’da size göre mevcut sorunlar
nelerdir? İzmir’e bağımlılık, fabrika yolları?

Bunların hiçbiri bence esas sorunlar
değil. Ben meyve ve sebze ihracatı yaptım
ve bunların hepsini gerçekleştirdim. Bu
tarz durumlar olağandır. Gümrükleme için
kantar Gaziemir’deydi düşünün. Bu tarz
konularda sorunlar zamanında çözüldü.

� Sizin gündeminizde neler var?
Büyük resimde ben İZBAN’ın

Çandarlı’ya ulaşması gerektiğini görüyo-
rum. TCDD’nin ALOSBİ’ye gelmesi,
Çandarlı’ya geçmesi ve Bergama üzerin-
den Akhisar’a bağlanması gerektiğini
görüyorum. Çevre yolunun tamamlanma-
sına çok önem veriyorum ve İzmir-
İstanbul arasında yapılan otoyolun bir
bağlantısı olması gerek diye düşünüyorum.
Elbette Çanakkale’de bir boğaz köprüsü-

nün de yapılmasının gerekliliğini bu liste-
de sayabiliriz. Yoksa elektrikte ve suda bir
sıkıntı yok. Eğer 2023 hedefine ulaşmak
isteniyorsa mutlaka bu yollar yapılmalı.
Muhteşem bir liman yapıyorsun ama yolu
olmadığı zaman olmaz.

� Sanayiciler, iç kısımda kalan yolların
yapılmasını istediklerinde “Kendiniz yapın”
yanıtından şikayetçiler. Siz ne diyorsunuz?

Vergiyi de ödeyecek, yolu da yapacak.
Yolsuz yere gider liman yaparsan ondan
sonra “Bana yol yap” demeye hakkın var
mı? Türkiye’de artık Gebze, Derince,
Kocaeli bitmiştir. Gerek sanayileşme
gerek insan yerleşimi olarak bitmiştir.
Aliağa Türkiye’nin parlayan yıldızıdır.
Aliağa’dan sonra da Yumurtalık gelir ama
orası da Aliağa’nın 30 sene gerisindedir.
Bakın Türkiye’nin yüzde 50 çeliği İzmir’de

üretiliyor. Aliağa’daki limanlara giren
gemi sayısı, Alsancak Limanı’ndan yüzde
25 fazla. Aliağa’da 8-10 enerji santrali ve
rüzgar gülleri var. Türkiye’de nerede
doğalgaz kesilirse kesilsin, Aliağa merkez
üs olmasından dolayı eldeki gazı ilk kulla-
nacak yer.

� Siyasiler bu konuya ne kadar ilgili?
Siyasiler bunun farkında mı değil mi

bilmiyorum. Zaten farkında olsalar da bir
şey yapamazlar ama devlet kurumları
bunun farkında ve ona göre projelerini
yapıyorlar. TCDD olsun Karayolları olsun
bu konuda çalışıyor; ama bakın şimdi,
İZBAN’ın Selçuk’ta ne işi var kardeşim?
Selçuk’a da yapılsın ama buranın daha
fazla ihtiyacı var. İZBAN, organizeye
kadar mutlaka gelmelidir. Bizim orası tam
kapasite olduğu zaman 60 bin nüfusa ula-
şacaktır. Bu Aliağa’nın nüfusunun da kat-
lanması demektir. Bugün çalışmalar yapıl-
mazsa yarın geç kalınır yollar kaldırmaz.
Bakın Şakran’daki hapishanenin açılması
bile bu yoğunluğu etkiliyor. 2 bin kadar
infaz memuru İZBAN’a biniyor ve kor-
kunç bir yığılma oluyor.

� ALOSBİ için arı gibi çalışıyor diyebi-
lir miyiz?

Elbette. Geçtiğimiz gün gittiğimde bir
fabrikanın önünde 28 TIR gördüm en
basit örneğiyle.

� 2023 hedeflerini başarılabilir buluyor
musunuz?

Ben EBSO Başkanı olduğum zaman
değil şimdi konuşulan 500 milyar doları,
100 milyar dolar ihracat olacak dediğimde
insanlar bana inanmadı. 2023’te hedefi

tutturmamak için hiçbir neden yok. Yeter
ki gerekli altyapı sağlansın. Bakın mesela
farklı bir şey söyleyeyim. Rusya ve Avrupa
arasındaki gerginlik Türkiye’ye yarayacak
ve şu anda Rusya’ya 17 milyar dolar olan
ihracatımız yakın tarihte 40 milyar doları
görebilir.

“Düz ovada keklik avlanır”
� Yaklaşık 1 yıl önce Ben TV’de 3

Gazeteci 1 Konuk programına katıldığınızda
Aliağa’ya teşvik istemiştiniz. O günden bu
güne ne değişti?

Hiçbir şey değişmedi. Manisa doldu,
üstüne tarım arazilerini sanayiye açıyorlar.
Günah değil mi o tarım sahaları sanayiye
açılsın? Aliağa 8 metre ile 208 metre ara-
sında 7. sınıf tarım arazisinde kuruldu.
Yani dikenden başka ot bitmiyor burada
ama teşvik düz ovaya yapılıyor. Düz ovaya
sanayi olur mu? Düz ovada keklik avlanır.
Bölge ayrımı olmaksızın organize sanayi
bölgelerine teşvik verilsin.

� Ankara’ya iletince ne sonuç alıyorsu-
nuz?

Herkes iyi niyetle yaklaşıyor ama neti-
ce yok, hep Hatice.

� Japonlar son dönemde ALOSBİ’ye
oldukça ilgi gösteriyor. Son durum ne?

Şu anda Japonlara ait büyük bir fabri-
kanın yapımı sürüyor. Girişimcilerin ve
bankaların incelemeleri sürüyor.
Muhakkak birkaç fabrika daha açacaklar.
ALOSBİ’de Meksikalılar var,
Amerikalılar var, Fransız var, Belçikalı
var.

� ALOSBİ’nin KOBİ’lere açılma süreci

nasıl gelişti?
Burada yaşayarak böyle bir projenin

gerçekleşmesi gerektiğine inandık. Mevcut
fabrikalar yan işleri için sanayi sitesine git-
mek zorundaydı. Biz de bu durumun
yarattığı maddi kaybın önüne geçmek için
organizeyi KOBİ’lere de açtık. Ayrıca
burada KOBİ’lere istedikleri takdirde yan
yana dükkanlar veriyoruz ki büyüyebilsin-
ler.

“Enerjide arz fazlası var”
� Enerji santralinin sıkıntısı sürüyor

mu? Pişmanlık var mı?
Elbette sürüyor. Enerji fiyatları 3 sene-

dir çok düşük seyrediyor. Türkiye’nin arz
fazlası var ve rekabetten dolayı fiyat düşü-
yor. Ayrıca kömür ve suyun maliyeti daha
düşük olunca bizim tesislerimiz sıkıntı
yaşıyor. Tabii pişmanlığa gelince de; hayır
pişman değiliz. Konjonktür ve devletin
yanlış politikaları bunu getirdi. Bir de
dışarıdan enerji alıyoruz. Bu büyük yanlış
ama yapacak bir şey yok.

� Enerji Bakanı Taner Yıldız’a konuyu
danışınca ne yanıt aldınız?

“Kurmasaydınız kardeşim” dedi.
Halbuki açılışı kendisi yaptı.

� Yeni limanlar ve iskeleler görecek
miyiz?

Çandarlı’dan sonra açıkçası biraz zor.
Çandarlı dünyadaki 10 limandan biri
konumunda olacak ve 40 bin ton depola-
ma alanına hinterlandını da ekleyince
muhteşem bir yer olacak.

� Alsancak’a etki edecek mi?
Orası oturmuş. Oranın yükü artar ama

hafiflemez.
Atıl Akkan ile gerçekleştirdiğimiz

röportajın son bölümü oldukça renkli
geçti. İşte Akkan’ın o dikkat çeken ve
tebessüm ettiren o sözleri;

� Girişimcilik ve İzmir’de sanayicilerin
durumundan memnun musunuz?

Türkiye’ye her yıl 100 bin girişimci
gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek ekonomi
zayıflamaz. İstihdam düşmez. İzmirli sana-
yiciye gelince de şöyle söyleyeyim,
Anadolu insanı kendini göstermek istiyor
ve aç. İzmir insanıysa tok ve büyümek iste-
miyor. İzmir’den uluslararası müteahhit
çıktığını gördün mü? Hayali ihracatçı ya
da banka dolandırıcısı gördün mü?
Göremezsin. Çünkü İzmir stabil ve rahat
bir toplum.

� Gençliğinizde gazetecilik yapmanıza
istinaden, şu an kendinize bir soru sorsaydı-
nız bu ne olurdu?

“Ne manyak adamsınız ki bu hengame-
nin içine girdiniz. Devlet politikaları 3
defa değişti ve krizler oldu. Nasıl burayı
yoktan var ettiniz?” diye sorardım. Çünkü
bu iş bir manyaklık.

ALOSBİ Başkanı Atıl
AKKAN, 2023 hedefle-
rinden, organize
sanayinin geleceğine
kadar dikkat çekici
açıklamalarda bulun-
du. AKKAN, İZBAN’ın
mutlaka ALOSBİ’ye
gelmesi gerektiğini
söyledi.

“İZBAN MUTLAKA
ALOSBİ’YE GELMELİ”
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Atıl
Akkan

Burak
Cilasun
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Dünyanın yoğun emek ve iş
gerektiren çok tehlikeli iş kol-
larından bir tanesi hiç şüphe-

siz ki kamuoyunda bilinen adıyla
gemi sökümü, uluslararası termino-
lojideki adıyla gemi geri dönüşümü-
dür. Gemi Geri Dönüşüm faaliyetle-
rinin ülkemizde sadece bir bölgede
yapılması nedeniyle, kamuoyu tara-
fından çok bilinmeyen/tanınmayan
bir sektördür.

Sektördeki gelişmeleri yapılan
faaliyetleri ve gelinen noktayı Gemi
Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
Atık Yönetim Merkezi Sorumlusu
Ersin Çeviker Ben HABER’e anlat-
tı. İş kazalarını değerlendiren
Çeviker, 2000’li yıllara kadar iş kaza-
ları ile özdeşleşen bir sektör olmak-
tan kurtulmak için derneğin koordi-
nesinde büyük çaba sarf ettiklerini
ifade etti.

“Büyük iş kazaları bireysel
hatalardan kaynaklı”

Çeviker, “Çok tehlikeli işlerde iş
kazalarının önlenmesinin temel
hedefi, işçinin eğitim seviyesine
uygun olarak bir eğitim programı
hazırlamak ve uygulamaktır.
Sektörümüzde meydana gelen iş
kazalarının kök sebepleri ile sektörü-
müzdeki risklerin tespitini yaptık.
Bunlarla ilgili tedbirler alınmasını
sağladık. Çalışmalarımızın meyvesi
olarak sektörümüzde 2003-2010 yıl-
ları arasında tek bir ölümlü iş kazası
yaşamadık.İş kazalarının önlenme-
sinde en önemli husus ise iş kazası-
na sebebiyet verecek riskli durumun
öncelikle çalışan tarafından tespit
edilmesi ve işçinin yaptığı işi tehlike
ortadan kalkana kadar yapmaması-

dır. Bu bilinçlenme ancak eğitim
programları ile mümkündür” dedi.

“Türkiye lider konumda”
Ersin Çeviker Dünyada

Türkiye’nin yerini de değerlendirdi:
Dünyada 5’i Avrupa’da olmak üzere
16 ülkede söküm yapılıyor. Türkiye
gemi geri dönüşümde çevre ve iş
sağlığı uygulamaları konu-
sunda lider ülke konu-
mundadır.2009 yılın-
da diplomatik kon-
feransta imzalanan
‘’Gemilerin Çevre
ve İş Sağlığına
Uygun Geri
Dönüşümü
Hong-
Kong

Sözleşmesi’’ ve 2013 yılında yürürlü-
ğe giren ‘’AB Gemi Geri Dönüşüm
Yönetmeliği’’ gereklerini yerine geti-
ren tek ülkedir. AB çevre komisyo-
nunun mayıs ayında tesislerimizde
yaptığı incelemeler Türkiye’nin her
bakımdan sözleşme ve yönetmeliğe
uyumlu çalışan bir ülke olduğunu
göstermiştir.

2015 yılında yürürlüğe girecek
AB Yönetmeliği gereğince çevre ve
iş sağlığı kurallarına uymayan ülkele-
re AB bayraklı hurda gemilerin gön-
derilmesinin engellenmesi planlanı-
yor. Tesislerimiz çevre ve iş sağlığına
uyumlu tesisler AB listesine girmek
için çalışmalarını sürdürmektedir”

dedi.
Türkiye bu konumuyla

Hindistan-Pakistan-
Bangaldeş vb ülkelere

nazaran avantajlı
durumdadır.

Ancak bu ülkelerdeki iş maliyetleri
(aylık 30-60 dolar) çevre yatırımları-
Atık bertaraf maliyetleri ve makine-
leşme olmaması nedeniyle hurda
gemi alımları konusunda rekabet
şansı bulunmamaktadır. Bu ülkelere
devletin istihdamın devam ettirilmesi
için destek verdiği bilinmektedir.

“2012 rekor yılıydı”
Gemi inşa sektörü ile, gemi geri

dönüşümün istihdam ve kapasite açı-
sından ters orantılı olduğunu söyle-
yen Çeviker, “2009’da global bir kriz
yaşadık. Krizde deniz taşımacılığın-
daki faaliyetlerin durması yani ithalat
ve ihracattaki gerilemeler gemi inşa
sektörümüzde hala devam eden kri-
zin yaşanmasına sebebiyet verirken
krizle sektörümüzde başlayan yükse-
liş 2012 yılında 927.000 ton hurda
geminin geri dönüşümünün yapılma-

sıyla rekor seviyeye ulaştı. 2009 yılına
kadar köylerinden kısa süre için
gelip, sektörümüzde çalışan işçiler
Aliağa’da yerleşik düzene geçerek
ilçe ekonomisine büyük katkılar sağ-
ladılar.

2014 yılına geldiğimizde sektörü-
müz kapasitesinde 2013 yılına naza-
ran yüzde 60’lara varan kapasite
düşüşleri yaşanmaktadır. Bunun ana
sebebi ülkemizin hurda gemi alım
fiyatları konusunda başta Hindistan
ve diğer Asya ülkeleri ile rekabet
şansının bulunmamasıdır.

Bu ülkelerin söküm maliyetleri-
nin olmaması nedeniyle, hurda
gemilere 500-550 usd /ton fiyatlar
verilmektedir. Ülkemizde hurda satış
fiyatının 320 usd/ton ,söküm maliye-
tinin ton başına 50 usd olduğu bir
ortamda bu ülkelerle rekabetten söz
etmek mümkün değildir.

“Gemi hurdası demir çeli-
ğin mayası”

Çeviker Ben HABER’e yaptığı
açıklamasında, sektörün sağladığı
gemi hurdalarının önemine değindi.

Çeviker, “Dünyanın en değerli
hurdaları gemi hurdalarıdır. Gemi
sacları, katışık maddeler ve istenme-
yen kimyasal bileşimlerden arınmış
niteliğiyle, üretim kalitesi ve verimli-
liği olumlu yönde etkilemektedir.

Gemi sacları, kesilmiş sac hurda-
ları olduklarından yassı mamullerin
sahip olması gereken fiziksel (et
kalınlığı, yassılık ve ebat) ve kimyasal
özelliklere sahiptirler. Gemi sacı,
ağır hurda olduğundan, enerji verim-
liliğini de arttırmaktadır” dedi.

Özellikle gemicilik sektörü içeri-

sinde gemi sökümüyle ilişkilendirilen
kanserojen mineral olan asbeste iliş-
kin de Çeviker dikkat çekici bir açık-
lamada bulundu.

Çeviker, “Katıldığım birçok kon-
ferans ve panellerde katılımcılara bir
soru soruyorum’’ size bir kelime söy-
leyeceğim lütfen aklınıza gelen ilk
kelimeyi söyleyiniz.’’ Cevap asbest.
Yıllarca asbest denen izolasyon mad-
desinin sadece gemilerde bulunan
bir madde olduğu kamuoyuna anla-
tıldı.

Oysa 20.yüzyıl başından beri
dünyada 300 milyon ton asbest çıka-
rılmış ve 3000’den fazla iş kolunda
kullanılmıştır.2004 yılından bugüne
bu yanılgıyı düzeltmek, toplum ve
sanayi kuruluşlarını bilinçlendirmek
yanı başlarındaki olası tehlikeden
haberdar etmek için mücadele edi-
yorum.

Bu yaptığım işten insan ve çevre
sağlığını korumak adına büyük mut-
luluk duyuyorum. Türkiye’de asbes-
tin sağlık risklerinin önlenmesi konu-
sunda tedbir alan ilk kurum Gemi
Geri Dönüşüm Sanayicileri
Derneği’dir. Tehlikeyi bilmiyorsak
korkmayız. Tedbir almayız.

Aslında asbestle ilgili tehlike,
onarımdaki gemiler, bakım-onarımı
yıkımı yapılacak tesisler ile kentsel
dönüşümdeki bina ve tesislerde
maddenin tanınmaması sebebiyle
çok büyüktür.

Çalışma Bakanlığımız tarafından
yayımlanan “Asbestle Yapılacak
İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği”
yönetmeliği yıkım söküm tamir işle-
rinden önce asbest risk değerlendir-
mesi yapılmasını zorunlu kılmakta-
dır” dedi.

FARKLI BİR ENDÜSTRİ:
Aliağa’nın
en önemli
sektörlerin-
den biri
olarak
gösterilen
Gemi Geri
Dönüşümü
demir
çelik
fabrikaları
için
can
simidi
konumunda.

Bir gemi
söküm işçisi
��  Haftanın 6 günü, 
günlük 7,5 saat mesai yapıyor.
��  Yalnızca gün ışığında çalışır. 
��  Yeni başlayanlar öncelikle geri hiz-
metlerde değerlendiriliyor
��  Büyük bir kısmı mesleğini babadan
oğula devrediyor.
��  Sahadaki iş sağlığı uzmanları tara-
fından sık bir şekilde denetleniyor.

SÖKÜMCÜLÜĞÜ
GEMI

5maddeyle gemi 
sökümünde bilinmeyenler
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sökümünde bilinmeyenler
5maddeyle gemi 
sökümünde bilinmeyenler
5maddeyle gemi 
sökümünde bilinmeyenler
5maddeyle gemi 
sökümünde bilinmeyenler

��  Ticaretin her geçen gün arttığı dünyada gemi sayısının da
artışına paralel olarak 2015’te sökülecek gemi sayısı ve çıkacak
hurdanın da bir hayli fazla olması bekleniyor. Her yıl 15 milyon
ton gemi sökümünün gerçekleştiği piyasada sağlıklı söküm
yapılan tesislerde bu rakama yaklaşılamamaktadır.

��  Özellikle halka uzak oluşun getirdiği gizemden dolayı
korkuyla yaklaşılan ve bu denli çok miktarda gemiyi parçala-
yan sektör ise IMO tarafından kabul edilmiş bir şekilde yeşil
endüstri tanımıyla geçiyor.

��  Gemi geri dönüşümü
sayesinde yüzde 74 enerji ve
yüzde 90 hammadde tasarru-
fu sağlanırken, hava kirlen-
mesinde yüzde 86 ve maden
atıklarında yüzde 96 azalma
sağlanır.

��  Mesleki eğitimler, uya-
rıcı levhaların kullanım sıklı-
ğının artması, çalışanların
daha duyarlı hale gelmesi
ve iş güvenliği uzmanları-
nın doğrudan sahada çalışmasıyla hayati tehlike oluşturabile-
cek kazaların artık büyük oranda önüne geçilebiliyor.

��  Gemi sökümüyle anılan asbest için tüm dünyada kulla-
nım/çıkarma yasağı getirilmesine rağmen, asbest Rusya,
Kazakistan, Çin, Kanada, Hindistan ve Brezilya'da hala çıkarıl-
makta ve kullanılmaktadır.

5maddeyle gemi 
sökümünde bilinmeyenler

Ersin
Çeviker



Aliağa Ticaret Odası’nın klasikle-
şen üye ziyaretlerinde son durağı
İZDEMİR ENERJİ oldu. Başta

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan
Saka olmak üzere yönetim kurulu üye-
lerinin gerçekleştirdiği ziyarette misa-
firleri ağırlayan isim İzmir Demir Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Baştuğ
olurken, fabrikaya ilişkin bilgileriyse
Genel Müdür Atila Koçak ve İşletme
Müdürü Kaan Uzuner verdi.

Ziyaretçilere, yapımı 380 milyon
dolara mal olan tesise ilişkin bilgiler
veren Baştuğ, iddialı bir açıklamada
bulunarak tesisin filtreleme sisteminin
bu alanda isim yapmış olan
Almanya’daki tesislerden dahi daha
kaliteli olduğunu söyledi.

“Almanya’dakilerden daha iyi”
Baştuğ, “Termik santrallerin geç-

mişteki kötü imajının yeni nesil santral
yatırımlarını engellememesi gerektiğini
hep söyledik. İstendiği takdirde çevreye
duyarlı santrallerin yapılabildiğinin en
iyi örneğinin Almanya'da olduğunu
ifade ettik. Santralımız sadece ulusal
standartlara değil, AB ve ABD çevre
kriterlerine de uyumlu. Şu anda da çev-
reye duyarlı santrallerin en iyi örnekle-
rinden birini de Aliağa'ya kazandırdığı-
mız için mutluyuz” dedi.

Baştuğ, tesisi yurt dışından örnek-
lerle karşılaştırdığı açıklamasında,
“Hali hazırda AB, büyük yakma tesisle-
rinde toz emisyonu standardı olarak 30
mg/Nm3, Almanya ise 20 mg/Nm3 ola-
rak uyguluyor. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımız ise Aliağa'nın hassas
bölge olmasından ötürü bu standardı
daha da katılaştırarak 10 mg/Nm3'e
indirdi. Bunun üzerine biz de dünyada
ilk olmaya ve hastane gibi termik sant-
ral yapmaya söz verdik ve başardık" ifa-
delerini kullandı.

ALTO Başkanı Adnan Saka’da tesi-
si gezisinde, “İZDEMİR ENERJİ,
Aliağa’da üreten, Aliağa’da kazanan ve
burada istihdam yaratan önemli bir
kuruluşumuz. Bizler, Aliağa’da birlikte
yaşıyoruz. Birlikte yaşadığımız bu böl-
geyi hep beraber büyüteceğiz.” sözleriy-
le santrale destek mesajı verdi.

ALİAĞA SAYFA 07 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

729.10.2014 aliağa HABER

YOL SORUNUNA
VALİ TOPRAK

NEŞTERİ

YOL SORUNUNA
VALİ TOPRAK

NEŞTERİ

YOL SORUNUNA
VALİ TOPRAK

YOL SORUNUNA
VALİ TOPRAK

NEŞTERİ

YOL SORUNUNA
VALİ TOPRAK

NEŞTERİ
İzmir Valisi Mustafa Toprak,

Aliağa’da bulunan limanlar bölgesin-
deki yol sorununu çözmek için kolla-

rı sıvadı. Bu amaçla burada 11 liman
yetkilisiyle bir araya gelen Vali Toprak,
sorunun kaynağını öğrenmek adına yet-
kililerden bilgi aldı.

Limanlardaki ticaret hızının ilçeden
çok daha hızlı bir şekilde arttığını bu
nedenle şehir merkezindeki Alsancak
Limanı’na göre handikap yaşandığını
ifade eden Toprak; “ Nemrut körfezi
ülkemizin sanayi ve limanlar bölgesi
olarak gururu. Üretim alanları ve sade-
ce buraya baktığımızda 20 milyar dolar-
lık bir ithalat ve ihracat kapasitesini
kendi üzerinde barındıran bir nokta.
Alsancak limanına da baktığımızda
orada da 20 milyar dolarlık bir hacim
var. Buraya da baktığımızda birbiriyle
eş değerde gidiyor. Burası zaman içeri-
sinde çok hızlı bir şekilde gelişen, fakat

bu gelişmeye ayak uyduramayan daha
az gelişmiş yollara sahip bir ilçe.
Burada ki sanayicilerimizin valiliğimize
yaptığı yoğun şekilde talepleri bulun-
makta ama baktığımızda yapının biraz
karmaşık olduğunu da görüyoruz. Evet,
biz hepsini düzenlemek ve koordine
etmek noktasındayız. “ dedi. Yaptığı
açıklamasında yollardaki problemin

başlıca çıkış noktasının farklı sorumlu-
luk alanlarından kaynaklandığını belir-
ten Vali Toprak, “Bir taraftan baktığı-
mızda Karayollarımızın yol ağında olan
kısmi noktaları var. Yeni Foça’ya giden
nokta olarak ifade ediyorum. Diğer
tarafa baktığımız da İl Özel İdaresinin
sorumluluğunda olan ama kullanılma-
yan bir yol ağı var. Tabi bunun yanı sıra
Büyükşehir ve İlçe Belediyemizi ilgilen-
diren noktalar da bulunmakta .
Dolayısıyla burada kapsamlı ve müşte-
rek bir çalışma yapılmasının zorunlulu-
ğu ortada. Burada sanayici arkadaşları-
mızla görüştük. Onların isteklerini,
dileklerini ve sorunlarını, önümüzdeki
döneme ilişkin kendi yatırım planlarını
ve o yatırım planlamalarının yol ağları-
na getireceği yükü de iyi bir şekilde
analiz ederek acaba neler yapabiliriz
onları da dinleyip öğrenmiş olduk. “
dedi.

Geçmişi milattan önce 500’lü yıllara
dayanan ve Pergamon kültürünün hemen
yanı başındaki Aiolis Bölgesi’nde Kyme ve
Myrina isimli antik kentlerin varlığı Aliağa
tarihini uzak geçmişe dayandırsa da ilçede
çok farklı bir tarihi gelişim yaşandığı görülü-
yor. Pergamon’da kurulan medeniyetin bir
Roma şehrine dönüşmesiyle gelişen süreçte,
Roma’nın gücünü kaybetmesi ve bölgedeki
hayatın bir anlamda çeşitli nedenlerle başka
coğrafyalara kayması yanı başındaki
Aliağa’yı da bir hayli etkiler. Tarihsel süreci
inişli çıkışlı bir grafik izleyen ilçe, 4. Murat
dönemine kadar yerleşimden uzak bir
görüntü çizer. 1638 yılında Bağdat’ı Safevi
Devleti’nden geri alan 4. Murat savaşta ken-
disine yardımı dokunan bazı isimlere toprak
bahşeder. Bu isimlerden biri de
Arapoğulları’ndan Abdül Kerim Ağa olur.
Abdül Kerim Ağa’nın ölmesi sonucu oğulla-
rından Ali Ağa, bugün kendi ismiyle anılan
ilçede bir çiftlik yaptırır ve bölgeye adeta
yeniden can suyu vermiş olur.

Bölgedeki tek yerleşim olan Ali Ağa
Çiftliği, sahibinin can borcu nedeniyle onu
Baltacı ailesine ismi değişmemek koşuluyla
vermesi akabinde el değiştirir. Bu el değişimi
sonrası 1800’lü yılların ortalarında çiftlikteki
yaşayan insan sayısı da artar ve hane sayısı
62’ye çıkarak yavaş yavaş bir köy görünümü-
nü almaya başlar. 1875 yılına gelindiğinde
ailenin tek varisi Eliza Baltacızade’nin yaşa-
mını yitirmesiyle, varis kalmamasından dola-
yı topraklar merkezi yönetime geçer ve
Balkan Savaşı’ndan kaçarak gelen insanlar
buraya yerleştirilir.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte geçimini
balıkçılıktan kazanan küçük bir nahiye konu-
munda olan Aliağa 1982’de belediyenin
kurulmasıyla bugünlere gelir.İZMİR DEMİR ÇELİK’TEN

ALİAĞA’YA BÜYÜK KATKI
Aliağa’daki yüksek ticaret nedeniy-

le 2008 yılındaki inşasının ardından
artık yetersiz gelmeye başlayan Aliağa
Gümrük Müdürlüğü’ne ek bina yapıl-
dı. Şehrin siyasi, bürokratik ve ekono-
mik yönden önde gelen isimlerinin
katılımıyla gerçekleşen açılışta başta
ilçe ve İzmir olmak üzere Türk ticare-
tine yönelik önemli mesajlar verildi.

“Katkılarımı sürecek”
Binanın yapılışında büyük katkı sahibi

olan İzmir Demir Çelik adına bir konuş-
ma yapan Ahmet Baştuğ, Aliağa bölge-
sinde artan lojistik taleple gereği her sene
tahmil tahliye terminal işlemleri artarak
devam etmekte olup, gelişen ülke ekono-
misine Aliağa bölgesi olarak katkılarımız
her geçen gün artmaktadır. Bilindiği
üzere bu büyümede biz liman işletmeleri-
ne gerekli hizmetleri kanun ve buna bağlı

yönetmelik çerçevesinde sunan Aliağa
Gümrük Müdürlüğü’ne ve personeline
teşekkürlerimizi sunar katkılarımızın

Aliağa liman işletmeleri olarak devam
edeceğini bilinmesini ve ilave katın hayır-
lı uğurlu olmasını dileriz” dedi.

SANAYİSİ KADAR
TARİHİ DE KÖKLÜ

KENT: ALİAĞA

ALOSBİ VE LOJİSTİK
İMKANLAR BÖLGEYİ

PARLATACAK
İzmir Demir Çelik Yönetim Kurulu

Üyesi Ahmet Baştuğ, Aliağa’nın ticari
faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda
bulundu.

ALOSBİ’nin tam kapasiteye ulaşma-
sıyla birlikte 400 fabrikaya ulaşacağını
ve bu rakamın da limana ve akabinde
lojistiğe doğrudan etki edeceğini söyle-
yen Ahmet Baştuğ, “Yaklaşık 400 sana-
yi kuruluşunun kurulmakta olduğu
Aliağa Organize Sanayi Bölgesinin tam
kapasiteyle ekonomiye katılması bölge-
de denizcilik, lojistik sektörlerinde
büyük bir gelişme yaşatacağı aşikârdır.
Bölge her gün artan ticari hacme sahip.
Nemrut Körfezi, kurulu ve yeni kurula-
cak liman ve iskelelerle hizmet verme-
ye gelecek yıllarda da devam edecek-
tir.” dedi.

Baştuğ ayrıca, liman sayısındaki
artışa da dikkat çekerken bölgedeki
lojistik imkânlarının gelişmesinin de
ALOSBİ’yi yatırımda çok daha cazip
hale getireceğini söyledi.

HASTANE GİBİ
SANTRAL

ALTO Yönetimi
İZDEMİR
ENERJİ’ye bir
ziyaret gerçek-
leştirdi.
Ziyaretçileri
ağırlayan
Ahmet Baştuğ,
tesis için
“Hastane gibi
tesis” ifadesini
kullandı.

Vali Toprak, ihra-
catın belkemiği
olan Aliağa’nın
yol problemini

yerinde inceledi.
Toprak bu amaçla
çeşitli görüşme-

ler gerçekleştirdi.

YOL SORUNUNA
VALİ TOPRAK

NEŞTERİ
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