
SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 1

31 OCAK 2018 SAYI: 65

SEFERİHİSAR Belediyesi,
310 işçiyle ilgili DİSK Genel
İş Sendikası İzmir 4 No’lu
Şube'yle sözleşme imzaladı.
Böylelikle Seferihisar
Belediyesi'nde sendikasız işçi
kalmadı. 11’DE

YAZARIMIZ Prof. Dr.
Attila Acar’a göre;
Afrin’e Zeytin Dalı
Harekatı olmasına rağ-
men dövizin tepki ver-
memesinin temeli güven
ortamı. Aynı zamanda
devletin ve kurumlarının
beklentileri olumlu
yönetebilme ve yönlendi-
rebilme kabiliyeti. 4’TE

FİZİKİ ve kültürel yatırımların yanı sıra Avrupa pro-
jeleri ile de dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, Pi
Gençlik Derneği ile birlikte yürüttüğü Avrupa
Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında Avrupa’nın
farklı ülkelerinden gönüllü gençlerin Karşıyaka’ya
gelmesine olanak sağlayacak hibeyi kazandı. 12’DE

E.Ü Uluslararası İlişkiler Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Tanju Tosun, Suriye’deki
askeri operasyonun,
siyaseten en çok
AK Parti, dolayısıyla Cumhur-
başkanı Erdoğan’a güç
verdiğini
söyledi. 9’DA

Çoğumuz bilmeyiz ama adına “deniz süpürgesi” de denilen ve denizlerde “dip temizliği”
yapan Deniz Patlıcanı’nın nesli, yasak olmasına rağmen “kaçak” olarak avlanarak yok ediliyor.

BU KATLIAMI
DURDURUN

AVLANMASI YASAK AMA; NE DUR DİYEN, NE DE DİNLEYEN VAR

GELİNLİK FUARI
DÜNYAYI BÜYÜLEDİ
12. IFWedding Fashion İzmir
Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim
Fuarı, kelimenin tam anlamıyla bir
şova sahne oldu. Oluşturulan
podyum ünlü güzellerin geçidine
sahne olurken, gerçekleştirilen iş
anlaşmaları da fuarın gücünü or-
taya koydu. SAYFA 14’TE

DENİZ Patlıcanı, omurgasız bir

hayvandır. Genellikle 3 - 27 san-

tim boyundadırlar. 900 farklı türü

vardır. Deniz Süpürgesi denmesi-

nin nedeni deniz dibindeki

kumun ve çamurun içinde suyu

kirleten organizmalar ile beslenir-

ler. Kısacası dip kumunu emip, za-

rarlılardan ayırdıktan sonra

temizlenmiş olarak dışarı bırakırlar.

DENİZ PATLICANI

NEDİR?

TARİH AYAĞA KALKIYOR
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda
medeniyete ev sahipliği yapan kentin toprak
altında kalmış köklü tarihini ortaya çıkara-
bilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki
çalışmalara desteğini sürdürüyor. 3’TE
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BALÇOVA Belediyesi,
uyguladığı sosyal
belediyecilik uygula-
maları ile Türkiye’de
birçok ilke imza attı.
Başta kadınlar, çocuk-
lar ve engelliler için
yürütülen sosyal
hizmetlerle, dezavan-
tajlı grupların
kalkındırılması için
toplumsal gelişme
sağlanıyor. 7’DE

BALÇOVA’DA HER ŞEY
İNSAN İÇİN

Erdoğan seçimlerde
10 ADIM ÖNDE
Prof. Dr. Tosun; Afrin’den çıkacak bir başarıyla da bugün seçim
olsa Erdoğan’ın ilk turda yüzde 51’i yakalayacağı görüşünde.

CHP 2019 YARIŞINDA
İZMİR’DE TERLEYEBİLİR
TOSUN, “İYİ Parti'nin güçlü bir
adayla çıkması CHP'nin İzmir’de
yerel seçimlerde bir miktar oy
kaybetmesine yol açabilir” dedi.

DOĞUM YAŞI
16’YA DÜŞTÜ

ÜLKEMİZDE yılda bin-
lerce kız çocuğu çocuk
olarak yaşaması gerekir-
ken kendi çocuğunu ku-
cağına alıyor. HAMDİ
TÜRKMEN 5’TE

TURİZMDE GEÇMİŞTEKİ
HATALARI YAPMAYALIM
EĞER aynı hataları
yapmazsak eski parlak
dönemlerimize geri dö-
neriz. Çünkü ülkemiz
turizmde çok zengin.
YÜCEL OKUTUR 8’DE
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2018’DEN SONRA
HAYAT DEĞİŞECEK

Usta tiyatrocular Gök-
sel Kortay ve Haldun
Dormen, Ben HABER
aracılığıyla İzmirli iş
adamlarına mesaj gön-
derdi: Sanat adına
güzel şeylerin ola-
bilmesi için iş adamları,
fedakarlıkla çalışan
gençlere destek olmalı.
SAYFA 13’TE
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DÜNYAYI 2018 yılında teknolojik an-
lamda önemli gelişmeler bekliyor: İlk
şoförsüz araçlar yollarda olacak, güneş
enerjisi maliyetleri düşecek... 9’DA

ABD’DE bir şirket, müşte-
rilerinin yaklaşık
750 bin dolar
karşılığında
istedikleri
özelliklerde
bebek
sahibi ol-
malarına
olanak
sağlıyor.
4’TE

İSTEĞE ÖZEL
BEBEK SİPARİŞİ

EROL YARAŞ 2’DE
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TEMİZ DENİZ SUYU İÇİN ŞART
DAHA çok kıyılara yakın sularda ve kör-
fez içlerinde yaşayan “Deniz Patlıcanı”
tertemiz bir deniz suyu için olmazsa
olmaz canlılardan biridir. Çünkü bir
deniz patlıcanı tek başına bir yılda 150
ton dip kumunu filtre ederek temizler.

MÜŞTERİSİ UZAKDOĞU
AVLANMASI yasak. Ama Çeşme’de
“kaçak” olarak büyük bir katliam
yaşanıyor. Çeşme’nin tertemiz denizinin
kirlenmesine neden olacak bu doğa
cinayetine, yetkililer ne yazık ki seyirci
kalıyor.
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Gamze Kurt soruyor, Genel Yayın Yönet-
menimiz Erol Yaraş cevaplıyor. Siyasetten
ekonomiye, yerel yönetimlerden kentin
sorunlarına kadar gündeme dair merak et-
tiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorumlarıyla bu
sayfada sizlerle buluşuyor.

Bir çevre sorusuyla başlayalım.
Çeşme’de geçtiğimiz yıl bir çevre fela-
keti yaşanmıştı, şimdilerdeyse bilinç-
siz avlanma nedeniyle denizlerimiz
tükenme noktasına geldi. Siz de balık-
çılıkla ilgilenen biri olarak gelinen
son noktayı nasıl değerlendirirsiniz?

Türk kıyılarındaki balık popülas-
yonları gittikçe küçülmekte. Marmara
Denizi başta olmak üzere yakalanan
birçok balık gözle görülür bir şekilde
yok olmaktadır. Yıllardır bu konunun
uzmanları yetkilileri uyarır ama ne
yazık ki bunların hepsi göz ardı edilir.
Çünkü balıkçı seçmen kitlesi nedense
bu bürokratlar üzerindeki ağırlıkla-
rını her zaman hissettirdiklerinden
bir türlü istenen yasaklar Türkiye’de
uygulanamaz. Bu yüzden denizler
“iflas” çığlıkları atmaktadır. Av mev-
simi başladığı günden bu yana hiç
öyle ucuz yenen bir balık türüne rast-
lamadık.

Geçmişte kilosu 1,5-2 lira olan
hamsi bile 15-20 liraları bulan rakam-
lara çıktı. Hemen hemen de yok satı-
yor. Artık İstanbul’un geleneksel
yemeği olan kalkanın yanına yaklaşıl-
mıyor. Tam bir kalkan oldu, kılıcı
eksik… İzmir’in kendine has levreğini
artık suda bile görmek mümkün değil.
Bunun ana sebebi aşırı avlanma so-
rumsuzluğu. Artık Türk balıkçılarının
elindeki tekneler Türk karasuları için
çok büyük teknelerdir. Yakında bir-
çok balık türünün resimlerini görebi-
leceğiz sadece. Bu, bilinçsiz
avlanmanın bir sonucu. Esas başka
bir konu daha var. Çeşitli zamanlarda
çıkan haberler var; “deniz patlıcanı
avlayanlar yakalandı” gibi… İnsanlar
da “Deniz patlıcanı nedir?” deyip ge-
çiştiriyor. Fakat deniz patlıcanı geçiş-
tirilecek bir canlı değil.

DENİZLER İFLAS EDİYOR

Derisidikenlilerin Holothuroidea sınıfından omurgasız hayvan-
lardır.

Denizlerin kıyılara yakın sığ yerlerinde rastlanır.
Ağız çevresinde çelenk şeklinde 10-30 kadar duyu, dokunma ve

av yakalamaya yarayan tentaküller (dokunaçlar) vardır.
Genellikle 3-27 cm boyundadırlar.
900 kadar türü bilinmektedir.
Vücutlarının her yanındaki yakalama kollajeni adlı yapı saye-

sinde kendini sıvıya dönüştürür.
Bir ucunda ağız, diğer ucunda ise anüs bulunur.
Denizlerin filitresi gibi çalışırlar.
Bir deniz patlıcanı yılda 150 ton kumu filitre ederek temizleye-

bilmektedir.
Kumun ve çamurun içindeki organizmalarla, organik madde-

lerle beslenmektedirler.
Aşırı avlanması doğayı tahrip ederek doğal dengeyi bozar.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

��  Deniz=patlıcanı=ne=işe=yarıyor?
Bir=deniz=patlıcanı=yılda=150=ton=kumu

filtre=ediyor=denizdeki.=Aynı=bir=deniz=süpür-
gesi=gibi…=Bugün=eğer=deniz=diplerini=pırıl
pırıl=görüyorsak,=bütün=denizlerin=altındaki
filtrasyonu=yapanlar=bu=canlıdır=ve=denizler
için=çok=büyük=hayati=önemi=olan=bir=hayvan-
dır.=Avlanılması=yasaktır.=Ben=size=Çeşme’den
bir=örnek=vereyim=hatta=buradan=Çeşme=Kay-
makamı’na=ve=Tarım=Müdürü’ne=bir=de=mesaj
göndereyim.=Özellikle=Ildır=Körfezi’nde=ve=kıyı
kesimlerde=her=gün=binlerce=kaçak=deniz=patlı-
canı=toplanmaktadır.=Ben=Kaymakam=Bey’i=bir
tarafa=bırakıyorum=ama=Tarım=Müdürlü-
ğü’nün=bundan=habersiz=olduğu=düşüncesini
kabul=etmiyorum.=Gerçek=anlamda=“görevimi
yapıyorum”=diyen=bir=Tarım=Müdürü’nün
bunu=bilmesi=lazım.=Eğer=bilmiyorsa=da=o=mü-
dürün=orada=görev=yapmaması=lazım.=Bugün
Çeşme’de=sağır=sultan=bile=her=gün=binlerce
deniz=patlıcanının=toplandığını=ve=oradan=gön-
derildiğini=biliyor.=Yani=el=insaf=diyorum.=Her
şeyi=yok=ediyoruz.=Doğamızı,=sularımızı,=balık-
larımızı…=Gelecek=kuşaklara=çok=kötü=bir
dünyayı=miras=bırakmak=üzereyiz.=

� Peki�deniz
patlıcanlarını�avla-
yıp�ne�yapıyorlar?

Uzakdoğu
mutfağının çok lez-
zetli yiyeceklerin-
den kabul ediliyor.
Düşünün; geçen
sene 7 milyon do-

larlık deniz patlıcanı ihraç etmişiz. Yakalanması yasak olanı bir
de resmi olarak ihraç etmişiz. Vurdumduymazlığın dik alası bu.
7 milyon dolar bu ülke için nedir ki? Türkiye’nin 7 milyon do-
lara mı ihtiyacı var? Neden bu hayvanların bu kadar avlanma-
sına göz yumuyor herkes? Tarım Müdürü’nün bu hayvanın
faydalarını bilmemesi mümkün değil. Siz bunları toplarsanız
denizlerin filtrasyonunu kim yapacak? Bu kirliliği kim temizle-
yecek? Buradan Sayın Valimize de sesleniyorum; denizlerde
kaçak katliam yapılmaktadır. Bunu geleceğimiz için, çocukları-
mız için durdurmaları lazım. Denizin süpürgesi yok olmasın.
Denizlerimiz yok olmasın…
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KILIÇDAROĞLU’NUN 
DEĞİŞMESİ ÇOK BÜYÜK

SÜRPRİZ OLUR

� CHP�kurultayı�ile�ilgili�neler�söylersiniz?�
Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişmesi çok büyük sürpriz olur.

Sonuçta genel başkanların değişmesi zordur. Baktığımız zaman
ortaya çıkan adayların tam olarak toplumu kucaklayıcı, flaş
adaylar olarak görmüyorum. Her biri toplumun belli bir parça-
sına hitap etmeye çalışıyor CHP’nin. Bunun için Kemal Bey’in
elinden genel başkanlığın alınacağını düşünmüyorum. İzmir de
zaten deklare etti “Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” diye. Birçok il
de bunu yapacaktır. Adaylar içerisinde bir tek Muharrem İnce
gerekli imzayı toplayabilir. Yine geçen seferki gibi aldığı oya
yakın alır. CHP, seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu ile gider. 

� Erken�seçim�bekliyor�musunuz?
Ben her zaman erken seçimin olacağına inananlardanım.

Daha bu ülkede hiç kimse erken seçimi dile getirmiyorken ben
erken seçime inandığımı söylüyordum. Hala da fikrimi değiştir-
miş değilim. 2018’in Temmuz ayında bir erken seçim bekliyo-
rum. Bir anlamda Erdoğan’ın istediği şu; tek elden bu ülkeyi
yönetmek. Artık Anayasa olarak kabul edilmiş referandum so-
nucunun bir an evvel devreye girmesini istediği için bu yıl bence
erken seçimi yaşayacağız. 

BİZ SURİYE’DEN ÇIKINCA 
O BÖLGEYİ KİM YÖNETECEK?

��  ‘Zeytindalı’=operasyonunu=nasıl=yorumlarsınız?
Bizim=Güneydoğu=sınırımızda=nasıl=Irak=himayesinde=bir

PKK=filizlendi,=30=yıldır=binlerce=şehidimize=mal=oldu,=yüz=mil-
yarlarca=dolar=paramız=gitti.=Aynı=bataklık=bu=kez=Suriye=sını-
rında=da=oluşmaya=başladı.=Bugün=tüm=Türkiye=hemfikirdir=ki
bu=operasyonun=yapılması=zaruridir.=Sonuçta=biz=orada=kalıcı
olmayacağımızı=söylüyoruz.=Biz=orada=kalıcı=olmayacaksak=bi-
rileri=kalıcı=olacak.=Şimdi=bu=Özgür=Suriye=Ordusu=(ÖSO)=ola-
caksa,=bilemiyorum.=Ama=ÖSO=o=bölgeye=yıllarca
hükmedemez.=Suriye=hükümetiyle=Türk=hükümeti=artık=uzlaş-
malıdır.=Eğer=Suriye=sınırını=sağlıklı=bir=şekilde=koruyacaksak
ve=bize=bir=tehlike=gelmeyecekse,=orada=temel=yapısı=sağlam=bir
devlet=olması=lazım.=O=da=Suriye’den=başkası=olamaz.=

BU KATLİAMA
DUR DEYİN!

YILDA 150 TON KUMU FİLTRELİYOR



İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 8500
yıl öncesine kadar uzanan ve çok sayıda
medeniyete ev sahipliği yapan kentin top-

rak altında kalmış köklü tarihini ortaya çıkara-
bilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki
çalışmalara desteğini artırarak sürdürüyor.
2012 yılından bu yana antik kazılara 8.5 milyon
TL’lik destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu
desteğini sürdürüyor. Panaztepe, Urla-Klazo-
menai ve Ayasuluk kazılarının da eklenmesiyle
Büyükşehir’in destek verdiği kazı sayısı 7’den
10’a çıktı.

Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile protokol imzalanarak Smyrna Antik Kenti
(Agora) Kazı Başkanlığı’na 1 milyon 260 bin
TL, Phokai (Foça) Kazı Başkanlığı’na 1 mil-
yon 80 bin TL, Erythrai (Çeşme- Ildırı) Kazı
Başkanlığı’na 300 bin TL, eski Smyrna (Bay-
raklı) Kazı Başkanlığı’na 360 bin TL, Yeşilova
Höyüğü (Bornova) Kazı Başkanlığı’na 480 bin
TL, Teos (Seferihisar) Antik kenti Kazı Baş-
kanlığı’na 360 bin TL, Klaros (Menderes) Kazı
Başkanlığı’na 240 bin TL, Panaztepe (Mene-
men) Kazı Başkanlığı’na 240 bin TL, Klazome-
nai (Urla) Kazı Başkanlığı’na 300 bin TL ve
Ayasuluk Tepesi Kazı Başkanlığı’na 100 bin
TL destek verildi.

Antik tiyatro gün yüzüne çıkıyor
Kadifekale eteklerinde bulunan ve Roma

dönemine ait olduğu düşünülen 16 bin kişilik
antik tiyatronun ortaya çıkarılması için çalış-
malar başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ar-
keolojik çalışmalar için bugüne dek 11.6
milyon liralık kamulaştırma bedeli ödendi.
Yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda bulunan
çarpık yapıların yıkılması ile ortaya çıkan antik
duvar ve sütunlar, muhteşem esere bir adım
daha yaklaşmanın heyecanını artırdı.

Tarihi Roma yoluna koruma
Büyükşehir Belediyesi, İkiçeşmelik Cadde-

si’nin Bayramyeri ile birleştiği bölgede bulu-
nan ve geçmişi Antik Roma dönemine
dayanan Roma Yolu kalıntılarının koruma al-
tına alınması için çalışmalarını sürdürürken,
Cicipark'ı da bir seyir terası olarak yeniden dü-
zenledi. İkiçeşmelik’te bulunan bina cephele-
rindeki kötü görünümlü eklentiler kaldırıldı,

sıva ve boyalar yenilendi, eksik mimari öğeler
tamamlandı ve tabelaların yönetmeliklere
uygun şekilde yenilenmesi sağlandı.

Bölgenin çehresini değiştiren
restorasyonlar

Türk İslam sanatının İzmir'deki en değerli
örneklerinden biri olan Namazgah Mahalle-
si'ndeki Emir Sultan Türbesi ve zaviyesinde
bulunan türbe, aşhane, hamam ve dergah yapı-
ları ile bahçesinde bulunan hazire (mezarlık)
bölümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan restore edilerek ziyarete açıldı.

Geçirmiş olduğu iki yangın nedeni ile
sadece ön cephesi ayakta kalan,
diğer kısımları ise tamamen
yıkılan 17. yüzyıldan
kalma Beith Hillel Si-
nagogu, özgün özel-
liklerine sadık
kalınarak restore
edildi ve Hayim
Palaçi Müzesi
olarak kentin
kültür yaşamına
kazandırıldı.

Kemeral-
tı’nda bulunan
ve 19. yüzyılın ilk
yarısında inşa edi-
len ve metruk du-
rumda bulunan
tarihi Ahmet Ağa
Konağı, yine İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen
restorasyon çalışmaları ile kent ya-
şamına kazandırıldı ve "İzmir Tarih Proje
Merkezi" olarak hizmete alındı.

Agora Pazaryeri'nde bulunan ve Hasdemir
Ailesi tarafından İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’ne bağışlanan tarihi konut, zorlu bakım ve
onarım süreci ardından, İzmir Tarih Projesi
kapsamında "Tasarım Atölyesi" olarak hizmete
alındı.

Sosyal medya ve atölye çalışmaları
Facebook’ta Izmir Tarih Projesi, Twit-

ter’da İzmir Tarih, Instagram’da ise izmirtarih
adı ile arama yaparak
İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi'nin proje kapsa-
mında yürüttüğü
çalışmaları sosyal med-
yadan da takip etmek
mümkün. Projenin
web adresi ise www.iz-
mirtarih.com.tr olarak
kullanıma açıldı.

“InstaMeet İzmir
Tarih” etkinliği ile Ins-
taMeet süresince, Ins-
tagram’da binlerce
takipçisi bulunan fo-

toğraf sanatçıları Wilco Van Herpen, Abdur-
rahman Antakyalı, Ekin Küçük, Erdem Varol,
Gökhan Değirmenci, Gül Yıldız, Hüseyin Taş-
kın, İlknur Can, Mehmet Sert ve Sezgi Olgaç,
belirlenen bölgede takipçileri ile birlikte fotoğ-
raf çekimleri ve atölyeler gerçekleştirdi.

“Birlikte Tasarlıyoruz” sloganı ile alanda
çalışmalarına devam eden Tasarım Atölye-
si'nde Zamansal Topografyalar Atölyesi, Yola
Gel Bisiklet Atölyesi, Birlikte Tasarlıyoruz:
Agora Benim Parkım Atölyesi, Fotoğrafçı Ço-
cuklardan Antik Kentler Atölyesi ve Kadın
Atölyeleri gerçekleştirildi.

“Göç ve Mübadele Anı Evi”
hizmete alındı

İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından res-

tore edilen Buca
Kasaplar Meyda-

nı'ndaki iki katlı
tarihi bina Kent
Arşivi ve Müze-
ler Şube Mü-
dürlüğü'nce
“Göç ve Müba-
dele Anı Evi”
olarak düzen-
lendi.

“Türk-
Yunan Mübade-

lesi” başta olmak
üzere Türkiye'ye

Balkan ülkelerinden
yapılan göçlerin hikâye-

sini ve yarattığı kültürel-sos-
yal değişimleri kayıt altına almak

amacıyla hazırlanan Anı Evi'nde sergile-
nen obje, fotoğraf ve belgeler için çok sayıda
kişi ve kurum bağışta bulundu. Objeler ara-
sında Girit'teki bir evden hatıra olarak getiri-
len bir tuğla parçası, 90 yıllık bir ayna, mübadil
ailelere ait kıyafetler, dokumalar ve mutfak
malzemeleri ile mübadeleyle ilgili tasfiye ta-
lepnameleri, nüfus tezkereleri ve benzeri bel-
geler yer alıyor. Göç ve Mübadele Anı evi,
Türk-Yunan nüfus mübadelesini yaşamış olan
mübadiller ve onların 1. 2.ve 3. kuşak akraba-
larının anılarını yaşatıyor.

159 yıllık Peterson Köşkü restore
ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır atıl
durumda bulunan 159 yıllık Paterson Köş-
kü'nü restore ettiriyor. Tarihi yapı, restorasyo-
nun tamamlanmasının ardından “kültür
amaçlı kullanılmak üzere” Kültür ve Turizm
Bakanlığı'na devredilecek.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi Paterson
Köşkü’nü restore etmek için sürdürdüğü ısrarlı
girişimlerin sonucunda, bakanlık ve ilgili ku-
rullardan gerekli onayları alarak harekete
geçti.
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Kadifekale ışıldıyor
2 bin 400 yıl önce inşa edilen Kadi-

fekale surları, artık geceleri de kent si-
luetini süslemeye başladı. Büyük
İskender‘in yaptırdığı tarihi
surlar, İzmir Büyükşehir Belediye-
si'nin kurduğu 298 özel LED armatür-
den oluşan aydınlatma sistemi
sayesinde istenen her renge bürünebi-
liyor.

Tarihteki en büyük imparator ola-
rak bilinen Makedonya Kralı Büyük
İskender’in isteğiyle yaptırılan, günü-
müzde ise İzmir’in simgelerinden biri
haline gelen tarihi Kadifekale surları,
yaklaşık 24 asır sonra İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından restore
edildi. Yeniden ayağa kalkan surlar,
kurulan özel aydınlatma sistemiyle ge-
celeri de kentin birçok noktasından
görülür hale geldi. Enerji verimli-
liği yüksek LED armatürler aracılı-
ğıyla tarihi surların özellikleri estetik
bir biçimde vurgulanırken, alan tu-
rizm açısından daha çekici bir mekan
haline getirildi.

Dünyanın kent merkezin-
deki en büyük agorası olarak
bilinen Smyrna (İzmir) Ago-
rası, Büyükşehir Belediye-
si’nin satın alıp yıktığı
binaların yerinde yapılan ar-
keolojik çalışmalar sayesinde
tüm görkemiyle ortaya çık-
maya başladı; pek çok önemli
yapı ve eser bu sayede gün yü-
züne çıkarıldı. Agora’da ka-
mulaştırmaların ardından
yapılan çalışmalarda, İzmir
için büyük bir önem taşıyan
Smyrna kentinin yönetim ve
adli işlerinin yürütüldüğü,
depo, borsa ve diğer ticari me-
kanların bulunduğu Bazilika,
“Batı Portiko” adı verilen mi-
mari yapı, “Mozaikli Yapı”
adı ile tanımlanan antik salon
ve dört yüz kişilik Bouleute-
rion –Kent Meclisi ile Antik
Roma Hamamı ortaya çıka-

rıldı. Bazilika’nın duvarla-
rında milattan sonra 2. yüzyıl-
dan sonra yapıldığı tahmin
edilen grafitiler bulundu. Zi-
yaretçilerin büyük ilgisini
çeken grafitler, dönemin gün-
lük yaşamına dair önemli bil-
giler sunuyor. Agora kazı

alanı içinde yer alan terk edil-
miş tarihi bina ile 17. yüzyıla
ait tarihi tescilli bir bina, yine
İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından restore edildi. Bu
binalardan ilki "kazı evi" di-
ğeri ise "Agora Müze ve Sergi
Evi" olarak hizmet verecek.

İzmir Tarih Projesi kapsa-
mında Tarihi Kemeraltı Çarşı-
sı'nın yağmur suyu, içme suyu,
aydınlatma, iletişim ve kanalizas-
yon altyapı projeleri tamamlandı.
Tarihi çarşıya daha sağlıklı bir alt-
yapı ile birlikte, dokuyla uyumlu
aydınlatma elemanları ve güvenlik
önlemlerini arttıracak MOBESE
kameraları yerleştirilecek. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Ke-
meraltı Çarşısı’nı özgün kimliğine
kavuşturmak için bölgedeki 454
yapının cephesini tarihi dokuya
uygun olarak düzenlemişti. Cephe
yenileme çalışmaları devam eder-
ken, bir yandan da Kemeraltı Çar-

şısı’nda konforlu bir alışveriş ve
gezi olanağı sunmak için Kemer-
altı Üst Örtü Uygulama Projesi
başlatıldı.

Kemeraltı’nda bulunan eski
balık hali ve Taşçılar Otoparkı’nın
yerine bölgenin dokusu ile uyumlu
balık restoranları ile çevrili yep-
yeni bir sosyal yaşam alanı kurulu-
yor. Balıkçılar Meydanı’na
uğrayan Kemeraltı gezginleri di-
lerse meydanın renkli atmosfe-
rinde soluklanabilecek, dilerse
taze balık alışverişi yapabilecek ya
da çevredeki modern balık resto-
ranlarında pişirilen lezzetli menü-
lerin tadını çıkarabilecek.

KEMERALTI’NA
hayat verecek proje

Bazilika duvarındaki grafitiler
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, on-
larca medeniyete ev sahipliği
yapan kentte duvarlar arasında
kalan, dar sokaklara sıkışan köklü
tarihi gün yüzüne çıkarabilmek
için arkeolojik kazı alanlarının des-
teklenmesinden tarihi yapıların
restorasyonuna kadar çok önemli
çalışmalara imza atıyor.

Altın üçgen
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 250 hektarlık Kadifekale-Agora-

Kemeraltı tarihi aksını yeniden ayağa kaldırabilmek için peş peşe
önemli hamleler yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin "tarihi des-
teği" kapsamında atılan en önemli adım, "altın üçgen" olarak ta-
nımlanan 250 hektarlık “Kadifekale-Agora-Kemeraltı” aksının
dev bir “arkeoloji ve tarih” parkına dönüştürülmesi projesi. Ta-
rihi dokuyu bozmadan bu bölgeyi çekim merkezi haline getirmek
için yürütülen "İzmir Tarih Projesi", tarihi alanların canlandırıl-
ması, tarihi yapıların restore edilmesi, geleneksel çarşı güzergahı-
nın sağlıklaştırılması ve arkeolojik kazıların desteklenmesinin
yanı sıra sosyal medya kampanyaları, renkli tasarım atölyeleri,
söyleşiler ve yarışmalarla da dikkat çekiyor.

TARİH AYAĞA KALKIYOR

PATERSON
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Güven, hem bireyler
için hem de kurumlar
için temiz hava gibi-

dir. Ortam kirlendikçe nefes
almak, bir şeyler yapmak
nasıl zorlaşıyorsa güvenin
düştüğü bir ortamda doğal
olarak “ot bitmeyecek”,
“yaprak dahi kımıldamaya-
caktır.” Kişilerin birbirine
güvenmediği, kurumların,
üreticilerin ve tüketicilerin
hatta kimsenin birbirine iti-
madının olmadığı bir ortam-
dan daha kötüsü
düşünülemez.

Üretici için malını ya da
hizmetini üretebileceğine
dair güven, teknolojiyi bula-
bileceği, hammaddesini
temin edebileceği, istediği
evsafta işçiyi bulup işbaşı
yaptırabileceği, ürettiği malı
depolasa bile koruyabile-
ceği, malını satabileceği, sat-
tığı malı teslim edebileceği,

teslim ettiği malın parasını
tahsil edebileceği, aldığı çek
senedin gününde ödene-
ceği, elde ettiği gelirin iste-
diği şekilde
değerlendirilebileceğine dair
güven, bir toplumu harekete
geçiren en önemli unsurdur.
Ekonomideki bütün karar
mekanizmaları da bu süreç-
lerden payına düşeni alacak-
tır. Kurumlara güven ve
politik etkinlik algısı daha
yüksek kişilerarası sosyal gü-
vene sahip bireylerin özellik-
lerindendir. Bu sonuç
itibariyle, daha iyi işleyen ve
daha duyarlı bir siyasi siste-
min toplumdaki kişilerarası
güvene katkı sağlayacağı
beklenmektedir.

Hele ki siyasi kurumların
profili yükseldikçe ve bu ku-
rumlar da vatandaşların
saygı ve güvenini kazan-
dıkça, vatandaşlar arasında

yayılmaları ve kabul görme-
leri daha fazla olacaktır. Bu-
nunla beraber, güven
konusunda, kişilerarası
güven yüksekse hem de-
mokrasi hem refah gelişir.
Güven konusunda bir de ki-
tabı bulunan F. Fukuyama,
“Bir milletin rekabet gücü
dahi birbirlerine olan güven
ile alakalıdır” diyerek toplu-
mun birbirine “güven dü-
zeyi”nin önemine dikkat
çekmektedir.

Son olarak Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin “Zeytin Dalı”
ismiyle, Afrin’e başlatmış ol-
duğu askeri harekatın eko-
nomi üzerine etkisi, bahsi
geçen “güven” olgusu ile ele
alınacaktır.

Bunun için Merkez Ban-
kası ve Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun birlikte hazırladığı
ve her ay açıklanan “Tüke-
tici Güven Endeksi” değer-

lendirilecektir.

15 TEMMUZ’DAN
SONRA YÜKSELDİ

Öncelikle güven sınırı, %
100 tam puandır. Ancak
Türkiye’nin son iki yılındaki
güven durumu 63,4 ile
74,4 arasında değişmekte-
dir. Tünel bu iki değer ara-
sında oluşmuştur. Bu veriler
ülke ekonomisinin belirli bir
sınırlar arasında hareket et-
mektedir. Özellikle son iki
yıla ait veriler, en hızlı yük-
selişin 15 Temmuz 2016
menfur darbe girişimi sonra-
sında gerçekleştiğini göster-
mektedir.

O dönem Ağustos
2016’dan itibaren üç ay bo-
yunca Güven Endeksi 74’ler
seviyesinde kalmış; yıl so-
nunda 11 puan düşerek
63,4 olmuştur.

Haliyle tüketici güveninin
en yüksek ve en düşük
oranları 2016’ya aittir.
2017’nin daha istikrarlı ve
yakın seyirler izlediği görül-
mektedir.

Bu anlamda 2018 Ocak
ayı, güvenin yeniden yüksel-
meye başladığını göstermek-
tedir. 2017 yılına ait en
yüksek seviye-

den, 2018 yılı başlamıştır.
Bütün bunların ekono-

mik olarak karşılığı daha
fazla üretim, daha fazla istih-
dam, daha fazla refah anla-
mına gelecektir. Böylelikle
hane halkının artan geliri,
hane halkı yükümlülükleri-
nin yönetilebilme seviyesini
göstermesi bakımından;
daha fazla tasarruf edebilme
ihtimalini tespit edebilmek
bakımından önem taşımak-
tadır.

UMUTLAR
ARTIYOR

Beklentilerin iyiye git-
mesi, ekonomik gidişatı da
etkiliyor. Ekonomik gidişat
da beklentileri ve umutları
artırıyor. Yani aralarında
karşılıklı etkileşim var. Bu
nedenle her yerde hükümet-
ler beklentileri olumlu yönet-
mek isterler.

Bu bakımdan hükümetin
sürekli birtakım paketler
açıklayarak beklentileri yük-
sek tutmaya çalışması, yük-
sek çıkan büyüme rakamları
ve yüksek başlayan 2018
yılı rakamı, bu yıl daha yük-
sek oranlarla karşılaşılabile-
ceğini ifade etmektedir.

Afrin’e “Zeytin Dalı Ha-
rekatı” olmasına rağmen
ekonominin nabzı olan dö-
vizin, faizin tepki vermeme-
sinin temeli bu “Güven”
ortamıdır. Aynı zamanda
devletin ve kurumlarının

beklentileri olumlu yöne-

tebilme ve yönlendirebilme
kabiliyetidir. Başka bir açı-
dan 2017 de dünya da ge-
lişmekte olan ülkeler giden
sıcak para 235 milyar dolar
oldu. Bunun yüzde 9'u Tür-
kiye'ye geldi. Söz konusu
21,5 milyar dolar sıcak para
girişi, 2018 yılı beklentilerini
de nispi olarak iyileştirdi.

2017 yılında Avrupa Bir-
liği'nde tüketimin artması,
dünyada büyümenin artması
ve enflasyonun düşmesi ile
ekonomik konjonktürde iyi-
leşme oldu. Türkiye'nin ihra-
catında iyileşme oldu.
Üretim beraberinde, her ne
kadar yüksek olsa bile, işsiz-
lik verilerindeki iyileşmeleri
de ortaya çıkarttı.

HALA SICAK PARAYA
İHTİYAÇ VAR

Risk deyince döviz riski
elbette. Çünkü hala daha
sıcak paraya ihtiyaç duy-
makta olan bir ülkeyiz. Kö-
tümserler der ki “2018’de,
2017’de olduğu kadar bol
sıcak para girişi olmaya-
cak.” 2018 yılında Türkiye
ve dünyayı bekleyen en
büyük risk jeopolitik riskler-
dir. Ortadoğu kazanı ve
Franchising verir gibi sa-
haya salınan, taşeron terö-
rist örgütler geleceğimizi
tehdit etmeye devam et-
mektedir. Zeytin Dalı Ope-
rasyonu’nun gidişatı
“güven” düzeyi üzerinde et-
kili olacaktır.
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Biyoteknoloji konusunda yaşanan
gelişmeler sayesinde istenilen özel-
liklere sahip bebeklerin oluşturul-

masının mümkün olabileceği iddia
ediliyor. Hastalıkların önlenmesinin
kabul edilebilir bir uygulama olduğunu
belirten genetik uzmanı Doç. Dr. Kor-
kut Ulucan, hastalık dışı uygulamaların
etik dışı olduğunu ifade ederek “Bu tip
keyfe keder uygulamalar çok büyük teh-
likeleri beraberinde getirecek” uyarı-
sında bulundu.

ABD’ de bir biyoteknoloji şirketinin,
müşterilerine yaklaşık 750 bin dolar kar-
şılığında istedikleri özelliklere sahip
bebek satın almalarına olanak sağladığı
iddia ediliyor. Bebeklerin kan grupları,
IQ, hastalıklara yatkınlık, göz rengi, saç

rengi, kan grubu gibi özel-
liklerinin manipüle edile-
bileceğini söyleyen firma,
özellikle Nazi dönemin-
deki “öjenik” fikrini tek-
rar gündeme getirdi.

Üsküdar Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Molekü-
ler Biyoloji ve Genetik
Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Korkut Ulucan, ko-
nunun çok hassas olduğunu be-
lirterek şunları söyledi:

“Bu, beklediğimiz spekülatif haber-
lerdendi, en sonunda çıktı. Günümüzde
hastalıklara tanı konulması ve hatta ön-
lenmesi amacı ile geliştirilen genetik

teknikler, özellikle DNA ameli-
yatları, bu tip uygulamaların da
yapılabilme ihtimalini sundu. Bu
konu çok hassas ve bu tip keyfe
keder uygulamalar çok büyük teh-
likeleri beraberinde getirecek.”

Bilim karşıtı
düşüncelere yol
açılıyor

Hiçbir bilim insanının bu amaç
uğruna zaman harcayacağını dü-
şünmediğini vurgulayan Doç. Dr.
Korkut Ulucan, “Hastalıkların ön-
lenmesi kabul edilebilir bir uygu-
lama ancak hastalık dışı
uygulamalar, hayat kalitesine
olumlu anlamda etki etse bile hoş
karşılanmayacak yaklaşımlardır.
Kaldı ki IQ gibi, duyu durumu-

muz
gibi

birçok
özelliğimiz

bir genin değil, birden çok genin ortak
olarak etki ettiği metabolizmadır. Ek
olarak epigenetik dediğimiz ve halen
tam olarak anlayamadığımız başka bir
mekanizma da bu tip özelliklerimize
etki etmektedir.

Bütün bunlar düşünüldüğünde bu
tip haberlerin gereksiz beklentilere, asıl-
sız haberlere ve toplum üzerinde olum-
suz yaklaşımlara sebep olarak bilim
karşıtı düşüncelere yol açmaktadır” diye
konuştu. Ayrıca Helsinki Deklarasyonu-
II’nin bu konu ile ilgili, özellikle genetik
özelliklerimizin kötü niyetle kullanılma-
sının önüne geçilmesi amacıyla ilgili
açıklamaları yaptığını hatırlatan Doç.
Dr. Korkut Ulucan, “Bizler, bu tip etik
dışı uygulamaları zaten yapma ihtimali-
miz yok, kaldı ki bu uygulamalara hiç
bir etik komitesinin izin vereceğini de
düşünmüyorum” dedi.

“ZEYTİN DALI”
VE “GÜVEN”
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Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı” olmasına rağmen ekonominin nabzı
olan dövizin, faizin tepki vermemesinin temeli “Güven” ortamı-
dır. Aynı zamanda devletin ve kurumlarının beklentileri olumlu

yönetebilme ve yönlendirebilme kabiliyetidir.

İBRAHİM ATİLLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

İSTEĞE ÖZEL
BEBEK SİPARİŞİ
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Bu yıl "Ekonomik kalkınma için güvenli iş ortamı" te-

masıyla kutlanan Dünya Gümrük Günü etkinlikleri
kapsamında İzmir Gümrük Müdürlüğü’nde düzenle-

nen davette, protokol ve işdünyasını bir araya geldi.

Her yıl farklı bir temayla kutlanan
Dünya Gümrük Günü’nün bu yıl ki te-
ması “Ekonomik kalkınma için güvenli iş
ortamı” oldu. Kutlamalar kapsamında
İzmir Gümrük Müdürü Melahat Özde-
mir’in ev sahipliğinde İzmir Gümrük Mü-
dürlüğü’nde verilen davete gümrük
personeli ve çok sayıda seçkin konuk ka-
tıldı. Aralarında Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk,
Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz
Güral, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak,
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı
Yusuf Öztürk, Ege Deri ve Deri Mamul-
leri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Jak Galiko, Elmas Group Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elma-
soğlu, Gümrük Müşavirleri Derneği
temsilcileri, Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) temsilcileri, Uluslararası
Kara Yolu ile Yük Taşımacıları ve Acente-
leri Derneği (UKAT) temsilcileri, MSC
temsilcisi Şükriye Vardar, Arkas temsil-
cisi Recep Efe ve Ali Gündağ, Ekol firması

temsilcileri ve İzmir Gümrüğü Eski Mü-
dürleri ile emekli personelin bulunduğu
davette konuşan Ege Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürü Nihat Kınık, “Dünya
Gümrük Günü bütün gümrük memurları-
nın, müşavirlerinin, çalışanlarının, mü-
dürlerin ve lojistikçilerin bir arada olması
gereken, hepimize ait bir gün. Biz de bu
vesileyle bütün arkadaşlarımızla bugünü
birlikte kutlamanın hem birleştirici oldu-
ğunu hem de sorunlarımızı değerlendir-
mek adına faydalı olduğunu düşünüyoruz.
Gümrük işlemleri bir bayrak yarışı gibi-
dir. Üreticiden başlar ve adım adım bir
sonraki aşamaya geçerek devam eder.
Bayrak yarışında sonunda iyi bir mesafe
alabilmek için herkesin üstüne düşeni
yapması gerekir. Bu tür etkinliklerde bu
birlikteliği pekiştiren, zinciri devamlı
kılan etkinlikler oluyor” dedi. İzmir Güm-
rük Müdürü Melahat Özdemir ise, tüm
gümrük çalışanlarının ve sektör paydaşla-
rının Dünya Gümrük Günü’nü kutladı-
ğını ifade etti.

Cemal
Elmasoğlu

Yusuf
Öztürk

Sabri
Ünlütürk Melahat

Özdemir

İsmet
Canbaz
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YAYIN KURULU
BURAK CİLASUN
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Türkiye'de en zor işlerden
biri, siyasi bir partinin ku-
rultayında genel başkanın

karşısına çıkmaktır. Bunun
nadir örneklerinden birini bir-
takım farklılıklarla birlikte
1972 yılında Bülent Ecevit,
İsmet İnönü'ye karşı gerçekleş-
tirmiş olsa da işlerin çoğu
zaman o şekilde yürümediği
ortada. 2019 seçimleri öncesin-
deyse partilerin gerçekleştire-
cekleri kurultaylar her
zamankinden çok daha önemli
ve sandığa yansıyacak sonuç-
lara sahne olacağa benziyor.
AK Parti ve MHP'de her ne
kadar bir sürpriz beklenmiyor
olsa da, özellikle son dönemde
ulusalcı kanadın adeta ayak-
landığı ve birden çok genel
başkan aday adayı çıkardığı
CHP ile TBMM'de temsil edil-
mesine rağmen başsız kalan
HDP'de delegenin oyları
2019'daki oy dağılımına ciddi
oranda etki edeceğe benziyor.

Hafta sonu olağan kurultay
ile birlikte sandığa gidecek
olan CHP'de aday adayı sayısı
bir hayli yüksek. Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal
aday olduğu kurultay önce-
sinde Mu-

harrem İnce, Ömer Faruk
Eminağaoğlu ve Ümit Kocasa-
kal da şimdilik aday adayı.
Çünkü her üç ismin de aday
olabilmeleri için önce-
likle delege sayısı-
nın onda biri
kadar imza
toplamak zo-
runda. Ha-
tırlanacağı
gibi son ku-
rultayda

CHP İzmir Milletvekili Mus-
tafa Balbay da genel başkan-
lığa aday adayı olmuş, ancak
yeterli imzayı toplayamamıştı.

Bu kurultayda da aday
adaylarından yal-

nızca Muharrem
İnce'nin yeterli
imzayı toplaya-
bileceği düşü-
nülüyor.

CHP'de
aday adayları,
büyük illerin

kongreleri ve
Kılıçdaroğlu'na

bakıldığında hafta
sonu ortaya çıkacak so-

nucu kestirmek çok da güç
durmuyor. Kılıçdaroğlu'nun
2019'un seçim stratejisinden
ipuçları vereceği kurultayda
partinin nasıl bir yol izleyece-
ğini öğreneceğiz. Zira bugün-
lerde en çok merak edilen
sorulardan biri de CHP'nin
HDP'nin aldığı oylara ne denli

talip olup olmayacağı. Bunu
göreceğimiz yerlerin başın-
daysa Parti Meclisi ve MYK
geliyor. Oluşacak listeler CHP
Genel Başkanı'nın nasıl bir
ekiple, hangi argümanlarla ça-
lışacağının bir göstergesi ola-
cak. CHP bu kongreyle birlikte
ya batıda İYİ Parti'ye evrilen
oylarını koruma eğilimi göste-
recek, ya da HDP oylarını da
istediğini hissettirecek. Her iki-
sini de bir arada götürmek mi?
Çok çok zor...

HDP toparlanabilir mi?
CHP'den yalnızca 1 hafta

sonra parti içi sandık heyecanı-
nın yaşanacağı bir diğer par-
tiyse HDP olacak.
'Türkiyelileşme' hedefiyle or-
taya çıkarak etnik siyaset dı-
şında da politikalar geliştirme
hedefiyle yola çıkmasına rağ-
men, başta Kobani eylemleri
ve hendek çatışmaları dönem-
lerindeki tutumlarını sık sık
Türkiye karşıtlığı noktasındaki
söylemlerle birleştirerek sol
seçmende hayal kırıklığı yara-
tan HDP'de sıkıntı büyük. Se-
lahattin Demirtaş'ın cezaevine
girmesiyle birlikte dağınık bir
görüntü veren partide yeni
dönem için Ayhan Bilgen ve
Osman Baydemir isimleri öne
çıktı.

Kriz sona erdi
MHP'de 1 Kasım Seçimleri

sonrasında yaşanan genel baş-

kanlık krizi şu an için son bul-
muş durumda. Toplu istifalar,
kapısına kilit vurulan teşkilat-
lar ve zaman zaman fiziksel
şiddete varan kavgalardan
sonra ayrılan yollarla birlikte
MHP tabanı ve kurmaylarının
aklında beliren baraja takılma
korkusu sona erdi. AK Parti ile
gerçekleştirilecek ittifak ile bir-
likte yerel seçimlerde pek bir
kazanım elde etme şansı ol-
masa da en azından Meclis'e
girmeyi neredeyse garantileyen
MHP, mart ayında kurultaya
gidiyor. Sinan Oğan'ın da genel
başkanlık hedefiyle hareket et-
mesine rağmen salona tek
aday olarak girmesi yüzde yüze
yakın olan Devlet Bahçeli'nin
başta ittifak olmak üzere çeşitli
konularda vereceği mesajlar
tabanda çok dikkatli takip edi-
lecek.

Ve AK Parti
Eylül ayında kurultaya gi-

decek olan AK Parti'de gün-
dem diğer üç partiye göre çok
daha farklı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın tek
aday olarak gireceği kongrede
esas rekabetin yaşanacağı nok-
taysa MYK ve MKYK. İzmirli
olmamasına rağmen kenti
artık çok iyi bilen Başbakan Bi-
nali Yıldırım ve İzmir Milletve-
kili Hamza Dağ'ın yanında
listelere bir İzmirli daha ekle-
necek mi? Hep birlikte görece-
ğiz.

Ç
ocukluğumuzda meraklarımızın
içinde yer alan, sonrasında cinselliği-
mizi idrak ettikten sonra sorduğu-

muz soruların başında olmasına rağmen;
çoğunluğun büyüklerden aldığı yanıt şudur:

“Günah!..” ya da “Ayıp!..
İyi de; cinsel erişkinlik yaşına gelen

genç kızların ya da erkeklerin, bebekleri
leyleklerin evlere dağıtmadığını bilmeye
hakkı yok mu?

� � �

Bakınız ülkemizde yılda binlerce kız ço-
cuğu daha çocuk yaşta cinsel istismara uğ-
ramakta ve çocuk olarak yaşaması
gerekirken, ne yazık ki kendi çocuğunu ku-
cağına alıyor.

Acı… Hem de çok acı…
Bu çocukların 18 yaş altı döneminde

hamile kalıp çocuk doğurması sadece aile;
anne-baba ya da büyüklerin hatası değildir.
Devlet de burada suçludur.

Çünkü, Irak ve Suriye sınır kapılarımız-
dan canlarını kurtarmak için ülkemize aldı-
ğımız milyonlarca güney komşu mülteciler
ile bu vakalar katlanarak artıyor.

Kayıtlardaki rakamlar böyle diyor.
Peki neymiş o sayı?
Kadın mültecilerin 2002’den bugüne

kadar tam 400 binden fazla doğum yaptığı
kayıtlara girmiş.

Kayıtlarda bulunmayan 16 yaş ve al-
tında; yani çocuk yaşta çocuk doğuranların
sayısı maalesef tam bilinmemekle bir-
likte…

Son 10 yılda, 220 bin adet hamile
kalıp çocuk doğuran “Küçük Kadınlar”ın,
16 yaş altında olduğu bir gerçektir.

Tıpkı; son beş sene içinde 16 yaşında
doğum yapan çocukların sayısının, topla-
mın içinde yüzde 67’yi bulduğu gibi…

Bu çok, ama çok yüksek bir rakamdır.
Sadece o çocuklar ya da bizler değil,

devletin en üst makamından, en alt maka-
mına kadar herkes bu gidişattan sorumlu-
dur.

Son aylarda topluma yansıyan çocuk
yaştaki kızlara cinsel istismarın acilen dur-
durulması için önlem alınması şarttır.

Doğum yaşının 16’nın altına inmesi
kabul edilemez.

Etmemeliyiz de…

HAMDİ TÜRKMENBURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

DOĞUM YAŞI 16’YA DÜŞTÜ!
KURULTAY SÜREÇLERİ

2019'UN ŞİFRELERİNİ ÇÖZECEK
Türkiye, 2019 yılında gerçekleşecek olan seçimleri beklerken, par-

tilerin iç dinamiklerinde de kurultay heyecanları yaşanıyor. AK
Parti ve MHP'de en ufak bir sürpriz dahi beklenmese bile CHP ve

HDP'deki gelişmeler çok önemli.

DDeevvlleett
BBaahhççeellii

KKeemmaall  
KKııllııççddaarrooğğlluu

RReecceepp  TTaayyyyiipp
EErrddooğğaann



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 06



Balçova Belediyesi’nin 15 yıla yakın
bir süredir uyguladığı sosyal politi-
kalarının temelini kadınların sosyal

hayatın içinde daha çok yer almasını ve
ekonomik özgürlüklerini kazanmaları
oluşturuyor. Bu amaçla Türkiye’ye örnek
olan Semtevleri’ni açan Balçova Belediye
Başkanı Mehmet Ali Çalkaya amacına da
ulaştı. Balçovalı Kadınlar, ücretsiz el be-
ceri kurslarında öğrendikleri ile ürünler
üretti. Bu ürünleri belediyenin de katkı-
sıyla fuarlarda, alışveriş alanlarında sata-
rak para kazandı. Ürettikleri ürünlerin
yelpazesini geliştiren kadınlar, daha çok
üretip daha çok kazandı. İşin ekonomik
boyutunun yanı sıra diğer bir amaç olan
toplumsal gelişme ve kadının sosyal ha-
yata katılması da semtevleri aracılığıyla
gerçekleşti.

İLÇENİN SİYASETİNE
YÖN VERİYORLAR

Balçovalı Kadınlar, sağlık seminerle-
rinden, bilgisayar kursuna, İngilizce eğiti-
minden toplumsal tepki eylemlerine
kadar her yerde yerlerini aldı. Bunların
sonucunda ilçenin siyasetine yön vermeye
başladılar. Son 15 yılda Türkiye’de 6 bin
kadının öldürüldüğünü binlerlerce kadı-
nın taciz ve tecavüze uğradığını ifade
eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet
Ali Çalkaya “Dünya her anlamda ilerler-
ken biz her gün daha fazla çocuk gelin de-
nilen kavramı konuşuyoruz. Bunlar yanlış
şeyler ve biz bu gidişe dur demek için mü-
cadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Balçovalı

Kadınlarla yan
yana ver-

mekten gurur duyuyorum” diyerek ama-
cını özetliyor.

SEMTEVLERİ’NDE ÇOK
SAYIDA KURS VAR

Semtevlerinin istisnasız her sokağa,
her apartmana girdiğini ifade eden Baş-
kan Çalkaya “Sorumlularımız vatandaşla-
rımız ile görüşüyor. İyiyi, kötüyü, darda
olanı, sevinci olanı biliyoruz. Çocuklarını
okula gönderen veliler gelip
okulun eksikliklerini anla-
tıyorlar. Ulaşım sıkın-
tısı çeken
ortaöğrenim ço-
cuklarımızı ser-
visler ile okula
taşıyoruz. Okul-
ların temizlik,
güvenlik görev-
lisini biz temin
ediyoruz. Yaşlı
ve bakıma muh-
taç 300 kişiye
her gün sıcak
yemek ulaştırıyo-
ruz. Engelli olduğu
için evden çıkamayan
yüzlerce vatandaşımıza
akülü araç verdik. Balçova’da
fiziksel engeli olup akülü arabası olma-
yan kalmadı. Semtevleri’nde kadınların
meslek edineceği ekonomik özgürlüğünü
kazanacağı veya günlük hayatında faydalı
olacak kurslarımız var. 17 ayrı branşta el
beceri kursumuz var. Şimdi pastacılık ve
İngilizce kurslarımızı da açtık, hepsi üc-

retsiz. Gelen vatandaşımıza senin
siyasi düşüncen nedir, sen hangi
partiye oy verdin demiyoruz. Bizim
bir aile olduğumuzu söylüyoruz.
Semtevlerimiz ile vatandaşımızın

gerçek anlamda yanında oluyo-
ruz” diye konuştu.

HER ŞEY
ÇOCUKLAR İÇİN

Çocuklar için de
pozitif anlamda
farklı bir hiz-
met anlayışı gö-
zeten Balçova

Belediyesi, ilçede
dünyaya gelen her
bebeğe merhaba

diyerek işe başlıyor.
Bebekler için hazırla-
tılan ve içinde bebek

bezi ve diğer ihti-

yaçların olduğu bir armağanla aileye
gözün aydın ziyaretine gidiliyor. Okul ça-
ğına gelene kadar sportif ve sanatsal faali-
yetlere yönlendirilen Balçovalı Çocuklar,
eğitim hayatına başladığı zaman Balçova
Belediyesi’nin desteğini daha çok hissedi-
yor. Hepimiz konuşmaya başladığımız
zaman ‘her işin başı eğitim’ diye söze baş-
larız. Ama kendi çocuğumuz okula başla-
madan okullardaki ya da eğitim

sisteminin yaşadığı sorunların farkına
varamayız diyen Balçova Be-

lediye Başkanı Mehmet
Ali Çalkaya “Ben gö-

reve başladığımda
Sacide Ayaz Oku-

lu’nun sınıf kapı-
ları bile yoktu.
Çatısı akan, ka-
loriferi yanma-
yan, çeşmeleri
kırık daha bu
şekilde yüzlerce
sorunu olan

okullar. Dediğim
gibi özel bir ilgi

gösterdik eğitim
kurumlarımıza. Ço-

cuklarımızın eğitim ka-
litesi babalarının

cüzdanlarındaki para ile orantılı
olmamalı dedik. Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nden veya okul aile birliklerinden
gelen eksiklikleri liste yapıyoruz. İlçedeki

tüm okulların fiziki bakım ve onarımlarını
karşılıyoruz. Belediyemiz, çocukların ve
öğretmenlerin rahatlıkla okula gidebil-
mesi için her okulda bir güvenlik görevlisi
bulunduruyor. İlçeye belediye tarafından
kurulan MOBESE Sistemi de okullara
yerleştirilen kameralar ile entegre edile-
rek güvenliğin kalitesini artırdık. Okul
Aile Birlikleri’nden gelen yakacak ve jeo-
termal enerji isteklerini de geri çevirmi-
yoruz. Ayrıca Balçova’da yaşayan 2 bin
öğrenciye kitap, kırtasiye ve okul kıyafeti
desteği yapılıyor. Bu desteğin en önemli
özelliği ise çocukların yapılan destekten
haberinin olmaması. Aile belediye tara-
fından anlaşılan mağazaya giderek çocuğa
normal alışveriş yapar gibi alışverişini ya-
pıyor. İlköğretimde okullara desteğini
esirgemeyen Balçova Belediyesi, öğrenci
üniversiteyi kazandığında da farklı bir
hizmet veriyor. Balçova’da okuyup da 4
yıllık bir üniversiteye girmeye hak kaza-
nan her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar ve
bir plaket veriliyor. Şehir dışında okul ka-
zanan her öğrencinin de bir seferlik yol
ücreti karşılanıyor. Maddi durumu iyi ol-
mayan öğrencilere ise eğitim katkı payı
veriliyor” diyerek eğitim hizmetlerini an-
lattı.

GÜNLÜK HAYATI
KOLAYLAŞTIRACAK
HİZMETLER

Tüm bu hizmetleri yaparken belediye-
ciliğin asli unsuru olan altyapı, temizlik,
yatırım gibi hizmetleri de aksatmadıkla-
rını ifade eden Mehmet Ali Çalkaya
“Benim önceliğim insan. Her zaman söy-
lediğim bir şey vardır. Elinizdeki bütçe-
lerle isterseniz sokakları asfalt yerine

altınla kaplayın. Ama kentin içinde yaşa-
yan insanlar mutlu değilse yaptığınızın bir
anlamı yok. Biz bu yüzden insana yatırım
yaparken vatandaşlarımızın günlük haya-
tını kolaylaştıracak hizmetleri de aksatmı-
yoruz” dedi. Özellikle yeşil alanlara
büyük önem verdiklerini ifade eden Baş-
kan Çalkaya “Bulduğumuz her boş alana
park yapıyoruz. Balçova bu açıdan yıl-
larca çok ihmal edilmiş. Biz mevcut park-
ların tamamını yenilediğimiz gibi 30
civarında büyük park yaptık. Son olarak
Sakarya Caddesi’nde 60 bin metrekarelik
bir yeşil alanı park yapıyoruz. İzmir’in en
şık parklarından birisi olacağına inanıyo-
rum. Ayrıca çevre temizliği için çok
önemli yatırımlar yaptık. Balçova’da gö-
reve başladığımızda eski araçlarla çöp
toplanıyordu. Şimdi araç parkımızı çok
geliştirdik. Arkadaşlarım çöpü aldıktan
sonra konteynırı yıkayıp dezenfekte edi-
yor” dedi.
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“ÖNCE İNSAN”
Balçova Beledi-
yesi; uyguladığı
sosyal belediye-
cilik uygulama-
ları ile
Türkiye’de bir-
çok ilke imza
attı. Başta ka-
dınlar, çocuklar
ve engelliler
için yürütülen
sosyal hizmet-
lerle, dezavan-
tajlı gurupların
kalkındırılması
ve geniş
zamanda top-
lumsal
gelişme
sağlanıyor.
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Balçova Bele-
diyesi’nin 15 yıla

yakın bir süredir uygu-
ladığı sosyal politikala-
rının temelini kadınların

sosyal hayatın içinde
daha çok yer alması

oluşturuyor.

YAPILAN ÖNEMLİ
YATIRIMLAR

Balçova Belediyesi’nin kısıtlı büt-
çesine rağmen önemli yatırımlar da
yaptıklarını anlatan Başkan Çalkaya
“Belediye binamızı açtık. Spor tesisle-
rimizi yenilerek yarım kalan kapalı
spor salonumuzu açtık, 2 bin kişilik
bir tribün yaparak altına Engelli Re-
habilitasyon Merkezi açtık. Balço-
va’nın geçmişini gelecek nesillere
aktarmak için Kent Belleği Merkezi
açtık. 384 kişilik kız öğrenci yurdu ve
kapalı pazaryeri yaptık. Herhangi bir
afet anında ilk müdahaleyi yapmak
amacıyla kurduğumuz Mahalle Afet
Gönüllüleri (MAG) ekipleri için 5
konteynır hazırladık.

ENGELSİZ YAŞAM
İÇİN SEFERBERLİK

Engellilerin Balçova’da engelsiz yaşa-
ması için tüm imkanlarını seferber eden
Balçova Belediyesi, bu amaçla Türkiye’nin
ilk engelli haritasını yapan belediye. İlçe-
deki engelli vatandaşların tüm bilgilerinin
kaydedildiği dijital veri tabanlı harita sa-
yesinde engelli vatandaşların tüm istek-
leri belediye tarafından karşılanıyor.
Maddi durumu iyi olmayan engellilerin
hayatın içinde olmaları için 15 yılda yüz-
den fazla vatandaşımıza akülü engelli
araç hediye etti. Geçtiğimiz yıllarda açılan
Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde genç-
lere el beceri kursları verildi. Tıpkı Semt-
evi’nde olduğu gibi engelli gençler burada
sattıkları ile para kazandı. Bu merkez
bünyesinde açılan Yine Down Kafe’de de
engelli gençler çalışıyor. Balçova Beledi-
yesi Engelsiz Teknoloji Eğitim Merke-
zi’nde (BETEM) bilgisayar yazılım
dersleri alıyorlar.

B ALÇOVA B ELEDİYE B AŞKANI M EHMET A Lİ Ç ALKAYA:

Mehmet Ali
Çalkaya

Balçova Beledi-
yesi; uyguladığı
sosyal belediye-
cilik uygulama-
ları ile
Türkiye’de bir-
çok ilke imza
attı. Başta ka-
dınlar, çocuklar
ve engelliler
için yürütülen
sosyal hizmet-
lerle, dezavan-
tajlı gurupların
kalkındırılması
ve geniş
zamanda top-
lumsal
gelişme
sağlanıyor.
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın ilk ve
lider düşük maliyetli havayolu şirketi
olan Air Arabia, 27 Haziran 2018 tari-

hinden itibaren BAE ile İzmir’i birbirine
bağlayan ilk havayolu şirketi olarak uçuşla-
rına başlayacak. BAE havayolu şirketi Air
Arabia; İstanbul, Antalya, Bodrum ve Trab-
zon’dan sonra, Türkiye’nin üçüncü büyük
şehri olan İzmir’i de Türkiye’deki beşinci
noktası olarak uçuş ağına ekliyor.

“THY, İZMİR’İ
İHMAL ETTİ”

BAE ile İzmir arasında yapılacak direkt
uçuşları değerlendiren Çeşme Turistik Otel-
ciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi
Öncel, “Direkt uçuşlar turizme olumlu yan-
sıyacak. Aktarmalı uçaklar her zaman için
yerli ve yabancı turistler için eziyettir, zaman
kaybıdır. Direkt uçuşlar, o destinasyonun ta-
nınması ve gelen kitlenin çok fazla miktarda
olması çok önemli. Yıllardan beri İzmir’e di-
rekt uçuşların olması için neredeyse yalvarı-
yoruz. Ama maalesef konulmuyor. Bu
konuda SunExpress’in yapmış olduğu atak-
lardan sonra THY gereken çalışmaları maa-
lesef yapmadı, İzmir’i biraz ihmal etti.
Bundan sonra umarım İzmir’e direkt uçuşla-
rın Birleşik Arap Emirlikleri gibi Avrupa ve
diğer ülkelerde de artması en büyük dileği-
miz.” dedi.

Özellikle para bırakan turistlerin Ege’yi
tercih etmelerini temenni ettiklerini belirten
Öncel, “Turistleri sınıflandırmak doğru
değil ama Türk turizminin en büyük hasta-
lığı geliri artıramamak, çok fazla para bıra-
kan turistin Türkiye’yi seçmemesi. Gelen
turist sayımız fazla ama bıraktıkları para o

kadar fazla olmuyor. Otellerden çıkmayan,
para harcamayan, sadece tur paket progra-
mına gelip tatilini geçiren turistler de çok
hatırlı müşteri sayılmıyor. Onun için çarşıya
çıkacak, alışveriş edecek, esnafı da sevindi-
recek kitle Türk turizmine daha çok faydalı
misafir tanımlaması oluyor. O yüzden Arap
turistleri de ülke ülke değerlendirmek lazım.
Bizim temennimiz; umarım para bırakan,
faydalı olan turistlerin Ege’ye gelmeleri.”
diye konuştu.

UÇUŞLAR ÇARŞAMBA,
PERŞEMBE, CUMARTESİ
VE PAZAR GÜNLERİ
OLACAK

Air Arabia Grup
CEO'su Adel Al Ali ise,
“Türkiye; kültürü, tarihi,
doğası ve sosyal dokusu ile
her dönem çok fazla ilgi çeken
bir ülke olmuştur. İzmir’i Türkiye’de
beşinci uçuş noktamız olarak ilan et-
mekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.
İzmir’e yapılan bu yeni uçuş ile BAE ve
tüm Körfez ülkeleri sakinleri tatillerinde
ziyaret edebilecekleri heyecan verici bir
yeri daha tanıyacaklar” dedi.

İzmir direkt uçuşları, Çarşamba ve Cu-
martesi günleri Sharjah Uluslararası Havali-

manı’ndan (SHJ) saat 21:05’de hareket ede-
rek, ertesi gün 00.50’de İzmir Adnan Men-
deres Uluslararası Havaalanı’na varacak.
Dönüş uçağı ise Perşembe
ve Pazar günleri saat
01: 30’da İzmir’den
hareket edecek ve
saat 06.50’de
Sharjah’a inecek.
Air Arabia şu anda
Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da bulunan
beş merkezin-
den 140’ı
aşkın rotaya
uçuş gerçek-
leştiriyor.

ARAPLAR GELİYOR

Turizm sezonu yakla-
şıyor ve tanıtım fu-
arları birbiri arkası

devam ediyor. Londra,
Utrecht, Helsinki, Mum-
bai, Emitt İstanbul, Yeni Delhi,
Danimarka ve önümüzdeki Mart
ayında Berlin ITB… Turizmciler
bir fuardan diğerine bölgelerinin,
tesislerinin veya hazırladıkları tur
paketlerinin tanıtımını yapmak ve
yurdumuza gelen ziyaretçi sayıla-
rını arttırabilmek için koşuşturup
duruyorlar.

Biz de DOKTOB olarak 17
Ocak’ta Helsinki Fuarı’na ilk kez
katıldık. Finlandiya’da ülkemize
gösterilen sevgiden ve ilgiden çok
mutlu olduğumuzu söylemeliyiz.
Tarih boyunca Finlandiya ile yürü-
tülen ikili ilişkilerimiz hep saygı ve
sevgiye dayanmış. İnanılmaz bir
pozitif atmosfer vardı ve Finli tu-
ristlerin Alanya’ya gösterdiği ilgiyi
gıpta ile izledik. Bu başarı, tam 18
yıldır bu fuara katılan Alanyalı tu-
rizmci meslektaşlarımıza ait… On-
ları gönülden kutluyoruz.

Helsinki’de itinayla projelendi-
rilmiş bir Türkiye standı, müşavir-
lik ve Mimar Emel Yıldız
tarafından noksansız ve güzel ola-
rak hazırlanmış, fuar süresince ka-
tılımcılara yardımcı olabilmek için
can siperane çalışan Helsinki Bü-
yükelçiliğimiz çalışanları, stant ik-
ramları ve açılış günü kokteyli ile
her şey çok güzeldi. Helsinki Bü-
yükelçimiz Sayın Adnan BAŞA-
ĞA’nın konutta verdiği ve
hanımefendinin bizzat ilgilendiği
Türk mutfağı menüsünden oluşan
akşam yemeği, bizim hatırlayaca-
ğımız en özel gecelerden biri oldu.

Muğla bölgemizi tanıttık ve an-
lattık, ancak bölgemizde daha
fazla Finli turist görebilmek için
Alanya gibi emek vermemiz gere-
kiyor. Bu yaz küçük rakamlarla da
olsa bölgeye, alternatif pazarlar-
dan Hintli, Kazak, Finli ve iç pa-
zarda Karadeniz’den ve Güney
Anadolu’dan turist geleceğini ön-
görüyoruz.

Sezon başlamadan yapmamız

gereken en önemli konu, Tür-
kiye’mizi yurtdışında kaos, savaş
ve terör ortamında gösteren gör-
sel ve yazılı basına karşı, imajımızı
doğru konumlandıracak tanıtım
faaliyetleri yürütmemiz gerekiyor.
Turizm Bakanlığımızın alacağı
tedbirlerle ve turizmcilerin de bu
çalışmaların içinde olması elbette
çok önemli.

İkinci önemli konu ise, gelen
ziyaretçilerin memnuniyetidir. Biz
ne anlatırsak anlatalım, turistlerin
ağızdan ağza dediğimiz reklamları
en büyük reklamdır. En küçük bel-
delerimizden başlayarak, imar kir-
liliği dediğimiz tabelalar, kıyı
bölgelerimizdeki çatıları kaplayan
güneş enerjisi ve depoları, sun-
durmalar, şehir mobilyaları dediği-
miz çöp konteynırlarının
görünüşünden, oturma banklarına
kadar, park ve bahçe düzenleme-
lerinden yol ve kaldırımlara kendi-
mizi sezona noksansız
hazırlamalıyız. Aksi halde, gelen
turist otel dışına çıktığında otelde
5 yıldız, dışarıda 1 yıldız kalitesi ile
karşılaşır. O zaman bir kere geli-
nen destinasyon olur, emekler
boşa gider. İspanya’da, Porte-
kiz’de ya da Yunan Adaları’nda
çatılarda bu şekilde görüntü kirlili-
ğine rastlamıyoruz. Üçüncü
önemli sorunumuz, doğru hizmet
ve fiyat politikası… Geçmişte ya-
bancı televizyonlara ve gazetelere
yansıyan fahiş fiyat ve hanutçuluk
sorunlarını çözmemiz gerekiyor.
Yerel yönetimlere bu konuda
önemli sorumluluklar düşüyor. Bu
değindiğimiz konulara turizmciler
olarak dikkat edersek kısa za-
manda turizmdeki parlak dönem-
lerimize daha güçlü bir şekilde
döneceğimizden kuşkumuz yok.
Unutmayalım, halihazırda ülkemiz
dünyanın turizm açısından en zen-
gin ülkelerinden biridir. 2018 yı-
lında turizmin ülkemize huzur ve
bol kazanç getirmesini diliyoruz.

YÜCEL OKUTUR

TURİZMDE GEÇMİŞTEKİ
HATALARI YAPMAMALIYIZ
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Air Arabia, Türkiye’de büyüyen uçuş ağına İzmir’i de
ekledi. Air Arabia, 27 Haziran 2018 tarihinden itibaren
BAE ile İzmir’i birbirine bağlayan ilk havayolu şirketi

olarak uçuşlarına başlayacak.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

İZMİR’DE BİR İLK; BİRLEŞİK ARAP

EMİRLİKLERİ’NDEN DİREKT UÇUŞLAR BAŞLIYOR
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Referandum ile birlikte gelen
sistem değişikliği nedeniyle
hem iktidar, hem de muha-

lefet için büyük önem taşıyan
2019 seçimleri yaklaştıkça siyasile-
rin söylemleri de sertleşiyor. Li-
derler mevcut potansiyelleri
dışında kalan seçmeni de yanla-
rına çekebilmenin hesaplarını ya-
parken, satranç misali yapılan
hamlelerde piyon, kale yahut vezir
de dahil tüm taşlar iç içe geçmiş-
ken, tüm hesaplar kimin şah ola-
cağı üstüne kurgulanmış
durumda. İzmir'de ve ülke sat-
hında yaşanan gelişmeleri yerel-
den genele Ege Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju
Tosun yorumladı.

� İzmir ile başlamak gerekirse,
2019 öncesinde AK Parti-MHP itti-
fakı, İYİ Parti faktörü ve CHP'nin iç
dinamiklerini göz önüne alınca,
nasıl bir seçim beklemek gerekir?

Öncelikle İYİ Parti'nin kimi
aday göstereceği burada önemli.
Bununla birlikte MHP ve AK
Parti ittifakı çok önemli. Bir ta-
rafta ittifak, diğer tarafta İYİ Par-
ti'nin güçlü bir adayla çıkması
CHP'nin 2019'daki yerel seçim-
lerde bir miktar oy kaybetmesine
yol açabilir. CHP İzmir'de terleye-
bilir. Daha keyifli bir seçim yarışı
izlenebilir. Bir de tabii Kocaoğlu
faktörü var. Çünkü 1980'lerden
beri İzmir'deki seçimleri inceleyen

bir akademisyen olarak söylüyo-
rum ki Kocaoğlu girdiği her se-
çimde hem milliyetçi seçmenden,
hem de Kürt seçmenden oy alıyor.
Bu oy alışverişini hem ittifakın
hem de İYİ Parti'nin iyi analiz et-
meleri gerekiyor. Eğer analiz ede-
mezlerse Kocaoğlu rahatlıkla
seçilir, ancak iyi analiz etmeyi ba-
şarırlarsa İzmir keyifli bir seçim
yarışına sahne olur.

� Peki İzmir İl Kongresi ile bir-
likte Kocaoğlu, İzmir'de partinin tek
hakimi olduğunu gösterdi mi?

Sayın Kocaoğlu'nun tabii etkisi
yadsınamaz. İzmir gibi büyük bir
kentte büyükşehir belediye baş-
kanlığı gibi bir görevin getirdiği
çok büyük bir prestij var, örgüt ta-
rafından önder kabul edilme var.
Bir de erk sahibi olmanın avantaj-
ları var. Türkiye'de yerel siyaset,
belediye başkanlarını patron yapı-
yor. Kişilerden ziyade bunu sistem
oluşturuyor. Rahatlıkla seçilmiş
bir il başkanı var ve Kocaoğlu'nun
da buradaki aktifliğini görmek
mümkün.

'Afrin, seçmeni
konsolide eder'

� Türkiye, iç güvenliğini ve
sınır güvenliğini sağlamak üzere sı-
nırlarının dışında kalan Afrin'de
operasyon gerçekleştiriyor. Operas-
yonun siyasi bir etkisi olacak mı?

Mevcut koşulda minimum

yüzde 45 oranında AK Parti'ye yö-
nelimi güçlü olan bir seçmen var.
Bunu Sayın Erdoğan ile birlikte
düşündüğümüzde 50'ye yaklaşı-
yor. Afrin'den çıkacak bir başarı
Türkiye'nin ulusal birliği, bütün-
lüğü ve güvenliği için bir başarıdır

tabii ama bu başarının siyasete de
yansıyacak sonuçları olacak. Bu
sonuçlardan da en fazla istifade
edecek olan partinin AK Parti ve
Sayın Erdoğan'ın olması muhte-
meldir. CHP de operasyona ver-
diği destekle kendi içindeki bazı

çevrelerden olumsuz eleştiriler
alsa da negatif bir pozisyon yaşa-
mıyor diyebiliriz. 2019 için Af-
rin'in sonucu etkili olur ama
belirleyici olmaz. Esas olarak Af-
rin'in başarısı seçmeni daha da
konsolide edebilir. Afrin seçmeni
net bir biçimde konsolide edecek.
Türkiye'nin en önemli sorunlarına
ilişkin araştırmalarda terör ikinci,
üçüncü sıraya düştü ama bu ope-
rasyon yeniden güvenlik kriterini
seçmenin sandık başındaki terci-
hinde etkili hale getirecektir.

� AK Parti-MHP ittifakı ger-
çekten bir milli cephe midir yoksa
bu ifade çok kullanışlı bir propa-
ganda malzemesi midir?

Türkiye'de 'milli' etiketi çok
fazla prim yapıyor. Milli olmanın
seçmende ciddi bir karşılığı var.
Bunu hem iç hem de dış politi-
kada prim yapan bir enstrüman
olarak kullanmak çok da doğru
değil bence. Çünkü evet bununla
inşa edilecek değerler var ama ku-
tuplaştırıcı bir etkiye de yol açabi-

lir. Sonuçta Türkiye'nin tek derdi
millilik üzerinden bir arada yaşa-
mak değil. O zaman evrensel de-
ğerleri yok mu sayacaksınız
millilikle kendinizi tanımlarken?
Kaldı ki Afrin'e destek noktasında
CHP'nin duruşunda milli olmayan
ne? Sonuç olarak Afrin'deki ope-
rasyonun Türkiye'nin çıkarları için
gerekli olduğu üstünden bir muta-
bakat sağlamak, bir siyasi kutup-
laşmaya yol açmamak adına daha
doğrudur.

“Muharrem İnce'nin
birikimi genel
başkanlığa yetmez”

� CHP'de gerek olaylı kongre-
ler, gerek İstanbul'daki yeni il baş-
kanının söylemleri, gerekse de genel
başkanlık yarışı parti içinde tartış-
malara yol açtı. CHP sandığa bir iç
buhranla mı gidecek?

Yani iç buhran demek çok da
doğru değil ama şu var ki CHP'de
mahalle delegeliğinden başlayıp
yukarıya doğru politika yapan her-
kes kendini eşsiz bir siyaset yıldızı
olarak görüyor. Herkes her yere
aday oluyor ve 'Ben bu işi çok iyi
yaparım' diyor. İnsanların kendini
tartması lazım. İzmir de bile bunu
görüyoruz.

İnsanın biraz çapına bakması
lazım. Üst pozisyonlara aday olma
yetkinliğine sahip mi değil mi?
Akıl var izan var. Bakın mesela
Muharrem İnce'nin birikimi, po-
tansiyeli CHP gibi bir partiye
genel başkan olmaya yetmez. Bu
kadar basit. İnce'nin vizyonu, Tür-
kiye'nin ve dünyanın nereye gitti-
ğine dair bakış açısı CHP gibi
zamanın ruhunu okumaya ve AK
Parti karşısında muhalefet yap-
maya çalışan bir partiye yetmez.

� Kılıçdaroğlu'nun yeter mi?
En azından deneyimi var. Bü-

rokraside ve siyasette tecrübesi
var. Tabii başarılı mı, başarısız mı
o ayrı tartışma konusu. CHP'ye
genel başkan adayı olacak kişinin
çok ciddi iddiaları olması gerekir.
CHP'nin lider adayları belagat üs-
tünden lider olma peşinde. Güzel
konuşan herkes CHP'ye başkan
olabileceği iddiasında.

Türkiye'de son
dönemde atılan
her adımın tek
bir hedefi var:

2019 seçimleri...
Sistem değişikli-
ğiyle birlikte ta-

rihi nitelik
taşıyan seçimler
öncesinde yaşa-
nan gelişmeler

ve hamleler san-
dığa giden yolun
daha da sertleşe-
ceğini gösteriyor.
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��  Bahçeli/partisini/ittifakla/birlikte/güvenli/limana/taşıdı/mı?
Güvenli4limana4çekilmenin4tek4zorunlu4koşulu4AK4Parti

ile4yapılacak4bir4ittifaktı.4Sonuca4ulaşmaya4odaklı4bir4ittifak
MHP'yi4parlamentoya4sokacak.4İYİ4Parti'nin4kurulması
MHP'nin4tabanında4kaymalara4yol4açtı4ama4MHP4için4'yok
olacak'4demek4mümkün4değil.4Çünkü4İYİ4Parti4ile4MHP'yi
karşılaştırınca4MHP'deki4ideolojik4milliyetçiliğin4İYİ4Parti'de
olmadığını4görüyoruz.44

��  İYİ/Parti/ve/Akşener'in/parti/kuruluşundan/siyasi/doğ-
ruları/ve/yanlışları/nelerdir?

İYİ4Parti4kemik4ideolojik4duruşun4üstüne,
daha4geniş4bir4kitleye4hitap4edip4kapsayıcı4bir4si-
yaset4yapmaya4çalışıyor.4Bunun4da4karşılığı4bir
merkez4partisi4olma4çabasıdır.4Bence4bu4İYİ
Parti4açısından4potansiyele4dair4bir4artı.4Bu-
nunla4birlikte4merkeze4geçmek4için4kadrolar4da

çok4önemli.4Bu4noktada4seçmeni4merkezde4toplayacak4bir
kadro4oluşturamadığını4görüyorum.4

��  Bugün/başsız/bir/HDP/var./CHP,/SHP/dönemindeki/gibi
bir/modelle/HDP/oylarına/talip/olabilir/mi?

İstanbul'daki4yeni4il4başkanı4Canan4Hanım'ın4söylemlerini
baz4alırsak4öyle4bir4girişim4var.4Tabii4bunun4genel4merkez4ta-
rafından4da4sahiplenilmesi4lazım4ama4bunun4bir4maliyeti4de
olur.4Herhangi4bir4etnik4kimliğin4tutsağı4olmadan,4Kürtçülük
yapmadan4herkesin4hakkını4savunma4odaklı4sosyal4demokrat
kimliğe4CHP4bürünebilir.4CHP4bu4konuda4iki4arada4bir4de-
rede.4

��  Erdoğan'ın/Cumhurbaşkanlığı/için/bir/rakibi/var/mı?/
Bugün4seçim4olsa4mevcut4koşullar4içinde4kontrgaranti4ol-

masa4da4Erdoğan4yüzde450+14oy4alma4hususunda4bir4adım
değil,4104adım4önde.4Tabii4önümüzde4Türkiye4için4uzun4oldu-
ğunu4söyleyebileceğimiz41,54yıllık4süreç4var.

“Erdoğan, seçimlerde 10 adım önde”

“TÜM DERTLERİNİZİ
UNUTUN GO OYNAYIN”

Zeka oyunları her
yaşta insanın ilgi-

sini çeker. Özel-
likle son

zamanlarda ze-
kayı geliştiren çok
çeşitli oyunlar or-

taya çıktı. Bu
oyunların çoğu

eski çağlardan bu
yana ismi değişe

değişe günümüze
kadar geldi. Biz

size Uzakdo-
ğu'nun 4000 yıllık

zeka ve strateji
oyunu olan

''Go''dan bahse-
deceğiz.ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Çin imparatoru Yao tarafından oğlu-
nun zekasını geliştirmek için icat etti-
rilen Go, birisi siyah diğeri beyaz

olmak üzere iki rengi temsil eden iki
oyuncu tarafından sıra ile oynanıyor. Oyu-
nun felsefesinde sabır, sebat, hatayı ken-
dinde arama gibi
Uzakdoğu kültü-
rüne dair öğeler
ön plandadır. Ay-
rıca konsantre ol-
mayı kolaylaştırır.
Küçük hırslardan
vazgeçip resmin
bütününe bakmak
önemlidir.

Go oyunu çok
bilinmemektedir.
Ülkemizde Meh-
met Emin Bars-
bey, Go oyununun
en önemli temsil-
cilerindendir.
Go'nun yayılması

için çaba harcayan Barsbey, İstanbul Go
Okulu'nu kurdu. Go oyunu ile üniversitede
tanışan Barsbey, ilk başlarda hobi olarak il-
gilense de daha sonralarda bu oyunu ül-
kede daha bilinir ve oynanır hale getirmek
için çalışmalara başladı. Go'yu mesleği ha-

line getiren Bars-
bey; ''Go sadece bir
oyun değil, hayatın
tahta üzerindeki
yansımasıdır.” şek-
linde tanımlıyor.
Ayrıca Barsbey bu
oyunu önemli bir
strateji ve zeka ge-
liştirici olarak okul-
larda eğitiminin
verilmesi gerekti-
ğine inanıyor.
Hatta ülke yönetici-
lerinin bu oyun sa-
yesinde daha akılcı
kararlar alabilece-
ğini ekliyor.

Google Alphago isimli
yapay zeka bilgisayarı,
dünyanın en iyi "go

play" oyuncusunu yendi. Bu
olay, tahmin edilen tarihten
on yıl önce gerçekleşti. 

"IBM4Watson4Programı"
çok karmaşık olmayan hu-
kuki konularda gerekli öneri
veya çözüm yollarını saniye-
ler içinde ve yüzde 90 doğru-
lukla vermeyi başarıyor.
Aynı işlem avukatlarla yapı-
lırsa doğruluk oranı yüzde
70’den yukarı çıkmıyor.

2018 yılında ilk şoförsüz
araçlar yollarda olacak. 2020
yılı civarında günümüzün
otomobil endüstrisi çök-
meye başlayacak. Trafik ka-
zası olmayacak ve sigorta

şirketleri iflas edecek. 
Güneş enerjisi maliyet-

leri o kadar düşecek ki
bütün kömür şirketleri 2025
yılına kadar faaliyetini dur-
duracak.

"Tricorder" cihazı; reti-
nayı tarayıp, analiz için kan
ve nefes örneği alıp, 54 deği-
şik test yaparak hangi hasta-
lık varsa ortaya çıkaracak.

"Tarım4robotları"
sayesinde çiftçiler
arazilerinde bütün
gün çalışmak yerine
tarım robotunu yöne-
ten birer yönetici ola-
cak. 

Roger Stapley
adlı fütürist
yazar, 2018

yılından
sonra hayatı-

mızın nasıl
değişeceğini
anlattı. Bun-

lardan bazıla-
rını sizler için

derledik.

2018’DEN SONRA
NELER DEĞİŞECEK?

TTaannjjuu
TToossuunn

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Türkiye'de son
dönemde atılan
her adımın tek
bir hedefi var:

2019 seçimleri...
Sistem değişikli-
ğiyle birlikte ta-

rihi nitelik
taşıyan seçimler
öncesinde yaşa-
nan gelişmeler

ve hamleler san-
dığa giden yolun
daha da sertleşe-
ceğini gösteriyor.

CHP İZMİR'DE TERLEYEBİLİR



Merhaba Ben Haberciler. Bu ya-
zımda şu ara çok gündeme
gelen sanki yepyeni bir zayıf-

lama formülüymüş gibi popülerlik ka-
zanan KETOJENİK DİYETLERİ
konuşalım istiyorum sizlerle. KETOJE-
NİK DİYET NEDİR? NE İŞE
YARAR? NASIL UYGULANIR?
ZARARI VAR MIDIR? Şöyle hepsini
bir öğrenelim.

KETOJENİK DİYET: 1920’li yıllar-
dan beri epilepsi hastalığının tedavi-
sinde özellikle nöbetleri ilaca dirençli
olan çocuklar ve yetişkinlerde çok etkili
bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.
Bu diyet modelinde amaç hücreyi gli-
kozsuz bırakarak vücutta glikoz dışı
yakıt maddelerinden yağları yakıp
keton oluşturup hücrenin enerji meta-
bolizmasında bu maddeyi kullanmasını
sağlamaktır.

Beyin hücrelerinde enerji metabo-
lizması olarak yakıtın keton olarak kul-
lanılması sayesinde epilepsi
hastalarında iyileştirici sonuçlar alınmış
ve bugün kanser hücrelerinin yakıt ola-
rak ketonu kullanamıyor olmasından
yola çıkarak bu hastalık konusunda ön-
leyici ve/veya kanser ilerleme hızını ya-
vaşlatabileceği düşünülmektedir. Şu an
bilimsel bir sonuç olarak kesin olma-
makla beraber bu konuda pek çok
araştırma yapılmaktadır.

Bu diyeti popüler kılan ise hızlı kilo
verdirdiği ve daha çok yağ yakımı sağ-
ladığı yönündeki bilgilerdir. Ancak
araştırmalar göstermiş ki ketojenik di-
yetin kısa vadede (2-6 ay) normal sağ-
lıklı diyetlere kıyasla daha hızlı kilo
verdirdiği ve yağ yaktırdığı ancak uzun

vadede (10-18 ay) kilo verme ortala-
ması ve yağ yakım değerinin eşitlen-
diği yönünde. Tokluk süresini
uzattığı ve insülin seviyesini azalt-
tığı da araştırmalarda gösteril-
miştir.

PEKİ NASIL
YAPILIR?

Ketojenik diyet yağ ve pro-
tein oranı yüksek fakat karbon-
hidrat açısından oldukça zayıf
olan diyettir. Adını da vücudun
enerji elde etmek için yağları yak-
ması sürecine ketozis denilmesinden
alır.

Bu süreç, vücut enerji olarak kul-
lanmak üzere yeterli glikoz bulamadı-
ğında ve insülin seviyesi düştüğünde
devreye giriyor ve böbreklerin yağ asit-
lerinden ürettiği ketonlar kan dolaşımı
yoluyla serbest kalarak enerji olarak
kullanılıyor.

Genellikle ketojenik diyetlerde
günlük kalori alımının yüzde 65'i prote-
inden, yüzde 30'u yağlardan ve yüzde
5'i de karbonhidratlardan elde edilir.
Bu da kilo başına 1,5 g protein ve gün-
lük olarak 50 g altında karbonhidrat ve
bolca doymamış yağ asitleri tüketmek
suretiyle günlük beslenmeniz ketojenik
diyete döner anlamı taşımaktadır.

Ketojenik diyetlerde karbonhidrat
miktarı çok az olduğundan sebzelerden
ve meyvelerden sağlanması tercih edi-
lir. Diyetin proteini et ürünleri, peynir,
yumurta ve balık gibi besinlerden, yağ
ise tereyağ, sıvı yağ ve kuru yemişler
den sağlanır.

KE-
TOJENİK
DİYETİN OLASI ZA-
RARLARI: Su ve elektrolit dengesinde
bozulmalara sebep olabilir.

Kalsiyum atımı hızlanarak kemik
yoğunluğunun azalmasına neden olabi-
lir.

Hücre yıkımının artması ve böbrek-
lerden ürik asit atımının azalması sonu-
cunda hiper ürisemi ve guta benzer
belirtilerin ortaya çıkmasına neden ola-
bilir.

Aşırı protein ve yağ tüketimi sebe-
biyle idrar PH’ının azalması ürat taşla-
rının oluşmasına sebebiyet verebilir

Şeker hastaları ve insülin kullanan
hastalar
açısından,

şeker kontrolü açısından riskler taşı-
maktadır.

Yüksek yağ içeriği olan ketojenik
diyetler doymuş yağ ve kolesterol bakı-
mından zengin oldukları için kalp ve
damar hastalıkları riskini artırır.

Kabızlık ketojenik diyetlerde çok
fazla görülen yan etkilerden biridir

Keton cisimcikleri kullanımı yüzün-
den ağır bir ağız kuruluğu ve kokusu
oluşur.

KETOJENİK DİYETİN YARAR-
LARI: Günümüzde pek çok hastalı-

ğın ana sebebinin enflamasyon
olduğu ve bunun en

önemli sebebinin de
fazla şeker ve kar-

bonhidrat tüketimi-
miz olduğunu

biliyoruz.
Ketojenik

diyetin insülin
seviyesini dü-
şürmesine
bağlı olarak
pek çok
şeker hasta-
lığı ve bu
hastalığın ya-
ratacağı

mikro ve
makro kompli-

kasyonlardan
koruyacağı düşü-

nülüyor.
Beyin hücreleri-

nin yakıtının glikoz ye-
rine keton olmasının

alzhemir hastalığının ilerleyi-
şini engelleyeceği, parkinson has-

talığının seyrini düzelteceği, hafıza ve
konsantrasyon problemlerinde iyileşti-
rici olduğu düşünülüyor.

Kanser hastalarında kanser hücre-
lerinin ketonu yakıt olarak kullanamı-
yor olmasının da bu hastalığın gelişim
ve ilerlemesinde engelleyici olduğu dü-
şünülüyor. Hızlı kilo verimi ve yağ ya-
kımı sağlıyor. Sevgili Ben Haberciler
siz yine de doğru beslenmenin yeterli
ve dengeli olması gerektiğinden ve kan
bulgularınıza uygun bir şekilde tüm
sağlıklı yiyeceklerin örüntüsünden
meydana gelmesi konusunda hiç bir
şüpheye düşmeden bu yolu yaşam tarzı
haline getirin.
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KOÇ
Bu ay siz Koç burç-

larının daha sosyal
olacağı, arkadaşlık
ilişkilerinin, dostluk
bağlarının daha kuv-

vetli olacağı bir ay.
Yeni sosyal ortamlara girebilir,
eski çevrenizle olan bağlarınızı ko-
partabilirsiniz. Kendinize yeni he-
defler belirleyebilir, gelecek
planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
Aşk hayatınızda yeni kıpırtılar ve
yeni başlangıçlar olabilir. Çocukla-
rınız ile ilgili konular gündemde.
Bu konuda fazlasıyla sorumluluk
alabilirsiniz.

BOĞA
Bu ay siz Boğa

burçlarının kariyer
konusunda yeni he-
deflerinin olacağı bir
ay. Kariyer konusunda çok önemli
atılımlar yapabilir ya da bir iş deği-
şikliği yaşayabilirsiniz. Bu durum
patronlarınız ile aranızdaki sorun-
lardan kaynaklanabilir. Aile büyük-
lerinizle de aranızda gerginlik
çıkabilir, bu konu hakkında önlem
almanızı öneririz. Eğer taşınmak,
yaşadığınız yeri değiştirmek veya
yeni bir ev almak istiyorsanız bu ayı
değerlendirebilirsiniz.

İKİZLER
Bu ay siz İkizler

burçlarının eğitim ko-
nusunda tamamlan-
malar ya da yeni

atılımlar yaşayacağı
bir ay. Yarım kalan eği-

timlerinizi tamamlayabilir yeni
kurslar, eğitimler düşünüyorsanız
bu ayı değerlendirebilirsiniz. Yurt-

dışı bağlantılı işler yapıyorsanız
veya yurtdışına çıkmak istiyorsanız
önünüze güzel fırsatlar çıkabilir.
Bu ay uzak ya da kısa mesafe seya-
hatleriniz artabilir. İletişimle ve
kendini ifade etme ile ilgili konu-
larda rahatlama yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ
Bu ay siz Yengeç

burçlarının maddi
konularda dikkatli
olması gerekmekte.
Gelirlerinizde
azalma görülebilir.
Eğer ödemeniz gereken borçlarınız
varsa bu konuda temkinli olmalısı-
nız. Bankalarla ve kredi işleriyle il-
gili yeni konular gündeme gelebilir.
Miras ve ailenizin gelirleri ile ilgili
olumlu gelişmeler olabilir. Sonuç-
lanmayan davanız varsa bu dö-
nemde sonuçlanabilir.

ASLAN
Bu ay siz Aslan

burçları ilişkiler ve
ortaklık gibi konu-
larda hareketlenme-

ler yaşayabilirsiniz.
Sorunlu giden ilişkileri-

nizden kurtulabilirsiniz. Eğer evliy-
seniz eşinizin daha egolu tavırlar
sergilediğine şahit olabilirsiniz. Or-
taklı işler yapıyorsanız eril ortakla-
rınız ile sorunlar yaşayabilir egosal
münakaşalara girebilirsiniz. Yine
bu dönemde yakın arkadaşlarınızla
daha sık görüşeceğiniz, sosyal akti-
vitelerinizin çoğalacağı bir dönem.

BAŞAK
Bu ay siz Başak

burçları sağlık ve
kronik rahatsızlıklar
konusunda dikkatli

olmalısınız. Daha
önce olan ve gör-
mezden geldiğiniz
hastalıklarınız tek-
rar nüksedebilir.
Ta ki siz bu konu hakkında bir
adım atana kadar. Böyle bir şikaye-
tiniz varsa mutlaka kontrolü ihmal
etmemenizi öneririm. Çalışma ha-
yatınızda beklenmedik yeni durum-
lar söz konusu olabilir. Yeni
sorumluluklar alabilirsiniz. Yanı-
nızda çalışanlarla tartışmalar ve
yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu
konuda da temkinli olabilirsiniz.

TERAZİ
Bu ay siz Terazi

burçları kendinizi
oldukça şanslı hisse-
debilirsiniz. Bu ay
gündeminizi aşk ve
ilişkiler oluşturacak. Yeni
ilişkilere başlayabilirsiniz ve bu iliş-
kiler kalıcı olabilir. Sosyal aktivite-
lere eskisinden çok zaman ayırmak
isteyeceğiniz bir dönem. Şans oyun-
ları oynayabilirsiniz. Eğer çocuk sa-
hibiyseniz çocuklarınız ile daha çok
vakit geçirebilir, onlara aradıkları
eğlence ortamını yaratabilirsiniz.

AKREP
Bu ay siz Akrep

burçları ev ve aile ko-
nularınız gündeme
gelecektir. Ev değiş-
tirme, yeni ev alma

gibi düşünceleriniz
varsa bu ayı değerlendirebilirsiniz.
Aileniz ile daha çok vakit geçirebi-
leceğiniz bir dönem. Aynı zamanda
kariyerinizde önemli atılımlar ya-
pabilir, toplum önünde kendinizi
gösterip daha da parlayabilirsiniz.
Patronlarınızın takdirini aldığınız

bir dönem olacak.

YAY
Bu ay siz Yay

burçlarını daha çok
iletişim içinde ve
daha çok konuşarak,
kendinizi ifade ederek
göreceğiz. Yakın akrabalarınız ve
kardeşleriniz ile ilişkilerinizin daha
yoğun olacağı bir dönem. Medya,
reklamcılık ile ilgili bir iş yapıyorsa-
nız yeni işler bağlayabilir, iş yerinde
kendinizi daha da gösterebilirsiniz.

OĞLAK
Bu ay siz Oğlak

burçları maddi ola-
rak yeni gelişmeler
yaşayabilirsiniz.
Borçlarınız varsa öde-
meniz ve borçlarınızdan kurtulma-
nız için uygun fırsatlar
yakalayabilirsiniz. Eğer evliyseniz
eşinizin gelirlerinde artış olabilir.
Psikolojik olarak kendinizi yeni-
leme ve bilinçaltınızı, korkularınızı
temizleme isteğiniz artabilir. Bu
durum için yardım alabilirsiniz.

KOVA
Bu ay siz Kova

burçları kendinizi sor-
gulayacaksınız ve kendi
hayatınıza yeni düzen-
lemeler getireceksiniz.
Kimsenin ne düşündüğünü önem-
semeden kendi duygularınızla yaşa-
yacağınız bir dönem. İlginç, değişik
fikirler aklınızdan geçebilir ve o fi-
kirleri hayata geçirebilirsiniz. Ha-
yatınızda eskiyen her şeyi
değiştirebilir, yerine yenisini koya-
bilirsiniz.

BALIK
Bu ay siz Balık

burçlarının kafası biraz
karışık olacak. Kendi
içinize çekileceğiniz, yal-
nız kalmak isteyeceğiniz bir
dönem. Psikolojik ve bilinçaltı ile
ilgili konular gündeminize gelebilir.
Korkularınızdan kurtulmanız için
psikolojik destek alabileceğiniz bir
dönem. Kronik rahatsızlıklarınız
varsa kendi sağlık kontrollerinizi
yaptırabilirsiniz.
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DENİZ JALE ÖZER

deniz-jaleozer@gmail.com

NİHAN TORUN

nihantorun@gmail.com

Y
aşadığımız olumsuzlukların ya-
nında ufak dokunuşlarda iyilik-
leri görmektir mutluluk…

Dikenin battığı anda gülün güzelliğini
yaşamaktır. Acının olduğu yerde gü-
lümsemelerin farkına varmaktır. Ya-
şadığımız anı fark etmek, o anın
tadını çıkarmaktır; klasik anlamda
bardağın dolu tarafını görebilmektir.

Yakın zamanda mide ameliyatı ol-
duğum için zaman zaman rahatsızlık-
lar ve yeme problemleri
yaşayabiliyorum.. Bir toplantıya katıl-
mak üzere acele yediğim bir kaşık
kısır nedeniyle Üçkuyular meydanda
çarpıntı, bulantı ile birlikte fenalaşma
yaşadım.

Hızlıca sokakta düşmemek için sü-
rekli alışveriş yaptığım ve bu nedenle
rahatlıkla girebileceğim bir yer olan
Altın Başak Unlu Mamuller Pastane-
si’ne girerek elimi yüzümü yıkamak
istediğimi, kötü olduğumu belirttim.
İlgisiz bir şekilde lavabonun arızalı ol-
duğu ifade edildi. Sokakta kalabilece-
ğimi belirtmeme rağmen aynı yanıt
tekrarlandı. Ne yapabileceğimi kaygılı
bir şekilde düşünürken Altın Başak’ın
hemen yanında bulunan Yeni Mey-
dan Kahvehanesi’nden çıkan güzel
yürekli insan yüzümdeki endişeyi ve
korkuyu görmüş olacak ki, “Kötü
müsün? Gel hemen lavaboya gir,
oraları da bırak ben temizlerim” diye-
rek yardımcı oldu. Buradaki yardıma
dikkat çekmek istiyorum. Eğer bu-
lantı nedeniyle çıkarırsam temizliği
bile öneriyordu. Masum, temiz yü-
rekli bu kişinin ismi Mehmet
Aman… Sonradan öğreniyorum…

Evet… Mutluyum… Birisi dikenin
battığı yerde gülün güzelliğini yaşattı
bana. Çaresizliğin olduğu yerde biz
ne zaman böyle acımasız olduk diye
düşünürken temizliği, saflığı, huzuru
yaşadım. Gülümsemelerin farkına
vardım. İyi ki varsınız yurdumun
masum ve temiz insanlığı…

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Dikenin battığı
anda gülün
güzelliğini
yaşamaktır
mutluluk
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badem
AKŞAM: Izgara 5-6 tane köfte (harcı ekmeksiz) ��  Haşlanmış zeytinyağlı
brokoli ��  3 çorba kaşığı zeytinyağlı avokadolu salata ��  Günde 2,5 litre

su ��  Günde 4-5 fincan şekersiz bitki çayı
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Avrupa Belediyeler ve Bölgeler
Birliği (CEMR) 2018 yılı ilk Si-
yasi Komite Toplantısı 18-19

Ocak 2018 tarihlerinde İspanya’nın
Soria kentinde gerçekleştirildi. Top-
lantıda konuşmacı olarak yer alan Se-
ferihisar Belediye Başkanı Tunç
Soyer, AB’nin temel değerleriyle var
olması gerektiğini belirterek, eşitlik,
şeffaflık, aktif katılım ve yerindenlik
ilkesini içeren temel değerlerin vaz-
geçilmezliğine vurgu yaptı.

Soria Belediye Başkanı ve CEMR
Başkan Yardımcısı Carlos Martínez
Mínguez’in ev sahipliğinde gerçekle-
şen toplantının gündeminde AB
uyum politikalarının uygulanma şekli,
Avrupa’da 2030, “Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri” ve bu hususlarda
yerel yönetimlerin üstlenebilecekleri
roller gibi genel konuların yanı sıra
CEMR’ın uluslararası faaliyetleri,
2018-2020 güncellenmiş etkinlik tak-
vimi, usul kuralları, boşta olan “seçil-
miş genç temsilci” pozisyonuna bir
sözcünün getirilmesi ve üyelik aidat-

ları konuları tartışıldı.
2018 CEMR bütçesinin de oylan-

dığı toplantıda ayrıca 11-13 Haziran
tarihlerinde İspanya’nın Bilbao ken-
tinde yapılacak “Eşitlik, Çeşitlilik ve
İçerme” temalı CEMR Konferansa
yönelik yapılan çalışmalara dair bir
sunum yapıldı.

CEMR bütçesinin tercüme kale-
minin tartışıldığı oturumda söz alan
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç
Soyer, AB’nin temel değerleriyle var
olması gerektiğini belirterek, eşitlik,
şeffaflık, aktif katılım ve yerindenlik
ilkesini içeren temel değerlerin vaz-
geçilmezliğine vurgu yaptı. Karşılaşı-

lan sorunların çözümünde bu değer-
lerin baz alınması gerektiğine deği-
nen Soyer, üyelerin CEMR Siyasi
Komiteye aktif katılımını negatif
yönde etkileyeceğinden tercüme dil
havuzunun genişletilmesi hususunda
herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesi
gerektiğini ifade etti.

Toplantıda söz alan TBB Encü-
men Üyesi ve Bingöl Belediye Baş-
kanı Yücel Barakazi, Avrupa’da
uyum politikalarına ilişkin her ülke-
nin kendi yaklaşımıyla farklı modeller
ortaya koyduğunu belirterek ortak bir
uyum politikasının benimsenmesinin
daha verimli sonuçlar doğuracağına
vurgu yaptı.

Toplantı sırasında ayrıca İspanyol
Ulusal Radyosu Cadena SER’in so-
rularını yanıtlayan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Meclis Üyesi Hicran
Hamza Çelikyay, İstanbul’un mülteci
meselesiyle nasıl ilgilendiğini ve uy-
gulanmakta olan mega projelerin İs-
tanbul’a getirdiği altyapı çalışmalarını
anlattı.

S
eferihisar Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 No’lu
Şube, Seferihisar Belediyesi'ndeki işleri yürüten taşeron şirketle
süren ve Yüksek Hakem Kurulu'nda biten toplu iş sözleşmesi son-

rasında işçileri bilgilendirmek için toplantı düzenledi.
Belediyenin kültür merkezinde gerçekleşen törene farklı birimlerde

çalışan taşeron işçiler, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel İş Genel
Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş merkez ve şube yöneticileri ve Sefe-
rihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

“EN BÜYÜK ZULÜM TAŞERON İŞÇİLİK”
Toplantıda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, de-

mokrasisiz kalkınmanın vurgusunu yaptığı konuşmasında; "Bu daha
başlangıç sözü Gezi'nin önemli bir sloganıydı. Ben de bugün "bu daha
başlangıç, mücadeleye devam" diyorum. Çünkü demokrasisiz kalkınma
hiç duydunuz mu? Türkiye’nin başına gelmiş en büyük zulüm taşeron
işçiliktir. Memlekette böyle bir kavram yokken düşük ücretle emekçiyi
çalıştırabilmek için bunu çıkardılar. Bu ülkede işçinin, emekçinin hak-
kını bastırarak rant ekonomisi büyütülüyor" diye konuştu.

“ALGI OPERASYONU VAR”
Hükümetin belediyeler üzerindeki baskısına da değinen Başkan

Soyer; “HDP'li belediye başkanları görevinden alındı, AKP'li belediye
başkanlarına 'çekil görevden' dediler, en sonda da İstanbul Ataşehir'de
CHP'li belediye başkanını görevden aldılar. Belediyelere yönelik algı
operasyonları yapıyorlar. Belediyeler iş yapamıyor diyorlar. Merkezden
birini atarım anlayışındalar. 2019'da eğer kaybedersek bizi bekleyen şey
budur. Bırakın Seferihisar Belediyesi'ni, Türkiye'de belediyecilik kalma-
yabilir, seçilmişler yerine atanmışlarla yönetilir” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da ilk olarak asgari ücret görüşme-
leriyle ilgili, “Türkiye'de her şey gibi asgari ücret tespit komisyonu da
yanlış gidiyor. Asgari ücret, 4 kişilik bir aile üzerinden değil 1 kişinin ih-
tiyaçları üzerinden belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke ekono-
misinin yüzde 11 büyüdüğünü söyledi. Madem öyle neden 6 milyona
yakın işsiz var. Neden emekçiler bu büyümeden hakkını alamıyor.
Neden iş sağlığı iş güvenliği önlemleri almıyorsunuz. Neden asgari üc-
retlilerin ekonomik sosyal haklarını düzeltmiyorsunuz.” dedi.

SEFERİHİSAR’DA SENDİKASIZ
TAŞERON İŞÇİ KALMADI

Seferihisar Belediyesi, taşeron şirkette çalışan 310 işçiyle ilgili DİSK
Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube'yle sözleşme imzaladı. Böyle-

likle Seferihisar Belediyesi'nde sendikasız işçi kalmadı.

BAŞKAN TUNÇ SOYER: AB,
DEĞERLERİYLE VAR OLMALI

BİZ DÜNYAYIZ
PLATFORMU

LONDRA YOLCUSU
İzmir’de yaptığı sosyal projelerle tanınan sosyal giri-

şimci ve sivil toplum gönüllüsü Muharrem Dayanç baş-
kanlığında kurulan “Biz Dünyayız Platformu” Londra’da
gerçekleştireceği ilk etkinlik için bir araya geldi. İzmir’in
kanaat önderi, kadınları ve Seferihisar Belediyesi tarafın-
dan desteklenen platform, kadına yönelik şiddetle ilgili
farkındalığı arttırmak için 19-24 Şubat 2018 tarihleri ara-
sında bir dizi ziyaret ve etkinlik gerçekleştirmek üzere
Londra’ya gidiyor. İngiltere Kadın Platformu ve Londra
Enfield Belediyesi’nin davetiyle, Muharrem Dayanç’ın li-
derliğinde harekete geçen İzmir’in kanaat önderi kadın-
ları yola çıkmaya hazırlanıyor. Dayanç, “Her iki ülkenin
gerek yerel yönetimleri gerekse sivil toplum kuruluşları
tarafından desteklenen projede hepimiz tek ses olup, ‘biz
hepimiz biriz, bu dünyada hepimizin saygı ve sevgi içinde
yaşaması mümkün, bunu sağlamak için harekete geçme-
miz gerekiyor” dedi.

İlçenin tüm mahalle ve so-
kaklarında gerçekleştirile-
cek çalışmayla,

vatandaşların istekleri, eleşti-
rileri ve görüşleri analiz edi-
lecek. Toplanacak bilgilerle,
Belediye’nin doğru ve ye-
rinde hizmet etmesi sağlana-
cak. Vatandaşların,
Belediye’nin yaptığı çalışma-
ları ve hizmetleri değerlen-
dirmeleri ve bu çerçevede
yapacakları öneriler şikayet
ve eleştiriler bir rapor haline
getirilecek. Böylelikle, ihti-
yaç sahibi kişilerin sosyo-

ekonomik verilerine erişile-
cek, hangi mahalleye, hangi
sokağa hangi hizmetlerin ön-
celikli olarak ulaştırılması
gerektiği tespit edilecek.

Öğrencilerin, gönüllüle-
rin ve belediye personelleri-
nin de içinde bulunduğu
yaklaşık 20 kişiden oluşan
Sosyal Doku Çalışma Ekibi
Seferihisarlılara misafir ol-
maya başladı. Sosyal doku
ekibi kapınızı çaldığı zaman,
kendilerini tanıtacak kart-
larla önce sizi bilgilendire-
cek, ardından sizleri

dinleyecek.
Başladıkları çalışmayla il-

gili açıklamalar yapan Seferi-
hisar Belediye Başkanı Tunç
Soyer amaçlarının Seferihi-
sar’da yaşayanların yaşam
kalitesini arttırmak ve daha
iyi hizmet verebilmek oldu-
ğunu söyledi. Başkan Soyer,
“ Bu çalışmanın en önemli
yanı, çalışma ekibinin çoğu-
nun Seferihisar Gönüllüle-
rinden oluşması. Tüm
halkımızdan, kapılarını çalan
ekibi tanıdıktan sonra sora-
cakları soruları samimiyetle
cevaplamalarını ve çalışma-
larla ilgili düşüncelerini pay-
laşmalarını rica ediyorum.
Bu çalışmaya katılmayı arzu
eden yeni gönüllülerle ça-
lışma alanını genişletmeyi,
daha çok haneye ve vatanda-
şımıza ulaşarak öncelikle ya-
pılması gerekenleri bu
cevaplar doğrultusunda be-
lirlemeyi arzu ediyoruz. Sefe-
rihisar hepimizin ve
yapacaklarımızı Seferihisarlı-
larla birlikte belirleyelim is-
tiyoruz.” dedi.

MİSAFİRİNİZ VAR!

YAZAR EVİ KENT
SEMİNERLERİ BAŞLADI
13 Ocak Cumartesi günü düzenlenen “Kent Se-

minerleri” panelinde İzmir Dayanışma Akade-
misi’nden katılan konuşmacılar Dilek Karabulut
“Kent Hakkı ve Kentsel Mücadele”, Ayşen Uysal
“Sokakta Siyaset Sanatı”, Melda Yaman “Kent
Kadın Emek” ve Melek Göregenli “Kentsel Katılım
ve Çoğulculuk” konularında sunumlar gerçekleşti.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de
katıldığı program, sunumların ardından soru-cevap
ve genel değerlendirmelerle devam etti.

Kent Seminerleri’nin ikinci günü 14 Ocak Pazar
günü Teos Yazar Evi ve Araştırma Merkezi’nde
devam edecek. Saat 13.00’te başlayan oturumlarda
Kültürhane’den Ulaş Bayraktar “Kentin Bir Müş-
terek Olarak Tahayyülü”, İzmir Dayanışma Akade-
misi’nden Canan Kaygusuz’un “Kent ve
Yabancılaşma”, Nihat Koçyiğit’in “Kentten Kente
Taşınan Diller” ve Ankara Dayanışma Akademi-
si’nden Esra Dabağcı’nın “Kent(ler) Nasıl Anım-
sar/Unutur” konuşmalarıyla sürdü.

ULAMIŞ KÖY TİYATROSU
ANKARALILARLA BULUŞTU
7’den 70’e herkesin katıldığı köy tiyatrosu “Ya-

şamın İçinden” tiyatro oyunu ile izleyicilerden alkış
aldı. Ulamış Köyü’nde yaşayan kadınlar, gönüllü
olarak katıldıkları köy tiyatrosunda sergiledikleri
performanslarıyla dikkatleri üzerlerine topladı.
Gündüzleri bağ, bahçe ve tarlada çalışırken birden
kendilerini provalarda bulan kadınlar, fırsat veril-
diğinde neler başarabileceklerini kanıtladı.

Yaşamın içinden öykülerin yer aldığı oyunda,
amaç hem güldürmek hem düşündürmek. Ulamış
Köy Tiyatrosu fikrinin ortaya çıkış sürecini anlatan
Tiyatro Eğitmeni Vedat Murat Güzel, “Seferihi-
sar Belediye Başkam Tunç Soyer, Ulamış Köyü’nde
köylü kadınlarla bir tiyatro çalışması yapmak iste-
diğini söyledi. Görüşmeler sonrasında köy tiyatro-
muzu hayata geçirdik. Sahneye çıktıktan sonra
tiyatromuzu daha fazla sahiplenmeye başladılar ve
katılım sayısı da arttı. Çalışmalara katılan 70’li
yaşlarında şalvarlı teyzelerimiz var” dedi.

Tunç
Soyer

Kani
Beko
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Fiziki ve kültürel yatırımların yanı sıra Av-
rupa projeleri ile de dikkat çeken Karşı-
yaka Belediyesi, Pi Gençlik Derneği ile

birlikte yürüttüğü Avrupa Gönüllü Hizmeti
Projesi kapsamında Avrupa’nın farklı ülkele-
rinden gönüllü gençlerin Karşıyaka’ya gelme-
sine olanak sağlayacak hibeyi kazandı. Yaz
aylarında Karşıyaka’ya gelecek olan yabancı
gençler, belediyenin farklı birimlerinde etkin-
liklere katılacak, mahalle merkezlerinde ya-
bancı dil kursları verecek ve branşlarına göre
vatandaşlara sabah sporu yaptıracak. Projenin
tüm masrafları Avrupa Birliği tarafından karşı-
lanacak. Avrupa ile kültür paylaşımı yapılması
ve toplumlararası diyaloğun geliştirmesi amaç-
lanacak.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR
İÇİN EĞİTİM

Karşıyaka Belediyesi’nin bir diğer Avrupa
çalışması olan “Dezavantajlı Gençlerin Sosyal
Entegrasyonu” projesinde ise yine farklı Av-
rupa ülkelerinden 32 genç, 2018 yılı içinde
Karşıyaka’ya gelecek ve kendi ülkelerindeki
dezavantajlı grupların sosyal gelişimleri konu-
sunda eğitimler alacak.

“HİZMETTE
SINIRLARI AŞTIK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin
Mutlu Akpınar, “Eğitim, kültür, spor gibi
farklı alanlarda fırsat eşitliği yaratmaya çalıştı-
ğımız Karşıyakalı gençlerimiz için hizmette sı-
nırları aştık. Avrupa Gönüllü Hizmeti Ofisimiz
aracılığıyla her yıl onlarca gencimizi Avrupa’ya
göndererek, gelecekleri adına önemli kaza-
nımlar elde etme fırsatı sunuyoruz, bu tür pro-
jeler ile de Avrupalı gençleri Karşıyakamızda
ağırlıyoruz. Gençlerimizi; yeni kültürlerle ta-
nışmak, yeni beceriler kazanmak, yabancı dil
bilgilerini geliştirmek ve unutulmayacak tecrü-
beler yaşamak için bu çalışmalara dahil olmaya
davet ediyorum” dedi.

Bu yıl ilk kez gerçek-
leşecek olan Karşıyaka
Edebiyat Ödülleri, va-
tandaşları sanata yönlen-
dirmek ve teşvik etmek
amacını taşıyacak. Kale-
mine güvenen her katılımcı,
bu yıl Samim Kocagöz’ün

adını taşıyan ve roman da-
lında gerçekleşecek olan ya-

rışma için 30 Nisan 2018 tarihine
kadar başvuruda bulunabilecek. Ya-

rışmanın seçici kurulunda ise İnci
Aral, Öner Yağcı, Hidayet

Karakuş, Feyza Hepçilingirler ve Hülya Soy-

şekerci bulunacak. Ödülün kazananına 8 bin
lira ödül verilecek. Ödül töreni 7 Eylül 2018 tari-
hinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi belediye-
nin resmi web sitesi üzerinden alınabilecek.

“SANATI YARINLARA
TAŞIYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar “Edebiyat Ödüllerimizle, hem değerle-
rimize bir vefa örneği göstereceğiz, hem de yeni
kalemlerin yetişmesine katkı sağlamış olacağız.
Bir toplumu kalkındıran ana unsur kültürdür,
sanattır. Edebiyat Ödüllerimize katılacak genç
yazarlarımız, şairlerimiz yarınlarımıza önemli
yapıtlar bırakacaklardır” diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi, Pi Gençlik Derneği işbirliği ile yürüttüğü, Avrupa Gö-
nüllü Hizmeti Projesi kapsamında, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 18-30 yaş
arası gençleri Karşıyaka’da ağırlayacak. Avrupa kültürünü Karşıyaka’ya taşı-
yacak olan gönüllü gençler, bir yıl boyunca etkinlikler düzenleyecek.

Edebiyat Ödülleri
sahiplerini bulacak

Edebiyat Ödülleri
sahiplerini bulacak

Edebiyat Ödülleri
sahiplerini bulacak

Edebiyat Ödülleri
sahiplerini bulacak

Edebiyat Ödülleri
sahiplerini bulacak

Karşıyaka Be-
lediye Başkanı
Hüseyin Mutlu
Akpınar, “Gençle-
rimizi; yeni kül-
türlerle tanışmak,
yeni beceriler ka-
zanmak, yabancı
dil bilgilerini ge-
liştirmek ve unu-
tulmayacak
tecrübeler yaşa-
mak için bu çalış-
malara dahil
olmaya davet edi-
yorum” dedi.

Başkan’dan
gençlere
davet var

Geçtiğimiz Eylül ayında kapılarını
açan Karşıyaka Belediyesi Evrensel
Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü,

bölgenin yeni çekim merkezi haline geldi.
Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı üze-
rinde yer alan müze; dev dinozor maket-
leri, çeşitli hayvan replikaları, bilimle
eğlenceyi buluşturan sergi ve eğitim alan-
larıyla büyük beğeni kazandı. Haftanın

her günü açık olan müzeyi 4
ayda toplam 75 bin kişi ziya-

ret etti.

MUĞLA’DAN
SAMSUN’A

Evrensel Çocuk
Müzesi ve Eğitim
Kampüsü, aileler ve
bireysel ziyaretçilerin

yanı sıra, okullardan da
yoğun talep gördü.

Urla’dan Bergama’ya, Tor-

balı’dan Kemalpaşa’ya kadar İzmir’in
dört bir yanındaki okullar ile Balıkesir,
Muğla, Samsun, Ordu ve Aydın gibi kent-
lerdeki çeşitli eğitim kurumları da mü-
zeye geziler düzenledi. Toplam konuk
okul sayısı 327’ye ulaştı. Müzeyi ziyaret
etmek isteyenlerin, 0 232 324 63 43 numa-
ralı telefondan detaylı bilgi alabileceği be-
lirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin
Mutlu Akpınar, “Bizim temel hedefimiz;
üretken, farkındalığı gelişmiş, değer sa-
hibi, soran-sorgulayan, aydınlık nesiller
yetişmesine hizmet edebilmektir. Tür-
kiye’de ilk olan Karşıyaka Evrensel
Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü de bu
anlayışımızın en güzel eseridir. Gösterilen
ilgiden, binlerce çocuğumuzu burada
bilim, eğitim ve eğlence ile buluşturmak-
tan büyük memnuniyet duyuyoruz. Attığı-
mız her adımda çocuklarımızın ve
gençlerimizin geleceğini düşünmeye
devam edeceğiz" dedi.

Evrensel Çocuk Müzesi’ne 75 bin ziyaretçi

• 7 bin 200 metrekare arazi üzerinde inşa edilen Evrensel
Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü; çocukların yaşayarak ve
keşfederek, ‘anlamlı öğrenme’ imkanı bulacağı bir proje ola-
rak tasarlandı.

• Paleontoloji adasında 15 adet dinozor replikası ve fosil
kazı alanı, entomoloji adasında böcek replikaları ve böcek
otelleri, biyolojik gölet, sinevizyon salonu, küçültülmüş inşaat
makineleri ve eğitim alanları oluşturuldu.

• Yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi,
saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatıldığı sergi
alanları hazırlandı.

• Kampüs içerisinde ayrıca okul grupları için piknik alanı,
etkinlik, tiyatro ve gösteriler için bir sahne, restoran, büfe, he-
diyelik eşya ve fotoğrafçı dükkanları da yer aldı.

• Kampüsün kadrosuna; disiplinler arası eğitimin sağlana-
bilmesi amacıyla, paleontologlar, biyologlar, fizik pedagog-
ları, sosyologlar, aile-çocuk danışma rehberi, müze rehberleri
gibi birçok alandan eğitmen dahil edildi. Akademisyenlerin
yer aldığı bir de Bilim Kurulu oluşturuldu.

BİLİM, EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA

Hindistan’a
seramik satıyorlar!
Karşıyaka Belediyesi tara-

fından kadınları üretime
teşvik etmek amacıyla ku-

rulan ve 500’ü aşkın katılımcı ile
Türkiye’nin en büyükleri ara-
sında yer alan Üretici Kadın
Kooperatifi, ülke sınırlarını aşa-
rak, yurtdışına seramik satmaya
başladı. Karşıyakalı kadınlar, ilk
ürünleri, Hindistan’a gönderdi.

Seramikten tabaklar, fin-
canlar ve vazolar üreten Karşı-
yakalı kadınlar, ilçe sınırlarını
aşarak Hindistan’a da satış yap-
maya başladı. İnternet üzerin-
den beğeniye sunulan seramik
ürünler, Hindistan’daki bir alıcı
tarafından satın alındı. Koope-

ratif yöneticileri, Kadın Koope-
ratifi üretimlerinin her geçen
gün arttığını, yurtiçi ve yurtdışı
satışların süreceğini belirtti.

Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar “Ka-
dınların sosyal ve ekonomik ya-
şamda daha aktif rol almasını
sağlamak amacıyla 2015 yılında
‘Üretici Kadın Kooperatifi’ni
kurduk. Bugün 560 kadının fay-
dalandığı, Türkiye’nin en büyük
kadın kooperatiflerinden biri
haline geldik. Bir yandan aile
ekonomilerine katkı sağlarken,
bir yandan da sosyalleşme im-
kanı bulup daha güçlü hale gel-
diler.” diye konuştu.

Hüseyin
Mutlu
Akpınar

Edebiyat Ödülleri
sahiplerini bulacak

AVRUPALI GENÇLER
‘KARŞIYAKA’YA GELECEK



Türk ti-
yatro-
sunun

duayen isimleri
Göksel Kortay ve

Haldun Dormen ile
Sahne Tozu Tiyatro-

su’nda bir araya geldik ve
keyifli bir söyleşi gerçekleş-

tirdik. Bu iki isim, harika
uyumları ve müthiş enerjile-

riyle beni bir kez daha kendile-
rine hayran bıraktı… İşte buram
buram sanat ve yaşam enerjisi
kokan o röportaj…

� Öncelikle İzmir’e yeniden hoş
geldiniz. Kibarlık Budalası oyununun
turnesi kapsamında buradasınız.
Nasıl geçiyor turne?

G.K. - Çok güzel geçiyor.
H.D. – 9 yılda 20 kez geldik.
� İzmir seyircisi nasıl?
G.K. – Ben bayılıyorum.
H.D. – Bu defa çok kötüydü.
G.K. – Bu kez ilk defa İzmir’de;

tıs tıs. Hatta Haldun Bey tereddüt
etti bir ara. Salon boş mu, kimse yok
mu, diye düşündü. Ben de herhalde
onlar reaksiyon gösteriyorlar ama
bize geçmiyor dedim.

H.D. – Evet hiç reaksiyon yoktu.
Trajedi seyredir gibi seyrettiler. So-
nunda alkış oldu.

� Bu iki usta isim aynı sahneyi
kaç defa paylaştı acaba?

G.K. – 60 yıllık bir dostluğumuz
var. Ama sahneyi paylaştığımız
oyunlar çok fazla değil.

H.D. – Toplasanız 5-6 tane var.
� Haldun Hocam Ekşi Sözlük’te

sizi, “Süper şahsiyet, snoblugun yakış-
tığı ender insanlardan biri, naif, hoş-
sohbet, mütevazi, ülkedeki yaşayan en

büyük
tiyatro efsanelerinden biri, asırlık

çınar” şeklinde tanımlıyorlar. Siz ken-
dinizi nasıl tanımlarsınız?

G.K. – Benim iki itirazım var; en
büyük efsanelerden biri değil, birin-
cisi. Ayrıca snob hiç değil.

H.D. – Öyle gözüküyorum ama
hiç alakam yok. Ben samimiyim.
Türk tiyatrosunun nesiyim onu bil-
miyorum ama insanları çok seven,
hayattan zevk alan, insanlar için bir
şey yapmak için uğraşan ve paylaş-
mayı seven bir insanım. Ne olursa
olsun paylaşmayı severim. Para
dahil…

G.K. – Maalesef… Bazen aşırıya
kaçıyor çünkü. (gülüyoruz)

� Göksel Hocam sizin için de
“Yaşadığı yılların izleri, bir kadının
yüzüne ancak bu kadar yakışabilir,
onu ancak bu kadar asil, güçlü, ulaşıl-
maz, kılabilir. Oyunculuğun ve seslen-
dirmenin anıt ismi, göz kamaştırıcı.”

H.D. – Ooo… Peki kötü şeyler

yok mu hakkımızda?
� Onlar da var ama onları söyle-

meyeyim şimdi… (gülüyoruz) Göksel
Hocam peki siz kendinizi nasıl anla-
tırsınız?

G.K. – Ben öyle normal biriyim.
Sevgiye çok önem veren, işinde gü-
cünde bir insanım. Dostumdur.

H.D. – Ama tutturdu mu da tut-
turur.

G.K. – Haldun öyle der ama de-
ğilim. Ben bildiğim şeyi tutturuyo-
rum. O da tutturuyor… İkimiz de
inatçıyız.

“SİNİRLENİP
DARILIYOR BANA”

� 60 yıllık bir dostluktan bahsedi-
yoruz tabii. Eminim çakıştığınız çok
fazla nokta da oluyordur.

G.K. – Çok var çok.
H.D. – Abuk sabuk şeyler var.

Bir şeye sinirleniyor, darılıyor bana.
G.K. – Aa gene ben darıldım

yani. (gülüyoruz) Durup dururken
darılmıyorum herhalde. Deli miyim
ben…

� Peki hiç sıkılıp, bunalıp tüm
kapıları kapatıp kaçıp gitmeyi düşün-
dünüz mü?

H.D. – Ben hiç düşünmedim. İn-
sanları seviyorum, onlarla birlikte
olmayı seviyorum. Kaçıp gitsem on-
ları da götürürüm zaten.

G.K. – Benim de olmadı çünkü
ben kalabalık severim. Çenem kuv-
vetlidir, konuşmayı severim.

H.D. – Maşallah… (gülüyor)
� Şu anda İzmirliler için çok

önemli bir işbirliği de söz konusu.
İZPEK ile tiyatro günleri başladı.

H.D. – İZPEK’e çok teşekkür
ederiz. Bedia Muvahhit Tiyatro
Ödülleri’nin de sponsorluğunu üst-
lendiler. Bu ödül töreninin İzmir’de
yapılması çok önemli ve sponsor bu-
labilmesi bizleri çok mutlu etti.

G.K. – İZPEK’i kutluyorum,
çok güzel bir şey yaptılar. Bedia ile
ilgili almış oldukları karar çok
önemli. İzmirli bir kurumun buna el
atması gerekiyordu, o da oldu...

� İzmir’in en büyük sıkıntısı bu.
G.K. – Oysa ki burada da sanat

adına güzel şeylerin olabilmesi için
iş adamlarının, bu şekilde fedakar-
lıkla çalışan gençlere zaman zaman
yardımcı ve destek olmaları bekleni-
yor doğrusu. Çünkü İzmir’e sanat
çok yakışıyor. Burada sanatın filiz-
lenmesi, ilerlemesi çok önemli. Ki
bence Sahne Tozu Tiyatrosu, İz-
mir’in en önemli sanat topluluğu-
dur. Ben onları çok severim. Bu boş
bir sevgi değil. İzmir’deki önemleri,
sanata verdikleri değer ve tiyatro
aşkları beni mahvediyor.
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DUAYENSANATÇILAR, İŞADAMLARINI SANATADESTEKOLMAYAÇAĞIRDI:GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Usta tiyatrocular Gök-

sel Kortay ve Haldun

Dormen, Ben HABER

aracılığıyla İzmirli iş

adamlarına mesaj

gönderdi: Burada da

sanat adına güzel

şeylerin olabilmesi

için iş adamlarının,

fedakarlıkla çalışan

gençlere destek ol-

maları bekleniyor.

Çünkü İzmir’e sanat

çok yakışıyor.

İZMİR’E SANAT
ÇOK YAKIŞIYOR
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Göksel
Kortay

Gamze
Kurt

Haldun
Dormen

İZMİR’E SANAT
ÇOK YAKIŞIYOR



Modanın kalbi dendiği zaman akıllara ilk
olarak İtalya ve doğal olarak Milano
gelse de IF Wedding, sektörün ana lo-

komotifinin gizli bir şekilde Türkiye olduğunu
ortaya koydu. Benim Fuarım programına katı-
lan isimlerden Mimar Kemalettin Moda Merkezi
Derneği Başkanı İzzet Avcı ve ünlü modacı Erol
Albayrak'ın aktarımlarına göre İtalyanlar İzmir'de
fason olarak üretimini yaptırdıkları gelinlik ve abiye-
leri daha sonra üstlerine “Made in İtaly” damgasıyla dünyaya
çok daha yüksek fiyatlara pazarlıyor. Hatta Avcı'nın iddia-
sına göre bazı İtalyan firmalar işi fason üretimin de bir adım
ötesine taşıyarak Türkiye'de beğendikleri modellerden çok
az miktarda alıp küçük değişikliklerle Çin'de çok ucuza
ürettirip yine kendi etiketleriyle satıyor. Böylelikle İzmir'de
doğan bir abiye modeli önce Avrupa kıtasına, oradan
uzak Asya'ya ve nihayetinde de bir kez daha Avrupa'ya
giderek ilginç bir yolculuk gerçekleştirmiş oluyor.
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IF Wedding İzmir Gelinlik
Fuarı, büyük firmaların yanı sıra

tasarımcılara da ev sahipliği yapa-
rak sanat ve zanaat buluşmasının
sinerjisini de ortaya çıkardı. İz-
mir'in ünlü tasarımcıları Şazi-

ment Aybars'tan, Dilek Süslüer'e
kadar birçok tanınmış tasarım-
cıya sektöre henüz adım atmış

genç tasarımcılar da eklendi. Fu-
arda tasarım ürünlerin yer aldığı

bölüm yerli ve yabancı katılımcı ve
ziyaretçiler tarafından es geçil-

medi. Genç tasarımcıların gelinlik
yarışmasıyla başlayan fuar, sek-
töre yeni yüzler kazandırmasıyla
da hem gönülleri fethetti, hem de
İzmir'in dünya modasında biraz

daha güçlenmesini sağladı.

TASARIMIN
GÜCÜ

İZMİR'DE

12. IF Wedding Fashion İzmir Ge-
linlik, Damatlık ve Abiye Giyim
Fuarı ünlü modellerin yanında

müzik dünyasını da İzmir'e taşıdı.
Pop müziğin iki dargın bir barışık
kraliçeleri Hande Yener ve Demet
Akalın, Türk müziğinin divası Bülent
Ersoy, podyumlardan sahnelere
transfer olan başarılı isimlerden Ayşe
Hatun Önal, Sinan Akçıl ve Otilla
gibi isimler de fuarda boy gösteren
isimlerdendi. Demet Akalın'ın Seda
Sayan'a gelinlik baktığını söylediği
fuarda Hande Yener'in bir muhabir
ile yaşadığı gerilim de akıllarda yer
etti. Ünlü sanatçılar çeşitli firmaların
stantlarında renkli görüntüler verdi.

Fuar İzmir'in kente kazandırıl-
masıyla birlikte çağ atlayan ve
baş döndürücü bir ivme yakala-

yan İzmir fuarcılığı, ihtisas fuarların-
daki başarısını katlayarak
sürdürüyor. Son olarak dünya mo-
dasını İzmir'de buluşturan 12. IF
Wedding Fashion İzmir Gelinlik,
Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı
ardında unutulmaz izler bıraktı.
O izlerin içinde podyumun ren-
kli dünyası da vardı, iş dünyası-
nın gücü de...

12. IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık
ve Abiye Giyim Fuarı, kelimenin tam anlamıyla
bir şova sahne oldu. Oluşturulan podyum ünlü
güzellerin geçidine sahne olurken, gerçekleşti-
rilen iş anlaşmaları da fuarın gücünü ortaya
koydu. Yüzlerce katılımcı ve yaklaşık 3'te biri
yabancı olmak üzere 30 bine yakın ziyaretçi
ağırlayan fuar dünyanın dört bir yanından sek-
törün dev firmalarını bir araya getirdi.
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GELİNLİK FUARI
DÜNYAYI BÜYÜLEDİ

İzmir'in ve dünyanın en güzel modellerini bir
araya getiren Gelinlik Fuarı, moda sektörü-
nün olduğu kadar çapkın bakışların da mer-

ceğindeydi. Merve Büyüksaraç, Tuba Melis
Türk, Ece Begüm Yücetan, Çağla Şikel, Şeb-
nem Schaffer, Günay Musayeva, Deniz Pulaş,
Sema Şimşek, Ebru Ürün, Özge Ulusoy,
Irmak Atuk, Elif Ece Uzun gibi tanınmış yerli
mankenlere sayıları yüzlerle ifade edilen güzel-
lerin eşlik etmesi hafızalara kazındı. Görkemli
defileler ve birbirinden gösterişli stantlarda
boy gösteren modellerdense biri vardı ki fuarın

en çapkını oydu. Fuar kapsamında bir firmanın
defilesinde görev almak üzere İzmir'e gelen
Victoria's Secret meleği Maryna Linchuk yap-
tığı açıklamayla dünya magazin gündemini bir
anda İzmir'e taşıdı. Defile sonrası gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Linchuk, “Türk erkekle-
rini nasıl buldunuz?” şeklindeki klasik soruya,
sıradışı bir yanıt vererek “Daha denemedim”
ifadesini kullanınca hem Türkiye'de hem de
dünyada manşetleri süsledi. Seksi modelin
cesur ifadeleri ona “Fuarın çapkını” unvanını
getirdi.
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If Wedding Fashion’da
ÜNLÜ AKINI

ORTADOĞU’DAN
YOĞUN KATILIM

Dünyanın her köşesin
den katılımcı ve alı-

cıları buluşturan IF Wedding, Ortadoğulu zi
-

yaretçilerin de yoğun
katılımına sahne oldu.

Hem gelinlik, hem de abiye ve bindallı ür
etici-

lerinin aktardığına gö
re körfez ülkelerinden

gelen ziyaretçiler gene
llikle gösterişli model-

leri tercih ediyor. Bu ü
lkelerin içindeyse Fili

s-

tin'in ayrı bir yeri var
. Ekip olarak fuar

boyunca görüştüğümüz katılımcıların çok

büyük bir bölümünün kendi firmaları adına

ihracattaki en ciddi ve
büyük pazar olarak F

i-

listin'i sayması dikkatlerden kaçm
adı.

ÖNCE ASYA’YA;
SONRA AVRUPA’YA

Moda denir de, 2018 kreasyonları ile vitrinleri
süsleyip salon ve sokaklara hakim olacak
model ve renklerden bahsetmemek olur mu?

2018 modasını anlatmadan önce İzmirli kadınları öven
modacı Erol Albayrak, İzmir'deki şıklığın İtalya'da bile
olmadığını söyledi. Albayrak, “İzmir'de kadınlar mo-
dada çok ileride. İzmirli kadınlar hem giyinmeyi, ken-
dine yakıştırmayı biliyor, hem de güzeller. Saçlar
bakımlı, makyaj abartısız ve doğru kombinasyonlar
var. Örneğin İtalya'ya baktığımızda modanın merkezi
olmasına rağmen bu şıklığı göremiyorsunuz”dedi. 2018
modası için hanımlara fark yaratacak tüyolar vermeyi

eksik etmeyen ve çok fazla seçenek içinde doğru seçimi
yapabilme kabiliyetinin önemli olduğuna dikkat çeken
Albayrak pembe, kırmızı ve siyah tonlarının ön planda
olduğunu söyledi. Albayrak, ışıltılı payet elbiseler, sırt
dekolteli mini elbiseler ve tulumların da 2018'de dikkat
çekeceğini söyledi. Kombinasyonlara ilişkin pratik tü-
yolar da veren Albayrak örneğin siyah ve gri renklerin
kombinlenmesinde siyahın altta, grinin üstte kullanıl-
masıyla boy uzunluğunun daha çok gösterilebileceğini
belirtti. Albayrak hanımların vücut tiplerine uyan
farklı parçaları birleştirmeleri durumunda fark yara-
tacaklarını söyledi.

2018 MODASINDAN TÜYOLARI KAÇIRMAYIN

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Erol
Albayrak

Bülent
Ersoy

Demet
Akalın

Hande
Yener

Deniz
Akkaya

Çağla
Şikel

Maryna
Linchuk
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