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Petkim Petrokimya Holding
A.Ş. 2014 yılını 4,13 mil-
yar TL ciro, 111,4 milyon

TL (Faiz Amortisman ve Vergi
Öncesi Kar) FAVÖK ve 94
milyon TL brüt kar rakamla-
rıyla tamamladı. Petrol fiyatla-
rındaki değişimin sektörler
üzerine damgasını vurduğu bir
dönemde şirketin aktif büyük-
lüğü 3,25 milyar TL’den 3,79
milyar TL’ye yükseldi. İki fab-
rikada kapasite artışı yatırımı
ve kompleksin tümünde planlı
bakım duruşlarının etkisiyle
yaklaşık 120 gün üretim yapıla-
maması nedeniyle net kar 8,7
milyon TL’de kaldı. Şirketin 45

ülkeye gerçekleştirdiği
yurtdışı satışlar topla-
mı da 563,5 milyon
dolara ulaştı.

Petkim Genel
Müdürü Sadettin
Korkut, sanayi şirket-
leri açısından sıradışı
bir yılın geride kaldığı-
nı belirterek, “Petrol
fiyatları geride kalan
7-8 aylık süreçte varil
başına 115 dolardan
45 dolara kadar indi.
Bugünlerde 60 dolar

bandında seyrediyor. TL’nin
dolar karşısındaki değer kaybı
önemli rakamlara ulaştı, bir
dolar 2,60 TL’yi aştı. Hızlı fiyat
değişimleri özellikle rafineri ve
petrokimya sektörlerinde ciro-
ları olumsuz etkiledi. Bu
dönemde stok yönetimi çok
önemli hale geldi. Petkim’de
bu süreci oldukça iyi organize
ettik, 120 günlük şirket tarihi-
nin en önemli planlı bakım ve
kapasite artışı duruşlarını başa-
rıyla gerçekleştirdik ve ciromu-
zu da korumayı başardık” dedi.

ARTIK DAHA
GÜÇLÜ

Ana ürün olan etilenin
üretildiği Etilen ile PTA fabri-
kalarında toplamda 120 gün
süren yatırım ve 4-5 yılda bir
gerçekleştirilen tüm fabrikala-
rın planlı bakım duruşlarının
başarıyla tamamlanmasının
Petkim’de geçen yıla damga
vurduğunu anlatan Sadettin
Korkut, yeni yatırımların
tamamlanmasıyla brüt üretim
kapasitesini yüzde 13 artarak
2015 yılına daha güçlü adım
attıklarını kaydetti.

Petkim’in bağlı ortaklığı
Petlim Limancılık hisselerinin
yüzde 30’una uluslararası yatı-
rım bankası Goldman Sachs’ın
250 milyon dolar karşılığı

ortak olduğunu söyleyen
Korkut, geçen yıl ayrıca
Petkim’in yanısıra sanayi şir-
ketlerine de hizmet verecek
yeni Arge Merkezi’ni hizmete

açtıklarını, Borsa İstanbul’da
sadece 6 sanayi şirketinin yer
aldığı Sürdürülebilirlik
Endeksi’ne dahil olduklarını
ifade etti.

PETKİM’İN
AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ
YÜZDE 17 ARTTI

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, "Petrol fiyatlarındaki değişimin sektörler üzerine damgasını
vurduğu 2014 yılında 4,13 milyar TL ciro gerçekleştirdik. Şirketimizin aktif büyüklüğü 3,25 milyar lira-
dan 3,79 milyar liraya yükselirken yurtdışı satışları 563,5 milyon dolara ulaştı" dedi.

Ege en büyük limanına
3 ay sonra kavuşacak

Petkim’e daha fazla değer sağlayacak Rüzgâr Enerji Santrali
ve Petkim Konteyner Limanı yatırımlarında geri sayım devam
ediyor. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Türkiye’nin en
büyük 3. ve Ege’nin en büyük Konteyner Limanı’nın inşaatının
Temmuz sonunda tamamlanacağını Ekim ayında ilk gemiye
limanda hizmet verilmeye başlanacağını söyledi. Deniz derinli-
ğini 16 metreye çıkaracak dip tarama işlemlerinin yüzde 70’inin
tamamlandığını, iskeleyi oluşturacak 773 kazıktan 340’ının
çakıldığını ve 310 metre uzunluğunda dalgakıran inşaatının
devam ettiği bilgisini veren Korkut, “Tamamlandığında Türk
sanayicileri Pire ve İskenderiye gibi limanlarda zaman kaybet-
mekten kurtulacak; ihracatçı firmaların navlun maliyeti azala-
cak ve işletmecimizin mükemmel hizmet anlayışı ile devreye
girecek” diye konuştu. Korkut, ayrıca yarımadada bu yıl inşaatı-
na başlanacak Petkim RES Rüzgar Enerji Santrali’nin bir yıl içeri-
sinde tamamlanarak enerji çeşitliliğine gidileceğini ve ilk fazı
tamamlandığında Petkim’in elektrik enerjisinin yüzde 12’sinin
buradan karşılanacağını dile getirdi.
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50. YIL İÇİN
GÖRKEMLİ
KUTLAMA

3 Nisan 1965 tarihinde kurulan ve yarım yüzyıllık tari-
hinde Türk sanayisi için en önemli hammadde üreticile-
rinin başında gelen Petkim, 50’nci yaşını önemli isimle-
rin katıldığı muhteşem etkinliklerle kutladı.

Türk sanayisinin vazgeçilmez üretim gücü Petkim, 50’nci yaş gününü muhteşem bir etkin-
likle kutladı. Petkim’in 50’nci yaş günü törenine Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı
Shahin Mustafayev, Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, Sofaz Başkanı Shahmar

Movsumov, İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı
Aydoğan, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz ile
SOCAR ve Petkim’in üst düzey yöneticileri katıldı.

İş ve medya dünyası, Swissotel
Büyük Efes’te Petkim'in 50’nci
yıl yemeğinde bir araya geldi.

İzmir protokolünün de katıldığı
yemekte konuklar Türk ve Azeri
müziğinin seçkin örnekleriyle
keyifli bir gece yaşadı. Kenan
Yavuz yaptığı konuşmada,
“Petkim’in ayakta kalması için bir
rafineri entegrasyonuna ihtiyacı
vardı. İnşası hızla ilerliyor, 2018
yılında devrede olacak” dedi.
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İzmir Aliağa’daki Petkim
Yarımadası’nda düzenlenen
programda, basın mensupları

sahayı gezdi. SOCAR Türkiye
Başkanı Kenan Yavuz, Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut
ve projelerin yöneticileri inşaatı
süren iki dev yatırım STAR
Rafinerisi ile Petlim Limanı hak-
kında bilgi verdi. Kenan Yavuz,
50 yıldır insana ve hayata değer
katmak için üreten Petkim’in,
Türkiye ile Azerbaycan arasında-
ki dostluğun ve stratejik ortaklı-
ğın yansıması olduğunu söyledi.
Yavuz, “Türkiye ve
Azerbaycan'ın stratejik ortaklığı
ve iki liderin, siyasi iradeleri
olmasaydı, bu yatırımların hiçbiri
olmazdı. Çünkü ekonomik fizibi-
lite kadar dayanıklılık da çok
önemli. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
siyasi iradesi ve kararlılığı saye-
sinde başarıya ulaştık. Her iki
lider de yatırımlarımızın her aşa-
masında desteklerini hiç esirge-
mediler. Onların vizyonu ve
kararlılığı bizim azmimizi artırdı”
dedi.

17 Mart’ta temeli atılan 10
milyar dolarlık TANAP projesi-
nin; bu işbirliğinin yansıması
olduğunu belirten Yavuz,
“TANAP projesini, rafineri
doğurdu. Petkim’in varlığı ve
özelleştirilmesi, hem Türkiye-
Azerbaycan ilişkilerinin, hem bu
projelerin tetikleyicisi ve hızlan-
dırıcısıdır” diye konuştu.

Sıfırdan kurmak en az
5 milyar dolar

Kenan Yavuz, “Türkiye’nin
en büyük yatırımlarının merkezi
haline getirdik” dediği Petkim’i
şöyle anlattı:

“50 yılı kısa sürede anlatmak
zor. Türkiye’nin sanayileşme tari-
hi Petkim’in tarihiyle bire bir
örtüşüyor. Bugün Petkim’i sıfır-
dan kurmanın maliyeti; 5 milyar
dolardan aşağı olmaz ama sadece
parayla yapılacak bir iş değil.
Türkiye’de böyle bir arazi yok.
Petkim özelleştirildiğinde 26 çar-
panla satıldı. Türkiye’nin en
pahalı özelleştirmesidir. 50’nci
yılda kamuoyu karşısına gururla
ve onurla çıktık. Biz şirketimizi
Türkiye’nin en büyük yatırımları-
nın merkezine taşımayı başardık.
Bununla gurur duyuyoruz.
2020’de burası Avrupa’nın enteg-
rasyona dayalı en büyük üretim
merkezlerinden bir tanesi ola-
cak.”

4 Petkim daha olmalı
“Türkiye’ye Petkim’den 4

tane lazım” diye devam eden
Kenan Yavuz bir de çağrı yaptı:

“Eğer birisi ülkeye petrokimya
tesisi yapmak isterse gelsin, tüm
gücümüzle yardımcı oluruz. Bilgi,
tecrübe, doküman ne isterse.
Yeter ki bir tane daha petrokim-
ya tesisi olsun.”

SOCAR Türkiye Başkanı
Yavuz, STAR Rafineri’yi anlatır-
ken, Türkiye’de 40 yıl aradan
sonra yapılacak ilk rafineri olaca-
ğını hatırlattı. Yavuz şöyle
konuştu:

En babayiğit biziz
“Bugüne kadar Türkiye'de

rafinerileri ve petrokimya üretim
tesislerini devlet yaptı. Hiçbir
özel sektör kuruluşu rafineri ve
petrokimya üretim tesisi yapma-
ya cesaret edemedi, biz ettik.
Onun için biz Türkiye’nin en
babayiğit şirketiyiz. Varsa mey-
dan okuyan çıksın ortaya. Bir
ülkenin sanayileşmesinin en
temel noktası ara malı üretimi-
dir. Eğer hammaddeniz yoksa,

hammaddeyi getirip ara malını
burada üretemezseniz, size sade-
ce işçilik kalır. Ara malını ithal
edersiniz, montajını burada
yaparsınız üstüne işçiliği koyar
tekrar satarsınız ama böyle bir
yapı Türkiye'yi ayakta tutmaya
yetmez. Ara malı üretmeden
sanayileşme iddiası olmaz. Bu
ülke ara malı üretimini, Tüpraş'ı
ile Petkim'i ile Ereğli Demir
Çelik ile zamanında doğru şekil-
de algılamış ve kendi sınırları
içerisinde konuşlandırmaya gay-
ret etmiş. Biz ara malı üretiyo-
ruz. Ara malı demek teknoloji,
bilgi transferi demek, yetiştirdiği-
niz okuttuğunuz mühendisten
faydalanmak demek.”

İnşaatı süren Petlim’in de
gezildiği turda Kenan Yavuz,
limanın önemine değindi:

“Limanı 400 milyon dolar
yatırımla tamamlıyoruz.
Ekipman yatırımını işletici yapa-
cak altyapıyı biz yapıyoruz. 300

milyon civarında bir harcama
yapıyoruz. Limanı bitince teslim
edeceğiz. 28 yıllığına işletmesini
dünyanın en büyük konteyner
elleçleme firması olan APM
üstelenecek. Limanın en büyük
özelliği Pire Limanı’nın alternati-
fi olacak. Ege’de büyük gemile-
rin gireceği bir liman yok. Büyük
gemiler önce Pire Limanı’na
gidiyor. Yükleri daha küçük
gemilere bölündükten sonra böl-
geye gelebiliyor. Dünyanın en
büyük konteyner gemilerini lima-
nımıza kabul edebileceğiz.
Entegre tesisiz. Burası her ihtiya-
cı görecek, Alsancak Limanı da

kruvaziyer ve yat limanı olsun,
diyoruz. Petlim için hedefimiz,
sonbaharda cumhurbaşkanları-
mızın teşrifleriyle limanı açmak.”

SOCAR, Petkim için
şans oldu

“Müşteriye çok yakınız, onla-
ra dokunuyoruz. Petkim güveni-
lir bir kurum. Kaliteden asla
taviz vermiyoruz. Türkiye’deki
petrokimyasal ürün talebinin
ortalama yüzde 20’sini karşılıyo-
ruz.

Yüzde 80’i dışarıdan geliyor.
O yüzden Petkim’deki üretim

artışı ve verimlilik kritik bir fak-
tör. SOCAR, Petkim için büyük
şans oldu.

Petkim’de gelişmiş bir petro-
kimya tecrübesi var. SOCAR da
hammadde kaynaklarına sahip
çok güçlü bir şirket. İkisinin bir-
leşmesi müthiş bir sinerji yarat-
mış. Yatırımcı vizyonuyla Petkim
merkezli geliştirilen projeler
önünü açmış, bugün 10 milyar
dolarlık TANAP’tan, toplamda
20 milyar dolarlık bir yatırımdan
bahsediyoruz. Bunlar gurur veri-
ci. Petkim’in elinden tutmuş,
geleceğe taşıyan adımları atmış.
Ülke ekonomisi için çok önemli.”

Stratejik öneme sahip petrokimya sektöründe Türkiye’de ilklerin öncüsü olarak yola çıkan ve tek yerli hammadde üreticisi sıfatıyla yarım yüzyılı
geride bırakan Petkim, 50’nci gurur yaşını kutladı. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel programda, Petkim kapılarını basın mensuplarına
açtı. Konukları ağırlayan SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz ve Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, geleceğe dönük güçlü mesajlar verdi.

Petkim
Yarımadası’ndaki
programdan sonra
İstanbul ve
İzmir’den iş ve
medya dünyası,
Swissotel Büyük
Efes’te 50’nci Yıl
yemeğinde buluş-
tu. İzmir protoko-
lünün de katıldığı
yemekte konuklar
Türk ve Azeri
müziğinin seçkin
örnekleriyle keyif-
li bir gece yaşadı.

Gecede yaptığı
konuşmada, göre-
ve başladığında
Petkim’in 39.
kuruluş yıldönümünü kutlarken kafasında
‘acaba bu şirketin 50. Yılını görebilecek
miyiz’ soruları olduğunu belirten Kenan
Yavuz, “Özelleştirme öncesinde Ege Bölgesi
Sanayi Odası’nda bir konuşma yapmış ve
Petkim özelleştirilecek ama Petkim özelleşti-
rildikten sonra buraya bir rafineri yapılmaz-
sa 2015’ten sonra Petkim’i herkes unutsun
demiştim. Petkim’in ayakta kalması için bir
rafineri entegrasyonuna kesinlikle ihtiyacı
vardı. Bugün, rafinerimizin inşası hızla ilerli-
yor ve 2018 yılında devreye alacağız. Bu
özelleştirmede Petkim’in Azerbaycan’ın dev-
let petrol şirketi tarafından satın alınması
beni çok mutlu etmiştir. Çünkü bu güzel
tesis acaba yaban ellere mi gidecek korku-
suyla uyuyamadığım o kadar çok geceler
oldu ki. Ama çok şükür Rabbime o korkula-

rın hiç biri gerçek-
leşmedi ve Rabbim
aynı dili konuştu-
ğumuz, aynı kültü-
rü paylaştığımız
SOCAR ile yolumu-
za devam etmeyi
nasip etmiştir.
Onun için çok mut-
luyuz ve gururlu-
yuz” dedi.

Petkim’in kurul-
masından bu güne
emeği geçen her-
kese teşekkür ede-
rek konuşmasına
başlayan
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu,

“Türkiye’nin en önemli konusu üretimdir.
Bunu sağladığımızda Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe daha
da yakalaşacağız ve böylece Türkiye’yi, mua-
sır medeniyetler düzeyinin üzerine çıkaraca-
ğız” dedi. SOCAR Türkiye Başkanı Kenan
Yavuz, Aziz Kocaoğlu’na konuşmasının
ardından TANAP Temel Atma Töreni’ne katı-
lan üç ülke cumhurbaşkanına hediye ettikle-
ri Hazar’dan Çanakkale’ye kitabını takdim
etti.

İzmir Devlet Türk Dans Topluluğu ve
Alihan Samedov’un sahne aldığı gecenin
finalinde SOCAR Türkiye Başkanı Kenan
Yavuz, Azeri sanatçı Tunzale Ağayeva ile
düet yaptı. Birlikte ‘Çırpınırdı Karadeniz’
türküsünü söyleyen Kenan Yavuz ve Tunzale
Ağayeva’ya tüm davetliler de eşlik etti.

Gala yemeğinde
CEO’dan düet

GURUR VE BAŞARILARLA
DOLU TAM 50 YIL
3Nisan 1965 tarihinde kurulan

ve yarım yüzyıllık tarihinde
Türk sanayisi için en önemli

hammadde üreticilerinin başında
gelen Petkim, 50’nci yaşını çalı-
şanlarının katıldığı muhteşem bir
etkinlikle kutladı. Türk petro-
kimya sektörünün ilk ve tek yerli
hammadde üreticisi olan
Petkim’in 50’nci yaş günü töreni-
ne Azerbaycan Ekonomi ve
Sanayi Bakanı Shahin
Mustafayev, Azerbaycan Enerji
Bakanı Natig Aliyev, Sofaz
Başkanı Shahmar Movsumov,
İzmir Valisi Mustafa Toprak,
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Sırrı Aydoğan,
SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev, SOCAR Türkiye
Başkanı Kenan Yavuz ile
SOCAR ve Petkim’in üst düzey
yöneticileri katıldı.

Törene ev sahipliği yapan
Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, yarım yüzyıldır hiç bit-
meyen bir üretim sevdası ve her
geçen gün artan bir kararlılıkla
çalıştıklarını belirterek,
“Sanayileşmek, iğneden ipliğe
her ürünü ithal eden konumdan
kurtulmak ve yerli üretim gücünü

artırmak için sanayi tesisleri kur-
mak ve geliştirmek zorunda olan
ülkemizde Petkim ve benzer bir-
kaç ağır sanayi kuruluşu sayesin-
de birçok sanayi kolu gelişti”
dedi.

Petkim’de artış gösteren her 1
gramlık üretimin, ithalatın 1
gram azalması anlamına geldiğini
kaydeden Korkut, Petkim’in
Türk imalat sanayisinin temel
sektörlerinden plastik, ambalaj,
kimya, boru, boya, tekstil gibi
sektörlerinin gelişiminde 50 yıl-
dır kaldıraç işlevi gördüğünü vur-
guladı.

Azerbaycan Ekonomi ve
Sanayi Bakanı Shahin
Mustafayev de, Azerbaycan dev-
leti için Petkim ve içinde bulun-
duğu yarımadaya yapılan yatırım-
ların hayati önem taşıdığını belir-
terek, “SOCAR’ın Türkiye’deki
ilk yatırımı olan Petkim,
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin
uğurlu inkişafının bir simgesidir.
Bu yarımadaya yapılacak yatırım-
lar 2008-2018 arasındaki 10 yılda
10 Milyar Doları bulacak.” dedi.
Türkiye’de bin 600 Azerbaycan
şirketinin faaliyet gösterdiğini ve
bu şirketlerin çok önemli işlere

imza attıklarını belirten
Mustafayev, Türkiye ve
Azerbaycan arasındaki kardeşlik
ilişkilerini, bu yatırımlarla des-
teklemek zorunda olduklarına
dikkat çekti. Bakan Mustafayev,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Önder-
lerimiz Haydar Aliyev ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün söz-
leri ‘Bir millet, İki Devlet’ ülküsü
ile bizlere rehberlik ediyor. Bu
emekdaşlık çok derin köklere
dayanıyor. SOCAR’ın 2023 yılın-
da Türkiye’nin en büyük sanayi
şirketi olması hedefine tam des-
tek veriyoruz.”

“STRATEJİK İKTİSADİ
İŞ BİRLİĞİNİN
BAYRAMINI
KUTLUYORUZ”

Azerbaycan Enerji Bakanı
Natig Aliyev ise törende yaptığı
konuşmada, sadece Petkim’in 50.
Yaşını değil, Türkiye ile
Azerbaycan arasındaki stratejik
iktisadi işbirliğinin bayramını
kutladıklarını söyledi. Bu işbirli-
ğinin Azerbaycan’ın bağımsızlığı-
nı kazanmasından hemen sonra

1994 yılında başladığını anımsa-
tan Aliyev, “O yıl ölümsüz önde-
rimiz Heydar Aliyev, Hazar
Denizi’ndeki Azeri-Çırak-
Güneşli yataklarından TPAO’ya
pay vererek, çok büyük bir siyasi
vizyonun fitilini ateşledi. Geçen
21 yılda, her yıl artan bir ivme ile
çok önemli projelere imza attık.
Asrın projesi olarak adlandırılan
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru

Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum
Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu Projesi,
Petkim Yarımadası’na yapılan
yatırım projeleri ve son olarak 17
Mart 2015 tarihinde temelini
attığımız Trans Anadolu
Doğalgaz Boru Hattı Projesi bu
vizyonun önemli adımları olarak
tarih sahnesinde yerini alıyor”
dedi.

1965’ten beri Türkiye için üre-
ten Petkim’in 50’nci yaş kut-
lamaları, Gündoğdu

Meydanı’ndaki konserle
İzmirlilere unutulmaz bir gece
yaşattı. 2 Nisan’da Aliağa Petkim
Tesisleri’nde çalışanlar için hazır-
lanan ilk törenle başlayan kutla-
malar, 10 bin İzmirlinin katıldığı
Göksel konseriyle sona erdi.
Konserde Petkim Çalışanları
Korosu, Sinema Senfoni
Orkestrasıyla birlikte Berkant’ın
unutulmaz şarkısı Samanyolu’nu
seslendirdi. Koro ve orkestranın
şefi SOCAR Türkiye Başkanı
Kenan Yavuz’du. Konser, binler-
ce İzmirlinin hep birlikte söyledi-
ği İzmir Marşı ile sona erdi.

Ege’nin En Büyük 100 Sanayi
Kuruluşu listesinde birinci sırada
yer alan Petkim, 50’nci yıl dönü-
münü Gündoğdu Meydanı’nda
İzmirlilerle birlikte kutladı.

DJ performansıyla başlayan
konsere 10 bin İzmirli katıldı.
Petkim Çalışan Korosu, SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz
şefliğinde Berkant’ın unutulmaz
şarkısı Samanyolu’nu söyledi.
Petkim çalışanlarına bu şarkıda
Sinema Senfoni Orkestrası eşlik
etti. Meydandaki binlerce
İzmirlinin de eşlik ettiği
Samanyolu şarkısının ardından,
içinde İzmir geçen şarkılarıyla
Sinema Senfoni Orkestrası sah-
nedeydi. Binlerce İzmirli,

‘İzmir’in kavakları’ ve ‘Ah bir
ataş ver’ gibi şarkıları orkestrayla
birlikte söyledi.

Senfoni ile ilk defa
Petkim’in 50’nci yıl kutlama-

ları için Sinema Senfoni
Orkestrası ile ilk defa sahne alan
Göksel sevilen şarkılarını İzmir
halkı ve Petkim çalışanları için
söyledi.

Gecede aramızdan ayrılan
Kayahan’ın anısına sözü ve beste-
si sanatçıya ait olan “Kar
Taneleri” parçasını seslendirdi.
Kayahan’ın İzmir doğumlu oldu-
ğunu yolda gelirken öğrendiğini
söyleyen Göksel, Gündoğdu
Meydanı’nı ışıklarıyla aydınlatan
binlerce İzmirli’ye “Çok güzelsi-
niz hepiniz ‘Kar Taneleri’ gibi
görünüyorsunuz. Büyük sanatçı
Kayahan da ışıklar içinde yatsın’
dedi.

Gündoğdu’da Zeybek
Konserde, İzmir efelerinin

Gündoğdu Heykeli’nin önünde
oynadığı zeybek ve İzmir semala-
rında renkli bir ışık şöleni yara-
tan havai fişek gösterisi izleyenle-
rin beğenisini topladı. Gecenin
sonunda sanatçılarla sahneye
çıkan SOCAR Türkiye Başkanı
Kenan Yavuz ve Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut, İzmir
Marşı’nı meydandaki binlerce
İzmirli ile birlikte seslendirdi.

Türk sanayisinin vazgeçil-
mez üretim gücü Petkim,
50’inci yaş gününü muhte-
şem bir etkinlikle kutladı.

Petkim’in 50. kuruluş yıl-
dönümü, töreninde hoş bir
sürpriz de yaşandı. SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev,
“Petkim’in kurulduğu gün
benim doğum günüm, tesa-
düf olarak.” dedi.
Abdullayev, törene katılan-
ların yoğun alkışını alan bu
sözleri sonrasında, Fikrimce
Öneri Sistemi’ne 5000’inci
öneriyi veren Petkim çalışa-
nı Emrah Yörük’e sürpriz
yaparak son model Renault
Clio bir otomobil hediye
etti.

SOCAR Dünya Başkanı Petkim’le
aynı yıl, aynı günde doğdu

50. yaşında Petkim içinde bulunduğu yarımadanın bir yatırım üssü
olmasına şahitlik ediyor. SOCAR Türkiye ve Petkim yönetimi medyadan
önemli isimleri 3 Nisan'da Petkim Yarımadası'nda ağırladı.

Petkim'de başlayan 50. yıl kutlamaları için Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Shahin Mustafayev, Azerbaycan
Enerji Bakanı Natig Aliyev, Sofaz Başkanı Shahmar Movsumov, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Gasimov ve David Mammadov Aliağa'ya geldi.

SOCAR Türkiye CEO'su Kenan Yavuz, Petkim Gala Yemeği'ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu'na Hazar'dan Çanakkale'ye kitabını hediye etti.
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AKGERMAN GENEL SEÇİMLERE 45 GÜN KALA İZMİR SİYASETİNİ DEĞERLENDİRDİ

CHP, bizi kale
olarak görmemeli

IKI SECIM UYARISI
İZMİR’İN önde gelen en etkin isimlerin-
den iş adamı Bülent Akgerman’ın, CHP
ve AK Parti listeleriyle ilgili değerlendir-
mesi oldukça ilginç. Akgerman, “CHP’nin
listesi beni rencide etti” derken, bir de
uyarı yaptı: “İzmir’i kale olarak görmeyin.
Bilin ki kaleler yıkılır, ele geçirilir. Onun
için çalışın ve kenetlenin.”

AKGERMAN’A göre; Binali Yıldırım İzmir
için iyi ve doğru bir tercihti. Siyasi rekabeti
getirdi, kentin güvenini kazandı. Bugün o
güven, Çeşme ve Alaçatı’da yaşananlarla
eskiye döndü. AK Parti’nin, seçim kazan-
mak istiyorsa listesinden önce, kentteki algı-
sını düzeltmesi gerekiyor. Binali Bey’in
yarattığı sinerji, bir yılda sıfırlandı. 8’DE
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BANA kalırsa milletçe en
büyük eksiğimiz; güven ve
huzur... GAMZE KURT 6’DA

M. İbrahim Turhan
ÖYLE veya böyle onun adı,

İzmir’in bakanı olarak tarihe yazı-
lacak... ERDAL İZGİ 5’TE

Vaatler, vaatler
SİYASETÇİLERİMİZİN yap-
tığı bazı hataları görmemiz
gerekiyor. ZUHAL KOÇKAR 7’DE

23 NİSAN 2015 / SAYI: 31

23
NİSAN 23 Nisan

1920’de yazı-
lan demokrasi
destanı, 95. yıl
dönümünü kut-
luyor. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve Çocuk
Bayramı, geçmiş
yıllarda olduğu gibi
bu yıl da coşkuyla
kutlanıyor.
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23 Nisan’ın ilk vekilleri
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70’LERİN bohem
ruhunu içeren

tasarımlar yeni
sezonda karşımıza

çıkıyor. 2’DE
12’DE

Burcuna göre
çocuklar

DÜNYAYA geldiği andan itiba-
ren ailelerin hayatının merkezi-
ne oturan çocukları yıldızlar
nasıl etkiliyor? Cevabı… 14’TE

Fidandan
çınara
Fidandan
çınara
Fidandan
çınara
Fidandan
çınara
Fidandan
çınara
Fidandan
çınara

YAŞINDAYAŞINDAYAŞINDAYAŞINDAYAŞINDAYAŞINDA
2012’de kurulan
Ben TV, 3. yaşını
kutlamanın mut-
luluğunu yaşıyor.
YENİ medyanın güçlü
sesi Ben TV, bir yılını
daha geride bıraktı.
Habercilikte hızı ve
objektifliği, yayıncı-
lıkta toplumun tüm
kesimlerini kucakla-
yan genç kanal, ala-
nında lider konumu-
nu sürdürüyor. 10’DA

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Ben HABER Genel Yayın
Yönetmeni Erol Yaraş’ın 7 Haziran
İzmir değerlendirmesi şöyle: MHP
ve HDP en az 3 milletvekili ile yarı-
şı tamamlar. AK Parti 9’da kalır,
CHP de 12’ye düşebilir. CHP de, AK
Parti de vekil kaybedebilir. 3’TE
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İyiliğin adresi
BORNOVA

Karşıyaka’nın
Filizleri yeşerdi
KARŞIYAKA Belediyesi,
“Karşıyaka’nın Filizleri” proje-
siyle 200 üniversiteli gence
burs imkanı sağladı. 11’DE

Bayraklı’da
ebru kursu
seferberliği

Narlıdere
beste yarışması

düzenliyor
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Siyaset psikolojisi
ANADOLU Efes - Banvit maçı
için yapılan kampanya gerçek-
ten etkileyici. ÜMİT AKTAN 15’TE

İşte sosyal proje

21’de 21
başarı

hikayesi
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hikayesi
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hikayesi

21’de 21
başarı

hikayesi
GÖZTEPE’NİN hent-
bol şubesi bu sezon
adeta destan yazı-
yor. Hedefleriyse
Avrupa… 15’TE

AK Parti İzmir
algısını düzeltmeli
AK Parti İzmir
algısını düzeltmeli
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algısını düzeltmeli
AK Parti İzmir
algısını düzeltmeli

21’de 21
başarı

hikayesi

ÇOCUKLARA
70’LERİN

BOHEM RUHU

VATANDAŞLAR gıda, temiz-
lik malzemesi gibi ihtiyaçları-
nı Dost Market’ten istedikle-
ri gibi seçip alabiliyor. 9’DA

70’LERİN bohem
ruhunu içeren

tasarımlar yeni
sezonda karşımıza

çıkıyor. 2’DE

Bülent
Akgerman

Narlıdere
beste yarışması

düzenliyor
Muhalefet de

iktidar da
vekil kaybedebilir

CHP SEVİNECEK
AK PARTİ ÜZÜLECEK

SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı, yaptık-
ları son anketi ilk kez Ben TV’ye açıkladı.
İZMİR’E çok şaşırdığını belirten Hakan Bayrakçı, CHP’nin

kentte ciddi bir sıçrama yapacağını söyledi. Yapılan
anketin sonuçları ise çok çarpıcı. Buna göre; CHP yüzde
50’nin üzerine çıkıyor, AK Parti yüzde 25’in altına düşe-

rek önemli ölçüde oy kaybediyor. MHP ve HDP ise yükse-
lişte. HDP, her iki bölgeden de birer vekil çıkarıyor. 6’DA



SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

2 modaHABER 23.04.2015

2015 ilkbahar/yaz çocuk
giyim trendleri her
çocuk için uygun stilleri

karşımıza çıkartıyor.
Çocuklar için hazırlanan
özel koleksiyonlar hem
kız hem erkekler için bir-

birinden güzel kom-
binlere sahip.
Sezonun en etkili
çocuk trendleri;
doğadan ilham alı-
narak tasarlanan
kuş ve çiçek bas-
kıları, kadın ve
erkek giyim
trendleriyle
oluşturulmuş
"mini-me"
stili, 70’lerin
bohem stilin-
den ilham

alan püsküllü bot-
lar ve çiçek taçla-
rıyla eşleştirilmiş

tülbent elbiseler ve
çocukların sanat aracılı-

ğıyla kendilerini ifade
etme özgürlüğü taşıyan
do-it-yourself trendlerin-

den ilham alan merak ve
hayal dolu koleksiyonlar
2015 ilkbahar/yaz sezonunun

öne çıkan trendleri ara-
sındadır.

M
e
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e
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B

A
ÇOCUKLARDA
“YETİŞKİN”

MODASI

Do-it-Yourself
çocuklar
Bu sezon do it yourself projeleri
çocuk giyim dünyasına tamamen
yeni bir anlam katmış. Çocuklar
sanat ve el sanatları aracılığıyla
kendilerini ifade etme özgürlüğünü
sağlayan projelerden tasarımcılara
ilham kaynağı oluşturarak sezonda
benzersiz parçalar oluşturulmuş.
Yaratıcı pop-art, uyumsuz tozluk-
lar, asimetrik renkler bu trendin hit
parçalarını oluşturuyor. Gökkuşağı
renkleri, pembe, parlak sarı ve par-
lak süsler ile bej rengi tasarımlarda
kullanılan renkler arasında.

Çiçek çocuk
70’lerin bohem ruhunu çocuk koleksi-
yonlarına taşıyan tasarımlar huzur ve
mutluluk unsurlarını içeren tasarımlarla
yeni sezonda karşımıza çıkıyor. Baskılı
ceketler, gömlekler, süet yelekler,
tulumlar, mendil etekler, dantel şerit
detaylar bu trendin olmazsa olmazları
arasında. Bej ve ağartılmamış pamuk-
lar, şeftali rengi, krem, soft yeşil ve
mavi kullanılan renkler arasındadır.

Mini-me
2015’in en hit trendle-
rinden mini-me kadın
ve erkek giyim trendle-
rinden ilham alarak
oluşturulan koleksiyon-
lar çağdaş çocuk eğili-
miyle sezonda karşımı-
za çıkıyor. Yetişkinlerin
kıyafetlerini çocuklara
uyarlayan tasarımcılar
yakasız ceketler, arma-
lar ile bolero ceketler,
indigo rengi kot panto-
lonlar, keten yelekler,
modern tunikler, pap-
yon ve kravatlar, metal
ayrıntılarla sezonun hit
çocuk giyim parçalarını
oluşturuyor.

Sezonun en etkili çocuk trendleri; doğadan ilham alınarak tasar-
lanan kuş ve çiçek baskıları, kadın ve erkek giyim trendleriyle

oluşturulmuş "mini-me" ve “do-it-yourself...”
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323.04.2015 gündem HABER

Ben HABER soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

Önncceelliikkllee  lliisstteelleerrllee  iillggiillii  bbiirr
ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  aallaallıımm  ssiizz--
ddeenn..  AAKK  PPaarrttii’’nniinn  vvee

CCHHPP’’nniinn  lliisstteelleerriinnii  nnaassııll  bbuull--
dduunnuuzz??  HHaannggii  lliissttee  İİzzmmiirrlliilleerrii
ddaahhaa  ççookk  kkuuccaakkllııyyoorr??

CHP’nin yine İzmir’e bir da-
yatma içinde olduğunu görüyo-
rum. Ne yazık ki Sayın
Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de
söyledikleriyle Ankara’da yaptık-
ları birbirini tutmuyor. İzmir’de
bizim nabzımıza göre şerbeti
veriyor, sonra Ankara’ya gidiyor
bildiğini yapıyor. Bu durum bir
İzmirli olarak beni rahatsız edi-
yor, üzüyor, rencide ediyor.
Listelere baktığımız zaman
elbette genel başkanların ileride
hükümet kurduğu zaman ‘kur-
may’ diye tabir ettiği çalışma
arkadaşlarına ihtiyacı var. Ama
hiç olmazsa 6 tane kontenjan
adayından 1 veya 2 tanesi böyle
olmalıydı. Tamam kendini getirdi
bize ki Kılıçdaroğlu’nun gelmesi
CHP’ye ne katacak onu da
seçimlerde göreceğiz. Bir restleş-
menin sonucunda mı geldi
bilmiyoruz ama sonuçta o da
ithal. Tamam bir genel başkan,
İzmir’i tercih etti teşekkür edi-
yoruz, saygımız sonsuz ama ithal
sonuçta. Ona tamam da Selin
Sayek Böke’ye ne ihtiyaç vardı?
Eğer diyorsa “muhtemel
kabinemde size bir bakan koy-
dum” ama kendisi zaten
başbakan olarak var listede. 

� KKııllııççddaarrooğğlluu  kkoonntteennjjaannddaa
kkaaddıınn  aaddaayyllaarrıınn  oollaaccaağğıınnıı
ssööyylleemmiişşttii..  

Ben o zaman İzmir’deki
kadınlara hakaret kabul ederim
bunu. İzmir’den hiç mi ekono-
mist yok, hiç mi iş kadını yok?
Aslında ben İzmir’deki kadınların
da bu şekilde yakınmasına şaşırı-
yorum. Peki ön seçimde niye
kadınlar çıkmadı? Kadınlar da
bunun cevabını versinler bana.
Denizli’den, Afyon’dan ön seçim-
le kadın adaylar çıktı. Demek ki
üyelerine kabul ettirebiliyorsa
kadın çıkabiliyor. İzmir’deki
kadınlar kusura bakmasın bu
konuda. Demek ki İzmir’de etkili
bir kadın yok. Şimdi konumuz bu
değil. Kadın mı, erkek mi, genç
mi, yaşlı mı… Ben zaten bu
ayrımlara karşıyım. Eğer kadın
erkek eşitliği diye bir kavramı
kabul ediyorsak, o zaman herkes
eşit bir şekilde girecek yarışacak. 

� AAmmaa  bbööyyllee  bbiirr  dduurruummddaa
bbiirriinnccii  ssıırraaddaakkii  kkaaddıınn  aaddaayyllaarrıı
ggöörrmmeeddiiğğiimmiizzddee  bbuu  kkeezz  ddee  ttaammaa--
mmeenn  bbiirr  eerrkkeekk  hheeggeemmoonnyyaassıı
ççııkkııyyoorr  oorrttaayyaa..

Bu da İzmir’in kadın aday-
larının ayıbı. Ön seçimden çık-
salardı. Demek ki gerekli çalış-
mayı yapmadılar ve ‘kadınları ön
plana alın’ diye yakınma içine
girdiler. Listenin geneline bak-

tığımız-
da; her şeyi bana izah ede-
bilirler burada ama bir kişiyi
bana izah edemezler:

Zekeriya Temizel. Ben geçmişte-
ki günahlarını tartışmıyorum
bana göre çok günahları var.
Türkiye’nin 1999-2000 krizlerini
yaşamasının sebebidir, Kemal
Derviş’in Türkiye’ye gelme sebe-
bidir, kasaların havada uçuş-
masının sebebidir, “nereden bul-
dun” yasasıyla herkesi potansiyel
hırsız gören Maliye Bakanı’dır.
Hadi geçmişi bıraktık gelecekte
bize ne verecek de bize bu kişiyi
getirdiler?  Bunu bir anlatsınlar
İzmirliye. 

Zekeriya Temizel İzmir’de
hiçbir şey yapamaz. Kendi
çiftliğinde oturan, belli bir yaşa
gelmiş, yeni doğmuş köpeklerinin
yavrularını düşünerek,
“Ankara’ya gittiğimde ne
yapacağım onları şimdi?” diye
düşünen, tatlı, tonton bir amca
olarak görüyorum ben onu.
İzmir’deki listeler bana göre halka
dokunan listeler değil. Musa
Çam, belli sendikalarda ve
örgütlerde etkin olan bir kişi;
Tuncay Özkan haksız yere 6
sene hapiste yatmış, kendi deyi-
miyle “İzmir’in içgüveysi”.
Gelelim Tacettin Bayır’a; tam
olarak İzmir’i kucaklayacağını
düşünemediğim bir iş adamı. Bu
listede bir tek Özcan Purçu,
kendi toplumunu parlamentoda
düzgün bir şekilde ifade edebile-
cek bir aday. Benim gördüğüm
kadarıyla orada en fazla 6 mil-
letvekili çıkarabilirler. Ondan son-
rakiler dolgu malzemesi olarak
listedeki yerini alır. 

� MMeevvccuutt  vveekkiilllleerrddee  ddee
ssaaddeeccee  AAyyttuunn  ÇÇıırraayy  kkoonntteennjjaann--
ddaann  yyeenniiddeenn  aaddaayy  oolldduu..  BBuunnuu
nnaassııll  ddeeğğeerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Aytun Çıray’ı zannediyorum
geçmiş dostluklarından ve yaptığı
hizmetlerden dolayı değer-
lendirmeyi düşündü. Mesela lis-
tede Mehmet Ali Susam gibi bir
isim yok. Bunu nasıl izah edebilir-
ler? Susam gibi esnafa dokunan
bir insan, sanayi komisyonunda
çok farklı hizmetleri var. Esnaf
teşkilatı şu anda sessiz olabilir
ama ben inanıyorum ki sessiz bir
tepkiyle karşılaşacaklar. Yıllardır
Türkiye’deki esnafın güçlü bir
sesi olarak parlamentoda, başta
AVM yasası olmak üzere birçok
yasanın gerçek kavgasını veren
bir isim yok, onun yerine
Zekeriya Temizel var. Ne alaka
yani. Zekeriya Bey de kusura
bakmasın alınırsa da alınsın, 90’lı
yıllarda biz yaşadık o sıkıntıları.
Türk insanının hafızası zayıf ola-
bilir ama benimkisi o kadar zayıf
değil. İkisini aynı teraziye koy-
duğumuz zaman, Mehmet Ali
Susam 10 kat ağır basar. Bir
İzmirli olarak o listede Susam’ı
görmek isterdim, Temizel’i değil.
CHP, her zamanki dayat-

macılığını
bize yine gösterdi. Bu şehirdeki-
lerin, yaşam tarzına yönelik AK
Parti’den yana olan
endişelerinden dolayı o tarafta
toplanılacağını düşünerek dayat-
macılık yapıyor. 

Ama yerel seçimlerde bu
düşüncenin fazla tutmadığını

gördük. CHP, bu
şehirde 8 tane ilçesi-
ni kaybetti. Bu bir
sinyaldi aslında
CHP’ye. 

Ama CHP bu
sinyali algılamadı,

görmedi veya
görmemezlikten geldi.

Yerel seçimlerde İzmirliyi alter-
natifsiz gören CHP yönetimi
büyük bir hata yapıyor. 

Çünkü genel seçimlerde alter-
natif var. Bu MHP de, Vatan
Partisi de, HDP de olabilir.
Buralara gidecek oyların çoğu
göreceksiniz CHP’den gidecek. 

İZMİRLİ
“TIPIŞ TIPIŞ”
SANDIĞA
GİDER Mİ?

AK PARTİ CHP’DEN DAHA İZMİRLİ
��  Peki AK Parti’nin listesini nasıl

yorumluyorsunuz?
AK Parti’nin listesinin İzmir’i biraz

daha kucakladığını görüyorum. İthal
aday olarak değerlendirilebilecek
hemen hemen kimse yok. Bir tek
Sayın Veysel Eroğlu var bakan olarak
o da geldi. Onun dışında 5. sırada
Ozan Ceyhun var. Hüseyin Kocabıyık,
bir miktar İzmirli sayılır, uzun süredir
İzmir’de görev yapıyor. Ama bir Cemil
Şeboy var ki, hakikaten İzmir’in sıkın-
tısını çok iyi bilen, her türlü sorununa
çok iyi çözüm yolları bulabilecek bir
insan. Yıllardır İzmir’de siyaset yapan
ve yerel yönetimlere aday olarak
çıkan bir Nükhet Hotar var. Sayın
Hotar, gerçekten İzmir’in sıkıntılarını
bilip yukarısıyla bu kenti bütünleştire-
bilecek bir aday. İbrahim Turhan var
mesela. Birçok İzmirli Turhan’ı ithal
zannediyor. Halbuki Alaybeyli ve
Karşıyaka ile içli dışlı bir insan. Nesrin
Ulema ve Hamza Dağ geçen dönemin
İzmir milletvekili. Kerem Ali Sürekli
Karşıyakalı. Yani İzmirliye sorsak bu
tabloyu, ‘Hangisi sizi rahatsız ediyor?’

desek herkes CHP’nin listesi diyecek.
Ama işte CHP hep AK Parti ile olan
şehrin uyuşmazlığının dayatmacılığını
bize gösteriyor. Hani Kılıçdaroğlu’nun
bir lafı vardı; “Tıpış tıpış oy atacak-
sınız” diye… İşte yine İzmirlinin tıpış
tıpış CHP’ye oy atacağını zannediyor.
Ama önümüzdeki süreçte bu listeler
ön plana çıkarılarak bir strateji yapılır-
sa, farklı olarak algılanacağını göre-
cekler.

��  Peki MHP sizce nasıl?
Onlar zaten ilk sıralarını her

zaman Sayın Tanrıkulu ve Sayın
Vural’a ayırıyorlar.  Ama onun
arkasından gelen Murat Koç ve Aslan
Savaşan da iki tane İzmirli. Tanrıkulu
ve Vural kaç dönemdir buradalar ve
artık onlar kendilerini İzmirli kabul
ediyorlar. Esas İzmirliyle yıllardır
bütünleştiğini buluştuğunu söyleyip,
hep İzmir ile ilgili sorular sorulduğun-
da “İzmir’in insan altyapısı çok
güçlüdür ve ben bundan faydalan-
mak istiyorum” diyen Kemal
Kılıçdaroğlu, bir anlamda yine bizi
kandırdı. 

CCHHPP  VVEE  AAKK  PPAARRTTİİ  
VVEEKKİİLL  KKAAYYBBEEDDEEBBİİLLİİRR

��  SSiizziinn  ttaahhmmiinniinniizz  nneeddiirr??  CCHHPP,,  AAKKPP,,
MMHHPP  vvee  HHDDPP  kkaaçç  mmiilllleettvveekkiillii  ççııkkaarrıırr??

BBaakkttıığğıımmıızzddaa  CCHHPP’’nniinn  1133  mmiilllleettvveekkiillii  vvaarr,,
AAKK  PPaarrttii’’nniinn  bbaaşşllaannggııççttaa  1111  mmiilllleettvveekkiillii  vvaarrddıı,,
MMHHPP’’ddeenn  ddee  22  mmiilllleettvveekkiillii......  BBeenn  mmeevvccuutt
ttaabbllooddaa  33  mmiilllleettvveekkiilliinniinn  MMHHPP  vvee  HHDDPP’’yyee
ggiiddeecceeğğiinnii  ddüüşşüünnüüyyoorruumm..  AAKK  PPaarrttii  99’’aa  ddüüşşee--
bbiilliirr,,  CCHHPP  ddee  1122’’yyee  ddüüşşeebbiilliirr..  HHaattttaa  MMHHPP  yyüükk--
sseelliişşiinnee  ddeevvaamm  eeddeerr  vvee  ddaahhaa  ffaazzllaa  mmiilllleettvveekkiillii
aallıırrssaa  CCHHPP  1111’’ee  ddee  ddüüşşeebbiilliirr..  BBuu  aarraaddaa  MMHHPP
22  oollaann  ssaayyııssıınnıı  33’’ee  yyaa  ddaa  44’’ee  ççııkkaarraabbiilliirr..
MMeevvccuutt  ddeennggeelleerr  bbuu  şşeekkiillddee  ddeeğğiişşeebbiilliirr..    YYaannii
1122,,  99,,  44..  11  oollaabbiilliirr  yyaa  ddaa  1133,,99,,44,,11  oollaabbiilliirr..
AAmmaa  şşuunnuu  ççookk  nneett  ssööyylleeyyeebbiilliirriimm  kkii  CCHHPP  ddee
AAKK  PPaarrttii  ddee  mmiilllleettvveekkiillii  kkaayybbeeddeecceekk..  

“ALKIŞLIYORUZ” İKTİDARI RAHATSIZ ETTİ
� CCHHPP’’nniinn  rreekkllaamm  kkaammppaannyyaassıınnıı  nnaassııll  bbuulldduunnuuzz??
İlk defa CHP’nin direkt bir mesaj verdiğini düşünüyorum. AK Parti aday

tanıtım toplantısında Davutoğlu, konuşmasının büyük bir
bölümünü buna ayırdı. Demek ki karşı tarafı rahatsız
edici gelişmeler var ki, Davutoğlu bu konunun
üzerinde bu kadar durdu. Başbakan, Cumhurbaşkanı
ve Maliye Bakanı bile cevap verme gereksinimi duy-
duysa demek ki bir rahatsızlık var ortada. Ama aday-
lar sahaya çıktıkları zaman ortak mesajı verebilecek-
ler mi? Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Ama şu
kesin: Çok ilginç bir seçim yaşayacağız. 
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Bazı yatırım ve
ara malların
vadeli ithala-

tında uygulanan
yüzde 6’lık Kaynak
Kullanım
Destekleme
Fonu’nun (KKDF)
sıfırlanması, plastik
sektörünün yüzünü
güldürdü. Ege
Bölgesi Sanayi
Odası (EBSO)
Meclis Başkanı
Salih Esen, sektö-
rün yıllık 6 milyon
tonluk ithalat yaptı-
ğına dikkat çeke-
rek, “Bu 10 milyar
dolarlık bir ithalat
anlamına geliyor.
Dolayısıyla sektörün yüzde 6 oranın-
da ödediği KKDF yükünden kurtul-
muş olması sektör adına büyük geliş-
me” diye konuştu.

Aynı zamanda Ege PLASDER’in
kurucu başkanı ve Esen Plastik
Yönetim Kurulu Başkanı olan Salih
Esen, KKDF’nin sıfırlanmasını
değerlendirdi.

BANKA KANALIYLA
ÇÖZÜM

“Bu durumdan dolayı hem
Başbakanımıza hem de Ekonomi
Bakanımıza teşekkürlerimizi ve şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Yüzde 6’lık
KKDF ile ödenen miktar özellikle
karların çok düşmüş olduğu bir
dönemde sanayiciler üzerinden
büyük bir yükün kalkmasına neden
oldu. Aslında sanayicinin büyük
çoğunluğu bu yüzde 6’lık KKDF’yi
ödememek için banka kaynaklarına
başvuruyordu ve bunun daha altında
kredi temin etmek suretiyle ithalatı
peşin olarak yapıyordu. Aslında
KKDF’nin kalkması nedeniyle devle-
tin bir kaybı olmadığı kanaatinde-

yim. Ancak bankalar
doğal olarak bura-
dan da büyük bir
finansman girdisi
sağlıyorlardı.
Dolayısıyla sanayici-
ler olarak atılan bu
adımda büyük mut-
luluk duyuyoruz.”

Halen plastik
ham madde ithala-
tında gelişmekte
olan ülkelerden
yapılan ithalatta
yüzde 6.5 oranında
gümrük vergisi
ödendiğini hatırla-
tan Salih Esen, bazı
ülkelerden yapılan
ithalatta da anti
damping vergisinin

olduğunu belirterek, “Bunlarında
kaldırılmasını umut ediyoruz” dedi.

YERLİ HAMMADDEYE
YATIRIM YAPILSIN

Gönüllerinden geçenin plastik
sektörünün tüm hammadde ihtiyacı-
nı yerli kaynaklardan temin etmesi
olduğunu ifade eden Salih Esen,
“Türkiye’nin tek plastik hammadde
üretimini Petkim yapıyor. 50’inci yıl
kuruluşunu yakın sürede kutlayan
Petkim’in süratle artan hammadde
ihtiyacını karşılamada gittikçe yeter-
siz kalmasını da üzüntüyle karşıla-
maktayız. Bizim arzumuz Petkim’in
üretmiş olduğu plastik ham madde
ürünlerindeki çeşitliliğini ve kapasi-
tesini arttırması yönünde yatırımları-
nı sürdürmesi. SOCAR son zaman-
larda liman, rafineri ve enerji üzeri-
ne Türkiye’ye yatırımlarını arttırmış
olsa da ne yazık ki petrokimya sektö-
rüne yatırım yapılmıyor. Petrokimya
yatırımları yapılmadığı sürece plastik
sektörü ne yazık ki artan ve büyüyen
oranla dışa bağımlı hale geliyor”
dedi.

Doğal olarak silis esaslı volkanik
kayaçlardan oluşan Perlit, inşaat sektö-
ründe çatı ve duvarlarda olduğu kadar
tarımda da kullanılıyor. Hafif yapısı,
bol gözenekli olması, drenaj ve hava-
lanmasının kalitesi, bitkiye gereken
besin maddelerini ve suyu bünyesinde
tutarak bitki için kullanıma hazır halde
bekletmesi nedeniyle tarımsal üretim-
de, topraksız tarımda, üretim sonrasın-
da ve meyvecilikte tercih ediliyor.

Perlit’in yalıtım özelliğinden dolayı
depolama ve saklama binalarının izo-
lasyonunda; hafifliğinden ve yine yalı-
tım özelliğinden dolayı taşımada, çok
yıllık süs bitkilerinin saklanmasında
başarı ile kullanıldığını belirten
Bergama Madencilik Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Çullas “Perlit, yağmur
ve sulama sularının yerçekiminin etkisi
ile aşağıya doğru inmesini sağlayarak
buharlaşmayı azaltır ve ekonomik sula-

ma sağlar. Isı iletkenliği düşük oldu-
ğundan, bitkinin günlük sıcaklık deği-
şimlerinden zarar görmesini de engel-
ler. Ayrıca topraksız tarımda yapısının
bozulmaması nedeniyle uzun süre kul-
lanılabilir ve erken ürün almayı sağlar.
Perlit bu özellikleri ile seralarda toprak
düzenleyici, fide harçlarında katkı
maddesi ve topraksız tarımda yetiştir-
me ortamı olarak başarı ile kullanılır”
dedi.

Otomasyon sistemleri üreticisi Becker Türkiye CEO’su
Volkan Kebir, dolardaki artışın beklenen bir artış oldu-

ğunu söyleyerek ekonomide yapısal reformların önemi-
ne dikkat çekti. Kebir, “Dolardaki artış beklenmeyen

bir sonuç değil, bunun olacağı önceden de belliydi.
Yıllardan beri Türkiye’de Dolar ve Euro oynaması var.

İki yıl önce ciddi bir Euro oynaması oldu. Fakat bir
türlü yapısal reformları devreye sokamadığımız için

bu tür hadiselerden az zarar görme konusunda çalış-
malarımızı yapamadık” dedi.

Yabancı sermayenin birçok firmasının dövizdeki
dalgalanmayı görerek bir takım önlemler aldığını

vurgulayan Kebir şöyle konuştu; “Firmalar yurtdışı
faturalarını TL’ye çevirdi. Bilançoları bozulmasın

diye TL fatura alarak Euro riskini yok etti.
Bunlardan bir tanesi de biziz. Herhangi bir

ülkeden 1 milyon dolarlık iş yapan firma döviz
artışı nedeniyle zarara uğradı. Ancak hükü-

met yaptığı müdahale ile gümrüklerde bek-
leyen konteynırlar işe dönme fırsatı buldu.

Artık ahlamak-vahlamak yerine yapısal
önlemleri almak zorundayız.”

KOBİ’lerin günü değil gelecek planla-
masını yapması gerektiğini belirten

Kebir, “Firmalar ithalatlarını ve fatura-
larını ona göre ayarlamalı. Kayıt dışı

ve aile şirketlerinden biran önce çıkıp,
kurumsallık şart” diye konuştu.
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KKDF’NİN SIFIRLANMASI
SEKTÖRÜ RAHATLATTI
Hükümetin ‘İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi’nde açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren KKDF kararı yıllık 10 milyar dolarlık ithalat yapan plastik sektöründe sevinç yarattı.

Büyükşehir,
9 ilçeyi

daha toplu
ulaşıma kattı

Bayraklı’da
ebru kursu
seferberliği

Bünyesinde bulundurduğu
kurslarla birlikte ilçe halkının
gelişimine katkıda bulunan
Bayraklı Belediyesi, bu kez de
ebru kursu düzenlemek için
kolları sıvadı. Gelen taleplere
göre farklı mahallelerdeki semt
merkezlerinde 7’den 77’ye her
yaş grubu için ücretsiz kurs
düzenlenecek. Osmangazi
Semt Merkezi’nde Ebru sanatı-
nın inceliklerini sergileyen

ustalar, bu sana-
tın tanıtımı için
bir gösteri
yaptı. Gösteriyi
canlı izleme
fırsatını yakala-

yanlar, bu sana-
tın adeta büyüsüne

kapıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı

Hasan Karabağ, birçok alanda
belediye olarak kurs düzenle-
diklerini belirterek,
“Vatandaşlarımızdan gelen
talepler doğrultusunda kursla-
rımızı çeşitlendiriyoruz. Ebru
sanatı, insanların içindeki
sanatçı kişiliği çıkarmaya yar-
dımcı olduğunu biliyoruz.
İnsanların ruhuna dokunan bir
sanat dalı. Eğer talep olursa
bununla ilgili bir kurs açmayı
planlıyoruz” dedi.

30 Mart 2014 sonrasında
hizmet sınırlarına giren ilçe-
lerde altyapı çalışmalarına
hızlı bir şekilde başlayan
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
şimdi de bu bölgelerden
gelen toplu ulaşım talepleri-
ne karşılık veriyor. ESHOT
Genel Müdürlüğü, 1
Mayıs’tan itibaren 9 ilçede

daha otobüs seferle-
rini başlatıyor.

İzmir
Büyükşehir
Belediyesi’nin
toplu taşıma
yaptığı alan

böylece Aydın ve
Balıkesir sınırına

kadar genişleyecek.
ESHOT Genel Müdürlüğü,

Karaburun ve Çeşme,
Bergama, Dikili ve Kınık ile
Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve
Tire’ye 1 Mayıs’tan itibaren
otobüs seferlerine başlaya-
cak. Yolcu yoğunluğunun
fazla olduğu Çeşme,
Bergama, Ödemiş ve Tire’de
seferler tüm güne yayılırken
Beydağ, Kiraz, Kınık, Dikili
ve Karaburun’daki seferler
karşılıklı gerçekleştirilecek.

İzmir
Büyükşehir
Belediyesi

Karşıyaka’da
ESDEM

hastalara
şifa oldu

İhtiyaç sahibi
Karşıyakalılar için sağlık hiz-
metlerini evlere götüren
Karşıyaka Belediyesi, 3 hafta
önce açtığı Evde Sağlık
Destek Merkezi’yle 100 has-
taya şifa götürdü.

Bünyesinde 1 doktor, 1
sosyolog, 4 hemşire bulun-
duran merkeze başvuran

ihtiyaç sahiplerini
2 günlük peri-
yotlar halinde
ziyaret eden
doktor ve
hemşireler ilk

müdahaleyi
ihtiyaç sahibi has-

taların evlerinde yaptı.
Hastaların pansuman - yara
bakımı, kan basıncı takipleri,
şeker - kolesterol bakımı ve
rutin kontrollerini yapan
ekip, gerek görmesi durum-
da hastaları uzman hekimle-
rin bulunduğu hastanelere
sevk etti. Hastaların yakınla-
rına, hasta bakım eğitimi de
veren ESDEM, gerek duyul-
ması halinde hasta bezi,
havalı yatak, pansuman mal-
zemesi gibi birçok ihtiyacı
da karşıladı.

Bayraklı
Belediyesi

Karşıyaka
Belediyesi

Karabağlar Belediyesi
kent görüntüsünü bozan,
kötü görüntüye sebep olan,
sahipsiz yapılara karşı müca-
delesini sürdürüyor. Zabıta
Müdürlüğü ekipleri söz
konusu binaları yıkmaya
başladı. Karabağlar
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince tespit edilen ve
kullanılmayan, kamu arazisi-
ne kurulmuş olan yapılara

belediyenin Yapı
Kontrol ve Fen
İşleri
Müdürlüğü
ekiplerinin
onayından

sonra 775 Sayılı
gecekondu kanu-

nuna göre yıkım işlemleri
gerçekleştirildi. Daha önce
yapılan tespitlere göre İhsan
Alyanak Mahallesi, Eskiizmir
Caddesi ve Cennetoğlu
Mahallesi’nde kötü görüntü
yaratan yapılar ekiplerce
kaldırıldı. Görüntü kirliliği
yaratan yapıların önüne geç-
mek için tespit çalışmaları-
nın devam ettiğini belirten
yetkililer, şu ana kadar 13
yapının yıkıldığını ve bu
sayının yıl içinde 50’yi bula-
cağını ifade ettiler.

Karabağlar
Belediyesi

Can dostlar
Buca’da

unutulmadı

Buca Belediyesi tarafından
ilçedeki hayvanseverlere “Yerel
Hayvan Koruma Görevlisi
Eğitimi” verildi. ‘Can dostlarını
birlikte koruyup, birlikte sevelim’
sloganıyla gerçekleşen eğitimlere
30 Bucalı hayvansever katıldı.
Buca Belediyesi Yarı Olimpik
Yüzme Havuzu Konferans
Salonu’nda gerçekleşen eğitimler-
de katılımcılara, hayvan hakları,
hayvanları koruma kanunları, hay-

van davranışları ve
beslenmelerine
yönelik bilgilerin
verildi.

Eğitimi
tamamlayan hay-

vanseverler, İzmir
İl Orman Müdürlüğü

tarafından düzenlenen sınava
girdi. Sınavını başarı ile tamamla-
yan hayvanseverlere, İl Hayvanları
Koruma Kurulu’nun onayı ile
yerel hayvan koruma görevlisi
kartları verilecek. Bir yıllık sürede
geçerli olacak görevleri doğrultu-
sunda görevliler, bölge ve mahal-
lerindeki, öncelikle köpekler ve
kediler olmak üzere, sahipsiz hay-
vanların bakımları, aşılarının
yapılması, kayıtlarının tutulması,
kısırlaştırılması, saldırgan olanla-
rın eğitilmesi, sahiplendirilmesi
konularında görevli olacak.

Buca
Belediyesi

Narlıdere’de
beste yarışması
düzenlenecek

Aşık Mahzuni Şerif adını,
düşüncesini ve felsefesini
yaşatmak için Narlıdere
Belediyesi tarafından her yıl
düzenlenen Aşık Mahzuni
Şerif beste yarışması, 7. kez
düzenlenecek.

Birincinin 5 bin lira ödül
kazanacağı yarışmanın son baş-
vuru tarihi 4 Mayıs olarak
açıklandı. Narlıdere Belediye
Başkanı Abdül Batur 7. Aşık

Mahzuni Şerif
Beste yarışma-
sının tanıtımı
için Narlıdere
Atatürk Kültür
Merkezi’nde

bir Basın toplan-
tısı düzenledi.

Narlıdere Belediye Başkanı
Abdül Batur, her yıl düzenle-
dikleri Aşık Mahzuni Şerif
Beste yarışmasının geçtiğimiz
sene Soma’da yaşanan ülkeyi
yasa boğan Maden faciası
yaşanmasından dolayı iptal
ettiklerini, bu yıl ise 7’ncisini
düzenleyeceklerini ifade etti.

Batur “Bu yarışmamızın
amacı ozanlık kültürünü yaşat-
mak Aşık Mahzuni gibi
Anadolu’nun bağrından çıkan
bu ozanımıza sahip çıkmak"
dedi.

Narlıdere
Belediyesi

İzmir’in belediyeleri atakta

Karabağlar
metruk yapılardan

arınıyor

Yapısal reformlar
yapılmalı

TOPRAKSIZ TARIMIN YILDIZI “PERLİT”

Boyalık Beach
Otel’e Yeşil Yıldız

Boyalık Beach Çeşme, Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın yürüttüğü "Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisleri" projesi kapsamında
gerekli koşulları yerine getiren tesislere veri-
len Yeşil Yıldız’ın sahibi oldu. Ege Turistik
İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)
tarafından Wyndham Grand İzmir Özdilek
Oteli’nde düzenlenen törene İzmir Valisi
Mustafa Toprak, Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir İl Kültür ve
Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz ve Yeşil
Yıldız etiketi almaya hak kazanan 13 otelin
yöneticileri katıldı.

Toprak’a teşekkür
Yapılan incelemeler sonucunda Yeşil

Yıldız almaya hak kazanan otel ve turistik
işletmelere plaketlerini İzmir Valisi Mustafa
Toprak takdim etti. Boyalık Beach Çeşme
adına plaketi Viltur Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Oğuz Özkardeş ile Otel Müdürü
Orhan Belge teslim aldı. Toprak’ın olumlu
desteği sayesinde turizmcilerin her zaman
yanında olduğunu belirten Özkardeş, “İnsan
böyle güzel destek gördüğü sürece daha fazla
yatırım yapası geliyor. Elimizden gelenin en
iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Salih
Esen

Volkan
Kebir



Türkiye’de örgütlü mücadelenin siya-
setten bağımsız tepe noktası hiç
şüphesiz ki DİSK… Bugüne kadar

birçok eylemde en önde olan dev konfe-
derasyonun üyeleri, sık sık polisle karşı
karşıya gelme, biber gazı yeme, tazyikli
suyla ıslanma ve gözaltına alınma pahası-
na da olsa taleplerinden şimdiye kadar
hiç vazgeçmeyerek dikkat çekti.
Yaklaşan seçimler öncesinde sendika ve
siyaset kurumları arasındaki ilişkiyi de
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Ben
HABER okuyucuları için anlattı.

� Önümüzdeki dönemde DİSK, parla-
mentoda ne kadar temsil edilecek?

DİSK kurulduğundan beri, şube ve
bölge başkanları ile genel başkanlarımız
ülkemiz adına, işçiler adına bedel ödedi-
ler. Bugünün kadroları da bedel ödeme-
ye hazır. Biz bu kadar hazırken, sayısal
anlamda temsiliyetin yetersiz olduğunu

düşünüyorum. Daha fazla
DİSK üyesinin Meclis’te
olması, ülkemiz açısın-
dan çok daha iyi olur-
du. DİSK’in onurlu
bir mücadelesi var
ve aydınlık için
savaşan bu insan-
ların sayısı parla-
mentoda daha
fazla olmalıydı
diye düşünüyorum.
Süleyman
Çelebi’nin, Musa
Çam’ın ne kadar çok
çalıştığını birlikte gördük. Bu
seçimde DİSK ailesinden daha
fazla ismin Meclis’te olmasını düşünü-
yorduk ama olmadı.

� Partiler böylesi bir örgütün gönlünü
yapmayı neden başaramadı?

Sayın Kılıçdaroğlu, bana ya
da DİSK’ten bir arkadaşımıza
vekillik teklifinde bulunmadı.
Elbette buna kırılmadık. Sınıf
mücadelesinde küskünlük
olmaz. Önemli olan AKP’ye
karşı demokrasi mücadelesinde
bir arada olabilmek ve gücümü-
zü ortaya koyabilmek... Yine de
birikimli arkadaşlarımızın
Meclis’te olması, paydaşlık anla-
mında iyi olurdu.

� CHP Genel Merkezi ile
görüşseydiniz vekil olabilirdiniz.
Gönlünüzden geçmedi mi?

Tabii milletvekilliği önemli
bir görevdir. Mutlaka herkes
gibi ben de vekil olmayı isterdim
ama ben DİSK’i bu kulvarda
CHP koridorlarında yıpratmak
istemedim.

HDP’den bana Selahattin
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ
tarafından adaylık teklifi geldi.
Aday adayı değil aday olduğu-
mu söylediler. Onlara da teşek-
kür ederim.

� HDP’nin teklifini CHP
yapsaydı?

Böyle bir teklif yapılmış
olsaydı ben bunu DİSK
Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu’na sunardım ve oradan
çıkacak olan iradeyle hareket
ederdik.

� Bu sene 1 Mayıs’ın nasıl
geçmesini bekliyorsunuz?

Elbette biz böylesi bir günde
Türkiye’nin her şehrinde

alanlarda olmak istiyoruz
ve İstanbul’da da adresi-

mizin Taksim olması-
nı arzu ediyoruz.
Taksim konusundaki
hassasiyetimizin
nedenini herkes
biliyor. 1977 yılın-

daki katliamın faille-
ri bulunana kadar

Taksim ısrarımızı sür-
düreceğiz. Normal bir
mitingimizi farklı bir

meydanda yapabiliriz ama 1
Mayıs farklı.

� İzmir’de nasıl bir tablo var?
Zaman zaman tabii ki CHP’li beledi-

yelerle de birtakım sıkıntılar oluyor.
Diğer partilerden belediyelerle de oluyor
ama baktığımızda İzmir Büyükşehir
Belediyesi başta olmak üzere İzmir’de
yoğun olarak örgütlü bir sendikayız. Biz
her ne kadar sola dönük bir konfederas-
yon da olsak, siyasetten bağımsız bir
konumdayız. Öncelikle işçi arkadaşları-
mızın temel haklarını sağlayabilecek bir
maaş için anlaşmak istiyoruz.
Anlaşamazsak da yasal haklarımızı karşı-
mızdaki belediye hangi partiden olursa
olsun sonuna kadar kullanırız. Bize işçi-
lerin haklarını korumak için görev verili-
yor. Örneğin İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nde 5 dönem İZELMAN ve
İZENERJİ’de toplu iş sözleşmelerini
yaptık ve İzmir’de en çok eylem yapan
sendika da yine biziz. Yine de bize yakın
görüşü olan siyasileri desteklemekten
çekinmeyiz. Siyasi görüşlerimiz için oy
verir, haklarımız için savaşırız.
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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-
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GENEL YAYIN YÖNETMENİ
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YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM
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TÜRKAN ÖZTÜRK
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YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

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

YÖNETİM YERİ:
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2011 genel seçimi
sonrası… AK
Parti İzmir’in

vekilleri arasında iki
bakan vardı.

Binali Yıldırım-
Ertuğrul Günay.

Yıldırım üç dönemi
tamamladı.

Günay, partisinden ayrıldı.
Her ikisi de vekillik defterini

kapadı.

� � �

AK Parti, 7 Haziran 2015
seçimi için İzmir’e aday olarak bir
bakan koydu.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu.

Afyon milletvekiliydi, ““AAbbii”” for-
mülüyle İzmir’e kaydırıldı.

Çoğu kişi,  ““CCHHPP  GGeenneell
BBaaşşkkaannıı  KKeemmaall  KKııllııççddaarrooğğlluu’’nnuunn
aaddaayy  oolldduuğğuu  İİzzmmiirr’’ee,,  iikkttiiddaarr  tteekk
bbaakkaann  kkooyyaabbiillddii”” dedikodusuna
başladı.

� � �

Oysa…

AK Parti seçimde sandıktan
çıkar…

Hükümet olma başarısını göste-
rirse…

Kurulacak ilk kabinede İzmir’in
ikinci bakanı olacak.

Mustafa İbrahim Turhan.
AAKK  PPaarrttii  22..  BBööllggee  bbiirriinnccii  ssıırraa

aaddaayyıı..

� � �

MMuussttaaffaa  İİbbrraahhiimm  TTuurrhhaann,,  İİzzmmiirr
ddooğğuummlluu..  4477  yyaaşşıınnddaa..

Genç olgunluk çağında.
Geride bıraktığı yaşamı, başarı-

larla dolu.
Galatasaray Lisesi’ni…
Boğaziçi Üniversitesi’ni birinci-

likle bitirdi.
Finans dünyasının parlayan yıl-

dızı olarak ortaya çıktı.
Yüksek Lisans tezi:
“Kamu Kesimi Açıklarının

Makroekonomik Sonuçları ve
Türkiye’de Bankacılık Kesimi üze-
rinde Etkisi”

Doktora tezi ise;

“Finansal krizlerin reel sektör
üzerindeki etkileri”

YYaannii,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  kkaarrşşıı  kkaarrşşııyyaa
kkaallaaccaağğıı  iikkii  eekkoonnoommiikk  tteehhlliikkeenniinn
uuzzmmaannıı..

BBaaşşbbaakkaann  DDaavvuuttooğğlluu’’nnuunn  eenn
ggüüvveennddiiğğii  iissiimmlleerrddeenn  bbiirrii..

Mustafa İbrahim Turhan, üni-
versiteden çıktı.

MMeerrkkeezz  BBaannkkaassıı  BBaaşşkkaann
YYaarrddıımmccııllıığğıı’’nnaa  ggeettiirriillddii..

Oradan sıçradı…
EEsskkii  İİMMKKBB,,  yyeennii  BBoorrssaa

İİssttaannbbuull’’uunn  ppaattrroonnlluuğğuunnaa  ggeeççttii..
Çalışmalarıyla daha da kendini

gösterdi.
Ve siyasetin içine davet edildi.
KKoollttuuğğuunnddaann  iissttiiffaayyllaa,,  vveekkiilllliikk--

tteenn  aallaaccaağğıı  mmaaaaşşıınn  bbeeşş  kkaattıı  mmaaaaşşıı
ddaa  tteerrkk  eettttii..

� � �

Mustafa İbrahim Turhan.
Kesin İzmir milletvekili olacak.
Ardından…
Kabineye girecek.
Çünkü…
EEkkoonnoommiikk  ppoolliittiikkaannıınn  kkaappttaannıı

AAllii  BBaabbaaccaann’’ıınn,,  üüçç  ddöönneemm  kkuurraallıı
nneeddeenniiyyllee  aayyrrııllmmaassııyyllaa  ddooğğaaccaakk
bbooşşlluuğğuu  ddoolldduurraaccaakk  iissiimm  oollaarraakk
ddüüşşüünnüüllddüü..

KKoonnuummuu  ppllaannllaannddıı..
AK Parti yeniden iktidar olur-

sa…

TTuurrhhaann,,  mmuuhhtteemmeelleenn  ppaarraayyllaa
iillggiillii  bbaakkaannllaarrddaann  bbiirrii..

Belki de Başbakan yardımcısı.

� � �

MMuussttaaffaa  İİbbrraahhiimm  TTuurrhhaann..
Seçimlere bu isimle girecek.
Bu arada…
Ön isimlerinin değiştirilmesi için

mahkemeye başvurdu, dava açtı.
Mustafa İbrahim yerine…
İİbbrraahhiimm  MMuussttaaffaa  oollaarraakk  aaddllaannddıı--

rrııllmmaassıınnıı  iissttiiyyoorr..
Özel çevresi, uluslar arası  alan-

da İbrahim olarak biliniyor, tanını-
yor.

Mustafa ismi karışıklığa neden
oluyormuş.

Seçim sonrası yeni ismiyle kart-
vizitini dağıtacak.

� � �

Mustafa İbrahim Turhan.
İbrahim Mustafa Turhan.
İsmi öyle veya böyle.
İİzzmmiirrlliilleerriinn  ppeekk  ttaannıımmaaddıığğıı

İİzzmmiirrllii  oollaarraakk……
İİzzmmiirr’’iinn  bbaakkaannıı  oollaarraakk  aaddıı  ttaarriihhee

yyaazzııllaaccaakk..

23.04.2015
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“Vali İzmir’e 
yakışmıyor”

DİSK’in İzmirli Genel Başkanı Kani Beko, yaklaşan seçimler öncesi CHP’ye
sitemde bulundu. Seçim sürecinde CHP yönetimi tarafından aranmadığını
belirten Beko, “DİSK’i CHP koridorlarında yıpratmak istemedim” dedi.

� İzmir’de+7+Haziran+sonuçları+nasıl+olur?
CHP İzmir’de iyi durumda. HDP’nin de her

iki bölgeden birer vekil çıkarma ihtimali olduğunu
düşünüyorum. Diğer partileri çok araştırmadım
ama DİSK içindeki arkadaşlarımızın genelde
çoğunluğu CHP’ye oy vereceğini, bir kısmı da
HDP’nin baraj altında kalmaması için bu partiyi
destekleyeceklerini belirtiyorlar. Bu seçimde
Meclis’te CHP ve HDP ortak hareket edip,
Anayasa için birlikte çalışabilirlerse birçok soru-
nun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. 

� Sık+sık+polemiklerle+gündeme+gelen+İzmir
Valisi+Mustafa+Toprak’ı+üç+cümleyle+nasıl+değerlendi-
riyorsunuz?

İzmir Valisi Mustafa Toprak İzmir’e yakışma-
yan bir validir. Diğer 2 cümleyi kurmaya ihtiyaç

bile duymuyorum. Hatırlayacaksınız
Soma için yürüdüğümüz zaman ne
kadar TOMA, polis, silah varsa üstümü-
ze saldı. Sol kulağıma nokta atışı
TOMA ile su sıkıldı ve artık bu kulağım
duymuyor. Bizim talebimiz madenci
arkadaşlarımızın bir daha yanarak ölme-
mesiydi. Olmaz olsun böyle Vali.

DİSK Başkanı Kani Beko, bulun-
duğu görevdeki hedefini de paylaştı
ve “sendikalı işçi sayısının 1 milyon
olduğunu görmek istiyorum.” dedi.

“Konfederasyonumuzda sorum-
luluğum var.
Genel Kurul önce-
sinde tabii yine
arkadaşlarımızla
bundan sonra
kişisel anlamda
ne yapıp ne yapa-
mayacağımızı

konuşacağız. Önemli olan şu ki,
Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde
5… Şu anda 130 binin biraz üstünde
üyemiz var ve 1 milyon işçinin sendi-
kalı olduğunu görmek istiyorum.”

Hedef 
1 milyon 
sendikalı

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

MUSTAFA İBRAHİM
TURHAN…

gündem

“DİSK’İ CHP 
KORİDORUNDA 
YIPRATMAK 
İSTEMEDİM”
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GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Vaatler, vaatler…

Türkiye, siyasi tarihi boyunca birçok
seçim yarışına sahne oldu. 92 yıllık
Cumhuriyet tarihinde bu özel top-

raklardan çok sayıda siyasi parti lideri
gelip geçti, günümüzde neredeyse her
kilometrekareye bir lider isabet etti.
SSeeççiimmii  ggaalliibbiiyyeettllee  bbiittiirrmmeenniinn  tteemmeell  iillkkeessii,,
ttoopplluummuunn  ddiikkkkaattiinnii  ççeekkeebbiilleecceekk  bbiirr  kkaarriizz--
mmaayyaa  ssaahhiipp  oollmmaakk  hhiiçç  şşüüpphheessiizz  kkii...... Bir
başka önemli nokta da vatandaşın gele-
cek güzel günlerin hayalini kurabilecekleri
gerçeklikte olacak seçim vaatleri...
Seçim meydanlarında bir balon gibi hava-
ya uçurulan ancak iktidara gelindiğinde
büyük ölçüde unutulan vaatler yıllar
boyunca liderler tarafından dillendirildi. 

O%söylem%Türk%siyasi%tarihine
damga%vurmuştu%

Geçmiş seçimlerin unutulmayan vaat-
lerini ise Demirel’in ""kkiimm  nnee  vveerriiyyoorrssaa
bbeeşş  lliirraa  ffaazzllaassıınnıı  vveerreecceeğğiimm””, Çiller’in
““hheerr  mmaahhaalllleeyyee  mmiillyyoonneerr””, Bahçeli’nin
““tteerröörriisstt  bbaaşşıınnıı  aassmmaa””, Erbakan’ın
““TTaakkssiimm’’ee  ccaammii”” vaatleri oluşturdu.

Kendine has uslubu ile Türk siyasi
hayatına damgasını vuran Süleyman
Demirel seçim vaatlerinde de tartışmasız
en önde gelen isimlerden... 1991 seçim-
lerinde ""kkiimm  nnee  vveerriiyyoorrssaa  bbeeşş  lliirraa  ffaazzllaassıınnıı
vveerreecceeğğiimm""  sözü ile hafızalara kazınan
Demirel, ekonomiyi 500 günde düzlüğe
çıkarmayı vaat etmişti.

Ekonomiye yönelik vaatler neredeyse
her seçimde genel başkanların dilinden
düşmezken, Demirel’in vaatleri kendisin-
den sonra koltuğa oturan Çiller’e de
ilham verdi. Çiller ““hheerr  mmaahhaalllleeyyee  mmiillyyoo--
nneerr””  vaadini zamanla daha da geliştirerek
““hheerr  mmaahhaalllleeddee  110000  ttrriillyyoonneerr””e kadar
ilerletti. Çiller, seçim söylemlerini süsle-
yen vaatleri arasında sadece yeşil kartı
yaşama geçirebildi.

Mevcut siyasi tabloda en büyük rakibi
durumundaki Mesut Yılmaz da Çiller’den
geri durmadı ve en büyük vaadini 1999
seçimlerinde ““SSuussuurrlluukk’’uu  ççöözzeecceeğğiizz””  diye-
rek verdi.

Vaatler konusunda 2002’nin yıldızı
hiç şüphesiz ki Genç Parti’ydi. Cem
Uzan'ın ""VVaallllaahhii  MMaazzoott  11  lliirraa  oollaaccaakk"" diye
ettiği yemin de siyasi literatürümüze
geçti. HHeerr  iişşssiizzee  335500  TTLL  mmaaaaşş vaadeden
Cem Uzan, konser eşliğinde halka döner
ekmek dağıtarak 2002 seçiminde Genç
Parti'ye yüzde 7 oy kazandırdı. 2007
seçiminde ise barajı aşabilmek için inanıl-
maz vaadlerde bulunmasına ve İbrahim
Tatlıses'i aday göstermesine rağmen
büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Necmettin Erbakan ise vaat yarışında
rakiplerinden geri kalmadı. ““TTaakkssiimm
MMeeyyddaannıı''nnaa  ccaammii  yyaappmmaa””  sözü veren
Erbakan seçmene ““55  bbiinn  ttaannkk  üürreetteeccee--
ğğiizz””  deyip her ile bir havaalanı ve hızlı
tren vaat etti. 

İşte%verilebilecek%en%“baba”
seçim%vaadi...%

CHP, 2002 seçimlerine üniversiteye
giriş sınavlarını kaldırma ve 11  mmiillyyoonn  iişşssii--
zzee  iişş sözü ile girmişti. İktidar olamayınca
doğal olarak hiçbirini yerine getiremedi.
Kemal Kılıçdaroğlu ise vaat yarışında
Deniz Baykal'ı da geçti. YYookkssuull  aaiilleelleerree
660000  TTLL  mmaaaaşş bağlayacağını söyleyen
Kılıçdaroğlu'nun ""PPaarraayyıı  nneerreeddeenn  bbuullaa--
ccaakkssıınn??""  sorusuna verdiği ""BBeenniimm  aaddıımm
KKeemmaall,,  bbeenn  bbuulluurruumm"" cevabı ise kimseyi
tatmin etmedi.

““KKeessiinnlliikkllee  ddookkuunnuullmmaazzllııkkllaarrıı  kkaallddıırraa--
ccaağğıızz..  ÖÖzzeelllliikkllee  bbüüyyüükk  şşeehhiirrlleerrddeekkii  ttrraaffiikk
ssoorruunnuunnaa  kkeessiinn  ççöözzüümm  bbuullaaccaağğıızz..  ÇÇaallıışşaannıı
iihhyyaa  eeddeecceeğğiizz..  YYaaşşaamm  ssttaannddaarrttllaarrıınnıı  yyüükk--
sseelltteecceeğğiizz”” demişti AK Parti. 

Yıl 2015. Yine bir seçim arifesi.
Tekrar etmeye lüzum yok, hepiniz bili-
yorsunuz yeni vaatleri. Bana kalırsa mil-
letçe en büyük eksiğimiz güven ve huzur.
Ve verilebilecek en “baba” seçim vaadi
budur. 

Ne demişler; DDüünnyyaa,,  ssaaddeeccee  kkeennddii
hhuuzzuurruunnuu  vvee  mmuuttlluulluuğğuunnuu  ddüüşşüünneennlleerr
yyüüzzüünnddeenn  hhuuzzuurrssuuzzdduurr……  

CHP 1. Bölge Milletvekili
Adayı Tuncay Özkan Ben
TV'ye bir ziyarette bulundu.

Ziyarette Ben HABER gazetesin-
den Gökdeniz Engin'in sorularını
yanıtlayan Özkan, ''Yüzde 60 az
geldi ise daha da yükseltmek için
çabalıyoruz. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin yaptığı tüm yatı-
rımları engelleyen Bakan Eroğlu
İzmir'de büyük hezimete uğraya-
cak. 35 İzmir 35 projeden hangisi-
ni yaptılar ki Eroğlu'nun projele-
rini hayata geçirsinler'' diye
konuştu. AK parti adayı Hüseyin
Kocabıyık'ın kendisi hakkında
sarf ettiği sözleri de değerlendi-
ren Özkan, ''kötü söz kendisine
aittir'' diye konuştu. CHP adayı
Özkan, ''Savcı Sayan'ın İzmir'den
aday gösterilmesi İzmir'e yapılmış
en büyük suikasttir'' dedi. 

Özkan, seçim bildirgesi açıkla-
nırken çok heyecanlandığını belir-
terek, “Yıllar sonra ilk kez bir
siyasi programın insanların bütün
sorunlarını kapsadığını, kavradığı-
nı gördüm. Etkilendim. Müthiş
bir bildirgeydi. 

4 aşamalı bir stratejik plan
bunun içerisinde demokratik,
katılımcı Türkiye yaratılmasın-
dan, ekonomik sorunların çözü-
müne kadar, kentin, köylünün, en
yoksul kitlelerden en zengin iş
adamlarına kadar bütün sorunları
kuşatan ve bunlar için bir çözüm
önerisi sunan dehşet bir beyanna-
me gördük'' dedi.

Bakan%Şimşek'e
teşekkür%ederim!

Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek'in “CHP bu vaatlerini ger-
çekleştirecek kaynağı nerden
yaratacağını söylesin ben de
CHP'ye oy vereyim” açıklamasını
değerlendiren Özkan, ''Kendisi
Maliye Bakanı bunu çok iyi bili-
yor. CHP'ye oy vereceğini açıkla-
mış olmasından dolayı mutluluk
duydum. Türkiye Cumhuriyeti
mafya devleti değil. Biz bir mali
devrim, ekonomik devrim yapıyo-
ruz. Biz onların hortumcularına,
biz onların yandaşlarına aktardık-
ları parayı halkımıza aktaracağız.
Biz halkın ekonomik ihtiyaçlarını
karşılayacağız. Bunun kaynağı
bütçedir. Türkiye Cumhuriyeti

bütçesi buna yeterlidir. Maliye
Bakanı’na da CHP'ye oy vereceği-
ni açıklamış olduğu için kutluyo-
rum'' diye konuştu. 

Veysel Eroğlu'nun açıkladığı
projeleri nasıl değerlendiriyorsu-
nuz sorumuza ise Özkan,
''Değerlendirmiyorum. 35 proje-
den hangisini yaptılar. 1 tane
tünel yaptık diyorlar Konak'a
Konak tüneli projesi de zaten 35
projenin içinde yer almıyor.
Konak tünelini niçin yaptılar,
Damlacık mahallesini istimlak
edip yandaşlarına peşkeş çekmek

için yaptılar. Onun dışında bütün
projeleri engelleyen kim? İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı
tüm çalışmaları durduran kim?
Limanın kanal yolu ile temizlen-
mesi, Menderes’in temizlenmesi
bunların hepsini engelleyen kim?
Bunların hepsini engelleyen
Veysel Eroğlu ve ekibi. Onların
bu palavralarına bizim de
İzmirlinin de karnı tok. Veysel
Eroğlu sayesinde biz oy patlaması
yapacağız, seçimlere katkısı
büyük olacak. Çünkü, çevreye,
ormana, suya ve kent varlıklarının
korunmasına düşman olan bir
bakanın bu kentten aday gösteril-
mesi olsa olsa İzmirliye hakaret-
tir. Biz bu projelerin hepsinin
palavra olduğunu biliyoruz. Biz
iktidarımızda limanı da yapacağız,

Menderes'i de temizleyeceğiz,
körfez zaten İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından temizleni-
yor. Biz iktidarımızda İzmir'in
işsizliğine, İzmir'in yoksulluğuna
çare olacağız. Biz söz veriyoruz 1
yıl içinde İzmir'de işsizi de, yoksu-
lu da sıfırlayacağız'' dedi.  

Özkan, ''Ozan Ceyhun'un
yaşadığı kafayı değerlendirip
zaman kaybetmemek lazım. O
kafa karışıklığı ile uğraşmaktansa
bizim yapacaklarımız önemli. Biz
rüzgar gülü değiliz, dönme dolap
değiliz, liboş değiliz. Biz devrimci-

yiz. Mustafa Kemal'in
askerleriyiz. Yüzde 60
az geldi ise üzerine
çıkmaya çabalıyoruz
bu kadar iddialı
konuşmaktan korkmuyorum.
Neden korkayım. Ben inanıyo-
rum ben inandığım şeyi söylüyo-
rum. Ben onlar gibi profesyonel
siyasetçi değilim. Ben yürekten
konuşuyorum. Bu İzmir aydınlığı
AK Parti’nin karanlığını parça
parça edip bırakacak'' diye konuş-
tu.

AK Parti adayı Hüseyin

Kocabıyık'ın kendisi hakkında
‘hapishane kaçkını, darbeci’ sözle-
rini de değerlendiren Özkan,
''Kötü söz kendisine aittir. Bu
Amerikan Büyükelçiliği’ne arka-
daşlarını özel hayatları nedeniyle
ihbar eden arkadaş değil mi? O
Wikileaks belgelerinde adı geçen
arkadaş. Böyle insanları kendime
muhatap olarak kabul etmiyo-
rum. Kötü söz sahibine aittir.
Seçimde görüşürüz'' dedi.  

CHP'liler%bu%utançtan
kurtulamazlar

Tuncay Özkan, ''Atilla
Sertel'in adaylığının düşürülmesi-
ne çok üzüldüm. Karanlık günle-
rimin dostu benim. Çok üzüldüm
çok çok üzüldüm. Seçildi geldi
hak etti. Yüksek Seçim

Kurulu’nun haksız bir uygulaması
ile adaylığı elinden alındı. Şimdi
Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor-
lar. Çok umutluyum tek dileğim
Atilla'nın hak ettiği adaylığını
kazanmasıdır yeniden. Hiçbir
CHP'linin Atilla'yı şikayet edece-
ğini düşünmüyorum. Ama yapan-
lar da bu utançtan kurtulamazlar.
Atilla Sertel devlet memuru değil
ki o açıdan çok üzgünüm'' diye
konuştu. 

Şeboy%çiçeğini%çok
severim!

AK Parti adayı Cemil
Şeboy'un AK Parti'nin temayülle-
ri STK'lara sandık kurması
CHP'nin ön seçimine göre daha
demokratik açıklamalarını değer-
lendiren CHP adayı Tuncay
Özkan, ''Şeboy çiçeğini çok sevi-
yorum ama söyleyecek bir şey
yok. Kendisini İzmirli çok iyi
tanır. Kendisinin bu kaçıncı parti-
si'' dedi. 

Kocaoğlu%muazzam
bir%belediyeci!

Aziz Kocaoğlu'nu çok başarılı
bulduğunu belirten Özkan, ''Aziz
Bey belediyeciliğini planlı, prog-
ramlı hedef odaklı sonuca gide-
cek şekilde yapıyor. Bütün proje-
lerini tek tek inceledik tartıştık.
Oturduk konuştuk çalıştay yaptık. 

Tanıdıkça ve belediyeciliğini
daha detaylı inceledikçe hayranlı-
ğım arttı. Kendisi müthiş bir bele-
diyeci. İzmir'e çok şeyler katmış
bir insan ve herhalde İzmir'in
bugün bu güzellikte bir Ege incisi
olarak kalmasında büyük payı var. 

Sayan%İzmir'e
suikasttir

Özkan, ''Savcı Sayan'ın
İzmir'den aday gösterilmesi
İzmir'e karşı yapılmış en büyük
suikasttir. İzmirli listeleri önüne,
elini vicdanına koysun. Onlar
kararlarını verecekler. Bakın
CHP yüzde 60 oy alacak bunu
hep beraber göreceğiz'' dedi.

İzmir'de yüzde 60 oy alacağız
açıklaması ile tüm dikkatleri

üzerine çeken CHP 1. Bölge
Milletvekili Adayı Tuncay

Özkan BEN HABER gazetesine
çarpıcı değerlendirmelerde

bulundu. Özkan, ''yüzde 60 az
geldi ise daha da arttırmak

için çalışıyoruz'' dedi. 

“YÜZDE 60 OY 
AZ MI GELDİ?”

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Atilla Sertel’in
adaylığının

düşürülmesiy-
le ilgili konu-

şan Özkan,
“CHP’lilerin

Atilla’yı şika-
yet edeceğini
düşünmüyo-

rum. Ama
eğer yaptılar-
sa bu utanç-
tan kurtula-

mazlar” dedi.

İZMİR YİNE ŞAŞIRTACAK
SONAR Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, yaptıkları son

anketi ilk kez Ben TV’ye açıkladı. Türkiye genelinde AK Parti’nin
276 milletvekili çıkarmasının zor olduğunu belirten Bayrakçı,
anketten İzmir ile ilgili de çarpıcı sonuçların çıktığını söyledi. 

Son 3 seçimde bir rekor kırarak yaptıkları anketler-
de seçim sonuçlarını büyük ölçüde yakalayan Araştırma
Şirketi SONAR, yeni bir anket çalışmasına daha imza
attı. 26 ilde yapılan ve 3 bin kişinin katıldığı anketin
sonuçlarını ilk kez ve sadece Ben TV’ye açıklayan
SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı, özellikle İzmir’in ken-
disini çok şaşırttığını söyledi. 

Bayrakçı, “İzmir’e biraz şaşırdım çünkü ben MHP ve
HDP’nin Türkiye genelinde büyük bir patlama yapacağı-
nı, CHP’nin ise oylarını koruyacağını düşünüyordum.
Ancak İzmir’de CHP’de artış var. AK Parti’de ise ciddi bir
kayıp var. Aslında AK Parti’de birçok yerde kayıp var.
Ama MHP’de de önemli bir artış var. Ben 3-4 ay önce
MHP 17-18’in altında almaz diyordum. O devam ediyor
gibi gözüküyor. Ama Türkiye genelinde CHP’de de ufak
tefek artışlar olacak” diye konuştu. 

AK Parti’nin 276 milletvekili çıkarmasının zor oldu-
ğunu belirten Bayrakçı, İzmir’de ise farklı bir seçimin
yaşanacağını söyledi. Bayrakçı, “İzmir’de çok farklı bir
CHP çıkacak. Bunu da ilk defa sizde söylüyorum, CHP
İzmir’de yüzde 50’yi rahat geçer. Diğer metropollere de
bakacak olursak Ankara’yı henüz görmedim ama
İstanbul’da CHP’nin oyları beklediğimden fazla gibi. Bu
arada İstanbul’da MHP ve HDP’nin yükselişi CHP’ye
oranla daha çok. HDP de iki bölgeden birer tane millet-

vekili çıkarabilir İzmir’de. HDP burada önemli ölçüde
oyunu artırdı. Yüzde 10 rahat alır. AK Parti ise her
yerde oy kaybediyor. Büyük bir oy kaybı var. Yani oyu
yüzde 40 civarı. O da 276’ya yetmiyor. Ya da kıl payı
yetiyor” dedi. 

Bayrakçı sözlerini şöyle sürdürdü: İzmir’de AKP çok
düşmüş. Ankete göre yüzde 25 oyu ancak alır.  CHP ger-
çekten çok yükselişte İzmir’de. İzmir enteresan bir yer.
İzmir seçmeni enteresan oy kullanıyor. İzmir seçmeni
aslında solcu değildir. İzmir CHP’nin 10 yıldır kalesi. O
da AKP var diye böyle. İzmir’de geçmişte hep merkez
sağ kazandı.  

Türkiye’de siyasi partiler yasasında doğru düzgün
demokrasi yoktur. Parti demek lider demektir. Lider ne
derse o olur. Dolayısıyla CHP diye bir şey yok, Kemal
Kılıçdaroğlu diye bir şey var. İstediği ismi aday yapabi-
lir. Bu her parti için böyle. Milletvekillerinin sonuçta bir
etkisi yok. Millet duruma bakıyor, vaziyete bakıyor oy
kullanıyor. Genel seçimlerde kişilere oy verilmiyor, par-
tilere ve liderlere oy veriliyor. İzmir’de beklediğimden
fazla CHP çıkmasının en büyük nedenlerinden birisi de
Kılıçdaroğlu’nun İzmir’den aday olması. Şöyle de bir
gerçek var. İzmir AKP iktidara geldiğinden beri hiç
AKP’yi seçmedi. Neredeyse bütün Türkiye’de AKP kaza-
nırken, İzmir’de hiç kazanamadı. 

Tuncay
Özkan

Hakan
Bayrakçı

Gökdeniz
Engin



7Haziran’da yapılacak genel seçim
öncesinde partilerde para krizi
kendini gösterdi. Yarışa çok iddialı

girmek isteyen iktidar ve muhalefet
partileri, etkin, geniş ve sonuç odaklı
çalışmalar için programlarını yapar-
ken, piyasanın da koşulları gereği
bütçe meselesiyle karşı karşıya kaldı.
Hazineden, geçmişe oranla bu seçim
için üç kat daha fazla maddi katkı alan
ve buna rağmen yine rakamları yeter-
siz gören partiler, kaynak arayışlarını
sürdürüyor. Seçime kısa sürenin kal-
ması ve bu nedenle yapılacak harca-
maların az olması düşüncesi parti
örgütlerini biraz rahatlatırken, sandığa
isimleri girecek adaylara “Pamuk eller
cebe” sinyali verildi ve kişisel harca-
malarının yanı sıra partiye de destek
olmaları istendi.

AK Parti’nin güvencesi
işadamları ve kuruluşlar

İktidar olmanın avantajını elinde
bulunduran AK Parti, kuruluşundan
bu yana yani 2002 yılından beri seçim
çalışmaları sırasında bütçesini hiç gös-
termedi, para sıkıntısından da söz
etmedi. Gerek yerel, gerek genel
seçimlerde bütçe dengesini büyük giz-
lilik içinde sürdüren ve kazandığı her
seçim sonrasında daha çok maddi des-
tek gösteren AK Parti, 2015 seçimi
öncesinde de mali dengelerini kendi
içinde oluşturdu.

Aday adaylığı başvurularında
oldukça yüklü miktarda birikim sağla-
yan AK Parti, bu seçimde de işadam-
larına ve bazı kuruluşlara güveniyor.
Hükümeti elinde bulundurma ve
bürokratik güç sergileme gibi avantaj-
lara sahip AK Parti’de yine de mali
sıkıntılar yaşanıyor. İzmir il örgütü, bu
konuda kendine özel heyet oluşturdu
ve nereden kaynak sağlanacağı konu-
sunda liste oluşturdu. Parti yönetimi,
örgüte yakınlıklarıyla bilinen işadamla-
rı ve kuruluşları arayarak, “güçleri ora-
nında” destek vermelerini istiyor. Bu
konuda da başarı sağlıyorlar. Her
dönemde olduğu gibi işadamları, ikti-
dar partisine katkıyı severek yapıyor-
lar.

CHP sıkıntılı
CHP İzmir örgütü, parasal sıkıntı-

ları aşmak için komisyon oluşturdu.
Ali Karabay, Şirin Akgül, Niyazi
Aşkın’dan oluşan komisyon seçim büt-
çesini yönlendirecek ve kay-
nak sağlamaya çalışa-
cak. 26 milletve-
kili çıkara-
cak

İzmir’de, adaylardan katkı alınması da
kararlaştırıldı. Her iki bölgede ilk seki-
zinci sırada adaylıkları kesinleşen isim-
lerden 15 bin lira alınması kararlaştırıl-
dı. Bunun yanı sıra vekil adaylarının
çalışmalarını da kendi maddi imkanla-
rıyla götürmeleri, katılımlı organizas-
yonların ise örgüt tarafından yapılaca-
ğı bildirildi.

Aday adaylarından başvuruları
sırasında katkıyı peşin alan CHP örgü-
tü, bu kez tepkiyle karşılandı. “Bu
uygulamalar ve talepler, sosyal de-
mokrat bir partide parasının olmaya-
nın milletvekili olmayacağını gösteri-
yor. Bu durumda, bir ev kadını, emekli
veya devlet memuru nasıl bu harcama-
ları karşılar” sesleri yükselmeye başla-
dı. Katkı parası ile ilgili olarak da yapı-
lan itirazlar sonucunda CHP yönetimi
sadece ilk 8 sıra adaylarından ücret
almayı kararlaştırdı.

MHP’de tabandan
katkı yok

MHP İzmir’de partiye maddi katkı
yapılması konusu gündeme getirildi,
ancak karşı cevap gelmedi. Bu konuda
MHP İl Başkanı Necat Karakaş ise
oldukça sıkıntılı. Seçim harcamaların-
da tek kaynağı genel merkez.
Ankara’nın gönderdiği oranda, harca-
ma yapabilecek.

Diğer partiler…
Devletten destek alamayan diğer

siyasi partiler ise kendi yağlarıyla kav-
rulacaklar. Bu nedenle de milletvekili
adayları, kendi maddi güçlerine göre
harcamalarını yapıp, kampanyalarını
kendileri sürdürecek. Seçim barajını
aşması için çaba gösteren HDP’de ise,
partili üyeler kampanyaları üstlenmiş
durumda. HDP İzmir’de genel değil
noktasal çalışma yapacak ve özellikle
de iletişimi üyeler yapacak.

Bir adaya seçimmaliyeti en
az 50 bin lira

Adayların giyim, promosyon, parti
bayrağı, seçim kampanyasında kulla-
nacakları araçların giydirilmesi, araç
kiralanması, araçların yakıtları, kam-
panyada kendilerine yardım eden kişi-
lerin yemeği gibi masraflar için kam-
panya süresinde kişi başına 50 bin lira
harcama yapması bekleniyor. 2 bin
200'ü bulan dört partiye mensup aday-

ların yapacağı harcama 100 mil-
yonu aşacak.
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AK Parti’de işadamı ve şirketlerin bağışları kabul edili-
yor. Genel toplantı, miting gibi harcamalar il başkanlı-
ğı bütçesinden yapılacak. CHP İzmir il örgütü ise sade-
ce ilk 8 adaydan 15 bin lira civarında bir katkı isteye-
cek. MHP’de ise adaylar ekonomik gücü oranında
çalışmasını sürdürecek.

siyaset

Demokrasi herkesin herkesi
yönetme biçim değil, ruhsal
sağlığı iyi olanların yönetme

hakkı olarak düşünülmelidir. Yani
demokratik bir ülkede demokrasi
sadece halkın demokratik katılımı
değil aynı zamanda ruhsal sağlıkla-
rı yerinde olan siyasetçilerin yönetimi
kadardır. Akıl-ruh sağlığının yerinde
olmamasının getirdiği zarar en fazla
siyasette görülür. Akıl ve ruh sağlığı-
nın durumuna göre liderler toplumla-
rı uçuruma da sürükleyebilirler, ya da
ülkelerini başarılı ve özgür de kılabilir-
ler. Tarih bunun en güzel kanıtıdır.
Böyle olduğu varsayılan Stalin,
Hitler, Mussolini ya da ATATÜRK
gibi...

Psikoloji bilimi pek çok alanda
kullanılıyor. Siyaset psikolojisi sosyal
psikolojiye benzer şekilde büyük
gruplar üzerine çalışıyor. Satış ağla-
rında reklamlarda kullanıldığı gibi
savaşa destek amacıyla kullanıldığı

biliniyor; barışçıl bir dünya için kulla-
nıldığı örnek sayısı ise çok az. Nazi
Almanyası ve Hirohito Japonyası
gibi örneklerde, insanlar, ruh sağlıkla-
rı yerinde olan siyasi liderleri nede-
niyle yaşamlarını yitirmediler.
Buradaki fiziksel çatışmayı barışı orta-
dan kaldıran bir neden olarak değil,
barışın olmamasının bir sonucu ola-
rak düşünmek gerekir. Psikolojik ola-
rak ele alındığında fiziksel şiddet, has-
talığın kendisi olarak değil hastalığın
bir belirtisi olarak görülmelidir.
Siyaset kendine özgü bir alandır ve
hata kaldırmaz. Siyasetle uğraşanla-
rın demokrasi adına kesinlikle ruh
sağlıklarının normal düzeylerde olma-
sı gerekir. Demokrasiyi yönetenlerin

hukuk tarafından denetlendiği bili-
nir ancak farklı bir denetim meka-
nizmasının yani psikolojik deneti-
min de olması gerekir.

Seçimlerin yaklaştığı bu günler-
de karşı tarafı suçlayarak seçim
kampanyası yürüten, toplumu bu

anlamda psikolojik kaosa sürükleyen
bir siyaset görüyoruz. Amaç savaşa
davetiye çıkarmaksa, farklılıklar vur-
gulanır; amaç barışı sağlamaksa ara-
daki benzerlikler vurgulanır. Aynı
zamanda karşı tarafı suçlu ilan etme-
nin barışı getirmeyeceği de bilinmeli-
dir. Bu üslup seçmende, ‘Bu kişi
şoför olsa arabasına binmem’ duygu-
su uyandırıyor, çünkü sürekli başka
şoförlerin kusurlarıyla uğraşan, gergin
bir kişinin arabasına kimse binmek
istemez. Bu anlamda siyasetçilerimi-
zin yaptığı hataları görmek gerekiyor.
İki tarafın da, birbirini olumsuz gören
söylemlerine bir set çekerek toplum-
sal sorunlara odaklanmaları gibi.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Siyasetin Psikolojisi

Adaylar belirlendi, programlar
yapıldı, partiler hazineden üç kat

fazla katkı almalarına rağmen
yine sıkıntılı.
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İrlanda İzmir Fahri Konsolosu,
Junior Chamber International
Senatörü, Kompoze Taş

Üreticileri Birliği (A.ST.A
World-Wide) Dünya Başkanı,
AKG'nin patronu, İzmirli işada-
mı Bülent Akgerman ile siyasete,
ekonomiye ve gündeme dair
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

� JCI'cılar size senatör diyor.
Nereden geliyor bu senatörlük?

Türkiye'deki adı Genç
Liderler ve Girişimciler Derneği.
Hatta çok enteresan bunu da
İzmirliler pek bilmez. EGİAD
1990'da kuruldu 2 yıl önce
ESİAD'tan. EGİAD'ın kurucu
başkanı Bülent Şenocak aslında
JCI İzmir'de kurmak istedi o
zaman. JCI İzmir Ege Şubesi'ni
kurmakta problem yaşayınca
EGİAD'ı kurdu. JCI, bireysel
gelişime çok önem verir. Başka
derneklerde, odalarda, vakıflarda
olmayan kendilerini farklılaştıran
şeylerden bir tanesi her görev 1
yıllıktır. Herkes o görevi spesifik
1 yıl yapar.

� Koltuğa bağlı olmak yok
yani.

Kesinlikle ve bayrak yarışı
vardır. Ben de İzmir JCI'de bazı
rollerde bulundum. Belli bir yaşa
geldikten sonra da artık üye ola-
mıyorsunuz. Fahri üye demek
yerine senatör diyorlar sizlerden,
sizin bilgi birikiminizden fayda-
lanmaya devam ediyorlar.

� 2 ay sonra bir seçim var.
Türkiye için de çok önemli.
İzmir'in parti listelerini gözden
geçirme fırsatı buldunuz mu?

Evet. Enteresan... Şöyle ente-
resan mesela CHP'nin yoklama
üzerine listelerini belirlemesi
kulağa çok hoş geliyor. Hoş geli-
yor da acaba doğru mu? Siyasi
partiler kanunu değişmedikçe
önseçimin hiç bir anlamı yoktur.
Ben ESİAD Başkanıyken de
yüksek istişare konseyi, başkanlık
divanı olarak da başkanımız
Kemal Bey’le eleştirmiştik. Bizi
kale olarak görmeyin. İzmir için
çalışın daha çoğunu yapın.
Kaleler yıkılır, kaleler ele geçiri-
lir, daha çok bir araya gelin
kenetlenin. Milletvekili,
Büyükşehir Belediye Başkanı
genel merkez olarak diye eleştir-
diğimiz CHP'nin genel başkanı
en azından İzmir'den oldu. Bu
bence çok garip. Ama zamanın-
da Erdal İnönü de olmuştu. Ama
o İzmir'e önem verdiğini düşüne-
rek yaptı. Sonuçta bu bir algı.
İzmir'in veya Türkiye genelinde
bu olumlu algılanıyorsa başarılı,
algılanmıyorsa başarısız.

� Peki AKP'yi değerlendirelim.
AKP tabii çok algılı İzmir

konusunda. Özellikle Binali
Bey’i çok doğru bir aday olarak
seçenek olarak önümüze sundu.
Gerçekten son dönemde de
ciddi yatırımların önünü açtılar.
Sonunda İzmir az da olsa siyasi
rekabet yaşar oldu. Siyasi reka-
bet sonuçta İzmir'de yaşayana
yarıyor. Ancak bir taraftan da
Çeşme'de Alaçatı'da olanları
görüyoruz. Böyle bir ikilem yaşı-

yoruz. AKP'nin listesinden önce
İzmir'deki algısını düzeltmesi
gerekiyor.

� O algı yaşama müdahale
konusunda mı?

Tabii. Bir taraftan o algıyı sil-
mek için özellikle çok takdir etti-
ğim Binali Bey zamanındaki o
çıkışlarıyla Alaçatı'daki en son
yaşadığımız olaylar 1 yıldır yaşa-
dığımız olay çok ciddi çelişki.
Yani bir tutarsızlık var.

� Güveni mi sarsıyor?
Tabii ki kesinlikle. Zaten bir

güvensizlik varken yaptığı yatı-
rımlarla adayıyla tam güveni tesis
etmeye başlamışken bir taraftan
yine tutarsız bir yaklaşımı var. Bu
arada tabi İzmir gibi bir yerde
tersine mahalle baskısının oldu-
ğu bir yerde İzmir'in büyük kitle-
lerini kucaklayabilecek adayın
AKP'den ortaya çıkması veya
siyasete atılması, milletvekili
olmayı istemesi kolay değil. Bu
ciddi bir ateşten gömlek. Bence
AKP yine elindeki mevcutlar

içinde elinde geleni yaptı. Ama
mesela sivil toplum örgütlerinde
çok önemli yerlere gelmiş, kendi-
ni çok sevdirmiş ve o olumsuz
algıyı elinden geldiğince yıkmaya
çalışmış olan mesela İlknur
Denizli'nin dışarıda olması ente-
resan. Ama tekrar söylüyorum
tersine mahalle baskısı olan bir
yerde de ben AKP'den çok daha
fazla oy almaya yetkin kişilerin
çıkabileceğini düşünmüyordum.

� HDP barajı aşarsa görünen
o ki 4 partili bir parlamentoya
gidiyoruz. Buna nasıl yaklaşıyorsu-
nuz bir işadamı olarak?

Yaşamak durumunda oldu-
ğumuz bu dönemden sonra bir
koalisyon ülkemize çok daha fay-
dalı olabilir.

� Daha uzlaşmacı bir ortak
yaratır diye mi düşünüyorsunuz?

Kesinlikle. Artık bence
zamanı geldi. Ama bir taraftan
Anayasa’yı hiçe sayan bir
Cumhurbaşkanımız var. 400 mil-
letvekili kendisine istiyor nasıl
yapıyor bilmiyorum.

� Cumhurbaşkanı'ndan bah-
setmişken başkanlık sistemine nasıl
bakıyorsunuz?

Burada biraz eleştirebilirler
beni. Başkanlık sisteminin tartışı-
labilmesi gerekiyor. Ama maale-
sef başkanlık sistemini değil
Sayın Tayyip Erdoğan'ın başkan-
lığını tartışmaya başlayınca konu

kopuyor.
� İkiye mi ayırmak lazım. Bir

Cumhurbaşkanı'nın istediği baş-
kanlık ve Türkiye'ye gelmesi gere-
ken başkanlık?

Sayın Tayyip Erdoğan'ın kişi-
liğinde bir başkanlıkla, başkanlık
sistemi farklı. Ama bence
Türkiye yakın bir gelecekte ya da
orta vadede başkanlık sisteminin
ama sık elenip sık dokunmuş bir
sistemin içine girmeli.

� Kuvvetler ayrılığına dayalı...
Kesinlikle ve kesinlikle. Yarı

kamu niteliğinde veya tam sivil
olan tüm örgütlerin katılımıyla
uzlaşısıyla çıkarılmış hazırlanmış
bir başkanlık sisteminin tartışıl-
ması gerektiğine inanıyorum.
Çünkü bizim ülkemizde tekrar
söylüyorum bizim ülkemize göre
yorumlanmış başkanlık sistemi-
nin faydalı olabileceğine inanıyo-
rum.

� Biraz ekonomiye gelelim.
Seçimden sonra 2015'te ekonomiyi
nasıl görüyorsunuz?

Her şeyden önce AKP hükü-
metinin 2023 hedeflerini revize
etmesi lazım. Artık 2023 rüyası-
nın bir kabusa doğru gittiğini
görüyoruz. Kesinlikle ulaşılama-
yacak hedefler var. Ekonomide
sonuçları büyük oranda beklenti-
ler belirler. Eğer siz uzun, orta ve
yakın vadeli hedeflerinizi belirle-
mezseniz daha doğrusu revize
etmezseniz bu büyük bir kaosa
yol açar. Revize etmiyorlar çünkü
seçim var. Oy kullanacakların
yüzde kaçı bunun farkında maa-
lesef bilmiyorum. Ama küçük bir
azınlık olduğunu düşünüyorum.
Revize ederlerse oy da kaybede-
cekler onu da biliyorum. Bir kere
bu revizyonun yapılması lazım.

� Nedir yapılması gereken?
Bütün hedefler geriye çekile-

cek. Ama şu aşamada beni en
çok rahatsız eden şeylerden bir
tanesi bunca yıl çok iyi perfor-
mans sergilemiş olan, şahsen de
defalarca TÜSİAD Yönetim
kurulu üyesi ve ESİAD Başkanı

olarak farklı zamanlarda bir
araya gelip fikirlerini, görüşlerini,
çalışma şeklini kendi ağzından
bizzat dinlediğim Babacan'ın en
son söyledikleri beni rahatsız edi-
yor. Maalesef tabii ki makamlar
kalıcıdır, müesseseler kalıcıdır,
kişiler geçicidir. Ama şu aşamada
özellikle Gülen hareketinin gidi-
şatı hatta onun akabinde de
AKP'nin içerisindeki bazı irili
ufaklı çekişmelerin Türkiye siyasi
ve ekonomik hayatına olumsuz
yönde yansımasından korkuyo-
rum.

� Peki önümüzdeki 8 ay için
ne tavsiye edersiniz?

Bu kadar kısa bir süre kalmış-
ken seçime hiç kimseye önemli
kararlar vermemesi telkin edilir.
Özellikle bu bir yatırım kararıysa.
Ancak geçen seneden de seçimin
olacağı belliydi. Bazı dönüm nok-
taları da yaşadık. Biz hiç bir şekil-
de yatırım kararlarımızı ertele-
medik. Bence ülke olarak tabii ki
büyük kuruluşları söylemiyorum.

Türkiye'nin yüzde 98'inin aile şir-
keti ve yüzde 99'unun adet olarak
kobi olduğunu düşünürsek bilan-
ço okumayı çok iyi bilmek lazım.
Risk iştahının düşük ve yüksek
olduğu iller, sektörler var. Bunu
genellememiz lazım. Ama şu aşa-
mada ben Haziran’ı görmeden
kesinlikle önemli kararlar almaz-
dım. Bir tahmin vermek istemi-
yorum. Sonuçta hükümetin baka-
nı bile doğru düzgün tahmin
veremiyor. Bilançolarını doğru
okuyup likitte kalıp farklı sepet-
lere yumurtalarını dağıtmaları
çok doğru olur.

� Birkaç ESİAD toplantısına
katıldığım zaman sizi göremedim.
ESİAD'ta bir kırgınlığınız var mı?

EGİAD'ta da başkanlığı Ziya
Beşe'ye devretmiştim. Ziya Beşe
beni başlarken çok kırmıştı.
Sonra özür diledi. Bir şekilde
gönlümü aldı problem olmadı.
Eğer dernekçi bir gerçek gönüllü
kendini adamış bir başkanlık
yapıyorsanız sizden daha iyi

olmasını bekliyorsunuz. Bu da
çok kolay değil. Çünkü herkesin
kendine has beklentileri, vasıfları
ve kendine göre zaafları var.
Dolayısıyla bu biraz romantik
oluyor.

� Sizden sonra gelen başkanı
kastediyorsunuz...

Evet. Her dernek için bu
böyle. Biraz romantik bir yakla-
şım. Ve bunu her başkan böyle
hissetmiyordur. Benim en büyük
problemim bunca yıllık sivil top-
lum örgütçülüğümde körü körü-
ne bağlı olduğum bazı değerlerin
ve doğru olduğuna inan-
dığım bazı değerlerin yok
olması. İki başkan vekili-
nin de kendine göre bazı
sebeplerle bu görevi
almaması ve ESİAD'ın da
zorunlu olarak başka bir
başkan arayışına girmesi
ve bu arayışta da bir çok
ismin başkanlığı kabul
etmemesi sonucunda
sayın Mustafa Güçlü'nün
kabul etmesi beni üzdü.
Üzücü bir süreç.

� ESİAD gibi bir
kurum başkan bulamıyor.

Aranmasına
gerek olmaması
lazımdı. Benim iki
tane başkan veki-
lim var.
Onlardan
bir tanesi
zaten ola-
caktı.
Dolayısıyla
bunu her şey-
den önce benim
de bir başarısızlığım ola-
rak görüyorum. Çünkü hiç
beklemediğim bir şekilde
bu karar gerçekleşti.
İkincisi Mustafa beyin
yoğurt yiyişiyle benimki
çok farklı. Hatta iki ayrı
uçtayız diyebilirim.
ESİAD'ın şu anda maalesef
genel sekreteri yok. İstifa etti.
İstifa ediş şekli de hoş olmadı.
Etmek durumunda kaldı daha
doğrusu. Daha birçok konuda da
ben rahatsızım.

� Peki rahatsızlık niye?
Çünkü ESİAD'ın personeliyle

kurum kimliğiyle doğru yönetil-
mediğini düşünüyorum. İkinci
olarak da çok ciddi zaman ayırıp
çok ciddi projeler hazırlamış
olmamıza rağmen yeri geldiğinde
katkı koymak istediğimde de
koyamadığımdan dolayı rahatsı-
zım. Tabi bu ESİAD'ın tüzel kişi-
liğine değil bu rahatsızlık. Zaten
eğer çok rahatsız olsam istifa da
ederdim. Ama ben izlemeye
devam ediyorum. Bir kere her
şeyden önce bir önceki yönetime
büyük saygısızlıklar yapıldığını
düşünüyorum. Başta şahsıma şu
anki başkan tarafından saygısızlık
da yapıldığını düşünüyorum.
Benim arzum bir dahaki yönetim
kurulu başkanının şimdiden
belirli olması ve kendini hazırla-
ması. Kendini hazırlamadan birisi
geldiğinde çünkü çok garip
boyutlara gelebiliyor.
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İzmirli ünlü işadamı Bülent Akgerman, siyasi partilerin millet-
vekili aday listelerini değerlendirdi. Akgerman, “Bizi kale ola-
rak görmeyin. İzmir için çalışın daha çoğunu yapın. Kaleler
yıkılır, kaleler ele geçirilir, daha çok bir araya gelin, kenetlenin.
Bir kişi tamam ama diğer ithallere ben çok garip bakıyorum.
Koskoca Türkiye haritası açıldığında kırmızı kalmış illerden bir
tanesi İzmir. Beni bir İzmirli olarak rencide ediyor” dedi.
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Yarı kamu niteliğinde veya
tam sivil olan tüm örgütle-
rin katılımıyla ve uzlaşısıy-
la çıkarılmış, hazırlanmış
bir başkanlık sisteminin
tartışılması gerektiğine ina-
nıyorum.

EROL YARAŞ
erolyaras@gmail.com
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� Mesela ithallerin içinde Zekeriya
Temizel var. Siz o dönemde de işadamıy-
dınız. Kasaların uçuştuğu dönem, sonra
Kemal Derviş'in Türkiye'ye gelmesinin
gerekçeleri... Şimdi İzmir gibi bir yerden
aday gösterildi. Nasıl bakıyorsunuz?

Çok üzülüyorum. İthal olacaksa bir tane olsay-
dı. Zamanında Erdal İnönü gibi Kemal Kılıçdaroğlu
ithaldir. Bir kişi tamam ama diğer ithallere ben çok
garip bakıyorum. Koskoca Türkiye haritası açıldı-
ğında kırmızı kalmış illerden bir tanesi İzmir. Beni
bir İzmirli olarak rencide ediyor. CHP'ye oy attığım-
dan ya da atacağımdan söylemiyorum. Bir işadamı
olarak söylüyorum.

� Yani İzmir'in insan yapısından daha
fazla faydalanabilinirdi anlamında söylü-
yorsunuz.

Kesinlikle... Koskoca İzmir'de teşkilata 'arka-
daşlar siz çalışın, belki gelecekte'. Allah Allah bu
kadar önemli bir isim, bu kadar özel bir isim, bu
kadar etkin ve yetkin bir isim kendi ili neresiyse
orada çıksın. Orada da çıkar çünkü. Çıkmazsa
zaten o kadar etkin yetkin değildir. Ben bunu çok
yanlış buluyorum rencide edici buluyorum açıkçası.

KOLTUĞUN GÜÇ
KATTIĞI İNSANLAR
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� 1 yıl EGİAD'ta yaş sınırı vardı sonra-
dan delindi. Nasıl oldu? Siz abiler, büyük-
ler nasıl müsaade ettiniz? Gençler gele-
neği neden bozdular EGİAD'ta? Güzel bir
gelenekti.

Maalesef. EGİAD'ta çok şey delindi. EGİAD'ta
da ESİAD'ta da en genç başkandım. EGİAD'ta çok
enteresan bazı arkadaşlarımız inanılmaz adette üye
aldılar. Eski başkanların sözü önemliyken bazıları
tribünlere oynayıp 'üye adedi önemlidir
burası demokratik bir dernektir'
dediler. Maalesef teamüller ve
temayüller her zaman aynı çiz-
gide gitmiyor.

� Neden delindi?
Kişisel hırslar ve koltuğun

verdiği güç. Koltuğa sizin güç
katmanız gerekir. Ama koltuğun
güç kattığı insanlar olunca... Zaten bir
kereye bakar o bir kere delindikten sonra içtihat
olur, örmek teşkil eder.

� Devam mı ediyor şu anda?
Maalesef. Tüzel kişiliği var ama yüzlerce kişi-

den başkan da olamıyor. Aldığınız her üyenin bir
gün oraya yönetim kurulu üyesi olabilecek nitelikte
olması lazım. Değilse o zaman almamak lazım.
Alıyorsanız o zaman koltuğu bırakmanız lazım.

ÜLKEMİZİN İTİBARI
YERİN DİBİNE GİRDİ
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��  Siz sosyal medyayı iyi kullananlardansınız.
Peki Twitter'ın, Youtube'un, Facebook'un bu
kadar sık kapatılmasından dolayı mahkemelik
olmasına dünyada tartışılmasına nasıl bakıyorsu-
nuz?

Bunu trajikomik buluyorum. Zamanında Sayın
Tayyip Erdoğan başbakanımızken 'ben giriyorum

siz de girin' demişti. Bu yasak aslında gös-
termelik bir yasak. Yani bu mastürbasyon-
dan öteye giden bir şey değil. Hiçbir şeyi

sanal dünyada yasaklayamazsı-
nız. Bunun programları var.
İsteyen istedikten sonra her
şekilde istediği sayfaya erişiyor.
Trajikomik. Kendi ülkemizin iti-
barını dünyada yerin dibine
sokan ve 2023 Türkiye’sinde

AKP hükümetinin çizdiği vizyonla
yakından uzaktan alakası olmayan
bir yaklaşım. Başta Twitter olmak
üzere tüm dünyaya neredeyse yön

veren sosyal medya platformlarının bura-
da ofislerinin açılması lazım, temsilcilerin, avu-
katların olması lazım ve gerektiğinde Türk hükü-
meti veya derneklerin, kişilerin muhatap bulacağı
kişilerin olması lazım. Çünkü az da olsa AKP'ye
hak veriyorum. Kapatmasından dolayı değil bu
mekanizmaları kurması çok doğru olur. 

“CHP’NİN LİSTESİ 
BENİ RENCİDE ETTİ”

ÜLKEMİZİN İTİBARI
YERİN DİBİNE GİRDİ

KOLTUĞUN GÜÇ
KATTIĞI İNSANLAR

CHP, BİZİ 
KALE OLARAK
GÖRMESİN
KALELER 
YIKILIR, ELE
GEÇİRİLİR

Erol
Yaraş

Bülent
Akgerman
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Bornova Belediyesi Çamdibi,
Altındağ, Yeşilova bölgesindeki
trafik akışını yeni geçiş noktaları

yaratarak rahatlatıyor. Hem 2. Sanayi
Sitesi ve Kimyacılar Sitesi’nden hem de
Ağaçlı Yol’u kullanarak ilçe merkezin-
den gelen araçların, sorunsuz bir şekilde
Çamdibi bölgesine geçişini sağlamak
için yapımına başlanan köprü tamam-
landı.

Abdi İpekçi Caddesi ve Yıldırım
Beyazıt Caddesi ile Ağaçlı Yol’dan
gelen 364 sokağı birbirine bağlayacak

olan köprü Manda Çayı üzerinde bulu-
nuyor. Dere kesitini daraltmayacak
şekilde planlanarak yapılan köprü böl-
gedeki trafik karmaşasına son verdi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, köprünün kilit bir noktada oldu-
ğunu söyledi. Başkan Atila “Bu köprü
konumu nedeniyle trafikte büyük bir
rahatlama yaratacak Çamdibi ile
Bornova’yı birleştiren bir geçiş konu-
munda. Çamdibi ve Altındağ ile ilçe
merkezi bu köprü sayesinde bütünleşe-
cek” dedi.

Bornova merkezi, Abdi İpekçi ve Yıldırım Beyazıt caddeleri üzerinden Yeşilova, Çamdibi, Altındağ bölgesine
bağlayacak köprü hizmete girdi. Manda Çayı üzerine yapılan köprü, bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli
ölçüde azaltacak. Köprü, özel korkulukları ve çevre düzenlemesiyle de bölgeye ayrı bir hava katıyor.

Yeşilova, Çamdibi ve
Altındağ’da ulaşım rahatlıyor
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Yeşilova, Çamdibi ve
Altındağ’da ulaşım rahatlıyor

Sorunlara müdahalede
onlardan hızlısı yok

Bornova Belediyesi vatandaşla-
rın günlük yaşamlarını daha
sorunsuz hale getirmek için,

tamir ve bakım hizmetlerini hızlan-
dıracak yeni bir sistemi devreye
soktu. ‘Acil Çözüm Ekibi’ adıyla
Bornova Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı 5 ayrı ekip
oluşturuldu. Her birinde 4 işçinin
yer aldığı ekipler, başta kaldırım ve
yol tamirleri olmak üzere pek çok
sıkıntıyı çözmek için şikayet konu-
su bölgeye hızlı bir şekilde ulaşıyor.

Tamir işlerini kısa sürede yapa-
bilmeleri için gereken aletlerin
sürekli hazır bulunduğu araçlarla
sorunlu bölgeye giden ekipler,
Bornova Belediyesi’ne iletilen şika-
yetler doğrultusunda gün içinde
pek çok noktada tamirat yapıyor.

Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, “Amacımız vatandaş-
larımızın evlerine işlerine giderken
karşılaştıkları aksaklıkları en kısa
sürede gidermek. Bunun için daha
mobil bir yapılanmaya gittik” dedi.

Doğanlar Stadı Eylül’de tamamlanıyorDoğanlar Stadı Eylül’de tamamlanıyorDoğanlar Stadı Eylül’de tamamlanıyorDoğanlar Stadı Eylül’de tamamlanıyorDoğanlar Stadı Eylül’de tamamlanıyor

Bornova Belediyesi ile İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin yapı-
mını sürdürdüğü Doğanlar
Stadı; Eylül’de tamamlanacak.
İlk etapta 6000 kişi olan tribün
kapasitesi daha sonra uygula-
nacak proje ile 12.000 kişiye
çıkarılacak. Stat, kentin ihtiyacı
da dikkate alınarak, tam anla-
mıyla profesyonel lig maçları-
na ev sahipliği yapmaya hazır
hale getiriliyor. Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila,
İzmir takımlarını ağırlamaktan
gurur duyacakları Stadı, 2015-
2016 Futbol Sezonu'na yetiştir-
meyi planladıklarını söyledi

Bornova Belediyesi'nin
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
birlikte Doğanlar'da yapımını
sürdürdüğü stat; Eylül’de
tamamlanacak. İlk etapta 6000
kişi olan tribün kapasitesi daha
sonra uygulanacak proje ile
12.000 kişiye çıkarılacak.

Canlı yayınlara
uygun ışık sistemi

Profesyonel lig maçlarının
oynanabilmesi için Türkiye
Futbol Federasyonu ile temasta
olan Bornova Belediyesi, gerek-
li diğer düzenlemeleri de yapa-
cak. Kapasite artışının yanı sıra
ışıklandırma sistemini de güç-
lendirerek canlı yayınlar için
uygun hale getirecek.
Doğanlar’da 1410, 1412 ve
1607 sokaklar arasında kalan
21 bin metrekarelik alanda inşa
edilen stat, Ankara Caddesi
üzerindeki Naldöken
Kavşağı'ndan kolaylıkla ulaşıl-
ması bakımından İzmir'in en
önemli spor alanlarından biri
olacak.

2015-2016 sezonunda
kullanılacak

Stadın kapasitesini kentin
ihtiyacını da göz önüne alarak
arttırma kararı aldıklarının dik-
kat çeken Başkan Atila,
Doğanlar'da yapımı süren sta-
dın tüm İzmir kulüplerinin hiz-
metinde olacağını söyledi.
Atila, "Türkiye Futbol
Federasyonu ve kulüplerle yap-
tığımız görüşmeler neticesinde
projesinde değişikliğe gittiği-
miz stadımız 2015-2016 sezonu-
na hazır olacak" dedi.

Bornova Belediyesi, mümkün olan bütün
hizmetlerini online ve mobil teknolojiler
ile vatandaşlara daha kolay ve hızlı bir

şekilde ulaştırmak için ‘Borbel-E Kent Bilgi
Sistemi’ projesini başlattı. İZKA desteği kaza-
nan projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
Ege Üniversitesi’nin de katkılarıyla uygulana-
cağını söyleyen Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, “İnsanına dost bir kent yaratma’
temellerine dayandırdığımız yönetim felsefemiz
gereği katılımcılığı artıracak yenilikçi uygula-
maları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi

‘Borbel-E Kent Bilgi Sistemi’nin işleyişinin
anlatıldığı toplantıda, projenin 12 ay içinde kul-
lanılmaya başlanacağı belirtildi. Proje uygulan-
maya başladığında pek çok hizmette birimler
arası bilgi teknolojileri koordinasyonunun sağ-
lanmasıyla iş süreçleri kısalacak.

Bornova Belediyesi,
sosyal belediyecilik
uygulamalarına ‘Dost

Market’ projesiyle yepyeni
bir boyut getirdi. İhtiyaç
sahiplerinin mutfak alış-
verişlerini diledikleri gibi
yapabilmelerini sağlayacak
Dost Market, kapılarını
açtı. Raflarında 100’ün
üzerinde ürün çeşidi bulu-
nan Dost Market'ten ilk
alışverişlerini yapan vatan-
daşlar uygulamadan mem-
nun kaldı. Ailecek alışve-
rişe gelen ihtiyaç sahipleri,
kartlarına yüklenen baki-
yeyi istek ve ihtiyaçlarına göre
özgürce kullanmanın keyfini yaşıyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila vatandaşların memnuniyetini
gördüğünü ve bunun kendileri için

en büyük mutluluk olduğunu söyle-
di. Atila, “Burada para değil, iyilik
geçiyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine
titiz bir çalışma ile ulaşmaya çalışı-
yoruz. Dost Market'ten yararlanacak
vatandaşlarımızı sosyolog ve psiko-

logların da desteği ile
belirliyoruz.
Vatandaşlarımız buraya
gelip istediği ürünü kredisi
oranında alabiliyor” dedi.

Proje kapsamında, ihti-
yaç sahibi her ailenin kar-
tına her ay yüklenecek
limit gelir ve ihtiyaç duru-
muna göre belirleniyor. Bu
aileler, bire bir görüşmeler
ve değerlendirmeler sonu-
cunda belirleniyor. İhtiyaç
sahibi yaşlılar ve yatağa
bağımlı hastaların ise Dost
Market'e gelmelerine
gerek kalmadan istek ve

ihtiyaçlarına göre hazırlanacak
paketler evlerine teslim ediliyor.

Bornova Belediyesi, nakit bağış
yapılabilmesi için Türk Kızılayı ile
işbirliği protokolü imzaladı.

Bornova Belediyesi, iş ara-
yanların en büyük yardımcısı
oldu. Belediye bünyesinde oluş-
turulan birim, çalışmak için
Bornova Belediyesi’ne başvuran
gençlerin CV’lerini bir araya
getirerek, büyük sanayi kuruluş-
ları başta olmak üzere pek çok
özel firmayla irtibata geçti. Bu
kapsamda Bornova
Belediyesi’ne bırakılan CV’ler,
eğitim, kişisel yetenek ve özel-
liklere göre gruplandırıldı.
Tasnif çalışmasının ardından irili
ufaklı pek çok firmayla irtibata
geçen Bornova Belediyesi, bu
firmaların ihtiyaç duyduğu ele-
manları ve özelliklerini belirledi.

Belediye’ye gelen CV’ler içinden
uygun özelliklere sahip kişiler
firmaların insan kaynakları
yöneticileriyle buluşturulurken,
muhtarlıklara da hangi özellikte
elemanlara ihtiyaç duyulduğunu
anlatan ilanlar asıldı.

İş arayan gençlerle işçi ara-
yan firmaların buluşturulduğu
toplantılar meyvesini kısa süre-
de verdi. 10 ayda 1654 kişi bu
çalışma kapsamında işe yerleşti-
rildi.

Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, çalışmak üretmek
isteyenlerin iş sahibi olmalarına
aracı olmaktan büyük bir mutlu-
luk duyduklarını belirtti.

İYİLİĞİN MARKETİ

İnternet hızında hizmet başlıyor

Doğanlar Stadı Eylül’de tamamlanıyor

Bornova Belediyesi’nin, Gıda Bankası'ndan yararlanan vatandaşların gıda ve temizlik malzemesi gibi temel
ihtiyaçlarını istedikleri gibi seçip alabilmeleri için hayata geçirdiği Dost Market kapılarını açtı. İhtiyaç sahip-
leri, Bornova Merkez'de hizmet veren Dost Market'ten ihtiyacı olan ürünleri almaya başladı.

10 AYDA 1654 KİŞİYE İŞ

Her yer kampüs
her yer üniversite
2015-2019 Stratejik Planı’nda ilçenin marka kent

imajını geliştirmek için tasarım ve inovasyona
büyük ağırlık veren Bornova Belediyesi, üniversite-

lerle işbirliği yaparak kamusal alanları yeniden tasarla-
mak üzere harekete geçti. Bornova Belediye Başkanı

Olgun Atila’nın katı-
lımcı yönetim anlayışı
doğrultusunda ilçenin
her mahallesini üni-
versitelerin kampüs
alanına dönüştürecek
çalışma kapsamında,
üniversitelerin lisans
ve yüksek lisans
öğrencileri yayalaştır-
madan, çevre düzen-

lemesine, kentsel dönüşümden, iç mekan tasarımına
pek çok konuda çalışmaya başladı.

Mimarlık, şehir ve bölge planlama, sanat ve tasarım
gibi bölümlerin öğrencilerinin çalışma yaptığı proje
alanlarının sayısı 10’un üzerine çıktı.

Ana girişlerden
biri açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi

işbirliğinde yürütülen 57. Topçu Tugayı Yolu çalış-
maları tüm hızıyla devam ediyor. Bornova Belediye

Başkanı Olgun Atila, Yüzbaşı İbrahim Hakkı
Caddesi'ni Manisa Yolu'na bağlayacak yolda süren
çalışmaları, İzmir
Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Yardımcısı Buğra
Gökçe ile birlikte
inceledi. Başkan
Atila, “Bu bağlantı
sadece Bornova’nın
değil, İzmir’in trafiği-
ni de rahatlatacak”
dedi.

Bornova Belediyesi bu önemli çalışma kapsamında,
Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği
yıkılan bahçe duvarının yerine iç kısımda 1100 metre
yeni istinat duvarı yaptı. Kalan 190 metrelik kısım ise
yapılacak kamulaştırmanın ardından tamamlanacak.

Bornovalı çocuklar
oyuna doyacak
Bornova Belediyesi, çocukların özgürce koşup

oynayabilmesi için 19 yeni park yaptı, mevcut 33
parkın da zeminlerini kauçuk ile kaplayarak

oyuncakların bulunduğu zeminleri daha güvenli hale
getirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, hem

çocuklar hem de
büyükler için parkla-
rın nefes alacak
mekanlar olduğunu
belirterek, “Uygun
yerler buldukça hem
yeni parklar yapmaya
hem de mevcut olan-
ları geliştirmeye
devam edeceğiz”
dedi.

Vatandaşlarla sık sık farklı mekanlarda bir araya
geldiklerinde en çok talep edilen hizmetlerin başında
parkların geldiğini söyleyen Atila, “Bu talepler doğrul-
tusunda ihtiyaç olan mahallelerimizi tespit ettik ve yeni
parkların yapımını kısa sürede tamamladık” dedi.

Belediyeden asfalt
ve yol hamlesi
Bornova Belediyesi 25 bin ton asfalt kullanarak

ilçede ihtiyaç duyulan tüm yolları yenileyecek. 20
bin ton asfaltla yaklaşık 15 kilometre uzunluğun-

da yol yenilenirken, 5 bin ton asfaltla da yaklaşık 4 kilo-
metrelik yama yapılacak. Çalışma yapılacak sokaklar
belediye ekiplerinin
tespitleri ve vatandaş-
ların taleplerine göre
belirlenecek.

Başkan Atila,
Bornova’nın İzmir’in
yükünü taşıyan ilçele-
rin başında geldiğini
belirterek, “İlçemiz
İzmir’e hem Ankara
hem de İstanbul
yönünden gelen araçlar için geçiş noktası niteliğinde.
Pek çok çekim noktası nedeniyle önemli bir trafik
yoğunluğuna sahibiz. Yapacağımız çalışmayla hem
misafirlerimizin hem de Bornovalıların konforlu bir
şekilde seyehat etmelerini sağlayacağız” dedi.
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Yayın hayatına 2012
yılında başlayan ve te-
levizyonla internet haber-

ciliğini buluştururken, kimile-
rince kısa süreli bir rüya ve çıl-
gınlık olarak nitelendirilen Ben
TV, her yıl bir tuğla daha koya-
rak İzmirlilere ve tüm dünyaya;
doğru, objektif ve tarafsız haber
anlayışının nasıl olacağını gös-
termeye devam ediyor. Genç
kadrosunun dinamik çalışmasıy-
la, her an olayın ve haberin
merkezinden canlı yayınlar
yapabilen Ben TV, saat başı
bültenleri ve haber portalında
yer alan özel haberleriyle en
taze bilgileri en hızlı şekilde
yansıtmayı dün olduğu gibi
bugün de sürdürüyor.

Programlar bu sezon
da fark yaratıyor

Haftanın ilk gününden itiba-
ren renkli bir ekrana sahip olan
ve toplumun her kesimine hitap
etmek adına farklı vitrinini bir-
birinden farklı programlarla
süsleyen Ben TV’de mevcut
yayın sezonu da oldukça renkli
geçiyor.

Erol Yaraş, Hamdi

Türkmen
ve Ünal
Ersözlü’nün
her hafta siyase-
tin ve ekonominin
önde gelen isimlerine merak
edilenleri Üç
Gazeteci Bir
Konuk’ta
soruyor. Ben
TV Haber
Müdürü
Gamze
Kurt ise,
özel isimle-
rin bilinme-
yenle-

rini farklı mekan-
larda seyirciyle

buluşturuyor. Burak
Cilasun’un sunduğu

Rota Siyaset ve
Ekonomİzmir programla-

rındaysa, yerel siyasetin ve
ekonominin haftalık notları

tutulmaya devam ediliyor.
Haber bültenleri, Ayşegül
Koç’un sunumuyla gündeme
farklı bir anlam
yüklüyor.Madalyonun daha da
renkli yüzünde Zuhal Koçkar
tarafından sunulan Pozitif
Yaşam, Yelda Çetiner’in sunu-
muyla ekrana gelen Keyf-i
Muhabbet ve Burçin

Çelikezer’in güler yüzüyle izle-
yiciyle buluşan Diyetisyenin
Dünyası ile Selcan Bilen’in sun-
duğu Sağlık Rehberi programı
ve yine Selcan Bilen’in Reşat
Güner ile birlikte yürüttükleri
Bilinç Atlası, Sevgi Alis
Yıldırım’ın sunduğu Astroloji
Günlüğü ve Nasıl Mutlu Olunur
programları da Ben TV izleyici-
sini bambaşka bir dünyaya taşı-
yor.

Tüm bu yayınların ve eme-
ğin kaynağında ne mi yatıyor?
Ben TV ailesinin, izleyicisine
olan sevgisi ve onlardan aldığı
güç yatıyor. Unutmayın, Ben
TV sizlerle güzel…
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Kurulduğundan bu yana yapılmayanı yapan ve
farklı bileşenleri aynı platformda buluşturmayı
başaran Ben TV’nin performansı İstanbul’dan da
duyuldu. Ben TV bu yıl 13. kez
dağıtılan Altın Örümcek Web
Ödülleri’nde en iyi haber site-
si kategorisinde finale kaldı.

Önceki yıllarda NTV ve
Anadolu Ajansı’nın da ödül
kazandığı en iyi haber sitesi
kategorisi başta olmak üzere
30’un üzerinde kategoride
onlarca sitenin yarıştığı Altın
Örümcek’te Ben TV’nin en çarpıcı
özelliklerinden biri de tek İzmirli
olması. İzmir merkezli birçok
siteyi geride bırakarak şehri
temsil etme vasfını tek başına
üstlenen Ben TV, halkın deste-
ğiyle Türkiye’de ilk 5’e girerken,
listeye yalnızca kendi ismini
değil, İzmir’in adını da yazdırmış
oldu.

WEB OSCARLARINDA
TEK İZMİRLİ



Yılan Adası, Brezilya
Bu adanın gizemi zehrinde gizli. Çünkü

ada, zehri güçlü binlerce yılana ev sahipliği
yapmakta. Her bir metrekaresinde ortala-
ma bir yılan bulunan bu adaya bırakılabi-
lecek bir kişinin birkaç günden fazla
yaşaması mümkün değil.

Kuzey Sentinel Adası,
Andaman Adaları,
Hindistan

Hindistan'daki bu bölgenin yasak
olmasının sebebi oldukça ilginç.
Mesela, bu adada günümüz teknoloji-
sini daha önce hiç görmemiş 500 kadar
yerlinin dış dünyadan habersiz bir şekil-
de yaşadığını söylesek... Adadaki yaşamın
orijinalliğinin bozulmaması için adaya git-
mek Hindistan hükümeti tarafından yasak-
lanmıştır.

Lascaux Mağaraları, Fransa
Eski Taş Çağı’na ait 20 bin yıllık bu mağaraların

içinde atalarımızın kültürünü yansıtan tuhaf çizimler
var. Mağara çizimlerinde daha çok at, boğa gibi av hay-
vanlarının resimlerine rastlarken, Lascaux
Mağaraları’nda ilginç detaylar da mevcut: kesik parmaklı el
damgaları, siyah ve beyaz renklerde görülen eller gibi. Siyah ve
beyaz eller pozitif-negatif anlam ifade etmekle beraber, bu eller

bazen kaya mezarlarını işaret eder, bazen de yemin, bolluk, bereket anlamı taşır. Tuhaf çizimlerin olduğu bu
mağarayı da canlı olarak görmek maalesef imkansız, mağaraya sadece özel seçilmiş birkaç araştır-

macı girebilmekte.

Kuzey Kore’deki 39. Oda
39. Oda, Kuzey Kore’nin en gizli kuruluşlarından biridir. İnternetin
bile yasak olduğu, diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore’de kara para

aklama ve yolsuzluk gibi işlerin hükümet eliyle sürdürüldüğü düşü-
nülen Büro 39’a girmenin cezası ölümdür ve ceza giren kişinin

ailesine de uygulanır. Ayrıca, Kuzey Kore, kara para aklama
ve yolsuzluk iddialarının hepsini reddetmiş olsa da 39.

Oda’ya giriş tamamen yasak!

Ise Grand Tapınakları,
Japonya

Ise Grand tapınakları Japonya’nın
en kutsal tapınağıdır. Bu mabetlere
sadece Japon imparatorluk ailesine
mensup rahipler ve rahibeler girebili-
yor. Yani eğer Japon prensi ya da
prensesi değilseniz bu mabetlere gir-
meniz kesinlikle mümkün değil!

İmralı Adası, Türkiye
Marmara Denizi'ndeki en küçük adalardan

birisi olan İmralı Adası yaklaşık 10 kilometreka-
relik bir alanı kapsıyor. Adada mübadeleye kadar

Rumlar yaşıyordu. Balıkçılık ve tarım ile uğraşan
halkın buradan gitmesi üzerine ada bir süre boş kaldı

ve 1935 yılında Türkiye'nin ilk yarı açık cezaevi kuruldu.
Daha sonra ismi cezaeviyle ve Yassıada yargılamaları sonu-

cu ölüm cezasına çarptırılan dönemin Başbakanı Adnan
Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı

Hasan Polatkan'ın cezasının infaz edilmesiyle özdeşleşti. 1999 yılında
ise adaya Abdullah Öcalan nakledildi ve buradaki mahkumlar başka

yerlere gönderildi. Şu an adada birkaç mahkum ve memur bulunu-
yor. İmralı'ya bırakın gitmeyi, birkaç kilometre yakınına bile yaklaş-
mak mümkün değil. Evet artık "Param olsaydı her şeyi yapabilirdim"
demeyeceğinizi tahmin ediyoruz. Zira paranız da olsa zamanınız da

olsa, asla gidemeyeceğiniz ve asla göremeyeceğiniz özel yerler mev-
cut, tam da yukarıda sıralandığı gibi. Bazı yerler "Kesinlikle Yasak."
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Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak
ve dar gelirli üniversite öğrencileri-
ne destek olmak amacıyla hayata
geçirdiğimiz “Karşıyaka’nın
Filizleri’ni Geleceğe Hazırlıyoruz -
Her Apartman ile Bir Öğrenci
Okutuyoruz” projemiz, belediye ve
halk işbirliğiyle hayata geçirilen en
önemli sosyal sorumluluk uygulama-
larından biri oldu.

Karşıyakalı apartman sakinleri-
nin büyük ilgi gösterdiği proje; taksi
duraklarından meslek odalarına,
belediye çalışanlarından muhtarlara
kadar farklı kesimlerin de desteğiyle
hızla büyüdü. Burs desteği verilen
öğrencilerimiz sayısı da kısa sürede
200’e ulaştı. Türkiye çapında geniş
yankı uyandıran projemiz, diğer
belediyelere örnek oldu. Ankara
Çankaya, İstanbul Ataşehir, Bursa

Nilüfer, Tekirdağ Süleymanpaşa ve
Zonguldak Çaycuma belediyeleri,
projeyi kendi ilçelerinde uygulamak
üzere çalışma başlattı.

Eğitimde fırsat eşitliği
Türkiye’ye örnek olan önemli bir

eğitim projesini hayata geçirmiş
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını
belirten Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar, “Projeye
katılmak isteyen apartmanlar her
bir öğrenci için belirlenecek hesap
numaralarına, 10 aylık eğitim süre-
cinde, her ay için, apartman başına
300’er liralık burs bedeli yatırıyor.
Hedefimiz; ailelerinin maddi yeter-
sizliği nedeniyle öğrenim görmekte
zorlanan öğrencilerimize eğitimde
fırsat eşitliği sağlamak” dedi. Proje

kapsamında burs almaya hak kaza-
nan öğrencilerimiz de kendi arala-
rında seçtikleri temsilci grubu ile
Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür
ziyaretinde bulundu. Bursların yat-
maya başladığını belirten üniversite-
liler, “Belediyemizin hayata geçirdi-
ği bu proje, bizler için oldukça
anlamlı ve örnek alınması gereken
bir projedir. Bizler, bize sahip çıka-
rak eğitimimize katkı sağlayan
Karşıyaka halkının sorumluluğunu
üzerimizde taşıyoruz. Daha fazla
çalışmamız gerektiğinin farkındayız.
Başarıya ulaşmak için ne gerekiyor-
sa yapacağız” dedi. Burs projesinin
eğitim yaşamlarına önemli bir katkı
sunacağını dile getiren öğrenciler,
projenin tüm belediyelere örnek
olması gerektiğini belirtti. Karşıyaka’nın yıllardır süren üniversite

hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere, Ege
Üniversitesi ile dev bir işbirliğine imza
attık. Hayırsever Ayşe Necla Karadavut
tarafından bağışlanan Dedebaşı’ndaki boş
arazide Sağlık Bilimleri Fakültesi ve buna
bağlı meslek yüksekokulu ile sağlık polikli-
niği ve diş polikliniği kurulması için proto-
kol imzaladık. Karşıyakamız bu sayede
hem 'Üniversite Kenti' olacak hem de sağ-
lıkta markalaşacak.

Protokole göre; Karadavut tarafından
bağışlanan araziye, aile tarafından yüksek-
öğretim binası ve spor kompleksi inşa etti-
rilecek. Ege Üniversitesi burada Sağlık
Bilimleri Fakültesi, meslek yüksekokulu ile
sağlık polikliniği ve diş polikliniği kuracak.

Avrupa artık
Karşıyakalı

Katılımcı demokrasi anlayışı çerçeve-
sinde sürdürdüğümüz çalışmaları Avrupa
vitrinine taşıdık ve Avrupa Konseyi’nin
en prestijli ödüllerinden biri olan “12
Yıldız Şehri” unvanını kazandık. Paris’te
gerçekleşen ödül töreninde, yerel yöne-
tim anlayışımızla Avrupa’ya örnek göste-
rilmenin gururunu yaşadık.

“Dünyaya örnek olmalı”
Töreni yöneten Yerel ve Bölgesel

Otoriteler Kongresi Başkan Yardımcısı
Gaye Doğanoğlu "Karşıyaka’daki yerel
yönetim hizmetlerinin sadece
Türkiye'deki belediyelere değil, sorumlu-
luğumuz altındaki 800 milyon nüfusu
kapsayan 200 bini aşkın belediyeye de
örnek olmasını ümit ediyorum" yorumu-
nu yaptı. Diğer aday kentlerin temsilcile-
rinin de katıldığı törende Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar’ın yaptığı sunum beğeni kazanır-
ken, özellikle belediyemizin "Her
Apartman ile Bir Öğrenci Okutuyoruz"
projesi dikkat çekici bulundu.

Ege’de ilk kez
Karşıyaka’nın Ege Bölgesi’nde “12

Yıldız Şehri” unvanına sahip ilk belediye
olduğunu belirten Başkan Akpınar
"Avrupa'nın en prestijli ödülünü
Karşıyaka'ya getirdiğimiz için mutluyuz,
gururluyuz. İlçemiz artık Avrupa'nın yıldız
kentleri arasına girdi. Paris aşıklar kenti-
dir. Ancak içinde ‘aşk’ kelimesi geçen tek
kent Karşıyaka’dır" dedi.

Türkiye’deki ilçe belediyeleri arasında
bir ilke imza atarak, kadrolu sanatçılardan
oluşan, kalıcı bir oda orkestrası kurduk.
Dünyaca ünlü Şef Rengim Gökmen’in
süpervizörlüğünü üstlendiği Karşıyaka Oda
Orkestrası (KODA), geçen Ocak ayında
muhteşem bir konserle sanat yolculuğuna
başladı. Gecede, Opera ve Tiyatro
Sahnesi'nin adını da ‘Hikmet Şimşek Sanat
Merkezi’ olarak değiştirdik. Konser
öncesinde düzenlenen törenle, klasik mü-
ziğin Türkiye'deki öncülerinden merhum
şef Hikmet Şimşek'in adı verildi. Sanat
Merkezi'nin girişinde bir de Şimşek'in
büstü açıldı. Konseri, dünyaca ünlü Şef
Rengim Gökmen yönetti. Konserde, ünlü
besteciler Mozart’ın Piyano Konçertosu ve
Çaykovski’nin de Serenad’ı seslendirildi.

Oda Orkestrası'ndan
muhteşem başlangıç

Karşıyaka’ya
üniversite müjdesi

Güneş Tarlası açıldı
Türkiye’de bir yerel yönetim tarafından kurulan

en büyük güneş enerjisi yatırımı olan Karşıyaka
Belediyesi Güneş Tarlası, Ağustos 2014 itibariyle
faaliyete geçti. Yılda 420 bin liralık elektrik üretile-
cek Güneş Tarlası sayesinde artık hizmet binası ve
bazı sosyal tesisler için elektrik ücreti ödemeyece-
ğiz. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dik-
kat çekmek ve doğa dostu enerji kaynaklarını özen-
dirmek amacıyla kurduğumuz Güneş Tarlası,
Yamanlar Dağı eteklerinde hayata geçirildi.

Kadının emeği değer kazanacak
Karşıyakalı kadınların sosyal yaşama ve üretim

sürecine daha fazla katılmasını sağlamak amacıyla
“Üretici Kadın Kooperatifi” kurduk. İhtiyaç sahibi bin

kadın ile hem üretecek hem de bunla-
rı satarak aile ekonomisine katkı-

da bulunacak. Başkan Akpınar
“Yaşamın her alanında yanı-
mızda olan kadınlarımızı üre-
time teşvik edeceğiz ve aile
ekonomilerine de katkı sağla-
yacağız” dedi.
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Osmanlı’nın ümmet anlayışı sonrası,
Ankara’da doğan millet anlayışı
güneşinin taçlandığı en önemli

tarihlerden biri, hiç şüphesiz ki
Meclis’in açıldığı gün olan 23 Nisan
1920’dir. İstanbul’da Meclis-i
Mebusan’ın toplanmasına imkan kalma-
ması sonrasında güvenli bir yer arayan
milli güçlerin, arayışı uzun sürmez.
Ülkenin ortasında, siyasi anlaşmazlıklar-
dan uzak, korunaklı bir merkez arayışı-
nın nihai istasyonu Ankara olur. O yıl-
lar devletin isminin konmamasından
dolayı başında Türkiye olmaksızın
Büyük Millet Meclisi ismiyle anılan
Meclis’in ismindeki millet kelimesi de
yalnızca bir kelimenin çok ötesindedir.
Büyük bir bina bulma sıkıntısının yaşan-
dığı Ankara’da İttihat ve Terakki için
yapılmaya başlanan ve tamamlanmamış
olan bir bina, uygun görülür. Yalnız bir
sıkıntı vardır; çatısı yoktur!

Büyük millet, Meclis’inin
çatısını kapatır

Çatısı olmayan Meclis’in üstü bir ilk-

okul inşaatında kullanılacak olan kire-
mitler ve daha da önemlisi Ankaralıların
evlerinin kiremitleriyle tamamlanır.
Yani, Meclis’in üstünü kapatacak olan,
büyük millettir! Biraz duygusal bakıldı-
ğında 23 Nisan’ın ruhunu bu kiremitle-
rin yansıttığını söylemek de haliyle
mümkündür. Zira evlerden verilen kire-
mitler ulusal egemenliği, ilkokul inşaatı-
nın kiremitleri de çocukları temsil
etmektedir. Hatta bununla da kalmayıp
Meclis’in kürsüsünün de gönüllü maran-
gozlar tarafından ücretsiz yapıldığını ve
sıralarının da öğretmen okulundan geti-
rildiğini kısaca belirtmekte yarar var.

Boşuna Büyük Millet Meclisi denmemiş
yani… Peki, Meclis’in içine baktığımız-
da ne göreceğiz? 7 Haziran seçimlerine
çok kısa bir süre kalan ve partilerin harıl
harıl çalışıp milletvekili aday listelerini
belirledikten sonra, büyük bir yarışa gir-
diği şu günlere kıyasla 1920 yılında nasıl
isimler milletvekiliydi? İnceleyelim…

Bulgaristan’da bir gazete…
İlk olarak Meclis’in kimliğinden ve

temsiliyetinden başlarsak, aradığımız
cevabı Bulgaristan’da çıkan Ahali gaze-
tesinde bulabiliriz. Gazetede, Meclis’in

temsiliyeti ve kimliği şu kelimelerle yan-
sıtılır;

“Anadolu Büyük Millet Meclisi âhi-
ren yeni bir ittihâb kanûn-nâmesi kabûl
etmiştir. Hükûmet, ahâlî tarafından
meydana çıkarılmış bir Hükûmet-i
Millîyye olacak, kudret ve nüfûsunu mil-
let nâmına tatbîk edecektir…
Parlamento senede iki defa ictimâ ede-
cektir. Hükûmet bervechî atî kısımlar-
dan müteşekkildir: Nâfıa, Hâriciyye,
Adliyye, Müdâfaa-ı Millîyye, Maârif-i
Umûmiyye, Mâliyye, Emîr-iDâhiliyye,
Sıhhiyye-i Umûmiyye, Posta ve Telgraf,
İktisâd-ı Millî Vekîllikleri… (Gayet
Güzel Bir Usûl-ı Anadolu İttihâbı”,
Ahâlî, 1339: 2)”

Bakanlıklar oylamayla seçilir
Yukarıda milli hükümet olarak nite-

lendirilen Meclis’in yine aynı yazıda
sayılmış olan bakanlıklarında göreve
getirilişler de seçimle gerçekleştirilir.
Erkan-ı Harbiye Umumiye, yani
Genelkurmay’ın başına İsmet İnönü 129
oyla seçilir. Normal bakanlıklara bakıl-
dığındaysa bugünün adıyla Sağlık
Bakanı olan Doktor Adnan Bey,
Meclis’ten en yüksek kabul oyunu alan

isim olur. Adnan Bey görevine tam 127
oyla seçilirken, onu 121 oyla Dışişleri
Bakanı Bekir Sami Bey takip eder.
Seçimde en düşük oyu alan isimse yine
şu an kullanılan ismiyle Milli Eğitim
Bakanı olacak olan Dr. Rıza Nur’dur.
Nur, görev koltuğuna 65 oyla oturacak-
tır.

Soru önergesi rekortmeni
Tunalı Hilmi Bey olur

Meclis’te bugün kimin kaç kanun
teklifi verdiği, danışmanına kaç tane
soru önergesi yazdırdığı tartışılırken, ilk
meclisin kanun teklifi sayısı da dikkat
çekicidir. Bu dönemde kanunların tasa-
rı, teklifi, tezkereler ve yan dilekçelerin
sayısı 338 olarak karşımıza çıkıyor. Soru
önergeleriyse bugün olduğu gibi o tarih-
te de oldukça yüksek. 1. Dönemde top-
lam 625 soru önergesi verilirken, bunla-
rın 147’si İçişleri Bakanlığı’na yöneltilir.
Dönemin soru önergesi rekortmeniyse
Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey olur.
Tunalı Hilmi Bey tam 50 soru önergesi-
ni adeta peş peşe sıralar. Birinci
Meclis’te tam 78 gensoru önergesi veri-
lirken, bunlardan 10’u reddedilir, 1’i
geri çekilir ve kalan 67 tanesi de
Meclis’te görüşülür.
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Türkiye’nin, ulu-
sal egemenliğini
pekiştirdiği bir
bayramın, seçim
arifesine denk
gelmesi,
23 Nisan’dan 7
Haziran’a doğru
uzanan bir hikâye
doğurdu. O halde
1920’den 2015’e
vekil profillerine
bakalım.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Meclis’in
dünü ve
bugünü
23 Nisan 1920’de Ulu
Önder Mustafa
Kemal Atatürk başta
olmak üzere milli
mücadele kahraman-
larının dualarla açtığı
Meclis, bugün Kurtu-
luş Savaşı Müzesi.

ULUSAL
EGEMENLİĞİN
İLK VEKİLLERİ

1920’de açılan Meclis’te milletvekille-
rinin eğitim durumu, tüm sağlıksız koşul-
lara, savaşlarla bunalmış ve bilimden
uzaklaşmış bir Osmanlı atmosferine rağ-
men yine de yüksektir. Üyelerinin yakla-
şık olarak yarıya yakını yükseköğretim
mezunu olan Meclis’in yüzde 8,7’si idadi,
yüzde 2,3’ü sultani, yüzde 1,6’sı meslek
okulu, yüzde 6,9’u harbiye bitirmiş isim-
lerden oluşur. Eğitim seviyesi olarak
bakıldığında Meclis üyelerinin yüzde 6,8’i
ilkokul, yüzde 21,1’i ortaokul, yüzde
3,6’sı lise, yüzde 42,2’si yükseköğretim,
yüzde 7,8’i özel eğitim ve yüzde 18,1’i de
medrese mezunudur. Bu rakam 1923’te
yükseköğretim adına yüzde 65’e kadar
çıkacaktır. Ayrıca Meclis’in yaklaşık
yüzde 60’ının yabancı dil bilmesi ve bu
isimlerin de en az yarısının birden çok
yabancı dil bilmesi, kurucu meclisin
oldukça donanımlı olduğunu gösteriyor.

7 Haziran seçimleri yaklaşırken bir-
çok kurumdan devlet görevlisinin göre-
vinden istifa edip milletvekili olmaya
çalışması Türkiye için yeni bir şey değil-
dir. Aslında bu sistemin kökeni, Meclis-i
Mebusan dönemini hariç tutmak kaydıyla
doğrudan 1920’ye, yani Meclis’in açıldığı
yıla kadar dayanmaktadır. Meclis’teki
toplam milletvekili sayısının yüzde 43,7’si
o dönem bürokrat kökenlidir. İçlerinde

asker, diplomat, akademisyen ve hatta
vergi memuru bile barındıran bu yapıyı,
aşiret reisleri, ticaret erbapları ve çiftçiler
takip eder. Bu sınıfın yüzde 18’lik oranı-
nın peşinden gelenler ise doktorluk, avu-
katlık, mühendislik yapan isimlerden olu-
şur. Din adamlarının sayısı da ilk meclis-
te hiç de azımsanacak kadar az değildir.
Din adamlarının yüzde 11’lik bir oranla
temsil edildiği TBMM’de, tarih boyunca
tüm toplumlarda olduğu gibi en az temsil
edilen grup, işçilerdir. İlk TBMM’de yal-
nızca bir işçi yer alır.

Sonuç olarak, her ne kadar rakamları
paylaşsak da, ilk milletvekillerimizin mes-
leklerini, eğitim durumlarını irdelesek de
ortada yadsınamayacak bir gerçek var.
İçlerinde çok farklı hesaplar uğruna lobi
yapan bir azınlığı bir tarafa bırakınca
ortaya çıkan tablo bir kahramanlık tablo-
sudur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı somutlaştıran sıraları
doldurmuş insanların yer aldığı bir
Meclis’tir. Sözün özü, ulusal egemenliği-
mizin payidar kaldığı bir gelecek dileğiyle
mutlu bayramlar Türkiye…

Vekillerinin eğitim durumları

23 Nisan’ların artık eskisi gibi geç-
mediğini ve eski çocuk bayramla-
rının mumla arandığını ifade
eden Gazeteci-Yazar Sancar
Maruflu; "Geçmiş yıllarda
23 Nisan'da çuval yarışı,
yumurta taşıma, elma
yeme, yoğurt yeme, ip
çekme yarışları yapılır-
dı. Günümüzde sıra-
dan bir şekilde kutla-
nan bu bayram bir
zamanlar 7'den 70'e her-
kesin coşkuyla katıldığı
gerçek bir bayramdı" dedi.

Aileler çocuğa heyecanı
veremiyor

Çocukluk döneminde kendisinin
ve arkadaşlarının herhangi bir neden-
le bir bayram törenine katılamamaları
durumunda üzüntü yaşadıklarını kay-
deden Maruflu, günümüz ailelerinin
tutumunu eleştirdi. Maruflu, “Şu an

23
Nisan'a herkes
tatil gözüyle bakıyor. Bakıyorlar takvi-
me cuma gününe de denk geliyorsa
"Oh ne güzel tatile denk geldi" deyip
geçiştiriyorlar. Aile de artık çocuğuna
o ruhu o heyecanı veremiyor.” dedi.

23 Nisan’da yediği ekler pastaların

ve limonataların tadını da unu-
tamadığını söyleyen

Maruflu, rengarenk
giyimleri,

Karşıyaka’daki
çocuk balolarını,
dağıtılan elma
şekerlerini ve o
günlerin atmos-
ferini özlediğini
dile getirdi. O

dönem çocukla-
rın müziği dijital

olarak değil, canlı
olarak dinleme ve icra

etme şansına eriştiğini
dile getiren Maruflu, “Rotlar

vardı kızlı erkekli oynardık.
Karadeniz oyunları, folklor, zeybek
oyunları, kahramanlık oyunları,
Güneydoğu oyunları, kıyafet gösteri-
leri saymakla bitmez... Çok güzel şey-
lerdi bunlar. Küçükler takma bıyık
takarlardı izlemeye doyamazdık.” ifa-
delerini kullandı.

ESKİ BAYRAMLARI MUMLA ARIYORUZ

Sancar
Maruflu

Selcan
Bilen
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İnsanlara unuttuğunu bile unut-
turan bir hastalık olan
Alzheimer, çağımızın en acı

yaşlı hastalıklarından biri...
Nöroloji Uzmanı Doçent Dr.
Egemen Vardarlı özellikle alkol
tüketiminin bu hastalığı ciddi
anlamda tetiklediğini ifade edi-
yor. Vardarlı, ''İzmir'deki alkolizm
oranının İstanbul, Konya veya
Kayseri'den farklı olduğunu
düşünmüyorum. Üstelik güzel
şehrimizdeki kültürümüz bize
kararında alkol almamız konu-
sunda hoşgörü ile bakarken aşırı
tüketimi ayıplar. Bu da
İzmirlilerin sosyokültürel oto-
kontrol ile Alzheimer'den korun-
masını bile sağlayabilir" diyor.

İşte geri dönüşümü olmayan
ve sinsice ilerleyen bir hastalık
olan Alzheimer hakkında bilme-
diklerimiz…

��  Alzheimer!nasıl!bir!hastalık-
tır!kısaca!bahseder!misiniz?!

Alzheimer hastalığı küçük
unutkanlıklarla sinsi başlayan,
hastalığın beyinde yayılması ile
kişinin bütün günlük işlerini yapa-
maz hale getiren, davranış ve huy-
larını tanınamayacak kadar bozan
bir hastalıktır. Yüzde 10 kadarın-
da kalıtımsaldır, çoğu hastada ise
genetik risk söz konusu değildir.
İlerleyen evrelerde, hasta yıllardır
yaşadığı sokakta kaybolabilir,
evde tuvaletin yerini karıştırır,
basit bir çay demleme işini yapa-
maz, para hesabı mümkün olmaz,
eşini yabancı zannedebilir. 

��  Alzheimer!için!çağımızın
hastalığı!diyebilir!miyiz?

Alzheimer hastalığı 65 yaş
üzerindeki nüfusun yüzde 10'unu
etkiler, yaş ilerledikçe bu oran
artar. 85 yaşındakilerin neredeyse
yüzde 40'ı bu hastalığa yakalanır.

Yaşam süresinin uzaması ile dün-
yada 2050 yılında şu andakinin 3
katı Alzheimer hastası olacağı
tahmin edilmektedir. Çok pahalı
bir hastalıktır. 2011 yılında bu
hastalığın ABD ekonomisine
yükü 180 milyar
dolar olarak
hesaplanmıştır.
2050 yılında ise
Alzheimer hastalı-
ğının ekonomik
yükünün ABD
sağlık sistemince
bile taşınamayaca-
ğı düşünülmekte-
dir. Bu nedenle
Alzheimer hastalı-
ğı hem çağımızın
hem de yakın
geleceğimizin
önemli bir soru-
nudur.

��  Alzheimer
hastalığının!kesin!tedavisi!var!mı?

Günümüzde tedavisi yoktur.
Hem hasta hem de yakınları için
yıllar sürecek acılı ve zor dönem-
de giderek kötüleşirler.
Kullanılan ilaçlar kötüleşmeyi bir
miktar yavaşlatabilir, geçici de
olsa zihinsel faaliyetleri düzeltebi-

lir, bazı psikolojik bulguları yatış-
tırabilir. İlaçlara erken başlamak
hastayı daha uzun süre toplumda
tutmamızı sağlar ve bu yüzden
önemlidir.

��  Gelişmiş!ülkelerde!Alzheimer
hastalığı!azalırken,!Türkiye’de!artı-
yor!mu?

Genç nüfusumuzun giderek
yaşlanmakta olduğu ve yaşam
süremizin uzadığı bilimsel bir ger-
çektir. Bu da ülkemizde, zaten

yeterince
yaşlı

nüfusa
sahip Avrupa ülkelerine göre
daha hızla artan sayıda yeni
Alzheimer hastasına sahip olaca-
ğımız anlamına gelmektedir.
Oranlar ise benzer olacaktır.

��  Alkol!kullanımının!Alzheimer
riskini!arttırdığı!doğru!mu?

Düzenli olarak aşırı alkol
tüketiminin Alzheimer riskini art-
tırdığı düşünülmektedir. Yine
benzer şekilde aralıklı, fakat içti-
ğinde çok miktarda alkol tüketen
kişilerde de bu risk artar. Buna
karşılık az miktarda ve düzenli
alkol tüketiminin Alzheimer'den
koruyabildiğini gösteren çalışma-

lar vardır. Bu nedenle düzenli
olarak dozunda alkol tüketenlere
bu huyunuzdan vazgeçin demiyo-
ruz. Öte yandan kimseye
Alzheimer'den korunmak için
alkole başlayın gibi bir tavsiyemiz
de olmuyor.

��  İzmir!alkol!kullanımında!en
çok!tüketim!yapan!iller!arasında.
Peki!İzmirlilerin!bu!hastalığa!yaka-
lanma!riski!nedir?

Bütün dünyada deniz tatilinin
yapıldığı şehirlerde alkol tüketi-
minin daha fazla olduğunu görür-
sünüz. Tatil, dinlenme, eğlence ve
neşe demektir. Bu nedenle tatilci-
ler her zamankinden biraz daha

fazla alkol tüketebilirler. Bu da
ülkemizde İzmir, Antalya,
Muğla gibi şehirlerde daha
fazla alkol tüketilir algısını
oluşturur. Oysa gerçek öyle
değildir. 

İzmir'deki alkolizm oranı-
nın İstanbul, Konya veya
Kayseri'den farklı olduğunu

düşünmüyorum. Üstelik güzel
şehrimizdeki kültürümüz bize

kararında alkol almamız konu-
sunda hoşgörü ile bakarken aşırı
tüketimini ayıplar. Bu da
İzmirlilerin sosyokültürel oto-
kontrol ile Alzheimer'den korun-
masını bile sağlayabilir.

��  İzmir'de!Alzheimer!hastaları
için!özel!bir!bakım!evi!var!mı?

Alzheimer hastasına bakım
vermek kanser hastasına bakmak-
tan daha zordur. Bu hizmeti vere-
cek sağlık personelinin uzun
süren bir eğitim alması gerekir.
Farklı evrelerdeki hastaları farklı
yerlerde tutmak, ileri dönemdeki
hastaları erken dönemdeki hasta-
ların görüp morallerinin bozul-
masını engellemek gibi basit
önlemler bile çok önemlidir.
Şehrimizde bu amaçla dizayn
edilmiş bir yer yoktur.

Nöroloji Uzmanı Doçent Dr. Egemen Vardarlı kesin olarak bir tedavisi olmayan Alzheimer’de erken
tanının önemine dikkat çekti ve ekledi, “2050 yılında Alzheimer hastalarının sayısı 3 katına çıkacak!”

OFİS ÇALIŞANIYSANIZ DİKKAT! 
Alzheimer olma riskiniz yüksek

OKUYUN, 
AKDENİZ TİPİ
BESLENİN VE

SEYAHAT EDİN
��  Hangi meslek grupla-

rı bu hastalığa daha
yakın?

Bu hastalıktan bizi
yüzde 100 koruyan ilaç,
aşı, yöntem yoktur. Ancak
kitap-gazete okumak,
seyahat etmek, sosyal
gruplara dahil olmak, bul-
maca çözmek gibi aktivite-
ler, düzenli spor yapmak,
depresyondan korunmak,
stresi iyi yönetmek, kafa
travmasına maruz kalma-
mak, Akdeniz tipi diyetle

beslenmek, varsa
hipertansiyon,
şeker hastalığı ve
yüksek kolestero-
lü uygun şekilde
tedavi etmek bizi
koruyacaktır.
Yeterince spor
yapmayan,
devamlı oturarak
çalışan, sağlıklı
beslenmeyen,
sosyal bağlantıla-
rını canlı tutma-
yan, kitap gazete
okumayan, stresi
yönetme konu-
sunda yeterli bil-
giye sahip olma-

yan bir ofis çalışanıysanız
Alzheimer hastalığına
yakalanma riskiniz artar.
Ayrıca toksik kimyasal
maddelere maruz kalan ve
askerlik gibi kafa travma-
sının daha fazla olabildiği
meslek çalışanları da risk
altındadır.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, kalp
krizi geçirme riskinin kısa boylu insanlarda

daha fazla olduğunu
ortaya koydu.

Araştırmada birey-
lerin boy uzunlu-
ğunu belirleyen
genetik değişken-
lerin, kardiyovas-
küler sistemin
gelişiminde de

etkili olduğu belir-
lendi. Buna göre kısa

boylularda, kalbe kan
sağlayan ana damarlar

daha dar oluyor, bu da yağ birikimini artıra-
rak damarların kalınlaşmasını kolaylaştırıyor. 

'KISA BOYLULARDA KALP
KRİZİ RİSKİ DAHA FAZLA'

DİŞLERİ BEYAZ
TUTMANIN 5 YOLU

1- Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz
kabuğunun içini dişlerinize sürün ve 2 dakika
bekletin. Ardından iyice durulayın.

2- Az miktarda
aktif karbon ve suyu
karıştırıp dişleri fırça-
larsanız beyazlatmaya
etkisi oluyor. 

3- İki çileği ezin ve
karbonat ile karıştırıp
5-7 dakika fırçalayın. 

4- Üç ölçek su ve 1 ölçek sirkeyi karıştırıp
gargara olarak kullanabilirsiniz.

5- Oksijenli su ile karbonatı karıştırın ve
diş fırçanız ile dişlerinizi fırçalayın. 

AZ TUZ TÜKETMEK
TEHLİKELİ Mİ?

Kanadalı profesör Andrew Mente öneri-
len günlük tuz miktarının aşırı düşük kan

basıncına yol açarak
başka kronik hastalık-

ları tetikleyeceğini
savunuyor. Prof.
Mente, ABD ve
Kanada'da gün-
lük tuz tüketimi 3
bin 500 miligra-
mın biraz üzerin-

de olmasına rağ-
men insanların

çoğunluğunun sağlık
sorunu yaşamadığına dik-

kat çekiyor ve "Günlük 3 bin miligramdan az
tuz tüketimi çok tehlikeli" diyor. 

SELCAN BİLEN

Doç.Dr.Egemen Vardarlı
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KOÇ:
Eğer evhamlı
bir anne değil
iseniz normal
şartlar altında
iştahlı, yeme-
sine içmesine
düşkün bir
çocuktur.
Sabırsızdır.
Çok hareket-
lidir. Sürekli
kendi istekle-

rine odaklıdır. Kendini çok önemseyen
tavırları sizi şaşırtır. Koç bebeği veya
çocuğunu uyutmak kolay değildir.
Sürekli park, bahçelerde olmak ister.
Birçok yaşıtından önce konuşmaya baş-
lar ve başarma hırsı yüksek bir çocuk-
tur. Başaramayacağını anladığında tüm
vücudunu kasar ve dişlerini sıkar. Ne
yapacağınızı bilemezsiniz. Genelde evde
ve toplumda utangaç değildir.
Arkadaşlık ilişkilerinde bolca aktiviteye
gönderin. Özellikle ilişkilerde çıkan
krizleri kolayca yönetebilsin diye
Psikodrama kursu şarttır. Empatiyi
öğrenmesini sağlar.

BOĞA:
Çocuğunuz
bir Boğa ise;
yemeğe düş-
kün, damak
zevkine düş-
kün ve bunun
için ağlayabi-
len biridir. O
sıcak ilişkileri,
samimiyeti,
dostluğu çok
sever.
Alından has-
sas yapısı ona bağırıldığında öne çıkar.
Sürekli oyun oynamak ister. Boğa çocu-
ğu uykuyu sever. Uykusuz kalırsa çok
huysuzlaşır. Her şartta uyur. Ağlamak,
cıyak cıyak bağırmak yerine mızmızlan-
mayı çok sever. Kendisine dokunulma-
sından, masajdan büyük haz alır.
Arkadaşları içerisinde popülerdir.
Sıcakkanlılığı, yardımseverliği, popüler-
liğini besler. Çok hareketli bir çocuk
değildir. O daha çok gözlem yapar ve
seçtiği şey genelde en iyisidir.

İKİZLER: İkizler çocukları yemek

yemeyi pek
sevmezler.
Anneleri endi-
şelidir; ama
gerek yok,
rahat olun. O
acıktığında
yer. Ve kolay
kolay düzenli
beslenme saat-
leri öğrete-
mezsiniz. Pes
edin ve bunun

yerine o ne zaman yemek isterse o
zaman besleyin. Daha mutlu olacaktır.
Kendi kendine ve kolayca uykuya dala-
maz. Mutlaka anne veya babası o yatak-
ta uzanıkken ona şarkılar söylemeli
veya masal okumalıdır. Ritmik naif bir
ses onu uykuya geçirir ancak. Çok
meraklı ve berrak bir zihni vardır.
Konuşma yeteneği güçlüdür ve kuralla-
ra uymayı pek sevmez. Özgürlük ister.

YEN-
GEÇ: Çok
değişken bir
çocukla karşı
karşıyayız.
Anneler ve
babalar
Yengeç
çocuklarını
anlamakta
bazen zorla-
nırlar. Bunda
şaşıracak bir
durum yoktur.
O dünyayı hislerine göre algılıyor. Bu
yüzden ona ne hissettirirseniz ona göre
tavır takınıyor. Suyu çok severler.
Kucağınızda sallanmaktan ve ninnilerle
uyutulmaktan çok hoşlanırlar. İlgiye
bayılırlar. Yalnız kalmaktan hoşlanmaz-
lar. Sürekli sizi yanında isterler. Uykuya
yalnız dalamazlar. Yengeç çocuğuna bir
şey öğretirken disiplinli soğuk bir ses
tonu ve davranıştan daha çok sevecen
ve bedenine dokunarak naifçe öğret-
mek işe yarayacaktır. İştahı mutluyken
iyidir. Mutsuzluk ondan iştah keser.

ASLAN: Aslan çocukları etrafların-
da sürekli neşeli, hareketli, eğlenceli
ebeveyn ve insanlar görmek isterler.
Anne ve babaları tarafından herkesin
içinde veya baş başa sürekli övülmeyi,

onaylanmayı
beklerler.
Güneşli hava-
larda morali
çok yüksektir.
Böyle havalar-
da doğada
oyunlar oyna-
ması onun
ruhunu besler
ve geliştirir.
Öğlen uykusu-
na en çok ihti-

yaç duyan burçtur. Arkadaşlarına, kar-
deşlerine sürekli bir patron edasıyla
emirler vermekten haz alır. Grupta
emirlerine uyulan lideri oynamayı tercih
eder. Oyunda sona kalmışsa, yenilmişse,
başarısızlık hissetmişse işte o zaman
huysuzlanır, ağlar ve gerçekten ebe-
veynlerine zor anlar yaşatır. Salonun
ortasına bir oyun parkı kurun ve içinde
dolanıp dursun.

BAŞAK:
Başak çocuğu
çok hassas,
kapı gıcırtısın-
dan bile etkile-
nebilen bir
bebek ve
çocuktur.
Uyuması kolay
değildir.
Uykuya dalar-
ken mutlaka
ona eşlik edin.
Yoksa huzur-
suz uyur, huzursuz uyanır. Uykusu çok
hafiftir. Sessizlik sağlayın. Kaba, sert
konuşmalara karşı kendini kapatır, çeki-
nir. Onunla daima kibar, naif, emir
sesinden uzak ikna edici sevimli bir
konuşma üslubu kullanın. Göreceksiniz
daima sizinle uzlaşacaktır.
Yabancılardan pek hoşlanmaz. Daima
sevdiklerinin yakınında olmasını ister.
Bu sebeple tatilde veya benzeri alanlar-
da az tanıdığı kişilerle baş başa bırak-
mayın. Tedirgin olur ve çok üzülür.
Titiz ve şüphelidir. Bu sebeple tavırları-
nı bazen yetişkin kişilerin tavrıymış gibi
algılayabilirsiniz.

TERAZİ: Yemek yeme konusunda
size hiç problem çıkarmaz. Tabi bir şart-
la! Ona bebekken yemeğini hep siz

yedirmişseniz.
Onu daima
mükemmel
hissettirmenizi
bekler. Terazi
çocuğu sürekli
ilgi bekler ve
ebeveynlerinin
yüzüne sürekli
bakar.
Görmek istedi-
ği tek şey
gülümseyen bir

yüzdür. Kendisine bağırılmasından veya
yüksek sesle konuşulmasından hiç hoş-
lanmaz. Mutlaka huysuzluk yapar.
Konuşurken en çok sözcükleri söyler-
kenki ses tonunuza ve mimiklerinize
odaklanır. Buna göre uzlaşır veya zıtla-
şır. Onu eğlendirmek ve gerektiğinde
dikkatini dağıtmak için aynaları kullana-
bilirsiniz. Giyim, moda, kozmetik dikka-
tini çekecektir. Ona kızarak öğretmedi-
ğiniz sürece her şeyi kolayca öğrenir ve
sizi yormadan uygular.

AKREP:
Akrep çocuğu-
nu terbiye
ederken dikkat
etmeniz gere-
ken en önemli
ilk konu ona
asla yalan söy-
lemeyin ve onu
kandırmaya
çalışmayın.
Çünkü bunu
daha doğduğu
ilk günden beri
algılıyor ve unutmuyor. Aptal yerine
konmak, küçükken bile herkesin içinde
dalga geçilmek ondan büyük duygusal
problemlere yol açar. Aldatılmaya, atla-
tılmaya, önemsenmemeye tahammülü
yoktur. Akrep çocuğu kendisine kural
konduğunu hissettiği ilk andan itibaren
buna karşı çıkacak ve kurallara uymayı
reddedecektir. Sakin kalmak, ısrarcı
olmamak ebeveynlere önerimdir.
Nasılsa o davranışı yapacak ve bir mah-
suru olmadığını bizzat deneyimleyecek.
Yumuşak, naif bir çocuk değildir. Buna
karşın çok tatlı, güler yüzlü, hareketli-
dir; fakat konuşmak ve uzun cümleler
kurmak konusunda acelesi yoktur.
Gözlemi sever. O bir şeyi daha ilk anda
ya sever ya da sonsuza kadar sevmez.
Israrcı olmayın.

YAY: Komik, hareketli bir bebeklik
ve çocukluk geçirir. Çocukken en sev-
mediği şey ona sevmediği bir yemeğin

zorla yediril-
mesi ve sürekli
ders çalışması-
nın söylenme-
sidir. Küçücük
bedeninde
kocaman
aklıyla ebevey-
nini öyle bir
işletir ki ruhu-
nuz duymaz.
Sporu, koştur-
mayı, açık

havayı çok sever. Çabuk ısınır, çabuk
soğur. İstikrarlı arkadaşlıktan ziyade
eğlenceli ortamlar dikkatini çeker.
Özgürlüklerine çok düşkünler.
Kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar.
Ebeveynlerini zorlayan tarafları çok
sabırsız olmalarıdır. Bunun ile baş
etmenin en güzel yolu her gün saatlerce
spor yapıp enerjisini akıtabileceği kurs-
lar veya alanlara yönlendirmektir. Kolay
konuşur, ilgiye bayılır. Çok yorulursa
uykuya dalar. Zor uyuyan Yay çocuğu
yoktur. Yorulmadan uyuyamayan Yay
çocuğu vardır.

OĞLAK:
Düzenli
yemek saatleri
olması önem-
lidir. Her
yemekten
sonra kısa
süreli uykuyu
severler.
Kırıldığında,
kızdığında,
öfkelendiğin-
de onu sakin-
leştirmek
kolaydır. Geç konuşur. Öğrenme
konusunda ağır ve emin adımlarla
ilerler. Çok çaba sarf eder ve çok
çalışkandır. Yabancılardan pek kork-
maz; ama onları en ince ayrıntısına
kadar inceler. Özellikle Oğlak çocuğu
için müzik öğrenme konusunda muh-
teşem bir araçtır. Öğrenmeyi müzik
eşliğinde gerçekleştirmesini sağlarsa-
nız derslerini veya bazı davranışları
hatta konuşmayı bile kolayca başarır.
Her oyunu oynamaz. Birçok arkadaş-
tan oluşan oyun gurubuna katılmak
yerine daha çok mücadeleci kimliğini
yansıtan oyuncaklar ve oyunlar tercih
eder.

KOVA: Kova çocuğu kural ve
disiplin konularında ebeveynini zorlar.
Yemek yeme saatleri ve miktarı konu-
sunda bir günü bir gününü tutmaz. Bu

onun doğasın-
da vardır. yani
şaşırtmak
onun kanında
var. Bu sebep-
le ona baskı
uygulamayın.
O mucit, kaşif,
o icatçı çocuk-
tur. Sürekli
kimsenin, hiç
bir çocuğun
dikkatinin çek-

mediği ayrıntılara takılacak ve zekice
sorularıyla sizi şaşkına çevirecektir.
Oyun alanları genelde dışarısı olur.
Onu daha çok müzeler, açık hava
müzeleri, araştırma kulüpleri vb yerle-
re götürün. Evde icatlar yapmasına
izin verin. Asla küçümseyip, eleştirme-
yin. Aklından geçenleri söylemeye,
dürüstçe kendini ifade etmeye bayılır.
Yargılanırsa size olan güvenini kaybe-
der ve bir daha kendi gerçek fikirlerini
size söylemez. Sosyal yaşamda aktif
kaldığı sürece parlak zekası gelişir.

BALIK:
Bebekliği ve
çocukluğu
müzik sevgisiy-
le geçer. Balık
çocukları
müzik eşliğin-
de uyumayı,
yemek yemeyi,
bir şeyler
öğrenmeyi çok
severler.
Müzik nazik
ruhlarını yüceltir. Mutlaka sanata yat-
kındırlar. Onları sanat kurslarına yön-
lendirmek kesinlikle yapılması gere-
ken ilk şeydir. Kendi başlarına ilham
alarak öğrenmeyi taklit ederek öğren-
mede bulurlar. Taklit ederek öğrenir-
ler. Bu sebeple Balık burcu çocuğunu-
za bir şey öğretmek istiyorsanız ağzı-
nızdan çıkan sözler terazi çocuğunun
üzerinde bıraktığı etkiyi bırakmaya-
caktır. Çünkü Balık çocuğu söze değil
işe bakar. Eğer ondan bir şey istiyorsa-
nız bunu önce siz yaparak ona ispatla-
malısınız. Örneğin düzenli olmasını
istiyorsanız önce siz düzenli olmalısı-
nız ki size bakarak sizi taklit etsin.
Empatik bir çocuktur. Sizi çok kolay
anlar. Sezgiler çok gelişmiştir.
Bağlanma becerileri gelişkindir. Bu
sebeple onu yokluğunuz ile tehdit
etmeyiniz. Kaybetme korkusu yaşayan
bir Balık çocuğunun özgüveni yeterin-
ce gelişemez.

ÇOCUKLAR VE BURÇLARI
Dünyaya geldiği andan itibaren ailelerin hayatı-
nın merkezine oturan çocuklarımızı yıldızlar nasıl
etkiliyor merak ediyor musunuz? İşte cevabı...SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

Merhaba sevgili okurlarımız; Bu
sayıda köşemi 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı

dolayısıyla sevgili çocuklarımıza
ayırdım. Onların yaş gelişim grafikle-
rine göre hem sağlıklı, hem daha
başarılı olmalarını sağlamak için
beslenmelerinin ne kadar önemli
olduğunu, hem onlara hem de siz
ebeveynlere hatırlatmak istedim.

ÇOCUK BESLENMESİNDE
BEŞ TEMEL DOĞRU
KAVRAM AŞILANMALI

� Yeterli ve dengeli öğün sayısı ve
düzeni

� Süt ve ürünlerinin doğru zaman-
da ve miktarda tüketilmesi

� Omega 3; B12; Zn gibi vitamin
ve minerallerin takviye edilmesi

� Hayvansal besin, karbonhidrat
içeren gıda ve sebze zincirinin doğru
yerleştirilmesi

� Fast food, şarküteri, market
ürünleri, sanayi tipi gıda ve abur-cubur
eğilimden uzaklaştırmak

Miktar ve besin içeriği olarak
çocuğumuzun gelişimi için gerekli
olan tüm besin guruplarının gün
içinde belirli zaman diliminde, doğru
denge ve örüntü ile ağızdan alın-

masıdır. Çocuk gelişiminde en az 4,
maksimum 6 saat spor yapan çocuk-
larımız için ise maksimum 7-8 öğün
gün içinde belirlenmelidir. Her
öğünde karbonhidrat, protein, sebze
ve süt grubu besinden oluşan tabak
SAĞLIKLI DÖRTLEMESİ yapıl-
malıdır.

SÜT VE ÜRÜNLERİ
Sağlıksız olduklarına dair duy-

duğunuz bütün bilgileri kirlilik kabul
edip kenara bırakın. Çocuk beslen-
mesinde inek veya keçi sütü ürün-
lerinin, yoğurt, peynir, ayran, kefir ve
bitki sütü olan yulaf, badem gibi süt-
lerin ve türevlerinin hem de her öğün
mutlaka tüketilmesi gerekir.

Süt veya ürünlerinin yatmadan iki
saat önce tüketilmesi kalsiyum emili-
minin artışını destekleyip, uykuda sal-
gılanan growth hormonu ile
muhteşem uyumu en doğru, sağlıklı
kemiklere ve güzel sağlıklı dişlere
sahip olmalarını sağlar. Tolerasyon
sorunu olanlar laktozsuz ürünleri ve
bitki sütlerini tercih edebilirler. Ayrıca
sadece kalsiyum olarak düşünmeyin,
süt ve ürünleri yoğun oranda fosfor,
A, ve D vitamini B1, B2 ve B6, mag-
nezyum ve çinko içerir.

OMEGA 3-B12- ÇİNKO
Bu üçlü element hem sağlıklı

gelişim, hem zeka gelişimi, fonksiyo-
nel, bilişsel zeka yetenekleri, hafıza
için çok önemlidir. Sağlıklı ve ideal
kiloda bir vücut yapısı, kas ve kemik
sağlığı, boy uzaması, sağlıklı organ
gelişimi, gözün görme yetenekleri
açısından son derece önemlidir. Bu
sebeple beslenmelerinde kırmızı et,
özellikle kuzu eti ve karaciğer, yumur-
ta, özellikle bıldırcın yumurtası, balık,
özellikle palamut, somon, sardalye,
kurubaklagiller, özellikle mercimek,
kuruyemişler özelikle ceviz, antep içi
ve sebze özellikle ıspanak, karnabahar
ve lahana mutlaka bulunmalı.

BESİN GRUBU
DENGELEME

Çocuk beslenmesinde muhakkak
karbonhidrat, protein, sebze dengesi
doğru kurulmalıdır. Bir tabağı dörde
eşit parçaya böldüğümüzde sağlıklı bir
çocuk beslenmesi içeren tabakta 1/4
kısmında karbonhidrat olmalıdır.
Mesela tahıl çorbası veya bulgur pilavı
veya makarna veya tam buğday
ekmeği gibi. 1/4 kısmında sebze ve
türevi olmalıdır. Sebze yemeği veya
haşlanmış sebze, fırın sebze, köz ve
ızgara sebze gibi. 2/4 kısmında pro-
tein olmalıdır. Köfte, et, balık, tavuk,
yumurta, peynir, yoğurt gibi.

ABUR CUBURA HAYIR
İşte bu kural artık belki ilk sıraya

yazmamız gereken bir kural. Çocukluk
çağı obezitesinin ve gelişme geriliğinin
en temel sebebi bu gıda grubudur.
İlerleyen yaşlarda görülen pek çok
hastalığın, başta kanser çeşitleri ve
diabet olmak üzere temel sebebidir.
Tüm bu fast-food ve market tipi tüke-
tim maddeleri dediğimiz gruptan
çocuklarımızı uzak tutmamız, onları
bilinçlendirmemiz, hem ailevi sorumlu-
luğumuz hem devlet odaklı politikamız
olmalı. İçlerinde hücre yapısını
bozan, insülin direncini
tetikleyen, kansere davetiye
çıkaran, çocuklarımızı birebir
bağımlı haline getiren pek
çok madde ihtiva ediyorlar.

Peki diyelim ki tatlı seven
çocuğunuza hurma
yedirmeyi ya da kuru
meyvelerden yapılmış
susam içeren marmelat
yapıp vermeyi veya tarçınlı
şekersiz komposto veya
bal vermeyi denediniz mi?

Ya da hamburger diye
ağlayan çocuğa sebze
burger yapıp vermeyi
denediniz mi?

Kızarmış patates için
sorun yaşadığınız
çocuğunuz fırında

baharatlı patates veya haşlanmış
patatesten yapılmış salata denedi mi?

Mayonez çılgınına süzme yoğurt,
limonsuyu, zeytinyağı karıştırıp, mik-
serle çırpıp bir sos hazırlayın bakalım
ne diyecek? Çikolata yerine balla
yoğrulup yuvarlanmış, sonra da dolap-
ta soğutulmuş keçiboynuzu tozundan
topları vermeyi denemeye ne der-
siniz? MUTALAKA HEPSİNİ
DENEYİN.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

ÇOCUKLARA ÖZEL BESLENME

��  11  yyuummuurrttaa  ��  11  rreennddee  kkaabbaakk  ��  11  rreennddee  ssooğğaann
��  İİççiinnee  iinnccee  kkııyyıımm  ddeerreeoottuu,,  mmaayyddaannoozz  ��  11
ddiilliimm  ttaamm  bbuuğğddaayy  eekkmmeeğğii  rreennddeessii  ��  11  kkaaşşııkk
zzeeyyttiinnyyaağğıı  ��  11  ççaayy  kkaaşşıığğıı  kkaayyaa  ttuuzzuu  ��  BBoollccaa
kkööffttee  bbaahhaarraattllaarrıı  ��  HHeeppssiinnii  kkööffttee  kkııvvaammıınnaa

ggeelleennee  kkaaddaarr  yyooğğuurruunn,,  aannnnee  kkööfftteessii  yyaappaarr  ggiibbii
yyuuvvaarrllaayyııpp  oovvaall  kkııvvaamm  vveerriinn..  ��  ÖÖnncceeddeenn  ııssııttııllmmıışş
ffıırrıınnddaa  yyaağğllıı  kkââğğııtt  üüzzeerriinnddee  ppiişşiirriinn..  AAffiiyyeett  oollssuunn..

ANNELERE SEBZE BURGER TARİFİ



Ceket cebi mendilli, beyaz yakalı-
lardan söz edeceğim ama söz
dönüp dolaşıp zencilere gelecek

sonunda.
Nasıl mı?
Moda deyim ile ‘AZ SONRA’
Hatta “Dannnnn dannnn

dannnn..”
Rakibini yenmenin bir sezonu bile

tamamen affettirebildiği bir sonuca
dönüktür, sahadakiler de bunu bilir
ve ona göre davranır.

Bazı oyuncular kendilerine dayatı-
lan, ya da önerilen biçimde konuş-
mak zorundadırlar ve bu da zevahiri
kurtarmaktan öteye geçmez.

Bunu Melo da yapar, Emre ve
Volkan da..

Aslında kavga ceket cebi mendilli,
kravatlı ve mokasen ayakkabılıların
kavgasıdır, kramponluların asla değil.

Bizim geçen haftalarda oynanan
derbimizin diğer saydığım derbilerle
bir tek ortak yanı vardır; o da kaza-
nanın mutlak bağışlanabilir olması-
dır..

Önümüzde ligin dibine demir
atmış bir derbimiz daha var, düğümü
çözmesi beklenen..

Onun satışı ve reytingi tabii ki
Kadıköy’de olan bir önceki kadar
görkemli değil ama yine de kendimizi
avutmak için iyi bir malzeme.

Bakalım daha ne kadar kandırabi-
leceğiz kendimizi?

Kazananın önde olmamasını bile
görmezden gelme nedenidir tabela.

Tabela 1-0 yazdıktan sonra ülke-
nin büyük bir kısmı mutludur ve

takım elbiseli adamlar istedikleri gibi
zam da yapabilirler, istedikleri gibi
gündem de değiştirebilirler. Kulüp
taraftarlarına umut pompalayabilir-
ler.

Hele bir de maç bitiminde organi-
ze küfüre katılan bir oyuncunuz
varsa, hemen ‘kahraman’ statüsüne
kavuşur ve yaptığı tüm hatalar hatta
verdiği yanlış paslar silinir ‘short time
memory’ dediğimiz bölgeden.

Bir bağışlanma nedenidir bizim
garip derbilerimizden çıkacak bir
sonuç.

Ve ne yazık ki, bizim dışımızda
kimsenin de umurunda değildir.

Bir de bunların üstüne ateş edilen
bir şoför mahalli çıktı karşımıza. Bu
olayı hep birlikte kınarken, mağdur
olan kulübün iki numaralı yöneticisi
birden bire ‘zencilerden’ söz etmeye
başladı.

Aşağıladı rengi siyah olanları.
Beyaz yakalılardansa, zencileri

tercih ederim ben oysa.

RABBENA, HEP BANA.
Ben böyle okudum Göksel

Gümüşdağ başkanlığında kulüpler
birliği vakfının son hamlesini.

Eksik ve sonradan başımızı ağrıta-
cak birçok noktası olduğunu düşünü-
yorum.

Alınan bir modelin bazı kısımları-
nı işimize geldiği gibi kullanmak, yani
geçerli bir modeli devşirerek kullan-
mak ne denli bir çözüm getirir bu
meseleye, bunu anlamakta zorlanıyo-
rum.
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“GÖZTEPE’Yİ AVRUPA’DA
TEMSİL EDECEĞİZ”

Kulüplerin başarıdan ve sahaya
yansıttıkları oyundan çok,
taraftarlarıyla anıldığı İzmir’de

bu sezon destansı bir başarı hikayesi
yazılıyor. Uzun yıllar taraftarın can-
siperane bir şekilde bağışlarla ve
imece usulüyle ayakta tuttuğu
Göztepe Hentbol Takımı, bu yıl
Başkan Mehmet Sepil’in önderliğin-
de hem profesyonel bir şubeye dö-
nüştü, hem de ligi 21’de 21 yaparak
tarihi bir başarıyla tamamladı. Biz
de bu yükselen grafiği Göztepe’nin
rahmetli başkanı Bülent Özkul’un
adının verildiği spor salonunda
takım antrenmandayken, antrenör
Ferudun Dorak’tan dinledik.

� Taraftarın şubesinden profesyo-
nel şubeye geçişi nasıl gözlemlemek
lazım?

Burada Göztepe Başkanı
Mehmet Sepil’in hentbola sahip çık-
masıyla ilgili bir durum var. Bu takı-
mın profesyonelleşmesi ve benim de
burada olmam, Başkan Sepil’in bu
kararıyla ilişkili doğrudan. Ben de

eski bir Göztepeliyim. Göztepe’de
futbol oynadım ve bu kulübe gel-
memdeki etkenlerden biri buydu.
Sıkı antrenmanlar yapabilen bir
takım halini aldık. Belediyeden yaş-
larından dolayı gönderilen oyuncula-
rı aldık. Genç olup da orada oyna-
mak istemeyen oyuncuları da aldık.
Hem yaşlı dedikleri sporcular da
oldukça deneyimli oyuncular. Şu
anda çok fazla yükleri var ve bana
da çok yararları var. Gençlerle onla-
rı kaynaştırdık. İyi bir kaleci antre-
nörüm de var ve başarı zaten ortada.

“Çıkalım ve keyif alalım”
� 21’de 21 yapmak nasıl bir başa-

rıdır?
Benim ekibim iyiydi zaten. Diğer

takımlara göre çok çok iyi antren-
man yaptık. İlk yarıda çözemediği-
miz takımları 2. yarıda çözdük.
Bizim sloganımız, “Çıkalım ve keyif
alalım.” oldu. Hiçbir zaman 21’de 21
yapmaya odaklanmadık, şimdi de
odaklanmıyoruz. Sahada keyif almak
isteyince başarı da peşinden geliyor.
Bazı maçlar zorlu geçti. O maçları
kaybedebilirdik de ama kazandık.
Play off müsabakalarında da hepsini
kazanma üzerine bir hedefimiz yok
ama elbette kazanabiliriz. Ben aynı
zamanda spor psikologuyum.
Kitaplarım ve milli takımda da çalış-
malarım var. Bunu oyuncularıma da
aktardım.

“Taraftar otostopla bile
deplasmana geliyor”

� Hentbol takımları taraftara çok
alışkın değildir ama Göztepe maçların-
da adeta tribün şovu var. Bunun artı-
ları nelerdir, eksileri var mıdır?

Hakikaten seyirci inanılmaz iyi.
Hatta başlangıçta biz de alışamadık
ve bu nedenle tedirgin ve kötü oyna-
dık. Sporcularımız dizlerinin titredi-
ğini belirttiler ve “Hocam alışık
değiliz” dediler. Bu duruma bir süre
sonra alıştık. Gelen taraftarlarımız
hentbol değil de futbol seyircisi
olduğu için onların da bir alışma

süreci oldu. Hentbol sert bir spor ve
yapılan sert hareketlere tepki göster-
diler ama zaman içinde onlar da
öğrendi. Deplasmanlara otostopla
gelen taraftarlarımızı bile görünce
çok şaşırdım. Üniversiteliler bizi hiç
yalnız bırakmadı. Onlar biraz daha
bilinçliler ve rakibi de alkışlıyorlar.
Göztepe seyircisi her geçen gün
daha iyi olacak. Süper Lig’e çıkarsak
taraftarımızın desteğinin daha da
büyüyeceğini düşünüyorum.

� Süper Lig’e çıkılacağını varsay-
dığımızda önümüzdeki yıl için hedefler
neler?

Büyük konuşmayalım öyle şeyle-
ri sevmem ama yüzde 99 ihtimalle
seneye Süper Lig’de oynayacağız.
Beşiktaş bu sporda çok büyük atılım
yaptı. Avrupa’da da kupa maçlarına
çıktılar, iyi transferler yaptılar ve
önümüzdeki sezon için yine yapa-
caklar. Biz hemen bu düzeye çıkabi-
lir miyiz onu bilmiyorum. Süper
Lig’de başarı için daha ciddi paralar
gerekecek. Biz önümüzdeki yıl
Süper Lig’de yer almamız durumun-
da ligde 2’ncilik ile 5’incilik arasında
konumlanırız diye düşünüyorum. İyi
transferlerle belki Beşiktaş ile de
yarışırız. Hedefimizde Beşiktaş ile
başa baş giden bir takım yaratmak ki
o zaman zaten öyle bir karşılaşma
Halkapınar Arena’da oynanır. Bu da
hayal ettiğim bir şey. 10 bin taraftarı-
mızın önünde maç yapmak inanıl-
maz olur. Bakın Göztepe hentbol
için çok önemli bir markadır ve bu
marka daha da büyüyecek.
Göztepe’yi Avrupa’da temsil etmek
istiyoruz. Bunu yapabileceğimize
inanıyoruz.

� Taraftara söylemek istedikleri-
niz var mı?

Çok heyecanlılar. İyi giderken
sahaya bir şeyler atabiliyorlar.
Futbol gibi düşünüyorlar. Bu sporda
hentbolda oyunun soğumaması
lazım. Bu oyunun kurallarını her
geçen gün öğreniyorlar ve inanılmaz
iyi bir taraftarımız var. Daha fazla
kadın ve çocuğu da tribünlere çeke-
bilmemiz lazım.

FUTBOLUMUZDAKİ BEYAZ YAKALILAR

Boşuna debelenip de ‘karga-
şa’ beslemeyin..

Galatasaray biraz farklıdır
standartlarından..

Orada ‘cılık’ da yoktur ‘cılar’
da yoktur..

‘Ünal Aysalcılık’ yapanları
veya ‘Abdürrahimciler’ arayıp da
zaman kaybetmeyin..

‘Cilik’ asla olamaz orada..
Kongre olur, çıkar herkes

içini döker, kimse tarafından
azarlanıp yerine oturtulmaya
kalkılmaz, dinlenir, gülünür veya
kızılır..

Ama çıkan istediği gibi konu-
şur..

‘Adnan Öztürkçüler’ bulama-
yacağınız gibi ‘Turgay Kırancılar’
da bulamazsınız..

Destekler veya karşı çıkarsı-
nız ama; ne desteklediğiniz aday
kaybettiğinde siz kaybetmiş sayı-
lırsınız ne de kazanan kendisine
oy vermeyenleri ihraç eder.

Borç ganidir, tüzük tartışılır

haldedir, taşınmazlar üzerinde
tasarruf fikirleri çok çeşitlidir.

Hatta spor saha ve salonla-
rında dökülüyor da olabilirsiniz.

Ama başarı uğruna hiçbir yol
mubah sayılmaz orada..

Parasına güvenmekte dışlan-
mak için yeterli bir sebeptir.

Biraz farklıdır emsallerin-
den..

Çatır çatır tartışırlar, acıtırlar
birbirlerini ama asla biat etmez-

ler, boyun bük-
mezler..

Bazı değer-
ler vardır ki;
dışarıdakilerin
aklı ermez..

Rakibinin
projesi kulübün
menfaatine
uygun düşüyor-
sa hiç gocunma-
dan alıp kulla-
nabilirler yöne-
tenler..

Ahlaksızlık
yeterli ihraç

sebebidir, desteklememek değil..
Mesela..
Kalamış tesislerindeki bayrak

yırtıksa, isterse bir sezonda 10
yıldız birden kazansın o yönetim,
hemen sorgulanır ve hatta
gider..

Galatasaray divan toplantıla-
rında bir şey daha asla olmaz ve
olamaz..

Destek hep vardır ama
‘kulüp menfaatine uymayan,
camiaya aykırı, yanlış bir adım’
varsa körü körüne arkasında
durmak asla olamaz..

KLİKÇİLİK KULİSLERİ

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

SOSYAL PROJE BUDUR
Anadolu Efes Banvit maçı için yapılan

kampanya beni çok etkiledi..
Bu karşılaşma için bilet satışı yapılma-

dı. Sadece Anadolu Vakfı’nın desteği ile
yurdun dört bir yanında ihtiyacı olan ilk-
öğretim öğrencilerine kitap temin etmek
amacı ile Kütüphaneler Haftası’nda bir
organizasyon düzenlendi ve yeni veya yıp-
ranmamış kitaplarını getirenler maçı izle-
di.. Bilet yok..

Getir kitabını maçı seyret..
Helal olsun..

Hep anlatırım ve defalar-
ca yazdım..

Profesyonellik; bir işi belli
bir akit karşısında yapmayı
taahhüt etmek değildir..

Sözleşme yapılınca pro-
fesyonel olunmaz.

Profesyonellik asla
uzmanlık veya işinin ehli
olmakla da açıklanamaz..

Profesyonellik; her türlü
olumsuz şarta rağmen o işi
yapmayı eksiksiz sürdürebil-
mektir..

Annesini toprağa verip
maça çıkan Tolga dibine
kadar bir profesyoneldir..

İki ıslığa teslim olup for-
mayı eline alıp ‘bana ne ben
oynamam’ demek ise asla
profesyonellikle bağdaştırıla-
maz..Bir de yatıp zamandan
çalmak, sahte çığlık atmak ve
herkesi kandırmak yeteneği-
ne ‘profesyonellik’ damgası-
nın vurulmasını hiç anlaya-
mam..

Siz öndeyken siz yatarsa-
nız bu profesyonelliğin
gerektirdiği bir davranış olur,
siz gerideyken rakibiniz
yatarsa bu sahtekarlık oluve-
rir..

Bu ne yaman çelişkidir..

PROFESYONELLİK

Bu sezon yeşil sahada
binlerce taraftarının

önünde şampiyonluğa
oynayan Göztepe,

parke sahada da hent-
bol şubesiyle parmak

ısırtıyor.
BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Antrenör Dorak, ile takımın başarısını konuşurken, söz
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’e de geldi. Dorak’ın ağzın-

dan Sepil ile ilgili olarak çıkan ilk kelimeyse, “İnanılmaz”
oldu.

Başkan Sepil ile çalışmak nasıl bir fark?
İnanılmaz! Gerçekten çok mütevazı bir insan. Bu kadar zen-

gin bir insan nasıl bu denli mütevazı olur diye düşünüyorsunuz.
Başkan Sepil insan gibi bir insan. Tam bir proje adamı kendisi. O

kadar çok güven veriyor ki, Mehmet Sepil varsa bu iş olur diyorum.

“Başkan Sepil, insan gibi insan!”



Ege mutfağı ve özellikle İzmir denilin-
ce akla ilk olarak zeytinyağlı yemek-
ler, insanı fazla yormayan sağlıklı,

hafif yemeklerden oluşan ve tabii ki içinde
bolca ot barındıran bir mutfak gelir.
Özellikle zeytinyağı ve yabani ot ağırlıklı
yemekler İzmir mutfağının baş tacıdır;
Ancak tarihi boyunca değişik kültürleri bir
araya getiren İzmir'de, geçmişte vazgeçil-
mez olarak görünen günümüzde ise unu-
tulmuş ve yok olmaya başlamış pek çok lez-
zet var. Türkiye'de ses getiren "Annesinin
kızı" kitabının yazarı Güler Sarıgöl
Köymen, unutulan lezzetleri Ben
HABER’e aktardı.

� İzmir mutfağı denince öncelik olarak
aklınıza ne geliyor?

8500 yıllık tarihi olan İzmir, Rumlar,
Ermeniler, Levantenler, Boşnaklar,
Arnavutlar, Yahudiler, Sefaratlar gibi çeşit-
li kültürlerin de zenginleştirdiği tarihsel
derinliği olan bir mutfak aklıma geliyor
elbette. Özellikle bölgenin toprağı, havası,
suyu, sayesinde tadına doyulmaz zeytinyağı
ve doğal otlar mutfakların baş tacı olmuş.
Burada yaşadığım için değil, Ege Mutfağı,
İzmir, daha rafine sade ve sağlıklı pişirme
yöntemleriyle hep tercih ettiğimiz bir mut-
fak olmuştur. Bizim evde zeytinyağı bitme-
ye yakın bir telaş başlar, en iyisini bulmak
üzere yollara düşülür, tadım yapılır ve öyle
satın alınır.

Tabii toprakların sunduğu zenginlikle-
rin yanında Ege Denizi’nin de sunduğu
nimetler bölgenin sembolüdür. Neredeyse
senenin dört ayı geçen kıştan arda kalan ılı-
man ve sıcak mevsimleri sayesinde bahçe
ve balkonlarda mangal kültürü de yaygın-
dır. Bu sayede otlar meze çeşitleri olarak

da sofraya gelir, yemek olarak da. Ben
annemin geleneksel doğal ve sağlıklı pişir-
me yöntemlerini kendi mutfağına taşımış
biriyim ve ondan her zaman işin püf nokta-
larını öğrenmeye gayret ederim.

� Ege mutfağında tüketilmediği için kay-
bolmaya yüz tutmuş lezzetler var mı?

Ege Mutfağı çok genel ve geniş bir
tanımlama, Kıyı Ege’ye göre, İç Ege’de et
ve hamur işleri daha yoğun görülmektedir.
Son yıllarda mutfak kültürüne sahip çık-
makla ilgili yoğun etkinlikler, eğitimler,
kitaplar sayesinde aslında kaybolmaya yüz
tutmuş belli başlı tarifler toparlanmaya
çalışılıyor. Çok güzel bir çaba bu. Bunun
dışında evlerde gizli kalmış tarifler var, hiç
duyulmamış, annelerimizin kendi anne ve
nenelerinden, kendi evlerine ve köylerine,
kasabalarına özgü tarifler elbette var. Zira
bunları keşfetmek için evlere girmek, onla-
rın öykülerini dinlemek gerekiyor.

“Mutfakta vakit
geçirmekten korkuyoruz”

� Çok lezzetli olmasına rağmen unu-
tulan bazı lezzetler var. Sizce bunun sebe-
bi nedir?

Kuşaktan kuşağa azalarak gitmesi-
nin sebebi, ekonomik, sosyal ve kültürel

değişim ve dönüşümler kesinlikle. Bizim
annelerimiz ve ondan önceki kuşaklar çok
büyük çoğunlukla evde üreten kadınlardı.
Dolayısıyla en birinci işleri günde üç öğün
yemek yapmak, çocuklarına bakmak, başka
marifetleri varsa el işi, dikiş gibi aile için
onları yerine getirmekti. Değişen dünya
düzeni ve toplumsal dönüşümler kadını iş
hayatında var olma noktasına getirdi ve
özgürleştirdi. Elbette bu güzel bir değişim.

Ancak kadının üzerindeki evi çekip
çevirme, çocuk doğurma, çocuğu büyütme
görevlerinin üzerine yoğun iş tempoları
eklenince, mutfakta zaman geçirebilmek
imkansız hale geldi. Bu nedenle hazır yiye-
cekleri eve sipariş etmek gibi, katkılı don-
durulmuş ürünleri pratik olduğu için tercih
etmek gibi ve çoğunlukla dışarıda yemek
gibi hızlı ve sağlıksız bir yaşantının içine

girdik toplum olarak. Anne yemek-
leri sadece anneye gidildiğinde

yendi ama o kuşak göçtü-
ğünde o yemeği bir daha

nasıl yiyeceğini düşüne-
medi pek çoğumuz. El
ele vererek bir şeyler
üretmekten yani
Anadolu kültürümüz-
den uzaklaştık. Üstüne
üstlük birtakım istatisti-

ki veriler de Türkiye’de
obezitenin hızla çoğaldığı-

nı vurguluyordu. Son yıllar-
da yükselerek gelişen gelenek-

sel ve sağlıklı beslenme bilinci ve çabası,
ilgili aktivitelerin çoğalması bunun farkında
olan kitlenin çoğalmasını sağladı ve daha
çok sağlayacak gibi görünüyor. Zira ebe-
veynler hem kendileri için hem çocukları
için Fast-food’un ne kadar tehlikeli olduğu-
nu fark ettiler.

Ben hep şunu söylerim; aslında mut-
fakta olmaktan o kadar korkmuşuz ki,
aman özgürlüğümüz diye diye, Ege
Mutfağı gibi pratik ve zengin bir mutfağın
sunduğu kolaylıkları çok sonra fark ettik.
Tarifler Doğu bölgelerine doğru daha
detaylı ve meşakkatlidir. Eğer bir sistem
oturtabilirseniz çalışma hayatınızda ve ev
hayatınızda, bölgenin geleneksel yemekle-
rini yapmak çok da zamanınızı almayacak-
tır.

� Ege Bölgesi’ne ait fakat unutulan en
lezzetli ve en önemli yemeklerden bir kaçını
bizimle paylaşır mısınız?

Biz Küçük Menderes Havzası’nda
büyüdük. O yörenin geleneksel lezzetleriy-
di bizi zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı
yapan. Paylaşım ve komşuluk vardı, böyle-
ce herkesin marifetleri birbirlerinin mutfa-
ğında yer alırdı. Arnavut komşumuz
Melekber Teyze’nin böreğinin lezzetini ve
tarifini asla unutmadım.

Aysel Teyze’nin soğan böreğini...
Annemin mutfağı çok zengin ve gelenek-
seldir. Sini Pidesi havzanın mevsimine göre
otlu ve sebzeli yapılan en önemli hamur işi-
dir. Kabak Çiceği Dolması, Bakla
Kızartması, Patlıcan Balığı, Haşlama
Turşu, Ekşili Kabak, Düğün Çorbası,
Kenker Salatası, Lahana Avukması gibi
hala benim de yaşattığım, yapıp dost sofra-
larına sunmaktan zevk aldığım tariflerdir.

“Haftanın 2 günü
sarmaşık kavurması”

� ''Ot deyip geçmeyin'' diyeceğiniz ve
İzmir mutfağına özelliğini veren yabani ot
yemekleri hangileri?

Bu mevsimde neredeyse haftada iki
gün yaptığım Sarmaşık Kavurması bizim
ailecek çok düşkün olduğumuz doğal bir
yemektir. Doğal otlar ya kavrularak ya da
haşlanıp ekşilenerek sofraya gelir. Yine
yabani pırasayla (körmen) kavrulunca daha
da lezzetli olan ebegümeci, ısırgan ve doğa-
dan toplanan bütün otlarla yapılabilen
Bulgurlu Ot Kavurması. Otlu Saç Pidesi,
Turpotu ekşilemesi, Lahana Tefeği ekşile-
mesi, Şevketi Bostan ekşilemesi...

� Siz bu unutulan ya da az bilinen lezzet-
leri ara ara sevdiklerinize yapıyor musunuz?

Bir mangal partisi dahi olsa mutlaka
geleneksel tariflerle haşlama, kavurma şek-
linde otlar hazırlarım. Kuşaklardan devral-
maya ve devretmek üzere çalışmaya devam
ediyorum.
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Köymen, İzmir ve Ege
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ri ve o lezzetlerin tarifi-
ni Ben HABER okuyucu-
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Fİ Ödemiş Yöresine ait Otlu Sac Pidesi en çok sevdiklerimizden biridir.

Pratik olması açısından yöresel dükkanlardan alabileceğiniz el açması yufka ile
çok kolay hazırlanabilir.

İçi için; ��  bir bağ ısırgan otu ��  bir bağ nane ��  3 adet pırasa ��  100-
150 gr gibi taze çökelek veya lor peyniri pul biber

Isırganları çukurca bir kapta yıkayın, suyunu süzün, sapların-
dan dikkatlice tutup taze dallarından kırıp ayıklayın, bıçakla
küçük küçük doğrayın, pırasaları da aynı şekilde küçük küçük
doğrayın, naneyi de aynı şekilde, çukur bir kapta bir araya
getirin, peynirini ve pul biberini istediğiniz kadar ekleyip
karıştırın. 

Biz peynirini fazla koymayız, zira otların yoğunluğu daha
çok lezzetli gelir.

İkiye ayırdığınız yufkanın yarısına kare şeklinde içi yayın,
kenarlarından hamuru üzerine katlayıp sac ya da tavayı önce
ısıtın, ağır ateşte yağsız ön-arka pişirin. Pişenleri tabağa alıp
üzerine fırçayla çiğ zeytinyağı sürün, sonra rulo yapıp dilimle-
yin. Olağanüstü mis gibi bir ot lezzeti olduğundan emin olabilirsi-
niz. Tarif ederken çok canım çekti, ben de yapacağım şimdi.

Yapılan son araştırmalara göre
uzmanların, Ege ve Akdeniz
Bölgesi'nde yaşayan ve sebze ağırlıklı
beslenen kişilerin uzun ömürlü oldu-
ğunu söylemesi üzerine yorum yapan
Köymen '' İşin aslı ne yerseniz o olur-
sunuz” diyor ve ekliyor:

Dengesiz ve kötü beslenmek ruh-
sal ve fiziksel hayatınızda kalıcı izler
bırakabilir. Bu araştırmaların doğru
olduğunu düşünüyorum.
Ege’nin ve bizim mutfa-
ğın şöyle bir ilkesi var-
dır. Kendi suyunda
haşlayacaksın, yağı
yakmayacaksın, az
da olsa baharatı
en son ekleyecek-
sin, sebzenin
kendi doğal tuz-
luluğu yeter, zey-
tinyağından vaz-
geçmeyeceksin.
Yani hafif yiyecek-
sin, dolayısıyla hafifle-
yeceksin.

EGELİLERİN 
UZUN ÖMÜRLÜ 
OLMASININ SIRRI

SELCAN BİLEN

selcan.bilen@kanalben.com

Güler
Sarıgöl
Köymen

Türkiye'de ses getiren
"Annesinin Kızı" kitabı-
nın yazarı Güler Sarıgöl
Köymen, İzmir ve Ege
Bölgesi'ne ait fakat
günümüzde kaybolma-
ya yüz tutmuş yemekle-
ri ve o lezzetlerin tarifi-
ni Ben HABER okuyucu-
ları için anlattı. 
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