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Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

FARKLI BİR AK PARTİ
ALGISI OLACAK

İZMİR’DE baharla bir-
likte çok farklı bir AK

Parti algısı olacak.
Neden mi?

EROL YARAŞ 3’TE

Kaşıkla geldi ama...
BÖYLE geldi böyle gider. Önce
vatandaşa bir parmak bal, sonra
değişmez kural: Alıyorsan verecek-
sin. Peki var mı şikayet eden yöneti-
ciler, başkanlar? ERDAL İZGİ 6’DA

Parayla ölçülmez
OSCAR Wilde’ın da dediği gibi
“Bazı insanlar her şeyin fiyatını
bilirler ama hiçbir şeyin değerini
bilmezler.” Peki siz değer biliyor
musunuz? ZUHAL KOÇKAR 10’DA

Ölmez ağacın hüznü
TÜRKİYE 945 yaşındaki bir zeytin
ağacının sessiz sedasız 400 kilomet-
relik yolculuğuna tanıklık etti. Yeni
yerine “inşallah tutacak” temenni-
siyle dikildi. ÜNAL ERSÖZLÜ 7’DE

Demirtaş’tan suçlamalara
ilginç yanıt: Hatırlamıyorum

İSYANIN ADI: SİGORTA

ZZİİMMMMEETT  İİDDDDİİAASSIIYYLLAA  YYAARRGGIILLAANNIIYYOORR

İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş, nitelik-
li zimmet iddiasıyla hakim karşısına
çıktı. Demirtaş birçok soruya
''Hatırlamıyorum'' yanıtını verince hakim
de ''Hiç mi hazırlanmadınız?'' sorusuyla
tepki gösterdi. SAYFA 8’DE

Izmir’de CHP’nin işi zor

Yerli turiste
yabancı hizmeti

YAZ tatili için erken rezervasyon döne-
mi şimdiden başlarken Türkiye’deki
oteller gözünü yabancılara değil yerlile-
re çevirdi. Bu nedenle yerli tatilciler geç-
tiğimiz yıllara kıyasla bu yıl yüzde 50’ye
yakın bir indirimle tatil yapabilecek.
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Güneydoğu’da yaşanan sokak savaşları, Irak ve Suriye sınırında yaşananlar nedeniyle
2015’i zararla kapatan sektör, Sultanahmet’teki canlı bomba olayıyla dibe vurdu

AKDENİZ’DE RİSKLİ ÜLKE HALİNE GELDİK
Turizmcilerin umudu, 1 Kasım seçimlerin-
den sonra sektörün kendisini toplayıp, bir
önceki yılın zararını 2016’da kapatmaktı.
Ancak, Suruç ve Ankara’daki canlı bomba
olaylarına Rusya ile başlayan uçak krizi,
ardından da İstanbul’daki Sultanahmet
saldırısı eklenince tüm umutlar tükendi.
Dünya artık Türkiye’yi tatil için çok riskli
bir ülke olarak görüyor. SAYFA 6-7’DE

Başaran Ulusoy:

Turisti ikna etmeliyiz
Dr. Oğuz Demir:

Kötü bir yıl olacak
Cem Polatoğlu:

Cenaze namazını kıldık
Yrd.Doç. T. Koray Akman:

Gelir kaybı büyük

Bağışıklığınızı güçlendirin
Kış aylarında gripten korunmak için

bağışıklık sisteminizi güçlendirin.
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BOHEMIAN
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BOHEMIAN
SİZİN için 1960’larda
ortaya çıkan gezgin
ruhlu ve rahat
insanların benimse-
diği bohem stil ile
ilgili küçük tüyolar
hazırladık. 2’DE

KIZARTMA YAĞI 
BİYODİZEL OLACAK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Mustafa Öztürk, lava-
boya dökülen kızartma yağının
kanalizasyonun 30 yıllık ömrünü
5 yıla indirdiğini, bunun için
belediyelerin yağ kapanları kura-
cağını, bu yağın biyodizel olaca-
ğını söyledi.  SAYFA 7’DE

CHP İzmir’de tartışmalar sürüyor. İl Başkanı Alaattin
Yüksel ise polemikleri savuşturmaya çalışıyor.

‘ENERJİMİZİ AKP’YE HARCAYALIM’
ESKİ il başkanları yaşanan tartış-
malardan mevcut başkan
Alaattin Yüksel’i sorumlu tutar-
ken, Yüksel ise, “Polemiklere gir-
meyelim, enerjimizi AKP'ye karşı
harcayalım” diyor. SAYFA 8’DE

Gelişmiş
ülkelerin derdi

bizi gerdi

GELİŞMİŞ ülkeler-
deki güvensizlik
ekonomi için baskı
olmaya devam edi-
yor. Düşen petrol
fiyatları gelişmekte
olan ülkeleri sıkın-
tıya sokuyor.
İ. ATTİLA ACAR 4’TE

Buca Avrupalı 
şampiyonları 
ağırlayacak

Konutlar BUCAMAR’dan

AVRUPALI şampiyonlar Buca’da raket
sallayacak. Kapalı ve açık tenis kortları
ile bölgesel ve ulusal birçok turnuvaya
ev sahipliği yapan Buca Belediyesi, bu
kez Avrupalı şampiyonları ağırlayacak. 

12’DE

TURK TURIZMI 
KAN AGLIYOR

İptaller başladı 2016’da gelir kaybının 7 milyar doları bulacağı açıklandı

Özgür stil:
BOHEMIAN

ZORUNLU trafik sigortası vatandaşı
isyan ettirdi. Yüksek fiyatlara karşı önü-
müzdeki günlerde bir sokak eylemi dahi
masadaki seçenekler arasında. 5’TE
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MEVSİM kış… Farkındasınızdır
etrafınızda hasta kişilerin sayısı

arttı. Aktif pek çok bakteri, mikro-
organizma ve virüslerin saldırısı

altındayız. Bu saldırılardan korun-
mak için yapabileceğimiz en önemli
ve en kolay şey ise diyetinizi düzen-

lemek. BURÇİN ÇELİKEZER 10’DA
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kombinleri bohem stile
nokta koyan hit parçalar
arasında. Ekoseli, desenli,
sade, renkli ya da camel
renkli pançoları özellikle
oversized modellerini mini
ve kısa parçalarla kullana-
rak günlük stilinize hava
katabilirsiniz. Görünüm olarak
bazen şal gibi duruşu, bazen bat-
taniyeyi andırışı, kombinlerde doğru
kullanıldığı zaman zarif bir görünüm sağlayabilirsiniz.

ETEK
Denim eteğinizin üzerine basic bir bluz ve süet yelekle ya da

denim etek ve gömlekle birlikte püsküllü süet çanta kullanarak
bohem stili yakalayabilirsiniz.

Etek modellerini kahverengi ve tonlarında tercih ederek lüks
bohem kokan süet eteğinizin daha feminen görünmesini sağlayabi-
lirsiniz.

KİMONO VE KAFTAN
Bohem stilinde etnik detayların yeri büyük. Kimono ve kaf-

tanlar bohem stilinde pantolonları ve mini elbiseleri tamamla-
yan parçalar arasında.

Siyah etek ve siyah salaş bir bluzla tamamlayacağınız süet
püskül detaylı bir yelek, maskülen tarzda bir ayakkabı, kahve
tonlarında bir gözlük, siyah ve kahveden oluşan deri bileklik-
lerle işte size bohem hava!

AKSESUAR
Sezonda bohem tarzı yansıtacak birçok ayakkabı bulabi-

lirsiniz. Klasikleşmiş kovboy botları, oxford, loafer ayakka-
bılar, tahta topuklar ve bootieleri süet ve deriyle yorumlan-
mış hallerini kullanabilirsiniz. Güneş gözlükleri, bileklik ve
çantaları kıyafetinize uygun renklerde seçebilirsiniz.

Bohem giyim 1960'ların sonlarında
ve 1970'li yıllarda ortaya çıkan
gezgin ruhlu, özgür ve rahat insan-

ların benimsediği bir hayat tarzının yan-
sıması diyebiliriz. Sıcak toprak renkleri,
bronz, kahve, taba, camel, haki, siyah
bohem stilin ana renklerini oluşturuyor.
Keten, şifon, kadife, kürk, deri, denim,
süet gibi kumaşlara uygulanan püskül
detaylar, etnik ya da floral desenli baskılar-
la karşımıza çıkıyor. Bohem (bohemian)
giyim tarzı nedir? Nasıl kombinlenir? Ufak
stil tüyolarını sizlerle paylaşacağım.

SÜET VE PÜSKÜL
Bohem stili en iyi yansıtan

özellik arasında süetle kullanı-
lan püsküller yer alıyor. Süet
ve püskül, bu iki eğilim 70'li
yıllara bizi geri götüre-
cek trendler arasın-
da. Hırkaların ve
yeleklerin etek uçla-
rında ya da kol
boyunca uygulanan
modeller karşımıza çıkı-
yor. Püsküllü çantalar,
ceketler, botlar bohem tarzın
hit parçalarından. Sade
seçimlere hareket katan,
püskül kavramını derinleş-
tiren süet püsküllü yelek-
lerle de minimal tarzda
fark yaratabilirsiniz.
Kadife yüzeyi, kahveren-
gi tonları, püsküllü tasa-
rımlarla hem gece hem
de gündüz stilinize
özgünlük katabilirsiniz.

PANÇO
Bohem stilde bir

başka önemli detay
arasında pançolar geli-
yor. İspanyol paça pan-
tolon ve panço
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328.01.2016 gündem HABER

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

KOSKOCA 90 YILLIK PARTİ KENDİNE
GENEL BAŞKAN ADAYI BULAMADI

Öncelikle sizden bir kurultay değer-
lendirmesi alabilir miyiz?
Kılıçdaroğlu’nun tek adayla seçi-

me girmesine rağmen örgüt genel baş-
kana farklı bir mesaj verdi gibi. Sizce
Kılıçdaroğlu bu mesajı almış mıdır?

Kurultay tek sesli bir kurultaydı.
Önemli isimler devre dışı kaldı, bunlar
biliniyor. Ancak bilinmeyen bazı iddialar
ortaya atıldı. Ben bunlara CHP kanadı-
nın cevap verdiğini görmedim. Mesela
Bedri Baykam bloğunda
bir iddia ortaya attı.
Dedi ki; “Mustafa
Balbay’ın yeterli
imzayı toplaya-
mamasında
Yalova
Milletvekili
Muharrem
İnce’nin de katkı-
sı oldu. O da çalış-
tı, kendi ekibine tali-
mat verdi. Balbay’a imza
vermediler, Balbay da aday ola-
madı ve kürsüde konuşamadı.
Bunu da Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce’den istedi.”

Şimdi bu çok farklı bir iddia.
Balbay neden konuşturulmadı?
Bunun sorgulanması lazım. Daha önce
söylemiştim, CHP İzmir’i yordu demiş-
tim. Artık şu an Türkiye’yi yorduğunu
düşünüyorum. Çünkü bir söylemi bir
söylemini tutmuyor. Aynı zamanda
Sayın Kılıçdaroğlu tamamen farklı bir
ekipleşmenin ısrarı içinde. Delege baktı
ki aday yok. Kötünün iyisi olarak da
Kılıçdaroğlu’nu gördü. Bu, Türk demok-
rasisi ve siyaseti adına düşünülmesi
gereken bir konu. Siyasete neden insan-
lar girmiyor? Siyasette istediğimiz ve
arzuladığımız insan kalitesini neden
bulamıyoruz? Siyaset dar bir çerçevede

yapılıyor ve o dar çerçeve içinde de
geniş kitleleri tatmin edecek insanlar
çıkmıyor. Esas sorun da burada başlıyor.
Bu durum CHP’de bariz bir şekilde
göründü. Koskoca 90 yıllık parti kendine
genel başkan adayı bulamadı. Buldukları
da ortaya çıkıp “ben adayım” diyemiyor.
Çünkü sistem öyle bir kurulmuş ki kür-
süye bile çıkarılmıyor insanlar.

KILIÇDAROĞLU’NUN
İŞİ KOLAY DEĞİL

Daha sonra da şu tartışıldı;
Kemal Kılıçdaroğlu neden teşekkür
konuşması yapmadı? Listeye karşı
bir tepkisellik miydi bu? Bana
göre o da listenin bu kadar deli-

nebileceğini düşünmüyordu.
Neredeyse yüzde 50-50

bir Parti Meclisi’ne
sahip şu anda.
Görünen o ki önü-
müzdeki günlerde
PM’den dolayı
Kılıçdaroğlu’nun
işi pek de kolay

gitmeyecek.
Kılıçdaroğlu PM’yi

bypass ederek bazı
kararlar alabilir mi? O da

tartışma konusu. Bence bu kongre bir
umut kongresi değildi. Yine CHP bildi-
ğimiz CHP. Ama özellikle Atatürkçü ve
ulusalcı kesim gittikçe bu partiden uzak-
laşıyor. CHP’de hala üstü kapatılmaya
çalışılan bir Atatürk resmi olayı devam
ediyorsa ve aydınlatılamadıysa bu şai-
beyle CHP daha farklı bir çizgiye otura-
mayacak. Atatürkçü ve ulusalcı kesimin,
Atatürk’ü sorgulayan bir CHP’yi hisset-
mesi durumunda elbette 2019 seçimle-
rinde farklı bir tepkisellikle
karşılaşılabilir.

ALAATTİN
YÜKSEL HAKLI

İzmir’e bakacak olursak, CHP İzmir şu
dönemde deyim yerindeyse kaynayan
kazan. Alaattin Yüksel her ne kadar süku-
net içinde olaylara yaklaşmaya çalışsa da
kendisine açık bir saldırı var. Bu şekilde
daha ne kadar devam eder sizce?

Burada Alaattin Yüksel’i daha haklı
buluyorum. Özellikle Tacettin Bayır’ın tep-
kisi hoş değil. İzmir’de CHP gittikçe kayna-
yan kazan haline getiriliyor. Kaybeden CHP
olur. Zaten kıyılara dayalı destekle ayakta
duran, Anadolu’da olmayan bir parti olan
CHP İzmir’de de sorgulanmaya başlarsa
CHP’ye yazık olur. Siyasette aklıselim
insanlar olmayınca, siyaset arenası olma-
ması gereken kişilere geçince geldiğimiz
nokta da bu oluyor. CHP’nin artık İzmir’de
kendi içindeki bu kavgaları bırakıp hizmet
anlamında İzmirliye dönmesini tavsiye
ederim. Çünkü 2019’a kadar İzmir, cumhu-
riyet tarihinde görmediği yatırımları ala-
cak. O yatırımların da bazıları bitecek ve
kurdele kesme savaşı olacak. Çünkü 2019
seçimleri her iki parti için de çok önemli. 3
seçim birden yaşayacağız. Bu döneme
kadar geçen süreçteki algının yarattığı bir
paylaşım olacak bu şehirde. Ya CHP bu
paylaşımdan yine kazançlı çıkacak ya da
AK Parti hiç ummadığı bir oy oranıyla fark-
lı bir egemenlik elde edecek.

Son dönemde kulis-
lerde en çok konu-
şulan konulardan

biri erken seçim.
Başbakan Ahmet
Davutoğlu her ne kadar
bunu yalanlasa da siz
önümüzdeki dönemde
böyle bir ihtimalin gün-
deme geleceğini düşünü-
yor musunuz?

Türkçede bir laf
vardır: Baskın basanın-
dır. Ben bugün Sayın
Erdoğan’ın ya da Sayın
Davutoğlu’nun yerinde
olsam erken seçime
giderim. Eğer benim hedefim bu ülkede
başkanlığı getirmekse… Ki Ak Parti’nin
hedefi öyle. Bunun için şu anki mevcut
parlamentoda buna destek bulamıyor-
sa… Siyaset en iyi zamanda en iyi ham-
leyi yapmaktır. Bundan daha güzel bir
zamanlama olamaz. Bugün yapılan
bütün anketlerde HDP baraj altında
görünüyor. Özellikle Bahçeli’nin bu
dayatmacı, antidemokratik tutumu git-
tikçe MHP’yi eritmekte. Sonbaharda
yapılabilecek bir erken seçimde her iki
partinin de baraj altında kalma ihtimali
var. Bu da Erdoğan’ın hayali olan 400
milletvekiline yaklaşılacağını gösterir.
CHP’nin yüzde 25 oyunu koruduğunu
düşünürsek alacağı milletvekili sayısı

125-130 civarında. Bu da gösteriyor ki en
kötü ihtimalle AK Parti anayasayı değiş-
tirecek bir çoğunluğa gelebilir.
Hedefleri, kendi dönemlerinde başkan-
lık sistemini kurmaksa bundan daha
güzel bir ortam olamaz. Davutoğlu
Davos’ta bir cümle sarf etti yabancı iş
adamlarına ve ekonomistlere.
“Türkiye’de 4 yıl seçim yok” dedi. Bunu
söylemekteki amacını biliyoruz.
Yatırımcı gelmiyor şu anda Türkiye’ye.
Siyasi istikrarsızlık belirtileri yatırımcıyı
korkutuyor. O yüzden de Sayın
Davutoğlu bu cümleyi sarf etme gereği
hissetti. Ama Erdoğan’ın isteği karşısın-
da Davutoğlu’nun bu söylemi ne kadar
geçerli kalacak? Demirel’in de dediği
gibi; dün dündür, bugün bugündür.

FARKLI BİR AK PARTİ
ALGISI OLACAK

2016 ÇOK İYİ
GEÇMEYECEK

AK Parti İzmir teşkilatı şu aralar
biraz daha sakin gibi. Vekiller
genelde zamanlarını Ankara’da
geçiriyor, Delican da pek ortalarda
görünmüyor. Bu sessizliği neye
bağlıyorsunuz?

AK Parti şu anda bazı önem ver-
diği kanunları çıkarmaya çalışıyor.
O yüzden bir meclis yoğunluğuna
girdiler. Ama ben inanıyorum ki
baharla birlikte çok farklı bir AK
Parti algısı burada olacak. Çünkü
onlarda CHP’de olduğu gibi bir
kavga, paylaşamama, hizipleşme,
aykırı söylem yok. AK Parti İzmir’de
tek vücut olmuş gibi bir görünüm
içindeler. Özellikle 2016 yılının son-
larına doğru AK Parti 2 yıllık bir
atağa kalkacak diye düşünüyorum.

� Ekonomik anlamda 2016’ya dair
öngörüleriniz neler?

Analistler ikiye bölünmüş durumda.
Kimi diyor ki, 2016 iyi geçecek; kimisi de
diyor ki iyi geçmeyecek. Bana sorarsanız
ben iyi geçmeyeceğini düşünenlerdenim.
Komşularımızla olan ilişkilerimize baktığı-
mızda, dünyadaki petrol fiyatlarına baktı-
ğımızda, dünyadaki alım gücüne baktığı-
mızda, turizm gelirlerimizi ve Rusya ile
olan ilişkilerimizi göz önüne aldığımızda
görünüyor ki Türkiye 2016’da beklediği
kaynakları çekemeyecek. Sıkıntılı bir süreç
bizi bekliyor. Belli iflasların bile olabileceği
söyleniyor. Bu bakımdan dolayı ben
kötümser tahminlere daha çok ağırlık veri-
yorum. Temkinli olunmasında fayda var.

BEN OLSAM ERKEN SEÇİME GİDERİM
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Bu projeler Bornovalıların yaşam standardını yükseltecek

Bornova Belediyesi 2016 yılında
önemli fiziki yatırımları hayata
geçirecek. ‘İnsan odaklı bele-

diyecilik’ anlayışıyla sosyal ve kültü-
rel alanda da pek çok çalışmanın
planlandığı 2016’da bütçe vatandaş-
ların talepleri ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda proje ve hizmetlere yönlen-
dirildi. Sürekli büyüyen ve gelişen
Bornova’da bu yıl yeni belediye hiz-
met binasının proje çalışmaları
tamamlanacak.

İzmir’de futbol alanında en çok
ihtiyaç duyulan yatırımlar arasında
yer alan Bornova Stadyumu’nun
ışıklandırma sistemlerinin tamamla-
nacağı 2016’da Altındağ Spor
Kompleksi de hizmet vermeye baş-
layacak. Atatürk Mahallesi’nde,
kültür merkezi bu yıl sonunda
tamamlanacak. Kazım Dirik
Mahallesi’nde çocukların hem eğle-
nip hem de çeşitli eğitimler alabile-
ceği ‘Çocuk Köyü’nün proje çalış-
malarına bu yıl başlanacak. Çocuk
Köyü’nün içinde müze, atölyeler,
kütüphane, sergi ve konferans
salonları olacak. 2016 yılında
Deprem Parkı yapımına başlanacak.

Yeni pazaryerleri
Bu yıl içinde Kızılay ve İnönü

mahallelerinde iki pazaryerinin
yapımına başlanırken Işıkkent ve
Naldöken’de iki futbol sahası yapı-
lacak. Evka-3 Metro İstasyonu’nun

yanındaki alanda yapılacak kültür
merkezinin ise proje çalışmaları
tamamlanacak.

Energie Cities
Avrupa’nın en prestijli

Uluslararası Yerel Yönetim
Ağlarından biri olan Energie
Cities’in bu yıl ki genel kurulu ve
yıllık toplantıları Bornova
Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapı-
lacak. Avrupa’dan 250 dolayında
kentin belediye başkanları, meclis
üyeleri ve bürokratları 1, 2 ve 3
Haziran 2016 tarihlerinde
Türkiye’de ilk kez Bornova’da bir
araya gelecek.

Toptan çözüm ekipleri
Bu yıl Bornova’da Toptan

Çözüm Ekipleri’nin sayısı 6 olacak.
Her birinden 4 kişi bulunan ekipler
çökme, asfalt yaması başta olmak
üzere pek çok konuda hızlı bir şekil-
de müdahaleler gerçekleştirecek.
Bu ekiplerin bu yıl 2800 değişik
noktada çalışma yapması planlanı-
yor.

Sosyal yardımlar sürecek
Bornova Belediyesi’nin ihtiyaç

sahipleri için açtığı ve üç şubeye
ulaşan iyilik hareketi Dost
Market’ten yararlananların sayısı
2016 yılında 2 bin 500’den 3 bin

500’e, giysi yardımı yapılan ailelerin
sayısı ise 3 bin 500’den 9 bine,
engellilere yönelik sosyal aktivite-
lerden faydalanan kişi sayısı ise 2
bin 400’den 5 bin 750’ye çıkacak.
Geçen yıl 4 bin 535 öğrencinin
yararlandığı BELGEM kursları ise
bu yıl 5 bin 250 öğrencinin başarılı
bir gelecek hayalleri kurmalarına
katkıda bulunacak.

Sağlığa yatırım
Sağlık İşleri Müdürlüğü 2016

yılında ‘Gebe Bebek Lohusa Bakım
Hizmeti’ için yaklaşık 8 bin 500 ev
ziyareti gerçekleştirecek şekilde
planlama ve hazırlıklarını yaptı.
‘Yaşlı Bakım Hizmeti’ için 7 bin 500
ev ziyareti gerçekleştirecek. Halk
sağlığını korumaya yönelik eğitimle-
rin sürdürüleceği 2016 yılında 2
bine yakın kişinin bu hizmetten fay-
dalanması planlandı. Diş sağlığın-
dan, üreme ve çocuk sağlığına, evli-
lik öncesi danışmanlık hizmetinden,
koruyucu ruh sağlığı eğitimlerine
kadar pek çok çalışma yapılacak

olan 2016’da bu hizmetlerden top-
lam 20 binden fazla Bornovalının
faydalanması planlanıyor.

Yeni yeşil alanlar
2016 yılında 10 bin metrekare-

nin üzerinde yeni yeşil alan oluştu-
rulacak. Yeni parkların yapımı için
de çalışmalar sürdürülecek. Ayrıca
28 park tamamen yenilenecek. Yıl
sonunda yeni çalışmalarla birlikte
ilçedeki yeşil alan ve parkların met-
rekaresi 1 milyon 937 bin metreka-
reye ulaşacak.

BBŞT’den 18 oyun
Bornova Belediyesi Şehir

Tiyatrosu (BBŞT) 2016 yılında ana
kadro ve kursiyer çalışmalarından
oluşan 18 oyunla seyirci karşısına
çıkacak. Geçen yıl 20 bin seyirci
sayısına ulaşan BBŞT’nin 2016’da
24 bin seyirci sayısına ulaşması bek-
leniyor.

Tarıma Destek
Tarımsal kalkınmanın sağlan-

masına destek olmak için pek çok
projeyi hayata geçiren Bornova
Belediyesi, 2016 yılında Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla
Bornova’nın eskiden köy olan yerle-
şimlerinde destek faaliyetlerini sür-
dürecek. Bu yıl 2 binin üzerinde
mevye fidanı çiftcilere dağıtılacak,
100’den fazla köylüye üretim yaptık-
ları alanlarla ilgili eğitimler verile-
cek.

Çevre duyarlılığı
Bornova sınırları içindeki 15 bin

öğrenciye kendi okullarında çevre
bilincinin kazandırılması amacıyla
eğitimler verilecek. Atık yağların
toplanması çalışmalarında 2016’da
40 bin litre hedefine ulaşılması bek-
leniyor.

Kadınlara özel hizmet
2016 yılında kadınlara yönelik

olarak düzenlenmesi planlanan
40’ın üzerindeki kent gezisine katı-
lım sayısının 10 bine ulaşması plan-
lanıyor. Kadınlara yönelik 6 farklı
mesleki eğitim kursunun açılması-
nın planlandığı 2016 yılında, psiko-
lojik danışmanlıktan hukuki desteğe
kadar pek çok hizmet de verilecek.

Kent tasarlanıyor
Bornova Belediyesi’nin ödüllü

eğitim projesi ‘Kent Aidiyeti’ semi-
nerlerinde 2016 yılında 2 bin 500
yeni öğrenciye ulaşılacak. Kentsel
Tasarım Müdürlüğü tarafından
tasarlanan ve yapımı tamamlanan
yeni muhtarlık ofisleri 2016’da da
açılmaya devam edecek.
Üniversitelerle kamusal alanların
tasarımına yönelik ortak çalışmala-
rın devam edeceği 2016’da bu çalış-
malar ‘Bornova İçin Fikirler’ (BİF)
adı altında yeni yayınlarla ilgililerine

ulaştırılacak.

Kültür yılı
2016 Bornova’da kültür yılı ola-

cak. 100’ün üzerinde konser, panel
ve söyleşi düzenlenecek. Hobi ve
beceri edindirme kurslarından 10
bin kişinin yararlanması hedeflenir-
ken, Bornova’nın tanıtımına yönelik
çalışmalar da sürdürülecek.

Personele eğitim
Hizmet içi eğitime büyük önem

verilen Bornova Belediyesi’nde
2016 yılında personele çeşitli konu-
larda toplam 7 bin 500 saat eğitim
verilecek.

Herkes için spor
Bornova Belediyesi 2016’da 11

farklı spor branşında 8 bin kursiyere
eğitim verecek.

2016 YILI BORNOVA’DA
YATIRIMLARLA GEÇECEK

Bornova Belediyesi 2016 yılında da ilçede en
çok ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçi-
recek. Bu yıl içinde Doğanlar’daki Bornova
Stadyumu Işıklandırma çalışmaları, Atatürk
Mahallesi Kültür Merkezi, Deprem Parkı,
Kızılay ve İnönü Mahallesi pazaryerleri, Işık-
kent ve Naldöken futbol sahaları yapılacak.
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2015 ekonomiler için bekleneni veremedi.
Gelişmiş ülkelerin derdi gelişmekte olan
ekonomileri germeye devam ediyor. 2014

yılında yüzde 3,4 büyüyen küresel ekonominin
2015 performansının da aynı seviyelerde
olması beklenmektedir. Düşen petrol fiyatları
petrole muhtaç ve bağımlı gelişmiş ülkeler
için olumlu iken; gelişmekte olan ülkeler için
sıkıntı oluşturmaktadır.

Dünyada büyüme
Gelişmiş ekonomilerde devam eden yük-

sek borçluluk ve güvensizlik ekonomi için de
baskı olmaya devam ediyor. ABD, gelişmiş
ülkelerin amiral gemisi. Avro Bölgesi’nde
büyüme çok yavaş, Japonya iç ve dış talep
zayıflığı nedeniyle 2015 yılından beklediğini
bulamadı. Gelişmekte olan ekonomilerde her
ülkenin kendine has meselesi var. Haliyle
büyüme yine yavaş. Brezilya ve Rusya ise
daralmaya devam ediyor. Rusya Merkez
Bankası’nın, 2014 Aralık ayındaki sürpriz bir
kararla faiz oranını yüzde 10,5’ten yüzde
17’ye çıkardığı şok artışın ardından yaptığı
siyasi hamleler ekonomiyi zorlamaya devam
ediyor. Sonuçta küresel ekonominin bu trend-
lerle 2016’dan da beklediğini bulamaması
normal olacak.

2008 Temmuz’undaki petrolün 140 dolar
seviyesini görmesi bütün petrole bağımlı eko-

nomi-
ler için endi-
şe oluşturmuştu.
Ancak Rusya,
Venezuella, Brezilya gibi ülkeler için önemli
bir kaynak olmuştu. Petrol üreteni sevindiren
ve geliştiren bu zenginlik faktörü, şimdilerde
tersine seyir izlemektedir. Ancak o gün için
yüksek maliyetle üretim yapamayan gelişmiş
ülkeler bugünlerde ürettiklerini satacak pet-
rol ve diğer hammadde zengini ülke bulamaz
hale gelmek üzeredir. 2011 ortalarında
$2.000’a koşan altın için de durum aynıdır.

Şok dengesizlikler büyümeyi zorlamakta-
dır. Büyümenin anahtar formülü için Avro
Bölgesi toparlanacak, finansal piyasalar sakin-
leşecek, gelişmekte olan ülkeler daha fazla
büyüyecek (bunun için petrol fiyatları yüksel-
mesi gerekiyor) emtia fiyatları da yükselirse
işlem tamam olacak. Ancak bunlar Türkiye
için yan etki oluşturacak hususlar.

Türkiye’de büyüme
Türkiye ekonomisi başta AB olmak üzere

yakın ticaret ortaklarındaki durgunluk, finan-
sal oynaklıklar ve artan jeopolitik gerginlikle-
rin tam ortasında. Türkiye ekonomisi büyüme

performansı ile G-20, AB ve
OECD ülkeleri arasında ilk
sıralardadır. Bu potansiyelin
harekete geçirilmesiyle
Türkiye, yüzde 6’lar düzeyin-
de bir büyüme ile istediği
hamleleri gerçekleştirebilir.
Ancak yüksek faiz oranları
başka bir risk unsurudur.

Türkiye’de kamu harca-
maları büyümenin motoru
olmaya devam ediyor. 2014
yılındaki kamu harcamaları-
nın büyümeyi dengeleme gay-

reti grafikte de görülmektedir. Ancak iç talep
iyice durgunlaşmıştır; 2014’te iç talebin artan
kamu harcamalarına olumlu tepkisi altı ay
geriden gelmiştir. Daha sonra 2015’te ise iç
talebin kamu harcamaları ile daha uyumlu
geliştiği söylenebilir. Bu da büyümenin yüzde
4’ler seviyesine yükselmesine sebep olmuştur.

28 Ocak 2014’te, Merkez Bankası, banka-
lara gecelik faizi yüzde 6,5’ten yüzde 11,5’e
yükseltmişti. Merkez Bankası’nın bu kararı,
ihtiyaç ve konut kredisi kullanacakların mali-
yetini de ciddi oranlarda arttırdı. Özellikle de
kredi toplam geri ödemelerinde gözle görülür
yükselişler oldu. Özellikle ihtiyaç kredilerinde
yüzde 10, konut kredilerinde ise yüzde 25’i
bulan artışlar oluştu. Mevcut faizlerle denge-
leme 2015 sonunda oluştu ki konut satışları
1.300.000 rakamına ulaştı, piyasalar yeniden
inşaat sektörünün verdiği ivmeyle tırmanışa
geçti. Orta Vadeli Program’a göre TÜFE
yüzde 7,5 olarak belirlendi. Şimdilik idare
bunu güçlü mali dengeleri, sağlıklı bankacılık

sistemi ve dinamik
özel sektörü ile istihdam
artışı ile yakalayabileceğini
düşünüyor. Ancak yüksek
büyüme patikası olarak
adlandırılan yüzde 6
düzeyleri için ikinci nesil
yapısal reformlar gerek-
mektedir. Bu kapsamda

10. Kalkınma Planı öngörüleri hayata
geçirilmeye çalışılmaktadır. Hali hazırda
zaten, daha önce görülmeyen bir şekilde
üç kalkınma planı yapan ve uygulayan
hükümet konumundadır.

Büyüme hedeflerini yüzde 4,5 olarak
belirleyen hükümet için veriler sadece
bölgesel, jeo-politik riskler anlamında
tehdit durumundadır. Diğer uluslararası
ekonomideki yavaşlamadan kaynakla-
nan risklerin yönetildiği görülmektedir.
Alışılmış ve bilinen uygulamaları itiba-
riyle olağanüstü sürpriz uygulamalar
beklenmemektedir. Türkiye ekonomisi
tek haneli işsizlik rakamlarının eşiğinde
hızla yüzde 6 performansını yakalayabi-
lecek bir motivasyona sahiptir. Yeter ki
kendini durdurmasın…

Cari açık 2015’te yüzde 4,4, 2016'da
yüzde 3,9 planlanmaktadır. İthalata
dayalı bir ihracat politikası nedeniyle bu

rakamın tekrar yüzde 4-5 arasında gerçekleş-
mesi mümkündür. Yine de 5-6 sene öncesin-
de yüzde 10’a dayanan yıllardan sonra bu
rakamlar ciddi anlamda düşük verilerdir.

Türkiye’de en önemli sorunlardan olan
vergi gelirlerinin düzenli ve sağlıklı niteliği
son 7 yılda ciddi oranda düzelmiştir. Maliye
Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde
2008’de devlet topladığı vergiyi faizlere yetire-
mezken; 2009 sonrası vergiler düzenli artma-
ya başlamıştır. Bu durum vergi gelirleri ile
normal kamu harcamalarının yapılmasını sağ-
lamıştır. Özellikle 2015 vergi gelirleri ile faiz
dışındaki harcamaların yapılmasını sağlayan
bir yıl olması açısından önemlidir. Bu trendin
2016’da devam etmesi beklenmektedir.
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Türkiye’nin dört bir yanında haya-
ta geçirdiği projelerle dikkat çeken,
mimari ve peyzaj tasarımları, çevre
dostu yapıları ve yarattığı yaşanılabilir
alanları ile herkesin hayalindeki
konutların markası haline gelen İZKA
İnşaat, proje ortağı Gültekinler İnşaat
ile yeni bir yaşamın kapılarını İzmir
Çiğli’de aralıyor. Çiğli Ataşehir’de
hayata geçen Park Yaşam Ataşehir
projesi farklılığını ortaya koyarken,
yatırımcısının da yüzünü güldürecek.
Doğa ile iç içe bir yaşam sunan proje,
ilkleri de içerisinde barındırıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Park Yaşam
Ataşehir Konut Projesi Kurumsal İletişim
Koordinatörü Mine Taneri, “Amacımız konsept
projeler ile yatırımcımıza kazandırmak. İnşaat
sektöründe son yıllarda artan rekabette öncü

olmak adına dikkat çeken projeleri hayata geçiri-
yoruz. Park Yaşam Mavişehir projemiz kısa
sürede yüzde yüz prim yaparak yatırımcısının
yüzünü güldürdü. Gültekinler İnşaat ile proje
ortaklığı yaptığımız Park Yaşam Ataşehir de
yatırımcısının yüzünü güldürecek” dedi.

Avcılar Grubu yepyeni bir projeye imza atı-
yor. Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleşen tanı-
tım toplantısında projenin ayrıntıları hakkında
bilgi aktarıldı. Avcılar Grubu'nun her yıl gençleş-
tiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İdris
Avcı, Effect projesiyle birlikte büyümelerinin
ivme kazanacağını söyledi. Yeşilova, Çamdibi ve
Altındağ üçgeninde bulunan ve "Yeni Bornova"

olarak adlandırılan bölgede önemli projelere
imza attıklarını ve bugüne kadar 415 bin metre-
kare inşaat yaptıklarını belirten Avcı, 2020 yılına
kadar 1 milyon metrekare inşaat yapmayı hedef-
lediklerini kaydetti. Bugüne kadar İzmir'e yarım
milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden
Avcı, "Şimdiki projemiz ise Kimyacılar Sitesi'nin
bulunduğu alana yapacağımız Effect projesidir.

Tamamlandığında yatırımcıya
yüzde 50 oranında kazanç getire-
cek bir projedir ve 20 bin metre-
kare alan üzerine oturacaktır.
Değeri ise 200 milyon dolardır.
Her yöne çok rahat bir ulaşım
sağlayan lokasyonda bulunmak-
tadır. Projede açık bir çarşı,
misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz
restoranlar, spor alanları, yüzme
havuzu ve sosyal alanlar buluna-
cak. En önemlisi de 2 katlı kapalı
bir otoparka sahip olacak" dedi.

ESEN PLASTİK
40. YILINDA

Plastik sektörünün İzmirli çınarı Esen
Plastik, genişleyen ürün yelpazesi, gelişen
teknolojisi ve “sektörde en iyisini yapan
firma” olma vizyonuyla sektördeki 40. yılı-
nı doldurmanın gururunu yaşıyor.

1976 yılında 3 kişilik bir ekip ve 500
metrekarelik bir atölyeden yola çıkarak
günümüzde altyapı, üstyapı, zirai sulama
sektörlerine yönelik ürettiği tüm boru
çeşitleriyle sektöründe lider marka haline
gelen Esen Plastik, 40. yılını kutlamanın
haklı gururunu yaşıyor.

Esen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Esen, özverili çalışmalarından dolayı
firma çalışanlarına teşekkür etti. Esen, söz-
lerini şu şekilde sürdürdü; “1976 yılında 3

kişilik bir kadro ve 500 metreka-
relik bir atölyeden 40 yılda

bügün itibariyle Adana ve
İzmir’de 200 bin metreka-
relik tesis, 500’e yakın
çalışan ve 100 milyon
doları aşan bir ciroyla
gelmek herkese kısmet
olmaz. Türkiye’de son 40
yıla baktığımız zaman

yaşanılan bir çok ekono-
mik ve siyasi kriz var. Bütün

bunlara göğüs germek suretiy-
le herhangi bir üretim ve ödeme

konusunda bir sıkıntı yaşamaksızın 40 yılı
büyüyerek geçirmek ve hala aynı dina-
mizmle çalışmak her firmanın başardığı bir
durum değil.”

Sektöründe daima ilkleri yaratan bir
firma pozisyonunda olduklarını ifade eden
Esen, “İvmemizi de sürekli olarak yukarı
çekmeye çalışıyoruz. Bu 40 yıl içinde hiçbir
zaman Türkiye’nin geleceğine yönelik endi-
şe duymadık” dedi.

MOBİLYACILARDAN
KÖLN ÇIKARMASI
Dünyanın en önemli mobilya fuar

organizasyonlarının başında gelen IMM
Köln Uluslararası Mobilya Fuarı’na
İzmirli mobilyacılar büyük ilgi gösterdi.
Önde gelen mobilya firmalarından
İzmir’den ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerin-
den 94 kişilik ekip Köln’e adeta çıkarma
yaptı. Her yıl Ocak ayında geleneksel ola-
rak gerçekleştirilen IMM Köln
Uluslararası Mobilya Fuarı, bu yıl 18-24
Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Köln
kentinde gerçekleşiyor. Avrupa’nın en
büyük mobilya fuar organizasyonlarından
biri olan fuar, daha çok döşenmiş mobil-
yalar ve döşeme teknolojileri üzerine ger-
çekleştirilecek olsa da bunun yanında
diğer mobilya kategorileri ve bileşenlerine
de yer veriyor.

IMM Mobilya Fuarı, her yıl uluslar-
arası çapta aldığı ziyaretlerle sektöre
damga vuran çalışmaları ve tasarımları
mobilya sektörüne sunan bir organizasyon
olarak kabul ediliyor. Sadece mobilya
ürünlerinin sergilenmediği beraberinde
sektör hakkında çalıştayların da gerçekleş-
tiği fuara İzmir Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Nevzat Artkıy, Meclis
Üyeleri Yaşar Baş, Süleyman Avinca ve
İzmir Mobilyacılar Odası önderliğinde
düzenlenen organizasyonla toplam 94 kişi-
lik ziyaretçi heyeti katıldı.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Zorunlu trafik sigortası el yakmayı
sürdürüyor. Olası yaralanmalı ve
ölümlü kazalarda çok yüksek bedel-

lerin vatandaştan tahsilinin önüne geçme-
yi amaçlayan sistemin yıllık bedellerinin el
yakıcı noktaya gelmesiyse sokakta adı
konmamış bir isyana yol açtı. Son dönem-
de yurt genelinde motorlu taşıt sahipleri-
nin neredeyse tamamı zorunlu trafik
sigortasından yakınıyor, gazeteleri ve
haber bültenlerini konuya ilişkin bir
çözüm görebilmek amacıyla dikkatle takip
ediyor. Kişisel araçlarının sigortasından
yakınan milyonlarca vatandaşla birlikte,
ticari araç sahipleri de konunun 1. derece-
den muhatabı olarak uygulamaya tepki
göstermeye devam ediyor. İzmirli oda
başkanlarının tepkisini ve şirketlerin nab-
zını sizler için ölçtük.

“17 bin liralık araca 19 bin
lira sigorta mı olur?”

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis
Araçları İşletmecileri Odası Başkanı
Hasan Basri Bostancı, mevcut uygulamaya
en çok tepki gösteren isimlerin başında
geliyor. Bostancı'nın Ben HABER için
açıklamasıysa şöyle:

“Ortaya çıkan rakamlar gerçekten
hem servisçi esnafı için hem de vatan-
daş için rahatsız edici seviye-
de. Bizim konuya ilişkin
itirazlarımız sürü-
yor. Şahsen ben
17 bin liralık
araca 19
bin lira-
lık

sigorta çıktığını gördüm. Böyle iş mi olur?
Ama baktığınızda araç el değiştirince
rakam değişiyor. Şimdi esnaf ne yapsın?
Bu insanların ne suçu var? Federasyon
başkanımızla da ilgili bakanlıklarımıza
sıkıntılarımızı ilettik. Hükümetimiz de
olumlu yaklaştı. Taban fiyat uygulaması
için bastırmıştık. Taban geldi ama yüksek
olarak geldi. Böylelikle uçuk rakamlar
karşımıza çıktı. Bu konuda yaptığımız
çalışmaları TESK Başkanı Bendevi
Palandöken de katkı koydu.
Olumsuzlukları ilettik. Trafik sigortası ile
kaskonun birleşmesi yönünde birtakım
çalışmalar başlatıldı. Motorlu araç sahip-
lerinin tamamının mağdur olduğunu
düşünüyor ve görüyoruz. Bunun makul
fiyatlara çekilmesi için taleplerimizi sun-
duk. Sigorta şirketleriyse kar marjlarının
düştüğünü hatta zarar ettiklerini ileri
sürüyorlar. Biz de buna bir anlam veremi-
yoruz. Aşırı fiyatlarla piyasada sigortasız
araçlar da artıyor. Gerek maddi gerekse

de can kayıplı kazalarda
daha büyük olay-

ların yaşan-
ması

da

kaçınılmaz hale geldi. Esnafın, vatandaşın
mağdur olmaması için ortak bir masaya
oturmamız gerekiyor. Ben Türkiye'de
Karayolu Yolcu Taşıma Meclisi'nde tek
oda başkanı olarak bunu da dile getirdim.
İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde
konunun bir orta yolu bulunacaktır.”

“Bu işin sebebi
sigorta kartelidir”

İzmir
Şoförler ve
Otomobilciler
Esnaf Odası
Celil Anık da
sigorta şirketleri-
ne tepki göste-
ren isimler ara-
sında. Anık, önü-
müzdeki günler-
de sokak eylem-
lerinin kaçınıl-
maz olduğunu
dile getirdi.

“Son birkaç yıldır böyle bir sıkıntı üst
seviyeye çıkmaya başladı. Bunun gerçek
sebebi, Türkiye'deki sigorta kartelidir.
Türkiye'deki sigortacılık sektörünün yüzde
75'ine uluslararası şirketler sahip. Hal
böyle olunca fiyatlar da artıyor. Konuya

ilişkin Ankara'da bizim de üst meslek
örgütlerimizin katılımıyla bir çalışma

var. Bu iş sosyal patlamaya neden
olur. Kaza yapmamış bir kişi dahi
bir önceki yılın 2 katı kadar para
ödemek zorunda kalıyor. Hadi
ticari araçlar kazaya karışıyor.
Peki milyonlarca özel araç sahi-
binin ne suçu var? Şirketler işin

kurnazlığına da kaçmış. Karşı taraf size
çarpmış, onun sigortası bunu ödeyecek
ama sizin şirketiniz size sıkıntı çıkarıyor.
Önümüzdeki günlerde birtakım açıklama-
lar yapacağız. Artık bu işin sonu eyleme
varacak ve esnafları sokakta eylem yapar
halde göreceksiniz.”

“Ticari ve sivil araçları
ayrıştırmak durumundayız”

İzmir
Minibüsçüler
Odası Başkanı
Taner Uguz da
durumdan şika-
yetçi olan isim-
ler arasında.
Uguz, ticari ve
sivil araçların
ayrıştırılması
gerektiğini
belirtti.

Çok yüksek
rakamlarla kar-

şılaşıyoruz. Minibüslerimiz en düşük 3
bin liralık bir rakamla trafik sigortasını
yaptırabiliyor. Bir bakıyorsunuz 5 bin
lira fatura geliyor, bir bakıyorsunuz 6
bin lira fatura geliyor. Nasıl ödesin
esnaf bu kadar parayı? Bizler de fede-
rasyonlarımızın çalışmalarının arkasın-
yız. İzmir Minibüsçüler Odası olarak bu
sıkıntıları sık sık dile getiriyoruz. Tabii
meselenin bu noktaya gelmesinde
vatandaşın raporları kendisinin tutması
da var. Amacın dışına çıkılması sıkıntı-
lara yol açmaya başladı. Ticari araçla
sivil aracı bu noktada ayrıştırmak duru-
mundayız.

Türkiye çapında araç sahibi olan her bireyin gözü kulağı zorunlu
trafik sigortasında. Yüksek fiyatlara karşı önümüzdeki günlerde
bir sokak eylemi dahi masadaki seçenekler arasında.

Türkiye'de
sigorta sektörünün önemli

oyuncularının Ege bölge müdürleri de
sigorta krizinin karşı cephesi olarak Ben

HABER için çeşitli değerlendirmelerde bulundular.
Ortak değerlendirmeyse şirketlerin kar ve zarar hanele-

rinin sürekli olarak zarar yönünde seyrediyor
olması.Sigorta şirketleri, gelişigüzel tutulan kaza rapor-

ları ve kişisel hatalardan doğan bedellerin kendilerine
yansıtılmasından oldukça rahatsız. Şirket yöneticileri,
ödemeleri gereken bedellerin çok üstünde bedeller öde-

diklerini belirterek, ortaya çıkan zararın kapanabilmesi
adına da fiyatları ister istemez tabana yakın değil, tavana

yakın tuttuklarını belirtiyorlar.

Sigorta
şirketleri
ne diyor?

Park Yaşam Ataşehir’de
doğayla iç içe yaşam başlıyor

Avcılar, yeni projesiyle görücüye çıktı

ZORUNLU TRAFİK
SİGORTASI MI, HARACI MI?

Celil Anık Taner Uguz



2015’in kayıp yıl olduğunu, 2016’da da sektörü
parlak bir yılın beklemediğini dile getiren
Ekonomistler Platformu Başkanı Dr. Oğuz
Demir, “Türkiye içinde terör tedirginliğini arttırı-
cı eylemlerin artışı ve Türkiye – Rusya arasındaki

uçak gerilimi
nedeniyle turizm
sektörünü parlak
bir yıl beklediğini
söylemek mümkün
değil. Bu noktada
özellikle sektör ve
devlet işbirliğini
esas alan, ortaya
çıkacak zararın
minimuma indiril-

mesine odaklı uygula-
maları ne kadar hızlı
gündeme getirirsek,
zararın etkisini azaltma
şansımız da o kadar fazla olacaktır” dedi.

Yılın ilk yarısında turizm gelirlerinde yüzde
20’lik daralma beklediklerini söyleyen Demir, “2015 yılının
ilk 6 ayında turizm geliri 2014’e göre yüzde 50’ye yakın aza-
larak 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eğer Rusya ile

gerilim devam ederse bu pazardan yılın ilk yarısında kaybımızın 1
milyar dolara ulaşması söz konusu. Avrupa pazarındaki daralma
ile birlikte de yılın ilk yarısında turizm gelirlerinde yüzde 20’lik bir
daralmayla karşılaşabiliriz” dedi.
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Akdeniz çanağındaki ülkeler arasında yer alan Türkiye, turizm açısından zor günler yaşıyor. Irak ve
Suriye’deki karışıklıklar ve Rusya ile başlayan uçak krizinin ardından 2015 yılını zararla kapatan
turizm sektörü, tüm umudunu 2016 yılına bağlamıştı. Ancak sektör, geçtiğimiz haftalarda İstanbul
Sultanahmet’te yaşanan canlı bomba saldırısının ardından kan ağlamaya başladı.

TÜRK TURİZMİ KAN AĞLIYOR
Seçim vaadiydi. Emekliye seyya-

nen 100 TL: Asgari
ücret 1300 TL.

Devlet memurunun kadrosuna
göre düzenleme…

Öğrencilerin burslarını
yükseltme…

Doğu’da görev yapanlara ek taz-
minat…

Fakir fukaraya sosyal
yardım artışı.

Vatandaş böyle sevindirildi, yüzü
güldürüldü.
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Bir başka gerçek…
Bütçeden bunlar karşılanacaksa,

aynı bütçe desteklenecek.
Gelir-gider dengesi kurulacak.
Yeni yıl mali tablo düzenlemeleri

adıyla…
Gelir, veraset-intikal, emlak, özel

tüketim, motorlu taşıtlar, özel iletişim,
alım satım vergileri, resmi damgalar,
cezalar, harçlar ölçeğine ve cinsine
göre ayarlandı.

En basit örneğiyle…
İkinci el alınan 5 bin TL’lik Serçe

marka otomobilin taşıt vergisi bin 800
Liraya çıkarıldı.

Yani, üç vergi tutarında bir küçük
araba!
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Elektrik, su, doğalgaz unutulur
mu?

Kademesine göre yapıldı.
Mutfağın vazgeçilmezi tüpgaz geri

kalır mı?
Talebe göre artırıldı.
Kâğıt üzerinde yansıtılmayan

enflasyon, örtü altında bir
anda patladı.

Neye vurdu?
Çarşı, pazara, tezgâha, raflara.
Etiketler değişti, geçen yılın çift

haneli rakamları, üçüncü haneye atla-
dı.

Kira, ısınma, ulaşım, mutfak, kül-
türel ihtiyaçlar şaşırtan seviyeye ulaştı.

Her işyeri sıkıntılı, her esnaf

çaresiz.
Çıkın çarşıya, sorun esnafa zam-

mın nedenini.
“Resmi artışlar” diyecektir.
Ayakkabı fiyatına itiraz etseniz…
İşçilik, malzeme gerekçesine

dayandırılıyor.
Bakliyat, sebze-meyveden, temiz-

lik malzemelerine…
Nakliye, komisyon artışları göste-

riliyor.
Et fiyatları mı?
Hep aynı senaryo.
Arz-talep dengesi kılıfı.
Hayvan sıkıntısı, ithalat yasağı,

yem yokluğu vs.
Fiyatlar her gün bir “tık” oynuyor.
Kıyma tezgâhta 42,

pirzola 58 TL:
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Kısacası…
Piyasalar yangın yeri.
Etiketler yarışıyor.
Sabit ve orta gelirli aileler hep

geçim sıkıntısından söz ediyor.
Esnaf adeta ağlama duvarı.
Esnaf odaları, üst birliği ise sus-

kunlukta.
Siyasete ters düşmek istemiyor. “

Nereye gidiyoruz?” diye sormuyor,
sorgulamıyor.

Kulağının üzerine yatıp, izlemeyi
tercih ediyor.

Sadece esnaf değil, tüccarın,
sanayicinin odaları da aynı.

Var mı zamlardan şikâyet eden
yönetimler, başkanlar?
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Böyle gelmiş, böyle gidecek.
Önce millete bir parmak bal.
Sonra değişmez kural.
“Alıyorsan, vereceksin”
Dertlenip alkol

almaya da kalkma!
O çoktan zamlandı, fiyatı katlandı.
Geriye ne kaldı?
Canını sıkmayacak…
Kaçınılmaz tablodan zevk almaya

bakacaksın!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

KAŞIKLA VERİLDİ
KEPÇEYLE GİTTİ

Anadolu’daki diğer adı ‘ölmez
ağacı’ olan ‘zeytin ağacı’ kolay
anlatılamaz.

Bu ağacın gizemli örtüsünü kaldırdı-
ğınızda, sonsuzluk simgesi gibi görülür.

İnsanlık serüveninde, bu ağaçla ilgili
en kadim cümle, Latince fısıldanmıştır:

(Olea prima arborum umnium est)
"Zeytin bütün ağaçların ilkidir." diye.

Evet, ağaçların tarihi zeytin ile baş-
lamıştır. Efsaneye göre, Havva ile birlik-
te Cennet’ten yeryüzüne gönderilen
Adem, 930 yaşındayken artık öleceğini
hisseder. Ölümünden önce, Tanrı’dan
kendisini ve insanlığı bağışlamasını ister.
İşte bu amaçla oğlu Şit’i Cennet
Bahçesi’ne gönderir.

Bahçenin bekçiliğini yapan melek,
Şit’in duası üzerine, ona üç tane tohum
verir.

Adem öldükten sonra, bu tohumla-
rı ağzına koyarak gömmesini söyler.

Adem ölür. Şit, meleği dinler,
babasının ağzına üç tohumu koyarak
gömer.

Bir süre sonra Adem’in ağzında
yeşeren üç tohumdan, üç ağaç filiz
verir: Zeytin, sedir ve servi.

Bu efsane ile kalmaz. İnsanlığın her
döneminde özeldir zeytin ağacı.

Eski Mısır, Antik Yunan ve Roma
mitolojilerinde, zeytin ağacı kutsanmış-
tır.

Nuh Tufanı’nın bitişi, tamamen
zeytin dalıyla sembolize edilmiştir.

Tevrat ve İncil’de zeytin ağacının
yeri ayrıdır. Kur’an-ı Kerim’de zeytin
ağacı altı ayette geçer.

Nur Suresi 35. Ayet’te zeytin
‘mübarek’ bir ağaç olarak ilan edilir.

Zeytin ağacı, binlerce yıllık bir ömre
sahiptir. Binlerce yıldır, insanlığın sevin-
cine, acısına tanıklık yapmış; insanlığa
şefkatle el uzatmış, insana doğadan şifa
ulaştırmıştır.

Güzel Egemiz, Türkiye’nin birçok
noktası, çok yaşlı zeytin ağaçlarıyla

bezenmiştir.
Bu ağaçların bir bölümü, koruma

kurulları kararlarıyla ‘anıt ağaç’ olarak
ilan edilmiş, özenle koruma altına alın-
mıştır. Mutlaka hatırlayanlar olacaktır.
Son olarak Ege’de Manisa’nın Kırkağaç
ilçesine bağlı Bakır Beldesi’nde tespit
edilen 1650 yaşındaki bir zeytin ağacı,
2013 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu tarafından, “Anıt Ağaç” olarak
tescillenmiştir. Özel koruma altındadır.

Gelelim bu yazının nedenine.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye, 945
yaşında olduğu tespit edilen bir zeytin
ağacının, sessiz sedasız 400 km’lik yol-
culuğuna tanıklık yaptı. Yani bilimsel
deyimle, ‘ağaç transplantasyonu’ ger-
çekleştirildi. Bu deyim, uzmanları için
“bir ağacın çeşitli amaçlarla, toprağın-
dan alınarak, bazı kurallar çerçevesinde,
başka alana taşınıp, dikilmesi”ni tanımlı-
yor.

Neredeyse on asırlık bu zeytin
ağacı, İzmir’in Ödemiş İlçesi Bademli
Köyü’nden Antalya’ya taşındı. Ağaç,
Antalya’da Nisan ayında açılacak, çiçek
temalı Expo 2016 Fuar alanının girişine
yerleşti. Zeytin ağacı, bulunduğu yerden
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün
izniyle söküldü.

945 yaşındaki zeytin ağacı yeni
yerine “inşallah tutacak” temennisiyle
dikildi. Elbette ağacın taşınmasını talep
edenlerin, taşınmasına izin verenlerin,
iyi niyetlerinden şüphemiz yok.

Medyamız çok mühim memleket
meseleleriyle meşgul olduğu için, ağacın
ilginç yolculuğu çok konuşulmadı.
Sadece sosyal medyada üzerinde durul-
du. Konunun uzmanı değiliz, ama
uzmanların önemli bölümü ağacın taşın-
masından ciddi kaygı duydu. Örneğin
Yeşil Gazete’den Alper Tolga Akkuş’a
konuşan Doç. Dr. Cihan
Erdönmez, özetle “Ağaç yaşlandıkça
taşıma işlemine karşı dayanıklılığı azalır.
Dolayısıyla 900 küsur yaşındaki ağacı

taşımak, o ağacı kesmekle neredeyse eş
anlamlıdır.” dedi. Benzer görüşler dile
getirildi. Zaten “inşallah tutacak” temen-
nisi, üstü örtülü bir kaygının ifadesiydi.
Dileriz on asırlık yaşı, gördükleri, tanık-
lıklarıyla; insanlardan çok daha bilge bu
mübarek ağaç; tam 945 yıldır kök saldı-
ğı topraklarından ayrıldıktan sonra, yeni
yerinde huzurlu olur.

İnsan uzaktan baktığında, sanki bu
bilge ağacın, hüznünü hissediyor gibi.
Çünkü yapılan işte, iyi niyetli yaklaşıma
rağmen, Türkiye’de her alanda yoğun-
laşan, ciddi ‘popülizm’ hakim.

Sahicilikten uzaklaşıyoruz. Siyaset
arenası vahşileşiyor. İyi insanlığı erteli-
yoruz.

Zeytin ağacının hüzünlü yolculuğu,
Türkiye’nin kendisine yabancılaşan yol-
culuğuna çok benziyor.

İnsanlığın kutsal simgesi haline
gelen bir ağaç, asırlardır kök saldığı top-
raklardan popülizm uğruna sökülüp,
“inşallah tutar” temennisiyle başka bir
yere dikilebiliyor.

Tutarsa iyi, tutmazsa Türkiye
yani…

Bu güzel ülkenin, güzel insanları;
artık sadece birbirlerini ötekileştirmekte,
yaftalamakta uzlaşabiliyorlar; zeytin
ağaçları da yalnızlaşıyor Türkiye’nin
kendisi gibi… Kimsenin birbirini dinle-
mediği, anlamaya çalışmadığı bir
Türkiye’de; zaten kim dinler ki zeytin
ağaçlarının derdini. Acılar, kayıplar,
yokluklar, ölümler, kaygılar karşısında
bile; ortaklaşamayan bir Türkiye’de,
kim takar on asırlık zeytin ağacının hüz-
nünü… Belki de toplumsal hayatımız,
şiirimizin ustası Cemal Süreya’nın ‘Kısa
Türkiye Tarihi’ adlı şiirinin ilk dizeleri
gibi:

“Şelaleye
Düşmüştür zeytinin dalı;
Celaliyim
Celalisin
Celali.”

Ölmez ağacın hüznü

SEKTÖRÜ PARLAK
BİR YIL BEKLEMİYOR

EKONOMİSTLER PLATFORMU BAŞKANI DR. OĞUZ DEMİR:

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ BAŞKANI BAŞARAN ULUSOY:

Terör olaylarının
amaçladığı etkiyi
yaratmasının

önüne geçmek gerek-
tiğini belirten Türkiye
Seyahat Acenteleri
Birliği Başkanı
Başaran Ulusoy,
“Yalnızca Türkiye’nin
değil, dünyanın en
gelişmiş ülkelerinin de
zaman zaman karşılaş-
tığı terör saldırıları,
toplumsal güveni tahrip etmeyi,
kamuoyunu tedirgin ederek
sosyal hayatın olağan akışında
gelişmesine sekte vurmayı
amaçlayan menfur olaylardır.
Terör olaylarının amaçladığı
etkiyi yaratmasının önüne geç-
menin en doğru yolu, hiçbir
terör örgütüne ve onun yarat-
mak istediği ortama mahkûm
olmamaktır. Bu bağlamda
turizm sektörü de çok önemli
bir misyon üstlenmektedir.
Turizm; ekonomik bir aktivite
olmanın çok ötesinde anlam
taşıyan, farklı inanç ve düşünce
gruplarının birbirini daha
yakından tanımasını sağlayan ve
barış iklimini yeşerten bir sek-
tördür. Biz barış pasaportu taşı-
yan bir sektörüz” dedi.

Turizmin geliştirilmesi için
koordineli bir çalışma yürütül-
mesi gerektiğini dile getiren

Ulusoy, “Tanıtım ve
pazarlama çalışmaları-
mızı arttırmalıyız.
Ancak burada sorum-
luluk ne tek başına
devlette ne de özel
sektördedir.
Koordineli bir şekilde
ülkemizi dünya turiz-
minde daha üst sevi-
yelere çıkartacak
çalışmaları gerçekleş-
tirmeliyiz” dedi.

“Yüzde 7,15 azaldı”
Türkiye turizminin gözbebe-

ği İzmir’in son dönemde ciddi
oranda bir kayıp yaşadığını
belirten Ulusoy, “İzmir tüm
zenginliklerine rağmen maale-
sef İzmir, turizmde istemiş
olduğumuz noktada değildir.
2015 yılında İzmir’e gelen
yabancı ziyaretçi sayısında ciddi
oranda düşüş görülmektedir.
Geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 7,15 oranında azalarak 1
milyon 201 bin 921 kişiye geri-
lemiştir.

Keza kruvaziyer turizminde
de 2015 yılında ciddi düşüş
görülmektedir. 2015 yılında
Alsancak Limanı’na gelen yolcu
sayısı, 2014 yılının
aynı dönemine göre yüzde 34,2
oranında düşerek 217 bin 848’e
geriledi” dedi.

TOPLUMSAL GÜVEN TAHRİP EDİLİYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki
olaylarda Türk turizminin büyük yara
aldığını belirten Tur Operatörleri
Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu,
“Rusya ile yaşanan uçak krizi dolayısı ile
Türk turizmi komaya girdi ve son olarak
turizmin kalbi Sultanahmet’te patlayan
bomba ile de Türk turizminin cenaze
namazını kıldık. Doğuda yaşanan olay-

lardan dolayı Anadolu turları iptal
olmuştu. Uçak krizinden sonra 4,5 mil-
yon Rus turistten şu anda rezervasyon-
larda sadece 200 bin Rus turiste düştük
ve son Sultanahmet faciasından sonra
da Antalya, İstanbul, Anadolu, tüm
rezervasyonlar an itibari ile iptal. 2015
kayıplar yılıydı, 2016'yı ölü bir sene
sayabiliriz. 2016'da Rus, Alman ve
diğer Avrupalı turistlerin yüzde 80'inin

ülkemizi tercih etmeyeceğini an itibariy-
le görebiliyoruz. Diğer ülkelerin, örne-
ğin Uzakdoğu ve Arapların tercihinin
çok değişeceğini tahmin etmiyorum
onlar yine Türkiye'ye
geleceklerdir. Bundan sonraki süreçte
elbette Çin, Hindistan, İsrail gibi yeni
pazarlara bakmak lazım. En önemlisi
Türkiye'ye yabancı turistlerin turizm
yatırımı yapmalarını sağlamalıyız” dedi.

TURİZMİN
CENAZE

NAMAZINI
KILDIK

TUR OPERATÖRLERİ PLATFORMU SÖZCÜSÜ CEM POLATOĞLU:

Türk turizminin 2 yıl-
dır oldukça şanssız ve bir
o kadar da sıkıntılı gün-
ler yaşadığını dile geti-
ren Yrd. Doç. Dr. T. Koray
Akman, “Turizmde en iyi
2 müşterimizi kaybettik.
Uçak krizinden sonra
Putin, Rusya’da faaliyet
gösteren Türkiye serma-
yeli 19 turizm şirketinin
faaliyetlerine son verdi.
Türkiye’ye olan Charter
uçak seferlerini de iptal
etti. Sultanahmet saldırısından
sonra da, Almanya'daki seyahat
acenteleri İstanbul'a gidecek turist-
lerin rezervasyonlarını ücretsiz ola-
rak iptal etmeye başladı. Bu ülkeler
dışında İtalya, Kanada, İngiltere,
Polonya, Avustralya, İrlanda ve Yeni
Zelanda hükümetleri de benzer açık-
lamalar yaparak özellikle
Türkiye’nin doğusundaki kentlerden
uzak durulması gerektiğini vurgula-
dı. Bu açıklamalar son yıllarda popü-
laritesini giderek artıran GAP turları-
nın da bir anda kesilmesine neden

oldu. Rakamlar da orta-
da sadece GAP yöresin-
de değil, tüm Türkiye
çapında rezervasyon
iptalleri var. Ankara’da
yapılacak olan Dünya
Kadınlar Buz Hokeyi
Şampiyonası da iptal
edildi. Uluslararası Buz
Hokeyi Federasyonu
(IIHF), terör nedeniyle,
şampiyonaya katılacak
ekiplerin Türkiye’ye git-
mek istemediklerini bil-

dirmelerinden dolayı, şampiyonanın
organizasyonunun İspanya'ya veril-
diğini açıkladı.

Kapadokya Turistik İşletmeciler
Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup
Dinler’in ifadesine göre,
Sultanahmet patlamasından sonra
rezervasyonlar hızla iptal olmaya
başladı. Mart, Nisan ayına yönelik
hatta Ağustos ayına kadar olan
rezervasyonlarda iptaller var.
Korkarım ki 2016 yaz sezonunda
tahmini gelir kaybı 7 milyar doları
bulacak gibi” diye konuştu.

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
PROGRAM BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. T. KORAY AKMAN:

2016 YAZINDA GELİR KAYBI
7 MİLYAR DOLARI BULACAK

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Çevre
Ödül Töreni'ne katılan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa

Öztürk, lavaboya dökülen kızartma yağının
kanalizasyonun 30 yıllık ömrünü 5 yıla indir-
diğini bunun için belediyelerin yağ kapanları
kuracağını, bu yağın biodizel olacağını anlat-
tı. Mustafa Öztürk, enerji verimliliği için
Paris'te imzalanan İklim Değişikliği
Anlaşmasını hatırlatarak, sanayicilere,
"Enerjiyi 'saldım bayıra Mevla'm kayıra' gibi
kullanmayacağız, verimli kullanacağız" dedi.

Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Mustafa
Öztürk, Türkiye'de
yılda 200 bin konu-
tun kentsel dönüşü-
me tabi tutulduğu-
nu, yılda 120 bin
konuta mantolama
yapıldığını belirte-
rek, enerjiyi mini-
mum düzeyde tüke-
ten 'sürdürülebilir
kent' için 250 mil-
yon dolar kaynak
aldıklarını, 14
büyükşehirde bu
konuda çalışmaya
başladıklarını,
bunun için yarıca

25 milyon Euro hibe kredi de kullanacakları-
nı anlattı. Öztürk, Enerji Kanunu'nun bina-
lar bazındaki uygulaması için gereken yasa
tasarısını bu yıl meclise sunacaklarını da vur-
gulayarak, kentlerdeki bisiklet yollarına dik-
kat çekti. Öztürk, hayvan çiftliklerinde atık-
ların değerlendirileceğini, enerjinin verimli
kullanılacağını dikkat çekerek, "Türkiye'de
en önem verdiğimiz konulardan biri hayvan
çiftlikleri. Buradan çıkan gübre altın değe-
rindedir. Bununla ilgili mevzuatı çıkardık
uygulamaların altlığını oluşturuyoruz. Sıvı
gübreyle ilgili darboğaz yaşanıyor. Bu sıvı
gübrenin tarımda kullanılmasıyla ilgili çalış-
malar belli aşamaya geldi" dedi.

MÜSTEŞARDAN
SANAYİCİYE

ÇEVRE UYARISI

Ege Bölgesi Sanayi
Odası (EBSO) Çevre

Ödül Töreni'ne katılan
Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı Müsteşarı
Mustafa Öztürk, lava-
boya dökülen kızart-

ma yağının kanalizas-
yonun 30 yıllık ömrü-

nü 5 yıla indirdiğini
bunun için belediyele-

rin yağ kapanları
kuracağını, bu yağın

biodizel olacağını
anlattı.

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Mustafa
Öztürk

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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KEMAL KARATAŞ:

Cumhuriyet
Halk
Partisi'nde

İzmir İl Kongresi
öncesinde başlayan
söylem savaşları, kon-
gre ve akabinde ger-
çekleştirilen kurultayın
da geride kalmasına
rağmen devam ediyor.
Alaattin Yüksel ve
Nevzat Kavalar arasındaki yarışla başlayan
ve derin kulis savaşları ile ilçe başkanları ve
belediye başkanlarını karşı karşıya getiren
sürecin nereye gideceğiniyse önceden kestir-
mek oldukça zor. Bilinen tek şey var ki, yeni
dönemde CHP İzmir milletvekilleri Tacettin
Bayır, Aytun Çıray, Tuncay Özkan, Ali Yiğit
ve Mustafa Balbay gibi isimlerle İl Başkanı
Alaattin Yüksel ve İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yıldız-
larının barışması zor gibi duruyor. Bu geliş-
melerin üstüne Kocaoğlu'nun geçtiğimiz haf-
talarda, belediye başkanlığı dönemine ilişkin
çarpıcı açıklamalar yaptığı Kamil Okyay
Sındır'ın CHP Genel Sekreteri ve Erdal
Aksünger'in de CHP Genel Başkan
Yardımcısı olması denklemi daha da zor
hale getiriyor. Tüm bu denklemin tam orta-
sındaki isim Alaattin Yüksel ise,
“Polemiklere girmeyelim, enerjimizi AKP'ye
karşı harcayalım.” diyor.

“Kavga etmek için mi
geliyorum ben CHP'ye?”

Ben TV'de ekrana gelen Üç Gazeteci Bir
Konuk programına katılan CHP İzmir İl
Başkanı Alaattin Yüksel, parti içi çekişmele-
re dair kongre gününde yaşanan olaylar hak-
kında şunları söyledi: “Bakın ben kongre
salonunda olanları hiç tasvip etmediğimi
söyledim. Ben salonda olsaydım Tuncay
Bey'e yapılanı engellemeye çalışırdım. Sayın
Çakmur'un 1 saate yakın konuşması gergin-

lik
yaratmış salonda. Aziz

Başkan konuşmayı düşünmüyordu ama
bunun üstüne konuşuyor. O da tabii yanlış.
Sonra Aziz Başkan bana göre doğru değil
ama medyada o konuyu devam ettiren bir
konuşma yaptı. Milletvekilleri ilçe başkanla-
rımızı arayıp ağır laflar ediyorlar. İlçe baş-
kanları beni arıyor. Sonra basın arayınca
'İfade özgürlüğü' diyorum. Çünkü tartışma-
ları sürdürmek istemiyorum. Kavga etmek
için mi geliyorum ben CHP'ye?

“Haber gelmeden aday
olmamalıydı”

Tacettin Bayır ve Aytun Çıray'ın açıkla-
malarını da değerlendiren Yüksel, “Kurultay
ile ilgili, arkadaşımız beni eleştirmiş.
Milletvekilleri genel başkanın takdiridir. Grup
başkanvekilinden haber gelmeden aday olma-
ması gerekiyordu. Alaattin Yüksel il başkanlı-
ğı yapamaz derseniz, CHP burada rahat çalı-
şamaz demektir. Bakın Çıray konusuna gelin-
ce, Aylin Nazlı Aka üstünden polemikler var.
Kendisi de beni aradı. O konu parti grubunun
iç disiplin işidir. Böyle bir şey varsa bile tek
misyonu laik değerleri, cumhuriyeti korumak
olan CHP'yi eleştirmek olur mu? Böyle bir
partide bir kişi hatayı yapsa bile ki Aylin
Hanım ile konuştum bu bir söylenti ve kimin
yaptığını geçtim, yapıldığı bile meçhul. Varsa
bile partiye ilişkin algı oluşturmak bizim parti-
lilerimizin işi değil. Kimse partinin komiseri
değil. Bunu konuşmak bizim işimiz değil.
Bunların da hepsini yavaş yavaş çözeceğiz.
Kavga etmeyeceğiz kendi içimizde. Edeceksek
iktidarla edeceğiz” dedi.

CHP İZMİR'DE BİRLİK
SAĞLANABİLECEK Mİ?
Türkiye'de iç tartışmalarıyla en çok gündeme gelen parti olan CHP'de,
İzmir yerelinde yaşanan tartışmalar sürüyor. İl Başkanı Alaattin
Yüksel ise polemikleri savuşturan usta bir politikacı rolünde.

siyaset 28.01.2016

CHP İzmir'in eski il baş-
kanlarından Kemal Karataş,
parti yöneticilerine adeta ateş
püskürdü. Karataş hem CHP
Genel Merkezi'ne hem de
İzmir'deki yönetime tepkiliy-
di.

“Parti iyi yönetilmiyor.
Tepeden tırnağa iyi yönetil-
miyor. İzmir'den başlamak
gerekirse normal bir il kon-
gresi olmaktan bile uzaklaştı.
Neredeyse boğaz boğaza kav-
galar bitmedi. Ellerini kaldır-
dılar. Kaybedeni yok dediler
ama hiç öyle olmuyor.
Kazanan ayrı ekip, kaybeden
ayrı ekip oldu. Kimse de
bunu durdurmaya niyetli
değil. İzmir'deki bu tartışma-

lar kurultaya kadar
yansıdı. İl başkanı
örgütü kucaklamı-
yor. Partide ger-
çekten el ele olu-
nabilecek bir tablo
yaratmıyor.
Toplumdan kopmuş bir
parti, sadece ve sadece kendi
koltuklarını korumak ötesin-
de çalışma ve çabaları yok.
Entrika entrika üstüne! Belli
arkadaşlarımız partili olduğu
bile tartışılabilir isimleri
kendi arkadaşları olduğu için
CHP'nin karar organına öne-
rebiliyor. Buna ilçe başkanla-
rı, milletvekilleri, belediye
başkanları itiraz etmiyor.
Etseler de dinleyen yok.”

“İl başkanı örgütü kucaklamıyor”

EKREM BULGUN:

“Alaattin Yüksel'in
işi çok zor”
“Alaattin Yüksel'in
işi çok zor”
“Alaattin Yüksel'in
işi çok zor”
“Alaattin Yüksel'in
işi çok zor”
“Alaattin Yüksel'in
işi çok zor”
CHP İzmir eski İl Başkanı Ekrem Bulgun, "Parti
tabanı artık farklı söylemler istiyor. Bunun için
parti programının da yapılması lazım. Herkes
kendisini doğru zannediyor" dedi.

CHP’nin iyi
yönetilme-

diğini
belirten
İzmir’in

eski il baş-
kanı Kemal
Karataş, “İl

başkanı
örgütü

kucaklamı-
yor” diye
konuştu.

RIFAT NALBANTOĞLU:

“Farklı kıstaslarla
hareket edenler var”

CHP İzmir'in eski il baş-
kanlarından Rıfat
Nalbantoğlu ise “Yeni
MYK'da yer alan arkadaş-
ların çoğunu tanırım.
Gayet iyi oldu. Birbirinden
değerli arkadaşlarımız
var. Hem İzmirli arkadaş-
larımız, hem de diğer
şehirlerden seçilen arka-
daşlarımız faydalı olacak-
lardır. İzmir konusu biraz
tartışmalı. İlin iradesiyle
bu irade farklı. İzmir'de
politika yapan bazı arka-

daşlarımız gerek Selin
Hanım, gerekse de Zeynep
Hanım'ı İzmirli saymayan
kıstaslarla hareket eden
arkadaşlarımız var. İl baş-
kanımız bellidir. Onun yol
göstericiliğinde yola
devam edeceğiz. Elbette
zaman zaman görüşlerde
farklılık olabilir. Bu çok
doğaldır. Farklılıklar
sonunda sorun oluşsa bile
ortadan kaldırmak il baş-
kanlığının görevidir.”
dedi.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

DEMİRTAŞ'TAN ZİMMET SUÇLAMALARINA CEVAP:

HATIRLAMIYORUM
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, nitelikli zimmet
iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına
çıktı. Demirtaş birçok soruya ''Hatırlamıyorum'' yanıtını verince
hakim de ''Hiç mi hazırlanmadınız?'' sorusuyla tepki gösterdi.

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkan-
lıklarını yürüten Ekrem Demirtaş,

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde nite-
likli zimmet suçuyla yargılanıyor.

İZTO Başkanı Demirtaş’ın başını
ağrıtan dava ise Urla’da bulunan ve daha
önce de çeşitli dava ve şikayetlerle günde-
me gelen Sıraselviler Yapı Kooperatifi…
1997 yılında başlanan ve ilk etabında pek
çok kişinin ev sahibi olduğu kooperatifin
2. kısım inşaatlarıysa iddialara göre büyük
bir skandala neden oldu.

İddialara göre Ekrem Demirtaş'ın
oğlu Egemen Demirtaş'ın 2. kısımda bulu-
nan evi, diğer evlerin yerleri gibi kurayla
verilmedi. Buna göre sitenin deniz gören
noktasında inşa edilmeye başlanan, diğer
evlere göre daha büyük ve daha lüks olan
ev dava konusu oldu. Diğer evler 185 met-
rekareyken bu evin 320 metrekare oluşu
ve evin inşaat masrafının ne kadarının
kooperatif tarafından verildiği bir muam-
ma. Davadaki kritik kısımsa nitelikli zim-
met suçlamalarının bulunduğu bölüm...
Sıraselviler Yapı Kooperatifi’nin kasasın-
da bulunan paranın, belirtilenden daha az
olduğu, bunun nedeninin ise Ekrem

Demirtaş ve Egemen Demirtaş’ın çeşitli
dönemlerdeki para hareketlerinden kay-
naklandığı iddia ediliyor.

Demirtaş hakim karşısında
Davaya ilişkin ilk kez yasal zorunluluk

nedeniyle 21 Ocak 2015 tarihinde duruş-
ma salonuna gelen İZTO Başkanı Ekrem
Demirtaş'ın, duruşma boyunca ifadeleri
oldukça dikkat çekiciydi. Oğlu Egemen
Demirtaş'ın avukatının da katılımıyla top-
lam 6 avukat tarafından savunulan
Demirtaş, hakim karşısındaki ifadesinde
sık sık “Hatırlamıyorum”, “Şu an hatırla-
yabilmem mümkün değil”, “Yüzde yüz
emin olmamakla birlikte”, “Sehven”, Tam
emin değilim” gibi muğlak terimler kul-
landı. Para hareketlerine ilişkin beyanlar-
da avukatlar zaman zaman Demirtaş'ın
beyanlarında düzeltmeler yaparken duruş-
mada geçen şu diyalog ise hakimin tepki-
siyle sonuçlandı;

HAKİM: Egemen Demirtaş'ın 2.
etaptaki evinde yapılan işlemin ne kadarı-
nı kooperatif ödedi?

DEMİRTAŞ: Tam hatırlamamakla
birlikte kooperatif tarafından o evin yapı-
mına hiç başlanmadı.

HAKİM: Yani bir çivi bile çakılmadı
öyle mi? Bilirkişi imalat için 225 bin TL
harcandığını belirtmiş. Nasıl oluyor bu iş?
Siz hem kooperatifin başı, hem de
Egemen'in babasısınız. Sizden daha iyi
kim bilecek? Hiç mi duruşmaya gelir-
ken bir ön hazırlık yapmadı-
nız? Tabii hatırlamayabi-
lirsiniz ama aradan 12 yıl
geçtiğini söylemek man-
tıklı bir beyan mıdır?
Oğlunuzun inşaatını
kooperatifin yapıp
yapmadığını soruyo-
rum, 'Yapmadı' diyor-
sunuz. O zaman bu
225 bin TL ne oldu?

Hakim ve
Demirtaş arasında
geçen diyaloglar
sonrasında dava,
iddia makamının
esas hakkındaki
mütalaasını hazır-
lamasına süre
verilmesi amacıyla
15 Mart 2015 tarihi-
ne ertelendi.

Alaattin
Yüksel

Ekrem
Demirtaş

“Alaattin Yüksel'in
işi çok zor”

CHP İzmir eski İl Başkanı
Ekrem Bulgun da Ben HABER
okuyucuları için yaptığı değer-
lendirmesinde,

Gerek kongre, gerek kurul-
tay sırasında özlediğimiz, bekle-
diğimiz gerekli olan bir anlaşma
zemini olmadı. Kurultayda da
herkes kulis yaptı. Yalnız
Tacettin Bayır ve Alaattin
Yüksel değil, ilçe başkanlarının
da hareketleri bir olay oldu.
İnşallah düzelir. Alaattin
Yüksel'in işi çok zor. Parti taba-
nı artık farklı sesler ve söylem-
ler istiyor. Bunun için parti
programının da yapılması lazım.
Herkes kendisini doğru zanne-
diyor. Karşımızda çok sert ve
sırf demogojiye dayalı politika
yapan, sıkıştığı zaman 50 önce-
sine gidebilen bir ekip var. Bu
ekibin karşısına gerçek söylem-
lerle çıkmak lazım. Biz bu ekibi
yenmek istiyorsak, Türk

Milleti'nin ihtiyaçlarını tespit
edip bu yönde yürümek lazım.
Şimdiden 4 yıl sonraki belediye
başkanlıkları konuşulmaya baş-
landı. Böyle şey olur mu? Şu
anda sınırlarını kabullenmiş bir
parti var. Maalesef CHP bun-
dan sonra aklını başına almalı.
AKP'nin tuzağına düşmemeli.
Eğer gerçekten partinin tüzüğü-
ne uyulursa neden becereme-
sinler? Cumhuriyetin ilkelerin-
den vazgeçerlerse, partiyi sağa
sola çekerlerse olmaz.
Genleriyle oynandı partinin,
daha fazla oynamasınlar. Üye
profilimizin kötüleştiğini düşü-
nüyorum. CHP'ye üye olmak
demek, kağıt üstünde olmak
değildir. Hiç değilse haftada bir
gün partiye gitmek gerekiyor.
Bu üye yapısının mutlaka düzel-
tilmesi gerekiyor. Sırf birileri bir
yere gelsin diye üye yapılan
insanlar var” dedi.



2004 yılında Facebook'un hayatımıza
girmesiyle sosyal medya diye bir
olguyla tanıştık. Ve artık fotoğrafları-

mızı sadece bir anı olarak kendimizde
değil sosyal çevremizle de paylaşma imka-
nına nail olduk. Sosyal medyanın yararlı
mı zararlı mı olduğu konusunda birçok
karşıt düşünce var tabii ki. Ama biz sosyal
medyanın fotoğraf sanatına olan etkilerini
olumlu ve olumsuz yönleriyle masaya
yatırmak istedik ve bu konu hakkında 25
yıldır fotoğrafı kendisine yaşam tarzı hali-
ne getiren Afyon Kocatepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve
Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi
Hayati Ulusay'dan bilgi aldık.

Geleneksel ya da konvansiyonel fotoğ-
rafın, fotoğraf sanatının temeli olduğunu
düşünen Ulusay, önemli fotoğraf ve sine-
ma okullarının bile fotoğraf sanatını
öğretmek için karanlık oda kullandığını
belirtti. Bunun nedeninin ise görüntünün
ortaya çıkışı temelde algılanması, kadraj
duygusunun gelişebilmesi biraz da karan-
lık odaya bağlı olduğunu söyledi. Ulusay
dijital teknolojinin yadsıyabileceğimiz bir
teknoloji olmadığını ve fotoğraf dediğimiz
şeyin teknolojinin ürünü olan bir uğraşı ya
da bir sanat dalı olduğunu belirtti. Bu
noktadan baktığımızda fotoğrafın doğu-
şundan günümüze kadar teknoloji fotoğ-
rafın içinde olmuştur. Dijitalleşmenin
fotoğraftan başka bir şeye evrilme söz
konusu olduğunu ve fotoğrafın ruhundan
uzaklaşıldığını da sözlerine ekledi. Bunun

negatif bir gösterge olamadığını söyleyen
Ulusay fotoğraf genel başlığı altında diji-
tal fotoğraf ayrımı yapılması daha doğru
olduğunu belirtti.

Ulusay sosyal medyanın farklı alanla-
rının olduğunu ve bir tanesinin çok daha
fotoğraf üretimine uygun bir hale bürün-
düğünü bir başkasında gündelik anıların
ya da kişisel egoların tatmini düzeyinde
daha yüzeysel kalmış durumda olduğunu
söyledi.

Ulusay sosyal medyada herkesin
fotoğrafçı olduğunu iddia ettiği ve profes-
yonelle amatör ayrımının zorlaştığı konu-
sunda ise şunları söyledi:

''Herkes fotoğrafçıyım diyor ve artık
birçok insanın isminin sonunda İngilizce
ifadeyle “photography” kelimesi var.
Bunca insanın yoğun olarak fotoğrafa
yönelmesinin nedeni teknolojik gelişim-
dir. Ancak hepsinin doğru fotoğraflar
olduğunu ifade etmek mümkün değil.
Sosyal medya ya da bazı yazılımların bize
bahşettiği bazı olanaklar söz konusu. Bu
yüzden plastik sanatlar değeri taşıya-

bilecek işler olmamasına rağmen görüntü-
ye bazı efektler ekleyerek onu daha çekici
hale getirmeye çalışıyoruz. Bu belki sade-
ce 'a ne güzel fotoğraf', çok renkli, çok
güzel olmuş' gibi yorumlara sebep olsa da
bunun plastik sanatlar açısından değeri
yoktur. Sosyal medya doğru kullanıldığı
taktirde 'tü kaka' bir mecra değil.
Fotoğrafla uğraşan Facebook, Twitter,
Instagram gibi sosyal medya hesaplarına
baktığımızda üretilen fotoğraflar arasında
iyileri elbette ki var. Çok kaliteli çok iyi
yeni ustalar yetişiyor. Dünyada çok başarı-
lı insanlar var. Türkiye de buna dahil tabii
ki. Her 10 ya da 20 kişiden 1'i fotoğrafa
dair düzgün işler üretebiliyor.

Kişiler günlerinin her anında 'ben
buradaydım' 'şunu yedim' demek için
fotoğraf çekiyorlar. Bunu da sanatın içeri-
sinde değerlendirmek pek mümkün değil.

'''TÜKETTİĞİNKADAR VARSIN'
Yaşadığımız dönemde tüketim kültü-

rünün yaygın olduğunun altını çizen
Ulusay tüketim kültürü ve tüketim toplu-

munun en belirgin özelliklerinden birisi-
nin de tükettiğin kadar var olman mantığı
olduğunu söyledi. “Bu tüketimin gösterişli
tüketim olarak adlandırıldığını ve göste-
rişli tüketimde de tükettiğiniz, yaptığınız
ettiğiniz her şeyi insanlara gösterebilmeli-
siniz ki kendinizi ruhen doyurabilmelisiniz
ya da tatmin edebilmelisiniz” dedi. Ulusay
bunun artık fotoğrafla bir ilgisinin olmadı-
ğını ve sadece gösterişli tüketimin bir gös-
tergesi olduğunu söyledi. Ulusay fotoğra-
fın amaç değil araç olduğunu ve sanatsal
yönünün dışında ticari yönünün de oldu-
ğunu belirtti.

'VİETNAM SAVAŞI'NI
FOTOĞRAFLAR BİTİRDİ'

Fotoğrafın çok etkili bir mecra oluğu-
nu söyleyen Ulusay doğru kullanıldığında
savaşları bile bitirebileceğini şu örnekle
anlattı;

''Fotoğraf doğru üretilip doğru pay-
laşıldığı takdirde dünya tarihine baktı-
ğımızda çok etkili olmuştur. Özellikle,
yakın tarihte 20. yüzyıldaki savaşlar-
dan özellikle Vietnam Savaşı'nda pek
çok üretilen fotoğraf bu savaşın son-
lanmasında etkili olmuştur. Şöyle ki;
Vietnam Savaşı'nda bulunan askerler
ya da orada üretilen savaş fotoğrafları
hep propaganda amaçlı üretiliyordu.
Ancak savaşın sonraki aşamalarında
üretilen fotoğraflar Amerikan ordusu-
nun da zaman zaman perişan ve hezi-
mete uğradığını gösterir yönde olmaya
başlamış ve bunlar Amerikan kamuo-
yuna sızdırıldığında gerçekten toplum-
sal bir infiale sebep olmuş. Bu sayede
karşı kamuoyu oluşup savaşın sonlan-
ması yönünde bir harekete sebep
olmuştur. Bu yönden bakılırsa fotoğraf
gerçekten etkili bir mecra. Kendi başı-
na bir mecra olarak yaşamını devam
ettirebiliyor.''

Ç
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Fotoğraf, icadından itibaren insanlığı büyüle-
yen bir şey olmuştur. Anılarımızı bir karenin
içinde saklayan ve baktıkça hafızalarımızı taze-
leyen bu kareler herkeste eşsiz duygular uyan-
dırır. Fotoğrafçılık tarihsel gelişimi sırasında
teknolojiyle paralel olarak evrimleşmiştir.

SAVAŞLARI BİTİREN SANAT:

OOT
AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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Endüstriyel kapı sektörünün lider kuruluşlarından
olan, uygun fiyat ve kaliteli ürün algısıyla faaliyetleri-
ne devam eden Beta Motorlu Kapı Sistemleri, sektör-
de 33. yılını kutluyor. Endüstriyel kapı sektörünün
lider kuruluşlarından Beta Motorlu Kapı Sistemleri,
33 yıldır uygun fiyat ve kaliteli ürün algısıyla faaliyet
gösteriyor. Türkiye’nin otomatik kapılarla yeni tanış-
maya başladığı dönemde bu sektöre adım attıklarını
anlatan Beta Kapı Motorlu Sistemleri’nin kurucusu
Ali Rehai Kızıltan, otomatik kapı ve geçiş sistemleri-
nin endüstriyel ayağında Ege’nin yüzde 80’in de Beta
Kapı imzasının bulunduğuna dikkat çekti.

Bünyesinde tarım, gıda, tekstil, araç muayene
istasyonları ve enerji sektöründe faaliyet gösteren
şirketleri barındıran Akça Holding’in ev tekstili üre-
tim kolu olan Menderes Teksil, üretim ve pazarla-
mada atağa kalktı. Akça Holding’in lokomotif şir-
ketlerinden Menderes Tekstil A.Ş., yüksek ihracat
potansiyeliyle ülkemizin adını, dünya pazarlarında
başarıyla temsil ediyor. Menderes Tekstil,
Türkiye’nin tek, Avrupa’nın da en büyük entegre
ev tekstil fabrikası olarak günde 75 bin takım nev-
resim üretimiyle bir rekora koşuyor. 1958 yılında
Denizli-Sarayköy'de kurulan Menderes Tekstil,
200.000 m2 kapalı alanda iplik, dokuma hazırlık,
dokuma, örgü, baskı-boya, astar-tela ve konfeksi-
yon olmak üzere 7 üretim tesisinde çalışan 4000
kişilik bir üretim ordusuna sahip.

BETA KAPI, PAZARIN
SÖZ SAHİBİ

TÜRKİYE İÇİN
DÜNYAYA ÜRETİYOR



Hangi tarihte Güneş hangi
takımyıldızında hareketine
devam ediyorsa o tarihte

doğan kişilerin hangi burçtan olaca-
ğını bu durum belirler. Yani 21
Mart'ta Güneş Koç takımyıldızında
olduğundan biz 21 Mart'ta doğan
kişiye Koç burcu diyoruz. İşte bu
takımyıldızlarının yönetici gezegeni,
element vb özellikleri, insan vücu-
dunda nereleri temsil ettiği gibi
konular direkt o takım yıldızının
enerjisinde doğan özellikleri olur.
Şimdi sizlere burcunuzla ilgili bilme-
niz gereken bilgileri sunayım.

KOÇ:
Doğum Tarihi:
21 Mart- 20 Nisan
Yöneticisi: Mars
Sınıfınız:

Ateş/Öncü/Eril
Vücuttaki Bölgesi: Baş ve yüz
Bütünleyen Karşı Burç: Terazi

BOĞA:
Doğum Tarihi:

21 Nisan-20 Mayıs
Yöneticisi:

Venüs
Sınıfınız:

Toprak/Sabit/Dişil
Vücuttaki Bölgesi: Ense, boyun,

boğaz, beynin arka tarafı
Bütünleyen Karşı Burç: Akrep

İKİZLER:
Doğum Tarihi:

21 Mayıs-20 Haziran
Yöneticisi:

Merkür
Sınıfınız: Hava/Değişken/Eril
Vücuttaki Bölgesi: Eller, kollar,

omuzlar, akciğerler, sindirim sistemi
Bütünleyen Karşı Burç: Yay

YENGEÇ:
Doğum Tarihi: 21

Haziran-20 Temmuz
Yöneticisi: Ay
Sınıfınız:

Su/Öncü/Dişil
Vücuttaki Bölgesi: Mide ve

göğüs bölgesi
Bütünleyen Karşı Burç: Oğlak

ASLAN:
Doğum Tarihi: 21 Temmuz-20

Ağustos
Yöneticisi:

Güneş
Sınıfınız:

Ateş/Sabit/Eril
Vücuttaki

Bölgesi: Omurga ve kalp bölgesi
Bütünleyen Karşı Burç: Kova

BAŞAK:
Doğum Tarihi: 21

Ağustos-20 Eylül
Yöneticisi: Merkür
Sınıfınız:

Toprak/Değişken/Dişil
Vücuttaki Bölgesi: Bağırsaklar

ve sindirim sistemi
Bütünleyen Karşı Burç: Balık

TERAZİ:
Doğum Tarihi: 21

Eylül-20 Ekim
Yöneticisi: Venüs
Sınıfınız:

Hava/Öncü/Eril
Vücuttaki Bölgesi: Bel ve böb-

rekler
Bütünleyen Karşı Burç: Koç

AKREP:
Doğum Tarihi:

21 Ekim-20 Kasım
Yöneticisi:

Plüton ve Mars
Sınıfınız: Su/Sabit/Dişil
Vücuttaki Bölgesi: Üreme

organları
Bütünleyen Karşı Burç: Boğa

YAY:
Doğum Tarihi:

21 Kasım-20 Aralık
Yöneticisi:

Jüpiter
Sınıfınız: Ateş/Değişken/Eril
Vücuttaki Bölgesi: Üst bacaklar

ve kalça
Bütünleyen Karşı Burç: İkizler

OĞLAK:
Doğum Tarihi: 21

Aralık-20 Ocak
Yöneticisi: Satürn
Sınıfınız:

Toprak/Öncü/Dişil
Vücuttaki Bölgesi: İskelet yapısı

ve dizler

Bütünleyen Karşı Burç: Yengeç

KOVA:
Doğum Tarihi: 21

Ocak-20 Şubat
Yöneticisi: Uranüs

ve Satürn
Sınıfınız: Hava/Sabit/Eril
Vücuttaki Bölgesi: Ayak bilekle-

ri ve baldır bölgesi

Bütünleyen Karşı Burç: Aslan
BALIK:
Doğum Tarihi:

21 Şubat-20 Mart
Yöneticisi:

Neptün ve Jüpiter
Sınıfınız:

Su/Değişken/Dişil
Vücuttaki Bölgesi: Ayaklar
Bütünleyen Karşı Burç: Başak
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Oscar Wilde, "Bazı
insanlar her şeyin
fiyatını bilirler

ama hiç bir şeyin değe-
rini bilmezler" demiş...
Oscar Wilde'ın bu sözü
yaşamı parayla ölçen
kişileri anlatıyor. Buna,
binlerce insanımızın
yaşamını ve ailesini
mahveden uyuşturucu
satıcılarından örnek ver-
mek istiyorum.
İnsanlığın geleceğini,
ailelerin dramını akılları-
na bile getirmeden
sadece para kazanmayı
düşünen zavallılar bu
konuda en iyi örnektir
diye düşünüyorum.

Başkalarına muhtaç
olmamak, ruhsal ve
fiziksel olarak sağlıklı
olmak ne kadar önem-
liymiş... Bu sözü her fır-
satta danışanlarıma ve
kendime hatırlatmama
rağmen ancak ayrı ayrı
zamanlarda düşüp iki
kolumu ve ayağımı
kırınca hatırlattığım
duygunun önemini ger-
çekçi bir gözle görür
hale geldim. İnsan kay-
bettiklerinin kıymetini
kaybetmeden önce bu
düzeyde algılayamıyor-
muş.

Doğada her şey eşit
değerdedir. Bir şeyin
daha değerli olduğunu
düşündüren bizim o
şeye olan ihtiyacımızın
derecesidir. Bir şişe
suyun fiyatı 1 TL ise,

çölde günlerce susuz
kalmış biri için o bir
şişe su dünyanın en
değerli şeyidir. İşte far-
kında olmadığım beni
taşıyan o iki bacağın
her sabah yüzümü yıka-
dığım dişlerimi fırçaladı-
ğım o iki kolun benim
için değeri de bir o
kadar yüksek şu anda...
Benim için bu kadar
değerli olan o iki kol ve
bacak görevini yerine
getiremese de suça eği-
limi olan çocukların
incelenmesi için görüş-
meye aldığım çocukları
eve konuk etmek
zorunda kaldım.

Eve aldığım bu
çocukların hayata bakış
açıları madde etkisinde
olmanın getirdiği değer-
sizliği, uyuşturucu satıcı-
larının paraya
verdiği değeri yansıtı-
yordu.

Fiyatını bildiğimiz
şeylerin içlerini doldura-
mıyorsak değerli olma-
dığını, buna saygı, dost-
luk, sevgi gibi değerler
yüklersek değerinin art-
tığını ve artık etiketin-
deki fiyatla ölçülmeye-
cek derecede değer
kazandığını, hayatımız-
da gelişen kötü olarak
nitelendirdiğimiz olayla-
rın bize yol gösterdiğini
düşünüyorum. Bana
bu değerleri gerçekçi
bir gözle algılatan haya-
tım için müteşekkirim...

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Yaşam parayla ölçülmüyorSevgili Ben HABER okurları bu
yazım doğal ve sağlıklı yollarla
hastalıklardan korunmak

isteyen herkes için.
Mevsim kış… Farkındasınızdır

etrafınızda hasta kişilerin sayısı arttı.
Aktif pek çok bakteri,
mikroorganizma ve virüslerin saldırısı
altındayız. Biliyorsunuz ki yakın
çevremizde ya da aynı alanı
paylaştığımız herhangi bir ortamda
hasta bir kişinin varlığı neredeyse
bizim de hasta olacağımızla eş
anlamı taşıyor. Korunmak için
yapabileceğimiz en önemli ve en
kolay şey ise "DİYETİMİZİ
DÜZENLEMEK…"

Pek çoğumuza diyet kelimesi aç
kalmayı, harap bitap düşmeyi,
bağışıklık sistemi çöküşünü, halsizliği
hatırlatıyor. Halbuki DİYET demek
bir gün boyunca sağlıklı yaşamın
devamı için vücudumuza gereken
yararlı, yeterli ve dengeli besinlerin
ağız yoluyla alınması demektir.
DİYETİN ŞEKLİ ise alacağımız
sonucu belirler. Bu sağlıklı olarak
zayıflama da olabilir, herhangi bir
hastalığa karşı tedavi amaçlı da
olabilir veya tam da şu anda
ihtiyacımız olduğu gibi bağışıklık
sistemimizi güçlendirmeye yönelik
olabilir.

Şimdi gelin hastalıklardan
korunmak için diyetimizi nasıl

düzenlemeliyiz ona bir göz
atalım. Mevsim geçişlerinde ve
kış soğuklarında bağışıklık
sistemimizi güçlendirecek bir

beslenme planında olmak,
hastalıktan korunmanın en kolay
yoludur.

ÖNERİLER:
� Güne bol proteinli bir kahvaltıyla

başlamak ilk adımdır; PEYNİR VE
YUMURTA.

� Hayvansal kaynaklı proteinler
Demir, B 12 ve çinkonun en iyi
şekilde emilmesi için C vitamini şart;
MAYDANOZ, DEREOTU, LİMON,

PORTAKAL veya KİVİ.
� Bağışıklığın en

önemli öncüsü beta
Glukan mutlaka

besin yoluyla
vücudumuza
girmeli;
TAMTAHIL
EKMEĞİ

KARABUĞDAY.
� Omega 3 bağışıklık sistemimizin

aktif çalışması ve devamlılığı için
gerekli; SOMON, CEVİZ,
KETENTOHUMU.

� Enfeksiyonlara karşı direnci
arttırmak için antibakteriyel özellikler
içeren ve detoksifikasyonu destekleyen
besinlerden destek almalıyız;
ÇÖREKOTU, ZENCEFİL,
ZERDEÇAL.

� Kendimize taze sıkılmış sebze
meyve sularından karışım hazırlayıp
vitamin mineral desteği verebiliriz.
KEREVİZİ, ISPANAK,
HAVUÇ, YEŞİL
ELMA,
ZENCEFİL ve
LİMONLA
sıkıp mutlaka
için.

� D vitamini
sağlam bir immün
sistemin yapıtaşıdır; D
VİTAMİNİ destekli SÜT
veya organ etlerinden

CİĞER, DALAK, BÖBREK, BEYİN
veya BALIK.

� Sebzeler vücuttaki her türlü
zararlı madde veya bakterilerin doğal
yolla yok edilip vücuttan atılmasında
öncü maddeler içerirler, bu dönemde;
BROKOLİ, KEREVİZ, PAZI.

� Bitkilerin şifa gücünden destek
alınmalıdır; YEŞİLÇAY, EKİNEZYA,
ISIRGAN, KUŞBURNU,
HAVLICAN, ZENCEFİL.

� Bağırsak florası bağışıklık
sistemimizin başladığı yerdir; KEFİR,
YOĞURT.

� Baharatlar ve çeşniler lezzet
verirken immün sistemi desteklerler;
SARIMSAK, KEKİK,KARABİBER,
SUMAK, SİRKE.

� Meyvelerden en işlem görmemiş
C vitamini, magnezyum, çinko, beta
karoten elde ederiz; YEŞİL ELMA,
KİVİ, PORTAKAL, NAR.

� Kemik iliğinin kan yapımını
arttırmak, bağışıklık sistemini
kuvvetlendirmek, vücudun savunma
kalkanını aktif etmek demektir;
ISIRGANOTU TOHUMU, KEMİK
İLİĞİ SUYU.

Bu öneriler sağlıklı yaşam ve güçlü
bir bağışıklık için yapabileceğiniz en iyi,
en kolay, en ucuz, en hızlı etki
gösteren, HASTALIKLARA KARŞI
KORUYUCU DİYET
KURALLARIDIR. Uygulayınız.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

HABER

Takımyıldızlarının sizi nasıl etkiledi-
ğini biliyor musunuz? Burcunuzla
ilgili bilmeniz gerekenler bu yazıda.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

BAĞIŞIKLIĞINIZIB
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Burcunuzun temel
özelliklerini biliyor musunuz?

Burçların en
etkileyici halleri

KOÇ KADINI: Kendine olan güveni, çekicili-
ği, canlılığı. Hakim partner olması, baskılardan
hoşlanmayışı. Kolayca ele geçirilmeyişi.

KOÇ ERKEĞİ: Güçlü adaleleri, yıllarca genç
kalmayı başarabilmesi. Benzersiz egosu ve ken-
dine olan müthiş güveni.

BOĞA KADINI: Sabırlı, dayanıklı, güvenilir,
becerikli oluşu. Harika yemekler yapması.

BOĞA ERKEĞİ: Güçlü cinselliği. Etkileyici ses
tonu. Yatıştırmayı bilmesi. Kaliteli ve seçkin
yaşamayı bilmesi. Engellere rağmen yılmayışı.

İKİZLER KADINI: Müthiş zekası. Eğlenceli
oluşu. On kadını yan yana getirseniz hiçbiri
onun kadar hareketli değildir.

İKİZLER ERKEĞİ: Popülaritesi, etrafının
sürekli dolu oluşu. Kaliteli zevk anlayışı.
Esprileri, neşeli hali, gelgitleri. Komplimanları.

YENGEÇ KADINI: Monoton bir kız olmayışı.
Tutumluluğu. Bereket ve şans getirici oluşu.

YENGEÇ ERKEĞİ: Duygusallığı, masum ifa-
desi, becerikliliği. İçinden geldiği gibi hareket
etmesi. Komik şaşkınlıkları.

ASLAN KADINI: Popülerliği. Dişiliği, çekicili-
ği, cazibesi, sıcaklığı, aklı ve güzelliği.

ASLAN ERKEĞİ: Kendine has karizması,
gücü ve cömertliği. Her zaman sahnede olması-
nı sağlayan güçlü donanımı. Koruyuculuğu.

BAŞAK KADINI: Titizliği ve dakikliği.
Tertemiz bir yüreğe sahip oluşu. Kolayca hiçbir
şeye, hiçbir insana kanmaması.

BAŞAK ERKEĞİ: Hayatında duygusallığa
kesinlikle izin vermeyişi. Çalışma aşkıyla dolu,
yani kariyer sahibi oluşu. Titizlikleri.

TERAZİ KADINI: Mantıklı konuşmaları ve
düşünce biçimi. Karşısındakiyle gerekirse sonu-
na kadar tartışabilmesi. Flörte düşkünlükleri.

TERAZİ ERKEĞİ: Her şeyi mantığına uydur-
ma çabası. Yakışıklılığı, girdiği her ortamda
dikkat çekiciliği. Kaliteli yaşamdan hoşlanışı.

AKREP KADINI: Gizemli yapısı, derin düşü-
nebilmesi, dayanılmaz çekiciliği. Haz duygusu,
cinsellikteki gücü. Baştan çıkarıcı oluşu.

AKREP ERKEĞİ: İhtirası, aşırı tutkuları, vaz-
geçmeyi bilmeyişi. Duygusal aşırılıkları.
Yönetim sevdası. Cinsellikteki gücü.

YAY KADINI: Daima genç kalmayı başara-
bilmesi. Hareketliliği, muzip yanları ve macera-
yı sevmesi. Sevimliliği, endamı.

YAY ERKEĞİ: Garip çocuksu tuhaf halleri.
Çılgınca neşesi. Maceracı yapısı, eğlenceyi sev-
mesi, keşif yeteneği. İyimserliği. Saflığı.

OĞLAK KADINI: Her daim genç kalmayı
başarması. Soğuk görüntüsünün ardındaki
güçlü çekiciliği ve gizli şehveti.

OĞLAK ERKEĞİ: Ciddiyeti, sağlamlığı, güve-
nilir ve sırdaş oluşu. Başarılı kariyeri, kendi
ayakları üzerinde duruşu.

KOVA KADINI: İnişli çıkışlı ruh halleri, oriji-
nal kişiliği, kimseye benzemeyen tavırları.

KOVA ERKEĞİ: Duygularını belli etmeyişi.
Sıra dışı fikirleri, dost canlısı oluşu.

BALIK KADINI: Burçlar kuşağının en büyüle-
yici kadınlarından biri oluşu. Gözleri, bakışları
duruşu, gülüşü, sıcaklığı.

BALIK ERKEĞİ: Rahat tavırları. İflah olmaz
romantizmi. Hayalleri. Önyargılı olmayışı.
Anlayışlı oluşu sizi üzmekten kaçınması.



1923 yılında İstanbul’da doğan asır-
lık çınar diyebileceğimiz, mütevazı
kişiliğiyle bizi ağırlayan, UNESCO

ödüllü, Gazeteci-Yazar Hıfzı Topuz'un
başarılarla dolu hayat hikayesine tanık
olmaya çalıştık. Afrika sevdasının nasıl
başladığına ve neden Afrikalılara bu
kadar ilgili olduğuna dair keyifli bir
röportaj sizleri bekliyor...

� Başarılarla dolu bir hayat hikaye-
niz var. Bunu herkes biliyor ama biraz
bahsedebilir misiniz?

Galatasaray Lisesi'ni bitirdik-
ten sonra amacım gazeteci-yazar
olmaktı. Ailede de öyle bir baskı
vardı. Sonra hukuk fakültesine
girdim. Son sınıfta gazeteleri
teker teker dolaşıp iş aradım.
Tasvir'e gittim. Cihan
Baban'a 'ben gaze-
teci olmak istiyo-
rum' dedim.
Hemen işe başla-
dım ve ilk iş ola-
rak Topkapı
Sarayı'nda Vali
Lütfi Kırdar'ın
basın toplantısına
gönderdiler. Sonra
o toplantıyı ayrıntı-
larıyla yazdım.
İstihbarat şefine
verdim. Ertesi gün
gazetede bekliyo-
rum, haber resim
altı çıktı.
İstihbarat şefine
sordum 'Okumadık
bile. Aylarca yazar-
sınız biz okumayız'
dedi. ‘Öyle mi ben
gidiyorum’ dedim,
bıraktım. Böyle bir
işte çalışılmaz,
nezaketsizlik bu
dedim. Sonra yeni-
den gazeteci olma
hevesine kapıldım.
Akşam
Gazetesi'ndeki
Kazım Şinasi'ye git-
tim. Aradan iki
hafta geçti haber
gönderdi.

'Gazeteye başlayın yalnız imti-
yazlı muamele beklemeyin'
dedi. Asgari ücret 90 lira ben 50
lirayla başladım. 'Ben para için
gazetecilik yapmıyorum, öğren-
mek için yapıyorum' dedim.

� Arkadaşınız Malik Yolaç
Akşam Gazetesi'ni satın aldıktan
sonra yollarınız neden ayrıldı?

Fransa'dan dönünce gazetede
önce istihbarat şefi, daha sonra yazı
işleri müdürü oldum. Bizim gazete-

nin sermayesi yok, parası yok bir
hamle yapamıyor. Hürriyet ham-
leler yapıyor. Patron 'Olmuyor
yapamıyoruz bir ortak bul bana'
dedi. Arkadaşım Malik Yolaç
'Bir gün gazete çıkarırsan ben

ortak olurum' demiş-
ti. Bütün gazeteyi

satın aldı, 'ben
karışmam sen
yöneteceksin'
dedi. Ama öyle
olmadı. Demek

ki müthiş hırsı
varmış. Her gün
sayfa yaparken
geliyor 'Ne yapıyo-
ruz, neyi manşete
çıkarıyoruz' diye
başımda duru-
yordu.
Demokrat Parti
ile ilişkileri var-
mış.

Hükümetten
emir alarak bana
emir vermeye
başladı. Bu iş
böyle olmayacak
dedim ve istifa
ettim. Daha
sonra ilk
Gazeteciler
Sendikası'nı kur-
dum.

� UNESCO
serüveniniz nasıl
başladı?

Yine bir burs
bulup
Strasbourg'a
seminere gittim.

Semineri
UNESCO düzenlemişti.

Paris'e gittim ve 80 aday içinden
UNESCO'da işe girdim. UNESCO'da
iyi görevlere geldim. Basın özgürlüğü-
nün başındaydım.

� Bir süre TRT'de de görev yaptınız,
bu süreç nasıl gelişti?

Evet. Bülent Ecevit, İsmail Cem'i
genel müdür yaptı. İsmail Cem de
beraber çalışalım deyince Paris'e
UNESCO'dan istifa etmeye gittim.
'Türkiye'de göreve başlayacağım'
dedim. 'Pişman olursun hükümet deği-
şir açıkta kalırsın. Sana izin verelim git
dene memnun olursan kalırsın' dedi-
ler. Geldim TRT Genel Müdür
Yardımcısı oldum. TRT'nin havası
değişti. 1 sene sonra hükümet değişti,
Cem değişti, Süleyman Demirel geldi
ve bizi kapı dışarı ettiler. Sonra da ben
döndüm.

� Bu söylediklerinize baktığımız
zaman sizin dönemle şu anki dönem ara-
sında benzerlikler görüyor musunuz?

Şimdi
daha beter. O dönemi

arıyoruz. Bugünkü kadar basın özgür-
lüğünün daraltıldığı bir dönemden
geçmedi Türkiye. Ne Abdülhamit
zamanında, ne Abdülaziz zamanında,
ittihatçıların zamanında bu kadar
baskı, sansür olmadı. Bütün dünyada
olduğu gibi bunun geçeceğine inanıyo-
rum.

� Yurtdışı serüveni ufkunuzu geniş-
letmiş diyebilir miyiz? Türkiye'de kalsay-
dınız bu kadar önünüz açılır mıydı?

Benim için bir dünya değişti, dün-
yaya açıldım. Türkiye'de kalsaydım
gazeteciliğe devam edecektim. Bütün
arkadaşlarım ne oldu açıkta kaldılar,
hapse girdiler.

� Kitaplarınızdaki ve gazeteciliğiniz-
deki farklılık bu bakış açısından kaynak-
lanıyor olabilir...

Ondan tabii. Bana dünyayı UNES-
CO tanıttı.

� Gazeteci genç arkadaşlarımıza
başarılı olmaları için ne önerirsiniz?

Vazgeçmemek, direnmek, yılma-
mak lazım. Teslim olmamak, dönek
olmamak lazım.

İstanbul'da 25 sene önce Resim
Araştırmaları Derneği kurdum ve baş-
kanlığını yaptım. Oraya bağış yaptım.
O parayla Hıfzı Topuz ödülü verecek-
ler. Ödülün şartlarını daha düşünme-
dim ama vereceğimiz kişi dönek olma-
yacak, dürüst olacak. Hayatında doğru
yoldan, kamu hizmetinden, inandığı
yoldan ayrılmamış, satılmamış olacak.
Bunlar çok önemli.

� Beğendiğiniz, başarılı gördüğünüz
bir gazeteci var mı?

Yeni milletvekili oldu, CHP
İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ı
ve Merdan Yanardağ'ı çok beğeniyo-
rum. Can Dündar iyi bir savaş verdi.
Benim de kriterlerime uygun insan-
lar var. Mutlaka solcu olması, ilerici
olması ve Atatürkçü olması lazım,
devrimci olması lazım. Karşı tarafa
da saygı var ama benim ilkelerim

amaçlarım başka yönde.
� Peki Afrika'ya dönelim mi? Kara

Afrika sevdası nasıl başladı?
63 sene önce Paris'teydim. Nazım

Hikmet'in yeni kitabı çıkmıştı.
Nazım'ın telif hakkını alıp karısına
verecektim. Ben de Tristan Tzara'ya
gittim. Afrika maskeleri, heykelleri
gördüm. Çok hoşuma gitti, ilk
orada etkilendim. Bu hikaye 1953
başında oldu. Türkiye'de ailede
harem ağaları, bacılar, dadılar
vardı. Afrika sevdası dadılardan,
bacılardan başladı. Ailede teyze,
hala gibi görürdüm onları.
Onları tanıdım, bunlar her-
halde bende bir şeyler uyan-
dırdı. UNESCO'da
Afrika'da çok arkadaşım
oldu. Gittiğim yerlerde
seminerler düzenle-
dim, dersler ver-
dim, hocalık
yaptım, çok
Afrikalı
öğrencim
oldu. Onları
çok sevdim.

� Kara Afrika Sanatı sergisi nasıl
oluştu?

İlk 1960'da UNESCO'da çalışırken
Afrika'ya gittim. İlk oradan 1-2 parça
aldım. Ondan sonra her gidişimde gör-
düğüm şeylerden topladım. Büyük kıy-
metli şeyler zaten bulunamıyordu,
dağılmıştı. Kıyıda köşede kalmış, eskici
dükkanlarında buluyordum. Benim
sevdiğimi biliyorlardı eskiciler otele
getiriyorlardı. Afrika'dan her gelişimde
elimde heykellerle geldim.
Müzayedelerden aldım. Bir de baktım
ki dünyanın heykeli olmuş. İstanbul'a
taşınırken koyacak yer bulamadım,
ayrı bir kat yaptırdım orası müze gibi
oldu. 400 tane oldu. Artık evde de
bunlara yer kalmadı.

� Son olarak İzmirlilere söylemek
istediğiniz bir şey var mı?

Ben İzmirlileri çok seviyorum. Her
fırsatta geliyorum. İzmir'de bir sürü
tatlı anım var.
'Gizli
Aşklar'
diye
kita-
bımda
bir
İzmir
hikaye-
si var.
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AFRİKA
SEVDASI

BACILARDAN
BAŞLADI

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Gazeteci-Yazar
Hıfzı Topuz, Folkart
Gallery’de sergile-

nen ve dünya
müzelerinde eşine
az rastlanır mask-
lardan oluşan 400
parçalık koleksiyo-
nunu nasıl oluştur-

duğunu Ben
HABER’e anlattı.

Hıfzı
Topuz
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Avrupalı tenisçiler Buca’da buluşacak. Buca
Belediyesi, 6 farklı ülkeden 21 tenisçinin katıla-
cağı 16 yaş bayanlar “2016 Avrupa Kış Kupası”
Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. Buca
Tenis Kulübü’nde düzenlenecek Tenis
Turnuvası’nda Bulgaristan, Gürcistan, İtalya,
Romanya, Slovakya ve İsviçre’den 21 sporcu
raket sallayacak. Turnuva, 5 – 7 Şubat tarihleri
arasında gerçekleşecek.

DUVAR SIVADI TENİS OYNADI
Turnuvanın ev sahibi Buca Belediye Başkanı

Levent Piriştina, Tenis Kulübü’ndeki turnuva
hazırlıklarını yerinde inceledi. Çalışmalar hak-
kında bilgi alan Başkan Piriştina, ilk olarak
eline mala aldı, duvar sıvadı. Piriştina daha
sonra Buca’nın şampiyon tenisçileri ile birlikte

tenis oynadı.
Uluslararası bir turnuvaya ev sahibi olmanın

gurur verici olduğunu belirten Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina, “Sporun her dalında
iddialıyız. Bucalı gençlerin azimleri ve ortaya
koydukları başarılarla tenis ve yüzmede daha
ilerideyiz.

Teniste bir ilki gerçekleştireceğiz. Buca
Belediyesi olarak uluslararası bir turnuvaya ev
sahipliği yapacağız. Onun heyecanı, onun hazır-
lıkları var. Sahalarımızı, soyunma alanları ve
hakem yerlerini yeniliyoruz. Sporcularımız
zaten hazırdı, tesisimizi de hazırlıyoruz. Buca
artık ulusalda gösterdiği başarıyı uluslararası
alanda da göstermekte kararlıdır. Tüm tenis
tutkunlarını Şubat ayının ilk haftası Buca Tenis
Kulübü’ne bekliyoruz” dedi.
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Buca’da engellilere
ücretsiz servis

Engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği projelerle dik-
kat çeken Buca Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaş-
ların ulaşım sorununu da ortadan kaldırıyor. Belediye bün-
yesinde bulunan 3 adet özel donanımlı araç ile engelli
vatandaşların hastane, kamu kuruluşları ve tatil gibi ulaşım
ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Engelli araçları ile zahmet-
siz ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşan vatandaşlar,
ücretsiz olarak verilen hizmet sayesinde de taksi ve ambu-
lans masraflarından da kurtuluyor.

Geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle tekerlekli san-
dalye ile hayatını sürdüren Ayşe Şenkaya, Buca
Belediyesi’nin ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanan
engellilerden sadece biri. Daha önceleri başkalarının yardı-
mı olamadan hastaneye bile gitmekte zorlandığını, taksi
veya ambulans taleplerinde ise yüksek ücretler ödemek
zorunda kaldığını belirten Ayşe Şenkaya, artık rahat ve
ücretsiz ulaşıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Akülü
aracıyla yolda kaldığında bile merkezi arayarak ücretsiz
servis hizmeti aldığını anlatan Şenkaya, belediyeye hizme-
tinden dolayı teşekkür etti.

Buca’nın Yaylacık Mahallesi
sakinleri sonunda rahat bir nefes aldı.
Yıllardır yüzde 40 eğimden dolayı
toprak kaymalarının yaşandığı bin
770 metrekarelik toprak alan Buca
Belediyesi tarafından düzenlenerek,
yeni yaşam alanına dönüştürüldü. 5
kademe olarak düzenlenen ve 500 bin
TL’ye mal olan parkta çocuk oyun ve
fitness alanı da bulunuyor.

CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş
Kaya, Buca Belediyesi meclis üyeleri
ile mahalle sakinlerinin katıldığı par-
kın açılış töreninde konuşan Yaylacık
Mahalle Muhtarı Nejdet Demirel,
Başkan Piriştina’nın bir yıl önce ver-
diği sözü tuttuğunu söyledi. Başkan
Piriştina’nın Yaylacık Mahallesi’ne
spor kompleksi yapma sözü verdiğini
de hatırlatan Demirel, bunun da en

kısa sürede yerine getirileceğine inan-
cının tam olduğunu vurguladı. Başta
Başkan Piriştina olmak üzere emeği
geçenlere teşekkür eden Demirel,
parka Yaylacık Mahallesi’nde oturan
Şehit Er Gürkan Necati Yenikapı’nın
isminin verilmesini istedi.

Ülkemizin zor günlerden geçtiğini
ve gelen şehit haberlerinin acısını hep
birlikte yaşadıklarını söyleyen Buca
Belediye Başkanı Levent Piriştina,
park isimleri meclis kararı ile alındığı-
nı, meclis üyesi arkadaşlarının şehitle-
rimize karşı duyarlı olduklarını ve
Demirel’in isteğinin karşılıksız kalma-
yacağına inandığını belirtti.

Piriştina, “Hem çocuklarımızın
eğlenmesi, spor yapması için fiziki bir
güzellik oluşturuldu, hem de heyelan
riski ortadan kaldırıldı” dedi.

Buca Belediyesi iştiraki olan
Bucamar İnşaat arsa karşılığı konut
inşaatı çalışmalarına başlıyor. Şirket,
hedef ve projelerini, Buca Belediyesi
Tenis Kulübü’nde düzenlenen kok-
teylle tanıttı. Tanıtım kokteylinde
konuşan Buca Belediye Başkanı
Levent Piriştina, Buca’da diğer bele-
diyelerde de olan bir sorun tespit
ettiklerini ve bunu çözmek için hare-
kete geçtiklerini söyledi.

Başkan Piriştina, “Belediye şir-
ketlerinin kentin vergilerini toplayan,
ancak proje üretmeyen, hantal şirket-
ler haline geldiğini fark ettik.
Yasalarla yetki verilmiş, yüzde 100’ü
Buca Belediyesi’ne ait bu şirketin

gerçekten itibarlı ve ticari bir kurum
olarak devam etmesi lazım diyerek
yola çıktık ve bu projeyi hazırladık”
diye konuştu.

Özel sektörün tedirginlik duyma-
ması gerektiğini özellikle vurgulayan
Başkan Levent Piriştina, “Bucamar’ın
iştigal alanını genişlettik. Amacımız
asla özel sektörün talip olduğu veya
özel sektöre rekabet yaratacak işler
yapmak değil. İşimizi ve haddimizi
biliyoruz.

Kamu yararını önemsiyoruz. Özel
sektör özel sektör işini yapacak, bele-
diye belediye işlerini yapacak. Ama
biz bu kamunun gücü ve belediye şir-
keti olmanın avantajıyla hem vatan-
daşa hem de işi yapana kazandırmak
istiyoruz. İnşaattan elde edilen karı
daha sonra kamuya harcayalım istiyo-
ruz” diye de ekledi.

Buca Belediyesi yemekhanesi, günde 400 personel için hazırladığı
birbirinden lezzetli yemekler ile kalite ödülü aldı. Avrasya Tüketicileri
Koruma Derneği’nin her yıl düzenlediği ‘Avrasya Kalite Ödülleri’nde
Buca Belediyesi yemekhanesi sunduğu kaliteli, temiz ve lezzetli hiz-
meti ile ‘Avrasya Kalite Ödülü’ne layık görüldü. İşletme Müdürü
Şükriye Güzel, “Arkadaşlarımız yemekleri sevgi ile hazırlıyorlar.
İşlerini önemsiyorlar. Her şeyden önce kalite birinci amacımız” dedi.

Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim
Şirketi Bucamar İnşaat markasıyla konut sektörüne hızlı bir giriş yapıyor.

Hem güzelleşiyor
hem de sosyalleşiyorlar

Buca Belediyesi’nin annelerin boş zamanlarını
keyifle geçirmeleri için hizmete açtığı ‘Anneler
Kulübü’ Bucalı anneler tarafından çok sevildi.
Annelerin haftada üç gün ücretsiz yararlandığı,
keyifli vakit geçirebilecekleri aktivitelerin yer aldı-
ğı kulüp, yoğun talep üzerine hafta da 5 gün hiz-
met vermeye başladı. Şirinyer’deki Buca Belediyesi
Kadın Aktivite Merkezi’nin 2. katında hizmet veren
Anneler Kulübü’nde, annelerin günlük saç bakımı
ve makyajları yapılırken, kahve köşesinde günün
stresini canlı gitar dinletisi eşliğinde atmaları sağ-
lanıyor.

Anneler ayrıca Anneler Kulübü’nde kurulan
“Dilek Ağacı”na belediyeden beklentilerini, “Dertli
Ağaca” ise kişisel sıkıntılarını yazabiliyor. Kulüp
gerektiğinde sosyolog desteği de sunuyor.

Anneler Kulübü’ndeki ücretsiz aktiviteler ile
keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen Bucalı anne-
ler, saç bakımı ve makyaj hizmeti ile kendilerini
daha iyi hissettiklerini söyledi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Yaylacık Mahallesi
halkına verdiği sözünü tuttu. Yaylacık Mahallesi’nde yıllardır
çözülemeyen ve heyelan tehlikesi nedeniyle hayati risk oluş-
turan bin 770 metrekarelik alan baştan yaratıldı.

Buca Belediyesi
iş sahibi yapıyor

Buca Belediyesi, ilçedeki istihdam soru-
nuna iş garantili kurslarıyla çözüm yaratı-
yor. Tekstil firmalarının kalifiye işçi ihtiyacı-
nı karşılamak amacıyla Çamlıkule Semt
Evi’nde açılan iş garantili meslek edindirme
kurslarının ikinci etabı için başvurular baş-
ladı.

Buca Belediyesi, İzmir Kalkınma
Ajansı’nın desteği, Buca Ege Giyim Organize
Sanayi Bölgesi projesi kapsamında, kulla-
nım hakkı aldığı 24 tekstil dikim makinesi
ile başlattığı iş garantili meslek edindirme
kursunun 2. etabı için başvuruları almaya
başladı.

18- 35 yaş arası vatandaşları kapsayan
ve 2 ay süren kurstan her dönem 24 kişi
faydalanabiliyor. Açılan kursta 12 adet düz
dikiş, 5’er adet overlok, 5 adet reçme ile
birer adet ilik düğme makinesinin kullanım
ve uygulamalarının eğitimini alan vatan-
daşlar, net ücret, sigorta, yemek ve ulaşım
avantajlarıyla BEGOS’ta iş sahibi olacak.

Yılda yaklaşık 150 vatandaşı iş sahibi
yapacak, kursun 2. etabı için hazırlıkların
başladığını belirten Buca Belediyesi yetkili-
leri, iş sahibi olmak isteyen vatandaşların 1
Şubat tarihine kadar Çamlıkule Semt Evi’ne
başvurularını yapabileceğini belirtti.

BUCA’NIN KONUTLARI
BUCAMAR’DAN

Yemekler sevgi ile hazırlanıyor
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