
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na Ben HABER’in çağrısıdır:

Çeşme Belediyesi’nin parselasyonuna onay verdiği projede
son sözü Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu söyleyecek...

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin İZSU ve
ESHOT’la birlikte 2014 yılındaki yatı-
rımlarının toplamı 1 milyar 487 milyon
TL oldu. Bu rakam, aynı zamanda
İzmir Belediye tarihinin de yatırım
rekoru oldu. SAYFA 2-3’TE

İzmir Büyükşehir Belediyesi
kenti kalkındırma hedefi

doğrultusunda belirlenen
yatırım ve projelerini hız

kesmeden sürdürdü.

SAYFA 1 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

10 MAYIS 2015 / SAYI: 32 NARLIDERE
Belediye Başkanı
Abdül Batur, ilçenin
kapılarını Ben
HABER okuyucuları-
na açtı. Batur, Alevi
Müzesi ile ilgili de
açıklamalarda
bulundu. 13’TE

O, inanç
özgürlüğünün
öncüsü

KARŞIYAKA Belediyesi’nin
dar gelirli üniversite
öğrencilerine destek
olmak amacıyla haya-
ta geçirdiği
“Karşıyaka’nın Filizleri”
projesinde burs desteği
verilen öğrencilerin sayı-
sı kısa sürede 200’e
ulaştı. SAYFA 8-9’DA

Gençlere yatırım
geleceğe yatırım

Büyükşehir, tarihi bir rekora imza attı
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Çeşme huzurevine dönecek
AYAYORGİ’Yİ söküp alırsanız,

Çeşme emekli kentine döner.
Kimse gelmez. EROL YARAŞ 5’TE

KIYI KANUNU ENGELLİYOR
5 BİNLİK, 10 binlik ve 25 binlik
planları hazır olan ve Çeşme
Belediyesi’nin parselasyonuna onay
verdiği Ayayorgi projesi, sadece o
koyda bulunan işletmelerin değil
tüm Türkiye’nin canını yakacak.
İmara açılmasının önündeki en
büyük engel ise Kıyı Kanunu…
OTELLERİ KİM DOLDURACAK?
İşletmeci Mehmet Özener,
Çeşme’deki otelleri Ayayorgi’nin
doldurduğunu söylüyor ve ekliyor:
Ayayorgi kapatılırsa acaba o otelle-
ri kim dolduracak? Burada yat
turizmi yok, Meryem Ana da yok.
Buraya gelen insanlar denize gir-
mek ve eğlenmek için geliyor. 10’DA

ZİRAAT Mühendisleri Odası
İzmir Şube Başkanı Ferdan
Çiftçi, vatandaşı, yetkilileri,

üreticiyi uyardı. Başkan
Çiftçi, “Üretici

kan ağlıyor”
dedi. 14’TE

7 HAZİRAN seçimleri öncesinde
ekonomi kulislerinin nabzı yine
Ben HABER’de atıyor.
İzmir’in tanınmış pat-
ronları, siyasetten
beklentilerini açık-
larken uyarıda
bulunmayı da ihmal
etmediler. 6’DA

Yaklaşan seçim öncesi iş dünyasından
siyasilere uyarılar arka arkaya geliyor.

Bu yaz meyve
sebze el yakacak

İş dünyası çok endişeli:
Önce ekonomik istikrar

KADIN annedir. Yuvasını, yavrusunu
korur, ninniler dökülür dudaklarından.
Koşulsuz sever. ZUHAL KOÇKAR 12’DE

Kadın ve anne...

SEÇİM kampanyası gücü simgeler.
Partinin büyüklüğü, kampanyanın
namı ile ölçülüdür. ERDAL İZGİ 6’DA

Seçim kampanyası...

ISSIZ kuytu köşelerden, ant içtiği gibi
eski şanlı tarihine tekrar yüzünü dö-
nen efsane Göztepe. GAMZE KURT 17’DE

Göz-Göz yeniden

Şampiyonluk başlangıç, hedef Avrupa!
GÖZTEPE’NİN hedefi, yıllar
sonra yeniden Avrupa’da
olmak… 17’DE

ANNELERİMİZ EN
KUTSAL VARLIĞIMIZ

ANNELER, her
evlat için mutla-
ka kutsaldır.
Ancak bazıları
vardır ki, onlar
vatan için ayrı
bir kutsaldır.
İşte o kutsal
anneler... 11’DE

Aslan doğuran
anneler

Stil sahibi anneler
ANNELİK dünyanın en

güzel ama en zor işlerin-
den birisi. Bizler de

Anneler Günü vesilesi ile
ünlü ve stil sahibi anneler-

den oluşan sizi motive
edecek bir kaç yıldızı sıra-

lamak istedik. 4’TE
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Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yılı 1.5 milyar liralık yatırımla tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3. hizmet dönemine giren Aziz Kocaoğlu başkanlığında, uzun
soluklu yatırımların tamamlandığı, kalıcı ve büyük eserlerin hizmete alındığı bir yılı geride

bıraktı. Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılındaki yatırımlarının toplamı 1.5 milyar liraya
yaklaştı. Bu rakam, aynı zamanda Belediye tarihinin de yatırım rekoru oldu.

K
ent içi trafiğe
nefes aldırmak
amacıyla hazırla-

nan Karşıyaka-Konak
tramvay projelerinin

atölye-destek bina inşaatları ile
araçlarının yapım çalışmalarını
sürdüren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, güzergahın alt yapı
deplasmanları biten bölümlerin-
de ray döşeme çalışmalarına
başladı. Cahar Dudayev
Bulvarı’nda ilk ray döşeme işle-
mi, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun
da katıldığı bir törenle gerçek-
leştirildi. Geçtiğimiz ay 400 mil-
yonluk Fuar İzmir'i açtıklarını
hatırlatan Başkan Aziz
Kocaoğlu, "Bugün yine 400 mil-
yonluk bir projenin temelini atı-
yoruz. İzmir Büyükşehir
Belediyesi, şu anda sadece raylı

sistem yatırımı
olarak 80 kilomet-
relik proje yürütü-
yor. 30 km Torbalı
hattı, 26 km Selçuk
hattı, 24 km
Karşıyaka ve Konak

tramvayı ile
birlikte top-
lam 80 kilo-

metre. 100
kilometre de şu

anda çalışıyor,
180 olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımına yeni bir ivme kazandıracak en önemli
ulaşım yatırımlarından tramvayda ray döşeme çalışmalarına başladı. Böylece raylı
ulaşım için gerçekleştirilen yatırım miktarı 4 milyar 534 milyon lirayı buldu.

SAYFA 2 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

DEÜ’nün 2014-2015
raporu, “yüzülebilir

körfez” hedefinin
artık hayal olmadığını
gösterdi. Deniz suyun-

da 100 mililitrede
maksimum 500 koloni

olması gereken koli
basili sayısı,

körfezde
30 olarak

tespit
edildi.

2000’li yıllara kadar
her türlü atığın boşaltıl-
dığı bir yer olarak kulla-
nılan İzmir Körfezi’nde,
Büyükşehir
Belediyesi’nin çevre yatı-
rımlarıyla hız kazanan
temizlenme süreci hızla
devam ediyor. İç körfez-
de çözülmüş oksijen sevi-
yesinin yükselmesi ile
birlikte canlı türü sayıla-
rında da ciddi artış var.
Körfez’in eski gözdeleri
barbun, karagöz, kupez
ve karidesler çoğaldı.
Deniz yıldızları, deniz
tavşanları, süngerler ve
deniz çayırları ile mer-
canlar ve anemonlar,
oksijen miktarı artan
deniz dibinde rengarenk
bir görüntü oluşturuyor.

İzmir Körfezi’nde
yaşanan değişimi Dokuz
Eylül Üniversitesi Deniz
Bilimleri ve Teknolojisi
Enstitüsü’nün bilimsel
çalışmalarıyla yakından
takip eden İzmir
Büyükşehir Belediyesi
yönetimi, gelen son

raporlarla moral
bulmaya devam edi-
yor. 2014 raporu da
2013 ve 2012’de
olduğu gibi,
Körfez’deki iyileşme-
nin artarak devam
ettiğini gözler önüne
serdi.

2000 yılından önce
Körfez tabanında 0’a
kadar düşen ve balıkla-
ra yaşama şansı verme-
yen çözünmüş oksijen
seviyesi 2014 yılında lit-
rede 6.97 miligram ola-
rak tespit edildi. İç kör-
fezde bile, deniz tabanın-
da, balık gibi yüksek
metabolizmalı canlıların
yaşamasına izin verecek
ölçüde oksijen oranı
görüldü. Yönetmeliğe
göre ışık geçirgenliğinin
2 metre olması istenir-
ken, 2014 yılında yapılan
ölçümlerde, İzmir
Körfezi’nde 4 metre ile
9.7 metre arasında ışık
geçirgenliği görüldü. Bu
da Körfez’deki su kalite-
sindeki iyileşmeye bağlı

berraklığın ve ışık
geçirgenliğinin arttığının
göstergesi oldu. Su
Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği’ne göre
deniz suyunda izin veri-
len maksimum askıda
katı madde oranı (deniz
suyunda çökmeyen katı
maddeler, çürüyen
planktonlar) litrede 30
miligram iken İzmir
Körfezi’nde 3.63 olarak
tespit edildi.

''Yüzülebilir Körfez'' artık hayal değil

İzmir Büyükşehir
Belediyesi 30 Mart
2014 tarihinde yapılan

yerel seçimlerin ardından
geçen 1 yıllık süreçte,
kenti kalkındırma hedefi

doğrultusunda belirlenen
yatırım ve projelerini hız

kesmeden sürdürdü.
Kültürpark’tan sonra kentte

fuarcılık açısından atılmış en
büyük adım niteliğindeki Fuar

İzmir’i tamamlayan Büyükşehir
Belediyesi, Göztepe ve Fahrettin

Altay istasyonlarını da hizmete aça-
rak metro ağının en zor dönemecini
aşmış oldu.

Sınırların 30 ilçeye ulaş-
masıyla kendilerini kırsal-
da da çok büyük işlerin
beklediğini dile getiren
İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, “Çizdiğimiz
yerelde kalkınma hede-
fi doğrultusunda büyük
mesafeler kat eden
İzmir, artık şaha kalktı.

Dünyada en hızlı büyüyen 2. kent
olmamız bir tesadüf değil.

İzmir’in tarımda, tahak-
kuk eden vergi miktar-

larında ya da istih-
dam artışındaki
başarıları, 2004
yılından bu güne
kadar rotamızdan
hiç sapmadan sür-
dürdüğümüz planlı

ve akılcı politikala-
rın bir ürünüdür”

diye konuştu.

�� Metro, Fuar
İzmir ve yeni
gemiler

�� İzmir
Büyükşehir
Belediyesi’nin öz
kaynaklarıyla yapı-
mını tamamladığı
337 bin metrekare
alanda kurulan Fuar
İzmir tamamlandı. 

�� 2014 yılının
Temmuz ayında 20 kilo-
metrelik metro ağının son
2 durağı olan Poligon ve F.
Altay istasyonları hizmet ver-
meye başladı. Raylı sistem ağı 130
kilometreye ulaştı.  

�� İzmir Metro sistemi için sipariş
verilen 10 adet vagonun yapımı
Çin’deki fabrikada tamamlandı. 

�� Yeni vagonların devreye girme-
siyle İzmir Metrosu’nun taşıma gücü
yüzde 20 artacak, 1.5 dakikada bir
yolcu taşınacak ve yolcu potansiyeli
günlük 750 bine çıkacak.

�� Yeni alınan araçlar için
Halkapınar’da yapılacak yeraltı depola-
ma sahasının uygulama  projeleri
tamamlandı.

�� Torbalı’ya kadar uzanacak 30 kilo-
metrelik İZBAN hattında 70 milyon
liranın üzerinde yatırım gerçekleştirile-
rek inşaat çalışmaları tamamlandı. 

�� 26 kilometrelik İZBAN Selçuk hat-
tındaki 2 adet istasyon ile 2 karayolu
üst geçidi ve 6 adet menfez tipi kara-
yolu alt geçidi için yapım çalışmalarına
başlandı. 

�� 12.6 kilometre uzunluğunda 19
duraklı Konak Tramvayı ile 9.7 kilo-
metre uzunluğundaki 15 duraklı
Karşıyaka tramvay hattının yapımı
için start verildi.

�� Dünyanın pek çok gelişmiş ken-
tinde uygulanan akıllı, çevreci, engelli
dostu  “Tam Adaptif Trafik Yönetim,
Denetim ve Bilgilendirme Sistemi”ni
Türkiye’de ilk kez 
İzmir’de devreye almak isteyen
Büyükşehir Belediyesi projeyi tamam-
layarak  yapım çalışmalarına başladı.

�� Altınyol’dan Bayraklı ve Bornova
ilçelerine ulaşımı 
kolaylaştıracak “Adnan Kahveci
Köprülü Kavşağı”nın  yapımına baş-
landı.

�� Deniz ulaşımını geliştirmek için
sipariş verilen 15 yolcu gemisinden
Çakabey, Dokuz Eylül, 1881 Atatürk,
Soma 301 sefere başladı.

Tam otomatik otopark keyfi başladı Elektrikli otobüsler geliyor
Buca Kasaplar Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan

düzenlemesi için uygulama projeleri hazırlanarak yılın ilk
aylarında yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük tam otomatik katlı otoparkı olan
Alsancak Tam Otomatik Katlı Otoparkı hizmete alındı.

Balçova’daki teleferik tesislerinin yenilenmesinde sona
yaklaşıldı. Saatte 1200 yolcu taşıyacak tesisin kabinleri
İzmir’e geldi ve test çalışmalarına başlandı.

İZSU’dan çevreci yatırımlar
Çiğli’deki atık su arıtma tesisinin kapasitesini yüzde 36

oranında artıracak ve 88.4 milyon liraya mal olacak 4. Faz
ünitelerinin yapımına başlandı. Atık su arıtma tesislerinden
çıkan çamuru güneş enerjisiyle kurutabilmek için
Menderes’te yaklaşık 2 milyon liralık Solar Çamur Kurutma
Tesisi kuruldu. Solar kurutma yöntemiyle yılda 1500 ağaç
doğaya kazandırılmış oldu. Menemen’in ikinci arıtması ola-
cak olan Türkeli Atık Su Arıtma Tesisi’nin temeli atıldı.

Yaptığı alımlarla filosundaki yeni otobüsleri-
nin tamamını “engelli erişimine uygun” hale geti-
ren ESHOT, kalan son 435 otobüsü de engellilerin
rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn etti.

ESHOT, 20 adet elektrikli otobüs satın alınması
için harekete geçti. İhale sürecinin tamamlanma-
sıyla Türkiye’deki ilk elektrikli otobüs filosu
İzmir’de hizmete girecek.

Tramvay yolda

Güzel haber
Londra’dan

verildi
İzmir Büyükşehir Belediye

Başkanı Aziz Kocaoğlu, merkezi
Londra’da bulunan City Mayors
Foundation tarafından düzenle-
nen World Mayor “Dünya
Belediye Başkanı Ödülü” yarışma-
sında ilk 10’a seçilerek büyük bir
başarı elde etti. Başkan Aziz
Kocaoğlu, 2012 yılının Aralık
ayında da dünyada “Ayın Belediye
Başkanı” unvanını alan ilk Türk
belediye başkanı olmuştu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente
kazandırdığı Türkiye’nin en büyük ve en
nitelikli fuar merkezi “FUAR İZMİR”,

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı MARB-
LE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri
Fuarı’yla birlikte kapılarını tüm dünyaya
açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, Türk fuarcılığının yeni
mabedi olarak tanımladığı Fuar İzmir’den
tüm dünyaya gönderdiği selamlarla başladı-
ğı açılış konuşmasını İzmir Fuarı’nın kuru-
cusu, Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz ve
“Fuarlar, kongreler kenti İzmir” hedefi için
çalışan merhum Büyükşehir Belediye
Başkanı Ahmet Piriştina’yı anarak sürdür-
dü. “Onlardan aldığımız bayrağı daha yuka-
rılara taşıdık, rüyalarını gerçekleştirdik”
diyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Mustafa
Kemal Atatürk’ün fuarcılık konusunda
İzmirlilere verdiği görevi de başarıyla yeri-
ne getirdiklerini söyledi. Milli mücadeleyi
simgeleyen dev bir anıt ve cumhuriyetin en
önemli eserlerinden biri olan İzmir fuarcılı-
ğında çıtayı çok yukarılara taşıdıklarını kay-
deden Kocaoğlu, “Bu başarı tüm
İzmirlilerindir” şeklinde konuştu.

“Parsel parsel satın aldık”
İzmir İktisat Kongresi’nden 9 Eylül

Sergisi ve Arşı Ulusal İzmir Panayırı’na,
İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan Fuar
İzmir’e uzanan çizgisiyle İzmir’in bugün
kente kazandırılan bu yatırım ile fuarcılığın
tarihini yeniden yazdığını söyleyen Başkan
Aziz Kocaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Fuar İzmir, Türkiye’nin en büyük ve en
nitelikli fuar kompleksidir. ‘Yerelde kalkın-
ma’ hedefimizin de çok önemli bir parçası-
dır. İzmir’deki fuarcılık ve hizmet sektörü,
çok kısa süre içinde 5 kat büyüyecek bir
potansiyele sahip olmuştur. Fuar İzmir,
A’dan Z’ye her şeyiyle İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılmıştır. 337 bin
metrekarelik arazisi parsel parsel satın alın-
mıştır. İlk etapta harcanan para 400 milyon
TL’dir. Monoray, kavşak, otel ve kongre
merkeziyle birlikte maliyeti 1 milyar lirayı
bulacaktır. Altını özellikle çiziyorum:
Sadece Türkiye’de değil, dünyada böyle bir
model yok!

Rakamlarla Fuar İzmir
Kentin gelişen fuarcılık potansiyeline

cevap verebilmek ve sektörün önünde yeni
kapılar açmak amacıyla harekete geçen
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fuar İzmir
için 400 milyon TL’lik yapım maliyetini tek
başına üstlendi. Kavşak ve monoray proje-
leriyle birlikte öz kaynaklarla yapılan yatı-
rım tutarının yaklaşık 600 milyon TL olaca-
ğı bildirildi. Tesisin kurulduğu 337 bin met-
rekare alandaki kamulaştırmalar için de 40
milyon TL harcandı. Türkiye’nin en büyük
fuar kompleksi olarak inşa edilen Fuar
İzmir’le birlikte kente yeni ve büyük çaplı
fuarlar kazandırılması, mevcut fuarların ise
büyütülerek uluslararası alana taşınması
hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu Fuar İzmir’in, A’dan Z’ye her şeyiyle
belediye tarafından yapıldığını hatırlatarak,
“İzmir fuarcılığında çıtayı çok ama çok yukarı-
lara taşıdık. Bu başarı tüm İzmirlilerindir” dedi.

İzmir
Büyükşehir

Belediyesi’nin
pilot uygula-

masına
Pasaport’ta

başladığı kab-
losuz internet
hizmeti, ken-

tin yoğun
olarak

kullanılan 7
noktasına

daha
taşınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarihteki
6 İyon kentini birbirine bağlayan
“tematik yol” için çalışma yapan
dağcılık kulüpleriyle birlikte
doğa yürüyüşü yaptı. Başkan
Kocaoğlu, Çeşme Germiyan ile
Urla Barboros köyü arasındaki
15 kilometrelik parkurun tama-
mını yürüyerek performansıyla
da dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi,
kentin güneybatı aksında kurul-
muş 6 antik İyon kentini
(Ephesos, Kolophon, Lebedos,
Teos, Klazomenai ve Erythrai)
birbirine bağlayarak Karaburun

yarımadasını saracak “tematik
yol” için alan çalışmalarını sür-
dürüyor. Yürüyüş, bisiklet, tarih,
bağ, zeytin ve deniz olmak üzere
6 rotada oluşturulacak Yarımada
tarih yolunu bisiklet rotası ile
Eurovelo Avrupa Bisikletli
Turizm ağına, bağ rotası ile Wine
Cities ağına, zeytin rotası ile
Gurme Şehirler ağı Delice ve
Slow Food’a dahil olması öngö-
rülüyor. Düzenlenecek ultra
maratonlar, macera, oryantiring,
bisiklet, su sporları yarışları ve
festivallerle 450 kilometrelik
rotaya ulusal ve uluslararası nite-
lik kazandırılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Meclisi’ne sunulan 2014 Yılı Faaliyet
Raporu’na göre, kent içi toplu ulaşımda
otobüs kullanan İzmirlilerin bir yıllık biniş
sayısı 506 milyona ulaştı. Aynı dönemde
167 milyon kez aktarmalı biniş yapıldı.
Yılın 365 günü toplu ulaşım hizmeti veren
ESHOT’un 2014 yılındaki yatırım tutarı
ise 77 milyon TL olarak gerçekleşti. 22,5
milyon TL maliyetle 100 adet Solaris
marka körüklü otobüs satın alarak
İzmirlilerin hizmetine sunan ESHOT
Genel Müdürlüğü, filo gençleştirme çalış-
maları sonucu 5,98 yaş ortalamasıyla
Avrupa standartlarını da geride bıraktı.

1 yılda 506 milyon
yolcu taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir
Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) kentte nite-
likli işgücü sorununa çözüm bulmak üzere
başlattığı Kent Koleji Projesi’nin tanıtımı
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleş-
tirildi. İzmir'de yerelde kalkınma anlayı-
şından hareketle işsizliğin azaltılması, iş

gücünün nitelikli
hale gelmesi için
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
kurulan Kent
Koleji’nde öncelikle
belirlenecek 5 mes-
lek grubunda 2 yıllık
süreyle bilimsel eği-
timler verileceği
belirtildi.
Toplantının açılış
konuşmasını yapan

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun 2004 yılında yerelde kalkın-
ma hedefi ile yola çıktığını belirterek,
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu he-
def doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti.

Hedef işsizliği
çözmek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, restoras-
yon ve kamulaştırmalarla birlikte 10.5 mil-
yon liraya mal edeceği Buca Kasaplar
Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesinin
temelini attı. Projesi Büyükşehir Belediyesi
tarafından hazırlanan düzenleme kapsamın-
da, 150 araç kapasiteli iki katlı yer altı oto-
parkı inşa edilecek. Toplam 6 bin 271 met-
rekarelik alanda uygulanacak projeyle yeral-
tı otoparkının üst kısmı ise Bucalıların
hoşça vakit geçirecekleri bir mekan haline
getirilecek. Platform şeklinde yapılacak
meydan düzenlemesi kapsamında tören
alanı ve yeşil alanlar oluşturularak oturma
grupları yerleştirilecek.

Buca’ya yeni
çekim merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Karşıyaka Tramvayı’nın bir bölümünde
trafiğin daha rahat akması için proje deği-
şikliğine gitti. Bu kapsamda, projesinde
Cahar Dudayev Bulvarı üzerinde orta
refüjde korumalı olarak planlanan tram-
vay hattı, Aydın-Çanakkale çevre yolu
çıkışı ile Atakent kavşağı arasındaki
güzergahta korumasız olarak yapılarak
karma trafik içinde hizmet verecek.
Yetkililer, proje değişikliği kararının, tica-
ri konut yoğunluğu ile bulvarın çevre yolu
bağlantısı sebebiyle artan araç sayıları
üzerinde yapılan değerlendirme dikkate
alınarak alındığını belirttiler.

Tramvayda
rahatlatan çözüm

ÇOCUKLAR BÜYÜYOR
ÜRETİCİ KAZANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan
çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlarken,
diğer yandan da tarım ve hayvancılıkla geçimi-
ni sağlayan üreticilerin desteklenmesini amaç-
layan projede ailelere düzenli olarak süt dağıtı-
yor. Süt Kuzusu Projesi çerçevesinde iki haftada
bir 4 litre süt dağıtılması, en çok bu çocukların
aileleri ile süt üreticilerini mutlu ediyor. 53
ekiple 360 mahallede kapı kapı dolaşılarak
dağıtılan sağlıklı sütler, Tire ilçesi ve çevre köy-
lerdeki yaklaşık 2 bin üreticinin ineklerinden

sağılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2005
yılında ilk kez süt dağıtmaya başladığı “Okul
Sütü” projesi, Tire ve civarındaki süt üreticileri-
ne önemli katkı sağladı. 2008 yılında büyük bir
kriz yaşayan üreticiler, belediyenin “Okul Sütü
Projesi”ni Tire Süt Kooperatifi ile uygulamaya
başlamasıyla rahatladı. Projenin başlamasıyla
birlikte düşmekte olan süt fiyatları bir anda
artmaya başladı. Okul sütü projesinin başladığı
ilk günlerde sütünü bile satamayan üreticinin
gelirinde gözle görülür bir gelişme oldu.

TÜRK FUARCILIĞININ
MABEDİ

Gündoğdu Meydanı,
Kültürpark (Fuar), Konak
Meydanı, Pasaport, Aşık
Veysel Rekreasyon Alanı,
Tarihi Havagazı Fabrikası,
Buca Hasanağa Spor
Kompleksi ve Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde
kurulacak WizmirNET” kablo-
suz ağı için altyapı çalışmaları
başladı. Kablosuz internet ağı
ilk etapta Pasaport ile Konak
ve Gündoğdu meydanlarında
başlayacak. Haziran ayında
diğer noktalarda da devreye
girecek kablosuz internet
ağına bağlanan İzmirliler, akıl-
lı telefon, tablet ve taşınabilir
bilgisayarlarından açık alanda
internete girebilecek.
WizmirNET kablosuz ağına
bağlanan kullanıcılar, kimlik
doğrulama sayfasından kayıt

olup cep telefonlarına gelen
şifreyi girerek internet hizme-
tinden ücretsiz olarak yararla-
nabilecek. Bir kez alındıktan
sonra 24 saat boyunca geçerli
olan şifreyle 8 noktadan yayın
yapan kablosuz istasyonlar-
dan internete girilebilecek.
Aynı zamanda “kentli num-

arasıyla” da giriş yapılabile-
cek kablosuz internet hizmeti-
nin Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nde kapalı
salonlarda, Havagazı Fabrikası
ve Aşık Veysel Rekreasyon
alanında ise hem kapalı hem
de açık alanlarda verilmesi
planlanıyor.

Meydanlarda ücretsiz
internet keyfi başlıyor

Rota Yarımada!
En güzel festival

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır
Belediyesi’nin iş birliği ile gerçekleştirilen 18.
Bayındır Çiçek Festivali’ne katılım bu yıl da
yoğundu. Festival, Menderes Bulvarı’ndan itiba-
ren tören alanına kadar devam eden kortej
yürüyüşü ile başladı. Festival stantlarını ziyaret
ederek tören alanına ulaşan Başkan Aziz
Kocaoğlu ve protokol üyeleri ile davetliler,
vatandaşlar tarafından çiçekler ve bayraklarla
karşılandı.

Yoğun tezahüratlar arasında şehir stadına
kadar süren kortej yürüyüşünün ardından
Yunanistan, Soma ve Bayındır Halk Oyunu ekip-
lerinin gösterileri ile festival daha da şenlendi.
Festivalde çiçek alımı için sözleşme imza töreni
de gerçekleştirildi.

310.05.2015 yerel HABER
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Tüm zamanların en güzel kadınlarından
olan Angelina Jolie son derece sade ama bir o

kadar da şık stiliyle herkesten bir adım önde.
Genelde yanında çocuklarıyla gördüğümüz

yıldız hem feminen hem anaç görünmeyi
başarıyor. Sade detaylar, gözü yormayan

modeller, siyah, beyaz ya da nötr tonlarla
karşımıza çıkıyor. Günlük yaşamdaki en

büyük kurtarıcısı ise trençkotlar. Diğer bir
vazgeçilmezi ise maxi elbiseler. Giydikleri

hiçbir zaman kendi asaleti ve çekiciliği-
nin önüne geçmiyor.

Anne olmak bir kadın için
tarif edilemez bir dönüm
noktası. Dokuz ay boyunca

karnında taşımak, dünyaya getir-
mek ve doğduğu andan itibaren
onu her şeyden koruyarak, her
türlü fedakarlığı yaparak yetiş-
tirmek kutsal olduğu kadar
zorlu bir süreç. Annelik dünya-
nın en güzel ama en zor işle-
rinden birisi. Anne olduktan
sonra ne giyeceğinizi düşün-
mek için eskisi kadar vakit
ayıramayabilirsiniz. Bizler de
Anneler Günü vesilesi ile
ünlü ve stil sahibi anneler-
den oluşan sizi motive ede-
cek bir kaç yıldızı sıralamak
istedik. Onlar dünya çapın-
da ünlü isimler ama bir o
kadar da anneler.
Güzellikleriyle büyüleyen
ünlü anneler günlük
yaşantılarında dahi
bakımlı hallerinden
ödün vermiyorlar. Sizler
de kendi tarzınıza yakın
bulduğunuz ünlü anne-
lerin stillerinden ilham
alarak kendi kombin-
lerinizi yansıtabilirsi-
niz.

S T İ L S A H İ B İ
ÜNLÜ ANNELER
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Dört çocuk annesi, dünyanın en yakışıklı erkeklerin-
den birinin karısı, moda ikonu. Kendisi giderek daha iyi
bir tasarımcı, daha iyi bir anne oluyor ve daha iyi giyini-
yor. Stili oldukça yalın ancak keskin hatlara sahip.
Victoria Beckham stilini yansıtan kendi koleksiyonunu
yaratmaya başladı. Tasarladığı kıyafetler sade çizgilerin
bile ne kadar cezp edici bir görünüm oluşturduğunu gös-
teriyor. Elegant ve modern çizgideki tasarımlarıyla bu
alandaki başarısını da kanıtlamış oldu. En az annesi kadar
stil sahibi olan küçük kızları Harper Beckham, moda dün-
yasının en şık minikleri arasında. Victoria Beckham'ın
defilelerini ön sıradan izleyen Harper'ın dolabında elbise-
ler, şık kabanlar, babetler ve botlar ön planda.

Victoria Beckham

Kim Kardashian anne olduktan
sonra da stilini başarıyla koruyabi-
len ve hatta küçük kızına da ilham
vermeye başlayan isimlerden.
Asil ve şık stilini, klasik parçala-
ra olan tutkusunu kızı North'a
yansıtan ve kızıyla bir örnek
giyinebilen iddialı anne Kim
Kardashian. Hamilelik döne-
minde de giydiği zarif ve göste-
rişli parçalarla odak noktası olu-
yor. Attığı her adım takip edilen
ve giydikleriyle kısa sürede trend
olan Kim Kardashian yıllar içinde sti-
linde küçük değişiklikler yaptı. Bu
değişikliğin en büyüğü ise anne
olduktan sonraki dönemde başladı.
Katıldığı davetlerde cüretkarlığını
her zaman gösteren yıldız, sokak
stilinde daha basic parçalar kulla-
nıyor. Kim Kardashian’ın vazge-
çemediği parçalar arasında
yüksek topuklu ayakkabılar,
bant detaylı platformlar ve sti-
lettolar yer alıyor.

Kim Kardashian
Angelina Jolie

T L
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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.

� Türk turizmini siz nasıl görüyorsunuz?
Türk turizmini konuştuğum turizmci

arkadaşlar bir panik yaşıyor. Özellikle otel-
ciler. Ukrayna olayından sonra konan
ambargolardan Rusya çok etkilendi. Rus
ekonomisi çok etkilendi ve Rus ekonomisi-
nin etkilenmesiyle oradan seyahat edecek
insan sayısı da müthiş bir şekilde azaldı.
Hatta bu oranın yüzde 30-45’i bulabileceği
söyleniyor. Ve yüzde 30-45 arasındaki raka-
mın en büyük pastası da Türkiye'ye geliyor-
du zaten. Türkiye'deki yüzde 20 gibi bir
rakamın bile Rus pazarından Türkiye'ye
gelmesi özellikle Antalya bölgesindeki otel-
lerin çok sıkıntılı günler geçirmesi demektir.
Antalya'daki otellerin sıkıntılı günler geçir-
mesi demek o otellerin iç pazara saldırması
demektir. Yani iç pazardan turist çekmek
istemesi demektir. Bu da çok düşük bir fiyat
politikası uygulayacak olması demektir. En
fazla da bu Çeşme turizmini vurur. Çünkü
Çeşme, yatağı en pahalı satan bölgedir.
Ama sonunda bir durağanlık, sıkıntı varsa
insanlar 5 bin lira ayırdığı bütçesini 2 bine
düşürürse o zaman tercihi Çeşme olmaz
insanların. Tabii ki her şey dahil çok komik
rakamlara satılan ve içinde eğlencenin
bulunduğu Antalya olur. Ve Çeşme turizmi
başta olmak üzere Ege kıyılarındaki birçok
yer bu işten darbe alır. Şu anda görünen o
ki İzmir'e gelen kruvaziyer gemilerde eksil-
me var. Zaten bu İzmir turizmine de bir
darbe gibi gözüküyor. Normal acente vası-

tasıyla gelen turizmde de bir düşüş olursa
bu işten en büyük yarayı Ege Bölgesi alır.
Antalya bölgesi iç pazarı çekeceği için eko-
nomik anlamda kendilerini kurtarır.
Türkiye'ye döviz girmeyeceği için Türkiye
bütçesi zarar görür. Turizmin özellikle 2015
yazının pek hoş geçmeyeceği şu anda görü-
nüyor. Turizmde rezervasyonlar öyle günü
birlik yapılmıyor. İnsanlar 2-3 ay önceden
nereye gideceğine karar veriyor ona göre
rezervasyonunu yaptırıyor. Şu anda da
Türkiye bu panik havasına girdi.

TÜRKİYE’NİN EN
PAHALI İLÇESİ

� Yatağı Çeşme Bodrum'dan daha mı
pahalıya satıyor?

Şu anda Çeşme Türkiye'nin en pahalı
beldesi.

� Peki güneydeki her şey dahil sistemine
ayak uydurmaya çalışsa Çeşme.

Mümkün değil. Çünkü orada her şey
dahil 30-40 euroya çok güzel, 5 yıldızlı otel-
ler var. Türk parasına çevirin 90 lira. Bugün
Çeşme'de 5 yıldızlı bir otelde oda kahvaltı
550-600 lira. Çeşme'deki otellerin rakamla-
rını o boyuta çekmeleri mümkün değil.
Çeşme'de sezon zaten 45 gün denir. Hemen
hemen 8 hafta sonudur. 8 hafta sonunu 2
günle çarptığınızda 16 gündür. Maksimum
oteller 16 ile 20 gün full yaşar. Onun için de
yazın en sıcak gününde otellerin doluluk

oranları zaman zaman yüzde 80'lere 70'lere
60'lara bile düştüğü olur. Çeşme'nin en
büyük sıkıntısı turizmini 12 aya yayamama-
sıdır. Çeşme'de sezon 1 Temmuz'da başlar
30 Ağustos en geç 10 Eylül gibi biter.

� Kış dönemini biliyorsunuz. İklim olarak
da çok fazla kış turizmine uygun değil
Çeşme...

Yıllardır Çeşme şunu başaramadı.
Termalinden faydalanamıyor. Dünyanın
birçok bölgesinde bunu en güzel yapanların
başında İtalyanlar gelir. Daha sonra da
Almanlarda vardır. Termal turizmine dayalı
12 ay çalıştırabilirsiniz beldenizi. Çeşme yıl-
lardır bunu beceremedi. Çeşme hep kum,
güneş ve denizi satmaya çalıştı. Yaklaşık 10
senedir de eğlence sektörü ön plana çıkıyor.

� Sezon 8 hafta dediniz bu yaza Ramazan
Bayramı da denk geliyor.

O zaman daha da farklı oluyor. Onun
için turizm Türkiye'nin ana damarlarından
biridir. Dünyadaki özellikle de Rusya'daki
bu sıkıntı arttı tabi. Bölgedeki ülkelerdeki
Türkiye'nin sıkıntıları da bunu etkiliyor.
Eskiden Türkiye'ye yoğun miktarda Iraklı,
Suriyeli, İranlı, hele müthiş bir İsrailli turist
gelirdi. Bugünlerde bu ülkelerle olan ilişki-
lerimiz de pek hoş olmadığı için buralardan
da turistler gelmeyince Türkiye turizmi bir
darbe alacak.

Türkiye’de her yıl düzenlen Turizm Haftası
kapsamında İzmir İl Kültür Turizm
Müdürlüğü tarafından bu yıl 7. kez düzen-

len İzmir Turizm Ödülleri törenine Özkardeş
Grubu’na ait Boyalık Beach Otel damgasını
vurdu. 2 sezondur İzmir turizmine Çeşme’de hiz-
met eden Boyalık Beach Otel, saygın jüri üyeleri-
nin seçimi ile konaklama tesisi dalında en iyi
resort oteli ödülüne layık görüldü.

İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı
Aydoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Füzün, TÜRSAB Başkanı
Başaran Ulusoy, ETİK Başkanı Mehmet İşler ile
birlikte sektör temsilcilerinin katıldığı ödül töre-
ni Sabancı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Boyalık
Beach Oteli’nin ödülünü Otel Müdürü Orhan
Belge, ETİK Başkanı Mehmet İşler’in elinden
aldı.

Törende konuşan İzmir Valisi Mustafa
Toprak, Türkiye’nin 2023 yılı için 50 milyon
turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefi
olduğunu belirterek, bu hedefe işbirliği yaparak
ve çok çalışarak ulaşılabileceğini söyledi. Turizm
sektörünün 50 alt sektöre hayat verdiğine işaret
eden Toprak, istihdamıyla da ekonomiye büyük
katkı sağlayan bu sektöre destek verilmesi gerek-
tiğini kaydetti.

Verilen ödülün kendileri için büyük onur
olduğunu belirten Boyalık Beach Çeşme Oteli
Müdürü Orhan Belge, bu başarıda en büyük
emeği olan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Boyalık Beach Oteli’nin, Özkardeş Ailesi tarafın-
dan 3 yıllık bir renovasyon sürecinin ardından 2
sezon önce hizmete açıldığını anlatan Belge,
“Biz 222 oda ve 444 yatak kapasitemizle en iyi
hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Gece, gündüz müş-
teri memnuniyeti için çaba harcıyoruz. Bütün
bunların sonunda da ödüllendirilmemiz bizim
için büyük bir mutluluk. Demek ki doğru yolda-
yız” dedi.

� Tüm partiler ekonomik vaatlerini
açıkladı. Siz bu vaatleri ne kadar gerçek-
çi buluyorsunuz?

Siyasetçilerin dilinin kemiği olma-
dığını biliyoruz. Geçmişte “Konya'ya
deniz getireceğim” diyen siyasetçi de
çıktı bu ülkede. Bunlar şaka değil.
Ama her şeyin mantıklısı söz
konusu olması gerekiyor.
Şimdi evlenme yardımla-
rından tutun da çeyiz yar-
dımı, mazot destekleri,
öğrencilere destekler her
şey havada uçuşuyor.
Yaşam gerçekleriyle de
örtüşmesi gereken belli
konuların da olması gere-
kiyor. Bana göre CHP'nin
programını ilk açıkladığında
ortaya koyduğu, bayramlarda emeklile-
re iki maaş ikramiyeden sonra bu işin
ölçüsü kaçtı. Şimdi CHP'nin söylediği
mantıklı mıydı, mantıklıydı. Sonuçta bu
ülkenin kaynaklarını doğru kullanırsa-
nız bu paralar ödenir. Mantıklı olan
desteklere varım. Çok uçuk kaçık da
var. İşi sulandıran bazı partilerin asgari
ücreti 5 bin lira yapacağım dediği

boyutta gerçekleri araştırarak, incele-
yerek, bütçeleri nasıl denkleştireceğini
ortaya koyarak bir formül yaratanlara
da bunlar haksızlık ediyor. O zaman
ister istemez insanların aklı karışıyor.
'Bu parayı nereden bulacaksın, bırak
palavrayı' diyor.

� Türkiye'nin ekonomik
anlamda gidişatını nasıl görü-

yorsunuz?
Dünyada ekonomile-

rin tek kabul etmediği
konu vardır istikrarsızlık
ve belirsizlik ortamı.
Eğer istikrarsız bir ortam

devam ederse elbette bu
ekonominin de bir bedeli

olacak. Özellikle 8
Haziran'da kurulacak hükümeti

çok farklı bir ekonomik tablo bekliyor
Türkiye'de. Yani sıkıntılı bir tablo var
ve bu tabloyu göğüsleyecek olan hükü-
metin de çok ciddi bir şekilde çalışma
yapması lazım. Hangi hükümet olursa
olsun ama 8 Haziran'da hükümeti üst-
lenecek grup iyi bir altyapılı Türkiye
almayacak. Bunun da bilinmesi lazım.
İyi bir miras devredilmeyecek.

AYAYORGİ KOYU BİTERSE
ÇEŞME HUZUREVİNE DÖNER

KOY İMARA AÇILIRSA
ÇEŞME’YE KİMSE GELMEZ

��  Eğer gerçekleşirse Çeşme'yi
bekleyen bir diğer sıkıntı da
Ayayorgi'nin imara açılması.
Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?

Ayayorgi Çeşme'nin değil
Türkiye'nin müstesna koylarından
bir tanesi. Buna benzer koy yok mu
Türkiye'de binlerce vardır. Ama
geliştirdiği eğlence konseptiyle
Ayayorgi Türkiye'de tektir. Çeşme
ekonomisinin de atar damarı. Eğer
siz bu koyun etrafını turizm veya
konut amaçlı, hangi amaçla olursa
olsun turizme açarsanız bu koydaki
eğlence sektörünü bitirirsiniz.
Otellerde kalanların yüzde 70-80'e
yakını Çeşme'ye deniz ve güneş için
gelmiyor. 

Çeşme'de her yaz binlerce insan
geçici de olsa bir iş sahibi oluyorsa
oradaki esnaf 12 ay yaşayacağı para-
yı 2 ayda kazanıyorsa, bunların hepsi
Çeşme gerçekleridir. Onun dışında
taksici, otobüsçü kimleri sayabilirse-
niz 12 ay yaşayacağı parayı 2 ayda
kazanıyorsa sırf bu Ayayorgi
Koyu'nun yüzünden kazanıyordur.
Başka bir yer yok. Binlerce insan her

gece oraya gidiyor ve eğleniyor. Siz
Ayayorgi Koyu'nu Çeşme'den söküp
alın Çeşme emekliler kenti olur,
tamamen huzurevine döner. Onun
için Ayayorgi'nin yapılaşması daha
doğrusu imara açılması Çeşme'ye
yapılabilecek en büyük kötülüktür.
Çeşme'de bir referandum yapılsın
'Çeşme sakin bir belde mi olsun,
eğlence mi olsun?' Elbette İzmir'de
evi olup orada uyumak isteyenlerin
hepsi 'Çeşme tatil kenti olsun eğlen-
ce olmasın' derler. Yaklaşık 10 bine
yakın olan esnaf sayısı yazın gelen
geçici işçilerle 50-60 bini buluyordur.
O zaman o insanların geçimleri nasıl
sağlanacak, istihdamları ne olacak ve
Çeşme ekonomisi nasıl ayakta dura-
cak? Bunun cevabının bulunması
lazım. Ayayorgi Koyu Çeşme'nin vaz-
geçilmez eğlence mekanıdır. Bazen
'bunları bir yere taşıyalım' deniyor.
Olmaz çünkü Tanrı o koya öyle bir
özellik vermiş ki rüzgara kapalı,
mehtabın en güzeli orada doğuyor.
Bana göre o koy Çeşme'nin kalbi ola-
rak kabul edilip, eğlence mekanı ola-
rak kalmalı. Bu kadar net. 

İYİ BİR MİRAS DEVREDİLMEYECEK

İzmir’in en iyisine
ONUR ÖDÜLÜ

Mehmet
İşler

Orhan
Belge
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Türk ve İzmir ekonomisinin geldiği
son durumu, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin ekonomik vaatlerini ve

2015 yılının 3'te 1'lik kısmının ekonomik
anlamda nasıl geçtiğini İzmirli iş adam-
larına sorduk. ESİAD Başkanı Mustafa
Güçlü, İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, İzmir Demir Çelik Yönetim
Kurulu Başkanı Halil Şahin ve ünlü iş
adamı Kemal Çolakoğlu ekonominin
geldiği son noktayı ve partilerin ekono-
mik vaatlerini değerlendirdi.

“Ekonominin ön plana
çıkması mutlu etti”

ESİAD Başkanı Mustafa Güçlü,
partilerin vaatleri konusunda tek tek
değerlendirme yapmaktan kaçınırken,
seçim kampanyalarında ekonominin ön
plana çıkmasından duyduğu mutluluğu
dile getirdi. Güçlü, ''Bir defa partilerin
tek tek vaatleri konusunda bir değer-
lendirme yapmak istemiyorum. Böyle
bir şey doğru olmaz. Biz şimdi seçim
sürecinde bütün partileri dinliyoruz.
Bütün parti sözcülerini dinliyoruz.
ESİAD üyeleri ile beraber bunun sonu-
cunda her üyemizin bir kanaati oluşu-
yor. Yalnız şunu söyleyebilirim, bu
seçim kampanyasında ekonomik konu-
ların öne çıkması sevindirici bir gelişme.
Yani ekonomiyi tartışmak, ekonomik
hedefleri tartışmak ve bunları paylaş-
mak son derece güzel bir şey... Bu
bakımdan kimlik siyasetinin yerine eko-
nomi politikalarının tartışılıyor olmasını
olumlu görüyorum'' dedi.

“Herkes istikrar
arzu ediyor”

ESİAD Başkanı Mustafa Güçlü,
''Yılın üçte birlik kısmını tamamladık.
4 ay geride kaldı. Yani bütün konuşu-
lanlar, yazılanlar, çizilenler istikrar
kavramı üzerine oturuyor. Herkes
istikrar arzu ediyor. İstikrar bekliyor.
Seçimlerin de bir şekilde istikrar
getirmesini arzu ediyor. İstikrarın da
ana unsuru sadece siyasal iktidarın
oluşma şekli değil, Türkiye'de bir
şekilde demokratik hukuk devletinin
gereklerinin tam anlamı ile yaşanabil-
diği bir ortam, Türkiye'deki yatırımla-
rın, dış sermayenin, yabancı sermaye-
nin de ilgisinin zeminini oluşturacak-
tır. Dolayısıyla istikrara odaklanma-
mız lazım. Tabii ki geçici dalgalanma-
lar her zaman olabilir. Mesela bu ilk
3'te 1'lik dönemde bir kur meselesi
yaşadık yaşıyoruz. Bunun gerek ihra-
catçılara etkisi tabii müspet, şu anda
etkiyi yaşayanlar var. Ama ithalata
dayalı sanayilerde yeni bir maliyet
unsuru ortaya çıkıyor. Dolayısı ile bu
tür türbülansları yönetebilmemiz
gerekir. Bence Türk ekonomisi de
bunları yönetebilecek olgunluğa geldi.
Yani panik olmadan bir şekilde bu
devresel hareketleri, devresel türbü-
lansları yöneteceğiz'' diye konuştu.

“Seçimler sonrası
için iyimserim”

Güçlü, ''Seçimler sonrası için eko-
nominin gidişatı konusunda iyimse-
rim, iyi olacağını düşünüyorum.
Seçimlerden çıkan sonuç ne olursa
olsun parlamento aritmetiği ne olursa
olsun artık hiçbir şeyden korkmama-
mız lazım. Yok tek parti iktidarı, yok
koalisyon, şudur budur… Bu korkula-
rı Türkiye olarak geride bırakmamız
lazım. Türkiye artık sağlam ekonomik
yapısı ile ekonomik temelleri ile artık
uzlaşıya da hazır olması gereken siya-
sal güçleri ile doğru bir yolda yürü-
mek zorunda. Yani sadece Rusya'daki
kriz değil. Bizim Türkiye olarak dış
ticaretimiz önemli bir ağırlık teşkil
ediyor. İhracatımız çok önemli değer-
lere ulaşmış vaziyette. Bizim ihracat
yaptığımız tüm coğrafyada sıkıntı var.
İşte Avrupa Birliği’ndeki daralma
sıkıntı ortada. Rusya'daki gelişmeler
ortada. Ortadoğu'daki gelişmeler,
Irak, Suriye çok önemli pazarların
hali ortada. Mısır'la olan ilişkilerin
soğukluğu ortada... Dolayısıyla birçok

nok-
tadan
daralma yaşı-
yoruz. Daha
doğrusu kritik bir darboğaz yaşıyoruz
nitekim bu darboğazların ihracat
rakamlarına etkisini maalesef görme-
ye başladık. Şimdi soğukkanlılıkla
bunların üstesinden gelmek bir yan-
dan bu pazarlardaki gelişmeleri izle-
mek daha yoğun ve daha derinlemesi-
ne bir çaba göstermek bir yandan da
yeni pazar arayışları ile mücadeleyi
sürdürmek zorundayız'' dedi.

“Sanayicinin
durumu vahim”

Ben HABER’e konuşan İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt ise partile-
rin seçim vaatlerini değerlendirirken,
iş dünyasından siyasilere net bir uya-
rıda bulunmayı ihmal etmedi.
Dövizdeki dalgalanmanın sanayiciyi
etkilediğini söyleyen İZSİAD
Başkanı, “Sanayicinin durumu

vahim.” dedi.
Küçükkurt, ''CHP'nin ekonomik

vaatlerini yapılabilir buluyorum ger-
çekleşebilir. Çünkü Başbakan
Yardımcısı Sayın Bülent Arınç, ‘İsrafı
önlersek vergi almamıza bile gerek
yok.’ açıklaması yaptı. Dolayısıyla
CHP'nin vaatlerinin bir temeli vardır
diye düşünüyorum. Türkiye zengin de
bir ülke. Tabii ben sadece israfı kısın-
ca bu vaatler yerine gelir diye düşün-
müyorum. Bana göre olmayacak şey-
ler değil. Şu an ekonominin gidişatı
iyi değil. Özellikle dövizdeki artış
sanayiciyi gerçekten olumsuz yönde
etkiliyor. Sanayicinin durumu hakika-
ten vahim. Acil önlemler alınması
lazım. Dolar'ın durumu nasıl dizginle-
nir onu bilemem ama iç piyasaya
yönelik ya da sanayiciye yönelik orta
vadeli önlemler alınması gerekiyor
diye düşünüyorum. En azından şu
anda geçici çözümler üretilmeli diye
düşünüyorum” dedi.

Seçimlerden sonra ilk
iş ekonomi olmalı

Küçükkurt, ''Seçimlerde hangi
parti iktidar olursa olsun, iktidarın
şekli nasıl olursa olsun yeni kurulacak
olan iktidarın ilk işi ekonomi olmalı.
Her şeyi bırakıp sırf ekonomiye
yoğunlaşmalılar.

Üretim olmalı sanayi olmalı. Tek
başına iktidar ekonomik veriler açı-
sından daha iyi olur diye düşünüyo-
rum ama bugüne kadar da yıllarca
koalisyon hükümetleri vardı.
Koalisyon olmaması için bir neden de
yok. Sandıktan ne çıkarsa rıza göster-
memiz gerekiyor. Sandığa saygılı dav-
ranmalıyız. Ama yine söylüyorum
seçimlerden sonra ne olacaksa olsun
ilk iş ekonomi olmalı'' dedi.

Ekonominin parametleri ne durumda? Partilerin seçim vaatleri iş dünyasında nasıl yankılandı?? Ben
HABER sordu, İzmirli iş adamları yanıtladı. İşte İzmirli iş adamlarından çok çarpıcı açıklamalar…

İŞ DÜNYASI PARTİLERİ UYARDI;
ÖNCE EKONOMİK İSTİKRAR!

Hadi anketi geç. Ama kampanyayı sal-
lama. Seçim kampanya; kampanya
seçmene ulaşmak demektir.

Seçenin, seçileni tercihinde önemli
etkendir.

� � �

Koca Amerika, seçimi kampanya ile
götürür.

Adaylar belirlenir, partiler çıkar ortaya,
bağışı toplar, seçmeni böylece içine katar
ve kuruşu kuruşuna da hesabı önüne atar.

Bilirler ki…
Kampanya, partiye inancı, bakışı sabit-

ler. Siyasete bağı zayıfları, hani yüzer-gezer,
kararsız denilenleri toplar, etkiler.

Tercihi bile değişti-
rir.

Sabah sağcı
kalkan seçmenin
sandıkta sola
oy verdiği çok
görülmüştür.

Veya tersi.

� � �

Seçim kam-
panyası gücü
sergiler.

Partinin büyük-
lüğü, kampanyanın
namı, şanı ile ölçülüdür.

Heyecanı artırır, partiliyi koşturur, seç-
meni coşturur. Caddeye asılan bayrak,
adayların afişleri, gazete ilanları, turlar,
mitingler o partinin kazanmak için hırsını,
arzusunu resmeder.

� � �

Ama…
Seçilmeyi garanti görüp, “Eşeğim gölge-

de” rahatlığındaki vekil adayına…
Veya…
Seçilemeyecek sıra burukluğuyla ileriye

dönük beklenti mahkûmiyetini yaşayan
vekil adayına kampanya yaptırmak zordur.

Hep öndeymiş gibi görünürler, “Pamuk
eller cebe” çağrısında kalabalığa gömülür-
ler.

� � �

Kampanya güzeldir de… Özü, gerçeği
paradır.

Örgütün kasası boşsa…
Partiliye, işçiye, esnafa bağış çağrısı

havada kalmışsa…
Kapıda hala alacaklılar varsa…
Gazete, TV’ye borç nedeniyle ilan veri-

lemiyorsa…
Araç süslenemiyor, bayrak-afiş bastırıla-

mıyorsa…
Kampanya lafta, seçim ortadadır.

� � �

Oylar sayılıp, sonuç çıktığında…
Diz dövme, ağıt yakma, onu- bunu suç-

lama boşa gözyaşıdır!

Seçim
kampanyası...

İzmir'in ünlü iş adamla-
rından Kemal Çolakoğlu ise
arka arkaya seçim vaatlerin-
de bulunan partilere yöne-
lik bir öneride bulundu.
Çolakoğlu, KDV’nin yüzde
18’den yüzde 15’e inmesi
gerektiğini söyledi.

Çolakoğlu, ''CHP'nin
ekonomik vaatlerini çok
başarılı ve doğru buluyo-
rum. Türkiye'de her parti-
nin böyle ekonomik net
hedefler koyması lazım.
İktidara gelirse uygularsa
iktidarda kalır.
Uygulamazsa bir daha hiç-
bir zaman iktidar olamaz.
Ben bu tür önerilerin deva-
mını bekliyorum. Yalnız
CHP'den değil AK
Parti'den de bekliyorum.
Niçin mesela bir Özal döne-
mindeki gibi bütün vergile-
rin yüzde 15'e indirilmesi
hedeflenmiyor. Kurumlar,
gelir, stopaj, KDV hepsini

yüzde 15 yap. Böyle hedef-
ler olması lazım.
Türkiye'nin orta sınıf sen-
dromunu atlatabilmesi için
bunlar şart. Gerçekleşebilir
vaatler. Kaynakta bulunur.
Yeter ki bütçeye sahip çıkıl-
dıktan sonra Türkiye'de 75
milyonun yarattığı çok iyi
önemli bir katma değer var.
Kaynak her zaman bulunur''
dedi.

Kemal Çolakoğlu, ''Yılın
3'te 1'lik kısmı durgun geçi-
yor. Seçim öncesi daha iyi
bir ekonomi beklentisi için-
deydik. Fakat özellikle mer-
kez bankası ve iktidar kay-
naklı tartışmalar sonucunda
ekonomi istenilen yere gele-
medi etkilendi. Doların da
daha sonra dünya piyasala-
rında yükselmesi nedeniyle
hala olumsuz etkilenme
devam ediyor. Seçimlerden
sonra uzun yıllardır
Türkiye'de olmayan bir
süreçle karşılaşacağız. 4 yıl
süre ile Türkiye'de seçim
olmayacak. Bu Türkiye için
inanılmaz bir fırsat'' dedi.

“Euro-dolar paritesi
ihracatçıyı etkiliyor”

İzmir Demir Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Şahin parti program-
ları hakkında yorum yap-
maktan kaçınırken, Türk
ekonomisinin önceki yıllara
göre büyümede biraz daha
gerilerde olduğunu belirtti.

Şahin, ''Türk ekonomisi
daha önceki yıllara göre
büyümede biraz daha geri-
lerdeyiz. Ancak dünya eko-

nomisindeki daralma da
hala devam ediyor.
Gelişmekte olan ülkeler de
bundan nasibini alıyor.
Döviz kurlarındaki dalga-
lanmaların ekonomiye etki-
sinin iki bacağı var bir ihra-
catçı bacağında düşünürsen
ülkeye olumlu yönleri var
ancak euro-dolar paritesin-
den baktığımız zaman, ihra-
catçı arkadaşlarımızın sıkın-
tıları da var çünkü biz ihra-
catımızın yüzde 60'a yakın

kısmını Avrupa Birliği ülke-
lerine euro bölgesine yapı-
yoruz. Dolayısı ile bu parite,
ihracatçı arkadaşlarımızı
olumsuz yönde etkiliyor.
Ayrıca tabii Türk özel sek-
törünün; ama iç piyasaya
ama dışarıdan temin ettiği
ciddi bir borcu var. Bu
kadar dalgalanma sonuç iti-
bari ile iş alemini olumsuz
yönde etkileyecektir'' dedi.

“KDV yüzde 15’e indirilmeli”

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com
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7Haziran’da gerçek-
leştirilecek olan mil-
letvekilliği seçimleri

öncesinde Ben TV İzmir
siyasetinin nabzını tutup,
siyasileri vatandaşlarla
buluşturmayı sürdürüyor. Üç
Gazeteci Bir Konuk, Rota
Siyaset ve Seçim Arenası programla-
rına katılan konuklar, hem kendilerini hem
de parti politikalarını anlatmayı sürdürüyor.

“En az 10’ar vekil çıkaracağız”
Üç Gazeteci Bir Konuk programına katılan

CHP İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı
Zeynep Altıok Akatlı, iddialı açıklamalarda
bulundu. Erol Yaraş ve Hamdi Türkmen’in
sorularını yanıtlayan Altıok Akatlı, partisinin
İzmir’in her iki bölgesinde de en az 10’ar mil-
letvekiline sahip olacağını iddia etti.

Akatlı, “Sadece emeklilere sunduğumuz 2
ikramiye bile yüzde 2 oy artışı getirdi ki daha
sokak çalışmaları bile başlamamıştı. Kaldı ki
sadece bununla da sınırlı değil, birçok katman-
larla kapsamlı bir proje getirmiş olduk. Yüzde

2’nin daha da artacağını
düşünüyorum. İktidar
bundan rahatsız oldu ve

bizi eleştirmeye başladı.
Eskiden hep bizi proje

getirmemek ve eleştirmekle
itham ederlerdi. Şimdi onlar

bu konumda. İzmir her dönem
yüksek oy oranlarına sahip olduğu-

muz bir ilimiz. İzmir’de yüksek oranda oy bek-
liyoruz. 50’lerin üzerinde, 60’ları göreceğiz. Biz
minimum 10’ar vekil diyoruz.“ dedi.

CHP Adayı Zeynep Altıok Akatlı, CHP’de
kontenjan ve ön seçim adayları arasında sorun
olduğu iddialarını da reddetti. Altıok Akatlı,
“Bizim adaylarımız arasında böyle bir hizipleş-
me, konumlama yok. Ben kendi bölgemizdeki
aday arkadaşlarımızla saha çalışmalarını ger-
çekleştireceğim.

Böyle bir şey yok. Ama bazen planlama
toplantılarında konuşmalar olabilir. Böyle bir
toplantının sızdırılmasıyla bu tarz konuşmalar
ortaya çıktı. Bu kalıcı bir şey değil. Tıpkı nasıl
uyumlu başladıysak, öyle de sürdüreceğiz. Bir
sıkıntı yok bence.“ dedi.
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Genel seçime kısa bir süre
kala siyasetin tansiyonu
yükseliyor. Adaylar ken-
dilerini ve partilerini
anlatmak için çabalarken,
rakip partileri eleştirmeyi
de ihmal etmiyor.

siyaset

MECLİS
ADAYLARI
ÖNCE

MECLİS
ADAYLARI
ÖNCE

MECLİS
ADAYLARI
ÖNCE

MECLİS
ADAYLARI
ÖNCE

MECLİS
ADAYLARI
ÖNCE DEDİLERDEDİLERDEDİLERDEDİLERDEDİLER

MECLİS
ADAYLARI
ÖNCE DEDİLER

CHP İzmir 1. Bölge 6. Sıra
Milletvekili Adayı, Ali Yiğit de,
kendisini ve CHP Seçim

Bildirgesi’ni Ben TV’de değerlendi-
ren isimler arasındaydı. Rota Siyaset
programına katılan Ali Yiğit, ön
seçimde kazandığı başarının, geçmiş-
te yaşadığı mağduriyetin karşılığı
olduğunu söyledi.

SHP’de ve ardından Meclis’e
giremediği dönem CHP’de siyaset

yaptığını ifade eden Ali Yiğit, parti-
sinden belediye başkan adayı göste-
rilmediği dönemde başka partiler-
den teklif aldığını, ancak bunlara ret
cevabı verdiğini söyledi.

Yiğit, “O zamanlar her şey iki
kişinin dudağı arasındaydı. Bu
nedenle belediye başkan adayı göste-
rilmedim. Demek ki bu süreci yaşa-
mam gerekiyormuş. 13 yıl boyunca
tüm enerjimi işlerime verdim ama

partimi unutmadım. Seçilemediğim
dönem diğer partiden arkadaşlar
adaylık teklif ettiler ama bu parti
benim çocuğum gibi. İnsanlar çocu-
ğuna kızabilirler ama zarar veremez-
ler. Uzak kalsam bile ilçeme gitti-
ğimde en büyük aidatın bana yazıl-
ması gerektiğini söyledim. Ön seçim
olunca da milletvekili aday adayı
oldum. İnsanlar geçmişteki mağduri-
yetimi gördüler ve oy verdiler. Bu
dönemde benim dışımda kime oy
vermesi gerektiğini soran partilileri-
mize de hep kadınlara oy vermeleri
tavsiyesinde bulundum.” dedi.

CHP’li Ali Yiğit, partisinin seçim
beyannamesine de çok güvendiğini
söylerken, sağlık sektörüne ilişkin
dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Sağlık işletmecisi olan Yiğit,
“Sağlıkta kalifiye insana çok büyük
ihtiyaç var. Yeteri kadar hemşiremiz
ve teknisyenimiz yok. Ebe bulamı-
yorsunuz. Çok ciddi bir açık var ve
bu açığın bir an önce kapatılması
gerekiyor. İzmir’in sağlık turizminde
atağa kalkması lazım ve bunun için
çalışacağım.” dedi.

“Sağlıkta çok büyük bir açık var”
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MHP Genel Başkan
Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Ahmet Kenan

Tanrıkulu, seçim kampanyasının
basın ayağına Ben TV’de katıldığı
Seçim Arenası programıyla başladı.
Tanrıkulu, AK Parti’nin seçim
beyannamesini sert sözlerle eleştirdi.
Tanrıkulu, 12 yılda Anayasa’nın AK
Parti tarafından tarumar edildiğini
söylerken, iktidarın toplumun her
kesimiyle kavgalı olduğunu iddia
etti. Tanrıkulu, AK Parti ve
CHP’nin seçim beyannamelerindeki
söylemlerin MHP’ye ait olduğunu
söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

“Biz asgari ücretten vergi alın-
maması gerektiğini 2007’de söyledik.
Bunu yine söylemeye devam ediyo-
ruz. Bakın yine emekliler ile ilgili 2
ikramiye diyorlar. Biz zaten ikramiye
ifadesini daha önce 13 maaş ismiyle
kullanmıştık.”

MHP’nin oylarının her ankette
daha yüksek çıktığını belirten
Tanrıkulu, koalisyon ortaklığı iddia-
larına da tepki gösterdi. Türkiye’yi
yönetecek oy istediklerini belirten
Tanrıkulu, AK Parti ve HDP’nin
gizli bir koalisyonu olduğunu dile
getirdi ve CHP’den HDP’ye yönelik
“Barajı geçmelerini isteriz.” açıkla-
malarına ateş püskürdü.

Tanrıkulu, “CHP’nin açıklamala-
rını çok naif buluyorum. CHP öte-
den beri hep kendisi dışındaki parti-
lerle ilgili böyle hoş ve romantik
düşüncelere sahip olmuştur. Siz
kendi gücünüzle iktidarı yenmeye
çalışmıyorsunuz da, umudunuzu bir
başka partiye bağlıyorsunuz. Böyle
bir şey olabilir mi? Önce bir kendini-
ze güveneceksiniz.” dedi.

CHP ve AK Parti’nin İzmir liste-
lerini de eleştiren Tanrıkulu,
“Takdir İzmirlilerin olacaktır. Sayın
Kılıçdaroğlu saygı duyduğumuz bir
isimdir ama yoğun programı nede-
niyle İzmir’e vakit ayırabileceğini
zannetmiyorum. Öte tarafta her
dönem iktidar partisi bir adayı
İzmir’e gelinlik kız gibi getirip koyu-
yorlar. Ertuğrul Bey geldi, baktılar
netice alamıyorlar Binali Bey geldi,
şimdi de Veysel Bey geldi. Veysel
Bey’in şanssızlığı şu ki gelir gelmez
makam arabasının fiyatıyla anılır
oldu. Arabasının kira bedelinin araç
bedelinden fazla olması talihsiz bir
durum. İzmir ile alakası olmayan
insanların İzmir’den aday gösteril-
mesini de ayrıca doğru bulmuyorum.
Hem İzmir’i gavur ve düşman göre-
ceksin hem de bakan getirip oy iste-
yeceksin. Bu durum etik değil.” ifa-
delerini kullandı.

“Türkiye’yi yönetecek
oy oranını istiyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge 3. sıra
Milletvekili Adayı Senem
Kılıç, Ben TV’de katıldığı
Seçim Arenası programında,
dikkat çekici açıklamalarda
bulundu.

Türkiye’nin zor bir dönem-
den geçtiğini ve bu nedenle
elini taşın altına koyma ihti-
yacı hissetmesiyle birlikte
günde 20 saat seçim çalışması
yaptığını belirten Kılıç, parti-
sinin sembolik bir tarih ola-
rak 3 Mayıs Türkçülük
Günü’nde açıkladığı
seçim beyannamesine
ilişkin şunları söyledi;

“Beyannamemiz,
Türkiye’nin kılcalın-
dan ana damarlarına,
ülkenin etnisite bak-
maksızın, dezavantaj-
lısından, en güçlü-
ye kadar dokuna-
cak şekilde hazır-
lanan beyan-
namemizde
toplumsal ona-
rım ve vizyon
aşısı bulunu-
yor. Sadece
büyük sana-
yicileri
değil,

ülkenin her kesimini düşün-
mek ve kucaklamak zorunda-
yız. Tarım politikalarımızdan
tutun da kamu çalışanlarına,
evlenecek çiftlere yardımdan,
kadınların sigorta primine ve
öğrencilerin ihtiyaçlarına
kadar her şey bu listede mev-
cut.”

Seçim çalışmalarından da
bahseden Kılıç, toplumun her
kesimiyle buluştuğunu, engel-
lilerle bir araya geldiğini ve
hallerde sık sık not tuttuğunu

söyledi. İzmir’e bulun-
duğu noktada navigas-
yon ihtiyacı hissetme-
yen, şoförü olmadan
da yönünü bulabile-
cek olan vekillerin
gerekli olduğunu
dile getiren Kılıç,
CHP ve AK Parti

adaylarının
ise bu ihti-
yacı karşı-
lamada
yetersiz
olduğu-
nu
söyledi.

“Navigasyonsuz
vekillere ihtiyaç var”

Ali
Yiğit

Zeynep
Altıok

Erol
Yaraş

Ahmet Kenan
Tanrıkulu

Senem
Kılıç

Hamdi
Türkmen

Burak
Cilasun



Daha temiz,
modern ve sağlıklı
sokaklar yaratmak,
mahallelerdeki fiziki
ve sosyal tüm eksikle-
ri tamamlamak ama-
cıyla, hizmet modeli-
mizi seferberliğe dö-
nüştürdük. Her hafta
farklı bir mahallede,
tüm uygulayıcı
müdürlüklerimizin
katılımı ile aynı anda
çalışma yaparak, ihti-
yaçları giderme kararı
aldık. Başkan Akpınar
"Mahallelerimizdeki sorunları biliyo-
ruz ve çözüm için özveriyle çalışıyo-
ruz" dedi.

Tüm teknik birimlerin katılımıyla
her ay bir mahalleye girerek tüm alt
yapı sorunlarını ve diğer eksikleri bir
kerede çözmeyi hedeflediğimiz hizmet
seferberliğimizi, bu kez Latife Hanım
Mahallesi'nde hayata geçirdik.
Çalışmalara, Fen İşleri, Park-

Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri, Spor,
Veteriner İşleri, Temizlik İşleri,
Ulaşım müdürlükleri başta olmak
üzere, 10'a yakın birimimiz katıldı. Ça-
lışmalar kapsamında muhtarlık ofisi
modern bir görünüme kavuşturuldu ve
eksikleri giderildi. Parklar temizlendi,
yenilendi. Ağaçlar budandı, bakımları
yapıldı. Parklarda yer alan spor aletle-
ri ve çocuk oyun grupları yenilendi.
Mahallede asfalt, ızgara bakımı, yol
bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Karşıyakamızı daha
temiz ve modern hale
getirmek için ilçemizin
dört bir tarafında temizlik
seferberliği başlattık.
Hijyen ve temizliği sürekli
olarak sağlamak adına
aralıksız sürecek kampan-
ya kapsamında, bozuk
olan yeraltı ve yer üstü
konteynerleri tamir edil-
di, bakımları yapıldı. İşlek
cadde ve sokaklar ilaçlı
suyla temizlenmeye baş-
landı. Daha temiz ve este-
tik görünüm için, işlek
noktalardaki çöp kutula-
rının üzeri suni çim mal-
zemeyle kaplandı. Çim
kaplama malzemeleri,
belediye şantiyesinde özel
olarak üretildi. Beledi-
yemiz bünyesindeki 5

süpürme aracı, vardiyalı
olarak gün boyu cadde ve
sokakları süpürürken,
konteyner yıkama aracı
da tüm çöp kutularını
yıkamaya ve haşerelere
karşı dezenfek-
te etmeye
başla-
dı.

Can dostlarımızın yaşam
şartlarını iyileştirmek için sür-
dürdüğümüz çalışmalar kapsa-
mında, kentimize ‘Pugedon’
isimli mama dönüşüm kutuları
kazandırdık. Türkiye’de sadece
birkaç belediye tarafından kul-
lanılan Pugedon’lar, İzmir’de ilk
kez Karşıyaka’da uygulamaya
alındı. Sisteme göre; hayvanse-
verler, güneş enerjisi ile çalışan
Pugedon’un bir haznesine su
döküyor, diğer yuvaya da pet
şişeyi atıyor. Bu işlem sonrasın-

da can dostlar için hazırlanan su
haznesine su dökülürken, her
boş pet şişenin dönüşüm hazne-
sine atılmasıyla birlikte de
mama yuvasına 4 gram mama
geliyor. Bu sayede hayvanlara
hem su hem de mama temin
edilirken, pet şişeler için de geri
dönüşüm sağlanıyor. İlk olarak
Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı
yanı ve Tersane Kafe’nin karşı-
sına yerleştirdiğimiz Puge-
don’ları önümüzdeki süreçte
daha da yaygınlaştıracağız.
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Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve dar
gelirli üniversite öğrencilerine 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 uygulamalarından biri oldu.

Karşıyakalı apartman sakinlerinin büyük
ilgi gösterdiği proje; taksi duraklarından mes-
lek odalarına, belediye çalışanlarından muh-
tarlara kadar farklı kesimlerin de desteğiyle
hızla büyüdü. Burs desteği verilen öğrencile-
rimizin 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 mutluluğu-
nu yaşadıklarını belirten Karşıyaka Belediye
Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Eğitimde
fırsat eşitliği yaratmak ve dar gelirli ailelerin
çocuklarına destek olmak, sosyal demokrat
belediyelerin ve duyarlı halk kitlelerinin
temel görevidir. Biz de bu projeyle Karşıyaka
Belediyesi ve Karşıyaka halkı el ele vererek,
Karşıyaka’nın Filizleri’ni geleceğe hazırlıyo-
ruz. Projemize destek olan her apartmanda;
maddi durumu yetersiz ve okumakta güçlük
çeken bir üniversite öğrencimize burs desteği
veriyoruz. Projeye katılmak isteyen apart-
manlar her bir öğrenci için belirlenecek
hesap numaralarına, 10 aylık eğitim sürecin-
de, her ay için, apartman başına 300’er liralık

burs bedeli yatırıyor. Hedefimiz; ailelerinin
maddi yetersizliği nedeniyle öğrenim gör-
mekte zorlanan ve belki de yakın zamanda
okulu bırakmak zorunda kalacak olan üniver-
site öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği
sağlamak ve geleceğimizin garantisi evlatları-
mızın meslek sahibi, ufku açık bireyler olarak
yetişmelerine imkan tanımaktır” dedi.

Proje kapsamında burs almaya hak kaza-
nan öğrencilerimiz de kendi aralarında seç-
tikleri temsilci grubu ile Karşıyaka Belediye
Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür
ziyaretinde bulundu.

Üniversiteliler, “Belediyemizin hayata
geçirdiği bu proje, bizler için oldukça anlamlı
ve örnek alınması gereken bir projedir.
Bizler, bize sahip çıkarak eğitimimize katkı
sağlayan Karşıyaka halkının sorumluluğunu
üzerimizde taşıyoruz. Daha fazla çalışmamız
gerektiğinin farkındayız. Başarıya ulaşmak

için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Burs
projesinin eğitim yaşamlarına önemli bir
katkı sunacağını dile getiren öğrenciler, pro-
jenin tüm belediyelere örnek olması gerekti-
ğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'dan övgü
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu da, projeye övgüler yağdırdı.
Kılıçdaroğlu, parti olarak eğitime önem ver-
diklerini ve bu yönde projeler ürettiklerini
söyledi. Projenin örnek bir uygulama olduğu-
nu belirten Genel Başkan Kılıçdaroğlu "Bir
çocuğumuzu bile rahat okuyabilecek mali
duruma kavuşturursak ne mutlu bize.
Karşıyaka Belediyemiz her apartman bir
öğrenci okutacak felsefesiyle çalışıyor ve çok
sayıda öğrenci burs alıyor. Amacımız çocuk-
larımızın maddi zorluğa düşmeden okuması-
dır" dedi.

Karşıyakalılara daha hızlı,
etkin ve kaliteli hizmet sunmak
amacıyla Çağrı Merkezi’ni devre-
ye soktuk. Artık Karşıyakalılar;
öneri, talep ve şikayetlerini 444
1 KSK (575) numaralı telefonu
arayarak anında belediyemize
iletebiliyor.

Gelen çağrılar, uzman ekip
tarafından ilgili müdürlüklere
yönlendiriliyor. Birimlerde
görevli Çağrı Merkezi sorumlula-
rı da öneri ve talepleri çözüme
kavuşturuyor ya da sorunun
neden çözülemediğini tespit edi-
yor. Sonuçlar yine telefonla,

çağrı sahiplerine bildiriliyor.
Vatandaşlar, Çağrı Merkezi saye-
sinde belediyeye gelip dilekçe
yazmaktan kurtulurken, sorunlar
dijital ortamda çözülüyor.

Ayrıca, hayata geçirdiğimiz
‘Engelsiz Mesaj’ uygulaması
sayesine, konuşma ve işitme
engelli vatandaşlarımız da Çağrı
Merkezi’nden yararlanabiliyor.
444 1 575 numaralı hatta kısa
mesaj göndererek istek, şikayet
ve önerilerini iletebilen dezavan-
tajlı vatandaşlarımız, yanıtlarını
da yine kısa mesaj yoluyla alı-
yor.

“Karşıyaka’nın Filizleri’ni Geleceğe Hazırlıyoruz - Her
Apartman ile Bir Öğrenci Okutuyoruz” projemizle 200 üniver-
siteli gencimize burs imkanı sağladık; Türkiye’ye örnek olduk.

Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde 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 yönetim anlayışımızla Avrupa’ya örnek gösterilmenin gururunu yaşadık.

ESDEM ilaç oldu
Karşıyakalıların hizmetine sunduğumuz “Evde

Sağlık Destek Merkezi” ile bir ayda 150 hastaya şifa
götürdük. Merkezimize başvuran ihtiyaç sahiplerini 2
günlük periyotlar halinde ziyaret eden doktor ve
hemşirelerimiz, ilk müdahaleyi ihtiyaç sahibi hastala-
rın evlerinde yaptı. Hastaların pansuman - yara bakı-
mı, kan basıncı takipleri, şeker - kolesterol bakımı ve
rutin kontrollerini yapan ekibimiz, gerek görmesi
durumda hastaları uzman hekimlerin bulunduğu has-
tanelere sevk etti.

Hastaların yakınlarına, hasta bakım eğitimi de
veren ESDEM çalışanları, gerek duyulması halinde
Karşıyaka Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile
birlikte hasta bezi, havalı yatak, pansuman malzeme-
si gibi birçok ihtiyacı da karşıladı. Ziyaretler esnasın-
da yapılan tespitler sonucunda psiko-sosyal sorunları
olan hastalara psikolog ve sosyolog desteği sağlan-
dı. Dezavantajlı ve engelli hastası bulunan ailelerin
de yararlanabildiği hizmete vatandaşlarımız; muhtar-
lar, dernekler, komşular ve bizzat Karşıyaka
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden ulaşabiliyor.

‘Al götür, oku getir’‘Al götür, oku getir’‘Al götür, oku getir’‘Al götür, oku getir’‘Al götür, oku getir’
İzmir'de ilk kez uygulanan "Al Götür, Oku Getir"

kampanyamız sayesinde, vatandaşlar en az maliyet-
le, daha fazla kitap okuma fırsatı yakalıyor. Maddi
gerekçelerle kitap alamayanlar da istedikleri kitaba
para ödemeden erişiyor. Ücretsiz kitap değişim
stantlarının sayısını kısa sürede artıracağız ve kam-
panyamızı kentin dört bir köşesine yayacağız.
Karşıyaka'yı kültürün başkenti yapmak için
yola çıktıklarını söyleyen Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu

Akpınar "Bilgi ne kadar çok pay-
laşılırsa o kadar değeri artar. Ne
kadar çok kişi kitap okursa
toplum o kadar gelişir.
İnsanlarımızın yaşam şartları-
nın zor olduğunu biliyoruz.
Gezi Parkı'nın bize öğrettiği
dayanışma ruhunu Karşıya-
kamızda yaşatacağız" dedi.

‘Al götür, oku getir’
Oda Orkestrası
kurduk
Oda Orkestrası
kurduk
Oda Orkestrası
kurduk
Oda Orkestrası
kurduk
Oda Orkestrası
kurduk
Türkiye’deki ilçe belediyeleri arasında bir ilke imza

atarak, kadrolu sanatçılardan oluşan, kalıcı bir oda
orkestrası kurduk.

Dünyaca ünlü Şef Rengim Gökmen’in süpervizörlü-
ğünü üstlendiği Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası
(KODA), geçen Ocak ayında muhteşem bir konserle
sanat yolculuğuna başladı. Gecede, Opera ve Tiyatro
Sahnesi'nin adı da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi ola-
rak değiştirildi.

Konser öncesinde düzenlenen törenle, Opera ve
Tiyatro Sahnesi'ne, klasik müziğin Türkiye'deki öncüle-

rinden merhum şef Hikmet Şimşek'in adı verildi. Sanat
Merkezi'nin girişinde bir de Şimşek'in büstü açıldı.
Yaklaşık iki saat süren konseri, dünyaca ünlü Şef
Rengim Gökmen yönetti. Konserde, ünlü besteciler
Mozart’ın Piyano Konçertosu ve Çaykovski’nin de
Serenad’ı seslendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konser için
gönderdiği mesajda "Sanata ve sanatçıya verilen öne-
min giderek azaldığı günümüzde, Karşıyaka
Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmet önemli ve
anlamlıdır. Örnek olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Çocuklar bu
kulüpte buluşuyor

Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkı
sunmak amacıyla kurduğumuz Çocuk Kulübü, bin üyeye
yaklaştı. Karşıyaka’da yaşayan 7-14 yaş grubundaki her
çocuğun hiçbir ücret ödemeden üye olabildiği kulüpte,
hem eğitici hem de eğlendirici etkinlikler gerçekleştirili-
yor. Farklı ilgi alanlarına göre karikatür, satranç gibi
ücretsiz kurslar açılıyor, yarışma ve söyleşiler düzenleni-
yor. Kulüp etkinliklerine katılan çocuklarımız; kentlilik
bilincini, dayanışmayı ve paylaşmayı öğreniyor.

Belediyemiz tarafından sağlanan imkanlar sayesinde,
Çocuk Kulübü üyeleri kendi aylık gazetelerini yayınlıyor.
Kulüp üyesi miniklerden oluşan yayın kurulunca hazırla-
nan gazetede, çocukların yazı, resim ve şiirlerine de yer
veriliyor. Ayrıca, Çocuk Kulübü ailesine katılan yaklaşık
120 işyeri, kulüp üyelik kartına özel indirim imkanları
sağlıyor.

Oda Orkestrası
kurduk

Mutluluk Ormanı büyüyor
Bu kez hedef: 15 bin ağaç

Latife Hanım’ın yüzü güldü
Hedef daha temiz Karşıyaka

İzmir’de ilk kez:
Mama dönüşüm kutusu

Karşıyakamızda evlenen
her bir çift için bir fidan dike-
rek geliştirdiğimiz Mutluluk
Ormanı’nda bir yılda 10 bin
ağacı toprakla buluşturduk.
25 dönümlük alanda dikim
kapasitesini dolduran orma-
nın ikincisini de Zübeyde
Hanım Mahallesi’nde kur-
duk. 20 dönümlük alan üzeri-
ne oluşturulan ikinci
Mutluluk Ormanımızı, Dünya
Ormancılık Günü ve Orman
Haftasında, coşkulu bir
törenle açtık. İlk etapta bin

fidanı toprakla buluşturduğu-
muz törene çocukları ile bir-
likte katılan Karşıyakalılar da
heyecanımıza ortak oldu.
İkinci Mutluluk Ormanımıza
bir yılda 15 bine yakın ağaç
dikmiş olacağız. Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin
Mutlu Akpınar “Doğanın
katledilmediği bir kent yarat-
mak için mücadele ediyoruz.
Mutluluklarımızı, ağaç sevgisi
ile birleştirdik ve Mutluluk
Ormanı oluşturduk. Şimdi
ikincisini de kurduk” dedi.

Töreni yöneten Yerel ve Bölgesel Otoriteler
Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu
"Karşıyaka’daki yerel yönetim hizmetlerinin sadece
Türkiye'deki belediyelere değil, sorumluluğumuz altın-
daki 800 milyon nüfusu kapsayan 200 bini aşkın beledi-
yeye de örnek olmasını ümit ediyorum" yorumunu yaptı.
Diğer aday kentlerin temsilcilerinin de katıldığı törende
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın
yaptığı sunum beğeni kazanırken, özellikle belediyemi-
zin "Her Apartman ile Bir Öğrenci Okutuyoruz" projesi

dikkat çekici bulundu.

EGE’DE İLK KEZ
Karşıyaka’nın Ege

Bölgesi’nde “12 Yıldız
Şehri” unvanına sahip
ilk belediye olduğunu
belirten Başkan
Akpınar "Avrupa'nın
en prestijli ödülünü
Karşıyaka'ya getirdiği-
miz için mutluyuz,

gururluyuz. Halkın
içinde, her kesime doku-

nan ve toplumu kucakla-
yan yönetim anlayışımız

Avrupa Konseyi tarafından
ödüle layık görüldü. İlçemiz artık

Avrupa'nın yıldız kentleri arasına girdi.
Paris aşıklar kentidir. Ancak içinde ‘aşk’ kelimesi geçen
tek kent Karşıyaka’dır. Bu ödülün, yatırımlar ve gelişim
konusunda Karşıyakamıza yeni imkanlar sağlayacağını
düşünüyorum. Başta "Her Apartman ile Bir Öğrenci
Okutuyoruz" projemiz olmak üzere, hizmetlerimizin
örnek gösterilmesi de gurur verici. Karşıyaka halkımız
ile birlikte daha iyilerini yapmak için çalışacağız" dedi.

Çağrı Merkezi hizmetinizde

Hizmet kalitemizi yükseltmek ve engelli vatan-
daşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için haya-
ta geçirdiğimiz çalışmalar kapsamında, belediye
personelimiz “İşaret Dili” eğitimi almaya başla-
dı. Her müdürlüğümüzden en az iki personel
işaret dilini öğrenecek ve belediyemize gelen
engelli vatandaşlarımızla daha rahat iletişim
kurulacak.

İşaret Dili Uzmanı Sevim Bilici tarafından veri-
len eğitimler 3 ay sürecek. Vatandaşlarla bire bir
iletişim halinde olan 50’nin üzerinde bele-
diye personelimiz ile Kent AŞ’nin sosyal
tesislerinde çalışan restoran
görevlilerimiz, haftada iki
gün, toplam 4 saat işaret
dili eğitimi alıyor. İşaret
dilini öğrenen çalışanları-
mız sayesinde, işitme ve
konuşma engeli bulunan
vatandaşlarımıza daha kaliteli
hizmet verilecek. Eğitimin ilk
dersine katılan Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin
Mutlu Akpınar, engelli yurt-
taşların ihtiyaçlarına önem ver-
diklerini, yaşam kalitesini arttırmak
için çalıştıklarını söyledi.

Belediye çalışanları
‘işaret dili’ öğreniyor

Her apartman ile
bir öğrenci okutuyoruz
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Avrupa artık
KARŞIYAKALI

Karşıyaka’ya üniversite müjdesi
Karşıyaka’nın yıllardır süren üniversite hayalini ger-

çeğe 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 yüksek-
okulu ile sağlık polikliniği ve diş polikliniği kurulması
için protokol imzaladık. Karşıyakamız bu sayede hem
'Üniversite Kenti' olacak hem de sağlıkta markalaşa-
cak. Karşıyakamızı üniversiteye kavuşturacak protokol;
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Ege Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ve hayırsever
Ayşe Necla Karadavut adına Av. Süleyman Okay tara-
fından imzalandı. Protokole göre; Anadolu Caddesi
üzerindeki araziye, yükseköğretim binası ve spor komp-
leksi inşa ettirilecek. Ege Üniversitesi burada Sağlık
Bilimleri Fakültesi ve buna bağlı meslek yüksekokulu
ile sağlık polikliniği ve diş polikliniği kuracak.

"Bisikletli Zabıta
Timi" iş başında

Karşıyakamızda
işlek cadde ve sokak-
lar, yoğun ana arter-
ler ile araçların gir-
mekte zorlandığı
sokaklarda hizmet
vermek üzere kurdu-
ğumuz Bisikletli
Zabıta Timi, kaldırım
işgali ve işporta gibi
sorunlarla mücadele-
de önemli bir rol üst-
lendi. Çarşı, sahil
bandı ve metro istas-
yonu civarında görev
yapan 10 kişilik ekip, bir yılda
bine yakın olaya müdahale etti.
Gece gündüz görevde olan
Bisikletli Zabıta Timi; işportacı-
lar, dilenciler ve kaldırım işgalle-
rine geçit vermezken, kent este-
tiğini bozan pek çok sorunun

çözülmesini sağladı. Halkın huzu-
ru için faaliyetlerini sürdüren
ekip, vatandaşlardan gelen şika-
yetlere anında müdahalede
bulunmasıyla da beğeni topladı.
Karşıyakalılar, Bisikletli Zabıta
Timi’nin hizmetlerinden çok
memnun kaldı.

Kadının emeği değer kazanacak
Karşıyakalı kadınların sosyal

yaşama ve üretim sürecine daha
fazla katılmasını sağlamak ama-
cıyla “Üretici Kadın
Kooperatifi” kurduk. İhtiyaç
sahibi bin kadın, el emeği göz
nuru ile hem üretecek
hem de bunları sata-
rak aile ekonomi-
sine katkıda
bulunacak.
Karşıyaka
Belediye
Başkanı
Hüseyin
Mutlu
Akpınar
“Yaşamın
her alanında
yanımızda
olan kadınları-

mızı üretime teşvik edeceğiz ve
aile ekonomilerine de katkı sağ-
layacağız” dedi. Demirköprü
Mahallesi’nde belediyemize ait
müstakil binada faaliyet göstere-
cek olan kooperatif, coşkulu bir

törenle açıldı. Kurdele
kesiminden önce

Belediye Ritim
Grubu ve

Bostanlı
Mahalle
Merkezi
Korosu şar-
kılar söyledi.
Açılış kurde-
lesini de
Başkan

Akpınar ve
kooperatife üye

kadınlar kesti.

Eğitim yuvalarına
dev yatırım

Karşıyaka Belediyesi’nin
eğitime ve eğitim kurumlarına
destek için yürüttüğü çalışma-
lar kapsamında, son 1 yılda
Karşıyaka sınırlarındaki okulla-
ra toplam 2 milyon liralık yatı-
rım yaptık. 22 okul; yolundan
basketbol sahasına, tiyatro
salonundan sınıflarına kadar
bakım ve onarımdan geçirildi,
eksikleri tamamlandı. Başkan
Akpınar “Geleceğimizin temi-
natı çocuklarımıza iyi bir eği-
tim imkânı sağlamak için hiz-
met etmeye devam edeceğiz”
dedi. Yaklaşık bir yıllık çalış-
malar sonucunda, Fen İşleri,
Park ve Bahçeler ile Destek
Hizmetleri Müdürlükleri tara-
fından 22 okulun fiziki ve sos-
yal eksiklikleri giderildi. Eğitim
kurumlarının ihtiyacına yönelik

olarak yolları yapıldı,
duvarları boyandı,
bahçe ve çevre düzenle-
meleri gerçekleştirildi,
tuvaletleri yenilendi,
istinat duvarları örüldü,
spor alanları, basketbol
sahaları elden geçirildi,
çocuk oyun parkı ve
zeminin kauçuk döşeme
işleri yapıldı. Mürşide
Altınçubuk Ortaokulu, Kazım
Dirik Ortaokulu ve TOKİ
Karşıyaka Belediye İlkokulu’na
konferans salonları kazandırıl-
dı. Ayrıca, son dönemde okul
çevrelerinde artış gösteren
uyuşturucu madde satışı ve
kavga olaylarına önlem almak
için de kentimizin risk taşıyan
bölgelerindeki 25 okula güven-
lik görevlisi tahsis ettik.

Her apartman ile
bir öğrenci okutuyoruz
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GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Çeşme’nin meşhur Aya
Yorgi Koyu'nun ünlen-

mesinde en çok paya
sahip olan şüphesiz ki
turkuaz renkli, adeta
bir havuza benzeyen

denizi ve sabaha kadar
süren kaliteli eğlencesi-

dir. Denizin ve plajın
kalitesinin farkına

varan yatırımcılar da
bu harika koyu değer-
lendirerek, ülkenin en

şık plaj kulüplerini
buraya taşıdı. Ancak bu

eşsiz koy, günümüzde
tamamen yok olma

tehlikesiyle karşı
karşıya...

Çeşme’nin en önemli cazi-
be merkezi Ayayorgi, uzun

bir süredir konuşulan ancak
uygulama aşamasına henüz
geçilmeyen “imara açılma”

tehlikesiyle savaşıyor. 5 bin-
lik, 10 binlik ve 25 binlik

planları hazır olan bu proje-
nin gerçekleşmesi durumun-

da hem bölgeden geçimini
sağlayan yüzlerce kişiyi, hem

de çevrede bulunan doğal
güzellikleri ciddi bir mağdu-

riyet bekliyor. Ancak
Ayayorgi’nin imara açılması-
nın karşısında bazı engeller

bulunuyor. Bölgenin yapısın-
da tescilli eserlerin olması ve

yönetmelikte yer alan Kıyı
Kanunu bu kararın çıkması-
nın bir nebze de olsa önüne

geçiyor.
Kıyı Kanunu’na göre;

yapılaşmanın denizden 100
metre sonra başlaması ve

bölgede bulunan duvarların
yıkılması gerekiyor. Ancak
tescilli eserler olduğu için

bu uygulama gerçekleş-
miyor. Bölgenin imara

açılması söz konusu
olursa bu durumun

ciddi davalara sebep
olabileceği belirtili-

yor. Çeşme
Belediyesi’nin

onayı sadece par-
selasyonda bulu-
nuyor. Son sözse
Tabiat Varlıkları-

nı Koruma
Kurulu’nda.

Kurulun verece-
ği karar

Çeşme’nin kaderi
için hayati önem
taşıyor. Bu proje

uygulanırsa ne
yazık ki ortada

Ayayorgi diye bir
şey kalmıyor.

Biz de Ben HABER
olarak bu kararı hem

Ayayorgi’deki işletmeci-
lere hem de çevrecilere

sorduk. Bakın nasıl
yanıtlar aldık…

“OTEL
SAHİPLERİ

ÇOK ŞEY
KAYBEDER”
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Marrakech Beach Club’ın
Sahibi Mehmet Özener:

Çok çevreci bir yaradılışım olduğu söylenemez.
Olaya ben sektörüm ve Çeşme turizmi açısından bak-
mak istiyorum. Özellikle son 15 senedir Çeşme’de
Ayayorgi diye inanılmaz bir koy var. Ve Times dergi-
sinde dünyada görülmesi gereken 100 adresten biri
olarak gösteriliyor. Hem de 33. sırada… Çeşme’nin
eğlence hayatı Ayayorgi’de dönüyor. Çeşme’de 10
sene 4-5 otel varken şimdi 300-400 kadar otel oldu-
ğunu duyuyorum. Bu otelleri dolduran da yüzde 70’e
yakın Ayayorgi koyu. Marrakech açıldığı zaman
gerek otel sahipleri, gerekse müdürlerinden aldığım
mail ve telefonlardan bunu anlıyorum. “Hadi açın
artık, otel dolsun” gibi çok tatlı yorumlar alıyorum.
Bu hem bizim için hem de genel anlamda Ayayorgi
için çok keyif verici bir şey. Benim bildiğim burada 5-
6 parsel var sahipleri farklı olan. Zaten her kulübün
patronu ya da mülk sahibi ayrı olduğu için. Burada
öyle bir imar durumu söz konusu olursa burada ciddi
bir yapılaşma olacak. Şuna da karşı değilim aslında,

burada tek, büyük ve bir otel açılsa o zaman durum
farklı. Ona çok karşı olduğum söylenemez. Ben kali-
teli olan turizmin, Çeşme’ye kaliteli turist getirip
para bırakacağı düşüncesindeyim. Bu röportajı oku-
yanlar “Ayayorgi’de kulübü var tabii imara açılmasın
diyecek” mantığında bakmasın. Biz bugün varız
yarın yokuz. Ama Ayayorgi’de denizden baktığınız
zaman 5 tane kahverengi çatılı site görünmemeli. Bu
çok kötü ve aptalca bir görüntü. Böylesine bir beton
yığınının Ayayorgi’de olmasını doğru bulmuyorum.
Sonuçta buradan denize giriyorsunuz. Peki o sitenin
önünden nasıl denize girilecek, çok merak ediyorum.
Yani ben Ayayorgi’nin imara açılmasını çok doğru
bulmuyorum. Ama dünyada rant diye bir gerçek var.
Dünyada rant olduğu sürece, şimdi açılmasa 5-10
sene sonra açılacaktır. Ayayorgi, Çeşme’nin turizmini
yönlendiren, her sezon başı bizleri toplayıp teşekkür
edilen bir bölge. Ama bunlar unutuluyor, Ayayorgi
gürültü yapılan bir yer gibi yansıtılıyor. Ama şu unu-

tulmasın, Ayayorgi kapatılırsa acaba o otelleri kim
dolduracak? Burada yat turizmi yok, burada Meryem
Ana da yok. Buraya gelen insanlar denize girmek ve
eğlenmek için geliyor. Gündüz güneşlenmeye, gece
şımarmaya, deşarj olmaya geliyorlar. Hadi bakalım
Çeşme’deki, Ayayorgi’deki clubları kapatın.
Çeşme’nin turizmi nasıl etkilenecek? Burası artık
Gönen mi olur, Altınoluk mu olur göreceğiz… Bunu
çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Bunu kimse ukala-
lık olarak değerlendirmesin. Ayayorgi, herhangi bir
sebeple kapatılır ya da imara açılır ve susturulursa
ben Çeşme’deki otel sahiplerinin çok şey kaybedece-
ğine inanıyorum. İşte o zaman Çeşme’ye çok zor geli-
nir. Biri de bana desin ki; Çeşme’ye şu yüzden gelinir.
Koylar mı var, yat turizmi mi var, Efesi mi var, kaplı-
ca turizmi mi var? Hiçbir şeyi yok. Çeşme’nin sadece
inanılmaz bir tabiatı ve inanılmaz bir denizi var.
Bodrum ile kafa kafaya yarışan bir gece hayatı var.
Ben bu yüzden imara açılmasına karşıyım.

Çok çevreci bir yaradılışım olduğu söylenemez.
Olaya ben sektörüm ve Çeşme turizmi açısından bak-
mak istiyorum. Özellikle son 15 senedir Çeşme’de
Ayayorgi diye inanılmaz bir koy var. Ve Times dergi-
sinde dünyada görülmesi gereken 100 adresten biri
olarak gösteriliyor. Hem de 33. sırada… Çeşme’nin
eğlence hayatı Ayayorgi’de dönüyor. Çeşme’de 10
sene 4-5 otel varken şimdi 300-400 kadar otel oldu-
ğunu duyuyorum. Bu otelleri dolduran da yüzde 70’e
yakın Ayayorgi koyu. Marrakech açıldığı zaman
gerek otel sahipleri, gerekse müdürlerinden aldığım
mail ve telefonlardan bunu anlıyorum. “Hadi açın
artık, otel dolsun” gibi çok tatlı yorumlar alıyorum.
Bu hem bizim için hem de genel anlamda Ayayorgi
için çok keyif verici bir şey. Benim bildiğim burada 5-
6 parsel var sahipleri farklı olan. Zaten her kulübün
patronu ya da mülk sahibi ayrı olduğu için. Burada
öyle bir imar durumu söz konusu olursa burada ciddi
bir yapılaşma olacak. Şuna da karşı değilim aslında,

burada tek, büyük ve bir otel açılsa o zaman durum
farklı. Ona çok karşı olduğum söylenemez. Ben kali-
teli olan turizmin, Çeşme’ye kaliteli turist getirip
para bırakacağı düşüncesindeyim. Bu röportajı oku-
yanlar “Ayayorgi’de kulübü var tabii imara açılmasın
diyecek” mantığında bakmasın. Biz bugün varız
yarın yokuz. Ama Ayayorgi’de denizden baktığınız
zaman 5 tane kahverengi çatılı site görünmemeli. Bu
çok kötü ve aptalca bir görüntü. Böylesine bir beton
yığınının Ayayorgi’de olmasını doğru bulmuyorum.
Sonuçta buradan denize giriyorsunuz. Peki o sitenin
önünden nasıl denize girilecek, çok merak ediyorum.
Yani ben Ayayorgi’nin imara açılmasını çok doğru
bulmuyorum. Ama dünyada rant diye bir gerçek var.
Dünyada rant olduğu sürece, şimdi açılmasa 5-10
sene sonra açılacaktır. Ayayorgi, Çeşme’nin turizmini
yönlendiren, her sezon başı bizleri toplayıp teşekkür
edilen bir bölge. Ama bunlar unutuluyor, Ayayorgi
gürültü yapılan bir yer gibi yansıtılıyor. Ama şu unu-

tulmasın, Ayayorgi kapatılırsa acaba o otelleri kim
dolduracak? Burada yat turizmi yok, burada Meryem
Ana da yok. Buraya gelen insanlar denize girmek ve
eğlenmek için geliyor. Gündüz güneşlenmeye, gece
şımarmaya, deşarj olmaya geliyorlar. Hadi bakalım
Çeşme’deki, Ayayorgi’deki clubları kapatın.
Çeşme’nin turizmi nasıl etkilenecek? Burası artık
Gönen mi olur, Altınoluk mu olur göreceğiz… Bunu
çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Bunu kimse ukala-
lık olarak değerlendirmesin. Ayayorgi, herhangi bir
sebeple kapatılır ya da imara açılır ve susturulursa
ben Çeşme’deki otel sahiplerinin çok şey kaybedece-
ğine inanıyorum. İşte o zaman Çeşme’ye çok zor geli-
nir. Biri de bana desin ki; Çeşme’ye şu yüzden gelinir.
Koylar mı var, yat turizmi mi var, Efesi mi var, kaplı-
ca turizmi mi var? Hiçbir şeyi yok. Çeşme’nin sadece
inanılmaz bir tabiatı ve inanılmaz bir denizi var.
Bodrum ile kafa kafaya yarışan bir gece hayatı var.
Ben bu yüzden imara açılmasına karşıyım.

Çok çevreci bir yaradılışım olduğu söylenemez.
Olaya ben sektörüm ve Çeşme turizmi açısından bak-
mak istiyorum. Özellikle son 15 senedir Çeşme’de
Ayayorgi diye inanılmaz bir koy var. Ve Times dergi-
sinde dünyada görülmesi gereken 100 adresten biri
olarak gösteriliyor. Hem de 33. sırada… Çeşme’nin
eğlence hayatı Ayayorgi’de dönüyor. Çeşme’de 10
sene 4-5 otel varken şimdi 300-400 kadar otel oldu-
ğunu duyuyorum. Bu otelleri dolduran da yüzde 70’e
yakın Ayayorgi koyu. Marrakech açıldığı zaman
gerek otel sahipleri, gerekse müdürlerinden aldığım
mail ve telefonlardan bunu anlıyorum. “Hadi açın
artık, otel dolsun” gibi çok tatlı yorumlar alıyorum.
Bu hem bizim için hem de genel anlamda Ayayorgi
için çok keyif verici bir şey. Benim bildiğim burada 5-
6 parsel var sahipleri farklı olan. Zaten her kulübün
patronu ya da mülk sahibi ayrı olduğu için. Burada
öyle bir imar durumu söz konusu olursa burada ciddi
bir yapılaşma olacak. Şuna da karşı değilim aslında,

burada tek, büyük ve bir otel açılsa o zaman durum
farklı. Ona çok karşı olduğum söylenemez. Ben kali-
teli olan turizmin, Çeşme’ye kaliteli turist getirip
para bırakacağı düşüncesindeyim. Bu röportajı oku-
yanlar “Ayayorgi’de kulübü var tabii imara açılmasın
diyecek” mantığında bakmasın. Biz bugün varız
yarın yokuz. Ama Ayayorgi’de denizden baktığınız
zaman 5 tane kahverengi çatılı site görünmemeli. Bu
çok kötü ve aptalca bir görüntü. Böylesine bir beton
yığınının Ayayorgi’de olmasını doğru bulmuyorum.
Sonuçta buradan denize giriyorsunuz. Peki o sitenin
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Çeşme çok ciddi bir alternatif turizm çeşitlilik
imkanımız olmakla beraber şu anda da biraz butik

otellere sıkışmış durumda. Keşke 40 bin yatak kapasi-
temiz olsa fakat bu da Antalya'da gördüğümüz daha
kitlesel yoğun bir turizm. Öyle olduğunda da bunun
yerele çok faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
genellikle büyük oteller her şey dahil sistemlerle
bulunduğu mekanı satarlar ve gelen insanlar da öde-
dikleri para karşılığında zamanının büyük çoğunluğu-
nu orda geçirme eğilimindeler. Hele günümüz ekono-
mik koşullarında. Dolayısıyla benim yerli esnafımı da
çok büyük katkısı olmuyor böyle durumlarda. İşte
memleketin imar planları, ekonomisi, her şeyi birlikte
düşünülerek, disiplinler arası bakış açılarıyla çalışıldı-
ğında, şeffaf olduğunda, halka danışıldığında bunların
önüne geçilebilir. Çeşme’de yıllardan beri yapılan bir
yanlış var. Bu, rant kapılarını da bize yönelik olumsuz

etkilemiş. Çünkü verimli, tarımsal nitelikli toprakları
her zaman imara açmışlar, daha sert, kayalık zeminde-
ki yamaçları bırakmışlar. Ve günümüzde bununla ilgili
çok ciddi bir şekilde çevre sorunu yaşadığımız RES’ler
var. Tarımsal toprakları imara açıyorsunuz, tepeler
boş ve plansız kalıyor. Böyle olunca da ‘burada rüzgar
var RES kuralım’ denerek yerleşim alanlarının içine
RES’ler kurulmaya çalışılıyor.

Bunlar öngörülerek planlansa böyle problemlerle
karşılaşmayız. Ben çevre ve planlar konusunda gelecek
adına kaygılıyım. Çünkü çok ehil ellerde olduğunu
düşünmüyorum. Birkaç kişinin elinde kaldığında konu

zaten hemen tekelleşiyor. Sonraki süreçte bürok-
rasideki tekelleşmelere de dönüyor. Birkaç fir-

manın egemenliğine dönüşüyor.
Dolayısıyla ben herkesin bundan

zarar gördüğünü ve bir-

kaç kişinin cebini
doldurduğunu düşünü-
yorum. Çeşme’nin soru-
nu çok. Sahiller, plajlar
özel mülkiyetlere devre-
dildiğinde bizim denize
girecek yerimiz kalma-
yacak. Oysa olması
gereken asla bu değil.

Planlar çıktıktan son-
raki felaketler daha ciddi
boyutlara ulaşıyor. Bir kere
plan çıktığında ve izinler alındı-
ğında kimsenin o bölgenin doğal yapısını
bozmadan inşaat yapmaya özen göstermediğini
görüyorum. Çeşme’de bugün dağlar oyuluyor, çok
kötü görüntülerle yollar açılıyor. Bir evin bahçesinin

doğal bitki örtüsü yok edilip yerine
palmiye dikiliyor. Planlar, metrekareye
düşen insan sayısına göre değil, bölge-
nin rahat kullanımı göz önünde bulun-
durularak hazırlanmalı. 10 dönümlük
bir araziye bugün bir ev, bir çiftlik evi
yaparsanız belki 10 milyon euroya satar-
sınız. Aynı yere beton kutularla 3-5 katlı
apartmanlar yaparsanız o kadar kazanç
bile sağlayamazsınız. İmara açılsa bile o
bölge beachlerin olduğu yere kadar
gelmez. Kıyı şeridindeki yapılaş-
mada mevzuatlar ve kanunlar
gereği. Fakat üst tarafı tabii
evlerle dolacaktır. Orada
yaşayan yerleşimciler de

halk da kullanacaktır. Yollarında da
çok ciddi sıkıntılar var. Yazın her
gelen yaşıyordur. Tek şeritli bir
yolda 24 saate varan yoğun bir tra-
fik var. O nedenle doğru planlan-
malı. Çünkü arzu ettiğimiz turizm
felakete dönüşüyor ve biz felaket
turizmi yaşıyoruz. Ayayorgi, popü-
ler kültüre hizmet eden bir bölge
ama aslında herkesin gözbebeği,
herkes çok seviyor. Yine
gideceklerdir ancak
betonlaşmış bir
Ayayorgi görecek-
lerdir.

Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi – Çevre
ve Proje Uzmanı Esen Fatma Kabadayı;
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Sadece Ayayorgi değil, tüm doğal güzelliği olan

koyların imara açılması ciddi sıkıntılara neden olabilir.
Türkiye bir turizm ülkesidir. Biz sanayi olarak diğer gelişmiş

ülkelerin gerisinde kaldığımız için turizm gelirimiz çok yoğun.
Bence dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Doğal güzellikle-

rin imara açılması başlıbaşına bir hata. Geçenlerde
Cennet Koyu’na gittim mesela orası da imara

açılmış. Bu güzellikler çok büyük bir kayıp.
Ayayorgi de Çeşme’nin en özel koyu. Çeşme

zaten Ayayorgi sayesinde ünlü olmuştur.

1500 AİLE PARA KAZANIYOR
Tabii yapılaşmanın olduğu bölgelerde de

ne yazık ki aynı doğrultuda çevre kirliliği de
artıyor. Burası aslında mavi bayraklı bir koy-
dur. Ancak betonlaşma arttıkça kirlilik de
artıyor, hem çevresel hem de görüntü açısın-
dan çirkin bir ortam oluşuyor. Sadece bu
koyda 6 tane işletme var. İşverenler burada
yaklaşık 500-600 kişiye iş imkanı sağlıyor.
Doğal olarak da bin 500 aile, kömürcüsü,

manavı, kasabı bu işletmeler sayesinde para
kazanıyor. Burası o açıdan çok önemli bir

gelir kapısı. Bu arada şu bir gerçek Ayayorgi’de
imar çalışmaları başladı bile. Villalar yapılıyor, oteller de yapıla-

cak. Artık bu durumun önüne geçilemeyecek. Bu gidişle
Ayayorgi’yi kötü günler bekliyor. Burası bir eğlence merke-
zi sonuçta. İnsanlar buraya eğlenmek için geliyor.

Burada eğlence biterse, insanlar gelmez. Aklın
yolu bir. Ne yazık ki doğayı katlede

katlede denize kadar
geldiler.
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“OTEL
SAHİPLERİ

ÇOK ŞEY
KAYBEDER”

Paparazzi
İşletme
Müdürü

Ümit
Çakmak;

Çok çevreci bir yaradılışım olduğu söylenemez.
Olaya ben sektörüm ve Çeşme turizmi açısından bak-
mak istiyorum. Özellikle son 15 senedir Çeşme’de
Ayayorgi diye inanılmaz bir koy var. Ve Times dergi-
sinde dünyada görülmesi gereken 100 adresten biri
olarak gösteriliyor. Hem de 33. sırada… Çeşme’nin
eğlence hayatı Ayayorgi’de dönüyor. Çeşme’de 10
sene 4-5 otel varken şimdi 300-400 kadar otel oldu-
ğunu duyuyorum. Bu otelleri dolduran da yüzde 70’e
yakın Ayayorgi koyu. Marrakech açıldığı zaman
gerek otel sahipleri, gerekse müdürlerinden aldığım
mail ve telefonlardan bunu anlıyorum. “Hadi açın
artık, otel dolsun” gibi çok tatlı yorumlar alıyorum.
Bu hem bizim için hem de genel anlamda Ayayorgi
için çok keyif verici bir şey. Benim bildiğim burada 5-
6 parsel var sahipleri farklı olan. Zaten her kulübün
patronu ya da mülk sahibi ayrı olduğu için. Burada
öyle bir imar durumu söz konusu olursa burada ciddi
bir yapılaşma olacak. Şuna da karşı değilim aslında,

burada tek, büyük ve bir otel açılsa o zaman durum
farklı. Ona çok karşı olduğum söylenemez. Ben kali-
teli olan turizmin, Çeşme’ye kaliteli turist getirip
para bırakacağı düşüncesindeyim. Bu röportajı oku-
yanlar “Ayayorgi’de kulübü var tabii imara açılmasın
diyecek” mantığında bakmasın. Biz bugün varız
yarın yokuz. Ama Ayayorgi’de denizden baktığınız
zaman 5 tane kahverengi çatılı site görünmemeli. Bu
çok kötü ve aptalca bir görüntü. Böylesine bir beton
yığınının Ayayorgi’de olmasını doğru bulmuyorum.
Sonuçta buradan denize giriyorsunuz. Peki o sitenin
önünden nasıl denize girilecek, çok merak ediyorum.
Yani ben Ayayorgi’nin imara açılmasını çok doğru
bulmuyorum. Ama dünyada rant diye bir gerçek var.
Dünyada rant olduğu sürece, şimdi açılmasa 5-10
sene sonra açılacaktır. Ayayorgi, Çeşme’nin turizmini
yönlendiren, her sezon başı bizleri toplayıp teşekkür
edilen bir bölge. Ama bunlar unutuluyor, Ayayorgi
gürültü yapılan bir yer gibi yansıtılıyor. Ama şu unu-

tulmasın, Ayayorgi kapatılırsa acaba o otelleri kim
dolduracak? Burada yat turizmi yok, burada Meryem
Ana da yok. Buraya gelen insanlar denize girmek ve
eğlenmek için geliyor. Gündüz güneşlenmeye, gece
şımarmaya, deşarj olmaya geliyorlar. Hadi bakalım
Çeşme’deki, Ayayorgi’deki clubları kapatın.
Çeşme’nin turizmi nasıl etkilenecek? Burası artık
Gönen mi olur, Altınoluk mu olur göreceğiz… Bunu
çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Bunu kimse ukala-
lık olarak değerlendirmesin. Ayayorgi, herhangi bir
sebeple kapatılır ya da imara açılır ve susturulursa
ben Çeşme’deki otel sahiplerinin çok şey kaybedece-
ğine inanıyorum. İşte o zaman Çeşme’ye çok zor geli-
nir. Biri de bana desin ki; Çeşme’ye şu yüzden gelinir.
Koylar mı var, yat turizmi mi var, Efesi mi var, kaplı-
ca turizmi mi var? Hiçbir şeyi yok. Çeşme’nin sadece
inanılmaz bir tabiatı ve inanılmaz bir denizi var.
Bodrum ile kafa kafaya yarışan bir gece hayatı var.
Ben bu yüzden imara açılmasına karşıyım.



Dünyanın her köşesinde
farklı milletlerin, farklı
dinlerin, farklı kül-

türlerin kendilerine
özgü özel günleri olsa
da belki de en
önemlisi ve de
özel olanı
Anneler
Günü’dür.
İnsanlığı kimi
zaman mutlu
bir aşkla,
kimi zaman
çok daha
dramatik
olaylarla 9
ay boyunca
karnında
taşıyan,
doğumla
birlikte
evladını
canından
bile üstün
tutan anne-
lerin kutsallı-
ğına ilişkin bu
yazıda biraz
geçmişe gidece-
ğiz. Sayfamızda
milli mücadele
döneminin temelle-
rini okuyacak ve
Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunda yer alan kadroların
annelerine ve vatan savunmasına
kanıyla canıyla katkı koyan kah-
raman annelere ilişkin hayat
hikâyelerini ve çeşitli bilgileri
bulacaksınız.

O halde en tepeden başla-
makta fayda var;

Zübeyde Hanım
Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ün annesi olan ve ebedi
istirâhatgâhı İzmir’de bulunan
Zübeyde Hanım için tarih sayfa-
ları ne yazsa az kalır. Türklüğe
bir “Ata” veren Zübeyde Hanım,
aslen bir Evlad-ı Fatihan olarak
1857 yılında Selanik’te dünyaya
gelir. Sofuzade Feyzullah ve
Molla Hanım olarak adlandırılan
Ayşe Hanım’ın kızı olan
Zübeyde Hanım’ın dine olan ilgi-
si ve Mustafa Kemal’i çocukken
dini okula göndermek istemesi-
nin nedeni de ailesinden gelir.
Bugünün koşullarında aykırı gibi
gözükse de gümrük memuru
olan Ali Rıza Efendi ile 14 yaşın-
da evlenen Zübeyde Hanım’ın
gençliği evlat acılarıyla geçer. İlk
3 çocuğu olan Fatma, Ömer ve
Ahmet çeşitli sebeplerden dolayı
hayatını kaybeder. Evlat acısı
çeken Zübeyde Hanım’ın 4.
çocuğuysa dünya tarihini değişti-
recektir. 1881 yılında doğurduğu
Mustafa’sı, önce Mustafa Kemal,
ardından da Mustafa Kemal
Atatürk olacaktır.

Zor yıllar başlar
Mustafa Kemal’in ve 4 yıl

sonra Makbule’nin doğmasının
ardından bir süre sonra Zübeyde
Hanım için zor günler başlaya-
caktır. 1888 yılında Ali Rıza
Efendi hayatını kaybettiğinde 6.
çocuğu Naciye’ye hamile olan
Zübeyde Hanım, Langaza’ya
ağabeyi Hüseyin Bey’in yanına
taşınır. Burada eşinin acısını
yaşayan Zübeyde Hanım, henüz
bu ölümün acısını atlatamadan
yetim doğmuş olan Naciye’yi de

veremden kaybeder. Bir süre
sonra Selanik Gümrükler
Başmüdürü Ragıp Bey ile evle-
nen Zübeyde Hanım, bir süre
sonra çeşitli nedenlerden dolayı
2. eşinden ayrılır ve Balkan
Savaşı mağdurlarından biri ola-
rak İstanbul’a göç eder. Burada
Beşiktaş’a yerleşen Zübeyde
Hanım, uzun süren savaşlar ve
Mustafa Kemal’in farklı cephe-
lerde yer alışından dolayı oğluyla
yıllarca ayrı kalır. 14 Haziran
1922’de oğluyla tekrar bir araya
gelen ve Ankara’ya yerleşen
Zübeyde Hanım, ilerleyen yaşı
ve Ankara’nın ikliminden dolayı
doktorların tavsiyesi üzerine
İzmir’e yerleşir. Burada Latife
Hanım’ın refakat ettiği Zübeyde
Hanım, tarih sayfaları 14 Ocak
1923’ü gösterdiğindeyse ardında
tarihin unutmayacağı bir evlat
bırakarak hayata gözlerini
yumar. Haberi Eskişehir’de
aldıktan sonra birkaç gün içinde
İzmir’e gelen ve burada annesi-
nin mezarını ziyaret eden
Atatürk’ün dilinden ise şu sözler
dökülür;"Annem ölmüş, bu hazin
hakikat karşısında benim için

teselliye sebeb bir
nokta var;
Kurtuluşu hepimiz
için, gaye-i emel
ifade eden bu
güzel İzmir’in
mukaddes toprak-
larına gömülmüş
olmasıdır. Annem
benim için çok
sıkıntılar çekti.
Allah orada ona
rahat uyumasını
nasip etsin."

Nene Hatun
Türk kadını için belki de en

büyük sembollerden biri hiç şüp-
hesiz ki Nene Hatun’dur.
Evlatlarını ardında bırakarak
vatanını Rus işgaline karşı koru-
mak adına çarpışan bu kahraman
anne, 1857 yılında Erzurum’da
doğar. Osmanlı’nın yıkılış döne-
minde doğan Nene Hatun,
Erzurum’un Rus işgaliyle karşı
karşıya kaldığı dönemde savaştan
kendine pay çıkarır. Eşi cephede

olan ve cep-

heden yaralı dönen ağabeyinin
vefatıyla sarsılmış olan Nene
Hatun, küçük oğlunu ve henüz 20

aylık bebeğini ardın-
da bırakır ve
Aziziye
Tabyasının
savunması-
na koşar.

Tabyanın
geri alınması
sırasında yara-
lanmasına rağ-

men kendini
değil, vatanını

düşünen Nene
Hatun, büyük yarar-

lılıklar gösterir.

“Bugün yine
aynısını yaparım!”
Vefatından bir süre önce

kendisini ziyaret eden NATO
görevlisi bir Amerikan askerine,
“Bugün de yine aynısını yapabi-
lecek heyecana ve güce sahibim.”
diyen ve 98 yaşında hayatını kay-

betmeden birkaç yıl önce Türk
Kadınlar Birliği tarafından
“Yılın Annesi” seçilen Nene
Hatun, Erzurum’da yaşadıkları-
nıysa yıllar sonra şu

sözlerle anlatacaktı;

Ağabeyim Hasan cepheden
ağır yaralı olarak bir gece önce
eve gelmişti. Bir yandan ona
bakarken, bir yandan da 3 aylık
çocuğumu emziriyordum.
Kardeşim o gece kollarımın ara-
sında öldü. Sabaha karşı minare-
lerden ´Moskof Aziziye´ye
girdi´ diye haykırışlar başlayınca,
kardeşimin alnını öpüp, ´Seni
öldüreni öldüreceğim´ diye ant
içtim. Yavrumu Allah´a emanet
ettikten sonra, ağabeyimin tüfe-
ğini ve satırımı alıp dışarı fırla-
dım. Sel gibi Aziziye´ye akıyor-
duk. Tabyanın mazgallarından
düşman ölüm yağdırıyordu.
Düşmanda iyi silah vardı, bizde
de iman. İleri atıldım. Dadaşlar
arasına karıştım. Satırım durma-
dan kalkıp iniyordu.
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Kimimizin sevinç, kimimizinse buruk duygular-
la karşıladığı bir Anneler Günü daha geldi
çattı. Hepimiz için annelerimizin kutsal olduğu
gerçeğini bir kenara bırakarak, gelin vatan
için kutsal olan anneleri hatırlayalım.

ASLAN
DOĞURAN

ANALAR

ASLAN
DOĞURAN

ANALAR

ASLAN
DOĞURAN

ANALAR

ASLAN
DOĞURAN

ANALAR

ASLAN
DOĞURAN

ANALAR

ASLAN
DOĞURAN

ANALAR

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Elbette Türk tarihine kat-
kıda bulunan analar saymak-
la bitmez, onları bir döneme

de sığdırmak yetmez.
Osmanlı’nın kuruluşu önce-

sinde Kayılara öncülük eden
Hayme Hatun’dan tutun da

Kurtuluş Savaşı sırasında
battaniyesini evladı yerine

cephaneye saran Şerife
Bacıya, Erzurumlu Kara

Fatma’dan, Gördesli
Makbule’ye, Tayyar

Rahmiye’den Halime Çavuş’a
kadar pek çok Türk kadını,
gerek doğurdukları aslan

evlatlarla, gerekse de vatan
ve millet için gösterdikleri

üstün cesaret ve fedakarlık-
larla bugün anılmayı hak

eden çok sayıdaki Türk kadı-
nından yalnızca bazıları… Her
birinin ve adı anılmayan pek

çoklarının ruhları şad,
mekanları cennet, Anneler
Günü kutlu olsun.

Ve daha
nicesi…

Her biri bir ilk oldu

Anneler Günü’nde
Türkiye’de her biri bir ilk
olan kadınları anmamak
olmazdı. İçlerinde başba-
kanlık görevine gelen de
var, ilk jeti kullanan da
ve hatta ilk vali ve ilk
güzel de… Türkiye

Cumhuriyeti tarihinde
başarılarıyla arkaların-
dan gelenlere örnek olan
kadınların gurur tablosu
şu şekilde;
� İlk alfabenin yazarı:
Melahat Uğurkan
� İlk avukat: Süreyya

Ağaoğlu
� İlk bakan:
Prof. Dr.
Türkan Akyol
� İlk başba-
kan: Prof. Dr.
Tansu Çiller
� İlk belediye

başkanı: Müfide İlhan
� İlk büyükelçi: Filiz Dinçmen
� İlk Danıştay Başkanı: Füruzan
İkincioğulları
� İlk Danıştay üyesi: Şükran
Esmerer
� İlk Adalet Müfettişi ve Adalet
Başmüfettişi Nazmiye Kılıç
� İlk diş hekimi: Ferdane
Bozdoğan Erberk
� İlk doktor: Safiye Ali
� İlk dünya güzeli: Keriman Halis
� İlk eczacı: Rukiye Kanat Arran

� İlk emniyet müdürü:
Feriha Sanerk

� İlk hakim: Suat
Berk
� İlk hazine genel

müdürü:

Aysel Gönül Öymen
� İlk hemşire: Esma Deniz
� İlk hesap uzmanı: Müşerref
Çallılar ve Güzide Amark
� İlk heykeltıraş: Sabiha
Bengütaş
� İlk hukukçu: Beraat
Zeki Üngör
� İlk jet pilotu: Leman
Altınçekiç
� İlk karakol amiri: Nevlan
Kulak
� İlk kaymakam: Özlem Bozkurt
� İlk kimyacı: Remziye Hisar
� İlk makinist: Seher Aytaç
� İlk milli eğitim müdürü: Güler
Karakülah
� İlk milli maç hakemi: Lale Orta
� İlk muhtar: Gül Esin
� İlk müzeci: Seniha Sami
� İlk opera sanatçısı: Semiha
Berksoy
� İlk orman mühendisi: Binnaz
Zehra Sert
� İlk otomobil yarışçısı: Samiye
Morkaya
� İlk petrol mühendisi: Halide Ural
Türktan

� İlk pilot: Sabiha Gökçen
� İlk polis memuru: Betül Diker
� İlk profesör: Dr. Fazıla

Şevket Giz
� İlk radyo spikeri: Emel

Gazimihal
� İlk savcı: Tüzünkan
Koçhisaroğlu
� İlk sayıştay üyesi:

Fehrunisa Etmen
� İlk senatör ve elçi: Adile

Ayda
� İlk sendika başkanı: Dervişe Koç
� İlk subay: Ülkü Sema Toksöz
� İlk TBMM başvekili: Neriman
Neftçi
� İlk Türkiye güzeli: Feriha Tevfik
� İlk TV spikeri: Nuran Devres
� İlk vali: Lale Aytaman
� İlk veteriner: Sabire Aydemir
� İlk yargıtay üyesi: Melahat
Ruacan
� İlk yüksek mahkemesi başkanı:
Firdevs Menteşe
� İlk yüksek mimar: Münevver
Gözeler
� İlk yüksek mühendis: Sabiha
Ecebilge
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KOÇ: Bir Koç kilo
alıyorsa burada mutlaka
önemli bir konu vardır.
Çünkü bu kadar, hızlı,
atik, enerjik, hareketli

bir burcun kilo alması zahmet gerek-
tiren bir şeydir. Bir Koç “çok kilo
aldım” diyorsa mutlaka işi, eğitimi vb
konular yüzünden hareketi kısıtlan-
mıştır. Eğer bir sağlık sorunu yoksa
kesinlikle içindeki o büyük enerjiyi
akıtacak fiziksel bir aktiviteyi hayatı-
nın bir parçası haline getirmelidir.
Abur, cubur seven Koçlar en azın-
dan gece yemeyin bari.

BOĞA: Yemeyi bu kadar seven
bir burç elbette hızlı bir şekilde kilo
almaya yatkın olur.
Ve ne mutlu ona ki
kararlı olursa kısa
zamanda bir o kadar
hızlı da kilo verebil-
mektedir. Bir sabitle-
yemez şu kilosunu. Boğalar gün içe-
risinde yeterince kaliteli su tüketme-
yi öğrenir ve öğünlerinin sayısını art-
tırıp, miktarını azaltırlarsa kesinlikle
sürekli tok gezerler. Metabolizma
hızlanır ve kısa sürede sık ve azar
azar beslendikleri için kolay kilo
verirler.

İKİZLER: İkizler yemek yemeye
pek düşkün tipler
değildirler. Hatta
zaman zaman kilo
alırlarsa mutlaka psi-
kolojiktir ve çoğun-
lukla ödem ve şişliği

kilo sanırlar. Bu yüzden diyete başla-
dıklarında kolayca kilo verdiklerini
düşünürler. Oysa giden şişlik ve kilo-
larca sudur aslında. Yağlı vücudu
olan bir İkizler mutlaka psikolog
eşliğinde kilo verme programına gir-
melidir. Çünkü kilo alışı psikolojiktir.
Gece yeme alışkanlığı İkizler’de pek
görülmez. Komik, eğlenceli ilişkiler
onu tok tutar.

YENGEÇ: İşte iyi ve
kaliteli yemekten anlayan
bir burç Yengeç. Kaliteli
yerler ve kilolu olacakları
anlamına gelmez. Kilolu
Yengeç daima yemek saatini yoğun
iş temposundan dolayı tutturamayan
Yengeç’tir. Yengeç'in ilk öğrenmesi
gereken hangi saatte hangi besinler
yenir olmalıdır. Mutlaka yeşillik ve
bol su tüketmeyi öğrenmeliler. Asitli
içecekleri genç Yengeçler çok seve-
bilir. Yaş ilerleyince vazgeçerler.
Yengeçler en çok kabızlık sorunu
yüzünden kolay kilo alır. Bu proble-
mi bol sıvı tüketerek kolayca yener-
ler aslında.

ASLAN: Birçok Aslan, çok kızdı-
ğında, öfkelendiğinde, planları

yolunda gitmediğinde,
arzuladığı lükse ulaşa-
madığında moral
bozukluğundan dolayı
genelde kilo alır.
Aslanların kilo alma-

ması için öncelikle çalışkan kimlikle-
rini öne çıkarabilmeleri ve takdir
toplamaları şarttır. Bu ihtiyaçları
düzenli karşılanan bir Aslan kolay
kolay kilo almaz. Kilo vermenin en
kolay yolu onlar için gece yemelerini
bırakıp, bol bol egzersiz şarttır.

BAŞAK: Başak insanı en çok iki
temel davranıştan dolayı kilo alır.
İlki ailecek yemek saatine
dikkat ettiği için aile geç
saatte yemek yiyorsa
mutlaka onlara uyar ve
enerji biriktirir. Bu
huyundan vazgeçmez.
İkincisi kendini maddi anlamda
güvende hissetmediğinde kolayca
kilo alır. Örneğin çok çalışıp emeği-
nin karşılığını alamadığını gören,
iflas eden ve bunun gibi kayıplar
yaşayan Başaklar mutlaka güçlü
olmalıyım duygusuyla enerji birikti-
rerek kilo alırlar. Mutlaka doğru

saatte yemek yemeyi
öğrenmeli ve bir psiko-
log eşliğinde kilo verme
sürecine başlamalıdır.

TERAZİ: Terazi
hoş sohbet, dostluk
ortamlarında iştahı açı-
labilen biridir. Ve
genelde böyle ortam-
larda olmaya bayılır.
Haliyle iştahı açıktır.
Bir Terazi kilo almışsa
mutlaka seviyor ve sevgi-
sinde arzu ettiği dengeyi kuramıyor
ve az sevildiği duygusuna kapılıyor-
dur. Kaybetme korkusu tüm bunlara
eşlik ederse Terazi kilo alır. Ve bu
hayatta bir Terazi'ye kilo verdiren en
büyük teknik diyetler değil düzenli
yapılan ve bir yaşam biçimi haline
getirilmesi gereken egzersizlerdir.
Her Terazi sporcu olacak diye birşey
yok; ama mutlaka her gün egzersiz
şart. Kolayca kilo kontrolü yapar.

AKREP: Bir Akrep’in yaşam
enerjisi ve cinsel gücü çok fazladır.
Mutlaka bu temel ihtiyaçlarını kolay-

ca dönüştürebilmeli-
dir. Eğer bunu yapa-
cak fırsatı olmazsa
mutlaka kilo almaya
başlarlar. Akrepler en
çok kendilerine kızan

ve yine en son kendilerini cezalandı-
ran tiplerdir. Bir Akrep bir şeyle baş

edemediğinde susup içine atarsa ya
aşırı kilo alma eğilimine girer veya
mutlaka bedeni çok zayıflar. Bu
sebeple beslenmesini düzenleyici
diyet programlarına başlamadan
önce psikolojik destek almaya başla-
malıdır. Eğer psikolojik destek ile
beraber kilo verme süreci başlamı-
yorsa o zaman bir uzman eşliğinde
egzersiz ve doğru beslenmeyi öğre-
nebilir.

YAY: Enerjisi o kadar yüksektir
ki spor yapamasa bile sürekli hareket
halindedir. Sürekli bir şeyler yapar,
dinamiktir ve mutlaka yürür. Bir Yay
kilo alıyorsa beslenme bozukluğun-
dan ziyade psikolojiktir. Onu yaşa-

mında ideallerine
yürürken engelleyen
birileri ya da şartlarla
karşılaşmıştır ve bir
türlü baş edemediğini
düşünmektedir. Bazı

Yaylar hayal kırıklıklarını uzun süre
bazı bağımlılık gerektiren ürünlerde

bulmaktadırlar. Kilo alış sebepleri bu
da olabilir. Bir de Yaylar’ın uyku
saatlerini bir türlü düzenleyemedik-
leri geceleri olur. Yorgunluk ve az
uyku da onlarda kilo yapar. En az 7
saat uyku, düzenli egzersiz, psikolo-
jik destek onların kolay kilo vermele-
rini sağlar.

OĞLAK: İnatçı,
hedefine ulaşmak için
çok çalışan bu çalışkan
burç daha çok hırs
yaptığı konularda
hayal kırıklığına uğra-

dığında kilo almaya başlayabilir.
Hayal kırıklığına uğrayan bir Oğlak
gece aşırı yemeye başlar. Hatta çok
güzel yemek yapabildiğini keşfetmiş-
se tüm ruhunu lezzet ile doyurur.
Kilo alışı çoğunlukla acı, korku ve
kaygı yaşadığında kendini iyileştir-
mek için yaşam enerjisi yani lezzet
biriktirme ile olur. Oğlak depresyon-
daysa kolay kilo alır. Oğlaklar mutla-
ka psikolog desteği alması gereken
gruptadırlar. Yoksa kısa süreli kilo
vermeler ve ardından kat be kat
fazla kilo almalar onu çok yorar.
Egzersiz sevmezler pek; ama mutla-
ka bol su içmeli ve hipnoterapi
seansları almalılar.

KOVA: Bir Kova
yaşamında aldığı sorum-
lulukların çok olduğunu
düşünmeye başlamışsa
kilo almaya başlıyor demektir.
Kovalar yeme içmeye dost meclisinde

iseler düşkündürler. Kilo alma sebep-
leri beslenme değildir çoğunlukla.
Aşırı sorumluluk almak, bir problemi
çözememek veya baş edememek,
ekonomik yetersizlikler, hayal kırıklık-
ları bir Kova’ya kolayca kilo aldırır.
Beslenmesini genelde bu ruh halleri
bozar ve kilo alır. Kovalar’ın özellikle
kadın erkek ilişkilerindeki hayal kırık-
lıkları onların kolayca kilo almalarına
yol açar. Bu sebeple bir Kova kilo ver-
meye çalışırken kendi başına çaba sarf
etmemelidir. Duygusal açlıklarını
giderecek egzersiz, psikolojik destek,
hipnoterapi, meditasyon vb yollara
başvurarak hareket etmelidir.

BALIK: Eğer bir
Balıksanız ve kilo
almışsanız bilmeniz
gereken ilk şey siz
mutsuzsunuz. Bir
Balığa en çok mutsuzluk kilo aldırır.
Bu sebeple spor salonu vb aktiviteleri
yarıda bırakmanız normal. Çünkü siz
hareketsizlikten kilo almıyorsunuz
genelde. Kolay kilo vermek için
morale ihtiyacınız var. Bunu karşı
taraftan beklemek yerine kendi
moralinizi kendiniz düzeltmenin yol-
larını arayın. Örneğin çevrenizde tak-
dir toplamanızı sağlayacak, sizi biraz
ünlü yapacak, size kendinizi eşsiz ve
özel hissettirecek hobiler edinin. Sizi
neler mutlu eder. Bir listesini çıkarın
ve en kolay uygulanabilir olanları
hayata geçirin. Mutlu olmaya başla-
yın, göreceksiniz zahmetsizce kolayca
kilo vereceksiniz.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

Hangi burç nasıl
kilo verir?
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kilo verir?
“Rejim” ve “diyet” kelimelerine alerjisi olanlar, birbirinden
farklı yöntemler sizleri bekliyor... Bakın, gezegenler ve yıldız
haritanız kilo alıp vermenize nasıl etki ediyor...

Bahar ayında güneşli sımsı-
cak bir günden yazıyorum
sizlere. Parlayan güneşe,

açan çiçeklere aldanıp bahar
yorgunu olmamanız için sizi
uyarmak istedim.

BAHARDA DEĞİŞEN
METABOLİZMA

Bahar aylarının gelmesi ile
birlikte değişen hava sıcaklığı ve
atmosferik şartlar sebebiyle
bedenlerimizde de bazı hormonal
kimyasal değişimler yaşanmaya
başlar. Bu değişimin karşısında
zindeliğimizde azalma, immün
sistemimizde baskılanma, alerji
ataklarının oluşması, hormonal
değişime bağlı ruhsal dalgalan-
malar, regli periyodlarında
gecikme, bağırsak düzeni bozuk-
lukları, dolaşım sisteminde akış
sorunlarına bağlı ödemler, bacak-
larda şişkinlik algısal ve kon-
santrasyonel problemlerle
karşılaşırız. Bu hislerin bir ya da
birkaçına bahar yorgunluğu di-
yoruz.

BAHAR
YORGUNLUĞUNDAN
DOĞRU BESLENEREK
KURTULUN

Her yıl bahar ayları başlarken
sabahları aç karnına ZENCEFİL
KARABİBER KARANFİL

LİMON SUYU karışımı yapıp
sabahları içmeye özen gösterin.

Bu dönemde vücudun
ANTİOKSİDANLARA olan ihti-
yacı artar meyve ve sebze sularını
karıştırıp içmekte fayda var.
HAVUÇ ELMA SALATALIK
MAYDANOZ ZENCEFİLDEN
OLUŞAN BIR BARDAK MİX
karışım sizi zinde kılmaya yete-
cektir.

Bu aylarda akşam yemek-
lerinden sonra bedeninizi
asitlendirip yoracak olan karbon-
hidrat tüketiminden uzak dur-
maya çalışın. En güzel ara öğün
probiyotik yoğurt veya kefir ola-
caktır.

Bitki çayları daha da önem
kazanır bu ayda. İmmün sistemini
desteklemek için kuşburnu yeşil
çay ısırgan yaprağı çayını içmeyi
ihmal etmeyin.

Regli düzeninde aksama
olmaması için de civanperçemi
ve adaçayını tavsiye ederim.

Halsizlik, uykuya meyil gibi
hislerinizde artış olabilecek olan
bu günlerde her gün bir mineral
suyu içine limon dilimi ve hatta
nane yaprakları katarak içe-
bilirsiniz.

Bu günlerde kilo alma eğilimi
gözlenebilir. Beslenmenizde pro-
tein kaynaklı beslenmeye çalışın
kahvaltılarda yumurta ara öğün-
lerde süt ve ürünleri mutlaka

beslenmenizin vazgeçilmezi
olsun.

Vitamin alımını arttırmamız
gereken bu dönemde gıda
takviyesi almak yerine ekşi mayalı
tam buğday ya da tam tane çav-
dar ekmeği, günde en az iki por-
siyon sebze yemeği, her öğüne
yeşillik salatalara sos olarak sirke,
ara öğünlerde kavrulmamış
kuruyemiş yemeyi tercih
etmelisiniz.

Tabii iyi uyumak da bir o
kadar önemli… Bahar yorgun-
luğunu atlatmak için en az yedi
saat uyku şart. Uyku hormonu-
muz da bahar sezonundan etki-
lenebileceği için, akşamlara
melisa ve papatya çaylarından
birini şiddetle tavsiye ederim.

Günde iki litre su içmek ama
suyu alkali tercih etmek bu
dönemde yapabileceğiniz en iyi

dolaşım düzenleyiciniz olacaktır.
Alkali suyu dilerseniz limon
maydanozla dilerseniz 1 litre
suya 1 çay kaşığı karbonat ilave
ederek de yapabilirsiniz.

Bağırsak düzeninizde sorun-
ların da keyfinizi kaçırabileceği
bu dönemde probiyotik yoğurt
ve hurma ilave ettiğiniz peynir
ekmekli geleneksel Türk kah-
valtısını sabah mümkün
olduğunca erken yapmanızı
öneririm.

Bu dönemde kahve tüketi-
minizi de iki fincanla sınırlayın ki
omsalar dengenizde sorunlarla
karşılaşmayın.

Ve dışarıda gün aşırı bir saat-
lik yürüyüşler yapmanızın da
tam zamanı… Artan dopmin ve
endorfin salgıları bahar yorgun-
luğunun tüm etkilerini ortadan
kaldıracaktır.

Hangi burç nasıl
kilo verir?

Adem uyurken,
TANRI onun
kaburga kemiklerin-

den birini alıp yerini etle
kaplamış. Adem’den aldı-
ğı kaburga kemiğinden
bir kadın yaratarak onu
Adem’e getirmiş!

İkincil varlık olarak görülen kadın
aslında her zaman güzelliği, zarafeti,
kırılganlığı ile çiçeğe benzemektedir.
Koparılmadan kırılmadan hapsedil-
meden özgürce yaşayan o çiçekler
dalında güzeldir. Farklı farklı güzellik-
teki her çiçeğin rengi, biçimi ve
hepsinin kendine özgü kokusu var-
dır. Bir çiçeğin doyumsuz güzelliğine
baktıkça onu daha çok severiz, o
sevgiyle kokladıkça güzelleşir, sevgiy-
le yaklaşılan her şeyin daha bir
güzelleştiği gibi... KADIN... Güzel
olmak, beğenilmek ve kendini sev-
mek için aynalarla barışmaya çalışır.
Oysa bir ayna seven erkeğin gözün-
den daha güzel gösteremez kadını...
Sevgidir insana yakışan... Sevmeyi
bilmek dostça yaşamayı öğrenmek
gerek. Sevgiyle yaşayanlar görür
yerin göğün güzelliğini, sevgiyle
yaşayanlar alır en güzel çiçeğin
kokusunu, sevgiyle yaşayanlar uyanır
gül kokulu sabahlara.

Kadın annedir, yuvasını yavrusu-
nu kollar korur, ninniler dökülür
dudaklarından. Koşulsuzca sevgisini
paylaşır. Kadın her ihtiyaç duyana
yüreğiyle koşar, çare olur. Dünyayı
kurtarır sevgisiyle. Bazı kadınlar var-
dır; girdikleri ortamda öyle par-
lak ve etkileyici bir ışık yayarlar ki
hayran kalırsınız. Zarafetleri ile ken-
dilerinden ve hayattan öyle keyif alır-
lar ki etkilenmemek mümkün değil-
dir. Bu kadınları etkileyici kılan fizik-
sel görüntüleri değildir. Doğal olarak
içlerinden gelen çekiciliğe sahip olan
bu kadınların ortak özelliği toplumsal
dayatma olmadan doğasında var
olan ‘Kadınlık Özgüveni’dir.

Bu öz güvene sahip olmak; ken-
dine ve hayata saygı duymak, duy-
gularını korkmadan özgürce ifade
etmek, güven ve sevgi içinde, her-
hangi bir şeye bağımlı olmadan
özgürce yaşamak demektir.

TANRI en güvendiği meleği
çağırıp, hazırladığı anne modeli hak-
kında onun fikrini sormuş. Melek
gördüğünü beğenmemiş. “Çok çalış-
tınız yüce efendimiz, artık ne yaptığı-
nızı bilemez hale geldiniz. Şuna
bakın! Bütün hastalıkları iyileştiren

özel bir öpücük ve yemek pişirmek,
çamaşır yıkamak, ütü yapmak, okşa-
mak, tutmak, temizlemek için altı çift
el yapmışsınız. Bu iş yürümez!"

“Sorun ellerde değil” diye karşılık
vermiş Tanrı. “Aslında üç çift
göz koymalıydım. Çocuğunu görme-
si ve onu açık pencerelerden koru-
ması için bir çift göz… Ona iyi terbi-
ye verebilmesi için bir başka çift göz
ve ne kadar işi olursa olsun, bitmez
tükenmez sevgisini ve şefkatini
sürekli olarak yansıtabileceği üçüncü
bir çift göz!” Onun hastalanmaya
vakti olmayacak, kocasıyla, çocukla-
rıyla, eviyle uğraşması gerekecek.”

“Bence siz biraz dinlenseniz”
demiş melek. “Dinlenip, sakinleşip
iki kolu iki gözü olan standart bir
model üzerine çalışsanız çok daha iyi
olacak.”

Tanrı, meleğe hak vermiş, biraz
dinlendikten sonra, anneyi normal
bir kadın haline getirmiş. Ama mele-
ğe şöyle demeden de edememiş:
”Onun içini çok büyük bir azimle
doldurmalıyım. Bu azim, öylesine
büyük olmalı ki, altı kolu, üç çift
gözü ve kendi kendini iyileştirme sis-
temi varmış gibi davranmalı. Yoksa
görevlerini yerine getiremez, yükün
altından kalkamaz.”

Melek modeli incelemiş. Bu
kez Tanrı’nın başardığını düşünmüş.
Ama birden bir sızıntı fark
etmiş: “Galiba siz, bu modelin içine
yine çok fazla şey doldurdunuz.
Kadının içi boşalıyor.”

“Hayır boşalmıyor. Bunun adı
gözyaşı.”

“Ne işe yarar?”
”Sevincini, hüznünü, düş kırıklığı-

nı, acısını, gururunu, mutluluğunu,
coşkusunu ifade etmeye yarar.”

“Siz büyük bir mucitsiniz!” diye
heyecanla bağırmış melek, “Modelin
tek eksiği buydu, şimdi tamamlanmış
oldu.” Tanrı buruk bir sesle yanıt
vermiş: “Onu ben koymadım.
Parçaları birleştirdiğim zaman, göz-
yaşı kendiliğinden ortaya çıktı.”

Kadın ki; yaradılışımızın varolu-
şu. Kadın ki; geçmişimiz ve geleceği-
miz... Dünya kadındır-kadın dünya...
ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU
OLSUN...

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Kadın ve Anneler Günü
BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

MAYIS
AYINDA
BAHAR
YORGUNU
OLMAYIN
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Narlıdere Belediye
Başkanı Abdül
Batur, Ben HABER’e
siyasetten, ilçenin
toplumsal yapısına
kadar açıklamalar-
da bulundu. Başkan
Batur, ilçede dikkat
çeken Alevi Müzesi
için “Bugünün
parasıyla 700 bin
lira harcadık” dedi.

� Listeleri nasıl buldunuz?
Yaklaşık 16 yıldır partide bir ön

seçim yoktu. Ön seçime Genel
Başkan Kılıçdaroğlu’nun da bizzat
girmesi partiye bir hareket getirdi ve
ivme kazandırdı. Bu listelerle birlikte
biz de adaylarımızla ziyaretlerimize
başladık. Hepimizin amacı CHP’yi
iktidar yapmak. İktidardaki bir parti-
nin belediyesi olmak istiyoruz artık.
Listeler gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok.
Ön seçimde oy kullananlar yıllardır
partili insanlardır zaten. Bu yüzden
onların tercihleri bizim tercihlerimiz-
dir ve saygı duymak gerekiyor. Ben
çok başarılı olacağımızı düşünüyo-
rum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıkladı-
ğı seçim beyannamesi de gündem
oluşturdu. Eskiden gündemi başkala-
rı tayin ediyordu, şimdi biz ediyoruz.
Bu da güzel bir gelişme bence.

“Daha önce de bakanlar
geldi”

� Diğer partilerin listelerini nasıl
görüyorsunuz? Örneğin Bakan
Eroğlu’nun adaylığı seçimi nasıl etki-
ler?

Sayın Bakan’ın çok etkili olacağı-
nı tahmin etmiyorum. Çünkü daha
önce de bakanlar geldi biliyorsunuz.
En etkili, en güçlü bakanlar geldi
ama başarılı olamadılar. Bakandan
ziyade İzmirliler yaşam biçimine
müdahale olmamasına, projelerin
uygulanabilirliğine ve sosyal demok-
rat anlayışa bakıyor. Elbette yerel
yönetimlerin de genel seçimde rolü
var. İnsanlar oy verirken yerel yöne-
timlerin hizmetlerini de düşünüyor.

� Hayal ettiğiniz Narlıdere’nin
neresindesiniz?

Hayalimizin yüzde 70-80’ini bitir-
dik. En önemlisi de kentsel dönüşü-

mün son ayağının bitmesi bence. O
da bitince Narlıdere, kaçak yapılaş-
manın olmadığı, sosyal donatı alanı-
nın daha fazla olduğu, yaşam kalite-
sinin daha yüksek olduğu bir ilçe ola-
cak.

Diğer noktalarda zaten alt ve üst
yapıyla birlikte kültürel hareketlerle

de Narlıdere’nin çağ atladığını düşü-
nüyorum. Oy oranımız da yüzde 66
olduğuna göre demek ki halkımız da
bizi takdir ediyor. Yapılanların kar-
nesi sandıkta verilir.

Milli iradeye herkesin saygı duy-
ması lazım. Narlıdere’de bazı kamu
görevlileri ve kamu görevi yaptığını
zanneden yöneticiler seçilenlere ve
alınan kararlara saygı duymuyorlar.

� Sayın Kaymakam ile ne zaman
bitecek bu gerilim?

Bilmiyorum. Benim Sayın
Kaymakam ile şahsi bir gerilimim
yok. Meclis kararlarının veto edilme-
siyle ilgili sıkıntımız var. Biz değerli
Kaymakam gibi 4 kaymakamla çalış-
tık daha önce.

Hepsiyle de telefon kontağımız
sürer. Biz Narlıdere’de doğduk. Biz
hancıyız onlar yolcu. Narlıdere,
değerli Kaymakam’ımızı hiçbir şekil-
de iyi anılarla anmayacak.

İzmir’in gerek yaşam kalitesi, gerek
emlak piyasası, gerekse de hızla artan
nüfusuna rağmen karmaşadan uzak

ilçesi Narlıdere, inanç özgürlüğü ve hoş-
görüyle de son dönemde dikkatleri üze-
rinde toplamayı başarıyor. Patrik
Bartholomeos tarafından da ziyaret edi-
len ilçede yaşanan bahar iklimini ve
Tahtacı Türkmen Alevileri Müzesi’ni,
önce makamında, ardından da müzede
Narlıdere Belediye Başkanı Abdül
Batur’dan dinledik.

� Sayın Başkan, Narlıdere son dönem-
de inançlarla gündeme geldi. Nasıl oldu da
böyle bir tablo ortaya çıktı?

Narlıdere’de özellikle yerel yönetici
olarak bir kere insanların inançlarının
kendilerine ait olduğunu düşünüyor ve
buna saygı duyuyoruz. İnançların istismar
edildiği bir siyasi anlayış, başından beri
karşı durduğumuz bir anlayış. Alevi yurt-

taşlarımızın dini inançlarını özgürce
yapabilmesi için baştan beri bir mücadele
içinde olduğumuzu hem İzmir hem de
Türkiye kamuoyu bilir. Biz kararlarımızın
hukuka uygun olmasına dikkat ettik ve
yaptığımız müzenin Narlıdere için tarihi
değerinin ne kadar derin olduğunu,
Narlıdere’yi kuran Tahtacı Alevileri için
oranın önemini bilerek geçmişi geleceğe
taşıdık. Narlıdere’de 2005 yılında çok
güzel bir cemevi yaptık. Tamamı
Narlıdere Belediyesi’nin bütçesiyle karşı-
lanan ve yönetimi Alevi Bektaşi Derneği
tarafından yürütülen bir cemevi burası.
Doğumdan, yaşamın bitimine kadar
vatandaşlarımıza hizmet eden bir yer
oldu. Narlıdere dini grupların bir arada
yaşadığı, her sosyal yapıdan insanın bir
arada yaşadığı bir ilçe. Mühim olan barışı
sağlamaktır. İbadet özgürlüğünün rahat-
ça gerçekleştirilmesi de bana göre yerel

yöne-
timin bir
görevidir.

“Savaş
kolay, barış zordur”

� Narlıdere’de bir parça Hatay esintisi
olduğunu söyleyebilir miyiz?

Narlıdere özellikle yaşayan insanların
demokrat yapısıyla buna çok uygun.
Burada vatandaşlar camiden çıkar cem-
evindeki cenazeye gider. Cemevinden
çıkar camiye gider. İnsanlar barış içinde
yaşamlarını sürdürüyorlar.
Bartholomeos’un ziyareti de çok anlamlı
oldu. 300 milyon Ortodoks’un lideri olan

bir ismin Narlıdere’deki
müze ziyaretinde beğenisini

ifade etmesi bizi çok mem-
nun etti. Bartholomeos’un,

“Yıllardır devletleri ve çeşitli
yerleri ziyaret ediyorum ama en

çok memnun olduğum ziyaretler-
den biri Narlıdere’deki müzedir.”

demesi bize mutluluk verdi. Bakın savaş-
mak çok kolaydır ama insanları barış
içinde tutmak en zoru ve en güzelidir.
Biz de buna gayret ediyoruz.

� Cemevi kararları nasıl alındı?
AİHM kararını beklemeden

Narlıdere Belediye Meclisi bir ilke imza
attı ve ibadethane olarak kabul edilme-
yen cemevlerini ilçede ibadethane statü-
süne aldı. Nasıl camiler ve mescitler su
ve elektrik parası ödemiyorsa, ilçemizde
cemevinin de aynı statüde olmasına iliş-
kin kararı aldık.

DOĞUMDAN
ÖLÜME ALEVİ

MÜZESİ
Başkan Batur’un anlattığına göre

Narlıdere’nin ilk yerleşim noktasında 1874
yılında bir Rum ustaya cemevi olarak yaptı-
rılan bina, uzun yıllar bu şekilde hizmet ver-
miş. Daha sonra Narlıdere Belediyesi’nin
mülkiyet sorununu çözmesi sonrası bina bir
restorasyondan geçiriliyor. İçini doldurmak-
sa restorasyondan daha zahmetli bir uğraş…
Narlıdere Belediyesi’ne günümüz parasıyla
700 bin liraya mal olan bu mekânda Başkan
Batur ile gezimize eşlik eden müze görevlisi
Merih Hanım’ın anlattığı kadarıyla binanın
içini dolduran materyaller için 7 aydan uzun
bir süre titiz çalışmalar gerçekleştirilmiş.
İçinde 21 heykelin yer aldığı 9 odadan olu-
şan müzenin giriş katında semah dönüyor-
muşçasına duran 2 heykel, Gök Tanrı inan-
cından kalma Türk adetlerine kadar insanı
alıp götürüyor. İçeride her objenin ayrı bir
manasının olması, hatta birçoğunun felsefe-
sinin olması buradaki uhrevi havayı üst mer-
tebeye taşıyor. Objelerin önlerinde yer alan
bilgilendirme notları dahi insanı aydınlatır-
ken birinci ağızdan dinlemek ise farklı bir
şans…

Müzenin 2. katında bir oda var ki, insana
‘ölüm de var.’ dedirtecek cinsten… Zira bu
oda bir mezar odası ve Alevi inancında

hayatını kaybeden kişinin nasıl toprağa
verildiğini gösteriyor. Mezarın üstün-

de baş kısmından ayağa kadar uza-
yan bir ipte asılan bez parçaları

dikkat çekici bir unsur. Merih
Hanım bu bez parçaları için,
“Ölünün 40’ı çıkana kadar
mezarın üstünde yer alır.
Vahşi hayvanları mezardan
uzak tutar” diyor.

Kamu görevlileri milli iradeye saygı duymalı
Narlıdere Belediye

Başkanı Abdül Batur
ile bir araya gelince
siyaset de konuşma-
mak olmaz düşünce-
siyle siyasetin kıdemli
ismine sorularımızı
peş peşe yönelttik.

İnanç
özgürlüğünün
savunucusu
NARLIDERE
BELEDİYESİ

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

1310.05.2015 yerel HABER

Ziyaretin sonunda
Başkan Batur, CHP’nin

iktidar, Kılıçdaroğlu’nun
başbakan olması dileğiy-
le dilek ağacına bir bez
parçası bağlıyor. Tutar

mı? 7 Haziran gecesi hep
birlikte göreceğiz…

Abdül
Batur



Ziraat Mühendisleri Odası
İzmir Şube Başkanı Ferdan
Çiftçi ile İzmir ve Ege

Bölgesi’ndeki tarım sektörünün
gidişatını konuştuk. Çiftçi, ''Don
olayları ve mevsim geçişleri
ürünleri etkiledi. Yaz ayında
meyve ve sebzeyi yine yüksek
fiyatlardan yemeye devam edece-
ğiz” derken, 12 yıldır iktidarda
olan hükümetin tarım politikala-
rını değerlendirdi. Çiftçi, Tarım
Bakanı Mehdi Eker ile ilgili çok
çarpıcı bir ifade kullandı.

Çiftçi, ''Yaşanan son don ola-
yında narenciye üreticimiz zarar
gördü. Kışlık sebzelerimiz karna-
bahar, lahana vb. ürünlerde
sorunlar yaşadık. Bunun sonu-
cunda da fiyatlar yükseldi ve şu
anda da yüksek gidiyor. Fakat bu
fiyatların yüksekliği üreticiye çok
yansımadı. Hatta biz aynı zaman-
da mandalinada üreticinin ürünü
dalda kalırken ve ürün az iken
üretici mandalinasını 25-30
kuruştan sattı. Biz pazarda bunu
1.5-2 liralardan aldık.
Devamında da dışarıdan ithalat
yapıldı. Mandalina ithalatı oldu
ve son TÜİK verileri ile bu orta-
ya kondu'' dedi.

Ferdan Çiftçi, ''Birçok üründe
yüksek miktarda ithalat yapıldı.
Baklagillerde yine çok fazla itha-
lat yaptık. Bahar ayları bizim için
tehlikeli olan zamanlar. İlkbahar
donlarına da yakalandık. Geçen
yıl 29 Mart'ta olan don bu yıl 4
Nisan'da oldu maalesef. Bunun
sonucunda özellikle bağlarımızda
ve kiraz meyvesinde, şeftalide
belli ürünlerde zararlar oluştu.
Tabii zararların boyutunu şu an
bilemiyoruz, ilerleyen zamanda
göreceğiz. Meyveler ortaya çık-
tıktan sonra

göreceğiz. Ama bu ciddi bir
sıkıntı olarak önümüzde duruyor.
Bu nedenle önümüzdeki yaz
meyvelerini de bizim yüksek
fiyatlardan yiyeceğimizi söyleye-
bilirim'' diye konuştu.

Çiftçi, ''Tarım ürünleri açısın-
dan baktığımızda biz net ithalat-
çıyız. 2014 yılı son rakamlarında
bu durumu görmek mümkün.
İhracatımız 118 milyar iken itha-
latımız 179 milyar dolar. Bunlar
genel rakamlar. Tarım ihracat ve
ithalatına baktığımızda ihracatı-
mız 3 milyar 962 milyon lira,
ithalatımız da 6 milyar 260 mil-
yon lira yani yarı yarıya bir fark
var. Bu durumu ülkeyi yöneten-
lere sorduğunuzda diyorlar ki
hayır böyle bir şey yok çünkü
bunu gıda ürünleri ile açıklamaya
çalışıyorlar. Biz gıdada net ihra-
catçıyız bu bir gerçek. Ancak
tarım ürünlerinde ithalatçıyız. Bu
verdiğim rakamlar TÜİK'in
rakamları. Ancak bizim gıda
ihracatçısı olmamız önemli.
Ancak biz bir tarım ülkesi olarak
tarım ürünlerinin üretimini de
kendimiz yapabilmeliyiz'' diye
konuştu.

Çiftçi kan ağlıyor
Çiftçi, ''İzmir'in çiftçisi de

Türkiye'nin çiftçisinden farklı
konumda değil. Bizim bölgemiz
şanslı bir bölge olmasına rağmen
tabii tarım alanlarımızın küçük
alanlardan oluşması sebebi ile
küçük çiftçilik yoğun ve nerede
ise yaşamını idare ettirebilecek
kadar çiftçi tutunabiliyor kazana-
mıyor. Son 10 yıl içerisinde Ege
Bölgesi’ndeki üreticilerin de
finansman sıkıntısı hat safhada.

Ve şu anda banka-
ya borçlu olmayan
çiftçi yok.
Çiftçilerin arazile-
rinin yüzde 45-60'ı
ipotekli durumda.
Son 2 yıl içinde
de zaman zaman
çiftçi intiharlarını
okuyoruz, kendi
bölgemizde de
bunu yaşadık.
Çiftçinin borçlu
olmasının
nedeni destek-

lerin az olması. Girdiler çok yük-
sek ve ürününü düşük fiyattan
satıyor. Son 10 yılda ürün fiyatla-
rı yüzde 170 artarken girdi mali-
yetleri yüzde 350 yüzde 380 aralı-
ğında artmıştır. Bu çok ciddi bir
rakam. Yani baktığımızda çiftçi
yarı yarıya yoksullaşmış demek-
tir'' dedi.

Ferdan Çiftçi, ''Küçük işlet-
melerde sorumlu yöneticilik yani
istihdamı zorunlu personel kaldı-
rılmıştı.

Yani ülkedeki işletmelerin
yüzde 70'i mühendis denetimin-
den uzaklaştırılmıştı. Bunun üze-
rine 2014 yılında belge alma
zorunluluğu kaldırılınca buralar-
da da bir boşluk oluşmuştu.
Ancak odaların açtığı dava sonu-
cunda Danıştay tarafından hükü-
metin bu düzenlemesi kaldırıldı.

Bu sonucu 3 ay kadar
önce aldık. Çünkü bir

işletmede zira-
at, gıda, vete-

riner,
kimya
yani ana

meslek
gruplarından
birisi olmadığı

zaman burada
sorunlar işletme-

nin insafına terk
edilmiş demektir.

Kamu denetiminin de
yetersiz olduğunu göz önüne alır-
sak o işletmede bir mühendisin
sürekli istihdam edilmesi ve sağ-
lıklı güvenilir gıda üretiminin
tüketici ile buluşması sağlanacak-
tır'' dedi.
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Yaz yaklaşırken yaz meyve ve sebzelerinde son durum
ne? Tarım ve çiftçilik ne durumda? Ziraat Mühendisleri
Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi Ben HABER
gazetesinin sorularını yanıtladı. Çiftçi, ''Tarafsızım
cümlesini beğenmem. Önümüzdeki seçimlerde Ziraat
Odası İzmir Şubesi olarak tabii ki tarafız'' dedi.
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YAZ MEYVELERİ
YİNE EL
YAKACAK!

Çiftçi, ''Tarım Bakanı 12 yıl bakanlık
yaptı. 12 yılda biz ithalatçılıktan ihracatçı

duruma gelebildik mi
hayır gelemedik. Tarım
topraklarımızı yeterince
koruyabildik mi hayır. 3

milyon hektar tarım
alanı tarımın dışına

çıkarıldı. Çiftçinin gelir
düzeyi yükseldi mi

hayır. Çiftçinin borcu
arttı mı evet. Bu ülke

buğdayın ana vatanıdır.
Buğdayda bile biz itha-

latçı konuma geldik.
Bölgemiz 12 yıl önce

pamuk bölgesiydi ama
şu anda pamuğu göremiyoruz. Kocaman bir

kayıptır Tarım Bakanı Mehdi Eker'' dedi.

“Bakan Mehdi Eker
kocaman bir kayıp”

Ferdan Çiftçi, ''Biz seçimler-
de tarafız. Tarafsız filan değiliz.
Ziraat Mühendisleri Odası;
emekten yana, özgürlükten
yana, tarımdan yana, çiftçiden
yanadır. Dar gelirliden yana,
yoksuldan yana ve özgürlükle-
rin en üst seviyede kullanılma-
sından yanadır. Ve bu ülkede
barıştan yanadır. Ve bu ülkede
tam bir demokratik iklimin
hakim olmasın-
dan yanadır.
Tarım sektörü-
nün yeterince
temsil edileme-
mesi en
büyük sıkın-
tımız.
CHP'nin
listesinde
Kamil
Okyay
Sındır var, kendisi
de ziraat mühendi-
si. Başka bölgelerden
gelen üç dört meslekta-
şım var ama yeterli değil. 12
yıldır sürdürülen ve artık tek
adam zihniyetinde somutlanan,
tek adam rejimi ile somutlanan
sistemi asla kabul etmediğimizi
belirtiyorum'' diye konuştu.

‘Seçimlerde
tarafız,
12 yılda
zulüm

gördük’

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Ferdan Çiftçi

14 gündemHABER 10.05.2015
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Bir zamanlar İzmir'in gururu, Milli Takım’ın önemli oyuncusu idi. Şimdilerdeyse Kemeraltı'nda Hisar Camii'nin yanında incik boncuk satıyor. İzmir'den Milli
Takım’da oynayan son oyuncu olan Hakan Kutucuoğlu yaptığı işten utanmıyor ve ''Bizim egolarımız yok. Şimdiki oyuncular para peşinde” diyor.

FORMADAN
TEZGAHA

Eski Milli futbolcu aynı zamanda
İzmir takımında oynayıp A Milli
Takım’a giden son oyuncu

Hakan Kutucuoğlu, şimdilerde İzmir'in
tarihi çarşısı Kemeraltı'nda incik bon-
cuk satıyor. Eski Milli futbolcu
Kutucuoğlu ile o çok sevdiği tezgahı-
nın başında şimdilerin Milli Takımı’nı
konuştuk.

Kutucuoğlu, ''1981 yılında bir kere
Ümit Milli oldum, yaklaşık bir sene
sonra A Milli Takım’da oynamaya baş-
ladım. İlk maçımı İzmir'de
Arnavutluk'a karşı oynadım. Yaşım 21
idi. Tabii Milli Takım’da olmak, orada
görev yapmak muhteşem bir duygu.
Biz milli takımda oynarken prim
yoktu. Bana göre milli maçlarda maç
sonuçlarına değil hedeflere prim
konulmalı. Örneğin Avrupa
Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıl-
dığı zaman bir prim verilsin. Onun
haricinde ilk üçe girersek prim verilsin.
Yani dereceye prim verilsin'' dedi.

Para peşinde
koşuyoruz!

Eski milli futbolcu Kutucuoğlu, ''Şu
an Milli Takım öyle bir duruma geldi
ki, öyle çirkin bir boyuta geldi ki bu
işlemler. Biz Sanmarino'yu yenip para
peşinde koşuyoruz. Benim için Milli
Takım’da oynamak ile Doğu'da meh-
metçiğin çatışmaya girmesi aynı değer-
dedir. Ben mehmetçiğime prim veriyor
muyum? Hayır. Göğsünde milli bir
bayrak varsa, bunun peşinde koşuyor-
san, bence bunun maddi değeri düşü-
nülmemeli'' dedi.

Kutucuoğlu, “Ama görüyoruz milli
maçlarda dönüp tribüne küfür eden
oyuncularımız var. Bu tür olaylar eski
milli bir oyuncu olarak beni çok üzü-
yor. Böyle bir çirkin ortamı izlemekten
dolayı çok mutsuzum. Çünkü ay-yıldız-
lı formayı taşımış bir insanım. İstiklal
Marşı sırasında ağlayan insanlarız.
Çünkü arkamızda o yıllarda 60 milyon
insan vardı. Onların sorumluluğunu

taşıyorsun sahada, elinden geleni yapı-
yorsun. Ama günümüzde görüyorum
ki seyirciyi kışkırtan, tahrik eden bir
oyuncu kitlemiz var. Tabi ki bizim
seyircimizin hepsinden aynı kültürü

beklemek yanlış. Hepsi farklı kültürler-
de, farklı tahsillerde olduğu için tepki-
leri de farklı olabiliyor. Ama biz ufak
bir yangının üzerine gaz dökersek har-
lar. Ufak bir çalı parçası koyarsak ateş
fazla harlamaz. İşte bu ölçüyü kaçırıyo-
ruz çoğu zaman. Görüyoruz ki tahrik
olmuş bir toplumuz ve artık kurşunla-
nan otobüslerimiz olmaya başladı.
Bunun önüne nasıl geçeceğiz?” diye
konuştu.

Kutucuoğlu, ''Ben 80'li yılların milli
takımında oynadım. O zamanlar çirkin
ama şerefli mağlubiyetlerin bize onur
verdiği dönemdi. Utanç verici buna
katılıyorum. Çünkü futbolda geri kal-
mış bir ülke olarak aşama yapma çaba-
sındaydık. Milli Takım’ın başarılı oldu-
ğu dönemde 3 yabancı kuralı vardı.
Şimdi yabancı sınırlaması kaldırıldı.
Fatih Terim'e kızıyor herkes oyuncu
bulamıyor diye. Bulunamayacak çünkü
yabancı sayısının sınırsız olduğu bir
ortamda yerli oyuncunun bireysel, böl-
gesel, kalite arama şansı yok. Ben Milli
Takım’da oynadığım dönemde
Türkiye'de 4 - 5 tane çok iyi sol bek
vardı. Ben onlardan daha iyi olmak
zorundaydım Milli Takım’da oynamak

için. Ama şu anda Milli Takım’da böl-
gesel iyi oyuncu şansımız kalmadı.
Hakan Balta gibi sol bek oynayan bir
arkadaşımızı stoper oynatıyoruz. Ama
Milli Takım dünya üçüncüsü olduğu
dönemde 3 tane yabancı hakkı vardı.
O kadar çok tercih hakkı vardı ki başa-
rı gelmişti. O yüzden bundan sonra
büyük bir kriz yaşayacağız. O yüzden o
kalite düştüğü için hazırlık maçlarını
iyice dibe indirdik'' dedi.

Kutucuoğlu, ''Türk Milli
Takımı’nın müthiş bir kariyer gerile-
mesi var. Fatih Hoca’ya kızamıyorum.
Kendisi benim Milli Takım’dan arka-
daşım. Eldeki malzeme belli. Malzeme
belli olduğu için futbolcunun özverisi-
nin çok fazla olması gerekiyor.
Sporcular maddi doyum içinde.
Doyum içinde olduğu için sahaya her
şeyini vermiyor. Milli Takım sıradan
hale geldi. Eksiden Milli Takım’da
oynamak sıradan değildi. Eskiden Milli
Takım’da oynamak bir onurdu. Bir
gururdu. Oraya gidip o ambiyansı yaşa-
mak fevkalade güzeldi'' diye konuştu.

Kutucuoğlu, ''Ben 1983 yılına A
Milli Takım’da oynadım. Bir İzmir
takımında top koştururken A Milli

Takım’da oynadım. Ve o
günden bugüne kadar her-
halde 33 sene geçti. İzmir
takımının formasını giyip A
Milli olan kimse yok. Bana
gurur mu veriyor, hayır. Benim için
utanç verici. Bir İzmirli olarak. Fakat
şunu söyleyeyim ben size, artık alt
yapılarda iyi teknik adam yok. Bu en
büyük kriz. Bakın benim oyuncu oldu-
ğum dönemdeki hocaları sayayım ben
size; Alper Elmastaşoğlu, Ali Rıza
Şenol, Hüseyin Barışcan, Erol Kaynak,
Mahmut Evren gibi futbolda üst
düzeye gelmiş A Milli
Takım’da oynamış hoca-
lar antrenörümdü. O
dönemde bırakın
beni Turgut, Erdi,
Serdar, Hayrettin,
Reha, Cihan,
Şeref'ler,
Alper'ler, Bilal'ler
gibi şu an unut-
tuğum birçok
arkadaşım pro-
fesyonel olup
Milli

Takım’da oynadılar. Şimdi altyapılara
bakıyoruz. Kimse bana kızmasın kari-
yerli antrenör sayısı çok az. Bakın
Altınordu takımı, iyi de bir bütçesi var,
iyi bir altyapı kurdu ve başarılı. Büyük
ihtimalle 3-4 sene sonra Altınordu A
Milli Takım’a birçok oyuncu göndere-
cektir. Şu anda Göztepe takımı da çok

iyi bir altyapı kurmaya çalışıyor. Bu
iki takımdan patlama bekle-

yebiliriz'' dedi.

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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Hakan Kutucuoğlu Fatih Terim ile

ilgili bir anısını şu sözlerle anlatıyor:
Avusturya milli maçına gittik. Kaptanı-
mız Fatih Terim yanıma yaklaştı. Bana
şu soruyu sordu: “Ne kadar paran var?”
Dedim hayırdır bir şey mi lazım? “Değil
yavrum ne kadarın var?” dedi.

O zaman Altay'da top oynuyorum
“bin Mark param var” dedim. Çıkardı
bana 5 bin Mark verdi. “Bu parayı al
harca” dedi. “Harcayamam kaptan öyle
şey olmaz” dedim. Cebime koydu.
Avusturya'da harcamadım parayı.
Havaalanında cebime verdiği parayı
koydum kaçtım. Bu sefer de İrlanda milli
maçında odama gene geldi. “Hakan'cım
ben seni tanıyorum. Beyefendi insansın

ama yanlış anlama Milli Takım’da her-
kes Galatasaray'da, Fenerbahçe'de,
Beşiktaş'ta oynuyor. Bizim bir primimiz
senin transfer bedelin kadar. Bu arka-
daşlarımız çıkıyorlar alışverişe istedikleri
kadar alışveriş yapıyorlar. Senin bütçen
belli sen arkadaşlarının yanında mahcup
olma diye sana bu parayı verdim. Bu
parayı harca akşam kontrol edeceğim,
alışveriş yaptın mı yapmadın mı diye”
dedi. Utanarak aldım. Çıktım alışveriş
yaptım akşam döndüm. Yarısını harca-
yabildim paranın. Fatih Terim odama
geldi. Baktı “Elinde daha para kalmış git
ailene bir şeyler al” dedi. Ertesi gün git-
tim harcadım geldim teşekkür ettim
kendisine. “Estağfurullah” dedi.

FATİH TERİM CEBİME 5 BİN MARK KOYDU

AY-YILDIZLI

Hakan
Kutucuoğlu



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta on
binlerce taraftarının desteğini arkasına
alarak şampiyonluk ipini göğüsleyen

Göztepe, zaferin keyfini çıkarıyor.
Amatöre düştüğü sezon ligin ilk maçında
Tirespor ile oynadığı seyircisiz karşılaşma-
sına bile binlerce taraftarıyla giderek,
“Bitmedi” mesajı veren ve ardından
bugünlere gelen sarı kırmızılı kulübün
şampiyonluk hikayesini, kırılma anlarını ve
sezona dair bilinmeyenlerini Başkanvekili
Talat Papatya, Ben HABER okuyucularıy-
la paylaştı. Başkan Mehmet Sepil’in aksine
farklı bir yapısı olan Papatya, tesislere
girerken bile izin istediğini söyledi.

� Sizi en çok zorlayan neydi?
Şampiyonluktan önce konuşsaydık

aslında çok şey söylenebilirdi. Çünkü bazı
sorunlar kuma, bazıları da kayaya yazılır.
Şampiyonlukla birlikte kuma yazılanların
hepsini sildik zaten. Yine de tesisin yetiş-
mesi konusunda çok zorlanmıştık. Takımın
kamp tarihine orayı yetiştirirken öyle bir
zorluk geçirdik. Hoca değişimi büyük bir
zorluktu. Kararın verilmesi bir sorun, onu
netleştirmek ve ifade etmek ayrı bir sorun.
Bir de sonuçta biz sportif işlere karışmıyo-
ruz. İnanın ben tesislere girerken bile
insanlar hala garipsiyor ama izin alıyorum.
Sonrasında Metin Diyadin’in, Mehmet
Sepil’in projesine inanıp gelmesi de bir
zorluktur.

� Nedir Sepil’in Göztepe projesi?
Çok basit. Göztepe’yi Avrupa’da ses

getiren bir kulüp haline getirmektir.
Bunun altını açınca çok şey çıkar tabii.
Örneğin sadece futbolla değil, diğer branş-
larla bir spor kulübü olarak bunu gerçek-
leştirmek istiyoruz. Hatta hentbol bu
konuda futboldan daha önce hedefe vara-
cak gibi duruyor.

� Sezonun kırılma noktası ne?
Bence Bandırmaspor’a İzmir’de 4-1

yenilmemiz sezonun kırılma anıdır. Biz
burada onlara 4-1 yenilince ve puan farkı
açılınca bize negatif bir rüzgar estirirken,
onlara da çok pozitif bir hava estirdi.
Rakiplere korku salmak önemlidir.
Rakiplerimizin bizden çekinmesi bu maçla
birlikte kırıldı. Hal böyle olunca başta
Bandırma olmak üzere rakiplerimiz daha
rahat oynadı ve puan kayıpları yaşadı
sezon içinde. Ayrıca Pazar maçı da bir
kırılma anıdır.

� İzmir kulüplerine yönelik sezon içinde-
ki sert açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?

Ben hiçbir zaman sert açıklama yanlısı
olmadım. Kişisel olarak böyledir ama
kulüp olarak bazen bunu yapmak gereke-

bilir. Buca ile olan stat meselesinde bir
taraftan kendilerince haklı olabilirler ama
sert açıklamalara neden olan tutumları
doğru bulamam. İzmir için yanlış hareket-
lerdir bunlar. Neden düşmanız biz böyle
birbirimize? Altay ile olan bilet sıkıntısına
da gelince, 50 liralık bilet fiyatı doğru
değildi elbette. Taraftarlarımızla konuştuk
ve 20 TL’lik biletleri kabul edilebilir bula-
rak gidip Altay yönetimiyle görüştük.
Başkan Savaşan’ı aradım ve “Başkan bunu
ne amaçla yaptıysan doğru yapmadın.”
dedim. Olaylar sırasında çok üzüldük.
İzmir için iyi olmadı. Ulusal basında gün-
deme bu şekilde gelmemeliyiz. Ben Altay
için de, Buca ve Karşıyaka için de, her
İzmir kulübü için de hep söylüyorum,
başarılı olmalarını isterim. Tabii
Göztepe’ye karşı değil…

� İnandık sloganı kimden çıktı?
İnanmışlık bende hep vardı. Ben inan-

manın başarmak olduğunu söylerim. Fikir
olarak benden çıktı ama son slogan kısmı
kimden çıktı emin değilim. İnandık tişörtü
benim fikrimdir. O da benim ne kadar
inandığımın göstergesidir.

� Önümüzdeki sezonun hedefi nedir?
Herkesin bilmesini isterim ki bizim ilk

hedefimiz bu ligden çıkmaktı. Final hede-
fimizse Süper Lig’de kalıcı olabilmek. Ne
zaman ki takımımız Süper Lig’e, bir daha
düşmemek üzere çıkacak güce erişir, ken-
dini hazır hisseder; o zaman biz buradan
da çıkarız. Şu an için stadımız yok ve stadı-
mız olmadan Süper Lig takımı olmak zor.
Göztepe’nin 2. ligde geçirdiği her dakika
zulümdü. 2. Lig’de nasıl ki ‘Selam biz gel-
dik.” diyorduk, Süper Lig’e de aynı rahat-
lıkla çıkalım istiyoruz. Mehmet Sepil,

muhteşem bir başkan, harika bir başkan.
Başkan ifadesini kaldırınca da muhteşem
bir insan, harika bir insan. Taraftarla da
farklı ilişkileri bulunan bir başkan.
Göztepe için elinden gelenin her zaman
fazlasını vermek isteyen ve Göztepe aşkıy-
la yanan bir başkan. Talat Papatya da
böyle bir tabloda Başkan Sepil’e ve taraf-
tara layık olmaya çalışan bir insan.

� Başkan Sepil’in rahat tarzına karşın
siz hep ciddi bir görüntü çizdiniz. Başkanı
tişörtle görürken sizi hep tabir-i caizse jön
gibi gördük. Neden?

Elbette herkesin bir yapısı var.
Başkanımız bu tarzıyla çok daha fazla sevi-
liyor. Ben Kafkas insanı olmamdan dolayı
sanırım biraz daha sert yüz hatlarına sahi-
bim. Hatta tribünde de sevinirken birkaç
kez arkadaşlarımın kaburgalarına, beden-
lerine zarar vermişliğimiz de oldu sanırım.
Güzel sözleriniz için de ayrıca teşekkür
ederim.

� Şampiyonluğun kesinleştiği maç neler
hissettiniz?

Müthiş bir duyguydu. Tarif edilemez
bir sevinç yaşadım. O maçta Kırklarelispor
Başkanı ile ben ilgilendim. Sağ olsun ken-
disi de bizi iyi ağırlamıştı. Biliyorsunuz baş-
kanımız protokolü çok sevmez. Maç başla-
dıktan sonra biz golü attık, kazanacağımız
belli ama aklım diğer maçtaydı.
Kırklarelispor Başkanı telefonundan diğer
maçlara baktığında, “Biz düşeceğiz gali-
ba.” dedi.

E şimdi koyun can derdinde kasap et
derdinde. Bir yandan onu teselli ediyorum,
diğer yandan kendisi diğer maçlara baktık-
ça çaktırmadan Bandırma maçına bakıyo-
rum. Bizim takım gol atıyor, sevinemiyo-
rum adamın yanında. En zor durumda
olan kişi belki de bendim statta; ancak
gelen bir telefonla Bandırma’nın son daki-
kada gol yediğini duyunca ama artık ben
de saldım kendimi. Kırklarelispor
Başkanı’na, “Başkan kusura bakma artık.”

diyerek sevinçle fırladım. Adamı
neresinden öptüğümü bile bil-

miyorum. Yanağından mı
öptüm, kafasından mı

öptüm o sevinçle
bilmiyorum.

Göz-Göz… Eminim
dünyada birçok
insan için bir şey

ifade etmiyor ancak
benim için çok şey
anlatıyor. Sene 2001.
İzmir’e yeni gelmişim.
Başımda tam anlamıyla
kavak yelleri esiyor.
İzmir’in sokaklarında
yürüyorum, o gri duvarla-
rın hemen hepsinde o
yazıyı görüyorum. Göz-
Göz…

Sakın kimse alınmasın.
O ana kadar ne futbolla
ne de Göztepe ile ilgili en
ufak bir fikrim bile yok.
Şekillerin ne olduğunu
çözmeye çalışıyorum.
Acaba bu bir dernek mi
diyorum, ya da aykırı bir
grup mu? Yok yok bunlar
kesin asi bir oluşum…
Sonra öğreniyorum ki bu
memlekette meğer bir
Guinness rekortmeni
bulunuyormuş. Ama yine
de sanırım ‘Asi’ kısmını
tutturmuşum.

Bu şehir öyle entere-
san bir şehir ki… Bir bak-
mışım ben birden
Göztepeli olmuşum.

Göztepe’nin tarihi de
taraftarı da dillere destan.
Türkiye’de futbolun
oynandığı ilk şehirden
böyle destansı bir takımın
çıkması da elbette olağan.

İzmir'in futbolla tanış-
ması yüzyılın başlarına
rastlar. Kentte sosyal
yaşam, sanayi ve ticaret

gibi, futbol da, yabancıla-
rın egemenliğindedir.
Dönemin karşılaşmaları
Apollon, Pelops,
Evangelidis, Midilli gibi
Yunan-İngiliz-Ermeni karı-
şımı takımlar arasında
yapılmaktadır. Başpapaz
Hrisostomos'un da izlediği
maçlarda, takımlar kutsa-
nır, tribünlerde ilahiler
okunur...

1900'lü yıllarda yaban-
cılar arasında oynanan
futbol, zamanla Türkleri
de etkisi altına alır. Çeşitli
semtlerde, mahalle arala-
rında 3-5 kişi bir araya
gelip kendi takımlarını
oluşturmaya başlar.
İzmir'in ilk spor kulübü
olarak Karşıyaka 1912'de
kurulur. 1914'te onu
Altay izler... Ve 1925’te
Göztepe…

Göztepe, Mahalli
Lig'deki ilk şampiyonluğu-
nu, kurulduktan tam 12
yıl sonra almış olsa da
ulusal ve uluslar arası
düzeydeki başarıları hatırı
sayılır nitelikte.
Düşünsenize 30 küsur yıl-
dan beri Avrupa sahala-
rında gözükmeyen ama
bu araya rağmen Türk
takımları arasında

Avrupa'da en
başarılı 3. Türk
takımı olma
özelliğini halen
koruyan bir
Göztepe…

1967-1968
Fuar Şehirleri 2. Turunda
İzmir'de Atletico Madrid'e
karşı oynanan maçta bün-
yesinde yer alan Bombacı
Halil Kiraz’ın attığı golle
Madrid ağlarını yırtan bir
Göztepe…

Kurulduğu tarihten bu
yana, Türkiye Birinci
Ligi’nde 23, İkinci Lig’de
19 yıl mücadele veren,
1. Lig'de bir kez üçüncü-
lük, 4 kez de dördüncülük
alan, Avrupa
Kupaları’nda yarı final
başarısı yakalayan ilk
Türk takımı Göztepe.

Şimdi ise farklı bir ışık
parlıyor, bu takıma gönül
veren herkesin gözünde.
Sarı kırmızılı camia, talih-
siz bir şekilde bir dönem
yaşadığı makus tarihini
çeviriyor tersine. Bu şam-
piyonluğun en önemli
mimarı hiç şüphesiz ki
Başkan Mehmet Sepil
elbette.

Yüreği ile aynı büyük-
lükte hedeflere sahip, ala-
yına isyan bayrağı açan,
haykıran, bağıran, ama
bugün, ıssız kuytu köşeler-
den, ant içtiği gibi eski
şanlı tarihine tekrar yüzü-
nü dönen efsane, yeniden
sahnelerde…
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Ligin bitimine 1 hafta kala 40 bin taraftarının önünde şampiyonlu-
ğunu ilan eden Göztepe, yeni destanlar yazmaya hazırlanıyor. Sarı
kırmızılıların final hedefiyse, armayı Avrupa’da dalgalandırmak!

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Göz-Göz yeniden...

GÖZTEPE
ŞAMPİYONLUĞUN KRİPTOSU

ÖZEFSANE

“Başkalarının
yıllık bütçesini
altyapı tesislerine
harcadık”

�� Stat konusunda bilgi kirliliği var. Taraftar da
sabırsız. Neler oluyor?

Taraftar her konuda sabırsız. Taraftar 90 yıllık
tarihimizde olmayan her işin olması anlamında bize
yıkmaya çalışıyor. Onları da anlıyorum ama bize
karşı anlayış da istiyorum. ‘Tesisimiz olsun 5 yıl şam-
piyon olmayalım’ diyenler 3 puan geri düşünce tefe
koydular. Bakın stat olmayınca hiçbir şey olmaz.
Mehmet Sepil’den sonra en önemli oyuncu stattır.
Stat işinin Karşıyaka ile birlikte olmasından kaynaklı
birtakım sıkıntılar oldu. Başkan, Gürsel Aksel’e hiç-
bir zaman asla stat istemediğini söylemedi. Siyasi
tartışmaların da içinde olmak istemedik. Geldiğimiz
noktada çeşitli ön görüşmeler yaptık, incelemeler

yaptık, TOKİ ihalesini kazanan firmayla görüştük vs.
ne gerekiyorsa yaptık. Şu anda netleşen bir şey yok.
Biz hiçbir zaman Gürsel Aksel’e stat istemedik, ama
asla olmaması yönünde beyanda da bulunmadık.
Gürsel Aksel’e de ciddi yatırım yaptık zaten. Bu lig-
deki bazı takımların yıllık bütçesini biz oraya harca-
dık. Madem buraya stat yapılacak, o zaman
Göztepe’nin menfaatlerine en uygun halinin nasıl
olacağına bakmak lazım. Kapasite artırımı bunlar-
dan biridir. Göztepe’nin gelir elde etmesi önemlidir.
Altyapımız oradan taşınacak. Bizim spor okullarımızı
sorunsuz olarak başka yere almamız lazım. Her hafta
sonu orada 2 bin insan oluyor. Hepsi çözüme kavu-
şunca zaten bizim de açıklamamız olur.

Talat
Papatya

Burak
Cilasun
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