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Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Çiftçi, 30 yıl önce yemyeşil Kemalpaşa’nın bugün
beton yığınına dönüştüğünü söyledi; herkesi son kalan zeytinlikleri kurtarmaya çağırdı

Kemalpaşa'da binlerce zeytin ağacı OSB uğruna kurban ediliyor

Eko termit: Terör
TERÖRE kurban verilen canlar,
binalara ve tesislere verilen zararlar
tıpkı bir termit gibi yapıyı içten içe
çökertmektedir...
İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

Eğer bir çocuk...
YARIN ölecekmiş gibi, zamanı anla-
yarak yaşamak. Yaşamı tanıyarak,
hissederek yaşamak. Belki de kendi-
mizi bilerek yaşamak...
ÜNAL ERSÖZLÜ 13’TE

ESKİ yeni farketmez. 5 yıllık her hiz-
met dönemi aynıdır. Bir önceki

dönemde başarılı olup ikinci seçim-
de tarihi hüsrana uğrayanlar çok
görülmüştür... ERDAL İZGİ 4’TE

TÜRK ekonomisi, çevresin-
deki savaşların ve emtia
fiyatlarındaki dalgalanmala-
rın arasında yolunu bulmaya
çalışıyor. Deniz bugün
oldukça dalgalı ama bölge-
sel krizler ne kadar çabuk
biterse, Türkiye de o kadar
rahatlayacak. SAYFA 13’TE

KONAK Belediye
Başkanı Sema
Pekdaş, 2 yıl
boyunca başarılı
projelere imza attı.

SSeemmaa  PPeekkddaaşş
22  yyııllllııkk  ssüürreeyyii
ggeerriiddee  bbıırraakkttıı

ORGANIZE
KATLIAM

İzmir’in tarihi yatırımları gün yüzüne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi,
bu yıl arkeolojik kazılara yaklaşık 3.2 milyon TL kaynak aktaracak.

Büyükşehir’den ‘tarihi’ yatırımBüyükşehir’den ‘tarihi’ yatırımBüyükşehir’den ‘tarihi’ yatırımBüyükşehir’den ‘tarihi’ yatırımBüyükşehir’den ‘tarihi’ yatırım
2012 yılından beri Smyrna
Antik Kenti (Agora) ve
Foça’daki kazı çalışmaları-
na maddi destek veren
Büyükşehir Belediyesi,  bu
yıl desteğin kapsamını
genişleterek Erythrai,
Eski Smyrna ve Yeşilova
Höyüğü’ndeki kazı çalış-
malarına da maddi katkı-
da bulunacak. SAYFA 7’DE

YYaarrıımmaaddaa’’ddaa
hhaayyaattıı
yyaakkaallaa!!

ŞŞeehhiirr  ttuurrllaarrıı
yyeenniiddeenn
bbaaşşllaaddıı

İİzzmmiirr’’ddee
eenn  bbüüyyüükk

kkeeyyiiff  BBİİSSİİMM

““DDooğğaall
YYaaşşaamm””
zzaammaannıı

FFiilliizzlleerr’’ee  üünnllüülleerrddeenn  
bbüüyyüükk  ddeesstteekk

Karşıyaka’nın Filizleri’ne, Türkiye’nin
sanat ve spor camiasının ünlü isimle-
rinden de çok önemli destek geldi.

Bornova Belediyesi, kentin yaşam standartlarını
yükseltecek çok önemli projeleri hayata geçiriyor.

EĞİTİMDE fırsat eşitliği sağlamak ama-
cıyla Karşıyaka
Belediyesi tarafın-
dan hayata geçiri-
len “Karşıyaka’nın
Filizleri” projesi en
önemli sosyal
sorumluluk uygula-
malarından biri
oldu. SAYFA 15’TE

‘İNSAN odaklı belediyecilik’ anlayışıyla sosyal ve kültürel alanda
da pek çok çalışmanın planlandığı 2016 yılında Bornova
Belediyesi’nin bütçesi vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda proje ve hizmetlere yönlendirildi. SAYFA 11’DE

Bornova’da 2016
yatırımlarla geçiyor

Buca’da
2 yılda
54 proje

2 yıllık süreci değerlendiren
Buca Belediye Başkanı Levent
Piriştina, “Büyük bir onurla
yürüttüğüm görevimde, siz
değerli hemşehrilerimin ver-
diği destek ve güvenle 54
projeye imza atmışız. Buca
bizim! Buca yaşamayı seven
herkesin” dedi.

BELEDİYE baş-
kanlığı koltuğunda
4. dönemini yaşa-
yan Abdül Batur
rekora koşuyor.

AAbbddüüll  BBaattuurr
rreekkoorraa

kkooşşuuyyoorr

İİzzmmiirr’’iinn  
yyüükksseelleenn

ddeeğğeerrii  BBaayyrraakkllıı  

BAYRAKLI Belediye
Başkanı Hasan
Karabağ, geride bırak-
tığı 7 yıllık görev süre-
sini değerlendirdi.
SAYFA 6’DA

OSB’DE YENİ GÜNDEM ZEYTİN AĞAÇLARI
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde aidat-

lara yapılan zamla başlayan sıkıntılar ve tartış-
malar bugün OSB’nin yeni genişleme

sahası için yok edilmek istenen zeytinlik
alanlarla çevre sorununa dönüştü. 

“EN BÜYÜK SORUMLU ANKARA”
Yaşanan gelişmeler, doğayı koru-

mak isteyen STK'ları da harekete
geçirdi.  Ferdan Çiftçi “Kemal-
paşa'da yasalar çiğneniyor. Bunun
en büyük sorumlusu Ankara'dır”

dedi. BURAK CİLASUN’UN HABERİ 16’DA

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

BENCE DE her iki partide de lider değişikliğine ihtiyaç
var. Aytun Çıray’ın bu çağrısına katılıyorum. Ancak anla-
mamız gereken bir şey var. Bugüne kadar Kemal
Kılıçdaroğlu’na çok yakın çalışan bir insan bugün nasıl
böyle bir noktaya geldi? Bunu iyi irdelemek lazım. Sayın
Çıray ile gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde bu çıkışın altında
yatan en önemli nedeni anladım.  EROL YARAŞ 3’TE

Aytun Çıray bugünkü
noktaya nasıl geldi?

Ekonomimiz
yüksek ateş
çemberinde

Misafir
gözüyle
İZMİR

Başkanların dönüm noktası

Büyükşehir’den ‘tarihi’ yatırım

6’DA

30 YIL ÖNCE

1986 2016

30 YIL SONRA

AAzziizz
KKooccaaooğğlluu

HH..  MMuuttlluu
AAkkppıınnaarr

OOllgguunn  
AAttiillaa

LLeevveenntt
PPiirriişşttiinnaa

HHaassaann
KKaarraabbaağğ

AAbbddüüll
BBaattuurr

FFeerrddaann
ÇÇiiffttççii



Mağazaların vitrinleri yaratıcı
tasarımlarla başımızı döndü-
rüyor. Diğer sezonların aksi-

ne klasik modeller yerini cesur,
hareketli ve eğlenceli modellere
bırakmış durumda. Siz de kendinize
yazın trend çantalarından almak
istiyorsanız sizin için derlediğimiz
bu haberi okumadan harekete geç-
meyin deriz.

Sezonun en sevimli ve eğlenceli
çanta modellerinin zirvesine yerle-
şecek olan trend hayvan şekilli olan
modeller... Muhtemelen bu çanta-
lar yazın çok popüler olacak.
Özellikle hayvanseverlerin çok ilgi-
sini çekecek bu çantalarda birçok
hayvan figürü mevcut.

Midenizi olmasa da gözünüzü
eşsiz lezzetlerle doyurmak istiyorsa-
nız, bu tasarımlar tam size göre.
Pasta, kek, turta, pizza, hamburger
gibi şekillerde tasarlanan çantalar
bu yaz iştahımızı kabartacak.

Modunu yansıt
Sevimli karikatürize yüzler çan-

talarımıza kişilik katıyor. Klasik
çantaların tahtını sallayan bu güzel
çantaları seçmek cesaret istiyor ama
emin olun bir kere kullandıktan
sonra vazgeçemeyeceksiniz.
Modunuza göre seçeceğiniz surat
ifadeleriyle çok cool görüneceksi-

niz. Geçtiğimiz
sezon çok sık

gördüğümüz
püsküller
aksesuarla-
ra da sıç-
radı. Retro
tasarımla-

rın yanında
fütüristik tasa-

rımlar da çok fazla göze çarpıyor.
Özellikle metalik renkte püsküllü
çantalar sezonun vazgeçilmez
trendleri arasında yer alıyor.

Kare çantalar
2016 İlkbahar-Yaz sezonunun

tanıtıldığı podyumlarda sık rastla-
nan trendlerden biri de yapısal kare
çantalar... Moda devlerinin birçoğu
kreasyonlarında farklı renk ve
desenlerde kare çantalara yer verdi.
Bu çantalar sizi çok şık hissettire-
cektir. Yaz için en kullanışlı model-
lerden olan postacı modelleri bu
sezon da çok revaçta. Geniş, çok
gözlü ve şık tasarımlarıyla postacı
çantaları hem hayatımızı kolaylaştı-
rıyor hem de birçok kıyafetimize
uyum sağlıyor.
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Merhaba Ben Haberciler…
Bu hafta sizlere 15 günlük
bir anne olarak

yazıyorum…
Aman sütün olsun şöyle yap,

böyle yap, şundan ye, şu kadar ye
diye duyduğunuz veya duyacağınız
birçok sese cevap olsun diye bir
beslenme uzmanı olarak emzirme
döneminin olmazsa olmazlarını bir
anlatayım istedim. Böylelikle ÇOK
yerine DOĞRU beslenme planını
oluşturmuş olursunuz. Bu
dönemde de gereksiz kilo alımını
engellemiş olursunuz.

Öncelikle şunu iyice
bilmelisiniz SÜTÜM OLMAZ,
SÜTÜM OLMUYOR, SÜTÜM
YETMİYOR diye bir durum söz
konusu bile değildir. Yeter ki
beyniniz bu konuda son derece
rahat olsun ve siz de bedenin
kendi gücü ve sistemine inanıyor
olun. Sütünüzün hacimsel olarak
miktarından çok kompozisyonu
dediğimiz içeriğinin önemini de
hatırlatmak isterim o yüzden BOŞ
KALORİ DEĞİL DOĞRU
KALORİ ALMAYA dikkat
edeceğiz.

EMZİRİRKEN
OLMAZSA OLMAZ
BESİNLER

GÜNDE 2,5 3 LİTRE SU
mutlaka içilmeli

HER GÜN MUTLAKA
EN AZ 500 ml SÜT bu
dönemde laktozsuz süt
veya seviyorsanız
keçi sütü tercih
edebilirsiniz.

Kahvaltıda her
gün en az 1 ama
tercihen 2
yumurta yenmeli
ki bilinen en
kaliteli proteinleri
vücudunuza
almanız şart.

Kahvaltıda LOR
PEYNİRİ VEYA
ÇÖKELEK VEYA KAŞAR
PEYNİRİ yemek doğru

olacaktır.
GÜN İÇİNDE 1 çay bardağı

CEVİZ İÇİ
HER GÜN 1 su bardağı süzme

yoğurt veya KEFİR
GÜNDE 2 porsiyon meyve

veya taze sıkılmış sebze+meyve
suyu karışımı bu dönemdeki en iyi
meyve, kivi, portakal veya
muzdur.

Öğünlerde mutlaka koyu
yeşillerden özellikle dereotu ve
maydanoz bolca yer almalı üzerine
bol limon ile.

Gün içinde öğünlerin sadece
bir tanesinde sevdiğiniz bir
ÇORBA veya BULGUR PİLAVI
veya KİNOA veya ESMER
PİRİNÇ mutlaka yer alsın bu gıda
grubu merkezi sinir sistemi
gelişimini destekleyen B
vitaminlerini ihtiva eder.

Akşam yemeklerinde mutlaka
protein içeren ana yemek şart,
ızgara veya haşlama veya fırında
et veya et ürünleri yanında
dilediğiniz kadar pişmiş, işlem
görmüş sebze serbest.

Haftada 3 gün ızgara ya da
fırında balık şart hem zeki hem de
sağlıklı bebekler için anne haftada
üç gün balık yemeli.

Bebekte GAZ SORUNU
yaşamamak adına bu dönemde
çiğ sebze ve kurubaklagil yemeye
küçük bir ara vermekte fayda var.

YİNE GAZ SORUNU
yaşamamak için içinde bitki ve
minerallerin bulunduğu anne sütü
arttırıcı çaylardan günde üç fincan

için çok faydasını göreceksiniz.
Tatlıya gelince bu dönemde ya

ev yapımı limonata veya
komposto veya hoşaf veya sütlü
tatlı arada sırada yemeniz beyinde
mutluluk hormonu ile paralel
yükselen oksitosin hormonunu
aktif edecektir sütünüzde miktarca
yükselme olacaktır.

SÜT YAPIMINI
ARTTIRAN KARIŞIM

� 1 çay bardağı siyah üzüm
� 1 çay bardağı hurma
� 1 avuç kahverengi kuru

kayısı
� 1 avuç kuru erik
Üzerini örtecek kadar suda

pişirilir blendırdan geçirilir içine iki
tatlı kaşığı susam ilave edilir. HER
GÜN İKİ YEMEK KAŞIĞI ARA
ÖĞÜN OLARAK TÜKETİLİR .

Sütünüz bol keyfiniz yerinde
olsun unutmayın bebeğimizin
gelecek yıllardaki hem ruh hem
beden sağlığı emzirme
dönemimizle son derece ilişkili. O
yüzden ilk altı ay sadece anne sütü
MUTLAKA VERİLMELİ…

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

BU YAZ SIKICILIĞI BIRAK
EĞLENCEYİ KOLUNA TAK

EMZİRME
DÖNEMİNDE
'ÇOK' DEĞİL
'DOĞRU'
BESLENİN

EMZİRME
DÖNEMİNDE
'ÇOK' DEĞİL
'DOĞRU'
BESLENİN

EMZİRME
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BESLENİN
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EMZİRME
DÖNEMİNDE
'ÇOK' DEĞİL
'DOĞRU'
BESLENİN

EMZİRME
DÖNEMİNDE
'ÇOK' DEĞİL
'DOĞRU'
BESLENİN
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307.04.2016 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.

� CHP İzmir Milletvekili Aytun
Çıray’ın CHP ve MHP’nin genel başkanla-
rını istifaya çağırmasını nasıl yorumluyor-
sunuz?

Aytun Çıray haklı mı? Belli yere
kadar haklı. Ama tabii Aytun Çıray
neden bunları bugün söyleme gereği his-
setti, onu da düşünmek lazım. Bugüne
kadar Kemal Bey’e çok yakın çalışan bir
insan bugün nasıl böyle bir noktaya geldi?
Bunu iyi irdelemek lazım. Çıray ile bu
konuya ilişkin gerçekleştirdiğimiz sohbet-
lerde Aylin Nazlıaka’nın Atatürk olayıyla
ilgili partiden uzaklaştırılmasının akabin-
de grup toplantısına katılması bana göre
Çıray’ın kırılma noktalarından biri. Yani
partiye bu kadar zarar vermiş bir insanın
yeniden partide kabul görmesi bu söylem-
lerin gelişmesinde etkili oldu. Bence de
her iki partide de lider değişikliğine ihti-
yaç var. Bunu aklıselim, herkes görüyor.
Çünkü bugüne kadar hiçbir seçimi kaza-
namamış Kemal Kılıçdaroğlu var ki
Türkiye bu kadar olayla boğuşurken eğer
muhalefet oylarını arttıramıyorsa orada

muhalefetin kendisini şiddetle gözden
geçirmesi lazım. CHP’den önce aslında
MHP’nin kendisini gözden geçirmesi
lazım. Ama görünen o ki MHP’nin böyle
bir şeye hiç niyeti yok. Olası bir değişik-
likte MHP’de öne çıkan isim ise Meral
Akşener. Akşener’in Türkiye gezisini
incelediğiniz zaman şu çok net bir biçim-
de görülüyor. Meral Akşener, MHP’nin
genel başkanı olursa partisini bulunduğu
konumdan daha yukarılara taşıyacağına
yönelik havayı şu an parti tabanına yaydı-
ğı gibi merkez sağ boşluğundan yakınan-
lara da çok sıcak gelen mesajlar veriyor.
Onun için eğer önümüzdeki günlerde
dengeler değişirse Meral Akşener’in bu
çizgisinden dolayı değişecektir. Eğer
MHP Akşener’e genel kurul yaptırtmazsa
benim hissettiğim kadarıyla Akşener yeni
bir parti kurulmasına kadar gidebilir.

� Peki böyle bir durumda yeni partinin
şansı olur mu?

Bana göre olur. Meral Akşener’in par-
tisi çok rahat bir şekilde barajı geçer ve
hatta MHP’yi baraj altında bırakır.

� 2 yıllık süreci değerlendirdiğinizde en parlayan başkan
sizce hangisiydi?

Büyükşehir olarak baktığımızda tramvay
Aziz Bey'in güzel bir hamlesi. Narlıdere'de

Abdül Batur güzel kentsel dönüşüm projelerini
başlatıyor. Bana göre büyük bir başarı.

Karşıyaka'da Hüseyin Mutlu Akpınar'ın
çocuklara yönelik Karşıyaka'nın Filizleri

Projesi çok güzel bir proje. Sema Pekdaş da
Konak’ta güzel işler yapıyor.

Olgun Atila Bornova ile bütünleşmeye baş-
ladı. Sıkıntılara çözümler buluyor. Levent

Piriştina Buca'yı çok güzel toplamaya başladı.
Güzel işler yapıyor ve Bucalıyla bütünleşti.
Aziz Kocaoğlu gerçekten 'bir dönem daha

yokum' derse önümüzdeki 3 yılı iyi değerlendi-
recek genç belediye başkanlarından bir tanesi

İzmir'de aday olabilir.

AYTUN ÇIRAY BU
NOKTAYA NASIL GELDİ?

DALGIÇ İLE EKİM’DE GÖRÜŞÜRÜZ
� Çeşme’nin içinde bulunduğu sıkıntılarla ilgili

ne söylersiniz?
Biz Ayayorgi ile ilgili gerekli cevabı

verdik. Anlayan anladı, anlamayan
anlamamakta ısrar etti. Sayın Muhittin
Dalgıç’a şunu söylüyorum, o Çeşme
bitmez diyor, biz de Çeşme’nin bitme-
yeceğini biliyoruz. Ben Çeşme’de eko-
nomi biter diyorum. Sayın Dalgıç bunu
anlamak istemiyor. Eğlence sektörüne
yapılan bu darbeler, bu cezalar ve
Dalgıç’ın bu cezaların uygulanmasın-
daki öncü rolü devam ettiği sürece
Çeşme’de ekonomi biter. Eğer bu
sene geçen sene yaptıklarını yaparsa o
zaman Eylül-Ekim ayında görüşürüz.

ALGI YÖNETİMİNİ İYİ YAPAN
SANDIKTAN GALİP ÇIKAR

��  2019 yerel seçimleri için çalışmalar da şimdi-
den başladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yerel yönetimlere baktığımızda 2019 seçim-
lerinin çok önemli olacağı görünüyor. Hem
Aziz Kocaoğlu'nun söylemlerine hem AK
Parti'nin söylemlerine baktığımız zaman yoğun
bir 3 yıl geçireceğiz. Ben bu kadar erken başlayan
seçim atışmaları görmedim. 2017 yılında İzmir
kurdelelerin kesildiği, temellerin atıldığı, hiz-
met anlamında her iki partinin de yarıştığı bir
şehir haline gelecek. Elbette bundan İzmir
kazanacak. İzmir'in eksikleri çok var. Algı
yönetimini en iyi yapan 2019'da sandıktan
galip çıkar.

GÜRSEL TEKİN, SIRTI
AÇIK UYUMUŞ
GÜRSEL TEKİN, SIRTI
AÇIK UYUMUŞ
GÜRSEL TEKİN, SIRTI
AÇIK UYUMUŞ
GÜRSEL TEKİN, SIRTI
AÇIK UYUMUŞ
GÜRSEL TEKİN, SIRTI
AÇIK UYUMUŞ

� Gürsel(Tekin(bir(gazeteye(verdiği
röportajda(ülkenin(içinde(bulunduğu
kaostan(kurtulmasının(tek(yolunun(bir
erken(seçim(olduğunu(söyledi.(Siz(buna
katılıyor(musunuz?

O röportajı okuduğumda rahmetli
annem aklıma geldi. Benim annemin
bir sözü vardı. Günün koşullarına
göre annemin yerine getiremeyeceği
bir isteğim olduğunda annem bana
“oğlum sen dün gece sırtın açık mı
yattın” derdi. Gürsel Tekin çok sevdi-
ğim bir siyasetçi, dostluğumuz da var.
Ama bana göre sırtı açık uyumuş.
Türkiye’nin gündeminden, şu anki
siyasi konumundan haberi yok ve acil
seçim istiyor. Bu röportajın üzerin-
den bayağı bir zaman geçti ama zan-
nediyorum AK Parti Gürsel Tekin’i
ciddiye almadı. Çünkü eğer ciddiye

alsaydı bu önerinin üzerine atlardı.
Gürsel Tekin gibi deneyimli bir siya-
setçi nasıl olur da “Türkiye’nin kurtu-
luşu en erken seçimdir” diyebilir.
Neyine güvenerek bu lafı ediyor. Ben
buradan şunu anlıyorum. Nasıl Aytun
Çıray’da bir sıkıntı varsa Gürsel
Tekin’de de bir sıkıntı var. Tekin
belki bu sıkıntısını genel başkan deği-
şimi olarak yansıtmıyor da olmayacak
bir şey söyleyip partisini güç duruma
düşürerek yansıtıyor. Çünkü bugün
aklı başında hiçbir CHP’linin erken
seçim isteyeceğini ben düşünemiyo-
rum. Muhalefet konusunda Allah
Türkiye’nin yardımcısı olsun. Siyasi
gündemi algılamaktan bu kadar uzak
bir muhalefet var. Yaklaşık 40 yıllık
meslek yaşamımda ben böyle bir
muhalefet görmedim. 

GENÇ BAŞKANLAR 
BÜYÜKŞEHİR’E ADAY OLABİLİR

GÜRSEL TEKİN, SIRTI
AÇIK UYUMUŞ

Levent
Piriştina

Aytun
Çıray

Muhittin
Dalgıç

Gürsel
Tekin
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Zeytinden pamuğa, incirden üzüme
ve türlü otlara kadar zengin bir
tarımsal üretim havzası olan Ege

ve İzmir, günden güne bu özelliğinden
ödün veriyor. Birçok çiftçi aile, sektör-
deki daralmadan dolayı toprağını elden
çıkarıp, farklı sektörlere geçiş fırsatı
ararken, dünya borsalarındaki emtia
fiyatları ve ülkemize yansıması da Türk
çiftçisini bir türlü güldürmüyor. Gelinen
noktayı İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile birlik-
te değerlendirdik. Kestelli, üretim mali-
yetlerindeki yüksekliğin, sektöre ciddi
zarar verdiğini belirtti.

� Dünya emtia fiyatlarının çok düştü-
ğü bir süreçte, İzmir tarımsal üretimi ve
üreticiler bu durumdan nasıl etkilendi?

Emtia fiyatlarındaki düşüş tarımsal
girdi maliyetleri ve tarımsal ürün fiyatla-
rı açısından önemlidir. Dünyada 2011
yılında zirve yapan emtia fiyatları daha
sonra düşüşe geçmiş, fiyat endeksleri en
yüksek seviyelerinden bu yılın Şubat ayı
itibariyle enerji ve gübre gibi tarımsal
girdilerde sırasıyla yüzde 71 ve yüzde
49, tarımsal ürün fiyatlarında ise yüzde
35 gerilemiştir. İthalata bağımlı olduğu-
muz enerji ve gübre gibi tarımsal girdi-
lerdeki gerileme dünya fiyatlarına
paralel olarak ülkemizde düşme-
miştir. Bu durum İzmir ve
ülkemiz üreticisi için küresel
pazarlar açısından rekabet
dezavantajı yaratmıştır.
Ancak, dünya tarımsal ürün
fiyatlarındaki düşüşler, ürün
arzı miktarı, ticaret politi-
kaları ve yurtiçi talep
değişimleri nedeniy-
le yurtiçinde her
ürünü farklı şekil-
de etkilemiştir.

� 2016’nın
ilk çeyreği geri-
de kalırken,
asgari ücre-
tin 1300
TL’ye

çıkması üreticiyi nasıl etkiledi?
Asgari ücretteki artışın üreticilere

etkisini ölçmek için 3 aylık bir süre
yeterli olmayacaktır. Ancak, asgari
ücretteki artışın üreticiye etkisinin
temel olarak iki şekilde olması beklene-
bilir. Birincisi, artan gelire paralel ola-
rak tarımsal ürünlerin talebindeki artış

ile tarımsal ürün fiyatların yüksel-
mesi şeklindeki olumlu etki,

ikincisi ise üreticilerin işçilik,
tarım makineleri ve diğer üre-
tim girdilerinin maliyetlerinin
yükselmesi şeklindeki olumsuz
etki. Asgari ücretteki artışın
gıda ürünleri talebini arttır-
masına sınırlı etkisinin olaca-

ğını, üreticinin bu duru-
mu daha çok girdi

maliyetlerinin yük-
selmesi şeklinde
hissedeceğini tah-
min ediyorum.

� Konut ve
sanayileşmenin
hızla devam ettiği
İzmir’de tarımsal
üretim alanlarında

son bir yıl içinde ne kadar bir daralma söz
konusu?

Tarım arazilerinin azalması ülkemiz
tarım sektörünün en önemli sorunlar-
dan birisidir. İzmir, ülkemiz tarım alan-
larının yüzde 1,4’üne sahiptir. Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre 2015
yılında İzmir tarım alanları bir önceki
yıla göre binde 2 oranında azalmıştır.
2015 yılında, İzmir’de tahıl ve bitkisel
üretim alanlarında değişiklik olmazken,
sebze ve nadas alanlarında azalma,
meyve, baharat bitkileri ve süs bitkileri
alanlarında artış olmuştur.

� Genç işsizlik rakamlarının Türkiye
ortalamasının üstünde olduğu İzmir’de,
bu durumun tarımsal üretim sektörüne
yansıması nasıldır?

Günümüzde tarım sektörü gençlerin
çalışmak istedikleri bir sektör olmaktan
çıkmıştır. Ortalama arazi büyüklüğünün
düşük olması nedeniyle aile işletmeleri-
nin yeterli geliri elde edememesi bu
durumun temel sebebidir. Gençler köy-
lerde ailelerine ait arazilerde çiftçilik
yapmak yerine şehir merkezlerinde
sigortalı olabilecekleri vasıfsız bir işte
çalışmayı tercih etmektedir.

Türkiye, tarımdan kopmaya devam ediyor. Yüksek emlak rantı ve gençliğin
başka alanlara yönelmesi, telafisi zor durumları da beraberinde getiriyor.

'GENÇLER ÇİFTÇİLİK
YAPMAK İSTEMİYOR'

Adını çoğumuzun “İngiliz
Hasta” filmiyle duyduğumuz
ve Beyaz Karınca olarak da

bilinen termitler, 1-2 cm büyüklü-
ğündeki bedenleriyle, en elverişsiz
kum ve ağaç içlerine yerleşip,
yaşayabilen canlılardır. Dikkate
değer olan yanı özellikle topraktan
yaptıkları 7 metreyi bulan kule
mekanlardır. Benzeri şekilde bir
ağacın içinde hayat sürmeleri de
sıkça görülmektedir. Ellerindeki
malzemeyi ustaca işleyerek ortaya
çıkardıkları bu yapılar araştırmacıla-
rın ilgisini çekmektedir.

Termit yuvaları, özellikle tropik
bölgelerde sürekli değişen hava
şartlarına karşı çok korunaklıdır.
Dışarıdan bakıldığında bir kaya
görüntüsü vermesine rağmen içi,
binlerce karıncanın yolu, hücresi,
besin galerisi ve hayat alanı olduğu
için mukavemetsizdir. Benzeri
şekilde yerleştikleri ahşap mobilya-
lar da dışarıdan sağlam görülmekle
beraber, en küçük bir darbe ya da
müdahale ile dağılıp gitmektedir.
Bu yazıda termitlerin hayat alanları
ve yerleştikleri eşyalar üzerine etkisi
terör olgusu ve etkileri ile açıklana-
caktır.

Normal bir ekonomik süreci
etkileyen her bir kötü gidişat “ter-
mit etkisi” oluşturmaya müsaittir.
Terörist unsurların önde görülenle-
ri kadar, lojistiği ve finansmanı da
önem taşımaktadır. Devlet karşıtı
bu yapıların, terörist faaliyetlere
destek amacıyla içini boşalttığı
kurumları kısa sürede yıkılmaya
mahkumdur. Yapı dışarıdan sağ-
lam görünecek ancak ilk darbe ya
da ilk olumsuzlukta yerle bir ola-
caktır.

Bu yüzden içine termit girme-
miş yapılar değerlidir, güçlüdür,
dayanıklıdır. Bu yüzden bırakalım
savaşı, barışın bile korunması gere-
ken, bu uğurda kaynak tahsisi iste-
nen, hatta vergilerle düzenli finan-
se edilen bir alan olması beklen-
mektedir. Birinci ve İkinci Dünya
Savaşları elbette “bardağı taşıran
son damla” olayları hariç, arka
plandaki dış ticaret, üretim, yeni
pazarlar, ticaret yolları ve elbette
silahlanma ve silah ekonomisi gibi
tetikleyici unsurları peçeleyen;
sömürgeci davranışları gizleyen
niteliklere sahiptir.

Savaş zamanı kaynaklar silah-
lanma için kullanılır: Termit etkisi
başlamıştır. Ülkeler bütün parasal
imkanları savaşa ayırmaları sebe-
biyle kaynak ihtiyaçlarını para
basarak karşıladığından, enflasyo-
nun olumsuz etkilerine maruz
kalınmaktadır. Meraklılar için inter-
nette küçük bir arama ile “para”
destelerini lego niyetine oynayan
çocukların, hatta el arabasına dol-
durulan maaşların veya sobada
odun niyetine yakılan para destele-
rinin resimlerini bulmak mümkün-
dür.

Terör ise savaş kadar düzenli
olmayan bir durumu ifade etmekte-
dir. Bu durum mobilyaların içine
yerleşen termitlere daha uygundur.
Teröre ve terörün ekonomik
sonuçlarına ise savaşlara kıyasla
daha az önem atfedilmiştir. Ancak
bu durum son 20 yıl içerisinde
yaşanan terör olayları adam kaçır-
ma, fidye, şantaj gibi yöntemlerin
de sıklıkla görülmeye başlanmasıyla
değişmektedir.

Son 30 yıl dünyada 20 binden
fazla terör eylemi görülmüş, bu
olaylar 100 bin cana mal olmuştur.
Bu rakamlara Balkanlar’dan
Ortadoğu’ya, hatta turuncu dev-
rimlerin olduğu ülkelerin devlet
teröründe ölenleri eklenmemiştir.
Bunun en önemli sonucu mülteci-
ler sorunudur. Bir de tehlikeli
“bilimsel” kisveli deneylerin de
buraya eklenmesi, Çernobil gibi,
Fukuşima gibi “imal edilen” tesisler

“ihmal edilen” önlemler yeni canla-
ra mal olmuştur.

TERMİTLER
YUVALARINI NASIL
YAPAR?

Terörün dili, yöntemleri ve faa-
liyetleri teknolojik gelişmelerle bir-
likte çeşitlenmeye devam etmekte-
dir. Sonuçta daha fazla güvenlik
için talep edilen önlemler paketi,
daha fazla kaynak gerektirmekte-
dir. Başta personelin eğitimi ile X-
Ray cihazlarından detektörlere,
hatta istihbarat toplanmasına ilişkin
kullanılan kaynaklara kadar pek
çok teçhizat için para gerekmekte-
dir. Bu durum, termitlerin yuvaları-
nı yapma faaliyetidir. Kaynaklar
aktarılmaktadır.

Teröre kurban verilen canlar,
yaralanmalar, terörist faaliyeti
engelleme çalışmaları, arama - kur-
tarma faaliyetleri, binalara ve tesis-
lere verilen zararlar da tıpkı bir ter-
mit gibi yapıyı içten içe çökertmek-
tedir. Bunların yanı sıra ortaya
çıkan “güvensiz bölge” algısı, hem
turizm gibi insan dolaşımına, hem
de sermayenin dolaşımına engel
olacaktır. İlk bomba patladığında
hemen iptal edilen otel rezervas-
yonlarını bu anlamda garipseme-
mek gerekmektedir. Termit bünye-
ye girmiş ilerlemektedir.

Şimdi şöyle söyleyelim: Bir
terör örgütü ki kendine maddi gelir
sağlama adına, kendi vergi kanun-

larını oluşturmuş olsun. Kamu
kurum ve kuruluşlarında yandaş
bürokratlar oluştursun. İhalelerini
kendi grubuna destek vermeye
ikna edilmiş (!) müteahhit ve taşe-
ronlara yönlendirip, bunlardan
“bağış” adı altında gelir toplasın…
Bu durum devlete “ortakçılıktır” ve
tıpkı yukarıda sözü geçen termit
dediğimiz beyaz karınca etkisi oluş-
turacaktır.

PARA DURURSA
FAALİYET DE
DURUR

Bu tür örgütlerin bilinen finans
yöntemi, düzenli gelir temellidir:
Para ve mal bağışı durursa faaliyet
durur. Bu yüzden vergilendirme-
cezalandırma da kesilir, gasp, soy-
gun ve tehditle para toplanır. Fidye
alınır, ihaleden komisyon, yerleşti-
rilen her bir personelden pay alı-
nır. Kaçırılan bazı şahısların serbest
bırakılmaları karşılığında kendileri
veya ailelerinden fidye talep edilir.

Terörün aktif olduğu bölgeye
seyahat eden firmalardan tutun da
acentelere kadar; yerel yöneticiler-
den tehditle sağlanan gelirler, hatta
büyükşehirlerde gözüne kestirdikle-
ri büyük sanayici, işadamı ve otel
sahiplerinden tehdit yoluyla para
alınır. Termitler bünyeyi sarmakta-
dır. Termitlerin kendi hakimiyet
alanına başkaları giremez. Dağların
güvenliğinin olmayışı hayvancılığı,
şehirlerin güvensizliği toplu yaşamı
tehdit ve tahdit edecektir. Kısa
vadede bölgeden ve ülkeden ayrı-
lan kişi sayısının artması, uzun
vadede sektörlerin üretemez hale
gelmesi, başta yatırımların gecik-
mesi ya da ertelenmesi sonucunu
doğururken; tüketim ve tasarruf
meylinde görülen değişiklikler ile
para tercihinde milli paradan vaz-
geçip, döviz ve altına yönelişe de
yol açacaktır.

Bu itibarla terör aslında devletin
varlığını hedef almaktadır. Devasa
binaların içine yerleşen bu küçük
böcekler misali, devletin içinde
farklı bir canlı gruba yaşam alanı
oluşmuştur. Özellikle ahşap alanla-
ra giren bu böcekler, göze hoş
gelen sevimli mobilyaların içini bo-
şaltıp kolayca parçalanmasına
neden olmaktadır. Terör ve unsur-
ları da devlet bünyesinde termitle-
rin yol açabileceği tahribatı gerçek-
leştirebilecek canlılardır. Mücadelesi
de ona göre olmalıdır.

İki yıl bitti.
Üçüncüsüne girdik.
Belediye başkanlarımız hizmette

yolu yarıladı.
Ve dönüm noktası…
Kritik süreçleri başladı

� � �

Eski-yeni fark etmez.
5 yıllık her hizmet dönemi ayrıdır.
Bir önceki dönemde başarılı olup,

yeniden seçilenler ikinci seçimde
tarihi hüsrana uğrayıp koltu-
ğunu kaybettiği çok
görülmüştür.

İlk dönem belediye
başkanları için, önümüz-
deki iki yıl çok önemli-
dir.

Bu yıl demiyorum
çünkü kendisini başarısız
görenler için toparlanma…

Başarılı sayanlar için çıtayı yükselt-
me zamanıdır.

2017-2018’de ne kadar iyi perfor-
mans gösterirlerse…

2019’da yüzleri güler.

� � �

Başarı; akla, çalışmaya, plana,
ekibe ve hizmete dayalı değerlendirme-
dir.

Gerçek başarı vardır, herkes onu
konuşur.

Arzulanan başarı vardır. Yorumu;
seçmenin sessizliğidir.

Şişirilen başarı vardır. Sadece baş-
kan ve çevresi dillendirir.

Yakalanamayan başarı vardır.
Sahibi gidicidir. Umut kesiktir.

Başkanlarının başarısının gösterge-
si; icraattır.

Atıp tutulan vaatlerin gerçekleşip

gerçekleşmediğidir.
Kısaca…
Vaat-İcraat terazisidir.
Seçim öncesi 1001 vaat sıralanır.
Amaç oy toplamak, sandıktan çık-

maktır.
Zafer kazanılır, koltuğa oturulur.
Önemli bir adımdır.
Ama daha önemlisi 5 yıllık hizmet

süresinde, bu adımın taçlandırılması
veya silinmesidir.

� � �

Her başkan icraat
muhasebesini kendi yap-
malıdır.

Gaza gelmeden…
Çevresindeki yağcı,

yalaka takımının goygoyu-
na inanmadan…

Ayna karşısına geçecek ve
soracak:
-Ne söyledim, ne yaptım?
-Dilimin dediğini, elim gerçekleştir-

di mi?
-Vaadim neydi, icraatım ne oldu?

� � �

Vaat çok, icraat yoksa…
Durum vahimdir.
Hakkında dedikodular yolun yarı-

sında başlamıştır.
Her geçen gün artarak çoğalır.
Başkanın bileti, seçim beklenme-

den kesilir.

� � �

İcraat vaatleri sollamışsa…
Mesele yoktur.
Bugünden kutlanır, alkışlanır.
Yolun yarısında, geleceği erken

ilan edilir: “Yeni dönem başkanlığın
hayırlı olsun”

SSeeççmmeenn
yyoolluunn  yyaarrııssıınnddaa

vvaaaattlleerriinnee  bbaakkaarr,,
iiccrraaaattllaarrıınnıı  ttaarrttaarr,,

kkaarrnneessiinnii  
hhaazzıırrllaarr..

BAŞKANLARIN DÖNÜM NOKTASI… 

İBRAHİM ATTİLA ACAR
acar@ikc.edu.tr

EKO
TERMİT:
TERÖR

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

Üretici pazarı, Sığacık Kaleiçi Pazarı, tohum takas şenlikleri, www.seferipa-
zar.com gibi örnek gösterilen tarım projelerine imza atan Seferihisar Bele-
diyesi, iki yeni çalışmayla çiftçi ve köylüye desteğini arttırarak sürdürüyor.

TARIMDA ÖNCÜ BELEDİYE

Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) ağı-
nın Türkiye Başkenti Seferihisar’da,
zeytin üreticisi için önemli bir adım atıl-

dı. Belediye, Bütünşehir Yasası’yla birlikte
kapatılan köylerden belediyeye devredilen
malların içerisinde yer alan ve uzun yıllardır
kapalı olan Beyler Köyü Zeytinyağı Fabrikası,
yenilenerek tekrar kullanıma açıldı. Fabrikada
üreticiye  daha çok kazandıracak bir uygulama
ile özel fabrikaların verdiği pay iki katına
çıkartıldı. Ayrıca 500 yaş üzerindeki zeytin
ağaçları tespit edilerek, zeytinleri diğerlerin-
den ayrılarak toplandı. Bu “ölümsüz” ağaçlar-
dan sıkılan zeytinyağları, 18 Nisan Pazartesi
günü düzenlenecek müzayede ile satılacak.

MANDALİNA�
12�AY�RAFLARDA

Dünyanın en kaliteli
mandalinası olan
Satsumanın yetiştiği
Seferihisar’da, son yıl-
larda ürünün marka-
laşması, çeşitliliğinin
arttırılması ve üreti-
cinin daha çok
kazanmasıyla ilgili
yapılan çalışmalara

bir yenisi daha eklendi. Belediyenin ortağı
olduğu S.S. Seferihisar Doğanbey Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi, İzmir Jeotermal
AŞ’den, Doğanbey’deki 3 serayı kiraladı. Sera
içerisine kurulan izolasyonlu hatla, jeotermal
kuyudan gelen termal su, kurutma makinesin-
deki havayı ısıtarak kurutma işlemi yapılmaya
başlandı. Üretimin hızlanmasıyla birlikte, özel-
likle mandalinanın takoz denilen ürünleri
değerlendirilmiş olacak, mandalina bir kış
meyvesi olmaktan çıkacak ve 12 ay boyunca
kurusuyla raflardaki yerini alacak.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer,
“Belediye olarak satın aldığımız işleme paket-
leme tesisini birliğe devrederek, üreticimizin
aracısız olarak malını işlemesini, paketlemesi

ve satmasını sağladık. Ürünün ömrü-
nü arttırmak için planladığımız

soğuk hava deposunun yapı-
mı çok yakında bitiyor.

Şimdi de ürünü jeoter-
mal enerjiyle kurut-
mayı başardık.
Mandalinanın besle-
yiciliğini 12 aya
yayıyoruz ve üreti-
cimizin malının
katma değerinin
arttırıyoruz” dedi.

Tunç
Soyer

Işınsu
Kestelli
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BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Artan terör olayları ülkenin
dört bir yanında olduğu gibi
İzmir'in de gündemini oluş-

turdu. Terör saldırılarında hayatını
kaybedenler için yasa boğulurken,
tedirginlik de baş gösterdi, kentte
sokaklar bomboş kaldı. İzmir ve
İzmirliler normale dönmeye çaba-
larken şunu merak ettik: Acaba
İzmir'in havasını soluyan yabancı
uyruklu misafirlerimiz kentimiz
hakkında ne düşünüyor?
Kendilerini burada ne denli güven-
de hissediyorlar? Tüm bu soruları
ve daha fazlasını İzmir’de yaşayan
yabancılara sorduk. Bakın nasıl
yanıtlar aldık… Öncelikle fikirlerini
bizimle paylaşan dostlarımızı tanı-
yarak başlayalım...

AUREL: 29 yaşında bir Fransız.
1 yıldır İzmir’de yaşayan genç kadın
Türkiye'ye bir devlet kuruluşunun
gönüllü hizmeti kapsamında çalış-
mak için gelmiş.

ELYAS: 23 yaşında bir Alman.
Elyas, Ege Üniversitesi Ziraat
Mühendisliği Bölümü'ne Erasmus
Öğrenci Değişim Programı ile gel-
miş ve 7 aydır İzmir'de yaşıyor.
İzmir'e uyum sağlamakta güçlük
çekmeyen Elyas'ın bir de Türk kız
arkadaşı var.

JOSE: 23 yaşında bir İspanyol.
Genç adam İzmir'e, Erasmus
Değişim Programı ile Gediz
Üniversitesi'nde Makine
Mühendisliği Bölümü'nü okuyor ve
6 aydır İzmir'de yaşıyor. Jose olduk-
ça neşeli ve konuşkan biri.

UUGANGEREL: 25 yaşında bir
Moğol. Kendisine kısaca “Una”

diye hitap ediliyor. Una 7 yıl önce
İzmir'e okumaya gelip, okumaya
doyamamış. Ege Üniversitesi'nde
Gazetecilik Bölümü'nü bitiren genç
kadın, şu anda 9 Eylül
Üniversitesi'nde Kalite Yönetimi
üzerine yüksek lisans yapıyor.

� İzmir'de olduğun için mutlu
musun?

AUREL: Ekim'de dönmem
gerekiyor aslında ama kalmak için
her şeyi deneyeceğim. Burada çalış-
mak ve burada yaşamak istiyorum.

ELYAS: İnsanlar burada çok
yardımsever ve mutsuz olmam için
bana bir sebep yaratmıyorlar.

JOSE: İzmir'de yaşayabildiğim
için kendimi şanslı hissediyorum.

UNA: 7 senede ülkenizde pek
çok yeri görme şansım oldu.
Türkiye'nin diğer yerleriyle kıyasla-
dığımda İzmir'de daha mutlu yaşa-
dığımı düşünüyorum.

� Türkiye'de yaşanan terör olay-
ları ile ilgili ne düşünüyorsun?

AUREL: Türkiye iki farklı terör
örgütü ile mücadele ediyor. (IŞİD
ve PKK) Her hafta bombalar patlı-
yor. İzmir'e gelmeden çok uzun
zaman önce arkadaşım baharda
oraya gitme Eylül'de git demişti.

ELYAS: Ölenler için çok üzülü-
yorum. Terör iyi bir şey değil, asla
olmayacak. Umarım en kısa zaman-
da son bulur.

JOSE: Terör berbat. Türkiye
aynı anda iki ayrı terör örgütüyle
savaşıyor ve gittikçe kötüleşiyor.
Önceden korkmuyordum ama artık
tedirginim.

UNA: Ben terör denen şeyle
Türkiye'de tanıştım. Benim
ülkemde böyle bir şey
yok. Bu yüzden
haberlerde gör-
düğüm kada-
rıyla bilgi
sahibiyim
olan-
lar-
dan

ama neden olduğunu anlayamıyo-
rum.

� Terör olaylarının artmasıyla
birlikte Türkiye'ye karşı fikirlerin
değişti mi?

AUREL: Türkiye hakkında fik-
rim değişti maalesef. İstanbul patla-
masında yakınlarım yaralandı.

Ankara'daki patlamadan sonra
arkadaşımla konuştum ve olaydan 5
dakika önce saldırının düzenlendiği
yerde olduğunu söyledi.

ELYAS: Maalesef Türkiye ile
ilgili fikirlerim değişti. Aurel'den
yakınlarının saldırılarda yaralandı-
ğını duymak bile savaşın çok yakı-
nımda olduğunu hissettiriyor.

JOSE: Tabii ki değiştirdi. Her
yerde bomba olabileceğini düşünü-
yorum. Çok dikkatli olmalıyım.

UNA: Evet fikrim değişti.
Korkmaya başladım. Türkiye'de iş
bulmak ve İzmir'de ya da
İstanbul'da yaşamayı düşünüyor-
dum ama terörün artması kendi
ülkemde daha güvende olacağı-
mı düşündürmeye başladı.

� Barışın sağlanması
için sence ne yapılmalı?

AUREL: IŞİD her
yerde onun için ne
yapılabilir bilmiyo-
rum, durdurmak zor
görünüyor.

ELYAS: IŞİD
tüm dünyayı tehdit
eden acımasız bir
terör örgütü.

IŞİD çözü-
lürse

diğerleri de çözülür. Türkiye daha
sabırlı davranabilir. Hepsini aynı
anda çözemezsiniz.

JOSE: Barışı bir anda getire-
mezsin. Çok ulus var ve bu uluslar
arasında sürekli anlaşmazlık çıkı-
yor. Öylece barış gelsin diye düşü-
nerek barışı getiremezsiniz.

UNA: Hak ve özgürlüklere her-
kesin saygı duyması gerekiyor.
Buna uygun bir ortam yaratarak ve
sağlamak için de devletin gereken
hukuki çerçeveyi çizmesi, yürürlüğe
sokup uygulaması lazım.

� Ülke basınınız Türkiye'ye yer
veriyor mu? Veriyorsa nasıl bir bakış
açısıyla değerlendiriliyoruz?

AUREL: Önemli olaylar olduk-
ça basında Türkiye'yi görebiliyo-

ruz. Patlama haberlerine yer
verdiler ve üzgün olduklarını
belirttiler.

ELYAS: Alman basını
Türkiye'de olanlara sürekli
yer veriyor. İstanbul'da pat-
lama olduğunda

Almanya'daki yakınlarım
benden önce öğrenip beni ara-
dılar mesela. Siyasi olarak

bakarsak, bizim hükü-
metimiz tamamen
Erdoğan hükümetine
karşı bir duruşa sahip
ama Türkiye mülteci-
leri geri alma konu-
sunda anlaştığı için
Erdoğan’ı eleştirmi-
yorlar sadece.

JOSE: İspanyol
basını çok yüzeysel işli-
yor Türkiye'yi. Çok
önemli bir olay olduğun-
da bir iki cümleyle verili-
yor ve hemen unutuluyor.
Normal zamanlarda ise
kimse Türkiye'nin günde-
miyle ilgilenmiyor.

UNA: Moğolistan'da
Türkiye hakkında televizyon

ve internetten haber alınıyor.
Gazetelerde çok yer almıyor.
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İzmir... Gelip görenin hayran olduğu, yaşayanın tutku-
nu olduğu şehir. Sokaklarıyla, insanlarıyla, modernli-
ğiyle Türkiye'nin aydınlık yüzü, “Egenin İncisi…” Biz
İzmir’i böyle görüyoruz ama acaba bu kentte yaşayan
yabancılar İzmir’i nasıl görüyor? İşte cevabı…

“PARİS’TEKİ
PATLAMADAN SONRA

ANLADIM Kİ HER YER AYNI”
� İzmir'de kendini güvende hissediyor musun?

AUREL: Önceden ülkemde daha güvende olurum diyebilirdim ama
Paris'teki patlamadan sonra anladım ki her yer aynı.

ELYAS: Evet İzmir'de güvende olduğumu düşünüyorum. Gerçi İzmir için
de uyarılar var duyuyorum ama ben zaten kalabalık yerlere gitmekten

hoşlanmam. Bornova'da yaşıyorum ve burası sakin. Geçenlerde Ege
Üniversitesi'nden metroya binmiştim metronun içinde çok fazla insan birik-

ti. Ben kalabalıktan tedirgin olup indim ve bir sonraki metroyu bekledim.
Yani İzmir de böyle şeyler hissettiriyor terör olaylarından sonra.

JOSE: Kendimi yüzde 100 güvende hissetmiyorum. Terör her yerde ve nere-
de karşına çıkacağını bilemiyorsun. Kız arkadaşım İspanya'da terör
haberlerini gördükçe “dikkatli ol” deyip duruyor. Dikkatli olmak
gerekiyor gerçekten ama İzmir'de olduğum için kendimi biraz
daha güvende hissediyorum diyebilirim.
UNA: Emin değilim. Her yerde her şey olabileceği için gereken tedbirleri
almamın daha güven verici olduğunu düşünüyorum.

Uugangerel
Jugderragchaa
(Una)

Bayraklı’da 2009 yerel seçimlerinde
kazandığı başarıyı, 2014’te daha da
yukarıya taşıyan Bayraklı Belediye

Başkanı Hasan Karabağ, başkanlık koltuğun-
da 7. yılı doldurdu. Göreve geldiğinde otura-
cak koltuk bulmakta zorluk çektiğini hatırla-
tan Başkan Karabağ, “Bölünmenin her türlü
sıkıntısını yaşadık. Başkan seçildik, tebrik için
gelenleri ağırlayacak yerimiz yoktu. Her şeyi
baştan oluşturduk. Burada ne çektiğimizi bir
Allah bir de biz biliriz. Geriye baktığımda
önemli bir yol kat ettiğimizi görüyorum. Yeni
kurulan bir belediye olarak önemli hizmetle-
rin, projelerin altına imza attık. 30-40 yıllık
belediyelerin zorlanarak yaptığı işleri kolayca
başardık. Bu süreçte yaptıkları ile İzmir’in
konuştuğu bir ilçe, belediye olduk ” dedi.

“HEP HALKIN İÇİNDEYİM”
Başkan Karabağ, seçildiği günden bu

yana halkın arasında olduğunu belirterek,
sözlerine şöyle devam etti: “Benim yapımda
‘makamımda oturayım bana gelsinler’ diye
bir şey yok. Hep halkın içindeyim. Bir bak-
mışsınız bir kahvede çay içiyorum bir bakmış-
sınız bir ev ziyaretindeyim. Sürekli geziyo-
rum. Temizlik konusunda ün yapmış bir bele-
diyeyiz. Bu konuda oldukça hassasız.
Sokakları kadınlara emanet ettik. Belediye
olarak günlük görevlerimizi eksiksiz yaptığı-
mıza inanıyorum” dedi.

Vatandaşlara sağladıkları ücretsiz sağlık
hizmetleriyle birçok belediyeye örnek olduk-
larını ifade eden Başkan Karabağ,
“Doktorlarımız evden çıkmakta zorlanan
hastalarımızın ayağına giderek hizmet veri-
yor. 7 diş polikliniğinde binlerce vatandaşı
tedavi ettik. Ambulanslarımızla hastalarımızı
hastaneye götürüp tekrar evlerine bırakıyo-
ruz. Bu ücretsiz hizmetlerimiz vatandaşlar
tarafından beğeni topluyor” dedi.

Karabağ, sözlerine şöyle devam etti:
“Vatandaşın istekleri her zaman önceliğimiz
oldu. Halkımız istedi, biz de yaptık. Özellikle
kadınlarımız, çocuklarımız için çok sayıda
proje geliştirdik. Çocuklarımız, kötü alışkan-

lıklardan uzak dursun diye spor alt yapısına
önem verdik. Salonlar açtık. Kurslar düzenle-
dik. 23 mahallemizde 27 semt merkezi açtık.
Kadınlarımız buradaki kurslara katılıyor.
İlçemize kültür merkezleri kazandırdık.
Kısaca fiziki ve sosyal alanda yaptığımız yatı-
rımlarla bugünlere geldik” dedi.

Yeşile büyük önem verdiklerini belirten
Başkan Karabağ, “Göreve geldikten sonra 45
yeni parkımızı hizmete soktuk. Mevcut park-
ları elden geçirdik, geçiriyoruz.
Çocuklarımıza yeşil bir Bayraklı bırakmak
için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Boş buldu-
ğumuz ve uygun olan yerlere parklar yapıyo-
ruz. İlçemizde kişi başı düşen yeşil alan mik-
tarını 5 metrekareye kadar yükseltmeyi
başardık. Yeni park projelerimiz var” diye
konuştu. Ulu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün bizlere bıraktığı değerlere sahip
çıktıklarını hatırlatan Başkan Karabağ, “29
Ekim’de, 23 Nisan’da, 19 Mayıs’ta yaptığımız
etkinliklerle ses getirdik. Bayraklı,
Cumhuriyet’in, Atatürk’ün kalesi oldu” dedi.

Bayraklı’da kentsel dönüşümün kendili-
ğinden olması için çalıştıklarını belirten
Başkan Karabağ, “Tepekule ve Çay
Mahalleleri’nde dönüşümün kendiliğinden
olması için çalışma başlattık. Burada parsel-
leri birleştirip zemine yayılan inşaat alanını
dikeye vereceğiz. Yaptığımız plan değişiklik-
leri ile vatandaşlarımız müteahhitlerle oturup
anlaşacak” dedi.

YENİ PROJELER GELİYOR
Başkan Karabağ, birçok projenin temelini

attıklarını ve bunların yapımının sürdüğünü,
yeni projelerin de yakında temelini atacakla-
rını belirterek, “Hizmet binamızın inşaatı
yakında bitecek. Çay ve Osmangazi
Mahallelerimizde pazar yeri inşaatları sürü-
yor. Bu dönem, Manavkuyu Mahallemizde
13 bin metrekarelik alana kültür ve spor tesi-
sinin temelini atmak istiyoruz. Postacılar
Mahallemize bir kültür merkezi, Nafiz
Gürman’a ise cemevi yapacağız. İlk tiyatro
müzesini yine Bayraklı’da yapacağız” dedi.

Bayraklı Belediye
Başkanı Hasan

Karabağ, geride
bıraktığı 7 yıllık

görev süresini
değerlendirdi.

Bayraklı’ya mil-
yonlarca liralık

yatırım yaptıkla-
rını ve bu yatı-
rımları sürdür-
düklerini belir-

ten Başkan
Karabağ,

“Sosyal de-
mokrat beledi-

yecilik örnekleri-
ni ilçemizde ser-

giliyoruz.
Vatandaşın

hayatını kolay-
laştıran, onlara

dokunan yüzler-
ce projeyi 7
yılda hayata

geçirdik.
Bayraklı, İzmir’in
yükselen değeri

oldu” dedi.
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FİZİKİ YATIRIMLAR
Ümitboz Spor Tesisi, Gümüşpala

Çok Amaçlı Sosyal Tesisi, Mansuroğlu
Mahallesi’ne kız yurdu, Mustafa
Kemal Atatürk Spor Salonu,
Doğançay Spor Tesis, 75. Yıl Kültür
Merkezi, Sevgi Yolu’nda Kadının
Emek Dünyası Ressamlar Sokağı,
muhtarlık binaları, yüz binlerce met-
rekare kilit parke ve altyapı çalışma-
sı, yeni yollar, yeni yeşil alanlar ve
parklar, körfeze hakim noktada Teras
Park, Nafiz Gürman Taziye Evi, Nafiz
Gürman, Alparslan, Gümüşpala pazar
yerleri, kadın sığınma evi, Deprem
Etüt Merkezi, halı sahalar, kafeler
açıldı (Mürdüm, Naz, Değirmen,
Teras, Körfezevleri, Bölge), Havuz
Düğün Salonu, Refik Şefket Cemevi,
13 mahallede kütüphane, şantiyeler,
araç filosu yenilendi, yeni otoparklar
hizmete açıldı.

SOSYAL PROJELER
7 yılda 60 bin dar gelirli vatanda-

şa yardım edildi, binlerce öğrenciye
karşılıksız burs verildi, BAYGEM saye-
sinde binlerce öğrenci üniversiteli
oldu, 27 semt merkezi açıldı ve bura-
da kurs gören kadınlar iş sahibi oldu,
Kadın Kooperatifi kuruldu, iki sosyal
market açıldı, engelliler merkezi hiz-
mete girdi, engelliler için akülü araç-
larını şarj edebilmeleri için şarj istas-
yonu kuruldu, Ramazan aylarında
binlerce kişi belediyenin çadırlarında
misafir edildi, engelli vatandaşların
istedikleri kitaplar evlerine teslim
ediliyor, hoş geldin bebek, binlerce
çocuk ücretsiz sünnet edildi, tüm iba-
dethaneler belli periyotlarla temizle-
niyor, evlilik öncesi danışmanlık hiz-
meti, İŞKUR aracılığı ile 12 bin kişi iş
sahibi oldu, alo moloz hattı, engelli-
lere ve yaşlılara evde bakım hizmeti,
gençlik, siteler, dernekler ve engelli-
ler masası oluşturuldu, engelliler için
araç sayısı 3’e çıkarıldı, ilçeye 45 yeni
park kazandırıldı.

Bu
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İZMİR’İN YÜKSELEN

DEĞERİ BAYRAKLI OLDU!

Hasan
Karabağ



Kentin güneybatı aksında kurulmuş 6 antik
İyon kentini (Ephesos, Kolophon, Lebedos,

Teos, Klazomenai ve Erythrai) birbirine
bağlayarak Karaburun yarımadasını

saran “Efes-Mimas Yolu Kültür
Rotası” projesini tamamladı. 12

dağcılık kulübünün katılımıyla oluş-
turulan 8 ekip, haftanın değişik
günlerinde sahada rota belirleme
ve veri toplama çalışmaları yaptı.
Buna göre 450 kilometrelik ana
güzergah, ara güzergahlar ile bir-
likte 700 kilometreyi buldu.

Yürüyüş, bisiklet, tarih, bağ,
zeytin ve deniz olmak üzere 6 rota-
da oluşturulan kültür yolu; bisiklet
rotası ile Eurovelo Avrupa Bisikletli

Turizm ağına, bağ rotası ile Wine Cities
ağına, zeytin rotası ile Gurme Şehirler ağı

Delice ve Slow Food’a dahil olması
öngörülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi,

düzenlenecek ultra maratonlar, macera, oryen-
tiring, bisiklet, su sporları yarışları ve bölgeye özgü

tematik şenlik/festivallerle 700 kilometrelik rotaya
ulusal ve uluslararası nitelik kazandırmayı hedefliyor.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi,
İzmir Kalkınma Ajansı’nın
desteği ve Yüksek Teknoloji

Enstitüsü ile Ege ve Dokuz Eylül
Üniversitelerinin işbirliğiyle "Efes-
Mimas Yolu Kültür Rotası” hazır-
ladı. Yarımada Gezi Rotaları, 5
bölümden oluşuyor: Yürüyüş,
Bisiklet, Zeytin ve Bağ Yolu ile
Mavi Rota.. Proje, Yarımada
konuklarının bölgeyi yürüyüş ve
bisiklet yollarında, tematik
pazarlarda, şenliklerde, köy pansi-
yonlarında, orman kamplarında
deneyimleyerek öğrenmesini
sağlayacak. Bölgenin Akdeniz
ülkelerine entegre olmasını sağla-
yacak güzergâhlar şöyle:

Tematik Güzergahlar
EFES – MİMAS YOLU: Antik

kentlere kazı desteği veren
Büyükşehir Belediyesi, İyonya’dan
Osmanlı’ya kadar tarihin izini, ilk
kez yürüyüş ve bisiklet rotalarına
dönüştürdü. Efes – Mimas
(Karaburun) hattında tarih yolcu-
luğuna çıkıyoruz.

MAVİ ROTA: Usta denizci
İyonların izinde; Karaburun ve
Çeşme’den karşı sahillerdeki
antik kentlere (Phokai, Chios
ve Samos) gidiyoruz.

BAĞ YOLU: Yürüyerek ya
da bisikletle Urla ve
Çeşme’deki üzüm bağlarını
geziyor, üreticilerle buluşu-
yoruz. Çeşme
Bağlararası’ndaki,
Anadolu’nun bilinen ilk
şaraphanesine de uğru-
yoruz.

ZEYTİN YOLU: Urla
– Seferihisar - Karaburun

hattında; dünyanın bilinen ilk mo-
dern zeytinyağı işliğinin yer aldığı
Klazomenai’yi, zeytinlikleri, fabrika
ve işlikleri, anıt ağaçları ziyaret
ediyoruz.

Ulaşım Seçenekleri
YÜRÜYÜŞ ROTALARI:

Büyükşehir Belediyesi organizas-
yonuyla gönüllü dağcı ve
yürüyüşçüler, 450 km’lik Selçuk -
Karaburun hattında 6 İyon kentini
birbirine bağlayan rotaları belirledi.

BİSİKLET ROTALARI: Kent
içi bisiklet yollarına eklemlenen ve
Avrupa Bisiklet Ağı’na (Eurovelo)
bağlanması hedeflenen Çeşme –
Selçuk rotasını, İzmirli bisikletçiler
belirledi.

Efes-Mimas kültür rotası
İzmir Büyükşehir Belediyesi,

“Yarımada Sürdürülebilir
Kalkınma Stratejisi” kapsamında
tarihteki 6 İyon kentini birbirine
bağlayan “Efes-Mimas Yolu Kültür
Rotası” Selçuk Efes’ten başlayarak
Çeşme Ildır- Erythrai’ye oradan
Mimas hattı ile Karaburun’a ulaşı-
yor.

Büyükşehir Belediyesi, saha
çalışmalarının sonucunda belir-
lenen 700 kilometrelik Efes-Mimas
kültür rotasını, uluslararası stan-
dartlarda işaretleyerek yönlendirici
tabela ve bilgilendirici levhalarla
donattı. Bu konuda rotaları detay-
ları ile anlatan bir el kitabı hazırla-
narak basıldı. Yine kültür yolunun
haritaları ve özel web sayfası hazır-
landı. Ayrıca mobil rehber uygula-
ması yapılarak rotayı kullanmak
isteyenlere online bilgilendirme
hizmeti sunulacak.

Kentin 8 bin 500 yıllık tarihi
mirasını gelecek kuşaklara aktar-
mak için bir çok projeye imza atan
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile imzalaya-
cağı protokolle, 2016 yılında 5 ören
yerindeki arkeolojik kazı çalış-
malarına 3 milyon 180 bin TL
maddi destekte bulunacak.

2012 yılından beri Smyrna Antik
Kenti (Agora) ve Foça’daki kazı
çalışmalarına maddi destek veren
Büyükşehir, bu yıl Erythrai
(Çeşme-Ildırı), Eski Symrna
(Bayraklı) ve Yeşilova
Höyüğü’ndeki (Bornova) kazı çalış-
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Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinden oluşan Yarımada bölgesini, hinterlandında yer alan
Balçova, Narlıdere, Selçuk ve Menderes’le birlikte kalkındırmak için “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”ni
oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bölgeden geçen tarihi uygarlık yolunu da keyifli bir gezi rotasına çevirdi.

YARIMADA’DA
hayatı yakala!

İİzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
AB standartlarında yenilenerek
geçtiğimiz yıl hizmete aldığı ve

açıldığı günden itibaren yaklaşık 350
bin kişinin ziyaret ettiği Teleferik
Tesisleri'nde bakım çalışmaları
tamamlandı. Yılda bir kez yapılması
zorunlu olan periyodik bakım çalış-
ması kapsamında sistemdeki tüm
hareketli parçalar elden geçirildi, ta-
limatlar kapsamında değiştirilmesi
gerekenler parçalar yenilendi.
Otomasyon ve elektrik sistemlerinde
iyileştirme ve bakımlar
yapıldı. Bakım çalışmaları
sırasında kabinlerde yolcu
konforunun artırılması
adına ses ve sarsıntıyı
azaltacak iyileştirme-
ler de gerçekleştiril-
di. Yolcuların
temas ettiği tüm
aksamlar ise
hijyen kuralları
çerçevesinde özel
malzemeler kul-
lanılarak temizlen-
di. Tesislerdeki
güvenlik
görevlilerinin sayısı
artırıldı, giriş kapılarına
elektronik kontrol sistem-
leri kuruldu.

Neler yapıldı?

Teleferik
keyfi

yeniden
başladı

AAzziizz
KKooccaaooğğlluu
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'Bisiklet kenti İzmir' hedefinde
önemli adımlar atan Büyükşehir
Belediyesi’nin 2014 yılında hizme-
te aldığı bisiklet sistemi BİSİM’e
ilgi her geçen gün artıyor.
BİSİM’in yanı sıra sahil boyunca
oluşturduğu bisiklet yollarıyla da
güvenli ve keyifli sürüş imkanı
yaratan Büyükşehir’in uygulamala-
rı İzmirliler kadar sektör temsilci-
lerinin de yüzünü güldürdü.
BİSİM’in hizmete girmesinin
ardından satışlarının arttığını ifade
eden sektör temsilcilerinin birleşti-
ği diğer ortak nokta ise eskiden
sadece spor amaçlı kullanılan
bisikletin BİSİM sayesinde ulaşım
ve hobi amaçlı olarak da kullanıl-
maya ve kullanıcı profilinin çeşit-
lenmeye başlaması oldu.

Durak sayısı 32 oldu
İzmir Büyükşehir

Belediyesi’nin büyük ilgi gören
bisiklet kiralama sistemi “BİSİM”,
İzmirlilerden gelen talepler doğ-
rultusunda eklenen yeni duraklarla
daha da büyüyor. Kuş
Cenneti’nden sonra Doğal Yaşam
Parkı’nda açılan yeni durakla bir-
likte, BİSİM’in durak sayısı 32’ye
yükseldi. Sistemdeki bisiklet sayısı
400, park yeri sayısı ise 625 oldu.
Sisteme son olarak eklenen 24
bisiklet kapasiteli Doğal Yaşam

Parkı Durağı, özellikle park ziya-
retçileri tarafından büyük ilgi
görüyor. Kuş Cenneti durağının
ardından Doğal Yaşam Parkı
durağının eklenmesiyle BİSİM’in
İnciraltı-Mavişehir arası sahil şeri-
dindeki güzergahına alternatif rota
oluşturuldu. BİSİM sayesinde
motorlu araç girişinin yasak oldu-
ğu Kuş Cenneti’nin tüm noktaları
rahatlıkla gezilebilirken,
Avrupa’nın sayılı hayvanat bahçe-
leri arasında gösterilen Doğal
Yaşam Parkı da çevreci ulaşım
alternatifine kavuştu.

Akıllı telefon, kiosk
ve internet hizmeti

Büyükşehir Belediyesi,
İzmirliler tarafından büyük ilgi
gören BİSİM’de durakların yanı
sıra otomasyon sistemini de gelişti-
riyor. Daha önce sadece internet
ve başvuru noktalarından kabul
edilen üyelik işlemi, şimdi durak-
lardaki kiosklar aracılığıyla da
yapılabiliyor. Akıllı telefonlar üze-
rinde çalışan BİSİM uygulaması ve
www.bisim.com.tr adresinden
duraklardaki bisiklet sayısı öğreni-
lebiliyor; BİSİM Kart bakiye sor-
gulama ile bakiye yükleme işlemle-
ri online olarak gerçekleştirilebili-
yor. BİSİM Kart’a bakiye yükleme
işlemi, duraklardaki kiosklardan

kredi kartıyla da yapılabiliyor.

“Bisiklet kenti” İzmir’e
bir adım daha

İzmir’deki bisiklet sürücüleri,
artık günün her saatinde ve ek
ücret ödemeden toplu ulaşımdaki
raylı sistemden de yararlanmaya
başladı. İzmir’de Büyükşehir
Belediyesi’nin kıyı tasarımı kapsa-
mında kente kazandırdığı yollar ve
kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in
devreye girmesiyle giderek yaygın-
laşan bisiklet kullanıcıları haftanın
her günü ve günün her saati, hiçbir
ek ücret ödemeden, toplu ulaşım-
daki raylı sistemlerde (Metro ve
İZBAN) bisikletleri ile yolculuk
yapabiliyor. Bisikletli yolcular
sadece kendi binişleri için ücret
ödeyip “tren dizilerinin ilk ve son
vagonlarındaki işaretli kapılardan
girerek” yolculuklarını yapıyor.

Bisiklet dostu otobüsler
İzmir Büyükşehir Belediyesi

ESHOT Genel Müdürlüğü, oto-
büslerin önüne takılan bir düzenek
sayesinde, bisiklet sürücülerini de
toplu ulaşıma katmayı hedefliyor.
Aynı anda iki bisikletin taşınabildi-
ği, kolay açılıp kapanabilen sistem,
kullanıcıların görüş ve önerilerin-
den sonra yaygınlaştırılacak.

Kentin en prestijli kültür-sanat
mekanı olan İzmir Büyükşehir
Belediyesi Ahmed Adnan

Saygun Sanat Merkezi (AASSM),
Nisan ayında birbirinden seçkin kon-
serlerle İzmirlilere bahar coşkusu
yaşatacak.

Beethoven gecesi
7 Nisan Perşembe ve 11 Nisan

Pazartesi günü, Küçük Salon’da saat
20.00’da, ödüllü piyanist ve orkestra
şefi Jean–Bernard Pommier,
“Beethoven Tüm Piyano Sonatları”
başlığı ile AASSM’deki konserler
dizisinin 3. ve 4. konserini verecek.
Sanatçı, 8 – 9 Nisan tarihlerinde
Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi’ne başvuran piyano öğrenci-
leri ile de bir araya gelerek deneyim-
lerini aktaracak.

12 Nisan Salı günü, “Buenos
Aires’ten İzmir’e Bir Tango
Yolculuğu” isimli program tango
severlere unutulmaz bir müzik ve
dans ziyafeti sunacak. 19 Nisan Salı
günü, soprano Aytül Büyüksaraç,
piyanoda Demet Eytemiz ile birlikte

“Kadın Besteciler Konseri”nde
müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Küçük Salon’daki programda Hülya
Savaş anlatıcı olarak yer alacak.

26 Nisan Salı günü, “Fly Me To
Brodway” isimli programda
Brodway’de sahnelenen Cats,
Caberet, West Side Story, Mamma
Mia, Lady Be Good, Hello Dolly gibi
müzikal tiyatro repartuvarlarının seç-
kin örnekleri İzmirli müzikseverlerle
buluşacak. Soprano Zibelhan
Dağdelelen’in solist olarak yer alacağı

programda piyanoda Ali Aziz
Dağdelen, gitarda Alpay Çiftçi,
keman ve viyolada Ziya Güçkan, klar-
nette Onur Ustabaş, trambonda
Kemal Hazar, saksafonda Valentin
Conus, keybord ve piyanoda Efe
Sezer, kontrbasta Ayça Kartari ve
davulda Emre Kartari yer alıyor.
Konser, Küçük Salon’da olacak.

Klasik sevenlere
27 Nisan Çarşamba günü, trom-

pet sanatçısı Tolga Bilgin “Jazz

6TET” konseri ile caz
severlere keyifli bir prog-
ram sunacak. Tolga
Bilgin’e saksafonda
Engin Recepoğulları,
trombonda Bulut Gülen,
piyanoda Fabio Goriler,
kontrbasta Luca Curcio ve
davulda Matia Barbieri eşlik
edecek. Konser Büyük Salon’da
olacak.

28 Nisan Perşembe günü, viyo-
lada Pınar Dinçer, viyolanselde
Serdar Mamaç ve piyanoda Paolo
Susanni “Bir Shostakovich Akşamı”
isimli programla izleyici karşısına
çıkacak.

Küçük Salon’daki programda 20.
yüzyılın en önemli senfonilerini
yazan Rus besteci Dimitri
Shostakovich’in eserleri yer alacak.

AASSM’deki konserlerin biletleri
www.aassm.org.tr ile
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresle-
rinden ya da AASSM, İzmir Sanat ve
İsmet İnönü Sanat Merkezleri’nden
temin edilebilecek. Tüm etkinliklerin
başlama saati 20.00.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu kiralık bisiklet sistemi BİSİM ve yeni
bisiklet yollarıyla kentte yaşam değişti; bisiklet kullanan İzmirlilerin sayısı arttı.

İzmir’de
keyif BİSİM

İzmir’de
keyif BİSİM

İzmir’de
keyif BİSİM

İzmir’de
keyif BİSİM

İzmir’de
keyif BİSİM

Bademler’de
küçük

bir mola

İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, yoğun geçen
bir haftanın yorgunluğunu
Bademler’de attı. Urla’nın bu sevim-
li mahallesini ziyaret ederek “otlu
gözleme” ile kahvaltı yapan Başkan
Kocaoğlu’na Cumhuriyet Halk Partisi
İl Başkanı Alaattin Yüksel ile Urla
Belediye Başkanı Sibel Uyar da eşlik
etti. Bademler’in otantik pazarını
dolaşan Büyükşehir Belediye
Başkanı, vatandaşlarla keyifli soh-
betler gerçekleştirdi.

İzmir’de
keyif BİSİM

İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Nisan ayın-

da birbirinden renkli
kültür-sanat etkinlik-
leriyle İzmirliler’e tam

bir bahar coşkusu
yaşatacak. Ahmed

Adnan Saygun Sanat
Merkezi, ünlü sanatçı

Fatih Erkoç ile ünlü
Fransız piyano sanat-

çısı Jean Bernard
Pommier’i ağırlaya-
cak. Ünlü tiyatrocu

Genco Erkal’ın da yer
alacağı konserler dizi-
sinde Brodway müzik-

leri de var, tango
gecesi de…

NİSAN’DA “SANAT YAĞMURU” VAR
İbrahim Yazıcı’dan
unutulmaz eserler

20 Nisan Çarşamba günü, şef
İbrahim Yazıcı yönetiminde “Dokuz
Eylül Üniversitesi Senfoni
Orkestrası”, “Peter ve Kurt” isimli
konseriyle Büyük Salon’da izleyici
karşısına çıkacak. Ünlü tiyatro
oyuncusu Genco Erkal’ın anlatıcı
olarak yer aldığı programda piya-
noda ise solist olarak Tuna Bilgin
yer alacak.

Tiyatro
günleri
devam
ediyor

Öte yandan,
İzmir’de 26 Mart

tarihinde başlayan
“34. Uluslararası

Tiyatro Günleri” 9
Nisan tarihine kadar

devam edecek.
Dokuz Eylül

Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi

Sahne Tasarımı
öğrencilerinin hazır-

ladığı ‘34. Dekor
Eskiz Maket Sergisi’

de yine 9 Nisan’a
kadar İzmir Sanat’ta

sanatseverlerle
buluşuyor.

8



SAYFA 9 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

907.04.2016 izmir HABER

İ
zmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından 425
dönüm alanda kurulan

İzmir Doğal Yaşam Parkı
doğal ortamlarındakine benz-
er hazırlanan özel barınaklar-
da koruma altındaki ender
türlere ev sahipliği yapıyor.

Binlerce ağaç ve bitki
çeşitliliği ile kentin ve kentli-
nin nefes aldığı Doğal Yaşam
Parkı, bu özellikleri sayesinde
kısa sürede İzmir’in cazibe
merkezlerinden biri haline
geldi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı
sahip olduğu yüksek standart-
ları, Avrupa Hayvanat
Bahçeleri ve Akvaryumları
Birliği’ne (EAZA) üye olarak
da tescilledi.

1 yılda 1 milyon
ziyaretçi

İzmir
Büyükşehir
Belediyesi Doğal
Yaşam Parkı, son
bir yılda yaklaşık 1
milyon kişi tarafın-
dan ziyaret edildi.
Açıldığı günden
itibaren Doğal
Yaşam Parkı'na
gelen ziyaretçi sayısı
ise 6 milyonu geçti.

Yurtiçi ve yurtdışından
gelen konuklarla ziyaretçi
sayısını arttıran Doğal Yaşam
Parkı’nda en büyük ilgiyi her
zaman olduğu gibi Türkiye’de
doğan ilk filler olma özelliğini
taşıyan yavru filler İzmir ve
Deniz ile sevimli lemurlar
gördü.

Vahşi kediler
İzmir Doğal Yaşam

Parkı'nda kaplan, aslan ve
pumalar için üç ayrı açık alan
ve bir adet de kapalı alan
bulunuyor. Kaplan için 3600
m2, aslan için 3550 m2, puma
için ise 2000 m2 açık alan
ayrıldı. Dış barınakların
kenarlarında göletler mey-

dana getirildi. Açık alanlarda
ise kayalık ve yükseltiler
yaratılarak, hayvanların doğal
ortamlarına yakın habitat-
ların oluşturulması amaç-
landı. Gezi güzergahı
üzerinde oluşturulan özel
bölgelerdeki cam duvarlar ile
Doğal Yaşam Parkı ziyaretçi-
lerinin hayvanları daha yakın-
dan izleyebilmeleri de
sağlanıyor.

Türkiye'de doğan
ilk fil yavruları

Nesilleri tehlikede olan
Asya fillerinden Begümcan
ve Winner ile Türkiye'de
doğan yavruları İzmir ve
Deniz, 15 bin m2 açık ve 550
m2 kapalı alanda yaşıyor.

Afrika savanı
İzmir Doğal

Yaşam Parkı
Afrika
Savanı’nda
zürafalar,
zebralar, su
aygırları, deve
kuşları ve
nyalalar doğal
savanlardaki
gibi 18 bin m2

alanda bir arada yaşamlarını
sürdürüyor.

Maymun Adası
6 bin 600 m2 açık alanda

oluşturulan adacıklarda
Velvet maymunları, siyah
makaklar ve mona may-
munları barınıyor. Su ile
çevrili adalarda maymunlar
için tırmanma ve oynama
alanları bulunuyor.

Parkın sevimli üyeleri
lemurlar ise Maymun Adası
karşısındaki barınaklarında
yaşamlarını sürdürüyor.

İzmir Doğal Yaşam
Parkı'nda yırtıcı kuşlar, vaşak-
lar, sırtlanlar, ayılar, kurtlar,
geyikler, develer, ceylanlar ve
yaban keçileri için de ayrı ayrı
bölümler yer alıyor.

Şimdi “Doğal
Yaşam” zamanı
Şimdi “Doğal
Yaşam” zamanı
Şimdi “Doğal
Yaşam” zamanı
Şimdi “Doğal
Yaşam” zamanı
Şimdi “Doğal
Yaşam” zamanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı'da hizmete açtığı Doğal Yaşam Parkı,
sadece İzmir'den değil Türkiye’nin pek çok kentinden ziyaretçi ağırlıyor.

Çocuklar için...
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın en

renkli bölümlerinden biri de Çocuk
Hayvanat Bahçesi. Çocukların çiftlik
hayvanlarını daha yakından görmeleri,
onlara dokunmaları ve sevmelerini
sağlayan bu bölümde cüce keçiler,
Kamerun koyunları, tavşanlar,
güvercinler, çeşitli tavuk ırkları, hindi-
ler, kangal köpeği ve eşek ile kara ve
su kaplumbağaları bulunuyor.

Tropik merkez
Tamamı kapalı yaklaşık 2 bin

500 m2 alana yayılan merkezde,
özel ısıtma ve nemlendirme
sağlanarak tropik yağmur orman-
larının koşulları oluşturuluyor.
Tropik Merkez’de sürüngenler,
timsahlar, kaplumbağalar,
papağanlar, koi balıkları, mar-
mosetler ve meyve yarasaları ile
tropik bitkiler bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla raylı sistemin toplu taşımadaki payı
yüzde 38'e çıktı. Bu oran İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 6 seviyesinde.

Alsancak Liman Caddesi’ndeki viyadük ayaklarına İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nden sihirli dokunuş geldi. Beton yığınlarını yaseminlerle donatan
Büyükşehir, 35 viyadüğün tamamını estetik bir görünüme kavuşturacak.

İzmir’de toplu taşıma araçları ile her
gün toplam 1,7 milyon yolcu taşı-
nırken, raylı sistemde ise günde

yaklaşık 650 bin yolculuk yapılıyor. Bu
açıdan bakıldığında raylı sistemin
toplu taşıma pastası içerisindeki payı
yüzde 38’i buluyor. 149 kilometre hat
uzunluğuna ve Türkiye’nin en büyük
tren filosuna sahip olan ve 16 milyo-
nun üzerinde nüfusun yaşadığı
İstanbul’da bu rakam yüzde 10’lar
seviyesinde seyrederken, Ankara ise
54 kilometrelik hattıyla yüzde 6’nın
altında kalıyor.

İzmir Metrosu ve İZBAN, taşınan
yolcu sayısının nüfusa oranlanması
durumunda da diğer iki kentin önün-
de yer alıyor. 4 milyonluk İzmir’de her
gün 650 bin yolculuk, bir başka deyişle
nüfusun en az yüzde 15’ine karşılık
gelen raylı sistem kullanımı var.
İstanbul’da bu rakam yüzde 10’a ulaş-
mazken, Ankara yine yüzde 6’lar sevi-
yesinde seyrediyor. İZBAN, Torbalı
hattının devreye girmesiyle birlikte
110 kilometreye, İzmir Metrosu ise 20
kilometreye ulaştı ve böylelikle
İzmir’deki raylı sistem uzunluğu 130
kilometreyi buldu. İstasyon inşaatları
yüzde 70’ler seviyesine gelen Selçuk
hattının açılmasıyla 167 km., projelen-
dirilen Bergama hattı ile ise bu rakam
207 kilometreye çıkacak. Yani İzmir,
iki sene içerisinde ülkemizin en uzun

raylı sistem hattına sahip kenti unvanı-
nı İstanbul’un elinden almış olacak. 13
kilometrelik Konak Tramvayı ve 9
kilometrelik Karşıyaka Tramvayı’nun
eklenmesiyle de İzmir, ülkemizin en
yaygın kent içi raylı sistemine sahip
olma üstünlüğünü sürdürecek.

22 Mayıs 2000 tarihinde İzmir hal-
kına Üçyol-Bornova hattındaki 10
istasyonuyla “merhaba” diyen İzmir
Metrosu, 16 yıllık dönem içerisinde
İzmirspor, Hatay, Göztepe, Poligon,
Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3
istasyonlarını hizmete açıp, rotayı
Bornova Merkez’e çevirdi. Araç filo-
sundaki set sayısını önce 45’ten 87’ye
çıkaran İzmir Metro, imalatı devam
eden 95 yeni setin de gelmesiyle birlik-
te 182 araçlık dev bir filonun sahibi
olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi,
“Kayıp mekanlara nitelik-
işlev kazandırma” projesi

kapsamında Alsancak Liman
Caddesi’ndeki viyadük ayakla-
rını Asya ve sarı yaseminler ile
donatarak dekoratif hale getir-
di.

Kentin önemli prestij nok-
talarından olan bölgede, top-
lam 35 viyadük ayağını renk-
lendirecek ve dikey bahçe
görünümüne kavuşturacak
çalışmada 200-300 cm
boyunda 1750 adet sarılıcı
bitki kullanılıyor. Yaklaşık
20 bin metrekarelik alanın
tamamına ise 10 tür
olmak üzere 22 bin 400
adet orta-büyük–ekstra
büyük boylu çalı grubu ve
220 adet sığla ağacı dikili-
yor.

2-3 metre boyundaki sarılı-
cı bitkilerin alana dikilmesi ile
viyadük ayaklarının perdelen-

mesi sağlandı ve dikey bahçe
etkisi yaratıldı. Tamamlanmak
üzere olan çalışma kapsamında
kentin önemli bir noktasında
bulunan viyadük ayaklarının
bölgede yarattığı olumsuz etki
ortadan kaldırılmaya çalışıla-
rak renkli çiçeklerle estetik bir
görünüm sağlandı. Ayakların
duruş

pozisyonuna göre dikilen ve
yılın 3-4 ayında sarı-beyaz
kokulu çiçek açan sarılıcı bitki-
lerle, Liman Caddesi’ne gelen-
leri karşılama ve uğurlama
etkisi hedeflendi. Alana dikilen
çalı grupları da farklı mevsim-
lerde kızararak ve yer yer sara-
rarak birbirini takip eden
dönemlerde alanın daha renkli
olmasını sağlayacak. Yapılan
ışıklandırma ile bölge geceleri

de güvenli, şık ve özgün bir
görünüme kavuşturulacak.

İzmir Büyükşehir
Belediyesi aynı proje kap-
samında benzer bir çalış-
mayı da Halkapınar’daki
değişik alanlarda uygulu-
yor. Yine yer yer boş ve
bakımsız görüntü yaratan

alanlarda dekoratif peyzaj
düzenlemeleri yapılarak

değişik renk ve boyutta çiçek
ve ağaç dikimi gerçekleştirili-
yor.

Viyadük ayakları mis gibi olduViyadük ayakları mis gibi olduViyadük ayakları mis gibi olduViyadük ayakları mis gibi olduViyadük ayakları mis gibi olduViyadük ayakları mis gibi oldu

Şimdi “Doğal
Yaşam” zamanı

İzmir raylı sistemde
FARK YARATTI
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Tarihte sanatın merkezi olarak
bilinen “Teos” ve 1500’lü yıl-
lardan itibaren yaşamın devam

ettiği Kaleiçi evleriyle tanınan
Seferihisar, şimdi yeniden cazibe
merkezi haline geldi. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin restoras-
yonu ve Seferihisar Belediyesi’nin
işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle
Sığacık Kaleiçi’ndeki 220 ev yeni-
lendi. İlk bakışta restorasyon olarak
gözüken proje, beraberinde turizm
hareketliliği ve yerelde kalkınmayı
da getirdi. Kaleiçi evlerindeki çalış-
malar, sadece Sığacık’ın çehresini
değil aynı zamanda yöre kalkının
yaşamına da sihirli dokunuşlar
yaptı.

Pansiyonculuk gelişiyor
Projenin ardından Sığacık

Kaleiçi’ndeki ev sahiplerine de
Seferihisar Belediyesi tarafından
“ev pansiyonculuğu” eğitimi verildi.
Ev pansiyonculuğu programında
“kat hizmetleri”, “yiyecek-içecek
yönetimi”, iletişim ve müşteri ilişki-
leri yönetimi”, “tanıtım ve pazarla-
ma”, “turizm İngilizcesi” ve “ön

muhasebe” eğitimleri alan ev sahip-
leri artık birer turizm işletmecisine
dönüştü. Yapılan çalışmalar meyve-
lerini vermeye başladı. Dünyaca
ünlü tur firmaları seyahat program-
larına Sığacık da dahil etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Sığacık Kalesi içinde yer alan
sokaklar ve çarşı bölgesinde sağlık-
laştırma çalışması yaparak bölgeler-
deki tarihi dokunun algılanabilirli-
ğini sağladı. Proje kapsamında cep-
helerde niteliğini kaybetmiş olan
sıvaların onarımları gerçekleştirildi.
Bölgede bulunan Teos taşları cep-
hede korunarak restorasyon ilkeleri
doğrultusunda temizlenerek gün
yüzüne çıkarıldı. Cephede bulunan
malzemelerde derin kırılma, eksil-
menin olduğu yerlerde yenilemeler
yapıldı. Proje kapsamında bazı yer-
lerde onarım, bazı yerlerde ise deği-
şimlerle kapı, pencere, çatı ve
kepenklere müdahale edildi.
Yağmur sularına önlem olarak açık
kanal sistemiyle denize deşarj siste-
mi yapıldı. Çalışmalar kapsamında
elektrik ve su bağlantıları yapılır-
ken, yollar granit küp taş döşendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
rehberler eşliğinde Doğal
Yaşam Parkı, Kuş Cenneti ve

Homeros Vadisi ile Kadifekale’den
Kemeraltı’na kadar olan tarihi
aksta gerçekleştirdiği ücretsiz tur-
lar, İzmirlilerin yaşadıkları şehri
daha yakından tanımasına, tarihi ve
doğal zenginliklerini görmesine yar-
dımcı oluyor. Kentin tarihi ve turis-
tik ören yerlerine günübirlik gezile-
ri kapsayan ücretsiz geziler,
“Homeros Vadisi”, “İzmir Kuş
Cenneti-Doğal Yaşam Parkı” ve
“İzmir Tarih” olmak üzere üç farklı
etapta düzenleniyor. Yeni tur prog-
ramları 28 Mayıs 2016 tarihine
kadar devam edecek. Bu dönem
Cuma ve Cumartesi günleri düzen-
lenecek turlara yine büyük ilgi bek-
leniyor. İlkbahar ve sonbahar
dönemlerinde gerçekleştirilen tur-
lara katılmak isteyen İzmirliler,
www.izmir.bel.tr sitesinden online
rezervasyon yaptırabilir.

Bu turlar kaçmaz
Turlar, Konak Meydanı’ndaki

İzmir Büyükşehir Belediyesi önün-
den saat 09.00’da başlıyor ve aynı
noktada sona eriyor. “İzmir Tarih
Turu” gezi programı kapsamında

Kadifekale, Antik Tiyatro, Aziz
Vukolos Kilisesi, Emniyet Oteli
(Mola), Hatuniye Meydanı ve
Dönertaş Sebili, Emir Sultan
Türbesi, Tasarım Atölyesi, Agora,
Kemeraltı – Havra Sokağı geziliyor.
Program, Kemeraltı’ndaki
Kızlarağası Hanı turu ile son bulu-

yor.
“İzmir Kuş Cenneti ve Doğal

Yaşam Parkı Turu” kapsamında,
İzmir Kuş Cenneti’nde bölge hak-
kında görüntülü sunumlar eşliğinde
bilgilendirme yapılıyor. Otobüs ile
tur atılarak alan tanıtılıyor.
İsteyenler Homa Dalyanı’nda yürü-

yüş yapabiliyor. Daha sonra Kuş
Cenneti’nden Sasalı’daki İzmir
Doğal Yaşam Parkı’na hareket edi-
liyor. “Homeros Vadisi Turu” kap-
samında ise Bornova Kayadibi
Köyü’ne gidilerek Homeros
Vadisi’nde keyifli doğa yürüyüşleri
gerçekleştiriliyor.

İzmir turları
yeniden başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaşadığımız kenti daha yakından tanıyalım” hedefiy-
le başlattığı “İzmir Tur” programları kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve
Cumartesi olmak üzere haftada iki güne çıkarılan üç etaplı ücretsiz turlar başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonu
ile çehresi bir anda değişen 500 yıllık
Sığacık Kaleiçi evlerinde büyük bir dönüşüm
yaşanıyor. Sığacık, 12 ay boyunca dünyanın
dört bir yanından turist çekmeye başladı.

Turizmin yeni gözdesi:
“SIĞACIK”“SIĞACIK”“SIĞACIK”“SIĞACIK”“SIĞACIK”“SIĞACIK”

Mirasımıza
sahip çıkıyoruz

Agora-Kadifekale-
Kemeraltı aksındaki tarihi
dokuyu bozmadan rehabilite
ederek bölgeyi çekim merke-
zi haline getirmek için
İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin
başlattığı İzmir
Tarih
Projesi’nde
çalışmalar
etap etap
devam edi-
yor. 19 alt
bölgeye ayrı-
lan tarihi aks-
taki yeni çalış-
maların odağında
bu kez Bahribaba,
İkiçeşmelik Caddesi,
Damlacık ve Değirmendağı
konut dokuları yer aldı.

Tarihi Havagazı
Fabrikası’nda düzenlenen 3.
etap çalıştayı, daha önceki
etap çalışmalarında olduğu
gibi yine her kesimi kucakla-
yan katılımcı bir anlayışla
düzenlendi.

Bahribaba, İkiçeşmelik
Caddesi, Damlacık ve
Değirmendağı çalıştayı,

alana yönelik durum tespiti,
haritalama, öneri operasyon
ve aksiyonların tanımlandığı
3 aşamada ele alındı. Dört

ayrı masada gerçekleş-
tirilen çalıştayda

elde edilen veri-
ler ışığında, söz
konusu alt böl-
gelerdeki tari-
hi mirası
korurken,
alandaki eko-
nomik ve sos-

yal yaşamı
canlandıracak

uygulama prog-
ramlarının geliştiril-

mesine ilişkin “operas-
yon planları” hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesi,
İzmir Tarih Projesi kapsamın-
da daha önce Oteller Bölgesi,
Havralar Bölgesi ve bu bölge-
leri birbirine bağlayan
Anafartalar Caddesi, Agora,
Kadifekale-Antik Tiyatro böl-
geleri arasındaki konut doku-
sunu içeren alt bölgelerle
ilgili operasyon planlarının
hayata geçirilmesi çalışmala-
rına devam ediyor.

Bu
ed

itö
ry

el
bi

rç
al

ış
m

ad
ır.
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Bornova Belediyesi 2016 yılında önemli fiziki yatırımları hayata geçiri-
yor. ‘İnsan odaklı belediyecilik’ anlayışıyla sosyal ve kültürel alanda
da pek çok çalışmanın planlandığı 2016’da bütçe vatandaşların talep-

leri ve ihtiyaçları doğrultusunda proje ve hizmetlere yönlendirildi. Sürekli
büyüyen ve gelişen Bornova’da bu yıl yeni belediye hizmet binasının proje
çalışmaları tamamlanacak.

İzmir’de futbol alanında en çok ihtiyaç duyulan yatırımlar arasında yer
alan Bornova Stadyumu’nun ışıklandırma sistemlerinin tamamlanacağı
2016’da Altındağ Spor Kompleksi de hizmet vermeye başlayacak. Yeni
yatırımlar da hızla hayata geçirilecek. Atatürk Mahallesi’nde, vatandaşların
en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biri olan ve geçtiğimiz aylarda yoğun
bir katılımla temeli atılan Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi bu yılsonunda
tamamlanacak. Bu kültür merkezi içindeki çok amaçlı salon düğün, nişan,
toplantı, konser, seminer gibi değişik organizasyonlar için kullanılabilecek.
Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi’nden sonra Pınarbaşı Kültür
Merkezi’nin de proje aşaması tamamlandı. Haziran ayında temellerinin
atılması planlanan Pınarbaşı Kültür Merkezi 1000 metrekarelik alana sahip
olacak ve çok amaçlı olarak hizmet verecek.

Kazım Dirik Mahallesi’nde çocukların hem eğlenip hem de çeşitli eği-
timler alabileceği ‘Çocuk Köyü’nün proje çalışmalarına bu yıl başlanacak.
Projesi yarışmayla belirlenecek Çocuk Köyü’nün içinde müze, atölyeler,
kütüphane, sergi ve konferans salonları olacak. 4 bin 800 metrekare alanda
oluşturulacak proje, yeşil alan düzenlemeleriyle de çocuklar için cazip bir
hale getirilecek. 2016 yılında Deprem Parkı yapımına da başlanacak.

YENİ PAZARYERLERİ VE SPOR SAHALARI
Bu yıl içinde Kızılay ve İnönü mahallelerinde iki pazaryerinin yapımına

başlanırken Işıkkent ve Naldöken’de iki futbol sahası yapılacak. Evka-3
Metro İstasyonu’nun yanındaki alanda yapılacak kültür merkezinin ise
proje çalışmaları tamamlanacak.

ENERGİE CİTİES BORNOVA’DA
Avrupa’nın en prestijli uluslararası yerel yönetim ağlarından biri olan

Energie Cities’in bu yıl ki genel kurulu ve yıllık toplantılarına Bornova
Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak. 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 EKİPLERİ
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 şekilde müdahaleler gerçekleştirecek. Bu ekiplerin bu
yıl 2 bin 800 değişik noktada çalışma yapması planlanıyor.

SOSYAL YARDIMLAR 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 aktivitelerden faydalanan kişi sayısı ise 2
bin 400’den 5 bin 750’ye çıkacak. Geçen yıl 4 bin 535 öğrencinin yararlan-
dığı BELGEM kursları ise bu yıl 5 bin 250 öğrencinin başarılı bir gelecek
hayalleri kurmalarına katkıda bulunacak. Gençlik Merkezi’nden Dost Kart
sahibi 3 bin 750 öğrenci yararlanmaya devam ederken, Bornova
Belediyesi’nden farklı alanlarda sosyal destek alan kişi sayısı 228 bine ula-
şacak.
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SAĞLIĞA YATIRIM
Sağlık İşleri Müdürlüğü 2016 yılında ‘Gebe

Bebek Lohusa Bakım Hizmeti’ için yaklaşık 8
bin 500 ev ziyareti gerçekleştirecek şekilde plan-
lama ve hazırlıklarını yaptı.

‘Yaşlı Bakım Hizmeti’ için 7 bin 500 ev ziya-
reti gerçekleştirecek. Halk sağlığını korumaya
yönelik eğitimlerin sürdürüleceği 2016 yılında 2
bine yakın kişinin bu hizmetten faydalanması
planlandı.

Diş sağlığından, üreme ve çocuk sağlığına,
evlilik öncesi danışmanlık hizmetinden, koruyu-
cu ruh sağlığı eğitimlerine kadar pek çok çalışma
yapılacak olan 2016’da bu hizmetlerden toplam
20 binden fazla Bornovalının faydalanması plan-
lanıyor.

YENİ YEŞİL ALANLAR
2016 yılında 10 bin metrekarenin üzerinde

yeni yeşil alan oluşturulacak. Yeni parkların
yapımı için de çalışmalar sürdürülecek. Ayrıca
28 park tamamen yenilenecek. Yılsonunda yeni
çalışmalarla birlikte ilçedeki yeşil alan ve parkla-
rın metrekaresi 1 milyon 937 bin metrekareye
ulaşacak.

BBŞT’DEN 18 OYUN
Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT)

2016 yılında ana kadro ve kursiyer çalışmaların-
dan oluşan 18 oyunla seyirci karşısına çıkacak.
Geçen yıl 20 bin seyirci sayısına ulaşan BBŞT’nin

2016’da 24 bin seyirci sayısına ulaşması bekleni-
yor.

TARIMA DESTEK
Tarımsal kalkınmanın sağlanmasına destek

olmak için pek çok projeyi hayata geçiren
Bornova Belediyesi, 2016 yılında Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla Bornova’nın
eskiden köy olan yerleşimlerinde destek faaliyet-
lerini sürdürecek. Bu yıl 2 binin üzerinde meyve
fidanı çiftçilere dağıtılacak, 100’den fazla köylü-
ye üretim yaptıkları alanlarla ilgili eğitimler veri-
lecek.

ÇEVRE DUYARLILIĞI İÇİN
ÇALIŞMALAR

Bornova sınırları içindeki 15 bin öğrenciye
kendi okullarında çevre bilincinin kazandırılması
amacıyla eğitimler verilecek. Atık yağların top-
lanması çalışmalarında 2016’da 40 bin litre hede-
fine ulaşılması bekleniyor.

KADINLAR İÇİN ÖZEL
HİZMETLER

2016 yılında kadınlara yönelik olarak düzen-
lenmesi planlanan 40’ın üzerindeki kent gezisine
katılım sayısının 10 bine ulaşması planlanıyor.
Kadınlara yönelik 6 farklı mesleki eğitim kursu-
nun açılmasının planlandığı 2016 yılında, psiko-
lojik danışmanlıktan hukuki desteğe kadar pek
çok hizmet de verilecek.

Bornova Belediyesi’nin ödüllü eğitim projesi
‘Kent Aidiyeti’ seminerlerinde 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 çalışmaların
devam edeceği 2016’da bu çalışmalar ‘Bornova
İçin Fikirler’ (BİF) adı altında yeni yayınlarla
ilgililerine ulaştırılacak.

KÜLTÜR YILI
2016 Bornova’da kültür yılı olacak. 100’ün

üzerinde konser, panel ve söyleşi düzenlenecek.
Hobi ve beceri edindirme kurslarından 10 bin
kişinin yararlanması hedeflenirken, Bornova’nın
tanıtımına yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

PERSONELE EĞİTİM
Hizmet içi eğitime büyük önem verilen

Bornova Belediyesi’nde 2016 yılında personele
çeşitli konularda toplam 7 bin 500 saat eğitim
verilecek.

HERKES İÇİN SPOR
Bornova Belediyesi 2016’da 11 farklı spor

branşında 8 bin kursiyere eğitim verecek.

Kent tasarlanıyor

BORNOVA’DA 2016
YATIRIMLARLA GEÇİYOR

Bornova Belediyesi
2016 yılında da

ilçede en çok ihti-
yaç duyulan yatı-

rımları hayata
geçiriyor. Bu yıl

içinde
Doğanlar’daki

Bornova Stadyumu
Işıklandırma çalış-

maları, Atatürk
Mahallesi Kültür
Merkezi, Deprem
Parkı, Kızılay ve
İnönü Mahallesi

pazaryerleri,
Işıkkent ve

Naldöken futbol
sahaları yapılacak.
Yeni Hizmet Binası

ve Çocuk Köyü
proje çalışmaları
tamamlanacak.

Bornova Belediyesi
fiziki yatırımlar,

kültür, sağlık, spor
ve sosyal yardım

projelerine toplam
95 milyon lira kay-
nak ayırarak hiz-

met üretecek.
Avrupa’nın en

prestijli uluslarara-
sı yerel yönetim
ağlarından biri
olan Energie

Cities; bu yılki
genel kurulu ve

yıllık toplantılarını
1-3 Haziran tarihle-

ri arasında
Türkiye’de ilk kez

Bornova
Belediyesi’nin ev

sahipliğinde
yapacak.
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Bornova Belediyesi’nin, üniversite
öğrencilerine sosyal ve ekonomik ola-
rak destek olmak için başlattığı Dost

Kart Projesi büyümeye devam ediyor.
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın
seçim öncesi açıkladığı proje öğrencilerin
hayatını kolaylaştırıyor. Her geçen gün
daha çok öğrenciyi kapsayan projeden
yararlananların sayısı 5 bine ulaştı. 2 yıl
önce İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği ve Ege Üniversitesi işbirliği ile haya-
ta geçirilen proje sayesinde öğrenciler
esnaftan indirimli alışveriş yaparken
Gençlik Merkezi’nin imkanlarından da
ücretsiz yararlanıyor

Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve
Şifa Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan
Bornova’da öğrencilerin en büyük destekçi-
si Bornova Belediyesi oluyor. Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila’nın seçim
öncesi açıkladığı ve göreve başlar başlamaz
2014’te Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
ve Ege Üniversitesi işbirliği ile hayata geçir-
diği projeden yararlanan öğrencilerin sayısı

5 bine ulaştı.
Kısa sürede hayata geçirilen Dost Kart

uygulaması sayesinde gençler, ‘Dostkart’
amblemi olan esnaftan indirimli alışveriş
yapma imkanı bulurken, Bornova
Belediyesi’nin hizmetlerinden de öncelikli
olarak yararlanıyor. Ayrıca, Prof. Dr.
Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nde ücret-
siz olarak sunulan yemek, çay, çamaşır
yıkama, kütüphane gibi hizmetlerle hayat-
ları kolaylaşıyor.

Bornova Belediyesi üniversitelerin kayıt
dönemlerinde kampüslerde kurulan stant-
larla öğrencileri Dost Kart hakkında bilgi-
lendirerek kart sahibi olmalarını sağlıyor.
Öğrenciler, belirli aralıklarla fakültelerde
açılan başvuru masalarından ve Gençlik
Merkezi’nden Dost Kart’larını edinebiliyor-
lar.

Her şey ücretsiz
Gençlik Merkezi’nde Dost Kart sahibi

öğrencilere ücretsiz 3 çeşit öğlen yemeği ve
akşam çorbası veriliyor. Merkez içinde

oluşturulan
kütüphanede
ders çalışma
imkanı bulan
gençler gün boyu
çay, kahve ve
meyve suyu
ikramlarından
ücretsiz yararlanıyor.
Ayrıca merkez içinde
gençler için tabu, scrable,
jenga gibi zeka geliştirici
oyunların yanı sıra bahçedeki
masa tenisi ile satranç öğrencilerin keyifli
zaman geçirmelerini de sağlıyor.

Esnafla İşbirliği
Dost Kart kullanan öğrenciler Bornova

Belediyesi’nin anlaşma yaptığı 365 esnaftan
indirimli alışveriş yapıyor. Yüzde 10’dan
yüzde 50’ye kadar indirim yapan Dost Kart
amblemli işletmeler, Belediye tarafından
sürekli olarak kontrol ediliyor. Kurallara
uymayanlar ise sistemden çıkarılıyor.

Dost Kart
sahibi öğrenci
sayısının her
geçen gün art-
tığını ifade
eden Bornova

Belediye
Başkanı Olgun

Atila, "İlçemizde,
geleceğimiz olan

gençlerimize gerçek
anlamda sahip çıkmak

istiyoruz. Dost Kart Projesi'ni
bu amaçla hayata geçirdik. Projenin baş-

langıcından bu yana Gençlik Merkezi'nden
yararlanan öğrenci sayısı da arttı" dedi.
Dost Kart’ın öğrencileri esnaftan alışveriş
yapmaya yönlendirme konusunda da bir iş-
levi olduğunu söyleyen Başkan Atila, “Bir
üniversite kenti olan Bornova’da öğrencile-
rin esnaf ve vatandaşla iyi ilişkiler içerisinde
olması çok önemli. Dost Kart, bunun içinde
öğrenciye olduğu kadar Bornova’ya da
fayda sağladı” dedi.

2015 yılında Kazım Dirik
Mahallesi’nde Kadın ve Yaşam,
Mevlana Mahallesi’nde 23 Nisan,

Atatürk Mahallesi’nde ise Bialistok
Dostluk ve 30 Ağustos Zafer Parkı olmak
üzere dört özel parkın açılışını gerçekleş-
tiren Bornova Belediyesi, aynı süreçte 33
parkı baştan aşağı yeniledi. Böylece son 2
yılda tamamen yenilenen park sayısı 77
oldu. Aynı süreçte kente kazandırılan
yeni parkların sayısı ise toplam 19’a çıktı.
Son olarak Kazım Dirik Mahallesi
Yassıtepe Höyüğü yanındaki 6 bin 225
metrekarelik alana yapılacak parkla bir-
likte Bornova sınırları içerisindeki park-
ların sayısı 489 oldu. Bu parkların toplam
alanı ise 1 milyon 757 bin 489 metrekare-
ye ulaştı.

Zeminler kauçukla
kaplandı

Kentin dört bir yanındaki parklar
tamamen elden geçirildi, zeminleri kau-
çukla kaplandı. Pek çok parka yeni spor
aletleri ve oyuncaklar konuldu. Parkların
içerisinde yer alan basketbol sahalarının
zeminleri yenilendi, potaları değiştirildi.
İhtiyaç duyulan yerlerde perde duvarları
örüldü, bordür taşları döşendi. Duvar
üzeri korkulukları ve gölgeleme eleman-
ları yapıldı.

Yine son iki yıl içerisinde huzurevi,
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve

camiler gibi 95 adet kamu kurumuna
çeşitli yardımlarda bulunuldu. Bank, çöp
kutusu ve oyuncaklar konuldu.
Bitkilendirme, kum serilmesi, boya ve
kaynak işleri gibi çalışmalar yapıldı.

Yatırımlar 2016’da da
devam edecek

Bornova Belediyesi 2016 yılında 28
adet parkı kısmen ya da tamamen yenile-
yecek. Bu parkların dışında pek çok
parka yeni oyuncak ve spor aletleri konu-
lacak. Yeni park projeleri de hayata geçi-
rilecek. Park çalışmalarının yanısıra
mahallelerde tespit edilen başta Atatürk

Mahallesi, Karacaoğlan Mahallesi,
Yunusemre Mahallesi ve Işıklar
Mahallesi olmak üzere kamuya ait pek
çok alanda ağaçlandırma çalışmaları
yapılacak. Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila tüm çocuk ve kadınlara
yönelik projelerin öncelikleri arasında
yer aldığını belirterek, “Parklar, çocukla-
rımızın ve kadınlarımızın yoğun olarak
yararlandığı alanlar. Geleceğimiz olan
çocuklarımızın ve kadınlarımızın daha ile
vakit geçirmesi için parklarımızı yeniliyo-
ruz ve yeni parklar yapıyoruz. Göreve
geldiğimiz günden bu yana vatandaşları-
mızın taleplerine göre ihtiyaç duyulan
bölgelere parklar yaptık” diye konuştu.

BAŞKANOLGUNATİLA’NIN SEÇİMÖNCESİ AÇIKLADIĞI PROJE REKORAKOŞUYOR

Öğrenci
dostu kent

Bornova’da
hayata geçi-

rilen Dost
Kart projesi
hızla büyü-

meye devam
ediyor. Her
geçen gün

daha çok
öğrenciyi
kapsayan
projeden

yararlanan-
ların sayısı

5 bine
ulaştı...

DOST KART 5 BİN
ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Bornova
Belediyesi
Dost Market
ile iyiliğe
aracılık
ediyor

Bornova yeni parklarla daha da güzel
Daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışan Bornova Belediyesi, son 2 yılda 77 parkı
baştan aşağı yeniledi ve 19 yeni park yaptı. İlçe sınırları içerisindeki parkların sayısı 489 oldu.

Atatürk Mahallesi ve
Pınarbaşı’na yeni
Kültür Merkezi

İhtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan temizliğe, kırtasiyeden giysiye
ve yakacağa kadar pek çok temel ihtiyacını özgürce alabildiği Dost
Market, Bornova Merkez’de 2014 yılında hizmete açıldı. 2. şubesi
Altındağ’da açılan marketin 3. şubesi Doğanlar’da hizmete girdi. Dost
Market’in raflarında gıdadan temizliğe, kırtasiyeden giysiye her şey var.
Ayrıca vatandaşlar kışlık odun ihtiyaçlarını da Dost Market’ten temin
edebiliyor. Türk Kızılayı Bornova Şubesi’nde de destek olduğu Dost
Market’ten 4 bine yakın ihtiyaç sahibi yararlanıyor. Vatandaşlar gelirleri-
ne göre kartlarına yüklenen bakiyelerle dilediği gibi alışveriş edebiliyor.
Dost Market’ten yararlananlar belediye meclisinde her siyasi partiden
üyenin bulunduğu bir komisyon belirliyor. Hayırseverler, Türk Kızılayı
aracılığı ile Dost Market’e nakit olarak bağış yapabiliyor. Ailelerin yılda 8
kez ihtiyaç durumlarına göre belirlenen krediler yüklenerek ücretsiz alış-
veriş yapabildiği Dost Market’ten yararlanan hane sayısı 2015 yılı sonun-
da 3 bin oldu. Ayrıca ulaşım sorunu yaşayan 82 vatandaşın talepleri doğ-
rultusunda hazırlanan yardım paketleri de elden ulaştırıldı.

Bornova Belediyesi’ne başarı plaketi
UNICEF, İçişleri Bakanlığı, Türkiye

Belediyeler Birliği, UCLG-MEWA, WALD ve
IKEA Türkiye ortaklığında hayata geçirilen
'Çocuk Dostu Şehirler' projesinin kapanışı
İstanbul'da düzenlenen törenle yapıldı.
Çocukların kentsel yaşam alanlarındaki ihti-
yaçlarını karşılamak ve daha iyi şartlarda
yaşamalarına destek olmak amacıyla haya-
ta geçirilen projenin kapanış töreninde
proje kapsamında yaptığı çalışmalardan
dolayı başarı gösteren proje ortağı beledi-
yelere teşekkür plaketi verildi. Bornova
Belediyesi adına verilen plaketi Bornova
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin
Hamamcılar aldı.

Toplantıda yapılan eğitimlerde; “Çocuk
Dostu Şehirler Çevresi ve Yapı Taşları,
Toplum Temelli Kent Analizi için Gereçler,

Gençliğin Katılımı Anketler ve Analizler,
Toplum Temelli Analizlerden Yararlanmak,
Stratejik Plan ve Bütçe ile Tematik
Faaliyetler konuları ele alındı.

Faaliyetlerin devam ettirileceğini ifade
eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila,
kent yönetiminde “ortak akıl” yaklaşımına
çocukların en ileri düzeyde katılımını amaç-
ladıklarını söyledi. Başkan Atila, “Eğitimde
alternatif yöntemler uygulanması amacıyla
çocukların robot bilimi, otonomi, doğrusal
ve doğrusal olmayan kontrol ve otomasyon
teknolojilerini kullanmaları için fırsatlar
oluşturuyoruz. Teknik standartlar sunmayı
hedefleyen çocuk dostu donanımların yer
alacağı Yenilenebilir Enerji ve Mekatronik
Laboratuarı’nı çocukların hizmetine sunmak
istiyoruz” dedi.

Bornova Belediyesi 2016 yılında da fiziki
projeleri hayata geçirme konusunda hız kesmi-
yor. Geçen ay temeli atılan Atatürk Mahallesi
Kültür Merkezi’nden sonra Pınarbaşı Kültür
Merkezi’nin de proje aşaması tamamlandı.
Haziran ayında temellerinin atılması planla-
nan Pınarbaşı Kültür Merkezi 1000 metreka-
relik alana sahip olacak ve çok amaçlı olarak
hizmet verecek.

Bornova Belediyesi, Kültür Merkezi’nin
temelini yoğun bir katılımla attı. 1575 metre-
kare inşaat alanına sahip olan merkez, yaz
aylarının başında bitirilip hizmete açılacak.
Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi’nde 350 ve
280 kişilik iki çok amaçlı salon yer alacak.
Merkeze otopark da yapılacak.

Her yere eşit hizmet
İlçenin her noktasında proje ve hizmetler

ürettiklerini vurgulayan Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila, “Vatandaşlarımızın ve
özellikle de çocuklarımız ve kadınlarımızın en
iyi şekilde faydalanabileceği yeni alanlar oluş-
turuyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 45 mahalle-
mize hem fiziki, hem sosyal anlamda eşit hiz-
met götürmek için çalışıyoruz. Bu hizmetlerin
tamamını vatandaşlarımızın talepleri doğrultu-
sunda belirliyoruz. Ortaya koyduğumuz proje-
leri de stratejik planımız doğrultusunda hayata
geçiriyoruz” diye konuştu.

Çocuk dostu
kentten, Çocuk

Senfoni Orkestrası
Yaptığı çalışmalarla UNICEF’in ‘çocuk

dostu şehirler’ projesine seçilen Bornova
Belediyesi, Naldöken Kültür Merkezi’nde
yeni kurulan çocuk senfoni orkestrası için
Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile ‘Barış için
Müzik/İzmir-Bir Nota Bir Hayat’ ismiyle
müzik eğitim protokolü imzaladı. Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila ve İNCİ-
VAK Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci
Eren tarafından imzalanan protokol töre-
ninde küçük müzisyenler tarafından mini
bir konser de verildi. UNICEF’in Çocuk
Dostu Şehirler projesine seçilen Bornova
Belediyesi, ‘Barış İçin Müzik/İzmir - Bir
Nota Bir Hayat’ projesiyle müzik tutkunu
çocukların müzik eğitimine destek oluyor.
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30 Mart 2014'te gerçek-
leştirilen yerel seçimle-
rin üstünden, siyaset ve

polemikle dolu 2 koca yıl
geçti. Bu süreç içinde baş-
kanlık koltuğuna ilk kez
oturanlar heyecanını, koltu-
ğunu sağlam tutanlarsa tec-
rübesini ortaya koymaya
çalıştı.

Gelinen noktada hiçbir
belediye ve parti, 'yoğur-
dum ekşi' demiyor ama
CHP de, AK Parti de ken-
dini başarılı görürken, raki-
bini ise adeta yerden yere
vuruyor. Ben HABER için
çarpıcı açıklamalarda bulu-
nan CHP İzmir İl Başkanı
Alaattin Yüksel, “CHP'li
her belediyenin fark yara-
tan bir projesi var,
AKP'lilerin neyi var?” der-
ken, AK Parti İzmir İl
Başkanı Bülent Delican ise,
CHP'li ilçe belediyelerini
eleştirirken, Büyükşehir'e
göndermede bulundu ve
“Balık baştan kokar” ifade-
sini kullandı.

Türkiye, son yıllarda gerçekleştirme-
ye çalıştığı sanayi ve dış ticaret
hamlesinden verim almak adına

çabalarken, çevresel ve küresel faktör-
lerse, ülkemizin karşısında birleşmişçe-
sine zorluk üstüne zorluk çıkarıyor.

Dünyada hiçbir başarılı ülke yoktur
ki komşularıyla ticari ilişkileri zayıf
olsun. Zira ticaretin en karlı hali, lojistik
masraflarını minimuma indirip yakın
mesafede gerçekleşen halidir. Ancak
Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberine
bakınca, durumun ne kadar zor olduğu-
nu görmek mümkün. Türkiye'nin çepe-
rinde Yunanistan, Bulgaristan,
Ukrayna, Rusya, Ermenistan,
Gürcistan, İran, Azerbaycan, Irak,
Suriye, KKTC ve yine KKTC faktörü
gözönüne bulundurulduğunda Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi bulunuyor.

12 ülkenin içinde bugün KKTC ve
Azerbaycan dışında Türkiye'nin doğru-
dan güvenli liman olarak gördüğü bir
ülke yok. Rusya ile yaşanan uçak ve
Suriye krizi nedeniyle ticari hacimdeki
sıkıntı ortada. Bir tık güneye indiğimiz-
de bizi karşılayacak ülke olan Ukrayna
ise her ne kadar toparlanmaya çalışsa
da Rusya'dan yediği ağır darbenin ve iç

savaşın izlerini, ekonomisinde daha çok
uzun süre taşıyacak. Bulgaristan'a varıl-
dığındaysa Rusya'nın desteklediği bu
ülke ile de ilişkiler istenen seviyede
değil.

Balkan havasının,
Akdeniz iklimiyle buluş-
tuğu Yunanistan ile tica-
ri ilişkilerse iki ülke
arasındaki kapanmaz
güven yarasından ve
psikolojik teyakkuzdan
dolayı bir türlü güldü-
ren düzeye ulaşmıyor.
Adaya bakıldığında
Güney Kıbrıs ile siyasi orta
yolun bulunamayışı da sanayi-
ciyi yormakta. KKTC ise
Türkiye'nin küçük bir ili kadar olan
nüfusu ve içinde bulunduğu koşullarıy-
la, ihracatçıyı heyecanlandırmıyor.

Ortadoğu ise Türkiye için tam bir
kaos niteliğinde. Suriye'de yaşanan iç
savaşın, sadece mülteci boyutunun fatu-
rasını milyarlarca dolar olarak ödeyen
Türkiye'nin, bu ülkedeki ticari kaybıysa
tahmin edilenin çok çok ötesinde. Irak'a
bakıldığında da Saddam Hüseyin'in dev-
rilmesi sonrası hem Kuzey Irak Bölgesel

Yönetimi, hem de Bağdat ile kurulan
ticari yakınlıktan artık eser yok. İran ile
kurulan mezhepsel ilişki ve bunun
Rusya'ya kadar uzanması, Bağdat yöne-

timiyle Ankara'nın arasını açtığı
gibi Türk inşaat firmalarının

da Bağdat'tan iş alamama-
sıyla sonuçlandı.

Bunların peşine İran,
Azerbaycan, Ermenistan
ve Gürcistan ile ticari
ilişkilerimize de değin-
mek gerekir. Ambargosu

kalkmış bir İran, dokun-
mayı bilene fırsat, bilmeye-

ne hezimet olabilir.
Gürcistan, Rus yasaklarının

yumuşak karnı olarak Türk ihracatçısı
olarak her zaman gereklidir.
Ermenistan, Türk mallarını dolaylı yol-
lardan temin eden önemli bir pazar
konumundadır. Azerbaycan ise Türkiye
için iyi ki vardır.

Petrol fiyatları şanssızlığı
Brent petrol fiyatların 30 doların

altını test ettikten sonra yeniden 40
doları görse de, yaşanan düşüş Türk
sanayicisi ve ihracatçısını memnun

etmek yerine yalnızca devleti sevindirdi.
Yüksek vergiler nedeniyle, petrol fiyat-
larının düşmesinde sevinemeyen dış
ticaret camiamız, kara tablonun en
bahtsız kesimini oluşturuyor.
Türkiye'nin ticaret hacminin yüksek
olduğu petrol üreticisi ülkelerin, birer
birer düşen fiyatlardan etkilenmesi, sek-
töre de darbesini sert vurdu. Yakıt fiyat-
larındaki vergiler nedeniyle, özel sektö-
rün önü açılmazken, dış talebin azalma-
sı, arz fazlasına, arz fazlası da firmaları-
mızın kendi iç krizleriyle sonuçlandı.
Nitekim Suudi Arabistan'a 2012 yılında
3 milyar 676 milyon dolar olan ihracatı-
mız, 2,5 milyar dolara kadar düştükten
sonra bugün yeniden kendini toparla-
maya çalışıyor. Aradaki 1 milyar dolar-
lık farkın ne kadar ciddi olduğunuysa
görmemek ve Türk sanayicisinin yakın-
masını duymamak mümkün değil.
Halihazırda bugün sanayici üst perde-
den isyan etmiyorsa, bunun yegane
dayanağı da nüfusta hafif, pahada ağır
Katar ve BAE pazarlarıdır. Bölgesel
kriz tablosunun çözümüyse, topla tüfek-
le savaşmayı bırakıp, bugün Avrupa'nın
yaptığı gibi komşunun pazarına mal
sokmanın önemini anlamaktan geçiyor.

Ekonomiyi ve dış
ticareti sokak
diliyle konuşur-
sak, “Türkiye iyi
de çevresi kötü”
diyebiliriz. Zira
komşularımızda
yaşanan sorunlar
ve ilişkilerimizin
tek cümlelik
özeti budur.
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2014'teki seçimlerin üstünden geçen 2 yıl, seçim polemiklerini neredeyse hiç dindirmedi.
AK Parti ve CHP arasındaki büyük rekabetin arkasında ise 2019 hesapları yatıyor.

Eğer bir çocuk…

Tam bir bahar havası yayıldı ortalığa. Kırmızı
gelincikler çıktı. Yol kenarındaki papatyalar
insana yaşama sevinci veriyor.

Ağaçlar canlandı. Güneş içimizi ısıtıyor. Ama
bazen bütün bu güzellikler arasında; insan “mas-
keli bir toplumda” yaşadığı duygusuna kapılabili-
yor nedense…

İnsanlar içlerinden geldiği gibi değil de, genel-
de başkalarının istediği gibi yaşıyorlar sanki… Her
gün paylaşılan ve dağıtımı yapılan yeni roller…

Sürekli makyaj tazeleyen insanlar…
Makyaj tazeleyen bir toplum…
Değişen maskeler; duruma göre takılan mas-

keler…
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Yarın ölebilecekmiş gibi, zamanı anlayarak
yaşamak…

Yaşamı tanıyarak, severek, hissederek yaşa-
mak…

Belki de kendimizi bilerek yaşamak…
En önemlisi kendimizi adım adım tanıyarak…
Yaşamak… Bir ömrü güzelliklere adamak…

İyilikler ile yaşamak…
Bizdeki klasik anlatımla; adam gibi adam

olmayı öğrenerek yaşamak...
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Yüzlerce kadın, yüzlerce erkek…
Yüzlerce çocuk…
Hep düşünür ve kendimle de hesaplaşırım;

acaba iyi anneler, iyi babalar olabiliyor muyuz,
diye… Bu soruyu, sık sık mutlaka sormalıyız ken-
dimize.

Çünkü çocuklarımız, bizim onlara kattıkları-
mızla şekilleniyorlar.

Bakın çocuk yazarı ve psikolog Ann Landers,
neler söylemiş bir zamanlar bu konuda.

Gerçekten çok çarpıcı:
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“Eğer bir çocuk kavga ve gürültü içinde yaşar-
sa kavgacılık öğrenir…

Eğer bir çocuk korku içinde yaşarsa korkmayı
öğrenir….

Eğer bir çocuk daima ona acıyan insanlarla
beraber yaşarsa, kendisini zavallı hissetmeyi öğre-
nir…

Eğer bir çocuk kıskançlık içinde yaşarsa, nef-
ret etmeyi öğrenir…

Eğer bir çocuk cesaret ve heyecana değer
verilen bir çevrede yaşıyorsa, kendine güvenmeyi
öğrenir…

Eğer bir çocuk övmeyi bilen insanlarla bera-
ber yaşarsa, başkalarını da takdir etmeyi öğre-
nir…

Eğer bir çocuk sevgi içinde yaşıyorsa, sevme-
yi öğrenir…

Eğer bir çocuk kendini adam yerine koyan bir
çevrede yaşıyorsa, hayatta erişmek için çalışmaya
değer bir amacı olmasını öğrenir…

Eğer bir çocuk dürüst hareket eden insanlar
içinde yaşarsa, adaletin ne olduğunu öğrenir…

Eğer bir çocuk sözlerine güvenilir insanların
içinde yaşarsa, hakikatin ne olduğunu öğrenir…

Eğer bir çocuk açık kalpli, güler yüzlü ve anla-
yışlı insanların arasında yaşarsa, dünyanın gerçek-
ten yaşamaya değer, güzel bir yer olduğunu öğre-
nir…”
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Öyle değil mi? Çocuklar, gördüklerinin izlerini
sürüyorlar yaşamda da…

Bunca kayıp, bunca yitim, bunca istismar…
Dünyamız, insanlık aslında ne çok güzelliğe

layık…
Bu yazıyı yazarken, Gündüz Vassaf’ın

Cehenneme Övgü adlı kitabında aktardığı,umutla
baharı bekleyen bir İngiliz madenci çocuğunun,
kısa ama derin anlamlı öyküsü geldi aklıma:
Çocuk annesine sorar:

-Anne üşüyorum, sobayı yakamaz mısın?
Anne yanıtlar:
-Kömürümüz yok oğlum.
-Neden?
Çünkü paramız yok.
-Neden?
-Çünkü baban işini yitirdi.
-Neden?
-Çünkü madende kömür fazlası var.
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Evet, bahar geldi ve biz ona rağmen üşüyo-
ruz…

Ve zaten; “Üşüyorsa mesela çocuklar bahar-
da ve oyuncakları alınmışsa ellerinden zamansız...
Üstelik her mevsim, üşümeyi hak etmez mi bu
dünya?”

“AKP'li belediyeler çivi bile çakamıyor”
CHP İzmir İl Başkanı Alaattin

Yüksel, AK Partili belediyelerin hizmet
ve proje üretmediğini söyledi. Yüksel,
“AKP'li belediyeleri izliyoruz. Onların
olduğu ilçelerde, arkalarında iktidar
gücü olmasına ve hiçbir projelerinin
engellenmemesine rağmen, her türlü
desteğe rağmen kendi başlarına bir
çivi çaktıklarını biz görmedik. Bir par-
lama olur mu diye bakıyoruz ama
olmadığını görüyoruz. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, 22 CHP'li ilçe
belediyesinde ne yapıyorsa, AKP'li
belediyelere de en az aynısını yapıyor.
Kısa geçmişte Menderes ve Torbalı'da
açılışlar yapıldı. İZBAN'ın Torbalı'ya
uzatılması en büyük hizmet oldu.
Ödemiş'te yine büyük hizmetler yapılı-
yor. İlçe belediyelerinin de herhangi
bir yatırımını görmedim. Kamuoyunu
yanıltmakta AKP'li politikacıların eline
kimse su dökemez. Büyükşehir tarafın-
dan yapılanları kendilerinin yaptığını
iddia ediyorlar. Kuş Cenneti ile ilgili
yaşananlar ortada. İZKA'nın parasını
bile İzmir Büyükşehir Belediyesi ödü-
yor. İzmir AKP öncesi kamu yatırımları-
nın yüzde 6'ını alırken, şimdi yüzde 3'e

düştü. Halkımız bunu mutlaka değer-
lendirmeli.” dedi.

AK Partili belediye başkanlarından
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut
Badem'in, kendilerine bazı söylemle-
riyle haksızlık yaptığını dile getiren
Yüksel'in en çarpıcı ifadeleriyse MHP'li
Aliağa Belediyesi'ne yönelikti. Yüksel,
“Aliağa, en çok sorunun yaşandığı
belediye. İdeolojik, etnik ve mezhepsel
gerekçelerle işten çıkarmaları gördük.
MHP'li Aliağa Belediyesi ile AKP'li
belediyelere göre daha çok sıkıntı yaşı-
yoruz.” dedi.

Partisine bağlı belediyelerin başarı-
lı olduğunu söylemeyi ihmal etmeyen
Yüksel, CHP'li belediyeler üstünden de
yine AK Parti'ye yüklendi. Yüksel,
"CHP'li belediyelerin hepsi proje fabri-
kası gibi çalışıyor. Gençlerimiz aktif ve
dinamik çalışırken, yaşı büyük olanlar
da tecrübelerini gösteriyor. Standart
işlerin yanında bakıyorsunuz
Bornova'da stat, down kafe ve dost
kart, Buca'da pırlanta merkezi,
Karşıyaka'da filizler, Konak'ta semt
evleri var, AKP'li belediyelerin elle
tutulur hangi projesi var?” dedi.

“CHP'liler İzmir'i ağlama duvarına çevirdi”
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent

Delican, CHP'li belediyelerin 2 yıl
sonundaki hizmet açıklamalarına
tepki gösterdi. Delican, “CHP'li bele-
diyeler bir şeyler yaptıklarını söylüyor-
lar ama bunu bizim değerlendirme-
mizden çok, arabasına atlayıp yola
çıkan halkımız çok daha iyi değerlen-
diriyor. Belediyeye su parası ödemeye,
imar almak için gittiklerinde değerlen-
diriyorlar. Bunun muhatabı halkımız-
dır. İzmir'de işler iyi gitmiyor.

Belediyecilik açısından 2 yılın
sonunda elle tutulur hiçbir proje göre-
miyoruz. Günlük yaşam kolaylaşmı-
yor, temel sorun ulaşımda sorunlar
katlanarak büyümeye devam ediyor.
2014'te biten ulaşım master planını
yenileyemedikleri için başta ulaşım
olmak üzere birçok sorun devam edi-
yor. Söylediklerini yapmadıklarını
görüyoruz. 14 yıldır İzmir'i ağlama
duvarına çevirdiler.” dedi.

Hedefine İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da
alan Delican, “Geçtiğimiz gün Aziz
Bey yine İzmirlilerin karşısına çıkıp
ağlamaya devam etti.

Ortak projelerde ortağını suçlaya-
cak kadar şaşırmış bir belediye başka-
nı var. İZBAN ortak olarak yapılmış
bir proje. En son buna Torbalı da
dahil oldu ve buna 'Biz yaptık' diyor-
lar. Biz diyoruz ki birçok şey hayata
birlikte geçirildi.

Gerçekleri saklayıp prim elde
etmeye çalışmaları onları halkın
gözünde küçültüyor. Tramvay yapa-
caklarını söylediler, yapboz tahtasına
döndü. Hala şehrin ihtiyacını karşıla-
mış değiller. Statlar konusunda frene
basa basa işi ideoloji ve siyasete dök-
tüler.

Halkın derdiyle dertlenmedikleri
için kendilerine kılıf bulmaya çalışı-
yorlar. Büyükşehir'deki sorunlar ilçe-

lerde de var. Balık baştan kokar. İzmir
son model araba gibi dursa da direksi-
yonda önünü göremeyen bir yönetim
var.” dedi.

“Daire başkanları
ilçeleri tanımıyor”

AK Partili belediyelere Büyükşehir
tarafından üvey evlat gibi davranıldığı-
nı söyleyen Delican, “Aziz Bey, 'Ne
yapmadım?' diyor ama ilçe belediye
başkanlarımızla hangi konuda muta-
bakat sağlıyor? Daire başkanları bu
ilçeleri yeterince tanımıyor.

Tüm zorlama ve engellemelere
rağmen AK Partili belediyeler ciddi
çalışmalar içindedir. Bakın
Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm başlı-
yor. Torbalı'da Fetrek Çayı için çok
önemli bir proje yapıldı. AK Parti'nin
yönettiği 7 belediyenin AK Parti önce-
si 2 yılına ve bu son 2 yılına baktığı-
mızda farkı görüyoruz.” dedi.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Genelde halk arasında romatizma
deyince yaşlı insan profili akla
gelir. Ama yapılan araştırmalar bu

tezi çürütüyor. Çünkü çocukluk çağın-
dan, yaşlılığa kadar geniş bir yelpazede
görülebilen hastalığın ayrıntılarını Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
ve Romatoloji Bilim Dalı Uzmanı Prof.
Dr. Kenan Aksu'dan aldık.

�� Romatizma halk arasında genellik-
le yaşlı hastalığı diye bilinir? Bu doğru
mu?

Romatizmal hastalıklarda çoğunluk
grup erişkin yaş grubunda, orta yaş ve
üzerinde olmasına rağmen çocukluk
çağında da olabiliyor. Geniş bir yelpaze-
de değerlendirmek lazım ama baskın
olan grup 20 ila 50 yaş grubu arasında. 

�� Ülkemizde obeziteyle mücadele de
başladı. Kilo bu hastalıkta da dezavantaj
mı?

Kilo da eklemler üzerinde ağırlaştırı-
cı, taşımasını engelleyici baskı unsurla-

rından bir tanesi. Eğer yandaş
bir hastalığı varsa tuzu

azaltması, kilo sorunu
varsa kiloyu azaltıcı
kalorisi düşük bir
diyetle beslenmesi
gerekiyor. Ülkemiz
tuz tüketiminde şam-
piyonluğu elde etmiş
vaziyette dünyada.  

�� Yaşamımıza
hareket kat-

mak has-
talı-
ğın

tedavisinde ne kadar rol oynuyor?
Eğer kişinin mevcut romatizmal has-

talığı eklemleri kullanmasına olanak
veriyorsa mutlaka spora özendirmek
lazım. Bizim ülkemizde romatizma hasta-
larının yapabileceği en iyi spor yürüyüş-
tür. 45 dakika - 1 saatten az olmamasını
öneriyoruz. Omurga romatizması olan
hastaların da yüzmeye teşvik edilmesi
lazım. 

�� Kas yapısıyla kalp arasında nasıl
bir bağlantı var?

Vücudumuzun en önemli kasları
kalça ve diz arasındaki kaslardır. Sonra
diz ve ayak bileği arasındaki kaslardır.
Bu kaslar yürüyüşle gücünü koruma
durumuna girer. Yürümeyen, kullanılma-
yan kaslar zayıflar. Zayıflayan kaslar ile-
riki dönemlerde kalp sağlığı sorunları
ortaya çıkartır. Aslında kalçayla diz ara-
sındaki kas ve diz-ayak bileği arasındaki
kas arasında kalple görünmez bir bağ
vardır. Bir kişinin bu kasları ne kadar
zayıfsa kalp sorunları o kadar fazla orta-
ya çıkar. 

�� Şu dönemde biliyorsunuz artık
çocuklar sokaklarda oynayamıyorlar.
Hemen hemen hepsi bilgisayar başında
evde vakit geçiriyorlar. Aileleri bu konu-
da bilgilendirmek için neler söyleyebilir-
siniz?

En önemli şeylerden bir tanesi çocu-
ğun spora özendirilmesi. Çocuğun spora
özendirilebilmesi için de anne babanın
hayat tarzı değişikliği sağlaması gereki-
yor. Çocuğun kahramanı anne babadır.
Anne baba ne yaparsa çocuk ileriki haya-
tında onu yapar. İnsanoğlu başlangıçtan
itibaren anne babasını taklit ederek gel-
miştir. Mümkün olduğunca sağlıkla ilgili
doğru şeyleri anne baba çocuğuna vere-
cektir. Sigaradan uzak duracak ki çocuk
sigarayı görmesin. Çünkü kahramanı
elinde sigara görüntüsüyle beynine
kazırsa çocuk ileride sigara içecektir.

Önce evde anne
babanın spor yapıyor
olması lazım. Daha
sonra her çocuk için
farklı egzersizler olabi-
lir. Body bulding gibi
vücut geliştirmeleri spor
olarak görmüyorum.
İster masa tenisi, yürü-
yüş, basketbol bunun
kendi içinde bir ritminin
olması lazım ki sporun o
zaman belli bir faydası
olur. 

�� Bu hastalıkta sigara
nasıl bir rol oynuyor?

Özellikle romatoid art-
rit dediğimiz romatolojinin
var oluş nedenlerinden bir
tanesi olan bir hastalığımız
var. Romatoid artritte çok
ciddi sigara etkilenimi söz
konusu. Sigara içenlerde
romatoid artritin yaptığı eklem
problemi, eklem romatizması
belirgin bir şekilde fazlalaşıyor.
Hastalığın vitesini yükseltiyor,
daha ağır seyretmesine ve
eklemlerdeki hasarın fazlalaşma-
sına sebep oluyor. Bu bilimsel
olarak da kanıtlanmış bir şey.
Sigara kullananlarda bir başka
romatizmal hastalık grubumuz
var. Omurga romatizmasında da
omurganın eğilmesiyle bir hasta-
lık sonucu doğurabiliyor. Bunun
en güzel örneği halk arasında
bilinen Suna Pekuysal ve deprem
dede hastalığı. İşte bu omurgada-
ki eğrilmenin daha hızlanmasına
sebep olan bir faktör sigara. Bu
yüzden bizim bağ dokusu hasta-
lıkları ve omurga romatizması
hastalıkları her ikisinde de çok
kötü yönde etkileniyor. 
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Son zamanlarda sık sık; revaçta
olan bitki çaylarının sahtelerini
üretip satarak insan sağlığıyla

oynandığına dair haberler duyduk.
Bu durum herkesi korkuttu. Biz de
bu sorununun nasıl ortaya çıktığını
ve sahte bitkileri nasıl gerçeğinden
ayırabileceğimizi Tüm Aktarlar ve
Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik
Bitki Yetiştiricileri Derneği (TAB-
DER) İzmir Temsilcisi Hacer
Tuğcu Dilmaç'a sorduk. Dilmaç,
sahteciliğin artmasını bilinçsiz tüke-
tim ve kişilerin de ucuz olduğu için
merdiven altı üretime yönelmesinin
sebep olduğunu belirtti. 

12 senedir aktar olan Dilmaç,
bu işe ilk önce ticaret amacıyla
başladığını ancak daha sonra
aktarcılığın tamamen sağlıkla
alakalı olduğunu ve para
kazanmak isterse işin

içine sahteciliğin
gireceği-

ni

söyle-
di.
Dilmaç,

“Karabiber
eskiden doğu-

dan kaçak yol-
larla da ülkemize
giriyordu. Ancak
terör olaylarından
dolayı artık gire-
miyor. Bu yüzden

karabiberin fiyatı arttı.
Karabiber pahalılaşınca değir-

menler ortadan kalktı. Herkes
toz karabiber satıyor. Ben 12 yıldır

karabiberi tane olarak alıp ayıklayıp
müşterimin gözünün önünde değir-
mende çekerim. Ancak benim ayık-
layıp attığım kısmı ve çörek otunu
karıştırarak değirmende çekip
insanlara karabiber diye satanlar
var. Bir başka sahtecilik örneği ise
zencefilde yapılıyor. Az miktarda
zencefilin içine çokça mısır unu
karıştırıp zencefil diye halka satı-
yorlar” dedi.  

Televizyonda ve internette bazı
ürünler hakkında yapılan abartılı
sunumlarının da halkı yanılttığına
değinen Dilmaç şöyle konuştu:
“Televizyonda yapılan bitki haber-
lerinde daha bunu anlatan doktor
eve gitmeden müşteriler elinde
yarım yamalak yazdığı bilgiyle bizde
soluğu alıyor. Örneğin goji berry,
ilk 4-5 sene önce çıkmıştı.
Toptancım getirdi ve 'zayıflamak
için muhteşem bir bitki yakın
zamanda bunu soracaklar reklamla-
rı çıkacak' dedi. Önce malı getiri-
yorlar sonra reklamlar çıkıyor. Ben

de alıp sattım. Ancak faydasını
gören bir kişiye bile rastlamadım.
Kişi 'Ebru Şallı da bunu kullanıyor-
muş' diye geliyor. İyi de ben onu hiç
kilolu görmedim ki sen bunu goji
berrye nasıl bağlarsın.”

“BAHARAT
STOKLANMAMALI”

Baharatın alınması kadar
korunmasının da çok önemli oldu-
ğunu belirten Dilmaç aktarların
baharatı taze taze alıp satması

gerektiğinin altını çizdi.
Dilmaç “Bu alanda ürünü
ucuz bulunca alıp stoklaya-
mazsınız. Başka bir şey olsa
stoklayıp fiyatı artınca satar-
sın. Ancak baharat öyle bir
şey değil, bozulur. Firesi çok-

tur. Taze taze alınıp satılmalı.
Son kullanma tarihine çok dikkat

edilmesi gerekir. Açıkta satılan bit-
kiler havayla temas etmemeli.
Hemen poşetlenmeli. Güneşle asla
teması olmamalı. Bunlara ilk başta
satıcının dikkat etmesi gerekir.
Ancak tüketici ürünü aldıktan
sonra da dikkat etmeli. Tüketici
alıp atıyor çekmeceye, bir sene
sonra aklına gelince kullanmaya
çalışıyor. Ancak böyle faydasından
çok zararını görür.” dedi.  

Bitkilerin kullanım şekillerinin
de çok önemli olduğunu vurgulayan
Dilmaç sözlerine şöyle devam etti:
“Bitkiler çok masum şeyler değiller-
dir. Kullanım dozları, demleme
şekilleri çok önemli. Örneğin kök
bitkiler kaynatılmalı. Ihlamur ve
adaçayı karıştırılmamalı. İnternette
bitkilerin faydaları konusunda çok
fazla bilgi kirliliği var. Aynı bitki
farkı kişilerde farklı etkiler yapar.
Örneğin içerisinde biberiye ve
kekik olan çayları tansiyon hastala-
rının kullanması çok sakıncalı.
Zayıflamak isterken tansiyonuyla
oynar.”

Tüketicilerin düşük ücretli oldu-
ğu için sahte bitkilere yöneldiğini
belirten Dilmaç ayrıca kuruyemişçi-
lerin de baharat sattığını ve bu
durumun hem piyasada haksız
rekabete yol açtığını hem de sağlık
açısından doğru olmadığını şu söz-
lerle belirtti: Örneğin ceviz bütün
baharat kokularını çeker. Böyle bir
cevizin sağlığa faydasından çok
zararı olur.

Dilmaç poşet çay tüketmekten-
se bitkilerin kendisini alıp demle-
menin daha sağlıklı olduğunu belir-
terek “Bilinen bazı markalar dışın-
da sallama poşet çaylarının tüketil-
mesini pek önermiyorum.
Tüketiciler poşet çayı içebildiğini
fakat gerçek bitkiyi içemediğini söy-
lüyor. Gerçek bitki çok daha etkili.
Poşet çayın ne zaman paketlendiği-
ni, içinde ne olduğunu bilmek
mümkün değil. Uzun süre saklana-
bilen çaylarda koruyucu madde
bulunuyor. Kullanılan poşetin kali-
tesi de önemli. 2-3 TL'ye çaylar satı-
lıyor. Onların sağlıklı olduğunu
düşünmüyorum. Maliyeti o kadar
etmez. Kolaya kaçmamalıyız.” dedi.

Günümüzde 'alternatif tıp' olarak adlandırılan bitkilerle şifa bulma; bazı kötüye kullanım,
abartılı sunum ve denetimsizlikle birlikte sahtecilik sorunlarını da beraberinde getirdi.
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AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Etkili denetimler, sorumlu satıcılar ve bilinçli tüketicilerle bu sorunu alt
edebileceğimizi söyleyen Dilmaç bitki alırken nelere dikkat etmemiz gerek-
tiğini şu maddelerle sıraladı: ��  Bitkileri güvenilir yerlerden alın. ��  Son kul-
lanma tarihlerine muhakkak bakın. ��  Televizyonlarda çıkan herkese inan-
mayın. Bitkileri biraz araştırın. İnternette en azından bir kaç siteye birden
bakıp karşılaştırma yapın. ��  Sorgulayıcı olun. Bir baharatı asla sadece fiya-
tıyla değerlendirmeyin. ��  Aktarınıza aldığınız bitkiyi nasıl ve hangi dozda
kullanmanız gerektiğini mutlaka sorun. 

BİTKİ ALIRKEN NELERE 
DİKKAT EDİLMELİ?
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KORKULU RÜYASI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Bilim Dalı
Uzmanı Prof. Dr. Kenan Aksu, “Romatizmal hastalıklarda çoğunluk grup
erişkin yaş grubunda olmasına rağmen çocuklarda da olabiliyor” dedi.

BELİRTİLERİ: �� Kişide sabah tutukluğu olması �� Çoğunlukla küçük eklem-
lerde 30 dakikadan az olan iltihapsız eklem romatizmasıdır. �� İltihaplı bağ doku-
su hastalıklarında 1 saat ve üzerinde tutukluk olur. �� Kişi sabah kalktığında
eklemlerini açıp kapatamıyorsa ve 1 saatin üzerindeyse mutlaka doktora görün-
meli. �� Eklemlerde ağrı ve şişlik. �� Romatologun değerlendirmesi lazım.

BU DA 
SAĞLIK 
TERÖRÜ

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Prof.Dr. Kenan
Aksu

Hacer Tuğcu
Dilmaç

07.04.201614 sağlıkHABER

ROMATİZMA ARTIK ÇOCUKLARIN DA 

KORKULU RÜYASI
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1507.04.2016 karşıyaka HABER

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve
dar gelirli üniversite öğrencilerine
destek olmak amacıyla Karşıyaka

Belediyesi tarafından hayata geçirilen
“Karşıyaka’nın Filizleri’ni Geleceğe
Hazırlıyoruz - Her Apartman ile Bir
Öğrenci Okutuyoruz” projesi, belediye ve
halk işbirliğiyle hayata geçirilen en önemli
sosyal sorumluluk uygulamalarından biri
oldu. Apartman sakinleriyle sınırlı kalma-
yan proje; taksi duraklarından meslek
odalarına, belediye çalışanlarından muh-
tarlara kadar farklı kesimlerin de deste-
ğiyle hızla büyüdü. Burs verilen öğrencile-
rin sayısı 300’ü aştı.

ÜNLÜLERDEN KISA FİLM
Geçen yıl Avrupa Kamu Yönetimi

Enstitüsü tarafından “Avrupa’nın En İyi
Uygulanan Sosyal Sorumluluk Projesi”
seçilen Karşıyaka’nın Filizleri’ne,
Türkiye’nin sanat ve spor camiasının ünlü
isimlerinden de destek geldi. Aralarında;

Cem Yılmaz Arda Turan, Hadise, Zuhal
Olcay, Selçuk Yöntem, Haluk Bilginer,
Sıla, Engin Altan Düzyatan, Volkan

Konak ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu
40’a yakın ünlü isim, çektikleri tanıtım
filmi ile Filizler’e destek çağrısı yaptı.

Hazırlanan film, internette en çok ilgi
gören videolar arasına girdi.

HERKESE ÖRNEK OLSUN
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin

Mutlu Akpınar “Benim tek hedefim, insa-
na yatırım yapmak ve hem bireysel hem
de toplumsal mutluluğu yakalamaktır.
Karşıyaka’nın Filizleri, işte bu duyguları-
mıza hitap eden ve Türk halkının dayanış-
ma duygusunu ortaya çıkartan bir proje-
dir. Eğitim çağına gelmiş çocukların
maddi olarak zorlanmalarını kabul ede-
mezdik.

Bu sorunu çözmeliydik ve bir nebze de
olsa çözdük. Üniversite öğrencilerine burs
vermek bizim asli sorumluluğumuz olmalı
ve herkes örnek almalıdır. Biz
Karşıyaka’da, apartman yöneticilerinden
taksi duraklarına, muhtarlardan taşeron
işçilerimize kadar bir üniversite öğrencisi-
ne burs veriyoruz. Bu heyecanımız
Türkiye’yi saracak” dedi.

Türkiye’ye örnek olan Karşıyaka’nın Filizleri Projesi ile bir yılda 300’den fazla üniversite öğrencisine
burs desteği sağlandı. Avrupa’dan ödül alan proje, toplumsal dayanışmanın simgesi haline geldi.

Karşıyaka’nın Filizleri büyüyor

Karşıyaka
Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü bünyesin-
de hizmet veren Evde
Sağlık Destek Merkezi
(ESDEM); bir yılda 600
ihtiyaç sahibine şifa
taşıdı. 2 doktor, 1 sos-
yolog, 2 hemşire ve 2
sağlık personelinden oluşan ekip; evlerde
hastaların genel muayene, pansuman, yara
bakımı, kan basıncı ve şeker takipleri ile rutin

kontrollerini yaptı.
Gerek görülen hastalar
da hastanelere sevk
edildi.

Psiko-sosyal sorun-
ları olan hastalara psi-
kolog ve sosyolog des-
teği sağlandı.
Dezavantajlı ve engelli

hastası bulunan ailelerin de yararlanabildiği
hizmete ilişkin; (0232) 3662189 numaralı
telefondan bilgi alınabiliyor.

Sağlık hizmetleri evlere taşındı
Karşıyaka

Belediyesi, geçtiğimiz
Haziran ayında Girne
Kültürpark içerisinde
temeli atılan ve
Karşıyakalı efsane
güreşçi Muharrem
Candaş'ın adı verilen
çok amaçlı spor salo-
nunu, muhteşem bir törenle hizmete açtı.
Her yaşta ve her branşta sporu desteklemek
ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirten

Karşıyaka Belediye
Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar “Yeni
Muharrem Candaşlar
yetiştirmek için bu
salonu inşa ettik.
Karşıyaka Belediyesi
olarak; 4 yaşından 80
yaşına kadar herkese

spor yaptırıyor ve teşvik ediyoruz. Bu yüzden
Türkiye’nin ilk ve tek aktif şehriyiz. Biz yola
halkla çıktık ve halk için çalışıyoruz” dedi.

Karşıyaka’ya Çok Yakıştı

Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü
anlamlı etkinliklerle kutlayan Karşıyaka
Belediyesi, İzmir Körfezi'nin en büyük Türk
Bayrağı'nı Karşıyaka semalarına astı. 150 met-
rekarelik dev bayrağın göndere çekildiği tören
duygusal anlara da sahne oldu. Başkan
Akpınar "Hiçbir kuvvet, hiçbir baskı, hiçbir
oyun, içimizdeki Çanakkale Ruhunu yok ede-
meyecek" dedi. Mavişehir’deki Denizkızı
Parkı’nın içine; kromaj kaplı çelik konstrüksi-
yondan yapılan 50 metrelik gönder direği
çeken belediye, İzmir Körfezi’nin en
büyük Türk Bayrağı'nı da burada dalgalandır-
maya başladı. Karşıyaka Belediyesi, geçen yıl
da Çanakkale Anıtı’nın prototipini aynı parkın
içine dikmiş, Çanakkale ruhunu Karşıyaka’ya
taşımıştı.

KODA konserleri
büyüledi

Ocak 2015’te sanat yolculuğuna başlayan
Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, bir yıla onlarca
unutulmaz konser sığdırdı. Uluslararası klasik müzik
festivallerinde, Karşıyaka’nın adını dünyaya duyur-
du. Süpervizörlüğünü Prof. Rengim Gökmen, Sanat
Yönetmenliğini Hakan Şensoy, Müzik Danışmanlı-
ğını Oğuzhan Kavruk ve Sanat Koordinatörlüğünü
Teyfik Rodos’un yaptığı Karşıyaka Belediyesi Oda
Orkestrası (KODA), verdiği konserlerle klasik müzik
dünyasının yükselen yıldızı oldu. Türkiye’de bir ilçe
belediyesi tarafından sabit maaşlı olarak kurulan ilk
oda orkestrası olan KODA, dünyaca ünlü şef ve
solistlerle birlikte muhteşem konserlere imza attı.

Körfez'in en
büyük bayrağı
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Geri dönüşüm
seferberliği

Doğaya bırakılan ancak yeniden kullanımı
mümkün olan atıkların geri dönüştürülmesine yöne-
lik projeler üreten Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım
Mahallesi'nde Atık Getirme Merkezi açacak. Bin
600 metrekarelik kapalı alana sahip tesiste, belediye
ekiplerince toplanacak olan atıklar, mobilyadan
elektronik eşyaya, araç lastiklerinden plastiğe kadar
14 ayrı türde ayrıştırılacak. Proje sayesinde hem
doğa korunmuş olacak hem de atıklar yeniden üre-
time ve ekonomiye kazandırılacak. İnşaatı tamam-
lanmak üzere olan tesis, kısa süre içinde hizmete
girecek.

Yaşadığımız çevrenin her geçen gün kirlendiğini
belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar "Doğa dostu ve çevremizi koruyacak proje-
leri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Zararlı atıkların
doğadan temizlenmesi ve ayrıca yeniden üretime
kazandırılabilmesi için bu çalışmayı yaptık. Her yıl
tonlarca atık bu sayede bertaraf edilecek. Gelecek
nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek için
kalıcı önlemler almak zorundayız. Doğa dostu çalış-
malarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Nergiz Direniş Parkı’na
sihirli dokunuş

Karşıyaka’daki yeşil oranını artırmak
ve mevcut alanları geliştirmek adına pro-
jeler üreten Karşıyaka Belediyesi, Nergiz
Direniş Parkı’nı yenilemek ve daha
modern hale getirmek için çalışma başlat-
tı. Mahalle halkının istekleri doğrultusun-
da park içindeki ağaç ve yeşil alan oranı
artırılacak. Park; süs havuzları, özel ışık-
landırma sistemleri kent mobilyaları ile
Karşıyaka’nın yeni çekim merkezine dö-
nüştürülecek. 2 bin 500 metrekare arazi
üzerine kurulu olan parkta, zemini kauçuk
ile kaplanmış ayrı oyun grupları olacak.

Zabıtadan
kameralı denetim

Yaşlı ve engellilere
‘Evde Fatura’ hizmeti

Zabıta denetimlerinde şeffaflık ve güven duy-
gusunu artırmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi,
‘kameralı kayıt sistemi’ kurdu. Zabıta Müdürlüğü
ekiplerinin yaka üzerine yerleştirdikleri kameralar-
la denetimleri kayıt altına aldığı sistem; ilk etapta
8 kamera ile faaliyete geçti. Ekipler, kısa sürede
kentin farklı bölgelerinde onlarca ‘kameralı dene-
tim’ gerçekleştirdi. Hem sesli hem de görüntülü
olarak kayıtlar alındı. Kameralı denetim yapılan
Çarşı esnafı ve pazarcılar da uygulamanın ‘yerin-
de’ olduğu görüşünde birleşti. Denetimde şeffaflı-
ğın herkesin işine yarayacağını anlatan vatandaş-
lar, “Denetimlerin kaydedilmesi her iki tarafın da
yararına olacaktır. Olumlu buluyoruz ve destekli-
yoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, yalnız yaşayan 65 yaş üzeri
vatandaşlar ve engelliler için evde fatura ödeme
hizmeti sunuyor. Dışarı çıkmakta zorlanan, ulaşım
sıkıntısı çeken ya da sıra beklemek istemeyen yaşlı
ve engelli vatandaşlar; elektrik, su ve doğalgaz fatu-
raları için bu hizmetten yararlanabiliyor.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne
3994077 numaralı telefondan başvuruda bulunan-
ların adres bilgilerini alan ekipler, evlere giderek
öncelikle vatandaşın hizmetten yararlanmaya uygun
olup olmadığını tespit ediyor. Ardından da ekipler,
ödenecek fatura ile ücreti, makbuz karşılığında tes-
lim alıyor. Fatura yatırıldıktan sonra tekrar vatanda-
şın evi ziyaret edilerek, ödemenin yapıldığına ilişkin
belge teslim ediliyor.

Kadınlar üreterek güçleniyor
Karşıyaka Belediyesi Üretici

Kadın Kooperatifi sayesinde
kadınlar sosyal ve ekonomik
yaşamda daha aktif rol alıyor;
el emekleri kazanca dönüşüyor.

Karşıyaka Belediyesi tarafın-
dan kurulan Üretici Kadın
Kooperatifi, kısa zamanda 200
kadına hem para kazanma hem
de sosyalleşme imkanı sağladı.
Kooperatif çatısı altında üretim
ve satış yapan kadınlar, bu saye-
de; el emekleriyle aile ekonomi-
lerine katkıda bulunuyor.

Ücretsiz kurslar
Demirköprü

Mahallesi’ndeki belediyeye ait
müstakil binada faaliyetlerini
sürdüren kadınlar; gıda, takı
tasarımı, file örgü, ahşap boya-

ma ve çini gibi alanlarda üretim
ve satış yapıyor. Anneler Günü,
Sevgililer Günü gibi özel günler-
de kermesler düzenleniyor.
Festivaller, pazaryerleri ve çeşit-
li etkinliklerde stantlar açılıyor.
Kadınlar, internetten de sipariş
alarak kazançlarına katkı sağlı-
yor.

Kooperatif çalışmalarının
her aşamasında destekçi olmayı
sürdüren Karşıyaka Belediyesi
de etkinliklerde ikram edilen
yiyecekleri kooperatife sipariş
ediyor. Belediyenin ‘Hoşgeldin
Bebek Projesi’ kapsamında yeni
bebek sahibi olan ailelere hedi-
ye edilen çantalar için 2 bin adet
patik ören üretici kadınlar, bele-
diye hizmet binasındaki kafeter-
yanın işletmesini de yürütüyor.

Anıt’a sihirli dokunuşAnıt’a sihirli dokunuşAnıt’a sihirli dokunuşAnıt’a sihirli dokunuşAnıt’a sihirli dokunuş
Karşıyaka’nın simgesi
‘Kadın Hakları Anıtı’
baştan sona yenileni-
yor. 40 metreye yükse-
lecek olan Anıt, özel
ışıklandırma sistemiyle
Körfez’in her yerinden
görülebilecek.

Karşıyaka Belediyesi, Anayasa
Meydanı’nda bulunan “Atatürk, Annesi
ve Kadın Hakları Anıtı”nı yenilemek için
çalışma başlattı. Üzerinde Atatürk, anne-
si Zübeyde Hanım ve mermi taşıyan Türk
analarının yanı sıra öğretmen, hukukçu,
kimyager olarak tasvir edilen kadın hey-
kellerinin bulunduğu anıt; daha görkemli
ve modern bir görünüme kavuşturula-
cak.

40 metreye yükselecek
Karşıyaka Belediyesi’nin logosunda

da yer alan anıtın ve Anayasa

Meydanı’nın yenilenmesi için proje çizimleri
tamamlandı. 6 ay sürmesi planlanan çalış-
malar kapsamında, 15 metrelik anıt, 40 met-
reye yükselecek. Oturum alanı 85 metrekare
olacak. Etkili bir ışıklandırma ile Körfez’in
her yerinden görünmesi sağlanacak. Çevresi
düzenlenecek, tören alanı olarak kullanılan
kısım büyütülerek aynı anda daha kalabalık
topluluklara hizmet etmesi sağlanacak.

“Anlamı bugün daha derin”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin

Mutlu Akpınar, "Kadına yönelik fiziksel ve
psikolojik şiddet artarken, kadının yaşama
hakkı elinden alınırken, en temel hak ve
özgürlüklerine müdahalede edilirken, 43 yıl
önce Karşıyaka’da yükselen bu anıtın anlamı
bugün daha derindir. Anıtı yenileyerek, yük-
selterek, ışıklandırarak, çevresini genişletip
işlerliğini artırarak Türkiye’deki bu en büyük
yaralardan birine dikkat çekeceğiz. Kadın
Hakları Anıtı tamamlandığında çevresi daha
yaşanılır olacak, görkemi tüm İzmir’i etkile-
yecek. Amacımız, anıtını yükseltirken kadın
haklarını da artırmak ve geliştirmek" dedi.

Anıt’a sihirli dokunuş

Körfez'in en
büyük bayrağı

Karşıyaka'da
dalgalandı
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Tarım alanları-
nın; imar, konut,
turizm, sanayi ve
maden baskısı altın-
da olduğunu söyle-
yen Çiftçi, “Zeytin,
Türkiye için oldukça
önemli. Zeytin alan-
ları, 3543 sayılı
Zeytincilik
Kanunu'nun 20.
maddesine göre
korunmak zorunda. İzmir'de
OSB'ler kurulurken tarım faktörü
hiç düşünülmedi. Çok net söylü-
yorum ki Kemalpaşa'da bir katli-
am yapılmıştır. Birinci katliam
organize sanayi bölgesidir, ikincisi
lojistik merkezidir. Bizim artık
bunlara 'yeter' dememiz gerekiyor.
Gelecekte dünyada politikayı su,
gıda ve enerji yönlendirecektir.
Sanayileşmeye karşı değiliz ama
bunu tarımı koruyarak yapmak
durumundayız. Zeytinimizi, ağacı-
mızı lojistiğe, yatırıma kurban
etmemeliyiz. Temel sıkıntı burada
yer sıkıntısıdır. Peşine de bir vur-
gun gelmiştir. Çünkü tarımın kısa
vadedeki geliri arazi ve sanayi ran-
tıyla boy ölçüşemez.” dedi.

'Birinci derece
sorumlusu Ankara'dır'

Yasanın çiğnenmesini de
değerlendiren Çiftçi, “Nasıl yapı-
yorlar, kimden cesaret alıyorlar
bilemiyorum. Zeytinlik sahaları

tek tek yok ediliyorsa, yasalar çiğ-
nenmiyor, üstünden buldozerle
geçiliyor demektir. Sermaye acı-
masız geliyor. Sermaye ve sanayici
elbette kendine en uygun yeri
ister ama bunun birinci dereceden
sorumlusu Ankara'dır. Buradaki
bürokratın sınırlarını çizen de
Ankara'dır. Bu iş buradaki bir
bürokratın sırtına yüklenemez.
Kısa vadede istihdam vaatleriyle
bunlar yapılsa da uzun vadede
bakıldığında en verimli sektör
tarımdır. Bugün çiftçi ranta ezdiri-
liyor.” dedi. 30 yıl öncesi ile bugü-
nü kıyaslayan ve vatandaşları
direnmeye çağıran Çiftçi, “30 yıl
önce yemyeşil bir Kemalpaşa
görürken, şimdi beton yığını görü-
yorum. O beton yığınında asgari
ücretle sıkışan insanlar görüyo-
rum. Bu problemle mücadele
etmesi gerekenler de Akalan köy-
lüleri örneğinde olduğu gibi
Kemalpaşalılardır. Tahribata karşı
direniş yerelde başlar. Bunun da
en iyi örneği Cerattepe'dir.” dedi.
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Türkiye, doğal zenginliklerini ve tabiatın
armağanı olan verimli topraklarını birçok
ilde olduğu gibi İzmir'de de ranta kaptırma-

ya devam ediyor. Bir zamanların pamuk cenneti
olan Torbalı'da pamuğun eski günlerini mumla
aramasının ardından Kemalpaşa'da da zeytincilik
can çekişiyor. İlçedeki lojistik avanta-
jın ortaya çıkardığı sanayileşme,
KOSBİ ile taçlanırken, aynı
gelişme zeytinciliği ise
dibe vurdurdu.

Kağıt üstünde
bakıldığında böylesi
bir vurgunu yapmak
imkansız gibi duru-
yor. Zira Zeytincilik
Kanunu buna izin
vermiyor. Kanunun
önce 5 ve ardından
5. maddenin mülga
edilmesiyle birlikte
20. maddesi oldukça
açık bir şekilde,
“Zeytinlik sahaları içinde
ve bu sahalara en az 3 kilo-
metre mesafede zeytinyağı
fabrikası hariç zeytinliklerin vega-
tatif ve generatif gelişmesine mani olacak
kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis
yapılamaz ve işletilemez.

Ya fabrika, ya kamulaştırma!
Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları

ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapı-
mı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın
iznine bağlıdır.” ifadeleriyle zeytin ağaçlarını
koruyor. Kanun koruyor ama uygulayıcılar için

aynı ifadeyi kullanmak pek de mümkün durmu-
yor.

Zeytinliklerin 3 kilometre uzağı bir yana, 3
metre yanından başlayan fabrikalar, hızla doğal
dengeyi zedelemeyi sürdürüyor. Konunun çiftçi
ayağıysa oldukça vahim. Adeta bir dokun bin ah

işit noktasına gelmiş olan Kemalpaşalılar,
“Zeytinliklerimizi satmaktan başka

yol bırakmadılar.” diyor.
Bu cümlenin altındaysa

tam bir dram yatıyor.
Çünkü bölgedeki organize
sanayi hamlesiyle birlikte
zeytinciye “Ya sanayi
tesisi yapacaksın, ya da
burası kamulaştırılacak'
denilerek iki hak
tanınmış.

Zeytinciliğin seçe-
nek dışı bırakıldığı

düzenin içinde, haliyle
fabrika açacak parası

olmayan ve kamulaştırmay-
la da arazisinin değerinin

düşmesinden endişe eden
vatandaşlar, topraklarını ranta sat-

mak zorunda kalmış.
Tabii içlerinde parayı güle oynaya seçip,

kısa vadede toplu parayı tercih edenlerin sayısı
da az değil. Gerek yasa, güç ve uygulayıcı des-
tekli girişimler, gerekse de kimi çiftçinin kısa
zamanda çok parayı seçmesiyle birlikte, olansa
Kemalpaşa'ya olmuş durumda. İzmir'in zeytin ve
kirazla ünlü ilçesi, eski yeşil günlerinden hızla
uzaklaşıyor.

Acil önlem alınmazsa yeni nesillerin ilçede
göreceği tek şey ise betonlar arasında gri bir
yaşam mücadelesi olacak.

Kemalpaşa'da
yaşanan doğa
katliamını Ben

HABER için
yorumlayan

Ziraat
Mühendisleri

Odası İzmir Şube
Başkanı Ferdan

Çiftçi de duruma
tepkili isimlerin

başında geliyor.
Çiftçi, “Bu işin
baş sorumlusu

Ankara'dır.”
dedi.

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden olan
Kemalpaşa'da, 'organize' katliam tüm hızıyla sürü-
yor. Rantın hüküm sürdüğü bölgedeki son zeytin
ağaçları da kıyımdan payını almak üzere!

KEMALPAŞA'DA
‘ORGANİZE’ KATLİAM

'Yasaların üstünden
buldozerle geçiliyor'

Ferdan
Çiftçi

3300  yyııll  öönnccee  KKeemmaallppaaşşaa
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BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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