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MHP VE HDP OYLARI ÖNEMLİ
AK PARTİ’NİN tabanını zorla-
yan 2 parti var, MHP ve HDP.
Aslında İzmir’deki sıralama-
yı bu iki partinin alacağı
oylar belirleyecek.

CHP EN RAHAT PARTİ
İzmir’de CHP her
zamanki gibi ön plana
çıkarken, MHP’nin
2014 belediye meclis
oylarıyla 3 milletvekilliği
garanti görünüyor. MHP
4’üncü vekillik için çalışırken
HDP’nin 200 bine yaklaşan oyu,
barajın aşılması halinde bir vekil-
liğe göz kırpıyor.
BURAK CİLASUN’UN HABERİ 6-7’DE

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Sınıfta
kalanlar ve
parlayanlar
Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol
Yaraş, Türkiye’nin
kaderini belirleyecek
tarihi 7 Haziran seçimi-
ni yorumladı ve seçi-
min sınıfta kalanlarını
ve parlayan yıldızlarını
tek tek açıkladı.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

Türkiye ilk kez önceden tahmini
zor bir Pazar yaşayacak

TARIHI SECIMTARIHI SECIMTARIHI SECIMTARIHI SECIMTARIHI

ASTROLOJİK TAHMİN

AKREP Türkiye’nin horos-
kopu geleceğe dair ipuçla-
rı veriyor. Türkiye iç dina-
mikleriyle daha çok ileti-

şim kuracak.
Bu da onu koa-
lisyon hüküme-

ti kurmaya
götürecek.

SEVGİ ALİS YILDIRIM SAYFA 3’TE

Türkiye’nin
burcunda

KOALİSYON
görünüyor

Türkiye’nin
burcunda

KOALİSYON
görünüyor

Türkiye’nin
burcunda

KOALİSYON
görünüyor

Türkiye’nin
burcunda

KOALİSYON
görünüyor

Türkiye’nin
burcunda

KOALİSYON
görünüyor

SÜRE bitti. Sıra sandık
sonucuna geldi. Cum-
huriyet tarihinin 25’inci
dönem seçimlerinde 31
parti resmen oy pusula-

sında yer alacak.
Hayırlı seçim-
ler.

HER yolu mübah
sayma yaklaşımı
yeni değil, çok
eski... ÜNAL
ERSÖZLÜ 7’DE

Sandığa giderken...
Makyavel’in
hatırlattığı

SANDIĞIN
GÖNÜLLÜLERİ
OY ve Ötesi, sandık
güvenliğini sivil örgüt-
lenmeyle sağlamak isti-
yor ve SEÇSİS’e karşı
T3’e güveniyor. 4’TE

Işi beğenmeme
işsizliği tetikliyor

İŞKUR İzmir İl Müdürü
Kadri Kabak, şehirde
yaşanan işsizliğin en
büyük nedeni olarak
mesleksizliği göster-
di. Başvuruların
büyük kısmını masa
başı taleplerin oluş-
turduğunu söyleyen
Kabak, “2 kişiden
biri halkla ilişkilerci.
İyi de o kadar halk
yok ki” dedi. 9’DA

FUTBOLUN en büyük
talihsizliklerinden biri
başkanların, teknik
heyetin işine karışıp
kadro müteahhitliğine
soyunmaları…

Ayayorgi direniyor:
İlk hedef 10 bin imza

PAPARAZZİ’NİN
sahipleri Bülent-
Özlem Gülcen
çifti, Ayayorgi’nin
imara açılmasıyla
ilgili kampanya
başlatmaya hazır-
lanıyor. Adı
“Koyuma Dokun-
mayın.” Hedef ise
ilk etapta 10 bin
imza… 4’TE

Çeşme’de
eğlencenin
adresi
MARRAKECH

Çeşme’de
eğlencenin
adresi
MARRAKECH

Çeşme’de
eğlencenin
adresi
MARRAKECH

Çeşme’de
eğlencenin
adresi
MARRAKECH

Çeşme’de
eğlencenin
adresi
MARRAKECH

Çeşme’de
eğlencenin
adresi
MARRAKECH

KINA
GECESİ

MODASI

KINA
GECESİ

MODASI

KINA
GECESİ

MODASI

KINA
GECESİ

MODASI

KINA
GECESİ

MODASI

Futbolu anlayandan
anlamak gerekiyor

ÜMİT AKTAN’IN YAZISI 10’DA

Türkiye’de işsizliğin en yoğun olduğu
büyükşehir olan İzmir’de, sorunun kayna-
ğını uzmanıyla masaya yatırdık.

Türkiye’nin
burcunda

KOALİSYON
görünüyor

KINA
GECESİ

MODASI

KÜLTÜRÜMÜZÜN
vazgeçilmez parçala-
rından olan kına gece-
si yeni trendlerle artık
modaya ayak uyduru-
yor. Trendler hızla
değişiyor ancak kına
gecesi elbiselerinin
etnik detaylı tasarımla-
rı, geçmiş ve bugünün
harmanlanması olarak
her yıl yeniden yorum-
lanıyor. 8’DE

4’TE

Göztepe’de Diyadin
kimleri seçecek?

10’DA

Karşıyaka’da bu sezon
askerler işi bitirecek

TARIHI SECIM
7 Haziran’da AK Parti’nin kaderi HDP’ye endeksli. HDP’nin yüzde 10 ve
üzerinde alacağı her oy, AK Parti’yi tek başına iktidardan uzaklaştıracak.
7 Haziran’da AK Parti’nin kaderi HDP’ye endeksli. HDP’nin yüzde 10 ve
üzerinde alacağı her oy, AK Parti’yi tek başına iktidardan uzaklaştıracak.
7 Haziran’da AK Parti’nin kaderi HDP’ye endeksli. HDP’nin yüzde 10 ve
üzerinde alacağı her oy, AK Parti’yi tek başına iktidardan uzaklaştıracak.
7 Haziran’da AK Parti’nin kaderi HDP’ye endeksli. HDP’nin yüzde 10 ve
üzerinde alacağı her oy, AK Parti’yi tek başına iktidardan uzaklaştıracak.
7 Haziran’da AK Parti’nin kaderi HDP’ye endeksli. HDP’nin yüzde 10 ve
üzerinde alacağı her oy, AK Parti’yi tek başına iktidardan uzaklaştıracak.
7 Haziran’da AK Parti’nin kaderi HDP’ye endeksli. HDP’nin yüzde 10 ve
üzerinde alacağı her oy, AK Parti’yi tek başına iktidardan uzaklaştıracak.

ERDAL İZGİ 6’DA

KKaaddrrii
KKaabbaakk

MMeehhmmeett
ÖÖzzeenneerr
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ERDOĞAN VE
DAVUTOĞLU AYNI
GÜN DOĞDU. BU BİR
TESADÜFMÜ?

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Başbakan
Ahmet Davutoğlu aynı gün
doğumlular. Sizce bu tesadüf
mü? Recep
Tayyip
Erdoğan ve
Ahmet
Davutoğlu,
26 Şubat
doğumlu.
İkisi de
Balık erke-
ği. Balık
burcu, kişi-
liği gereği
mücadeleci
ve elde
edene
kadar her
türlü kay-
nağı ve
yolu ara-
yan özel-
liğe
sahip-
tir.
Tek
amacı
somut
değer
yarata-
rak ken-
dini gerçek-
leştirmektir.
Zenginlik, servet ve mülk
sahibi olmak temel arayışla-
rından biridir. Yaşam tecrü-
belerini geliştirmek için ken-
dini ve muhataplarını riske
atmaktan kaçınmaz.
Duygularını genelde hızlı ve
dışarıya aktardığı için sert ve
riski göze alan öğretici olarak
tanınır.

Kendine ait olanı koru-
mak ister. Sayın Erdoğan ve
Sayın Davutoğlu işte bu
sebeple kendilerinin ve tem-
sil ettikleri kesimlerin sahip
oldukları somut değerleri
korumak üzerine siyaset
yaparlar.

YAY ERKEĞİ
KILIÇDAROĞLU
ELEŞTİRİYE HER
ZAMAN AÇIK

Kemal Kılıçdaroğlu: 17
Aralık 1948 doğumlu bir

Yay erkeği. Ve bugünde
doğanlar tüm yaşamlarını
iradelerini ortaya koyarak
geçirirler. İradesinin gücünü
herkese göstermek
için mücadele eder-
ler. İnandıkları
uğruna tartışmak
ve inatla mücade-
lesine devam
etmek kişiliğinin
en

belirgin özelliğidir. Olgunluk
ve pes etmemek adeta onun
diğer adı gibidir. Gelebilecek
her türlü eleştiriye “iyi de
bunu yapmak zorundalar.
Niçin yapmasınlar ki?
Eleştirilmezsem
ilerleyemem”
diyen bir duruş-
ları vardır.
Bilmeyi çok sev-
dikleri için mut-
laka dahil
oldukları her
grup, topluluk vb
ne olursa olsun
onlara kolayca bilgi
aktarabilen birilerini hep
bulurlar. Sayın Kılıçdaroğlu
bu sebeple seçim zamanların-
da yaptığı her şeyi eleştiriye
açar ve bekler, bundan her
zaman hoşlanmasa bile.

OĞLAK BURCU
BAHÇELİ HER AN
TETİKTE

Devlet Bahçeli: 1 Ocak
1948 doğumlu bir Oğlak
erkeği. Nerede kolay ulaşıla-

mayacak bir hedef varsa
mutlaka o hedefe 1

Ocak'ta doğanlar ulaş-
mak isterler. Bunu

göze alabilecek
kadar ileri giderler.

İlişkide oldukları kişi-
lere ve topluluklara
şans, itibar, koruma-
cılık, çıtayı daima

yüksek tut-
mak

konularında her
zaman örnek olmaya

çalışırlar. Kendilerine
ait olan evleri, toprakları,

mülkleri korumak için daima
plan ve proje geliştirip, düş-
man sahibi olmadıkları
dönemlerde bile sanki hep
tehdit altındaymış ve her an
tetikte olmaları gerekirmiş
gibi bir duygu dünyasına
sahiptirler. Sayın Bahçeli işte
bu yüzden seçim vaatlerini
bu temel bakış açısını baz
alarak yapmaktadır.

KOÇ ERKEĞİ
DEMİRTAŞ TAM
BİR LAF EBESİ

Selahattin Demirtaş 10
Nisan 1973 doğumlu bir Koç
erkeği. 10 Nisan doğumlular
topluluk çalışmalarına fazla
düşkün ve yatkındır. Özellikle
tam bir laf ebesidirler.
Komik, eğlendiren,
eğlendirirken
düşündüren bir
yapıları vardır.
Yaşamdaki
temel amacı için-
de bulunduğu
grup ve toplu-
mun çıkarları için

çalışmaktır. Özel hayatı pek
olmaz. Daha çok zihinsel ve
bedensel aktivitelerle aceleci
tavırlar içersinde sempatik
bir kişiliktirler. Sözlerini esir-
gemezler. İlerlemek ve geliş-
mek için destek almaktansa
destek vermek onların en iyi
bildiği iştir. Tüm hayatlarını
problem çözmek ve arabulu-
culuk yapmak üzerine kurar-
lar, sabrı öğrenmeleri gere-
kir. Sayın Demirtaş işte bu
yüzden seçim vaatlerini daha
çok ülke olarak 'biz' kavramı
üzerine oturtarak çalışmalar
yürütmektedir.

SİYASİLER ACI
TECRÜBELERLE
YÜZLEŞECEK

Türkiye Cumhuriyeti
horoskopuna ilk baktığınız-
da 12. Ev İkizler Burcu oldu-
ğunu görürsünüz. Peki
bunun anlamı nedir? Bu, 12.
Ev horoskopun sahibinin
gizli benliği hakkında bilgi-
ler verir. Horoskop sahibinin
ruhsal sağlığı hakkında bize
çok şey söyler. Türkiye'nin
yükseleni Yengeç burcudur.
Yengeç burcu aile demektir.
Ailenin sahiplenicisi demek-
tir. Gerekirse bunu korumak
için mantık dışı bir sürü
riske girip, uzlaşmadan
uzaklaşmayı göze alabilmek
demektir. 12. Ev, horoskop
sahibinin herkese gösterdiği
yüzünün dayandığı ardında
yer alan dayanaktır.
Haritada 12. Evi iletişimin ve
zekanın gezegeni Merkür
yönetmektedir ve Ay bura-
dadır. Özellikle Ay'ın Mars' a
yaptığı kare açı, Türkiye’nin
kendi içinde
veya dış
ülkelerle
ilişkisin-
de, ileti-
şim ve
uzlaşı
tam
yolunda
giderken
alıngan-
lıklar yaşa-
yabileceğini
anlatmaktadır.
Ciddi iletişim problemleri
demektir. Özellikle 11
Mayıs'tan bu yana etkisini
gösteren İkizler burcunda
Merkür retrosu bu durumu
daha da kızıştırmaktadır.
Seçim sürecinde siyasilerin
günü birlik siyaset söylemle-
rinden uzak kalmaları gere-
kir. Siyasi partiler geçmişte
halka vaat ettikleri ve yeri-
ne getirmedikleri her söz ile
gerekirse acı tecrübelerle
yüzleşmek zorunda kalacak-
lardır. Türkiye geçmişte ileti-
şim kuramadığı iç dinamik-
leri ile daha çok iletişim tra-
fiği yaşayacaktır. Bu da onu
koalisyon hükümeti kurma-
ya götürür.

AKREP BURCU TÜRKİYE
KOALİSYONA DAHA YAKIN
Hangi burçta doğduğunuz, kişiliğiniz ve dünyayı algılama biçiminiz hakkında bize bilgiler
verir. Ama daha dikkatli bakarsak aslında doğduğunuz gün en az ay kadar önemlidir. Kim
olduğunuzu daha da iyi anlatır. Peki siyasilerin gezegenleri, karakterlerini nasıl yönetiyor?

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.

� CCHHPP’’ddee  bbiirr  iiddddiiaa  vvaarr..
AAKK  PPaarrttii’’yyii  İİzzmmiirr’’ddee  iikkiiyyee  kkaatt--
llaayyaaccaakkllaarrıı  yyöönnüünnddee..  SSiizzccee  bbuu
nnee  ddeennllii  mmüümmkküünn??

Bazı ölçüler var. Mitingler
örneğin. AK Parti’nin
mitingiyle CHP’nin mitingini
mukayese ettiğimizde kalabalık
üstünlüğü var, ama her zaman
meydanların ölçü olmadığı, her
seçim öncesinde söylenir.
CHP İzmir’de tartışmasız birin-
ci parti olacak ama ikiye katla-
ma gibi bir durum bence
mümkün değil. Bu CHP’nin
zayıf olduğu anlamına gelmi-
yor. İzmir’de CHP’nin birçok
emanet oyu var bu bilinen bir
gerçek. Yani İzmir CHP’li bir
şehir değil aslında. Bu
dönemde de CHP’ye emanet
oy vermiş birçok insanın
HDP’ye oy vereceği görülüyor
bu şehirde. Bundan dolayı
CHP birinci parti olmasına

rağmen, iddia edildiği gibi farkı
açamayacak. Ama bu AK
Parti’nin yerinde duracağı
anlamına da gelmiyor. AK
Parti’de de bu konuda bir geri-
leme olacak çünkü bugüne
kadar AK Parti’ye oy vermiş
birçok kişi HDP’yi destekleye-
cek. İşte bu yüzden, İzmir
ilginç bir tabloyla karşımıza
çıkacak. Parti sıralaması; CHP,
AK Parti, MHP ve HDP
olarak şekillenir. Çünkü görü-
nen o ki HDP’ye İzmir’de yal-
nız Kürt kökenli insanlar oy
vermeyecek. HDP’ye Kürt
kökenli olmayıp, tamamen 4
partili bir parlamento görmek
veya AK Parti’ye alternatif
yaratmak isteyen gruplar da bu
dönemde oy verecek. O yüz-
den İzmir yine farkını ortaya
koyacak ve buradan Türkiye’ye
farklı bir mesaj verecek. Eğer
bu gördüğüm tablo gerçek-

leşirse ben HDP’nin yüzde 10
ile değil, 11 hatta 11.05 ile
barajı geçeceğini düşünüyo-
rum.

CHP,�BAŞKA
PARTİLERDEN�OY
DEVŞİREMEDİ

� NNeeddeenn  CCHHPP’’nniinn  bbaaşşkkaa
ppaarrttiilleerrddeenn  ooyy  aallmmaakk  ggiibbii  bbiirr
ssııkkıınnttııssıı  vvaarr??    

CHP yıllardır farklı bir
politika izlediği
için başka
partilerden
oy
devşireme-
di. Bu
seçimlerde
ilk defa
farklı
söylemler
içinde CHP.
Farklı söylemlerden sonra

eğer CHP’nin oy oranları 26-
27’lerde kalırsa, bu demektir ki
CHP’ye oy gelmiş. Çünkü
insanlar şunu biliyor; CHP’nin
26-27-28’lerde olmasıyla
HDP’nin barajı geçmemesi
arasında hiçbir değişiklik yok.
Ancak HDP barajı geçerse,
Türkiye’de değişimin ya da
farklı bir parlamentonun önü
açılabilir. CHP’nin 2-3 puan
fazla alması önemli değil,
mühim olan HDP’nin barajı
geçmesi. Örneğin HDP yüzde
10 aldı diyelim. Bu 10’luk biri-

min yüzde 3’ü CHP’den
gelen oylar olacaktır.
Yani eğer CHP yüzde
27 alırsa, bu oranı
yüzde 30 gibi düşün-
mek lazım aslında.

CHP’nin oyu
artıyor.
Özellikle
emekli-
lerde… Bir
de yeni oy
verecek
genç kesi-
mi düşün-
mek 
lazım.

TÜRK TURİZMİ BAKAN YÜZÜNDEN KAYBETTİ

SEÇİMİN SINIFTA KALANLARI
VE PARLAYAN YILDIZLARI

��  Biraz da turizm diyelim. Bu sezondan
neler bekliyorsunuz? Sizce Türkiye yaza
hazır mı?

Görünen o ki başta Rusya olmak
üzere yabancı turistin yüzde 20’si
Türkiye’yi tercih etmeyecek bu
sene. Bunun nedeni sadece
Türkiye’nin modası geçmiş bir
ülke konumunda olması değil.
Sayın Ertuğrul Günay’dan
sonra yerine gelen Turizm
Bakanımız Ömer Çelik, tam bir
Turizm Bakanlığı yapamadı.
Bakanlığına sahip çıkamadı ve yap-
ması gereken çalışmaları yapmadı. Bunu
İzmir’de de görüyoruz. Sayın Bakan’ın

İzmir’e geldiği sayı, bir elin parmaklarını
geçmiyor. Eğer bir bakan yaklaşık 2 yıldır
yaptığı görev süresi boyunca buraya 3-4

defa geldiyse, ki o da mecburiyetten,
o Bakan’da bir sıkıntı var demek-

tir. O Bakan, bakanlığının
gereğini yerine getirmemiş
demektir. Onun da bedelini
maddi anlamda Türkiye öder.
Sayın Bakan, sektöre karşı ne
yazık ki ilgisiz kaldı. Sektör

temsilcileri, Sayın Bakan’a dert-
lerini bir türlü anlatamadılar.

Muhatap olacakları Bakan’a ulaşa-
madıkları için, sıkıntılarını çözemediler. İşte
bu yüzden Türkiye turizmde de kaybetti…

SANDIĞIN ÜZERİNE 
OTURMAYA GEREK YOK

� FFuuaatt  AAvvnnii’’nniinn  sseeççiimm  hhiilleelleerriinnee  yyöönneelliikk
iiddddiiaallaarrıınnıı  nnaassııll  yyoorruummlluuyyoorrssuunnuuzz??

Partiler de bunu söylüyor. Avrupa’dan bazı
kuruluşlar da bu konudaki endişelerini dile
getirdiler. Sonuç olarak eğer sandıklara sahip

çıkılırsa endişe duyulan olaylar gerçek-
leşmeyecek. İlla ki sandığın üzeri-

ne oturmaya gerek yok.
Oyunun peşine düşe-

ceksin, sandığına sahip
çıkacaksın.

��  Geçtiğimiz gün bir
MHP-CHP gerilimi de
yaşandı. Serter’in HDP ile
ilgili “böyle bir partinin
mecliste olmaması
demokrasi ayıbıdır” söz-
lerine Necat Karataş sert
bir dille cevap verdi ve
“Bedri Serter HDP’nin Eş İl
Başkanı oldu da bundan
CHP seçmeninin haberi mi
yok?” dedi. Gerçekten
CHP tüm umutlarını
HDP’ye mi bağladı sizce?

MHP İl Başkanı Necat
Karataş’a şunu sormak
lazım: Tek partili bir par-
lamento mu istiyorsunuz,
4 partili bir parlamento
mu? Bedri Serter “gidin o
partiye oy verin” demiyor
ki. Bütün yapılan
simülasyonlara ve
hesaplamalara göre,
yüzde 9 alan bir HDP’nin
çok farklı, yüzde 10 alan
bir HDP’nin ise yine çok
farklı bir siyasi tablosu
oluyor. MHP, “AK Parti
tek başına devam etsin,
biz yine 3. muhalefet par-
tisi olalım” diyorsa ve AK
Parti’nin koltuk değneği
olarak “biz ona yine
destek veririz” diyorsa o
zaman evet onlar 3 partili

bir parlamento isterler.
Ben ona Bedri Serter’in
söylemlerini daha iyi
anlamasını tavsiye ede-
rim. CHP içinden HDP’ye
oy verecek insanlar hiçbir
zaman HDP’nin poli-
tikalarını ve hedeflerini
benimsemiş insanlar
değiller. O yüzden
buradan Sayın Karataş’a
tavsiyemi yineliyorum:
Kendisi, kimin ne demek
istediğini biraz daha iyi
algılasın. 4 partili bir par-
lamentoda belli denetim
mekanizmalarının çalışa-
cağına inanıyor insanlar.
Şu anda mutlak bir tek
parti iktidarında artık
demokrasilerde çalışması
gereken, yargı, basın gibi
kuruluşlar çalışmıyor. Ben
Sayın Karataş’a bir de

şunu sormak isterim: Siz
yüzde 18-19 alsanız ne
değişiyor, HDP barajı
geçmediği takdirde? Ben
cevap vereyim; hiçbir şey
değişmiyor. 

��  Partilerin reklam
çalışmalarını nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Reklam
pastasından İzmir’de
yerel medyaya yeterince
pay ayrıldı mı sizce?

Ayrıldığı söylenemez.
Bana göre burada biraz
sıkıntı yaşandı. Biz Ben
HABER ve Ben TV olarak
bir sıkıntı yaşamadık ama
genele baktığımda böyle
bir sıkıntıyı görüyorum.
Sonuçta gazeteler ve tele-
vizyonlar aldıkları reklam-
la yaşıyor. O bakımdan
biraz beklentilerin altında
kaldığını söyleyebilirim. 

NECAT KARATAŞ, BEDRİ 
SERTER’İ DAHA İYİ ALGILASIN

AK PARTİ O ESKİ HAVAYI YAKALAYAMADI
� SSeeççiimmiinn  ssıınnııffttaa  kkaallaannıı  vvee  ppaarrllaayyaann  yyııllddıızzıı

ssiizzccee  kkiimmlleerr??
CHP’de İl Başkanı Bedri Serter başarılı bir

çalışma yürütemedi. Bunun sebebiyse seçimlere
3-4 ay kala atanma şeklinde gelip kendi kadro-
sunu kuramaması olarak gösterilebilir. AK
Parti’de de Bülent Delican sıkıntılı günler geçir-
di. Özellikle Sayın Erdoğan’ın mitinginin
çok zayıf katılımla geçmesi, her ne
kadar “bu iş Vali’nin göreviydi” dese de
kendisine de bir takım sorumluluklar
düşüyordu. Sayın Delican, parti üst
yönetimini daha farklı yönlendirip, farklı
adaylar çıkmasını sağlayabilirdi. Mesela
Binali Yıldırım ile Ertuğrul
Günay’ın geldiği
dönemdeki hava şu
anda AK Parti’de
esmiyor. Bu da işin
gerçeği, kimse

halının altına süpürmesin bazı şeyleri. Veysel
Eroğlu kötü bir adam mı? Değil, çok iyi bir
insan. İzmirliyle buluşmaya çalıştı, çok büyük
çabalar sarf etti.  Ama bir Binali Yıldırım’ın sem-
patikliğini yakalayamadı bu şehirde. 2011
seçimlerinde AK Parti daha farklı bir perfor-
mans sergilemişti. Reklam kampanyasına bak-

tığımızda ise “biz yaptık” diyor. İnsanlar
da şunu düşünüyor: Tamam yaptın da,
daha ne yapacaksın? AK Parti
nedense, bir proje dizisi ya da
ekonomik anlamda söylemler gerçek-
leştirmedi. Tam tersi, hiçbir zaman bek-
lenmeyen CHP bunu yapıyor. Özellikle

ilk defa, gündemi belirleyen CHP oldu
bu seçimlerde. AK Parti ise hep

CHP’nin gündemine takılmak
zorunda kaldı. Seçimin reklam
ve tanıtım bazındaki galibi
CHP’dir.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

Kemal
Kılıçdaroğlu

Bülent
Delican

Bedri
Serter

Necat
Karataş



Seçimlere sayılı saatler kala son
yılların en dikkat çeken oluşum-
larından Oy ve Ötesi ile sizler

için konuştuk. Oy ve Ötesi Ege Bölge
Koordinatörü Melek Demir, gazete-
mize çarpıcı açıklamalarda bulunur-
ken, amaçlarının halkın iradesinin
sandığa güvenli bir şekilde yansıması-
nı sağlamak olduğunu belirtti.

Hiçbir zaman bir taraf olmayacak-
larını belirten Demir, ''Oy ve Ötesi
hiçbir taraf tutmuyor, hiç bir zaman
da taraf tutmayacak. Temel ilkeleri-
mizden olan bağımsızlık, doğruluk,
şeffaflık ve bütünleştiricilik ilkeleri
doğrultusunda hareket eden bir giri-
şimiz. Bütün gönüllülerimiz bunun
farkında ve aynı değerleri paylaştıkla-
rı için bizimle çalışmak istiyor'' dedi.

Halkın iradesi sandığa
yansımalı

Demir, ''Bizim amacımız seçimle-
rin her noktasında elimizden geldi-
ğince halkın iradesinin doğrulukla
sandığa yansıdığından emin olmak.
Oyların sayılması, tutanakların tutul-
ması ve YSK’nın sonuçları açıklaması
arasındaki süreç birebir şahit olmadı-
ğımız için en çok tartışılan noktalar-
dan. Bu sebeple gönüllülerimizden

gün sonunda ıslak imzalı oy tutanak-
larını bize iletmelerini istiyoruz, bu
tutanakları da T3 sistemimiz ile
değerlendirerek bu göremediğimiz
sürecin kontrolünü gerçekleştiriyo-
ruz'' dedi.

SEÇSİS'ten daha
iyi bir sistem T3

Demir, ''T3 sistemi - yani Türkiye
Tutanak Teyit sistemi - bize YSK ile
neredeyse eşzamanlı bir sayım yapma

fırsatı veriyor. Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde de kullandığımız bu sis-
tem, yüzde 100’e varan doğruluk payı
ile seçim sonuçlarını teyit etmemizi
sağlıyor. Gönüllülerimizin toplamış
olduğu tutanakların taranarak dijital
ortama aktarıldıktan sonra sadece 3
birbirinden bağımsız kişi tarafından
onaylanması sonucu teyit edilmiş
kabul ediliyor” dedi.

Demir, “YSK’nın açıkladığı
sonuçlar ile karşılaştırarak fark var
ise, usulsüzlük var ise tespit edebili-

yoruz. T3 için bize yardımcı olmak
için tek ihtiyacınız olan şey bir bilgi-
sayar ve internet bağlantısı'' diye
konuştu.

Melek Demir, ''İzmir’de seçimler
için başvurmuş 4 binden fazla gönül-
lümüz var, sayımız her gün artmaya
devam ediyor. Seçimden bir gün
evveline kadar kayıtlarımız açık,
gönüllümüz olmak için herkesi bekli-
yoruz. İzmir'de Aliağa, Bergama,
Menderes, Menemen, Ödemiş,
Selçuk, Torbalı ilçelerimizde daha
çok gönüllüye ihtiyacımız var” dedi.

Seçimlerde oyların çalınıp çalın-
madığı ile ilgili sorumuza Demir, ''Biz
verilerle konuşmayı tercih ediyoruz.
Organizasyon kültürümüzde sonuç
odaklı olmak ve iyi araştırmadan
aksiyona geçmemek söz konusu. Son
dönemde paylaşılan araştırmalarda
son on sene içerisinde halkın seçim
güvenliğine şüphelerinin arttığı görü-
nüyor. Bizim hedefimiz seçmenin ira-
desinin sandığa doğru yansıdığından
emin olmak ve vatandaşın anayasal
hakkını kullanarak buna şahit olması-
nı sağlamak. Sandık demokrasinin en
kuvvetli sembollerinden biridir ve
demokrasiye inanan 50 bini aşkın
gönüllümüz var” diye konuştu.
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Oy ve Ötesi Ege Bölge Koordinatörü Melek Demir, ''Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 10 ay
geçti. 10 ayda gücümüzü yeniden toparladık. Halkın oylarının güvenli bir şekilde sandığa yansımasına
50 bini aşkın gönüllümüzle yardımcı olacağız'' dedi.

50 BİNİ AŞKIN GÖNÜLLÜYLE
SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Rezervasyonlar
iptal edildi

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden
biri olacak olan 7 Haziran seçimlerinde tatilci-
ler sandık başına gitmeyi planlıyor. Tatilciler
tatil planlarını 7 Haziran sonrasına yaparken
Haziran ayındaki rezervasyonlar iptal edilmiş
durumda. Seyahat danışmanı Çiğdem
Akpunar, 7 Haziran seçimlerinde tatilcilerin
sandık başına muhakkak gide-
ceğini ifade etti. Tatilcilerin
7 Haziran seçimlerini
önemsediğini belirten
Akpunar, “Tatil rezer-
vasyonları 7 Haziran
sonrasına ertelendi”
diye konuştu. Tüm
tatilcilerin seçimlere
katılım göstereceğini
belirten Akpunar, tatil
rezervasyonlarının
Haziran ayı ortalarına
kaydırıldığını, dolayısı ile
seçimlerden sonra Haziran ayı
ortalarında müthiş bir yoğunluğun
yaşanacağını ifade etti. Tatilcilerin yurt içinde
Bodrum, Fethiye ve Antalya'ya ilgi gösterdiği-
ni belirten Akpunar, yurt dışında ise Fransa,
İspanya ve Çek Cumhuriyeti’nin yoğun şekil-
de tercih edildiğini belirtti. Seçimlerin seya-
hat acentelerinin işlerini etkilediğini belirten
Akpunar, “Tüm işler seçim sonrası sonuçlana-
cak” diye konuştu.

AYAYORGİ
DİRENİYOR!

İLK HEDEF
10 BİN İMZA

AYAYORGİ
DİRENİYOR!

İLK HEDEF
10 BİN İMZA

AYAYORGİ
DİRENİYOR!

İLK HEDEF
10 BİN İMZA

AYAYORGİ
DİRENİYOR!

İLK HEDEF
10 BİN İMZA

AYAYORGİ
DİRENİYOR!

İLK HEDEF
10 BİN İMZA

Çeşme’nin en güzel, en özel
koyu Ayayorgi, yıllardır bir-
çok farklı şekilde savaş veri-

yor. Gürültü savaşı, ışık savaşı,
imar savaşı… Akıllara durgunluk
verecek kadar güzel denizi ve
farklı atmosferiyle herkesin gözü
bu nefis koyda, kabul. Ancak
Ayayorgi’nin savaşmak zorunda
kaldığı sıkıntılar, hem de turizm
sezonu içerisindeyken yaşanınca
ilçeye büyük zararlar veriyor. 47
yıldır bu topraklarda olan
Paparazzi Beach Club’ın sahibi
Bülent Gülcen ve zarif eşi Özlem
Gülcen ile bir araya geldik ve
Ayayorgi’nin kaderini masaya
yatırdık. Ayayorgi’nin Ayayorgi
olması için ciddi emek vermiş,
çevreci bir çift Özlem-Bülent
Gülcen çifti. Ve Ayayorgi’nin için-
de bulunduğu durumdan dolayı
son derece üzgünler. Gürültü kri-
ziyle ilgili olarak ikisi de bu yılki
savaşı başlatan, imza toplayıp
Başkan Dalgıç’ın önüne koyan
Olcay Hanım ile tanışmak istiyor.
Onlar da koyun imara açılmasıyla
ilgili olarak karşı kampanya baş-
latmaya hazırlanıyorlar.
Kampanyanın adı “Koyuma
Dokunmayın”… Hedef ise ilk
etapta 10 bin imza…

YÖNETMELİĞE
KARŞI DAVA AÇILDI

“Gerçek bir yönetmelik yok”
diyor Bülent Gülcen ve şöyle
devam ediyor:

00.00’dan sonra müzik yasak
diyor Kaymakamlık, biz bunun
aksini savunuyoruz. Ayayorgi’nin
“Kullanıma Hassas Bölge” olma-
dığını biz mahkeme kararlarıyla
kanıtladık. Dolayısıyla burası has-
sas kullanım alanı değildir. Öyle
olması için İl Çevre Mahalli

Kurulu’nun kararı gerekir. Böyle
bir karar yokken, kullanıma hassas
bölge olduğunu nasıl iddia ediyor-
lar anlam veremiyorum. Gerçek
anlamda bir yönetmelik yok. Biz
yönetmeliğe karşı dava açtık.
Yönetmeliğin iptali davası açtık.
Biz, Kaymakam, Belediye Başkanı
ve Emniyet Müdürü ile toplantılar
da yaptık. Geçmişte çok ciddi
cezalar da ödedik ama şimdi o
cezaları geri almaya başladık. Biz
ses için gerçekleştirilen imza kam-
panyasını başlatan Olcay Hanım
ile tanışmak istiyoruz. Eğlencesiz
bir Çeşme’yi mi planlıyorlar?
Eminim hayır. Eğlencesiz bir
Çeşme, şu anki kapasitesini 3’te
1’e çeker. Bu saatten sonra ya orta
yol bulunacak ya da mekanlar
kapatılacak. İşte o zaman da
sonuçlarına herkes katlanacak.

Özlem Gülcen ise “uzlaşabili-
riz” diyor ve ekliyor:

Biz kimseyi rahatsız etmek
istemiyoruz. Bu karşılıklı fedakar-
lıkla çözülebilecek bir şey. Aslında
mülk sahipleri Ayayorgi’den eğer
ev alıyorlarsa orada bir eğlence
mekanı olduğunu bilerek ev alı-
yorlar. Şöyle de bir gerçek var;
Ayayorgi’deki eğlence mekanları,
evlerden önce oradaydı.
Başkanımız da eğlence mekanla-
rında müziğin kapatılmasının
anlamsız bir şey olduğunu çok iyi
biliyor. Ama onun durumu ger-
çekten çok zor, çünkü çok arada
kaldı, kendisine de hak veriyorum.
Aslında geçmiş dönemde
Bodrum’da da bu sıkıntı vardı
ama şimdi hepsi ortadan kalktı.
Sadece Çeşme bölgesinde bu kriz
konuşuluyor. Bazen birilerinin
bunu özellikle yaptığını, Çeşme’de
bu sorunun konuşulmasını istedi-
ğini düşünüyorum.

Paparazzi’nin sahibi Bülent

Gülcen Ayayorgi’nin sadece
Çeşme’nin değil tüm Türkiye’nin
gözbebeği olduğunu bakın hangi
sözlerle vurguluyor:

İşletmeler, yıllarca Çeşme’nin
lokomotifliğini yaptı. Hiçbir yerle-
şim yeri yokken burada biz vardık.
Yıllar önce Nuri Ertan belediye
başkanıyken bize şu sözü verdi;
“Ayayorgi’yi hiçbir imara açmaya-
cağım, Ayayorgi bir eğlence koyu
olacak, kirlenmeyecek.”
Düşünsenize 5 mekanda bir hafta
sonu toplam 30 bin kişi falan eğle-
niyor ve dinleniyor. Biz her sene
vergi şampiyonuyuz.

“TEHDİTLER
ALIYORUZ”

Ben HABER’in gündeme
getirdiği ve büyük yankı uyandıran
Ayayorgi Koyu’nun imara açılma-
sıyla ilgili olarak ise işin perde
arkasında bir lobinin oluşturuldu-
ğunu düşünüyor Bülent Gülcen ve
konuya ilişkin tehditler aldıklarını
şu sözlerle dile getiriyor:

İnsanlar bundan para kazan-

maya çalışıyor şu an. Geçmişte
buradaki bütün arazileri aldılar,
şimdi ise baskı kuruyorlar. Sizin
gündeme taşıdığınız haberden
sonra tüm toplar bize gelmeye
başladı ve şu an tehditler alıyoruz.
Tamamen çıkar üzerine kurulu şu
anda her şey. Tamam biz burada
toprak sahibiyiz. Bizim de çıkarı-
mız var ancak biz aynı zamanda
çevreciyiz de. Biz 47 sene önce
burayı aldığımızda 5 ağaç falan
vardı. Şimdi toplamda 1200 ağaç
var. İnanılmaz bir ağaçlandırma
yaptık buraya. Yerel idareler
sürekli olarak var olan şeyleri bir-
kaç kişinin eline veriyorlar. O yüz-
den Ayayorgi’nin bozulmaması
için üzerimize düşen görevi yapa-
cağız. İşte bu nedenle biz de
Ayayorgi’nin imara açılmaması
için bir imza kampanyası başlatı-
yoruz. Kampanyanın ismi;
“Koyuma Dokunmayın!”
Hedefimiz ise ilk etapta 10 bin
imza toplamak. Kampanyayı inter-
net üzerinden de yürüteceğiz.
www.change.org adresine de kam-
panyamızı yönlendireceğiz.

Umarız bu kampanyayla birlikte
bazı şeyler değişir.

“KİRLİLİK ÖMÜR
BOYU SÜRER”

Özlem Gülcen’in öngörüleriy-
se gerçekten iç acıtan cinsten:

Belki sesten şikayetçi olanlar,
burayı imara açtıklarında “keşke
ses olsaydı da bu görüntü kirliliği
olmasaydı” diyecekler. Çünkü ses
3 ay var, ama o görüntü kirliliği
ömür boyu olacak. Yeni gelecek
nesiller ne yazık ki Ayayorgi’nin
güzelliğini göremeyecek. Bu arada
biz Sayın Muhittin Dalgıç’ın buna
olumlu bakmasına çok şaşırdık.
Partisel anlamda o ideolojiye
sahip birinin Ayayorgi’yi koruya-
cağını düşünürdük. Burası imara
açılırsa, belki Taksim’deki gibi bir
direniş hareketiyle bile karşılaşabi-
liriz, neden olmasın… Şu ana
kadar insanlar huzurluydu, para
da geliyordu ancak Çeşme’nin
geneline yayılıyordu. Eğer koy
imara açılırsa huzur gidecek, para
da birkaç kişinin tekelinde olacak.

Eskiden eğlence deyince sadece
Bodrum akla gelirdi. Öyle bir çıtayı

arttırdı ki Çeşme, artık Bodrum’un da
önüne geçti. Geçti geçmesine ama

gürültü, ışık ve son olarak imar savaş-
larından bir türlü gün yüzü göremedi.
Neden bu gücü yine Bodrum’a kaptı-

ralım? Neden gerileyelim? Haberi
okuyun, yorumu siz yapın…
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GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Bülent
Gülcen

Özlem
Gülcen

Gamze
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GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN - AYSEL KAYARDI
GÖKDENİZ ENGİN - SELCAN BİLEN

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

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

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

BASIMCI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
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İş adamı Prof. Dr.
Ramazan Abay

Seçime giren partiler ara-
sında 4 büyük partinin olduğu-
nu kabul etmek lazım. Bugüne
kadar AKP’nin neler yaptığını
ve yapabildiğini biliyoruz.
Çöken bir ekonomi var. Bu
dönem içinde bir fırsat yakala-
yan CHP var. CHP bugüne
kadar hiç bu kadar ekonomi
ağırlıklı bir seçim programı
ortaya koymamıştı. CHP bu
kez polemiklere girmiyor ve
en doğrusu da zaten bu. AKP,
geçmişe göre önemli bir iniş
içinde. Oyları 38-40 civarında-
dır. CHP’nin oyu da 32 civa-
rındadır.

8 Haziran sabahı Türkiye 4
partiye uyanacak. AKP, tek
başına iktidar olacak bir vekil
sayısı çıkaramayacaktır. Bu
nedenle bir koalisyona hazır
olmamız gerekiyor. CHP ile
MHP önemli bir oy alırsa bir
koalisyon yapabilirler. Yine de

unutmamak gerekir ki
MHP’nin içinde AKP’ye yakın
bir kesim de var. Bu nedenle
AKP-MHP koalisyonu da gün-
deme gelebilir.

İzmir bugün 26 vekil çıka-
rıyor. Burada her 2 bölgede
CHP’nin 7’şer vekil alabilece-
ğini düşünüyorum.

Seçimin ekonomi üstünden
şekillenmesini çok olumlu
buluyorum. CHP’nin
KOBİ’lerle ilgili ortaya koydu-
ğu modelin, diğer işletmelere
yönelik olarak da düzenlen-
mesi gerektiğini düşünüyorum.
Büyük sanayiciyi de küstürme-
mek lazım. KOBİ’lere ne veri-
liyorsa büyük işletmelere de
verilmesi gerekir.

Siz bu yazıyı
okuduğunuz-
da, sandığa bir

adım kalmış olacak.
Son dönem, özellik-
le AK Parti cephe-
sinde ‘Yeni Türkiye’
vurgusu yapılıyor.
Şurası bir gerçek ki
seçim sonucu ne olursa olsun,
zaten artık yeni bir Türkiye’de
yaşıyor olacağız. Sonuçlarla ilgili
farklı senaryoların birbiriyle yarış-
tığı günümüzde, bu yazıda ama-
cımız siyaset mühendisliği yap-
mak değil. Ama meydanlardan
ve siyasetin sahnesinden görü-
nen gerçekler var. Öncelikle
seçimin anahtar partisi, HDP.
Son manzara, HDP’nin barajı
geçeceğini gösteriyor. Haydi
bütün senaryoları bir kenara
bırakalım. Zaten HDP’nin barajı
geçmesi durumunda, AK
Parti’nin tek başına iktidar için
yüzde 47 ya da 48’lik oy oranı-
na ulaşması gerekiyor. AK Parti
bu oranı yakalayabilir mi? Seçim
sürecindeki kampanyalara baktı-
ğımızda da Türkiye açısından
yeni olan bir durum daha var.
Bu da CHP’nin ilk kez ideolojik
yaklaşımını öne çıkarmayıp,
daha çok halkın dikkatini çeke-
cek ekonomik talepler üzerinden
söylem geliştirmesi oldu.
CHP’nin klasik ideolojik söylem-
den uzaklaşarak, kampanyasını
tamamen ekonomik nedenler
üzerinden kurgulaması, parti açı-
sından yenilikti. Bu açıdan bakıl-
dığında, ilk kez gündemi belirle-
yen parti AK Parti’nin aksine
CHP oldu. Meydanlardan yansı-
yan tablonun, halkın isteklerini
okumak açısından, CHP lehine
olduğunu vurgulayabiliriz. Yine
MHP’de izlenen yükseliş, sandık-
ta kendisini nasıl gösterir? Bu
tablonun sandığa nasıl yansıya-
cağını birlikte göreceğiz.
Diyeceğim şu ki; AK Parti tek
başına iktidar olma şansını tekrar
yakalasa da; diğer alternatif
senaryolar hayata geçse de; artık
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak-
tır. Çözüm süreciyle birlikte,
Türkiye’nin ihtiyacı olan gerçek
barış ve iç siyasette ilkeli bir barış
için, artık tamamen demokrasi-
nin kazanacağı, yeni anayasaya,
yeni toplumsal sözleşmeye ihti-
yaç vardır. Çünkü bu sıkıntılı
yolu aşamadığımız sürece, her-
kesin birbirini ötekileştirdiği,
hukukun üstünlüğünün zedelen-
diği, yargıya güvenin kalmadığı,
şeffaflığın yok olduğu Türkiye’de;
bırakın birbirimizi anlamayı,

soluk almak güçleşecektir. Bu
süreçten sağlıklı çıkmanın temel
yolu, daha çok demokrasi.
Demokrasinin olanakları içinde,
akılcı siyaset üretmek, sıkışan sis-
temlerde çarpışan araçtaki bir
hava yastığı gibi sanki. Eğer
hava yastığınız çalışıyor ise çar-
pışmalarınızı az hasarla atlatırsı-
nız.

GGEELLEELLİİMM  SSOONNUUCCAA::
Aslında bu ülkenin gücünün,
zenginliklerimizin, güzelliklerimi-
zin, yeterince farkında değiliz.
Hayatın tüm alanlarında, üstü
örtülü şekilde her yolun mubah
sayılabildiği günlerden geçiyoruz.
Her yolu mubah saymak yaklaşı-
mı, yeni değil. Bu anlayışın tarih-
teki en simgesel düşünürü
Makyavel (1469-1527).
Hükümdar adlı kitabından alıntı-
ladığım aşağıdaki sözlerini, günü-
müz için önemli sayıyorum:

“İnsanlar akıl bakımından üç
çeşittirler. 

Kendiliğinden anlayanlar. 
Kendilerine açıklanan şeyleri

anlayanlar. 
Ne kendiliklerinden, ne de

başkalarının aracılığıyla açıkla-
nanları anlayanlar.”

Durmadan değişen, üstelik
bir avuç egoya teslim edilmiş
yeni gündemler yaratılan arena-
da, sanki anahtar gibi
Makyavel’in bu sözleri… Oysa
Türkiye, hepimizin ülkesi.
Hepimiz bu ülkede hayatlar
kuruyor, hayatlar yaratıyoruz.
Hepimizin umudu, geleceği bu
ülkede.  İstediğimiz barış içinde
güzel ülkede, kardeşçe yaşayabil-
mek. O zaman demokrasinin
hastalıklarını ancak daha fazla
demokrasi ile tedavi etmek
mümkün. Yazıyı yazarken, bir
de Çinli Lao-Tzu’nun sözleri aklı-
ma geldi: 

“Bilen konuşmaz, 
Konuşan bilmez. 
Gözlerini yum,
Bütün kapıları kapa;
Sivrilikleri buda,
Karışıklığı gider;
Işığı ayarla,
Dünyaya uyum sağla.”
Evet, karışıklıkları giderme-

den, uyumu sağlamadan mutlu
bir ülke yaratamazsınız. Bu hayal
olur. 
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Her genel seçimin belki de sonucu
en çok merak edilen birkaç şehrin-
den biri olan İzmir’de AK Parti,

CHP, MHP ve HDP arasında milletvekili
çıkarmak için kıyasıya bir yarış yaşanıyor.
CHP’nin genel başkan ve Selin Sayek
Böke hamlesine AK Parti Bakan Eroğlu
ve İbrahim Turhan yanıtlarını verirken,
CHP de AK Parti’nin göçmen oyları için
Cemil Şeboy hamlesine Roman kartını
kullanarak Özcan Purçu ile yanıt veriyor.
Partiler arasında adeta bir satranç oyunu
gibi geçen seçim savaşlarında MHP’nin
bir genel başkan yardımcısı ve bir grup
başkanvekili hamleleri ve HDP’nin de
Mardinliler Federasyonu Başkanı ile Pir
Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı
hamleleri de yabana atılmayacak kadar
ciddi gözüküyor. 

Her ne kadar seçimde isimler önemli
olsa da, son yıllarda etkisini arttıran top-
lumsal kutuplaşma tercihlerde birinci
etken olacağa benziyor. Bu nedenle de
2014’te gerçekleşen yerel seçimler ve
Cumhurbaşkanlığı seçimi, bize yalnızca
birkaç gün sonra gerçekleşecek seçimin
şifrelerini veriyor. HDP ve MHP’nin az
ya da çok oyunu arttırmasının beklendiği
sandık sonuçları, CHP ve AK Parti’yi yer
yer terletecek durumlara sokabilir.

Seçimi,emanet,
oylar,belirleyecek,

7 Haziran öncesindeki tabloya baktı-
ğımız zaman ortaya çok bilinmeyenli bir
denklem çıkıyor. İl genel meclisi ve bele-
diye başkan adaylarının aldığı oylardaki
fark, 2011 seçim sonuçları ve
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile harmanlan-
dığında birçok partilinin İzmir’e dair
açıkladıkları beklentide yanılgıya düşebi-
leceklerini görmek mümkün.

İzmir’e,ilişkin,tek,vaat,yok
Son birkaç yıldır İzmir’de iyice dillen-

dirilen üvey evlat polemiği ve İzmirlilik
bilinci, seçmeni doğrudan İzmir’e yönelik
talepleri dinleme noktasına taşırken, 4
büyük partinin liderleriyse seçim öncesi
topu taca attı. Bahçeli ve Demirtaş’tan
İzmir’e ilişkin tek kelime duymak müm-
kün olmazken, AK Parti’den gelen
Başbakanlık ofisi, Konak Tünelleri ve
İzmir-İstanbul otoyolu atağını uzun süre-
dir bilindiği için bir heyecan yaratmadı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise
gerek İzmir Ticaret Borsası üyeleriyle bir
araya geldiğinde yaptığı konuşmada,
gerekse de Gündoğdu Mitinginde yaptığı
konuşmada İzmir’e ilişkin somut bir şey
söylememesi şaşkınlıkla karşılandı.

İşte,İzmir’de,Parti,analizleri:
CHP,beklediğini,alamayabilir

7 Haziran’a emekliye 2 maaş ikrami-
ye, 1500 lira asgari ücret, mazotun 1,5
liraya indirilmesi ve benzeri pek çok eko-
nomik vaatle hazırlanan Cumhuriyet
Halk Partisi, İzmir’de yüzde 50’nin üstü-
ne çıkma hedefiyle hareket ediyor.
Verilerse CHP’nin bu arzusunu gerçek-
leştirmesi için “çok” ifadesinin üstünde
çalışması gerektiğini ortaya koyuyor.

Çünkü Kocaoğlu’nun aldığı oy ile il genel
meclisi arasındaki farktan, partinin 2014
oylarında “emanet oy” olduğu olgusu
ortaya çıkıyor. Bu durumda il genel mec-
lisi oylarını partinin esas oyları olarak
kabul ettiğimizde CHP’nin yüzde 50’yi
bulması için fazladan 250 bin oy daha
alması gerekiyor. CHP’den HDP’ye kaya-
bilecek muhtemel oylar bu durumu epey-
ce zorlaştırıyor. Kürt oylarına göz kırmak
için “HDP Meclis’e girmeli” gibi cümle-
leri sık kullanan CHP’li milletvekili aday-
ları, tabloyu iyice zora sokuyor. Bu arada
2011’de Yaşar Müjdeci ve Doğu
Perinçek’in 30 binin üstünde muhtemel
CHP oyunu hanelerine yazdırmasının
üstüne bu yıl da Vatan Partisi’nin Hulki
Cevizoğlu, Ümit Zileli gibi isimlerle seçi-
me hazırlanmasını es geçmemek lazım.

AK,Parti,2011’i,arayacak,bir
sonuçla,karşılaşabilir

2002’den bu yana İzmir’i ‘alınması
gereken bir hedef’ olarak gören ve bunun
için gerek genel seçimlerde İzmirli olma-

yan bakanları bu şehirden aday yapan,
gerekse de yerel seçimde Binali Yıldırım
kozunu oynayan AK Parti, 2011’de yaka-
ladığı ve yerel seçim ile
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kademe
kademe düşürdüğü havayı bu seçimde de
yakalayacağa benzemiyor. 13 yıllık süre-
cin getirdiği yıpranmanın üstüne,
Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in
tam da seçim döneminde İzmir’e yönelik
hakaretamiz ifadeleri iktidar partisini
İzmir’de zor durumda bıraktı. 2011’den
günümüze İzmir’de hatırı sayılır bir sem-
pati kazanan Binali Yıldırım’ın 3 dönem
kuralı nedeniyle milletvekili adayı olama-
ması ve şehirde herhangi bir karşılığı
olmayan bazı ithal isimlerin milletvekili
adayı yapılması, sıkıntıya yol açabilir.
Özellikle AK Parti’den istifa edip seçime
güçlü bir bütçeyle bağımsız olarak hazır-
lanan ve cemaatin gücünü arkasında
gören İlhan İşbilen’in alacağı oylar da
AK Parti’nin mevcut oylarından gerile-
meye yol açabilir. Yine de kemikleşen
oylar, Cemil Şeboy ve Necip Nasır gibi

ardılı güçlü isimler AK Parti’yi ayakta
tutacaktır. İktidarın İzmir’de
Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha
fazla, yerel seçimdense daha az oy alması
muhtemel gözüküyor.

MHP,potansiyelini
kullanamıyor

Son yıllarda yaptığı çalışmalarla mer-
kez sağın güçlü alternatifi olarak ortaya
çıkan Milliyetçi Hareket Partisi, İzmir’de
istediği sıçramayı bir türlü gerçekleştire-
miyor. Bunun nedeni de hiç şüphesiz ki
yorgun ve kendini yenileme özelliğini
kaybetmiş olan teşkilatlar… Necat
Karataş’ın il kongresinde yarının biraz
üstünde oy alması, her iki bölgede de ilk
sıranın yıllardır sabit olması, yerel seçim-
de partiyi hareketlendiren Murat
Taşer’in seçilemeyecek bir sıraya konula-
rak cezalandırılması adeta el freni gibi
bir sonuca yol açıyor. Altay’ın tarihinde
ilk kez 3. lige düştüğü sezonda başkanlığı
üstlenen Aslan Savaşan’ın partiye ne
kadar oy kazandıracağı da merak konusu.
Yine de Türkiye’deki genel siyasi kon-
jonktür ve 1. bölgenin kadın adayı Senem
Kılıç’ın yoğun çabaları MHP’nin İzmir’de
2014 il genel meclisi oylarını koruyacağı-
nın ve belki bir miktar arttıracağının
habercisi olabilir.

İzmir’in,muhtemel,
sürprizi,HDP,olabilir

2011’den günümüze, kendi oyunu 2’ye
katlayan HDP, hiç şüphesiz ki İzmir’de
yeni bir sürprize hazırlanıyor. Oyunu 80
binlerden, Cumhurbaşkanlığı seçiminde
188 bine taşıyarak 2 kattan fazla bir büyü-
me elde eden HDP, bu seçime çok daha
ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Her ne
kadar CHP’nin ve AK Parti’nin çok sayıda
Kürt vekili bulunsa da, HDP’nin, baraj
savaşını Kürtler için milli bir mesele ola-
rak yansıtması ve Türk bayraklı mitingle-
riyle birlikte Selahattin Demirtaş’ın kürsü
performansı, sandığa olumlu yansıyacağa
benziyor. Ferhan Ademhan, Ertuğrul
Kürkçü, Müslüm Doğan gibi adaylar
İzmir’de partinin oy deposu olarak görev
yapacak. Yine de seçim sistemine göre
bölgelerden gelecek oylar HDP’nin
İzmir’de vekil çıkarmasına Türkiye gene-
linde barajı aşsa da yetmeyebilir. 

Süre bitti. Sıra sandık sonucuna geldi.
CCuummhhuurriiyyeett  ttaarriihhiinniinn  2255’’iinnccii  ddöönneemm
sseeççiimmlleerriinnddee  3311  ppaarrttii  rreessmmeenn  ooyy  ppuussuu--

llaassıınnddaa  yyeerr  aallaaccaakk..
Seçim sistemimize göre yüzde 10 barajı-

nı aşan milletvekili çıkaracak.
Geçemeyenler sapır sapır dökülecek.

� � �

Geçmiş dönemlerde mecliste temsil edi-
lemeyen partilerin oy oranı çok yüksekti.

2002’de yüzde 37
2007’de yüzde 13
2011’de yüzde 5.
Görüldüğü gibi giderek azaldı.
BBaarraajjıı  aaşşaammaayyaaccaakk  ppaarrttiilleerree  ooyy  vveerriillmmee--

mmeeyyee  bbaaşşllaannddıı..

� � �

7 Haziran seçiminde şu nedenle birçok
partiye umutsuzca ve gönül desteği ile veri-
len oylar, barajı aşma ihtimalindeki partilere
kayacak.

AK Parti, CHP, MHP ve seçime ilk kez
girecek HDP’ye.

D’hont olarak adlandırılan seçim sistemi-
miz ne kadar karmaşık görünse de…

Bir o kadar ilginçtir.
Seçim sonucunda son sıra milletvekilleri-

nin durumu saç teli üzerindedir.
Her dakika gider, gelir…
Kazanır, kaybeder.

� � �

Örneğin…
BBuu  ssiisstteemmddee  AAKK  PPaarrttii  1122--1155,,  CCHHPP  88--

1100  şşeehhiirrddee  yyüüzzddee  33’’üünn  aallttıınnddaa  ooyy  ddeeğğiişşiimmii
iillee  22001111  sseeççiimmiinnddee  

KKaazzaannddııkkllaarrıınnıı  kkaayybbeettmmee  rriisskkii  vvaarrddıırr..
MHP ve HDP bu açıdan daha stressiz

seçim geçirecekler.

� � �

““AArrttaann  ooyy  ssaayyııssıı  mmuuttllaakk  vveekkiill  ssaayyııssıınnıı  aarrttıı--
rrıırr””  tteezzii  bbuu  ssiisstteemmddee  ttuuttmmaazz..

AK Parti’yi ele alırsak…
2002’de yüzde 34,3 oy almış, 343 mil-

letvekili çıkarmıştır.
2007’de oy oranı yüzde 46,5’a çıkmış,

vekil sayısı 341’e düşmüştür.
2011’de her iki seçmenden birinin

oyunu almış…
Yüzde 49,9 oy oranıyla 326 sandalyeye

sahip olmuştur.
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Bağımsız adayların kazanması için en
az…

İstanbul’da yüzde 3…
Bursa’da yüzde 4,6…
Ankara’da yüzde 4,7…
Diğer illerde en az yüzde 15 oy almaları

gerekmektedir.
BBaağğıımmssıızz  aaddaayyllaarr  bbuu  nneeddeennllee  sseeççiimmiinn

uummuuttssuuzz  vvaakkaallaarrııddıırr..

� � �

2015 seçimine giderken…
Son yılların en durgun kampanyası

yaşandı.
Liderler turladı, meydanlarda konuştu.
AAddaayyllaarr  bbiirrkkaaçç  iillççeeddee  ggöörrüünnddüü,,  ççaallıışşmmaayyıı

ttaammaammllaaddıı..
Geçmişteki gibi seçim büroları, konvoy-

lar, afişler, el ilanları görülmedi.
Bu nedenle…
MMaalliiyyeettssiizz  kkaammppaannyyaayyıı  kkaappaattttııllaarr..
Karlı çıktılar.
CCeepptteekkii  sseerrmmaayyee  kkaayybbıınnaa  uuğğrraammaaddııllaarr..

� � �

Partilerin seçim stratejisi ise değişikti.
AK Parti savunma ağırlıklıydı. Özellikle

MHP’yi dikkate alan çalışma izledi.
Devletin bir numarasının desteğiyle…
Oy oranını koruma çabasındaydı.
CHP hücuma geçti. Dengeli ve ekono-

miye dayalı söylemleriyle AK Parti’yi hedef
aldı, kulvarına çekmeyi başardı.

MHP ise hep ataktı.
Milliyetçi oyların kendilerine hızla geri

döndüğünü gördü.
Öncelikle AK Parti’nin son sıra vekil

kazandığı illere yüklendi. Birçok ilde CHP’yi
zorlayan donanıma ulaştı.
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SSaannddıığğaa  ssaayyııllıı  ssaaaattlleerr  kkaallaa……
22 ilde yüzde 1,5’in altında 

oy kaymasıyla…
Son sıra sandalyeler yer değiştirebilir.
SSüürrpprriizz  ssoonnuuççllaarrıınn  aallıınnaaccaağğıı  

kkaaççıınnııllmmaazzddıırr..
PPaattllaammaallaarr  vvee  hhüüssrraannllaarr  yyaaşşaannaaccaakkttıırr..
Zaten…
Türkiye’de seçimler döviz kuru gibidir.
Ne olacağı kestirilemez.

� � �

KKaaffaannıızzaa  vvee  kkaallbbiinniizzee  ggöörree……
HHaayyıırrllıı  sseeççiimmlleerr!!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

SANDIĞA
GİDERKEN…

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Makyavel’in
hatırlattığı

7 Haziran öncesi partilerin oy tahminleri havada uçuşuyor.
Her partili kendi partisini çok yüksekte görse de istatistik-
ler çok daha farklı sonuçlar ortaya koyuyor.
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EBSO Başkanı Ender Yorgancılar

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender
Yorgancılar, 7 Haziran’a yönelik sorularımızı
cevaplandırdı. İşte o sorular ve iş dünyasının
liderinden çarpıcı yanıtlar;

��  Liderlerin İzmir ziyaretleri sırasında
İzmir iş dünyasına verdikleri mesajlar bek-
lentilerin neresinde?

Kentimiz açısından seçim sürecinde en
önemsediğimiz husus ithal, yani İzmir dışın-
dan kentimize aday olanların, iş dünyamız
ve şehrimizin geleceği adına verdikleri vaat-
lerin tutarlılığı ve kapsamlılığıdır. Mevcut
seçim sürecinde de adaylarımızın, İzmir’in iş
dünyasını geliştirmeye ve ekonomiyi atağa
kaldırmaya yönelik pek çok vaadine tanık
olmaktayız. 

Ancak ben bu noktada, kentimiz adına
daha çok proje geliştirilmesi ve daha somut
örneklerle yola çıkılması gerektiğine inanı-
yorum. Farklı illeri mega kent yapmaya
yönelik, “çılgın proje” olarak nitelendirilen
vaatlerle sıklıkla karşılaşırken, İzmir için
daha mütevazi ve daha sıradan hedefler
öne sürüldüğünü gözlemlemekteyiz. 

��  7 Haziran sonrası yılın kalan dönemi
için nasıl bir ekonomik beklentiniz var?

İçinde bulunduğumuz dönem, Türk siyasi
tarihinin en önemli seçimlerinden biri olup,
anayasa ve yönetim sistemimizin değişimi-
ne kadar uzanan bir süreç kapsamaktadır. 

Bu açıdan değerlendirdiğimizde belirsiz-
likle beraber, özellikle açıklanan ekonomik
göstergelerdeki olumsuz eğilim, yılın ikinci
yarısına dair umutlanmayı güçleştirmekte-
dir. FED’in faiz artırımı, son aylarda aşırı
değerlenmiş olan ve ateşi düşürülemeyen
doların, TL karşısında daha da değerlenmesi-
ne sebep olacaktır

Özellikle de, son yıllarda sıklıkla ifade
ettiğim yüzde 5 ortalama büyümesi gereken
Türkiye’nin yüzde 3 bandında büyümeye
doğru gidişi, yeni bir büyüme hikâyesini,
yapısal reformların ivedilikle hayata geçiril-
mesini zaruri kılmaktadır.

“Başka yerlere mega, İzmir’e
mütevazı projeler var”

İzmir,Büyükşehir,Belediye,
Başkanı,Aziz,Kocaoğlu

İzmir 8 Haziran sabahı CHP iktidarına
uyanacak. CHP iktidarında İzmir, projeleri-
nin imzasını aldığı zaman önüne rahatça
bakabilecektir. Zaten Büyükşehir’in her işi,
her projeyi yapacak gücü var. Bu nedenle 8
Haziran sabahı İzmir’in bürokratik engelle-
ri aşacağı bir sabaha uyanacağını söyleyebi-
lirim.

“8 Haziran’da 
bürokratik engelleri 

aşmış olarak uyanacağız”

“Emanet oyları geri alacağız”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu

Anketlerde kesinlikle bir algı yönetimi var. Başlangıçta
MHP'nin oylarını hep düşük gösterdiler. Sonradan gerçekler orta-
ya çıkınca biraz yukarı çektiler. Esas şimdi farklı bir manipülasyon
bizi AKP ile koalisyon hazırlığında göstererek, oylarımızı çalmaya
çalışıyorlar.

Çok net olarak söyleyebilirim ki, 8 Haziran'da güzel mutlu
yarınlara umut olarak uyanacaktır İzmir. Türkiye'nin geleceği için
güzel bir sabah olacak. İzmir'de beklentimiz oy oranımızı 3e, 4'e
katlamaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve yerel seçimde bir
miktar oylarımız emanet olarak başka partilere gitti. Bunları geri
alacağız. Çünkü seçim çalışmalarında AK Partilileri ve CHP'lileri
göremedim. 1 aydır sahada tek parti olarak çalışıyoruz.

CHP,İzmir,Milletvekili,Adayı,
Prof.,Dr.,Kamil,Okyay,Sındır

Anketlerin kesinlikle güvenilir olmadığını
düşünüyorum. Ciddi bir kararsız kitlenin oldu-
ğu ortamda anket yapıp,
ardından da kararsızları
oradaki parti sıralaması-
na göre dağıtmanın
doğru olmadığı kanısın-
dayım. Kararsızlar seçi-
min kaderine etki ede-
cek tercihlerde buluna-
caklardır. Benim tahmi-
nim kararsızlar tercihle-
rini CHP’den yana kul-
lanacaklardır. Kimileri
bunu sürpriz olarak
nitelendirecektir ama
ben gerçekleşeceğini
düşünüyorum. 8 Haziran sabahı İzmir, demok-
ratik, laik, sosyal hukuk devletinin tesis edilme-
sine yönelik bir sürece uyanacaktır.

CHP,İzmir,Milletvekili,Musa,Çam

İzmir’de CHP 2011’e göre oy miktarını ve
bu doğrultuda vekil sayısını arttıracak. Ben
CHP’nin iktidar adayı bir parti olduğunu düşü-

nüyorum. CHP’nin
mesajlarının toplumda
karşılığı var. 7 Haziran
günü vatandaşın ve
kararsızların seçimi ikti-
dardan ziyade muhale-
fetten yana
olacaktır.Tayyip
Erdoğan’ın da sahaya
inmesine büyük bir
tepki olduğunu gözlem-
liyorum. Halk, sandıkta
bizzat Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı cezalandıra-
cak. 7 Haziran’a ilişkin

çok olumlu bir tablo olduğunu söyleyebilirim.
CHP’nin iktidar adayı olduğunu düşünüyorum.

“Kararsızlar CHP’yi
tercih edecektir”

“Erdoğan’ın mitingleri
sandıkta cezalandırılacak”

“Seçimin ekonomi üstünden şekillenmesi çok doğru”

AK Parti İzmir
Milletvekili Adayı Cemil
Şeboy

Başbakanlık ofisi saye-
sinde İzmir’in yerel yöneti-
cisinden iş adamına kadar
herkes, sorununu
Ankara’ya gitmeden bura-

da çözebile-
cek. CHP’nin
bir milletve-
kili adayı
İzmir’e geldi-
ğinde dayı-
sında kalaca-
ğını söylü-
yor. 8
Haziran saba-
hı İzmir ya

AK Parti’nin tek başına
iktidar olduğu ve istikrarın
sürdüğü bir güne uyana-
cak, ya da CHP, MHP ve
HDP’nin koalisyonunda
söylemek istemediğim
felaketlere gebe bir
Türkiye’ye uyanacak.
Vatandaşımız, kararını
bunun bilinciyle vermeli.

“Ya AK Parti,
ya felaket!”

Prof. Dr. Tülay
Özüerman

Seçim öncesi tüm kur-
gunun HDP’nin barajı
aşması üzerine kurulduğu-
nu düşünüyorum. Bu

seçim, baş-
kanlık siste-
mine geçiş
ve HDP'yi sis-
tem partisi
yapmak için
yapılıyor.
Yeni Türkiye,
etnik ve dini
temelli siya-
set yapan

partilerle dizayn edilmek
isteniyor. Kendilerini
aydın olarak tanımlayanla-
rın bu gerçeği göremeyiş-
leri açıklanacak gibi değil.
Paralel dedikleri yapıyı da,
etnik siyaseti de palazlan-
dıran AKP değil mi? Bu iki
yapıyı da muhalefetin tas-
fiyesi için kullanıyor.

“HDP'nin barajı
aşması en çok
AKP'ye yarar”

Türk,Parlamenterler,
Birliği,İzmir,Şube,
Başkanı,Metin,Öney
Seçim öncesi genel baş-

kanlar İzmir'i oy deposu gibi
düşünüyorlar.
Başbakanlık
ofisini açmayı
maharet sanı-
yorlar.
Kılıçdaroğ-
lu'nun da İzmir
adaylığı rek-
lamdır.
Sonuçlara

gelirsek, AK Parti’nin 5’er,
CHP’nin 7’şer ve MHP’nin de
1’er vekil çıkarmasını bekliyo-
rum. HDP'nin barajı aşamaya-
cağını düşünüyorum. İzmir
üvey evlat olmaya devam
eder. Bir de şu yanlışımız var.
Belediye tartışıldı İzmir'de.
İzmir karlı çıkmayacak.

“İzmir’i oy
deposu olarak
görüyorlar”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

İZMİR’İN SEÇİM HARİTASI



İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü
Abdülaziz Ediz, İzmir'in turizmde
henüz hak ettiği konumda olmadığını

öne sürdü. Ediz, Ben HABER’e yaptığı
açıklamada ''2014-2015 kıyaslamasını
yapacak olursak İzmir'e gelen turist sayın-
da bir daralma söz konusu. Bu Türkiye'de
de var fakat İzmir'de biraz daha fazla ''
dedi.

� Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan
İzmir, turizm açısından hak ettiği yerde mi?

Öncelikle bu nerden baktığımıza bağlı.
Tabii ki biz Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri
ve özellikle Muğla, Antalya, İstanbul ile
kıyasladığımızda şu an İzmir söylenen
turizmin başladığı bir coğrafya olmasına
rağmen istatistiki veriler konusunda henüz
hak ettiği yerde değil. Ama bundan sonra-
ki süreç ne olur, gidişat nasıl ilerler, bir de
olaya bu taraftan bakmak gerekiyor.
İzmir, turizmde 1960'lı yılların sonunda
70'li yılların başında Türkiye'de turizmin
başlangıç noktasıydı. Ancak 1980'li yıllarla
beraber sürdürülen planlı çalışma Antalya,
Muğla bölgesindeki çalışmaya İzmir
planlama açısından biraz geri
kalan bir şehirdi. Bunun
hem avantajları hem de
dezavantajları var.
Antalya bölgesinde
Muğla bölgesinde
yoğun bir şekilde
planlamayla bera-
ber ciddi bir yapı-
laşma oldu. Ve
bugün Antalya
Türkiye'nin tanıtıl-
masında önemli bir
çıkış noktası haline
geldi. Ancak İzmir'in
planlamada geri kalmış
olmasını, bugünkü turizm algısı-
nı, doğaya duyarlı, çevreye duyarlı, dikey
değil yatay olarak insanların daha rahat
dinlenebileceği, tatil yapabileceği bir plan-
lama yaklaşımını da getirdi. Bu yönden
bakıldığında İzmir geride kalmış olmanın
dezavantajını bugün avantaj olarak da kul-
lanabiliyor.

FARKLI BÖLGELER
TERCİH EDİLİYOR

� İzmir'in kruvaziyer turizmini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Kentimiz öncelikle bir liman şehridir.
80'li yıllarda İzmir'de liman şehri olmanın
ticari boyutu ile farklı bir yoğunluk yaşan-
dı. Sonra yaşanan olumsuzluklarla
2000'lerden itibaren yeni bir kruvaziyer
yolcu trafiğinin devreye girmesiyle son 10-
12 yıl içerisinde hızlı bir gelişme sağlandı.
Ancak Alsancak Limanı’nda beklenen fizi-

ki düzenlemeler, liman
arkasındaki düzenleme-
ler, maalesef aynı para-
lelde gelişmedi. Diğer
taraftan turizmde oldu-
ğu gibi kruvaziyer turiz-
minde de uluslararası
organizasyon bunlar.

Bunların çıkış noktaları,
varış noktaları açısından

planlanması, kruvaziyer
turizmini organize eden

büyük tur operatörleri kendileri
açısından cazip noktaları zaman

zaman tercih etmeleri konusunda sapma-
lar da her zaman olabiliyor. Bu yönüyle
kruvaziyer turizminde bir dönem burada
bir iki sene öncesine kadar 500 - 550 bin
rakamlarına çıkıldı. Son iki senedir belirli
Akdeniz çanağı yerine farklı bölgeler kru-
vaziyer gemilerinde tercih ediliyor.
Bundan, Avrupa'daki ekonomik dengeler,
kuzey bölgedeki ekonomik dengeler,
Rusya'daki ekonomik dengeler nasıl
turizmden etkileniyorsa, kruvaziyer turiz-
minde de farklı bölgelerin tercih edilme-
siyle beraber İzmir de turizmden etkileni-
yor. Ama zamanla umuyorum ki, İzmir
kruvaziyerde hak ettiği yere gelecektir.

� Geçen yıla göre bir kıyaslama yapacak
olursak eğer İzmir'e gelen turist sayısında
nasıl bir fark var?

2014-2015 kıyaslamasını yapacak olur-
sak bir daralma söz konusu. Bu Türkiye'de

de var İzmir'de de var. Belki Türkiye'deki
genele göre İzmir'de daralma biraz daha
fazla. Ama hava yolu girişlerine baktığı-
mızda aşağı yukarı geçen seneye göre
-4'lerdeyiz. Kruvaziyerde bu sayılar biraz
daha aşağılarda. Çünkü bunda
Avrupa'daki süreçler etken oluyor. Öte
yandan 2015'in Ocak ayından itibaren
Türkiye'nin yaşamış olduğu iklim şartları
ve Türkiye'deki siyasi süreç de buna etken
olarak gösteriliyor. Buna bağlı olarak bir
düşüş söz konusu. Fakat Haziran ayında
bu düşüşlerin telafi edileceğini düşünüyo-
ruz.

� İzmir turizmi yeterli düzeyde tanıtılı-
yor mu?

Satış pazarlama tamamen tanıtım
endeksli. Bu konuda turizm de bunun
olmazsa olmaz bir parçası. Tanıtım konu-
sunda bakanlığın Türkiye genelinde bir
tanıtım ve stratejisi var. İzmir özelinde son
bir yıldır kalkınma ajansının devreye gir-
mesiyle fuarlara katılım, stant kiralanması
ve katılımcılara böyle bir hizmet sunma
boyutuyla biraz daha ivmeler değişmiştir.
Ama tanıtımda her geçen gün farklı yön-
temler, farklı sistemlerle ürünün en iyi
şekilde pazara sunulması gerekir. Yerel
yönetimler de artık eskisi gibi değil. Onlar
da bu konuyu takip edip sahip çıkıyorlar.

� Seçimlerin özellikle hafta sonuna denk
gelmesi ve Haziran ayında olması İzmir
turizmini nasıl etkiler?

Tabii ki her ülkenin siyasi süreçleri içe-
risinde o süreçler gereği seçimler de yaşa-

nacak. Turizmin beklediği, seçimlerin
güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması.
İnsanlar en fazla seçimlere bir gününü ya
da iki gününü ayıracaktır. Artık erişim,
ulaşım çok rahat. Vatandaş oyunu kulla-
nıp istediği anda, istediği yerde olabilme
olanağına sahip. İç turizm açısından bir
planlama değişikliği olacaktır. Hiç kimse-
nin tatil programını seçimlerden dolayı
iptal edeceğini düşünmüyorum. Bu neden-
le önümüzdeki siyasi sürecin sektörü etki-
leyeceğini sanmıyorum.

� İç ve dış turizm açısından ülkemizin
sayılı merkezlerinden olan Çeşme'nin turizm-
deki önemi nedir? Bu sezon Çeşme açısından
nasıl geçiyor?

Çeşme son bir kaç yılda sadece bir iki
aylık bir pazarı değil ciddi bir şekilde en
az 4 - 6 aylık bir tatil sürecini çok iyi bir
şekilde değerlendiriyor. Bunun geçen yıl
en iyi uygulamasını gördük. Bu sene de

çok farklı olacağını düşünmüyo-
rum. Mevsimin getirmiş olduğu bir
süreçle belki biraz geç başlandı.
Bu diğer bölgelerde olduğu gibi
iklim şartlarından kaynaklı. Ama
bundan sonraki süreçte de Çeşme
bütün yaşayanlarıyla ve turizmcile-
riyle bunun bilincinde ve Çeşme'de
turizm 6 - 8 ay yaşanır hale gelme-
ye başladı. Bu da gayet sevindirici
bir açılım oldu. Yeni yapılan tesis-
ler, yeni yapılacak tesisler süreci
çok daha etkili kılacaktır. Çeşme,
İzmir'de çok önemli bir potansiyel

ve olmazsa olmaz bir turistik merkezimiz-
dir. Bu nedenle Çeşme, gerek yat limanı,
gerek sörfü, gerekse termal potansiyeliyle
göz dolduruyor. Türkiye'de ilk defa bir
ilçeye otoban bağlantısı yapıldı. Bugün
havaalanından yarım saat, en geç 45 daki-
ka içerisinde Çeşme'ye çok rahat ulaşılı-
yor. O yönüyle Çeşme önemli bir nokta.
Diğer taraftan adalarla bağlantısı olan
kruvaziyer gemilerin İzmir Limanı'na
olduğu gibi Çeşme Limanı'na da yanaşma-
sıyla birlikte Çeşme'de turizm çeşitleniyor.
Bu bakımdan turizm de her geçen gün
daha da ilerliyor. Çeşme'de yapılan etkin-
likler, festivaller de turistik ilçemize daha
da renk katıyor. Çeşme İzmir'de turizm
açısından olmazsa olmaz bölgelerden bir
tanesi. İzmir Çeşme, Çeşme İzmir demek-
tir diyebilirim.

� Ramazan ayı iç turizmi etkiler mi?
İnsanlar tatil ve dinlenme açısından da

Ramazan ayını değerlendirebilir. Tercih
edecekleri oteller ona göre daha farklıdır.
Ramazan ayını evinde çoluğu çocuğuyla
bir arada yaşayacak insanlar da var. Ama
turizmi olumsuz değerlendirme gibi bir
lüksümüz yok. Ramazan’dan sonra da
turist sayında bir artış meydana gelecektir.
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Türkiye'nin üçüncü
büyük şehri olan İzmir,
çağdaş, gelişmiş, aynı
zamanda işlek bir tica-
ret merkezi olmasına
rağmen turizm sektö-

ründe hala hak ettiği
payı alamıyor.

“Yerel yönetimlerle
iş birliği yapılmalı”

��  İzmir turizmine yerel yöne-
timlerin katkısı oluyor mu?

Yerel yönetimlere rağmen
İzmir'de turizmi geliştirmek müm-
kün değil. Yerel yönetimlerin de
merkezi yönetime rağmen İzmir'de
bir şeyleri başarması mümkün
değil. Burada iki dengenin birlikte
sağlanması gerekiyor. Yerel yöne-
timlerle ve merkezi yönetimle
ortak hareket edilen projeler, daha
gerçekçi ve hızlı şekilde sonuca ula-
şıyor. 

Zaman zaman yavaş işleyen bir
süreç de var. Ama yerel yönetimler
planlamanın olmazsa olmaz tarafı-
dır. Burada yapılacak olan her tesi-
sin inşaat iznini de, planı programı
da yerel yönetimin içersindedir.
İnşaatı bitmiş olan her tesisin iş
yeri açma ruhsatı, yerel yönetim-
den geçmektedir. Ne kadar yerel
yönetimle iyi iş birliği yapılırsa
yerel yönetim de merkezi yönetim-
le iş birliği içerisinde olursa o
kadar hızlı gelişmeyi sağlarız. 

SELCAN BİLEN

selcan.bilen@kanalben.com

Kültürümüzün vazgeçilmez parça-
larından biri olan kına gecesi
yeni trendlerle artık modaya

ayak uyduruyor. Moda ve kıyafet
trendleri hızla değişiyor ancak kına
gecesi elbiselerinin etnik detaylı tasa-
rımları, geçmiş ve bugünün harman-
lanması olarak her yıl yeniden yorum-
lanıyor. 

Uzun bir süre unutulmaya yüz tut-
muş geleneklerimizden biri olan kına
gecesi, günümüzde organizasyon fir-
malarının bu işe el atmasıyla çok fark-
lı konseptlerde gerçekleşen davetlere
dönüştü. Sadece kına gecesi organi-
zasyonu yapan firmalar çok fazla
olmamasına rağmen, bu firmalara
gelen yoğun talepler
''kına gecelerinin''
hayatımızda bun-
dan sonra daha çok
yer edineceğinin
göstergelerin-
den birisi.

HİNT�USULÜ�KINA
GECESİ�KONSEPTİ

Hindistan temasının hakim oldu-
ğu, son zamanlarda kına gecelerinde
çok rağbet gören ''Hint kınası motifle-
ri'' popülaritesinin artması ile birlikte
tamamen bir konsept haline dönüştü.
Canlı renklerin ve birbirinden güzel
objelerin kullanıldığı Hint kınası
teması ile rengarenk bir kına gecesi
organizasyonu yapabilirsiniz. Özellikle
kullanılan renkler arasında fuşya,
turuncu, sarı, mavi, yeşil gibi canlı
renkleri içinde barındıran konsept,
canlı çiçekler, renkli kumaşlarla kap-
lanmış puflar, şık kadehler, mumlar
ve Hint esintileri taşıyan peçeteler
konseptin göze çarpan detayları ara-
sında. Hint kınası konseptinde muhte-
şem işlemeleri ile göz kamaştıran Hint
kızı imajını da kullanarak temayı
tamamlayabilirsiniz. Tüm işlemeleri el
emeği ile işlenmiş Hint elbiseleri,
kıyafetleri destekleyen kalabalık ve
göz alıcı aksesuarları, omuza atılan
şallar, işlemeli büstiyer ve balık model
eteklerle tam bir Hint kızı görünümü-
nü sağlayabilirsiniz. Dekorasyon ve
kıyafetler dışında konseptin olmazsa
olmazları arasında özel Hint motifleri
ve figürlerle hazırlanan kınalar.
Küçük bir ekip organize etmeniz gere-
ken Hint kınalı dövmeler ile misafirle-
rinize hem eğlenceli hem de unutul-
maz bir sunum hazırlayabilirsiniz.

OSMANLI�KINA
GECESİ�KONSEPTİ

Osmanlı kına konsepti görsel
anlamda çok zengin ve başlı başına
ihtişamlı bir konsepttir.
Dekorasyonda Osmanlı ruhunu yan-
sıtmak için bakır dekoratif ürünler,
sini ve sedirler, davet masalarında

Osmanlı motifleriyle süslenmiş şam-
danlar, mumlar ve gelin adayı için
hazırlanan sultan tahtları konseptte
göze çarpan detaylar arasında. Kına
gecesi denilince ilk akla gelen rengin
hakim olduğu kırmızı, Osmanlı saray
kınaları konseptinin de ana renklerin-
dendir. Saray renklerinden olan züm-
rüt yeşili, kahverengi ve altın sarısı
detaylar, kırmızı hakimiyetinin yanı
sıra kullanılan renkler arasındadır.
Kadife, ipek, saten, atlas, tafta gibi
kumaşların üzerine işlemelerle detay-
landırılan kaftanlar
Osmanlı kına konsepti-
nin en önemli ayrıntı-
ları olarak karşımıza
çıkıyor. Osmanlı
kına konseptin-
de kaftanları
kadar
önemli bir
diğer detay
ise saç
aksesuar-
larını da
kullanma-
yı unut-
mamak
lazım.

OSMANLI MI? 
HİNT Mİ?
TERCİH SİZİN
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HAZİRAN ayı yazın gelişiyle birlikte
farklı oluşumlarla belleklerimizde
yer etti. Haziran Orhan Kemal'le

Nazım'la ve arkasından gezi olaylarıyla
bütünleşti. Artık bir ay değil, bir duruş ve
anlayış tarzı olarak anılmaya başlandı.
Şimdi de seçim maratonuna ev sahipliği
yapmak için hazırlanıyor HAZİRAN.

Son günlerde farklı düşünce biçimini
benimseyen insanların kaygı içinde seçim
sürecine katıldığını ve bu süreçte birbirleri-
ne olan hoşgörülerini kaybettiklerini göre-
biliyoruz. Ekonomik kriz, yokluk ve işsizlik
gibi sorunların ağırlığında seçime gidiyo-
ruz. Ve bu seçim sürecinde komşumu-
zu, iş arkadaşımızı, hatta bakkalımızı, ber-
berimizi bile farklı düşünce biçimini
benimsediği için düşman ilan eder hale
geldik.

Seçim öncesinde düşüncelerini merak
etmediğimiz can dostlarımız, alışveriş yap-
tığımız bakkalımız şimdi bizden farklı
düşüncede olduğu için kızgınlık duyduğu-
muz insanlar haline geliverdi. Oysa
demokrasi, başkalarının özgürlüklerine
müdahale edilmediği ve farklılıklara saygı
duyulduğu ölçüde geçerlidir.

Herkesin tek tip elbise giydiği, aynı
saatte kalkıp aynı yemeği yediği ve aynı
düşüncelerle robot gibi hareket ettiği bir
dünya düşünebilir misiniz? Seçim sonrası
sonuç ne olursa olsun yüz yüze bakacağı-
mız, hayatımızı devam ettirmek için ihti-
yaçlarımızı karşılayacağımız, farklı düşün-
ce yapısına sahip insanlarla aynı coğraf-
yada yaşayacağız. Farklı düşüncelerle bile
olsa aynı kaygıları taşıyacağız.

Seçim süreci bir umut, bir beklenti
sürecidir ve iyi olanı daha iyi yapmak,
kötü olanı değiştirmek için bir fırsattır. Bu
seçimde kendi bildikleri doğrular eşliğinde
hayatlarına yön vermek umuduyla ilk kez
oy vermeye koşacak genç bir nesil var.
Partilerin vitrinlerinde aynı ürünün farklı
modelleri önünde bulunan seçmen kitle,
seçeneklerden her birinin avantaj ve deza-
vantajlarını değerlendirip oyunu kullana-
caktır.

Partilerin girişimleri ise bu geniş kitle-
nin psikolojileri üzerinde etki kurma işidir.
Seçim psikolojisinin farkında olan davra-
nışlar, toplumun hemen dikkatini çek-
mektedir. Bireysel gelişim, sosyal dönü-
şüm, demokratik olgunluk, dünyada bili-
nen en iyi haliyle yaşama arzusudur.

Seçim sonucu ne olursa olsun iktidara
gelecek partinin ömrü 5 yıldır. Oysa
bizim farklı düşünce yapısına sahip kom-
şumuz, arkadaşımız, hayatımıza yön vere-
cek alışveriş yaptığımız kitle ile ömrümüz
uzun yıllara yönelik. Hani derler ya yüz
yüze bakmak için sebebiniz olsun! Ben de
diyorum ki yüz yüze bakmak için
HAZİRAN'ınız olsun.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açık-
ladığı son rakamlara göre en fazla
genç işsiz İzmir'de.Bunun nedeni-

ni İzmir'de istihdam ve yatırım alanları-
nın yetersiz oluşuna bağlayan Kadri
Kabak aynı zamanda İzmirlilerin iş seç-
tiğini de söyledi.

� İzmir'de işsizlik Türkiye ortalama-
sından fazla bunun başlıca sebebi nedir?

İşsizliği analiz ederken sadece işsiz-
lik oranıyla tek başına değerlendirme-
mek lazım. İş gücüne katılım oranını ve
işsizlik oranını birlikte ele alıp ona göre
değerlendirmeliyiz. İş gücüne katılım
oranı 15+ nüfustaki çalışma yaşındaki
kişilerin “ben çalışmak istiyorum” diye-
rek iş gücü piyasasına emeğini arz
etmeleri gerekiyor. İzmir'de bu oranın
yüksek çıkmasının başlıca nedenlerin-
den biri iş gücüne katılma oranı.

KADIN GİRİŞİMCİ
DAHA ÖN PLANDA

Çünkü Türkiye'de iş gücüne katılma
oranı genel anlamda yüzde 50 ancak
İzmir'deki bu oran yüzde 53.5…
Türkiye ortalamasının 3 katı üzerinde 3
puan demek oluyor ki her bir puana
İzmir ölçeğinde 30-35 bin daha fazla
kişi demek. Ancak buna rağmen sevin-
dirici bir haber de var. 2013 ile 2014'ü
kıyasladığımızda 2013 yılında
Türkiye'deki işsizlik oranı 9.7 idi.
İzmir'de ise 15.4… 2014 yılında
Türkiye'de 0.2 puan yükseldi 9.9'a çıktı.
İzmir'de ise 13.9'a geriledi. Yani
Türkiye'de 2014 yılında işsizlik 0.2
puan yükselirken İzmir'de ise tam 1.5
puan düştü. İşsiz sayımız 2013 yılında
276 bindi. Şimdi ise 243 bine indi.
Türkiye ortalamasıyla İzmir'i aynı
düzeye çektiğimizde hemen hemen

eşitlenebilir. Hatta İzmir'de daha
düşük bile olabilir.

� Özellikle İzmir'de genç işsiz ve genç
kadın işsiz oranı daha yüksek. Bunun
nedeni İzmirlilerin iş seçiyor olması mı?

Kadınların iş gücüne katılma oranı
Türkiye'de 30.3, İzmir'de ise 35.3.
Yüzde 35.3 rakamını değerlendirecek
olursak eğer, onuncu beş yıllık kalkın-
ma planında 2018 yılı hedefi
Türkiye'de kadınların iş gücüne katıl-
ma oranını yüzde 34 olarak sağlamak
istemesi. İzmir'de bu oran 2014 yılında
yakalanmış durumda. İzmir hep öncü-
lerin şehridir. İzmir'in kadınları bu
alanda da gayet öncü davranıyorlar.

� Kentte işsizliği minimum seviyeye
indirecek en önemli unsur nedir?

Burada birçok konuyu birlikte
değerlendirmek gerekiyor. Bir tek
Türkiye'de değil dünyanın her yerinde

böyle bir sorun var. Bu işsizlik rakam-
ları çok önemli rakamlar çünkü bakı-
yorsunuz her ayın 15'inde para piyasa-
ları dahi işsizlik rakamlarını bekliyor.
İşsizlik sigortasına başvuru rakamlarını

bekliyor. Piyasanın yönünü de
belirliyor ancak ilk olarak
daha fazla yatırım, daha fazla
istihdam alanı. İkinci olarak
mevcut iş gücü piyasasında
yer alan kişilerin yeteneklerini
arttırmamız gerekiyor. Yani
bir işletmenin bir kişiyi alıp,
yetiştirip, iş gücü piyasasına
dahil etme maliyet unsurudur.
Dolayısıyla bu alanda yetişmiş
kişiyi işverene arz edebilmek
gerekiyor. İşte okullar ve eği-
tim kurumları tarafından,
kısacası iş piyasası aktörleri
tarafından tamamının bu işsiz-
lik olayına kafa yorması ve
taşın altına elini koyması gere-
kiyor. Bu da mesleklerin top-
lum tarafından statülenmesini
de gerektiriyor. İş gücü piya-
sası elektrikçi istiyorsa siz
halkla ilişkiler personeli yetiş-
tiriyorsanız bu yine çatışma
haline sokacaktır. Yani arz
talep burada devreye girmeli.

Haziran ve
demokratik olgunluk

İŞKUR İLMÜDÜRÜ KADRİ KABAK’TAN İZMİRLİLEREUYARI:

İZMİRLİLER İŞ SEÇTİKÇE
İŞSİZLİK ARTIYOR
İZMİRLİLER İŞ SEÇTİKÇE
İŞSİZLİK ARTIYOR
İZMİRLİLER İŞ SEÇTİKÇE
İŞSİZLİK ARTIYOR
İZMİRLİLER İŞ SEÇTİKÇE
İŞSİZLİK ARTIYOR
İZMİRLİLER İŞ SEÇTİKÇE
İŞSİZLİK ARTIYOR
İZMİRLİLER İŞ SEÇTİKÇE
İŞSİZLİK ARTIYOR

İzmir’de dikiş makinesi operatörü yok

İzmir'de genç
işsizliğin nede-

ninin işsizlik
değil mesleksiz-

lik olduğunu
söyleyen İŞKUR
İl Müdürü Kadri

Kabak Ben
HABER gazetesi-
ne çarpıcı açık-

lamalarda
bulundu.

İş isteyenlerin genelde masa başı işlerde çalışmayı talep ettiğini söyleyen
Kabak, “Seçiminizle aldığınız eğitimi ve yeteneğinizi özdeşleştirin” dedi.

� Başvuru sırasında hangi mesleğe ilgi
daha fazla?

En fazla eleman arayan sektörler sanayi
sektörü. En fazla iş gücü piyasasında analiz
yaptığımızda en fazla açık olan meslek tekstil-
de dikiş makinesi operatörü. 1904 kişi “ben
dikiş makinesi operatörüyüm” dediği an biz
onu işe yerleştirmeye talibiz. Fakat öyle bir
durum var ki bu alanda açık varsa, bu alanda
personel yetiştirmek istesek de iş isteyenin
talebi farklı olabiliyor. Genelde masa başı işte
çalışmak istiyorlar. Ama seçiminizle aldığınız
eğitimi ve yeteneğini-
zi özdeşleştirmeniz
gerekiyor. Yani bu iki
alanı özdeşleştiremez-
seniz olmaz. Ben göz-
lemliyorum gelen iki
kişiden biri halkla iliş-
kilerci. İyi de o kadar
halk yok ki. İş gücü
piyasasının ihtiyacı
belli. Teknik alanlara
ve daha farklı alanla-
ra yönlenmek lazım.
Şimdi düşünün 150
kişilik bir fabrikanız
var, oraya kaç tane
halkla ilişkilerci alabi-
lirsiniz? En fazla iki
tane öyle değil mi? Ama üretim sürecinde
sizce kaç kişi olur? Hemen söylüyorum en az
100 kişi bu üretim sürecindedir. Kısacası iş
gücü piyasasının arzını ve talebini kontrol
etmek lazım. Burada ailelere de büyük görev
düşüyor. Aileler genelde yapamadıkları mes-
lekleri çocuklarına aşılamaya çalışıyorlar.
Anne ya da baba diyor ki “ben öğretmen ola-
madım sen ol.” Peki düşünmüyor mu bu
çocuğun acaba ne yeteneği var? Önce çocu-
ğunuzu keşfedeceksiniz. Topluma istediği
meslekle ve yetenekle kazandırmaya çalışa-
caksınız. Ne diyor bilge ''Eğer yaptığın işi
seversen sevdiğin işi de yaparsan ömür boyu
çalışmazsın'' çok doğru bir söz.

Engelli vatandaşlara
36 bin TL hibe

��  İstihdam yaratacak yatırımların yeter-
siz kalması, artan iş talebine cevap verileme-
mesi işsizliğin yüksek seyredilmesine neden
midir?

Ekonomi son 5 yıl içerisinde 6 milyon
ilave istihdam yarattı. Çalışan sayımız 26
milyona ulaştı. Daha düne kadar kadınların
iş gücüne katılımı yüzde 20'ler düzeyindey-
di. İş gücüne katılım oranı, işsiz sayısı ve
nüfus artışını da bunun üzerine eklediğimiz-
de geçtiğimiz yıl hemen hemen 1 milyonun
üzerinde yeni istihdam alanları açıldı. 2002
ile 2014 yılları arasında biz aktif iş gücü
programlarına İzmir ilinde yaklaşık 66 mil-
yonluk bir kaynak sağladık. 2015 yılı bütçe-
miz aktif iş gücü programlarında 75 milyon
TL oldu. İzmir'de bu önemli bir rakam. 51 bin
kişi bu süreç içerisinde iş kurdu. Aktif iş
gücü programlarından faydalandı. Meslek
sahibi oldular işe yerleştiler. Dolayısıyla bu
mesleklerin içeriği de değişiyor. Artık bir
gencin dört meslekte çalışmasını ön görecek
bir gelecek görüyoruz ve istiyoruz. Ayrıca
engelli kardeşlerimizi iş sahibi yaptığımız
birçok projemiz var. Eğer engelli bir vatan-
daşımız işyeri açmak istiyorsa biz kendisine
tam 36 bin TL hibe veriyoruz. İş gücü piyasa-
sı zengin imkanlarımız var yeter ki bu
imkanlarımızı fırsata çevirelim. 

SELCAN BİLEN

selcan.bilen@kanalben.com

Kadri
Kabak

Selcan
Bilen

“Geçmişin hesaplaşmalarını
artık geride bıraktık”

Coşku ve sevgiyle milletvekilini
karşılayan merkez sağın etkili
isimlerinin sık sık

"Geçmişin hesaplaşma-
larını erteledik; bu
seçimde oyumuz
CHP’ye ve dava arka-
daşımıza" sözleriyle
hitap etmesi üzerine
Çıray, "Dava arkadaşlı-
ğının eskisi yenisi
olmaz. Bizim idealimiz
zengin ve demokrat
Büyük Türkiye.
Geçmişten ders alaca-
ğız ama geleceğimizi
kurarken geçmişe
takılmayacağız.
Gücünü zengin yurtta-
şından alan sosyal bir
devleti inşa etmeliyiz. Asırların bilgi
birikimi, geleneği göreneğiyle ataları-
mızın, Atatürk’ün kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti, bu gün hiç olmadığı
kadar bir büyük tehlikeyle karış karşı-
ya. Anayasası askıya alınmış, ‘parla-
menter sistemi bekleme odasında,’
polisi dağıtılmış, hakim ve savcıları
sürülmüş bir ülkede yaşıyoruz.
Cebren ve hile ile aziz vatanımızın
bütün kalelerini zapt etmeye kararlı
zorbalar hakimiyetleri için dur durak
tanımıyorlar," dedi. AKP'nin ayrıştıra-
rak ülkeyi yönetme çabasında olduğu-
nu belirten CHP Milletvekili Çıray,
"13 yıldır ülkeyi yönetenlerde gördü-

ğümüz böl, ayrıştır, kamplaştır, birbi-
rinden uzaklaştır ve yönet. Allah

muhafaza iktidarın bu
bölücü  gidişatı hayırlı
değildir. Türkiye ray-
dan çıktı. Ekseni
kaydı. Uçurumun en
dibine çekilmeye çalı-
şılıyor. Yurttaşımızın
sağ sol demeden,
gözünün üzerindeki
kaşa bakmadan bu
kötü gidişata dur
demesi gerekiyor,"şek-
linde konuştu.

“BİRLİĞİN�
ADI�CHP”

Sandıktaki birlik ve
beraberliğin doğru adresinin CHP
olduğunu vurgulayan Milletvekili
Çıray sözlerini şu cümlelerle tamam-
lardı, "Bundan önce hangi partiye oy
vermişseniz vermişinizdir saygımız
var. Ama bu gün gelinen nokta hayra
alamet değil. Armudun sapını üzü-
mün çöpünü sorgulayacak günde
değiliz. Ben Adalet Partisi geleneğin-
den gelen bir ailenin ferdi olarak
buradayım. Türkiye'yi yeniden özüne
döndürmek, birlik ve beraberliğini
tesis etmek zorundayız. Dağdaki
çobana kurda kuşa selâmımızı söyle-
yin 7 Haziranda herkes oyunu
CHP'ye versin".

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Dr. Aytun Çıray genel seçim kapsa-
mında farklı ve bir o kadar da önemli bir çalışmayı yürüttü. Parti programlarının dışında kalan
zaman diliminde Çıray, eskiden merkez sağ partilerinde aktif görev yapan öncü isimleri ziyaret etti. 

"İZMİR SAĞLIK 
VE BİLİMİN 

BAŞKENTİ OLACAK"
İzmir'in demokrat ve zeki insan-

larının özellikle son 10 yılda
Türkiye'nin eksenini kaydırmak
isteyen bazı karanlık düşünceli kişi-
lerin hedefi haline geldiğine dikkat
çeken CHP İzmir Milletvekili ve PM
Üyesi Dr. Aytun Çıray, "Entelektüel
yapısını geliştirerek İzmir'i sağlık
ve bilimin başkenti yapacağız"
dedi. 

Genel seçim kapsamında çalış-
malarını sürdüren Cumhuriyet Halk
Partisi İzmir Milletvekili ve Parti
Meclisi Üyesi Dr. Aytun Çıray sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileriy-
le bir araya geldi. Gönüllülük esa-
sıyla kentin sorunlarının çözüme
kavuşması ve aydınlık bir geleceğe
taşınması yönünde çalışmalar yürü-
ten farklı kurumların temsilcileri
Milletvekili Çıray'a önerilerini ilk
ağızdan aktarma fırsatı yakaladı.

İzmir sevdalıları kentin son
dönemde hedef haline getirmesin-
den duydukları endişeleri paylaş-
ması üzerine CHP Milletvekili Çıray,
"8.500 yıl boyunca yaşayan 13
uygarlığın, şimdi İzmirliyim diye
gurur duyan 4 milyon insanın, her
yıl ziyaretimize gelen milyonlarca
insanın fark ettiği gerçek bu kentin
mayasında var. Bu kentte yaşamak-
tan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Aytun
Çıray
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Kulüp başkanları hep varlıklı iş adamla-
rıdır.. Bu da demek ki iş hayatlarında
branşları ne olursa olsun ‘başarılı’

olmuşlardır ki; çok kazanmışlardır.
Sonra gün gelir hayatın tadını çıkarmayı

keşfederler ve gazete-televizyon ilgisini
tadarlar ve bu organizmayı kullanmanın en
kolay yolunun futbol denilen şeye bulaşmak
ve bir takımın başına geçmek olduğunu
anlarlar..

Takım küçükse bulunduğu yörenin en
büyük mülki amiri kadar güçlüdürler. Bir
büyük takımda ise ülkenin başbakanı gibi
muamele görmeye başladıklarını görürler..

İş gelir takım yapmaya..
Bunun çok kolay bir iş olduğunu sanırlar

ve işte o an tuzağa düşmüşlerdir.
Çünkü bir iş merkezi veya bir rezidans

yığını yapacağını düşünelim o başkanın; işi
bu olsun. Çağırır bir ‘iyi mimar, çizdirir bir
proje.. Sonra çağırır bir mühendis, yaptırır
hesaplarını. Ardından güvendiği bir müteah-
hidin kepçesine teslim eder inşaatı ve en
fazla der ki “bana en üstte bir manzaralı
yatak odası yapın, çift tuvaletli olsun..”

Ama söz konusu bir futbol takımı ise,
“çekilin ben yaparım..” başlar..

Şimdi dönem transfer dönemi. Yani
KADRO MÜTEAHHİTTİLİĞİNE’
SOYUNACAK BAŞKANLARIN DÖNE-
Mİ. Hele bir de 14 yabancı serbestisi veril-
mişken, yandık anam..

Artık transfer safsatalı ile gerçekleri bir
arada harmanlanacak ve sayfaları hayaller
süslemeye çalışacak. Birbirinden gündem
çalmaya çalışacaklar önemli takımlar. Hele
bir adım geride kalanlar daha da
beter saldıracaklar transfer
hayallerine..

Hani bir ‘kadro
mühendisliği’ kavramı dil-
lere düştü ya, her transfer-
de kendini ‘mühendis’
sanan yönetici ve baş-
kanlar türedi..

Oysa yapılan şeyin
tam adı; hele ki bu
kadar hatalı transfer-
lerin ardından, sade-
ce ‘kadro müteahhit-
liği’ olmalıdır diye
düşünüyorum..

Lige yeni çıkan veya
taraftarına hayal pazar-
layan başkanlar ve yöneti-
ciler, çok ciddi bir bilim olan
‘sevk ve idare’ konusuna şöyle

bakıyorlar:
“Alırım kaleye bir kepçe.. Defansın orta-

sına bir ekskavatör, önüne bir vinç, ortaya
bir proje sorumlusu, ileriye de 2 metrelik
Afrikalı bir dozer, beklerimle de istinat
duvarını kurdum mu.. Tamamdır bu iş..”

Böyle bakar kadro yapılanmasına..
Onun için teknik direktör bir ‘şantiye

şefidir’.. Sonrası tepetaklak
gider, çuvalla borç birikir ve

alır başını gider o adam..
Şimdi UEFA kriter-

leri diye bir şey var
ki; kulübün elektrik
borcunu bile
denetliyor..

Denetliyor
denetlemesine
ama FIFA da
bataklığın dibin-
deymiş meğerse..

Demek ki ney-
miş?

Futboldan anla-
mak değil, futboldan

anlayandan anlamak
gerekiyormuş..

FUTBOLDAN
ANLAYANDAN

ANLAMAK..

FUTBOLDAN
ANLAYANDAN

ANLAMAK..

FUTBOLDAN
ANLAYANDAN

ANLAMAK..

FUTBOLDAN
ANLAYANDAN

ANLAMAK..

FUTBOLDAN
ANLAYANDAN

ANLAMAK..

FUTBOLDAN
ANLAYANDAN

ANLAMAK..

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

En büyük
destekçileri Özkan

Altınordu'nun başarısında
büyük pay sahibi olan ve alt yapıya
verdiği önemle Türk futboluna
damga vurmaya hazırlanan
Altınordu Spor Kulübü Başkanı
Seyit Mehmet Özkan, U-15 takımını
yakından gözlemlemeye devam
ediyor. Başkan Özkan, İngiliz takım-
larının U-15 takımı ile başa baş
mücadele etmek demek ilerisi için
büyük avantaj yakalamak demek''
diye konuştu. Başkan Seyit
Mehmet Özkan Altınordu U-15 takı-
mının oyuncularına övgüler yağdır-
dı. Özkan, “Manchester City'nin U-
15 takımı ile başa baş mücadele
ediyorsanız 5 sene sonra A Takımı

ile de bu şekilde oynayacaksınız
demektir. İnanmak, hedef koymak
ve hedefe yürümeye başlamak her
şeyden önemlidir'' dedi. Özkan,
gelecek sezon Süper Lig’e çıktıkları
taktirde yabancı oyuncu hakkından
yararlanmayacaklarını ifade etti.

LİGLER sona erdi, şampi-
yonlar belli oldu. Artık yeni
sezon için çalışmalar başladı.
Bazı kulüpler mevcut hocaları ile
yola devam edecek. Bazı takım-
larda ise teknik direktörler yerle-
rinden oynayacak. Taraftarın ise
en merak ettiği konu gönlünü
verdiği takıma hangi yeni oyun-
cunun transfer olacağı. İkinci
ligde sezonu şampiyon olarak
tamamlayan Göztepe'de tek-
nik direktör Metin Diyadin
dümenin başında görevini sür-
dürüyor. Sarı kırmızılı kulüp
için birçok yerli futbolcunun
yanı sıra yabancı futbolcuların
da isimleri transfer dönemi
boyunca bir bir ortaya atılma-
ya devam edecek. PTT 1.

Lig’de çoğu takımla başarılı bir
performans gösteren Diyadin'in
Göztepe için nasıl seçimler yapa-
cağı ise merak konusu. Lig tec-
rübesi olan Diyadin'in PTT 1.
Lig’de de sarı kırmızılı kulübün
başarıyı yakalaması için en iyi
seçimleri yapmak isteyeceği ise
tartışılmaz bir gerçek.

Diyadin kimleri seçecek?

Geçtiğimiz sezon
teknik direktörler
Yusuf Şimşek ve
Ayhan Akman ile
umduğunu bulamayan
Kahe, Juninho, Ofoedu
gibi general oyuncu-
larla mücadele sıkıntısı
çeken Karşıyaka'da
yeni sezonda sportif
direktör olarak göreve geti-
rilen eski Beşiktaşlı Recep Çetin
fırtınası eseceğe benziyor.
Transferde uçuk hamlelerden
kaçınacaklarının altını çizen
Takoz lakaplı Çetin, Beşiktaş'ta
forma giydiği yıllarda oynadığı

“top geçer adam geç-
mez” formatındaki
oyun sistemini
Karşıyaka'da uygula-
yacak gibi. Transferde
listelerinde 50-60 isim
bulunduğunu dile
getiren Recep Çetin,

20 oyuncu alarak yep-
yeni bir takım kuracakla-

rını belirtirken şunları söyle-
di: Biz PTT 1'inci Ligi'nde şampi-
yon olacak kadroyu kuracağız.
Takımda generaller yol gösterir
ama işi askerler bitirir. General
oyuncu ve asker sayısı dengeli
olacak."

Askerler işi bitirecek
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Marrakech için tarifte bulun-
mak gerekse, büyükten
küçüğe giden bir sıralama

yapıp, Türkiye’nin incisi İzmir,
İzmir’in incisi Çeşme, Çeşme’nin
incisi Ayayorgi ve Ayayorgi’nin
incisi de Marrakech demek, abartı
olmaz. Yıllardır, her yaz magazin
basınının göz bebeği olan ve gaze-
telerin 2. sayfasının vazgeçilmez
unsuru olan mekân, yalnızca papa-
razzileri değil, müşterilerini de
memnun etmek için adeta canını
dişine takıyor. Arda Turan’dan,
Tolga Çevik’e kadar tanınmış pek
çok müdavimi bulunan mekanı,
birinci ağızdan, sahibi Mehmet
Özener’den dinledik.

� Mehmet Bey, Çeşme sezona
hazır mı sizce?

Her sene bu soru soruluyor.
Her sene tabii yeni heyecanlarla,
yeni ümitlerle başlıyor. Sonuçta
Türkiye’nin en güzel sahillerinde
bu işi yapıyoruz. Bir türlü sezonu
uzatamadığımız, dolu dolu 2 ay
yaşanan bir Çeşme var. İnsanları
en kaliteli, en güzel şekilde ağırla-
maya çalışıyoruz. Bu çerçevede
paramızı kazanmaya çalışıyoruz.
Bu sene neden bilmiyorum ama
çok güzel geçecek gibi geliyor.
Tabii ticari olarak baktığınızda
mübarek Ramazan Ayı, son 4-5
yıldır yaz tatili içine denk geliyor;
ama bir 5 sene daha denk gelse
gururla başlamak gerekiyor.
Okullar da kapandıktan sonra 15
Haziran gibi Çeşme sezonu başlar
diye düşünüyorum. Önümüzdeki
sezondan itibaren Çeşme’de sezon
4 aya çıkacak. Çünkü Kurban
Bayramı’nın denk gelmesiyle bir-
likte sezon uzayacak. Bu sezon
ticari olarak handikaplı son sezon
olacak. Bundan sonra çok daha
karlı olacak.

� Çeşme hem sakinlik hem de
huzur arayanların gittiği bir yer. Bu
iki uç, dengelenebiliyor mu?

Ben 2 uç nokta olduğuna inan-
mıyorum. Bunlar birbirini tamam-
layan 2 insan. Unutmayın otelleri
dolduranlar, geceleri de kulüpler-
de eğleniyorlar. Burası emekli
albayların yaşadığı bir yer değil.
Çeşme nüfusunun yazın 700 bin
kişi olduğu günlerde bunun 500
bini eğlenmeye geliyor. Hem o 500
bin kişiye, hem de kalan 200 bin
kişiye saygı duymak lazım. Bu iki-
lem karşıt değil bence. Birbirini
bütünlüyorlar. İnsanların sabahtan
akşama kadar çok güzel dinlence
vakitleri var. Unutmayın, turizm
aynı zamanda para demek. Öbür
türlü burası Altınoluk gibi olur.
Oraları küçümsemiyorum ama
oralar daha çok dinlence yerleri;
ama Çeşme’nin böyle bir lüksü
yok.

� Geçtiğimiz gün
düzenlenen imza
kampanyasıyla
Çeşme, huzurevine
mi döndürülmeye çalı-
şılıyor?

Ben bugüne kadar
hiç kimseye riyakarlıkla
şirin gözükmedim.
Belediye başkanımız
gibi tecrübeli bir
insan, ne zaman ne
yapacağını çok iyi
biliyordur. Ama
bu, bu senenin
bir handikabı
değil.
Başkan,
gece
haya-

tının ne kadar etkilenebileceğini
biliyordur. Bizler, başkan ne derse
seve seve uygulamaya, yapmaya
hazırız. Başkanın yaptıklarını çok
mantıklı buluyorum. Belediye baş-
kanımız yanlış bir şey yapmaz.
İmza toplandı diye kulüpleri
kapatmaz. O dengenin çok iyi
kurulacağına eminim. Çeşme’de
turizmin gece hayatı olmadan
olmayacağını başkanımız bizlerden
daha iyi biliyordur.

� Kampanya, mekanların
kapanması için mi düzenlendi?

Klasik ses sıkıntısı…
Uyuyamıyoruz, Çeşme’de gürültü
var şeklinde şikayetler var.
Çeşme’de kulüplerin kapatılması
gibi bir şey asla gündeme gelmedi.

Daha kısık sesle müzik yapıl-
ması için açılan bir kampan-
ya. Ona da saygı göstermek
lazım. Başkanımız her iki
tarafı da mutlu edecek bir
şey yapacaktır. Gece

hayatsız bir Çeşme,
Çeşme olmaz. Burası
Gönen olur. Bunun da
takdiri başkana aittir.

O da dengeyi çok iyi
kurar.

�

Marrakech açılışı bu yıl nasıldı?
Kimler katıldı?

6 yıldır Allah nazardan saklasın
çok güzel açılışlar gerçekleştiriyo-
ruz. Marrakech, Türkiye’de bir
isim oldu artık. Ben de bununla
gurur duyuyorum. Klasik, güzel bir
açılış oldu. Sevdiğimiz iş adamları,
bizi yalnız bırakmayan dostlarımız
vardı. İstanbul’dan, Ankara’dan,
İzmir’den, Bursa’dan katılımlar
vardı. Gurur duydum o geceyle.
Keyifliydi, güzeldi, inşallah böyle
gider bu sezon.

� Sezondan beklentileriniz neler-
dir?

Yine aynı şeyi isteyeceğim.
Huzur olsun… Bu kısa sezonda
para kazanalım, üstümüze düşeni
yapmış olalım, kazasız belasız bir
sezon geçirelim.

� Bu sezon içeride neler değişti
ya da değişecek?

Marrakech, hiçbir zaman kon-
septini ve çizgisini bozmadı.
Marrakech’i sevenler buraya gele-
cekler. Tabii ufak tefek her sene
üstüne bir şeyler daha koyu-
yoruz. Daha iyi hizmet
ver-

mek adına daha ince düşünüyoruz.
İnsanlar bunu aldıkça daha fazla
veresimiz geliyor. İyi servis, kaliteli
servis, az insan, kaliteli insan.
Bizim felsefemiz; “İyi hizmet vere-
lim, yanlış 1000 kişi yerine, doğru
500 kişiye hizmet verelim.”

� Marrakech neden bu kadar
çok tercih ediliyor ünlüler tarafın-
dan? Marrakech bu popülaritesini
neye borçlu?

Bana bana (gülüyoruz). Şaka
bir yana insanlar orada çok huzur-
lu. Orada çok büyük bir aile olduk.
Orada birkaç gün kalırsanız aslın-
da ne dediğimi çok iyi anlarsınız.
Karşılıklı, menfaatsiz, bütün o
celebrity tabir edilen insanlarla
çok güzel diyaloglar var. Onlar
burada çok huzur buluyorlar.
Hakikaten biz de onlarla çok eğle-
niyoruz. Hiçbiri de burada, “Şöyle
topçuyum, böyle popçuyum” diye
davranmadılar. Kişisel egolarını
kapıda bırakıp, içeri öyle giriyor-
lar. O rahatlığı buldukları için de
zannediyorum burayı tercih edi-
yorlar. İnsanlar oyuncu da olsa,
basketbolcu da olsa, bazı şeyleri
kapıda bırakıp sosyal yüklerinden
ve baskıdan kurtulduklarını hisse-

diyorum. Kendileriyle baş başa
kalıyorlar. Hiçbirinin kompleksi ya
da egosu yok. Bugüne kadar her-
hangi birine saygısızlık yapan,
kızan, ya da “Ben buraya para
veriyorum” diye şımarıklık yapan
bir tane bile kadın yahut erkek
ünlü görmedim. Allah bozmasın
inşallah.

� Marrakech’i 3 kelimeyle ifade
ederseniz hangi kelimeleri kullanırsı-
nız?

Hizmet, aile olmak, ince
düşünmek…

� Son olarak mesajınızı alalım?
Ben İzmirliyim ve İzmirli

olmaktan gurur duruyorum.
Açılışta da misafirlerimizin yüzde
70’i İzmirliydi doğal olarak.
Marrakech’de İzmirli, İstanbullu,
Bursalı hiç ayırmadık.

25 milyonun İstanbul’da yaşa-
dığı, paranın döndüğü bir şehirden
bahsediyoruz. Dolayısıyla burada
İstanbulluların olması kadar doğal
bir şey olamaz. İnşallah İzmir de
bir gün İstanbul kadar büyüyecek,
ticari anlamda ve popülasyon anla-
mında. Herkese iyi yazlar diliyo-
rum. Her şey güzel geçecek inşal-
lah.
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Geçtiğimiz günlerde muhte-
şem bir sezon açılışıyla birlikte
müdavimlerine ve yeni ziyaret-

çilerine “Merhaba” diyen
Marrakech, bu yaz da adından

çok söz ettireceğe benziyor.

Yıllardır magazin bası-
nının göz bebeği olan
Marrakech Beach Club,
her yaz olduğu gibi bu
yaz da müşterilerini
memnun edecek.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Sosyal
medyada

seveni çok
Marrakech’i sadece

içeriden değil bir de dışa-
rıdan, müşterilerden din-
lemek lazım. İşte ünlü
kulübe yönelik sosyal
medyada en dikkat çekici
o yorumlar;

�� İnsanlar burada
bambaşka bir şeye dönü-
şüyor....:) (Koray Şen)

�� DJ harika! Hangi
yönde, hangi türde olursa
olsun, insanın en kıymetli
birikimidir müzik.
Günümüzü daha keyifli
kıldı. Teşekkürü borç bili-
riz… (Reyhan Özer )

�� Denizi en temiz ki
bence arkasında büyük
emek var, servisi en kali-
teli, garsonları en efendi
mekan. Her gün buradayız
(Yıldırım Duyargil)

�� Ayayorgi’de dibine
kadar eğlenebildiğiniz en
iyi mekan...(Burcu Şen)

�� Elit hizmet kalitesi
on numara çalan şarkılar
süper. Çalışanlar çok
güler yüzlü aldığı parayı
hak ediyor düzgün insan-
lar var. (Burçak E.) 
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Mehmet
Özener

ÜNLÜLERİN
ÇEŞME’DEKİ

VAZGEÇİLMEZİ
MARRAKECH 
BEACH CLUB
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