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SÖZÜM ona Ekrem Bey 3
defa Ankara’ya çağrılmış ve
denmiş ki; “Sen bu başkan-
lıktan ayrılacaksın.” Ekrem
Bey de demiş ki; “Hayır ben
ayrılmayacağım.” Bunu
önce ben Mahmut Özge-
ner’e hakaret dedikodusu
olarak kabul ederim.
EROL YARAŞ 3’TE

Avrupa ülkelerinin en çok sahil ve eğlence turizmi gelirine sahip 1 numaralı turizm
kenti olan Mikonos’un 1 günlük Cruise gemi geliri Bodrum’un bir yıllık gelirine eşdeğer…

İZTO başkanlık seçimleri-
ne sayılı günler kala seçim
yarışında heyecan dorukta.
İZTO’da 25 yıl aralıksız
başkanlık yapan Ekrem
Demirtaş bu defa seçimde
çok ciddi bir rakiple karşı
karşıya gelmeye hazır-
lanıyor. İzmir iş dünyasın-
dan büyük bir destek alan
Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF) eski Başkanı
Mahmut Özgener, bakalım
Demirtaş'ın 25 yıllık
başkanlığına son verecek
mi? SAYFA 9’DA

Demirtaş’ın iddialarına sert tepki

DEDİKODULARLA
SEÇİM KAZANMA PEŞİNDE

İŞTE YUNANLILARIN TURİZM GERÇEĞİ!
DOKTOB Başkanı Okutur gazetemizde
kaleme aldığı son yazısında Mikonos
gerçeğini gözler önüne seriyor. Okutur
şöyle diyor: Mikonos, sadece Cruise
gemisi turizminde Kuşadası'nın
bir yıldaki kazancını yalnızca 2
günde kazanıyor. Bodrum'un
bir yılda elde ettiği kazancı ise
sadece 1 günde kazanıyor!
YÜCEL OKUTUR’UN YAZISI 21’DE

MİKONOS’A GÜNDE 14, AYDA YAKLAŞIK 400 CRUISE İLE TURİST YAĞIYOR

İZTO’da heyecan dorukta. Seçime sayılı günler
kala hem söylemler hem de hamleler hareket-
lendi. Kulislerde ise birbirinden farklı iddialar var.

ÇANAKKALE GEÇİLSEYDİ...
YILLARDIR her 18 Mart tarihinde
önce 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili
yazarım. Bu yılki yazım birkaç gün ge-
cikmeli. Ama olsun; çünkü yazdıkça
haz alır yazdıkça gururlanırım.
HAMDİ TÜRKMEN 16’DA

AB’NİN TÜRKİYE SORUNU VAR
AVRUPA Birliği’nin tam üyelik konu-
sunda, 1959 yılından bu yana top çe-
virme taktiği, Türkiye açısından bardağı
taşıran son damla haline gelmiştir. Bir-
çok gelişme krize dönmüştür.
İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

ADANALI ARİSTOKRAT
FATİH Terim hocayı elbette hepimiz
biliyoruz. Adanalı. Kendine has bir du-
ruşu var bunu biliyoruz ama pek de bil-
mediğimiz şey kendisini sürekli
geliştirmesi…
ÜMİT AKTAN 18’DE

BMC’DE
TOPLU

SÖZLEŞME 4

YEREL SEÇİMLERİN YILDÖNÜMÜNDE İL BAŞKANLARI’NDAN YEREL YÖNETİMLERE ELEŞTİRİLER

KALKINMADA
FARK YARATTI

İZMIR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun başlattığı
yerelde kalkınma hamlesi tüm Türkiye’ye örnek oldu. 2004-2016 yıl-

ları arasında Büyükşehir 11.9 milyar TL yatırım yaptı. 13’TE

AZİZ BEY
BİRAZ DAHA
SOKAĞA ÇIKMALI

BUCA

NARLIDERE

BU PROJELER
BUCA’YI UÇURUR
SON dönemde gerçekleştirdiği projelerle adın-
dan sıkça söz ettiren Buca Belediyesi’nin genç
Başkanı Levent Piriştina, yine çok konuşulacak
ve kentin vizyonunu geliştirecek önemli pro-
jeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
10’DA

BAŞKAN Batur
Narlıdere’nin kentsel
dönüşümmodelini anlat-
mak için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nda düzenlenen
toplantıya katıldı. 6’DA

BORNOVA

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

DÖNÜŞÜMDE
SON AŞAMAYA

GELİNDİ

BORNOVA Belediyesi, kadınlar için düzen-

lediği etkinliklerle örnek olurken, kadın

müdürleri ve yöneticileri ile de bu konuda

öncülük ediyor. 5’TE

Ada’nın 3 günlük gelirini
Bodrum 1 yılda yapıyor

DÖRT YILDA
ÇEHRESİ
DEĞİŞTİ

KARABAĞLAR

BAŞKAN Selvi-
topu, belediye
olarak birçok pro-
jeyi devam ettirdik-
lerini belirtti. 15’TE

BAYRAKLI’YA
YENİ KÜLTÜR

MERKEZİ

BAYRAKLI

BAYRAKLI Beledi-
yesi Postacılar’da
yapılacak kültür
merkezinin teme-
lini atıyor. 18’TE

SEFERİHİSAR
“DÜNYA, CITTASLOW OLMALI”

TÜRKİYE’NİN ilk “Sakin
Şehri” Seferihisar’ın, kon-
septe uygun başkanı Tunç
Soyer ile farklı bir söyleşi

gerçekleştirdik. 7’DE
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Soyer ile farklı bir söyleşi

gerçekleştirdik. 7’DE
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ÖDEMİŞ KARŞIYAKA

ZİYARETÇİ
AKININA
UĞRUYOR

ADALAR TESLİM
EDİLMELİ

YALIM, “Yunanistan kul-
lanma hakkını kaybettiği
Kuzey Ege Adalarını tes-
lim etmelidir” dedi. 12’DE

İZMİR’İN
SIÇRAMAYA
İHTİYACI VAR
ŞENGÜL, “İzmir'in
sıçramaya, kentin
geleceği adına yapı-
lacak hamlelere ihti-
yacı var” dedi. 8’DE

ULUPINAR, “Aziz
Bey’in de eksik
tarafları var. Ekibi
yok. Sokağı dinlemi-
yorlar” dedi. 8’DE

4’TE 20’DE

TÜRKİYE’YE
ÖRNEK

OLUYOR

SEÇİMİ, İDDİALI ADAY ÖZGENER Mİ YOKSA MEVCUT BAŞKAN DEMİRTAŞ MI KAZANACAK?

IZTO’DA GERI SAYIM BAŞLADI

“KARŞIYAKA’DA GİDİŞATI İZLİYORUZ”
MESUT Sancak kulübün duru-
munu takip ettiklerini belirterek,
“Mevcut yönetimle görüşmeleri-
miz devam ediyor. Şuanda gidişatı
izlemeye çalışıyoruz” dedi. 16’DA
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Ahşap baskı malzemeleri kullana-
rak, dünyada ilk kez uygulanan
farklı bir teknikle eserlerini or-

taya çıkaran ressam Arzu Akgün, hi-
kayesini Ben HABER ile paylaştı.
Akgün, henüz bu tekniğe bir isim ko-
yamıyor, ancak sanatseverlerden öne-
rilerini bekliyor...

� Öncelikle sizi biraz yakından tanı-
yabilir miyiz? Arzu Akgün kimdir?

Tabii ki. 1970 İstanbul doğumlu-
yum. Görsel sanatlara eğilimim ilkokul
yıllarımda başladı. En keyif aldığım
ders resim dersiydi. İlk orta ve lise tah-
silimi İstanbul’da tamamladım. 21 ya-
şında hala birlikte olduğum sevdiğim
adamla evlendim. 2 tane harika evla-
dım oldu. Onların bakımlarıyla ilgilen-
dim ve büyüttüm. Ama içimde hep bir
eksiklik vardı ve ben hayalimi
gerçekleştirmeliydim. Güzel
sanatlar eğitimi benim haya-
limdi. En sonunda karar ver-
dim resim eğitimimi bir
fakültede almalıydım. Önce ka-
famda bunu netleştirdim.

� Hikayeniz nedir? Resme ne
zaman, nasıl başladınız?

Resme ilkokul yıllarımda başla-
dım. Resimlerim okul panolarına ası-
lırdı. Arkadaşlarımın resimlerini ben
yapardım. Fakat gerçek manada re-
simle ilgilenmem 30’lu yaşlarımda
oldu. Fakülteye girmeye karar verdik-

ten sonra farklı atölye-
lerde hocalardan
resim dersleri almaya
başladım. Eşimin işi
dolayısıyla çok il de-
ğiştirdik. Bu durum
farklı hocalarla bir-
likte olmamı sağladı.
Sanatsal gelişimim
için çok büyük zen-
ginlik oldu. Gerçek-
ten çok çalıştım.
Çocuklarım çok
küçüktü ama bu
bana engel olmadı.
Tam tersi çok
güzel motivasyon
oldu. Sonuç ola-
rak 35 yaşımda
güzel bir dere-
ceyle Dokuz
Eylül Güzel Sa-
natlar Fakültesi

Resim
Bölü-
mü’ne
girdim.
Hayatımın
en güzel yıl-
larıydı. Hoca-
larım
arkadaşlarım benim için mükemmeldi-
ler. Benim gelişimimde hocalarımın
katkısı çok büyüktür. Okulumu bölüm
birinciliğiyle 39 yaşımda tamamladım.
Sonrasında kendi atölyemi açtım. Bu
arada İstanbul’da Merkür Galeri’nin
açmış olduğu karma sergiye katıldım.
Bu sergiden sonra profesyonel olarak
resim üretmeye ve sergilere katılmaya
başladım.

� Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Hangi sanat akımının içinde görüyorsu-
nuz kendinizi?

Öncelikle farklı bir malzeme kulla-

nı-
yorum. Bu

tekniği uygula-
mam da güzel bir tesadüf

ve uzun çalışmalar sonucunda
oldu. Baskı resim dersinde uyguladığı-
mız ahşap baskı kalıplarının kuruma
aşamasında resimsel etkileri benim ve
hocalarımın dikkatini çekti. Bu derste
yaptığım çalışmaları farklılaştırmaya
başladım. Ahşap plakaları büyüttüm.
Kazıdım. Renklendirdim. Fakat baskı-
larını almadı. Kalıpların kendisini
resme dönüştürdüm. Gerçekten çok
heyecanlı ve keyifli bir süreç oldu.
Hala aynı heyecanı her resimde hisse-
diyorum. Çünkü kazıma aşamasında
resmin bütününü ve ortaya net olarak
ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Ahşabın

kendi dokusu, rengin ahşapla

uyumu
her resimde

farklı oluyor. Resim
üretirken kullandığım malzeme-

ler de oldukça farklı. Ahşap plakalar
(büyük boy) matkaplar, kesici aletler,
oyma bıçakları, dekopaj makinesi,
zımpara, ahşap sistresi, matbaa boyası
(gazete boyası) ve bol miktarda boya.
Hangi sanat akımına dahil olduğumu
bilmiyorum fakat resimlerimde gro-
tesk bir yapı olduğunu söyleyebilirim.
Beden gücünü çok fazla kullanmam
gerekiyor. Ve resimlerimi kazıma yön-
temiyle oluşturuyorum.

DÜNYADA İLK VE TEK
� Kullandığınız tekniği dünyada ilk

uygulayan isim sizsiniz değil mi? Neden
sizden sonra devamı gelmedi?

Evet öyle olduğunu biliyorum. As-
lında malzeme yani ahşap baskı malze-
meleri yüzyıllardır kullanılıyor fakat
sadece baskı resim tekniği için. Ben ise
onların kalıplarından resim oluşturu-
yorum. Sanırım bu düşünülmemiş.
Hayal edilmemiş. Sonuç olarak da
bunu benim yapmam gerekiyormuş.
Benden sonra devam etmemesi konu-
sunu hiç düşünmedim. Farklı malze-
meyle resim ürettiğim için kendimi
şanslı görüyorum. Tüm avantaj ve de-
zavantajları resimlerimi üretirken yaşı-
yorum. Her resimde yeni bir şeyler
keşfetmek bana heyecan veriyor. İlk
başlarda gerçekten çok zordu. Malze-
meyi tanıdıkça ve çok fazla mesai har-
cadıkça emeklerimin boşa gitmediğini
gördüm.

� “Türkiye’de ressam olmak”
desem… Bunu nasıl tarif edersiniz?
Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Türkiye’de ressam olmak çok
büyük bir zenginlik. Çok kültürlü top-
raklarda yaşıyoruz. Çok renkli ve çok
farklı insan profilleri var. Bu bir zen-
ginlik. Bu avantajlarımız diye düşünü-
yorum. Diğer yandan sanata ve
sanatçıya verilen değerin yeterli olma-
dığını düşünüyorum. Sanat alanındaki
gelişmelerin yurtiçi ve yurtdışında des-
teklenmesi, sanatçıların üretimlerinin
değerlendirilmesi gerekir. Bu arada
Türk koleksiyonerlere de büyük görev
düşüyor.
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Ö
ncülüğünü ünlü markaların yapmış
olduğu korseler bu yıla damgasını
vuruyor. 17. yüzyıldan günümüze

yansıyan bu moda akımı, güzellik uğruna
birçok kadının talihsiz kazalar sonucu ya-
şamını yitirmesine sebep olmuş.

Bel kısmını
incelterek,
göğüsleri yu-
karı kaldıra-
rak, vücudun
üst bölümüne
koni şekli ver-
mek amacıyla,
zamanında ba-
lina kemiklerin-
den, sert
desteklerden yapıl-
mış birçok korse çe-
şidi olduğunu
biliyoruz. Fakat gö-
rüldüğü üzere, şık-
lığı her şeyin
üstünde tutan
kadınlar için
bu o kadar
da önemli
değil.

Oversize
kalıplara tepki olarak
günümüzde ani bir yükselişe
geçiyor ve sokak modasında, abiyelerde
sık sık karşımıza çıkacak bu parça ol-

dukça ilgi
odağı olacağa
benziyor. Deri
ve dantel çeşit-
leriyle
2018’de epey
sözü geçecek
gibi.

Günümüz
modasında ise
elbiselerle, ka-
zaklarla, uzun
veya kısa göm-
leklerle çok
rahat bir şe-
kilde kullanıla-
bilir. Korsenin
yapıldığı ma-
teryal doğrul-
tusunda deri
botlar, şık sti-
lettolar veya
üzerinize ala-
cağınız şık par-
çalarla da
rahatça kom-
binleyebilirsi-
niz.

YİĞİT ERYENDİ

info@yigiteryendi.com

MUHTEŞEM
DÖNÜŞ

BU ESERLERİN
EŞİ BENZERİ YOK

��  Peki3İzmir’i3bu3noktada3nasıl3görüyorsunuz?3İzmir’in3sanata3ba-
kışı3nedir3sizce?

İzmir<çok<farklı<bir<şehir.<Her<yönden.<Kendim<İstanbulluyum.
14<yıldır<İzmir’de<yaşıyoruz.<Sanırım<artık<İzmirli<olduk.<Son<5<yıl-
dır<İzmir’de<muhteşem<bir<gelişme<var.<Çok<güzel<sergi<salonları
açılıyor.<Birçok<galeri<açıldı.<Uluslararası<birçok<sergi<açıldı.<Arkas,
Mahall<Bomonti,<Ekol,<Folkart<Sanat<Merkezleri<bunlardan<sadece
birkaçı.<Bu<gelişmelere<çok<mutlu<oluyorum.<Sanırım<İzmir’in<sa-
nata<ve<sanatçıya<ilgisi<önümüzdeki<yıllarda<artarak<devam<edecek.<

��  Christie's3Müzayede3Evi'nin3Dubai'de3yaptığı3bir3açık3artırmada
siz3de3rekor3bir3satış3rakamına3ulaşmışsınız…3Sanat3para3kazandırmaz
derler3biliyorsunuz…3Genelde3toplumumuzda3böyle3bir3yargı3var.3Sa-
natla3genel3anlamda3hobi3olarak3ilgilenilir…3Siz3ne3düşünüyorsunuz?3

Sanat<çok<ciddi<ve<profesyonel<olarak<yapıldığında<para<da
değer<de<kazandırır.<Bu<bakış<açınıza<bağlı<tabii<ki.<Hobilerimiz
arasında<resim,<seramik<ya<da<takı<tasarımı<olabilir.<Bunların<sanat
olabilmesi<için<çok<farklı<kriterleri<içinde<barındırmasını<gerektirir.<

��  Sanatçı,3sanata3maddi3kaygı3güderek3mi3yaklaşmalı3sizce?3Siz
nasıl3yaklaşıyorsunuz?

Sanatçının<amacı<yaratmanın<sevinci<için<yaratmaktır.<Maddi
kaygı<için<üretim<olmaz.<Ama<üretimin<ve<çabaların<sonucunda<o
maddi<başarı<muhakkak<gelir.<

��  Yurt3dışında3başka3hangi3sergilere3katıldınız?3Beklediğiniz3ilgiyi
gördünüz3mü?

2011’de,<Show<Off<Paris<Solo<Show<Art<Fair<by
Galeri<Merkur<Paris;<2013’te,<Arzu<Akgun<Solo
Exhibition<<Pro<Art<Gallery<Dubai<ve<2018’de<Ga-
leri<Merkür<Pup<Up<Londra.<Dubai<ve<Paris’te
kişisel<Londra’da<karma<olmak<üzere<3<yurtdışı
sergim<oldu.<İlgi<çok<güzeldi.<Malzemenin<deği-
şik<olması<insanlara<ilginç<geliyor.<Nasıl<yaptı-
ğımı<çok<merak<ediyorlar.<İlk<kez<gördükleri<bu
tekniği<tanımaya<çalışıyorlar.<Londra’daki
karma<sergi<hala<devam<ediyor.<Umarım<çok
güzel<bir<şekilde<sonuçlanır.<

��  Önümüzdeki3süreçte3hangi3projelerde3göre-
ceğiz3sizi

Atölyemde<çalışmaya<üretmeye<devam<ediyo-
rum.<Uzun<zamandır<düşündüğüm<kişisel<sergi
düzenleme<planım<var.<Bununla<ilgili<hazırlıkla-
rımı<yapıyorum.<

��  İzmir’de3özellikle3eserlerinizi3sergilemek3istediği-
niz3bir3yer3var3mı?

İzmir’de<çok<güzel<sanat<mekanları<oluşmaya<baş-
ladı.<Özellikle<Mahall<Bomonti’yi<çok<beğendim.<Çok<güzel
bir<mekan.<İzmir’de<birçok<değerli<koleksiyoner<olduğunu<bi-
liyorum.<Profesyonel<anlamda<İzmir’de<sergim<olmadı.<Önümüz-
deki<dönemde<olursa<bu<beni<çok<heyecanlandırır.<

“FOLKART VE BOMONTİ’DE
SERGİ AÇMAK İSTERİM”

Bu resimlerin eşi benzeri yok. Neden mi? Çünkü bu eserleri ortaya
çıkaran tekniği dünyada sadece ressam Arzu Akgün kullanıyor.

HABER MERKEZİ
haber@kanalben.com

AArrzzuu
AAkkggüünn
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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.

��  Büyükşehir’de-durum-ne-olur-sizce?
Aziz Kocaoğlu aday olmazsa şehir çok daha farklı bir

yapıya gider. Aziz Bey olursa, İYİ Parti de kuvvetli bir
aday çıkarırsa bunun yaratacağı bölünmeden dolayı AK
Parti İzmir’de seçimi alabilir. Çünkü daha önce de söyle-
diğim gibi CHP İzmirlilere istemedikleri isimleri seçtirdi.
En berbat dönemleri de bu dönem. Bu kadar berbat bir
CHP milletvekilliğini İzmir herhalde tarihinde yaşamadı.
Şöyle düşünün iki tane milletvekili yan yana geldiğinde
ikisi bile birbiriyle konuşmuyor. Ayrıca CHP’nin Genel
Başkanı bu şehirden, ama bu şehrin en önemli etkinlikle-
rinde, bırakın genel başkanlığı milletvekili olarak bile yer
almıyor. İşte şımarıklık ve yorgunluk derken bunları kaste-
diyorum. Seçimlere dönersek, eğer insanlar sandık ittifakı
yapmazsa beyinlerinde, ki bunu Manisa yapıyor, İzmir’de
2019 seçimlerinde sürpriz olabilir. 

� AK-Parti’nin-İzmir’deki-yenilenme-sürecini-nasıl-değer-
lendiriyorsunuz?

Söylediklerimin birçoğunun AK Parti farkında. Aydın
Şengül’ü yeniden il başkanı yaptıkları için ve Aydın Bey’in
bu kısa sürede yaptığı çalışmalara da bakınca bunu rahatça
anlayabiliyorum. Bu nedenle ilçelerde de inanılmaz bir ça-
lışma içerisinde. Kendini yenileme sürecine girdi ve
2019’daki yerel seçimlere bambaşka bir iddia ile girecek.
AK Parti 2019 seçimlerinde neler yapabileceğinin çalışma-
larını yaparken ve kendini İzmir ile hızlıca nasıl bütünleşti-
rebileceğinin stratejilerini çizmeye hazırlanırken, CHP de
“kim Büyükşehir’e aday olsun” hesapları yapıyor. İlginç...

AK PARTİ HER ŞEYİN FARKINDA

EKREM BEY 
DEDİKODULARLA SEÇİM 

KAZANMA PEŞİNDE
� İZTO-seçimlerine-sayılı-günler-kaldı.

Bu-kez-farklı-bir-seçim-yarışına-sahne-oluyor.
Siz-neler-düşünüyorsunuz?

Bu seçimler bugüne kadarki en dediko-
dulu ve belden aşağıya çalışılan seçim oldu.
Özellikle de Mahmut Özgener açısından.
Önce Özgener’in AK Parti’nin adayı ol-
duğu iddia edildi, belli kişiler tarafından bu
yayılmaya çalışıldı. Sonra bunun tutmadığı
görüldü. Birincisi zaten AK Partili olmak
ayıp değil, sonuç olarak herkes bir partiyi
tutuyor. Ama AK Partili olmayı ayıp gibi
göstermek, bana göre asıl ayıp olan şey…
Bu şekilde Özgener’i yıpratmaya çalışmak
pek “adamlık” değil. Bunun ötesinde bir
dedikodu daha üretildi. Sözüm ona Ekrem

Bey 3 defa Ankara’ya çağrılmış ve denmiş
ki; “sen bu başkanlıktan ayrılacaksın.”
Ekrem Bey de demiş ki; “hayır ben ayrıl-
mayacağım.” Bunu önce ben Mahmut Öz-
gener’e hakaret dedikodusu olarak kabul
ederim. Çünkü Mahmut, böyle bir eylem
sonunda o koltuğa gelmeyi kabullenecek
karakterde bir insan değildir. Mahmut,
çarpışa çarpışa, dövüşe dövüşe mücadeleyi
kazanarak o koltuğa gelmeyi tercih edecek
bir kişiliktir. Bunu da herkes bilir. Artı,
tam tersini düşünelim. “Ankara” dediğimiz
oluşum Ekrem Bey’i çağıracak ve “sen bu
seçimden çekileceksin” diyecek ve Ekrem
Bey de o iradeye “hayır” diyecek… Bunun
inandırıcılığını kimse bana kabul ettiremez.

O öyle bir irade ki, en fazla Melih Gökçek
dayandı, o da bir hafta. O yüzden bunların
hepsi yalan. Ekrem Bey buradan mazlumu
oynayarak, 25 yıldır uyguladığı taktiklere
bir yenisini daha ekleyerek yeni bir seçim
kazanmak istiyor. Ama bu, Ekrem Bey’in
son oyunu bana göre. Çünkü o irade eğer
Ekrem Bey’i istemezse, Ekrem Bey o kol-
tukta bir dakika bile duramaz. Sırf bu dedi-
koduları yayarak kendisini bir kahraman
gibi göstererek oy kazanmaya çalışıyor. Bu
hiç dürüstçe değil. Ama ne yazık ki bunla-
rın hepsi Ekrem Bey taktikleridir. Yıllardır
uygulanmıştır bu taktikler ve Ekrem Bey
bu taktiklerle yıllarca başkan olmuştur. Ba-
kalım önümüzdeki seçimlerde bu oyun tu-

tacak mı tutmayacak mı? Mahmut gibi pırıl
pırıl, gencecik, geçmişi tertemiz, hiçbir şai-
besi bulunmayan, vizyonu tamamen dün-
yaya açık bir arkadaşımız o koltuğa
oturabilecek mi? Bunu İzmirlinin sağdu-
yusu gösterecek. 

� Peki-sizce-kim-kazanır?-Tahmininiz
var-mı?

Sonunda bu bir irade onu bilemem.
Ama benim gönlümden geçen elbette
Mahmut Özgener. İnşallah da Mahmut ka-
zanır. Bu kadar açık konuşuyorum. Kimse
de kusura bakmasın. Bana düşen iki oyum
var kendi grubumuzla ilgili. Orada da gidip
Mahmut’un ekibine vereceğim. Benim
oyum açık…

��  2019-yerel-seçimleriyle-ilgili-ne-söylersiniz?-İzmir’de
yavaş-yavaş-adaylar-ortaya-çıkmaya-başlıyor…

Türkiye+çok+farklı+bir+sürece+girdi.+Benim+düşüncem,+ki
bunu+başından+beri+söylüyorum,+Türkiye’de+ilk+defa+erken
seçimi+telaffuz+edenlerden+biriyim,+hala+da+o+görüşteyim;
yerel+seçimler+öne+alınmayacak,+ama+başkanlık+ve+milletve-
killiği+seçimleri+öne+alınacak.+Yerel+seçimlere+gelirsek,

İzmir+yerel+seçimlerde+bambaşka+bir+tablo+görecek.
Bu+kesin.+Çünkü+biz+İzmirliler+olarak+CHP+yorgu-
nuyuz.+Özellikle+de+genel+seçimlerde+CHP’nin+bu
kente+yaptığı+şımarıklıktan+bıktık.+İlk+defa+İzmirli-
nin+karşısına+İYİ+Parti+diye+bir+alternatif+çıktı.
Çünkü+bugüne+kadar,+özellikle+milletvekilliğinde
CHP+bu+kente+adayları+dayatıyordu,+İzmirli+bu
adaylara+tepki+koyuyordu.+Şimdi+ise+İzmirlinin+kar-
şısına+alternatif+çıktı.+Baktığımız+zaman+İYİ

Parti’nin+kurucularına,+il+başkanına+ve+İzmir’de+bulunan
Aytun+Çıray’a,+hepsinin+merkez+sağ+kökenli+olduğunu+görü-
yoruz.+Meral+Akşener+de+açıkça+söylüyor,+“İYİ+Parti
MHP’nin+devamı+değildir”+diyor.+Hal+böyle+olunca+İzmir
yerel+seçimlerde+de+bambaşka+bir+seçim+yaşayacak.+Yani
CHP+burada+her+seçimde+olduğu+gibi+rahat+bir+seçim+geçir-
meyecek.+Bir+önceki+seçimlerde+8+ilçeyi+kaybetmiş+olan
CHP,+bu+seçimlerde+daha+fazla+ilçeyi+kaybedebilir.+

CHP’NİN ŞIMARIKLIĞINDAN BIKTIK

KKOOCCAAOOĞĞLLUU  
AADDAAYY  

OOLLMMAAZZSSAA……

KILIÇDAROĞLU’NA 
“GÜNAYDIN” DİYORUM

� Kılıçdaroğlu’nun-“aday-önemli,-parti-değil”-söylemini
nasıl-değerlendiriyorsunuz?

İyi ki böyle bir şey aklına gelmiş. Sayın Kılıç-
daroğlu’nun bu zamana kadar böyle bir düşün-

cesi yoktu. Ama bu dönem CHP’nin İzmir
dinamiklerinin söylemlerine kulağını tıkama
şansına sahip değil. İzmirlinin görüşlerini,
duygularını, düşüncelerini alarak adaylar koy-
mak zorunda. Yoksa dediğim gibi artık

İzmir’de oy verilecek parti vardır, bu da İYİ
Parti’dir. Onun için ben Sayın Kılıçdaroğlu’na

“günaydın” demek istiyorum. Bazı ilçelerde
de İzmirliler istemedikleri başkanları
seçti. Örnek; Çeşme… Çeşmeli bugün
kendi belediye başkanını isteyerek
seçmedi. Çeşme Faik Tütüncüoğ-
lu’nun hakkıydı. PM’deki darbeyle
bugünkü belediye başkanı geldi. Bu
kadar net...

EEkkrreemm
DDeemmiirrttaaşş

AAzziizz  
KKooccaaooğğlluu

KKeemmaall  
KKııllııççddaarrooğğlluu
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Yapmış olduğu çalışmalarla sek-
töründe öncü projelere imza
atan İZKA İnşaat’ın son pro-

jesi Park Yaşam Santorini İzmir’in
en temiz havasının bulunduğu lokas-
yonda satışa çıkıyor. Park Yaşam
Santorini İzmir projesi 74.000 m2’lik
inşaat alanına sahip, 539 konut ve
hem dubleks hem de tek katlı müsta-
kil 17 adet villa konseptinde “santo-
rini” evlerinden oluşuyor.

Çeyrek asırlık deneyimi ve pres-
tijli projeleri ile İzmir ve Türkiye’nin
bir çok ilinde başarılı işlere imzasını
atan İZKA İnşaat’ın yeni projesi
Park Yaşam Santorini’nin lansman
döneminin başladığını dile getiren
Park Yaşam Satış Koordinatörü
Sedef Dugalı “Hem konut alıcıları-
nın hem de yatırımcıların kazanacağı
bu özel projeden daire sahibi olacak-

lar; 228.000 TL’den başlayan ilk
lansman fiyatlarıyla avantaj sağlaya-
cak. İzka İnşaat olarak konut alıcıla-
rının yoğun isteği üzerine Park
Yaşam Santorini proje-

sinde de alıcılarına kazançlı yatırım
imkanı sunuyoruz.” dedi.

Park Yaşam Santorini, yatırımcı-
larına şehrin merkezinde doğa ile iç
içe bir yaşam sunuyor.

LANSMAN FİYATLARINI
KAÇIRMAYIN

Ödemiş Belediye Başkanı
A. Mahmut Badem:

Ödemiş'imizin ekonomik ve
sosyal gelişimine katkı sağ-

layarak, halkımızın iş-aş
derdine son vermek, halkı-

mızın yaşam seviyelerini
yükseltmek ve hükümeti-

mizin desteği ile projeleri-
mizi gerçekleştirerek,

Türkiye'de örnek gösterile-
cek bir kent haline getir-

mek için çalışıyoruz.

Yeniden düzenlenen
Salı Pazarı

Ödemiş merkezde vatandaşların
yoğun ilgi gösterdiği ve etkinliklere
ev sahipliği yapan Salı Pazarı’nda
yenileme çalışmaları başladı. Günü-
müz koşullarına uygun ve ihtiyaç-
ları karşılayacak şekilde tasarlanan
proje önümüzdeki günlerde tamam-
lanacak.

Fuar Alanının Üstü
Kapatılıyor

Fuar alanının üstünün kapatıl-
ması projesi uygulanmaya başladı.
Fuar alanı 2018 Eylül ayına kadar
hazır olacak. 125. Yıl Kültürpark
karşısında bulunan mevcut fuar ala-
nının üstünün kapatılarak daha iş-
levli hale getirmek amacıyla
çalışmalar başladı.

Ödemişliler doğalgaz
kullanmaya başladı

Ödemiş’te doğalgaz kullanımına
2016 Kasım ayında başlandı. Do-
ğalgaz projesi Başbakan Binali Yıl-
dırım’ın desteği ile kısa bir süre
içinde İzmirgaz tarafından uygu-
landı. Ödemişliler, temiz hava, sıcak
su ve ısıtma ihtiyaçlarında rahata
kavuştu.

Gölcük yeni görünümüyle
cazibe merkezi olacak

Bölge turizmi açısından önemli
bir değer olan Gölcük’teki rekreas-
yon çalışmalarının birinci etabı ta-
mamlandı. Projenin ilk etabı,
Kavurmacı mevkiinden Gölcük Otel
arasındaki 5.500 m² alanda uygu-
landı. İkinci etap çalışmaları hızla
devam ediyor.

Ödemiş Organize
Sanayi Bölgesi

Temeli 1994 yılında atılan Öde-
miş Organize Sanayi Bölgesi’nde
(OSB), 21 yıl sonra çalışmalar baş-
ladı. Bilim ve Sanayi Bakanlığı ve
İZKA desteği ile OSB’nin su, elek-
trik, kanalizasyon, yol ve çevre dü-
zenlemelerini kapsayan alt yapı
çalışmaları tamamlandı.

ÖDEMİŞ
TÜRKİYE’YE
ÖRNEK OLUYOR

Hanımlar Lokali
Ödemiş Belediyesi, kadınların ço-

cuklarıyla birlikte zaman geçirebileceği
içinde çeşitli komplekslerin bulunduğu
Hanımlar Lokali projesini gerçekleştiri-
yor. İki katlı 955 metrekare kullanım
alanına sahip lokal, yüzme havuzu, sau-
nası, spor kompleksleri ve eğitim alan-
larıyla Ödemişli hanımların keyifli vakit
geçireceği bir mekan olacak.

Macera Parkı
Ödemiş’teki heyecan ve adrenalin

sevenlerin merakla beklediği Macera
Parkı hizmete sunuldu. İzmir’de ilk
defa uygulanan Macera Parkı, insanla-
rın kaliteli zaman geçirmesi ve eğlen-
mesi için özel olarak tasarlandı. Parkta
ip parkuru, atlama kulesi ve modüler
tırmanma duvarı ve küçükler için de
modern oyun grupları yer alıyor.

Evde sağlık hizmetleri
Evde Sağlık Hizmetleri 2015 Mayıs

ayından itibaren uygulanmaya başladı.
İlçe sınırları dahilinde evde bakım has-
talarının, engellilerin ve bakıma muh-
taç hastaların; pansuman, kişisel bakım,
yatan hasta bakımı konusunda bilgilen-
dirme hizmetlerinin verildiği proje kap-
samında dört araç ve yeterli sayıda
sağlık personeli görev yapıyor.

Üç Eylül Mahallesi’nde
bir düğün salonu yapılıyor

Her geçen gün büyüyerek gelişen
kentin en büyük ihtiyaçlarından biri
olan düğün salonu projesi Üç Eylül
Mahallesi’nde uygulanıyor. Vatandaş-
lar, düğün, nişan, sünnet gibi merasim-
lerini daha rahat ve modern bir
ortamda yapmaları sağlanacak.

Kırkoluk Projesi
Bozdağ Kırkoluk mevkii için hazır-

lanan proje yeni yerinde uygulanmaya
başladı. Bozdağ-Salihli yolu üzerinde
bulunan 6 bin metrekare alanda uygu-
lanan projede; Kırkoluk çeşmesinin
yeri değiştirilerek, etrafında dinlenme
alanları, mescit, sergi alanları ve oto-
parkın bulunduğu bir mesire alanı ha-
zırlanıyor.

A
B’nin tam üyelik konusunda, 1959
yılından bu yana top çevirme tak-
tiği, Türkiye açısından bardağı taşı-

ran son damla haline gelmiştir. Bir türlü
açılmayan ve açıldığında da kapanmak
bilmeyen fasılların varlığı, Güney sınırla-
rımızda sorun yaşadığımız zaman Al-
manların patriot bataryalarını çekmesi,
Türkiye’nin kendisi açısından tehdit ola-
rak gördüğü kişilere kucak açması, özel-
likle PKK kaynaklı eylemlere göz
yumması, mülteciler konusunda bir türlü
yerine getirilmeyen vaatler, ilişkilerde
son döneme damgasını vuran en önemli
gelişmelerdir. Haliyle krize dönüşen bu
gelişmeler, AB’ye karşı bir tepkiye dö-
nüşmekte, iç politika açısından da halka
sıcak gelmemektedir.

Türkiye’nin stratejik ortaklıkları ya da
işbirlikleri noktasında değerlendirildi-
ğinde güçlü ile yaptığı ittifaklar dikkat çe-
kici olmaktadır. Tarihten gelen
sorumlulukları ve aşina olduğu coğrafya,
ülke yönetimi açısından karar alıp ver-
mede farklılıklar üretmesine neden ol-
maktadır. Rahmetli Turgut Özal
ömrünün son demine kadar Türki Cum-
huriyetler ziyaretlerini aksatmamıştır. O
coğrafyanın Türkiye’yi çağırdığından
mıdır bilinmez, ilgi sürekli devam etmek-
tedir.

Son olarak Shanghay beşlisi ve Öz-
bekistan’ın dahil olduğu ülkeler topluluğu
ile sıcak temas, Türkiye için yeni ve
önemli bir kapı olmaya namzet durum-
dadır. Türkiye’nin önünde en önemli so-
runlardan birisi enerji bağımlılığından
kaynaklanan cari açık sorunudur. Enflas-
yonun da, kurun da, faizin de derdinin
devası bu enerji bağımlılığını çözmekten
geçmektedir. Petrolün yeniden 100
dolar seviyelerine yükseldiği bir durumda
cari açığın ekonomi üzerindeki baskısı,
yönetilemez durumlara gidebilir. Bugün
dert etmediğimiz sorunun geleceğini de
hesap etmek gerekmektedir. Shanghay
işbirliği grubu enerji konusunda Türkiye

için farklı çözümler üretebilen bir yapıya
sahiptir. Türkiye’nin bu kapıya yönelme-
sinin ardında yatan nedenleri biraz da bu
açıdan değerlendirmekte fayda bulun-
maktadır.

Bir yanda sınırlarımızdaki güvenlik so-
runu, öte yandan faiz ve kurun başı çek-
tiği ekonomik savaş, içeride sürüp giden
FETÖ ile mücadele ve AB ile hassasiyet-
ler içeren gerilimli diyalog ortamı yöne-
timi güç bir ülke haline geldiğimizin
göstergesidir. Bu durum Türkiye ve Türk
insanından kaynaklanan bir durum ol-
mayıp, içinde bulunduğumuz coğrafya-
nın konumundan kaynaklanmaktadır.
Yoksa ülke açısından faizin oluşturduğu
ikilemi görmemek mümkün değil. El-
bette iktidar açısından, faizin düşmesi
ekonomideki canlanma açısından önem-
lidir. Tüketimi, dolayısıyla yatırımları ar-
tırmak, kolay borçlanma bakımından
düşük faiz önem arz etmektedir. Öbür
taraftan dövizdeki yukarı yönlü hareket-
lenme, hem azalan döviz girişi hem de
döviz çıkışına işaret etmektedir. Bu du-
rumda faiz artışı kaçınılmaz olmaktadır.
Bunu sadece faiz lobisi ile açıklamak da
mümkün değildir. Ekonominin kendi ku-
ralları dövizi frenlemek adına “düşük kur
için faiz” kuralını işletmektedir. Ameri-
kan seçimlerinde kazanan taraf
TRUMP’ın da harcamacı söylemleri,
dolar ihtiyacı anlamına gelmektedir. Bir
nev’i yeni Keynesçilik yaklaşımı olan ge-
nişletici politikalar ABD için de bir çıkış
olarak düşünülmektedir. ABD’nin altya-
pıya yönelik harcama eğilimi ve sonra-
sında ortaya çıkacak finansman ihtiyacı
bunun göstergesidir.

Ülkenin döviz ihtiyacı, açığı varsa, dö-
vize talep artmış ve bir miktar da ülke-
den çıkış gözlemleniyorsa; bu durumda,
ne kadar istenmeyen bir durum olsa da
faiz silahını kullanmak “şart” olmaktadır.
Bu sayede TL faizinin artması, Türki-
ye’ye döviz girişinin başlaması, döviz çı-
kışının yavaşlaması anlamına gelecektir.

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

Türkiye’nin AB sorunu değil,
Avrupa’nın Türkiye sorunu vardır

2014 yılında yeni ortaklık yapısı, yerli ve milli sanayi anla-
yışı ile dünya markası olma yolculuğuna çıkan BMC; bu süre
boyunca hızla büyüyerek çok önemli gelişmeler kaydetti. Sa-
vunma sanayi ve ticari araç üretimi alanlarında, çok sayıda

yüksek kalitede yerli
ürün geliştirerek
hem ülkemizin hiz-
metine sunmayı ba-
şaran hem de çevre
ülkelere ihracat faa-
liyetlerini sürdüren
BMC'de hedef 1 mil-
yar USD ciro.

Bu başarının en
önemli yapıtaşı şüp-
hesiz ki, 2014 yılın-
dan bu yana BMC
ve Türk Metal Sen-
dikası arasında gü-

vene ve birlikte başarma isteğine dayalı olarak kurulan güçlü
iş birliği oldu. Bu iş birliğinin çok önemli bir sonucu olarak;
BMC ailesi bugün, 1.453 mavi yakalı çalışma arkadaşı ile yo-
luna devam ediyor.

BMC'de toplu
sözleşme sevinci

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE FO-
TOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE

BASIN KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK-
LARI BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.NE AİTTİR. İZİN ALINMAK-
SIZIN KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ İKTİBAS EDİLEMEZ.

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

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

PASAPORT /İZMİR TEL: 0 232 464 63 15 FİYATI: 2 TL (+KDV)
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Bornova Belediyesi, kadınlar için
düzenlediği etkinlikler, eğitimler
ve sağladığı olanaklarla örnek olur-

ken, kadın müdürleri ve yöneticileri ile
de bu konuda öncülük ediyor. Bornova
Belediyesi’nde iki kadın başkan yardım-
cısı ve 16 kadın müdür görev yapıyor.
Ayrıca Bornova Belediyesi Meclisi’nde 7
kadın üye bulunurken, ilçedeki 6 mahal-
lenin muhtarlığını da kadınlar yürütü-
yor.

Kadınlara yönelik proje ve hizmet-
lere büyük önem veren Bornova Beledi-
yesi, istihdam ve yönetime katılmaları
konusunda da örnek oluyor. Bornova
Belediyesi Meclisi’nde 7 kadın üye bulu-
nuyor. 5 başkan yardımcılığından ikisi ile
34 müdürlükten 16’sını kadınlar yöneti-
yor. Bornova Belediye Meclisi’nde 7
kadın üye bulunurken, 6 mahallenin de
muhtarlığı kadınlara emanet edildi. Ay-
rıca Süper Lig maçlarına ev sahipliği
yapan Bornova Stadı’nın yönetimi de 4
kadının elinde.

Bornova Belediyesi, kadının sosyal
yaşamda hak ettiği yeri alması için dü-
zenlediği etkinlikler, eğitimler ve sağla-
dığı olanaklarla önemli adımlar atıyor.
Kadınların istihdamına yönelik “Bor-
nova Konfeksiyon Eğitim Merkezi”
(BOR-KEM) ve Mutfak Atölyesi gibi
projeleri hayata geçirerek meslek sahibi
olmalarını sağlıyor. Kadın hakları ve ka-
dınların yaşadıkları sorunlara yönelik
panel, söyleşi ve eğitimlerle Bornovalı
kadınların bilinçlenmesi için çalışmalar
yapılıyor. Ayrıca Çamdibi’nde bulunan
Kadın Danışma Merkezi ile de kadın-
lara destek olunuyor. Uzman psikolog-
lar tarafından kadınların yaşadıkları
sorunlar dinlenirken sosyal yaşamın
içinde daha fazla var olabilmeleri için de
çalışmalar yapılıyor. Bu amaçla merkez
içinde kurulan ve kadınlardan oluşan ti-
yatro topluluğu her sene yeni bir oyunla
izleyici ile buluşuyor.

Bornova Belediyesi’nin öncülüğünde
2015 yılında faaliyete geçen ve kadınla-

rın üretimlerinin değerlendirilmesini
hedef edinen Bornova Kadın Girişimi
Üretim ve İşletme Kooperatifi de faali-
yetlerine devam ediyor. Bornovalı ka-
dınları üretime teşvik ederek aile
bütçelerine katkı sağlamak için yaptık-
ları el emeği ürünlerin satışı da yapılı-
yor.

Gebe ve lohusalara özel ilgi
Bornova Belediyesi, anne adaylarını

doğuma ve bebek bakımına hazırlamak
amacıyla açtığı Gebe Eğitim kursları ve
belirli periyotta düzenlenen kadın sağlığı
eğitimleri ile vatandaşlar bilinçlendiri-
yor. Panel ve söyleşiler ile kadınlarla uz-
manları biraraya getiren Bornova
Belediyesi, evde bakım hizmetleri kap-
samında da gebe ve lohusa bakımları ya-
pıyor. İhtiyaçlı kesimlerde yaşayan
kadınlara ulaşan hizmet kapsamında gö-
revli ebe ve hemşireler gebe ve lohusala-
rın rutin kontrollerini evlerinde
gerçekleştiriyor. Gebelerin açlık kan şe-

keri ve kolesterol ölçümleri yapılırken
yeni anne olmuş kadınlara da bebek em-
zirme eğitimi veriliyor.

Ayrıca Bornova Belediyesi bünye-
sinde faaliyet veren Kadın Konuk Evi’n
de kalan kadınlara psikolojik destek
sağlanırken, kadın hakları ve sağlık ko-
nusunda da düzenlenen eğitimlerle bi-
linçlenmeleri sağlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü nedeniyle Bornova’yı yöneten ka-
dınlarla bir araya geldi. Belkahve Ata
Anı Evi’nde düzenlenen etkinlikte ko-
nuşan Başkan Atila, Atatürk’ün izinden
gittiklerini ifade ederek, “Bornova Bele-
diyesi’nde kadınların söz sahibi olmasına
önem veriyoruz. Müdürlüklerimizin
16’sı ve başkan yardımcılıklarımızın 2’si
kadın. Bunun yanında 6 muhtarımız ve 7
meclis üyeliğimiz de kadınların elinde.
Bu sayının artmasını çok istiyoruz. Ve
inşallah önümüzdeki dönemde bu sayı
çoğalacaktır” dedi.
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2017 yılında Pınarbaşı Kültür Merkezi ile
Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’ni ilçeye
kazandıran Bornova Belediyesi, önümüz-

deki günlerde restorasyonu tamamlanan Bor-
nova Anı Evi’ni yaz aylarında da kaba inşaatı
tamamlanan Doğanlar Kültür Merkezi’ni aç-
maya hazırlanıyor. Eğitimden evlilik işlemle-
rine, vergi ödemesinden konserlere pek çok
hizmetin ve etkinliğin tek çatı altında toplan-
dığı merkezler, vatandaşların istekleri doğrul-
tusunda şekilleniyor

Bornova Belediyesi, belediye hizmetlerinin
yanı sıra pek çok etkinliğin aynı çatı altında
topladığı kültür merkezlerine yenilerini ekle-
meye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmet ver-
meye başlayan Atatürk Mahallesi’ndeki Dr.
Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ve Pınarbaşı
Kültür Merkezi’nden sonra Doğanlar Kültür
Merkezi’nin de kaba inşaatını tamamlayan
Bornova Belediyesi, restorasyonu tamamlanan
Bornova Anı Evi’ni de hizmete açmaya hazır-
lanıyor.

Pınarbaşı Kültür Merkezi
Pınarbaşı Kültür Merkezi, toplam 1207

metrekare kullanım alanına sahip. 7064 sokak
ile 7039 sokak kesişiminde bulunan Merkez,
zemin katla birlikte üç kattan oluşuyor. Pınar-
başı Kültür Merkezi’nde iki çok amaçlı salon,
okuma salonu ve derslikler, yemekhane, top-
lantı ve taziye odası da bulunuyor. Merkez
cemevi olarak da hizmet veriyor.

Atatürk Kültür Merkezi
1575 metrekare kullanım alanına sahip

olan Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde
350 ve 280 kişilik iki çok amaçlı salon yer alı-
yor. Düğün salonu hizmetinin de verildiği Kül-
tür Merkezi’nde müzisyen odası, gelin odaları,
bebek bakım odaları, idari ofisler ile fuaye

alanları yer alıyor. Otoparkın da bulunduğu
Merkez’de vatandaşların merkeze gelmeden
vergi işlemlerini halletmeleri için ödeme işlem-
leri de alınıyor.

Doğanlar Kültür Merkezi
2018 yılının Temmuz ayında hizmete açıl-

ması planlanan Doğanlar Kültür Merkezi bi-
nasının kaba inşaatı tamamlandı. Kısa süre
içinde cephe kaplama ve ince işçiliğine geçile-
cek. 1258 metrekare alana yapılan Kültür
Merkezi’nde 250 kişilik düğün salonu, Kadın
Danışma Merkezi ve bu merkeze ait atölyele-
rin yanı sıra Dost Market’in Doğanlar Şubesi
yer alacak. Doğanlar Kültür Merkezi bodrum,
zemin ve birinci katlardan oluşacak. Bodrum

kat otopark olarak kullanılacak.

Bornova Anı Evi
Bornova Belediyesi’nin tarihi, kültürel ve

sosyal amaçlı etkinliklerine ev sahipliği yapa-
cak Bornova Anı Evi’nde, kentin tarihine iliş-
kin fotoğraflar ve yazılı eserler de yer alacak.
Aynı zamanda Bornova’nın geçmişi ile ilgili
arşiv ve sözlü tarih çalışmalarının yapılacağı 1
Sokak’taki tarihi bina, yenilenen haliyle panel
ve söyleşilere de mekan olacak.

Bornova Anı Evi, aynı zamanda ilçenin ta-
rihi ve doğal zenginliklerini tanıtma amacıyla
başlatılan kent gezileri-
nin de başlangıç
noktası olacak.

Bornova’nın kadın
yöneticileri

Başkan Yardımcıları:
��  Belgüzar>Başer>Köpüklü
��  Zerrin>Gençtürk

Müdürler:
��  Emel>Hülya>Solak>–>Emlak>İstimlak
Müdürü
��  Nur>Banu>Barut>–>Veteriner>Hizmetleri
Müdürü
��  Ebru>Güneş>Erdoğan>–>Destek>Hizmet-
leri>Müdürü
��  Zehra>Talas->Çevre>Koruma>ve>Kontrol
Müdürü
��  Emel>Balcıoğlu>–>Kadın>ve>Aile>Hizmet-
leri>Müdürü>
��  Neslihan>Kırmızıgül>–>Strateji>Geliş-
tirme>Müdürü
��  Spor>İşleri>Müdürü>-Serpil>Bayazıt
��  A.>Gülçin>Gönençer>–>Kültür>Müdürü>
��  A.>Gülçin>Gönençer>–>Yazı>İşleri>Mü-
dürü
��  Başak>Turhan>–>Dış>İlişkiler>Müdürü
��  Ufuk>Değirmencioğlu>–>Bilgi>İşlem>Mü-
dürü
��  Nilüfer>Bakoğlu>–>Etüd>Proje>Müdürü
��  Senem>Tuncer>–>Plan>ve>Proje>Müdürü
��  Nurcan>Çakır>–>Sağlık>İşleri>Müdürü
��  Şeyda>Kıvratma-Mali>Hizmetler>Mü-
dürü
��  Ahu>Bezircilioğlu>-Sosyal>Yardım>İşleri
Müdürlüğü

Meclis>üyeleri>:
��  Pınar>Ataş>Uslu
��  Öğet>Nevin>Cöcen
��  Gülören>Ersoy>Öcal
��  Sultan>Tuzlacı
��  Hülya>Uğurlu
��  Özen>Kızılırmak
��  Reyhan>Küçükbay

Muhtarlar:
��  Canan>Güler>–>Muhtarlar>Masası>So-
rumlusu
��  Pakize>Nandar>–>Atatürk>Mahallesi
Muhtarı
��  Necla>Yaman>Turp>–>İnönü>Mahallesi
Muhtarı
��  Dilek>Kumova>–>Evka>3>Mahallesi
Muhtarı
��  Ayşe>Müjgan>Pakyürek>–>Erzene>Ma-
halle>Muhtarı
��  Dilek>İduğ>Çelik>–>Kazımdirik>Mahalle
Muhtarı
��  Ayşe>Cankurtaran>–>Barbaros>Mahalle
Muhtarı
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Bornova>Belediyesi,>ilçedeki>526>park>ve>yeşil>alanı>2018>yılında>541’e>çıkaracak.>15>yeni
projeyle>park>ve>yeşil>alan>miktarında>30>bin>metrekare>artış>sağlanacak.>Böylece>2018>yılı
sonunda>Bornova’daki>park>ve>yeşil>alan>miktarı>1>milyon>881>bin>metrekareye>çıkacak.
İzmir>Büyükşehir>Belediyesi’nin>sorumluluğundaki>park,>yeşil>alan,>ağaçlandırma>alanı>ve
kavşaklardan>oluşan>2>milyon>242>bin>metrekarelik>alanla>birlikte>Bornova’nın>toplam>yeşil
alanı>4>milyon>124>bin>metrekareye>çıkmış>olacak.edeceğiz”>dedi.
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İhtiyacı olanlara
belediyeden yardım

Bornova>Belediyesi>bünye-
sinde>hizmet>veren>Özgül>Gün-
düz>Halk>Sağlığı>Merkezi;
hasta>nakilinden>evde>bakım
hizmetlerine,>diş>muayenesin-
den>diyetisyene>ve>halk>sağlığı
için>bilinçlendirme>çalışmala-
rına>kadar>sağlıkla>ilgili>her
türlü>konuda>çalışma>yapıyor.
Sağlıklı>Bornova>hedefi>ile>yapı-
lan>çalışmalar>kapsamında>ih-
tiyaç>sahibi>yaşlı,>gebe,>lohusa
ve>bebekler>evlerinde>ziyaret
ediliyor.>Bornovalılar>için>dü-
zenlenen>ve>alanlarında>uzman
olan>kişilerin>katıldığı>panel>ve
söyleşilerle>vatandaşlar>bilinç-
lendiriliyor.>Ayrıca>Belediye
bünyesinde>bulunan>ve>içinde
sağlık>görevlisinin>de>yer>aldığı
2>adet>hasta>nakil>ambulansı>ile
yürüyemeyecek>durumda>olan

hastaların>sağlık>kuruluşlarına
ve>evlerine>gidiş>gelişleri>konu-
sunda>yardım>ediliyor.>

Merkezde,>6>hemşire,>6>ebe,
11>yaşlı>bakım>elemanı,>berber,
diyetisyen>ve>diş>hekimi>görev
yapıyor.>>Verilen>hizmetler>kap-
samında>evlerinde>ziyaret>edi-
len>gebelerin>açlık>kan>şekeri>ve
kolesterolleri>ölçülüyor.>Yeni
annelere>bebek>emzirme>eğitimi
veriliyor.>Ayrıca>bebeğin>boy,
kilo,>baş>ve>karın>çevresi>takibi
ile>psikomotor>gelişimi>izlenip,
aşı>kontrolü>yapılıyor.>Bornova
sınırları>içinde>yaşayan>ve>evin-
den>dışarı>çıkamayan,>hareket
kabiliyeti>az>veya>olmayan>60
yaş>üzerindeki>yatağa>bağımlı-
lar,>yoksullar>ile>kimsesizler
ekipler>tarafından>düzenli>ola-
rak>ziyaret>ediliyor.

Sevimli dostlara sıcacık bir el
Bornova Belediyesi, yap-

tığı hizmetlerle sokak hayvan-
larının en büyük koruyucusu
oluyor. Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın verilerine göre
hayvan sahiplendirme, kısırlaş-
tırma, aşılama ve işaretleyip
alındığı ortama bırakma konu-
sunda Bornova Belediyesi, İz-
mir’deki belediyeler arasında
öncü konumda. 

Bakanlığın 2017 yılı veri-
lerine göre Bornova Beledi-
yesi, bakımevinde 2270
sokak hayvanını sahiplen-
dirdi. 5123 kedi ve köpeği kı-
sırlaştırdı. 2918 sokak
hayvanına kuduz aşısı, 2205

sokak hayvanına karma aşı
yaptı. 2 bin 940 sokak hayva-
nını da işaretleyerek alındık-
ları ortama bıraktı.
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Narlıdere Belediyesi engelliler
için gerçekleştirdiği hizmetlere bir
yenisi eklemek için çalışmalara
başladı. Narlıdere’nin gelişmesinin
yanı sıra maalesef engelli bireylerin
de artmasından dolayı ortaya çıkan
bakım, eğitim ve tedavi ihtiyacını
karşılamak için hazırladığı proje
yola çıktı.

Narlıdere Belediye Başkanı
Abdül Batur’un ‘Beni en çok mutlu
eden projeler’ diye bahsettiği en-

gelli çocuklar için Narlıdere Beledi-
yesi’nin hazırladığı projelerin bir
yenisini daha hayata geçirmek için
hazırlandıklarını ifade ederken ço-
cuklarımız için yine örnek olacak
bir çalışmaya imza attıklarını söy-
ledi. Batur “2005 yılında engellilere
yönelik ilk çalışmalarımız başladı.
Nar Taneleri Özel Eğitim Merkezi
ve Ekolojik Çiftlik Projesi tamam-
ladığında İzmir’e örnek bir proje
olarak hayata geçecek” dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı
Abdül Batur, Narlıdere Belediyesi
Mart Ayı Olağan Meclis toplantı-
sında, Narlıdere Kaymakamlığı ile
birlikte gençlerin en büyük sorunla-
rından biri olan bağımlılıklarla mü-
cadele edebilmek için bir çalışma
başlattı.

Narlıdere Belediyesi ve Narlı-
dere Kaymakamlığı bağımlılıklarla
mücadele için bir merkez kurul-
ması için ortak bir proje çalışmala-
rına başladı. Ülkemizde uyuşturucu
ve bağımlılık yapan maddelerin
kullanım yaşı gittikçe düştüğü gü-
nümüzde Narlıdere Belediyesi ve
Narlıdere Kaymakamlığı bu ko-
nuda bir önlem almak ve gençleri
bu konuda eğitmek ve bilgilendir-
mek için bir İZKA desteği ile bir-
likte Bağımlılıkla Mücadele
Danışma ve Rehabilitasyon Mer-
kezi projesini hayata geçirmeyi

planlıyor. Merkezin hayata geçmesi
ile hazırlanan yol planı Narlıdere
Belediye Mart ayı meclisinde yapı-
lan sunumla meclis üyelerine akta-
rıldı. Henüz plan aşamasında olan
merkez Nar Taneleri Özel Eğitim
Merkezi ve Ekolojik Çiftlik Pro-
jesi’ni hayata geçeceği Narlıde-
re’nin Sahilevleri mahallesinde yer
alacak. Özellikle henüz bağımlı ol-
mayan fakat risk gurubunda bulu-
nan tüm gençlere eğitimler vererek
bilgilendirmek, onları kandırmak
için izlenen yollar ve korunma yön-
temlerini aktarılacak. Merkezde ve-
rilecek eğitimlerde özel olarak
hazırlanacak olan 3 boyutlu sanal
gerçeklik videoları ile temsili olay-
lar canlandırılarak gençlerin olayla-
rın bağımlı gençlerin nasıl
kandırıldığı ve başlarına neler gel-
diğini eğitim merkezinde birebir
yaşayarak öğrenecek.

Çocuklarımızın geleceğine
sahip çıkıyoruz

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Ankara’da
Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve CHP
Genel Merkezi ziyaretlerinin ardından Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı yetkililerine Narlıdere’nin kentsel dönü-
şüm modelini anlatan bir sunum gerçekleştirmek için bir
toplantıya katıldı. Batur “Narlıderemiz için kentsel dönü-
şümde son aşamaya geldik. Ankara’da Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürümüz Vedat
Gürgen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet
Haspolatlı'nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Narlı-
dere'nin kentsel dönüşüm modeli ile ilgili bilgilendirmelerde
bulunduk. Narlıdere'nin kentsel dönüşüm taslak planlarının
en son hali, hak sahipliği listeleri ve tüm proje detayları ile
kapsamlı yaptığımız sunum iki buçuk saat sürdü” dedi.

Yapılan toplantıda 2 buçuk saatlik sunum ardından mü-
dürlerin kendilerine süreci en kısa sürede sonuçlandıracak-
larını ifade ettiklerini belirten Başkan Batur, “Bir ilçe
belediyesinin böylesine kapsamlı, detaylı ve ayakları yere
basan bir şekilde proje hazırlamasından duydukları memnu-
niyeti dile getiren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürümüz Vedat Gürgen, bakanlıkça en kısa sü-
rede değerlendirerek, sonuçlandıracaklarını ifade etti. Biz
de sonucu heyecanla beklediğimizi kendisine ifade ettik. Ay-
rıca, kentsel dönüşüm çalışmalarının uzun ve zorlu aşama-
lardan sonra bu noktalara gelmesinde büyük katkıları olan
ve kentsel dönüşüm çalışmalarımıza gönülden inanan ma-
halle sakinlerimiz başta olmak üzere, mahalle temsilcileri-
miz, kooperatiflerimiz, belediye meclis üyelerimiz, dönüşüm
mahallelerimizin muhtarları, belediye bürokratlarımız ve
emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”
Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü: İlçemizin en

büyük problemlerinden bir tanesi olan 2.İnönü, Atatürk
Mahallesi, Narlı ve Çatalkaya Mahallelerinin kentsel dönü-
şümü ile ilgili yapılan çalışmalar 2013 yılında başlamıştı. Dö-
nüşüm ile ilgili ilk karar 2013 yılında alındıktan sonra
2.İnönü, Atatürk Mahallesi, Narlı ve Çatalkaya Mahalle-
leri’ni kapsayan 43 hektarlık alanda dönüşümle ilgili çalış-
malara başladık. Narlıdere’de uygulayacağımız kentsel
dönüşüm modelini seçerken özellikle 6306 sayılı yasayla bu
dönüşümün yapılması konusunda geçen dönem meclis üye-
lerimiz ile birlikte mahalle önderleri ile konuşarak bu kararı
aldık. Çünkü eğer biz böyle bir karar almasaydık bu alan-
larda şimdi başka kamu birimleri çalışıyor olacaktı. Biz de ve
kentsel dönüşüm mahallelerinde vatandaşlar da karşıdan iz-
liyor olacaktık. ‘Şöyle Yaptılar’ , ‘Böyle Yaptılar’ diye ucuz
politikalar yapacaktık. Ama biz elimizi taşın altına koyduk.
6306 sayılı yasayla bakanlar kurulundan belediyemize veri-
len yetki ile kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. İlk
önce mahalleler ile bir araya gelerek toplantılar düzenledik
ve izleyeceğimiz yolu anlattık. Mahallelerden sorumluların
yani bizimle irtibata geçecek olan gerek kooperatif gerekse
mahalle temsilcisi olsun bir araya gelerek nasıl bir kanun ile
yola çıkıldığını amacımızın kanun ile ortadan kalkan hakla-
rın tekrar vatandaşlara verilmesi ile ilgili bazı çözümler üret-
tiğimizi aktarmaya başladık.

Kentsel dönüşüm mahallelerimizde oturma raporu ol-
mayan, imar affı bulunmayan, tapusu olmayan binaları dö-
nüşüm kapsamına alarak vatandaşlarımızı mağdur
etmeyeceğimizi ve hak sahibi haline geleceklerini ifade ettik.
Tabii bu hakların vatandaşlara nasıl kazandırılacağı ile ilgili
bir sürü siyasi spekülasyonlar gerçekleşti. Fakat neticede
geldiğimiz noktada ilk toplantıda, vatandaşlarımıza anlattı-
ğımız yol planı ve aşamalar ile ilgili ne dediysek tek tek tüm
şeffaflığı ile yerine getirdik.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının bu aşamaya gelmesinde
mahalle temsilcileri ve mahalle sakinleri ile düzenlediğimiz
aylık toplantılar, imar planlarının taslaklarını muhtarlıklara
ve irtibat bürolarına ve kooperatiflere asarak tüm açıklığıyla
çalışmaları bu günlere getirdik. Bizim düşüncemiz ile ne
kadar açık olursak, ne kadar net bilgiler aktarırsak vatandaş-
larımız da bu projeyi o kadar çok sahiplenir ve inanır. Yak-
laşık üç senedir yapılan çalışmalar sonunda gelinen nokta ile
ilgili geçtiğimiz aylarda meclis üyelerimize, mahalle temsilci-
lerimize brifinglerimizi verdik. Jeolojik etütler, hali hazır ha-
ritaları, sahadaki tüm hak sahipleri, hak sahiplerine ait
binaların tüm detayları büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.
Alanda yapılan bu çalışmaları bir araya getirerek nasıl bir
proje ile Narlıdere’ye yakışır bir dönüşüm modeli haline ge-
tiririz diyerek bir çalışma hazırladık. Bu alan içinde özellikle
Narlı ve Çatalkaya Mahallesi’nin mevcut nüfusu 2115, plan-
lama nüfusu 3200, üretilecek konut sayısı ise 1241. Tüm ça-
lışma net olarak belli ve planlı. Bu planlama yapılırken de
bakanlıkta yapılan sunumlarda da izah ettik. Bu alanlara şu
anda bakıldığında hiç bir yeşil alan, sağlık ocağı, sosyal tesis
veya belediye hizmet alanı göremezsiniz.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur birtakım ziyaretler ve görüşmeler yapmak için CHP Nar-
lıdere ilçe örgütüyle birlikte gittiği Ankara’ya, programı dahilinde Narlıdere’nin Kentsel Dönü-

şüm modelini anlatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.
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DEMOKRASİ
MEYDANI YENİLENİYOR

Narlıdere Belediyesi, büyüyen ve gelişen Narlıdere ile birlikte or-
taya çıkan Narlıdere’nin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
daha geniş bir meydan ihtiyacını karşılamak için başlattığı Ahmet
Piriştina Demokrasi Meydanı yenileme ve düzenleme çalışmalarına
tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında başlayan haf-
riyat çalışmaları sürerken zeminden 4,5 metre ve 7 metre aşağıda
otopark ve tesis için zemin çalışmaları tamamlandı.

Proje ile ilgili bir açıklamada bulunan Narlıdere Belediye Baş-
kanı Abdül Batur, Narlıdere’ye yakışan ve ihtiyacı olan bu projeyi en
yakın zamanda Narlıdere’ye kazandıracaklarını ifade etti. Batur
“Narlıdere Demokrasi Meydanı projesi için çalışmalar başladı. Ya-
pacağımız bu proje ile Demokrasi meydanına yeni bir kimlik kazan-
dıracağız. Daha fazla alan ihtiyacımızı karşılamak için eski
meydanda bulunan tesisleri zemin katına alıyoruz. Bodrum katında
yer alacak otopark ve tesislere vatandaşlarımız yürüyen merdiven
vasıtası ile girip çıkabilecekler ve aynı zamanda araçları ile gelen va-
tandaşlarımız da yine tesislerin bulunduğu bodrum katına yapılacak
olan yer altı otoparkını kullanabilecekler. Bu otopark zaten uzun za-
mandır vatandaşlarımızın isteği ve ihtiyacıydı. Bu şekilde bölgenin
otopark sorunu da çözülmüş olacak. Demokrasi meydanımızın yüzü
değişirken aynı zamanda çevresinde yaşayan ve bu meydanı kulla-
nan insanlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamasını öncelik olarak
ele aldık. Narlıdere Demokrasi Meydanı yeni yüzüyle Narlıderelile-
rin içinde yaşayacağı bir meydan olarak planlandı ve tasarlandı. 1
yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız Demokrasi meydanımız
Narlıdere’ye yakışır ve herkesin buluşma noktası olacak” dedi.

Bu proje tüm İzmir’e
örnek olacak
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� Daha somut projelerden bah-
sedecek olursanız, Seferihisar’da neler oldu
9 yılda?

Seferihisar’da en çok kadınlar, ço-
cuklar ve gençler değişti. Onlar da Sefe-
rihisar’ı değiştirdi. Seferihisar değiştikçe
onlar daha çok değişti. Mesela Ulamış
köyünün kadınları… Bu köyün kadınla-
rının gözle görülür değişimi beni inanıl-
maz mutlu ediyor. Seferihisar’da hayat
değişti… Kadınlar değişti.

� Sizden önceki dönemle ilgili sosyolo-
jik bir örnek vermek istiyorum. Mesela Sı-
ğacık'ta kadınların kahvehanelerin olduğu
yoldan geçmeleri hoş karşılanmıyormuş.
Ama şimdi Sığacık bambaşka. Bu değişimi
de size ve vizyonunuza bağlıyorlar. Bu ko-
nuda ne düşünürsünüz?

Biz tabii ki bazı şeylerin öncülüğünü
yaptık ama bunu başaran kadınlar so-
nuçta. Siz bir liderlik yapıyorsunuz,
bunun böyle olması gerektiğini anlatı-
yorsunuz, bunun için yol açıyorsunuz…
Ama kadınlar o yoldan yürümezse si-
zinki bir hikaye. Onlar yürüdü ve değiş-
tirdiler hayatı.

� Sabahın
06.30’unda çöpçü-
lerle birlikte sokak-
ları
süpürüyorsunuz,
Seferihisar’da
çıkan bir yan-
gında söndürme

ça-
lışmalarına katılıyorsunuz,

canla başla çalışıyorsunuz… Alışılmışın
dışındasınız gerçekten. Hangi hissiyatla ya-
pıyorsunuz bunları?

Aslında bunlar olması gereken şey-
ler. Biz seçtiğimiz insanları öyle yerlere
oturtuyoruz ki… Sonra da niye orada
oturuyor diye kızıyoruz. Bizim baştan
oturtmamamız lazım. Vatandaşta da var
kusur. Başkanlar o yüzden o koltuklarda
zehirleniyorlar. Kendilerinin en iyiyi bil-
diğini, en iyiyi düşündüğünü, en iyiyi
gördüğünü zannediyorlar. O zaman da
böyle bir sabah çöpü, asla yapmayacağı
bir şey haline geliyor. Halbuki öyle değil.
O yüzden çift taraflı hata var.
Hem vatandaş öyle yü-
celterek hata yapı-
yor, hem de o
yüceltilen
kendi me-
ziyetleri
yü-
zün-

den
yüceltildiğini düşünerek

hata yapıyor. Dolayısıyla da ortaya böyle
istemediğimiz tablolar çıkıyor.

“O YOKSA, BENİM DE
SİYASETTE YERİM YOK”

� Peki bu yönde aldığınız kararlar var
mı? Artık bu kadar nazik olmayacağım
diyor musunuz?

Hayır asla. Ben, ben olmaktan çıktık-
tan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Tabii
ki bazı dersler çıkarıyorum ama “erdem”
diye bildiğim şeyin para etmediği yerler
yüzünden ben o “erdem”den vazgeçme-
yeceğim. Etmiyorsa etmesin, orada dur-
mam. Ne olursa olsun “erdem”den

vazgeçmem. Eğer “erdem”in siya-
sette yeri yoksa benim de

siyasette yerim yok-
tur.

� Seferi-
hisar’da

içinize
sin-

meyen
bir şey var mı?

Çok var. Yapılaşmayla, betonlaş-
mayla ilgili mesela. Çok büyük sıkıntı
bence. O kadar berbat bir yapılaşma var
ki. Engel olmak, durdurmak mümkün
değil. Sistem, daha çok beton, daha çok
inşaat, daha çok satış üzerine kurulmuş.
Biz insanlara anlatamıyoruz, hayat bu
değil. Ziyan ediyorlar, yanlış yapıyorlar.
O profesyonel, yerleşik sistem, para ka-
zanma hırsı bizi doğadan uzaklaştırıyor.
Biz doğadan uzaklaştıkça aslında özü-
müzden uzaklaşıyoruz.

� Peki bu yapılaşma Cittaslow’a zarar
verir mi?

Tabii ki. Nüfus 50 bini aşınca Cittas-
low’u terk ediyorsunuz. Biz de 50 bine
doğru gidiyoruz.

� Belki siz daha farklı bir düzenleme
yapabilirsiniz.

Tabii Seferihisar’ın girişine pasaport
koyacağız. (gülüyoruz) Şaka bir yana ya-
pılabilecek hiçbir şey yok.

� Siz de çok sakinsiniz. Seferihisar
gibi… Kendinizi bu konsepte uygun hisse-
diyor musunuz?

Çookk… Zaten Cittaslow mantığı
çok temel 3 başlık üzerine oturuyor. Do-
ğayı korumak, tarihsel zenginlikleri ko-
rumak, bilim ve sanatla kalkındırmayı
buluşturmak. Ben de o nedenle Cittas-
low felsefesine kendimi çok yakın hisse-
diyorum.

� Seçim propagandası içerisinde vaat
ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebildiniz mi?

Gerçekleştiremediğimiz birkaç tane
var. Aquaparkı yapamadık, jeotermal
konusunda tam sonuç alamadık… Ama
genel anlamda vaat ettiğimiz projelerin
yüzde 85’ini gerçekleştirdik.

� Peki bu kez tersten sorayım, siz Sefe-
rihisarlılardan ne istiyorsunuz, ne bekli-
yorsunuz?

Ne güzel bir soru… (gülüyor) Bana
sahip çıksınlar. Çünkü benim Seferihi-
sar’dan başka bir derdim yok. Hayatımın
9 yılını Seferihisar’a vakfettim. Seferihi-
sar’ı belli bir noktaya taşıdık. Bunun kıy-
metini bilsinler isterim. Eğer bana sahip
çıkarlarsa, ben bu heyecanı korursam
daha yapacağım çok şey var burada.

� Anket çalışması yaptırıyor musu-
nuz?

Gönüllülerin de içinde yer aldığı bir
anket çalışması yapıyoruz. Güzel gidiyor.
Şimdiye kadar zannediyorum 7 bin civa-
rında eve girilmiş. 3’te 1’i bitmiş du-
rumda. Sonuçlar da gelmeye başladı.
Mesela Sığacık’ta yüzde 70’in üzerinde
bir memnuniyet oranı var.

� Son olarak size o kritik soruyu sor-
muyorum ama böyle bir karar verirseniz
ilk bana söyleyeceğinizi biliyorum. Öyle
olur değil mi?

Tamam peki size söyleyeceğim. (gü-
lüyoruz) Ama tabii bu benim kararımla
olacak bir şey değil. O tamamen Genel
Başkan’ın vereceği bir karar.

4000 yıllık bir yerleşim… Tarih-
sel geçmişi, denizi, havası,
suyu ve en önemlisi mis gibi

sakinliğiyle, İzmir’in yozlaşmamış
ilçelerinden biri Seferihisar’dayız.
İlçe sakin, insanları sakin ve tabii
ki başkanı da sakin olunca, huzur
dolu bir ortamda bu söyleşiyi yap-
mak şarttı. Türkiye’nin ilk “Sakin
Şehri” Seferihisar’ın, konsepte
uygun başkanı Tunç Soyer ile
Teos Yaratıcı Yazarlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nde bir
araya geldik, Teos’un o eşsiz
manzarasında farklı bir söyleşi
gerçekleştirdik. Onunla sohbet
etmek, hayata bakışını, Seferihi-
sar’a yaklaşımını görmek ve bu
küçük sahil ilçesinden bir cazibe
merkezi yaratışının hikayesini din-
lemek çok heyecan vericiydi…

� Öncelikle sizin hikayenizi
dinlemek istiyorum kısaca… Kendi-
nizi nasıl anlatırsınız? Biliyorum
bunu çok anlattınız ama bir kere de
bana anlatın…

Yok hayır bunu hiç anlatma-
dım. “Kendini nasıl anlatırsın”
diye kimse sormadı bana. Zaten
en zor soru da budur herhalde.
Kendimi nasıl anlatayım? Hayatı
seven, insanları seven, doğayı
seven,

yaşamı seven bir insa-
nım. Hayata iz bırak-
mak istiyorum. İnsanlar
zaten genetik olarak iz
bırakıyor… Genleriniz
çocuklarınıza geçiyor. O
noktada ölümsüzsünüz.
Ama madem amaç iz bı-
rakmak, işte asıl hikaye
orada. Bizi diğer canlılar-
dan ayıran asıl güzellik o,
onu yapabilmek…

� Siyasete bu yüzden mi
atıldınız? Çünkü geçmişte
çok farklı işler yaptığınızı bili-
yorum…

Doğru. Ama siyaset
gençlik yıllarımdan beri ha-
yalimdi. Çünkü o iz bırakma telaşı
veya heyecanı o zamanlardan beri
sarmıştı beni. Hiç ölmeyecekmiş
gibi ama yarın ölecekmiş gibi yaşı-
yorum. Çok zor bir şey ama ben
yapmaya çalışıyorum.

“BU İNCİYİ
GÖRÜNÜR KILDIK”

� Seferihisar Belediye Başkanlı-
ğı’nda 9. yılı geride bıraktınız. Peki
bu geçmiş 9 yılı nasıl de-

ğer-
lendiriyorsunuz? Seferihi-

sar’da neler değişti?
Dokuz yıl önce aday olurken

düşündüğüm şey, o zaman Kıvanç
(Ege) ile de konuşmuştuk; Seferi-
hisar bir inci ve bu inciyi görünür
kılmak, bütün derdimiz oydu. Şu
an geldiğimiz noktada, Seferihisar
bütün haşmetiyle, bütün güzelli-
ğiyle görünür hale geldi. Bundan
gurur duyuyoruz. Seferihisar’ın
hak ettiği değeri

görmeye başlaması çok
önemli. Bunun dışında
bin tane şey sayabilirim
ama en önemlisi
buydu… Seferihisar
sadece İzmir’de değil
bütün Türkiye’de ve
hatta dünyanın birçok
yerinde bilinir bir
kent haline geldi.

� Başkan gibi
değil de, sade bir va-
tandaş gibi objektif
yaklaşmanızı rica
ediyorum. Başkan
Soyer nasıldı sizce?

Nasıl bir gelişim gösterdi?
Ben daha olgunlaştım belki.

Belki biraz daha vizyonum geniş-
ledi. Bu kadar geniş olduğunu dü-
şünmüyordum vizyonumun. Bir
de şunu gördüm; bir insan bede-
nine bu kadar çok öfke nasıl
sığar? Bunu anlamakta zorlandı-
ğım zamanlar oluyor. Şaşırıyorum.
Bunları görmeye başladım. Eski-
den görmüyordum.

� Size karşı olan öfkeden bahse-
diyorsunuz sanırım. Çünkü sizde
böyle şeyler olmazmış gibi geliyor
bana.

Yok hayır tabii ki bende
olmaz. (gülüyor) Başka insanlarda
görmek çok şaşırtıcı. Bir insan gö-
rüyorum, tepeden tırnağa öfke as-
lında, içinde yanardağlar patlıyor.
Nasıl olabiliyor bu anlamıyorum.
Tabii ki hayat akıyor. Hiçbirimiz
2009’daki insan değiliz, ben de de-
ğilim. Ama bende daha iyiye
doğru bir gidiş, daha geniş bir kav-
rayış, daha iyi bir anlayış olmaya
başladığını düşünüyorum.

� Belediyecilikte daha profesyo-
nelleştiğinizi hissediyor musunuz?

Hayır ilk günkü o amatör ru-
humu koruyorum. Belki de en
büyük zenginliğim bu. Bu top-
rakta yaşayan insanlara katkı ver-
mek, bu toprağın iyiliği için,
güzelliği için çalışmak… Bunun
heyecanını koruyorum.
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Türkiye’nin
ilk “Sakin

Şehri” Sefe-
rihisar’ın,

“sakin” baş-
kanı Tunç
Soyer ile

Teos’un o
eşsiz man-
zarasında
bir araya
geldik ve
keyifli bir

söyleşi ger-
çekleştirdik.

İşte o rö-
portaj…
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GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

“HEM FATURA
ÖDEMEYECEKLER
HEM DE PARA
KAZANACAKLAR”

� Önümüzdeki süreçte ne gibi projeler
gerçekleştirmeyi hedefliyorsunuz?

Enerji Kooperatifi’ni daha çok büyüt-
mek istiyoruz. Hayalim, bütün Seferihisar
Enerji Üretim Kooperatifi’ne ortak olsun.
Çok engellerle karşılaştık, ama artık aşıyo-
ruz. Gerçi bitti derken bambaşka bir yer-
den çelme yiyoruz. Ama umurumda değil.
Şuan küçük bir ölçekte başlıyoruz. Niyetim
24 MB’ye kadar çıkmak. Çünkü Seferihi-
sar’ın toplam tüketimi 24 MB. Ben o top-
lam tüketimin tamamını buranın güneşiyle
üretmek ve buranın insanlarına 24 MB’den
para kazandırmak istiyorum. Düşünsenize
burada tüketilen elektriğin tamamını biz
güneşten elde edeceğiz ve bütün vatandaş-
larımıza da bundan para kazandıracağız.
Ömür boyu elektrik faturası ödemeyecekler
hem de belli bir zaman sonra para kazana-
caklar. Bu beni çok heyecanlan-
dırıyor.

TÜRKİYE’NİN EN

“SAKİN” BAŞKANI

“SAKİN ŞEHİR”
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“PRENSE
SEFERİHİSAR’I
ANLATTIM”

��  Bu696yıllık6süreçte6kendinizi6en6çok6tebrik6ettiğiniz6hare-
ket/proje6ne6oldu?6Mütevazi6yaklaşmayın6lütfen…

Kesinlikle?Cittaslow.?Cittaslow’u?Türkiye’de?ilk?defa?buraya?ge-
tirmiş?olmamız,?artık?tüm?Anadolu’ya?yayılan?bir?network?haline?getir-
miş?olmamız?en?çok?gurur?duyduğumuz?şey.?Benim?için?en?mutluluk

verici?anlardan?biri?de?Habitat?Zirvesi’nde?Londra?Buckingham?Sarayı’nda
prensin?konuğu?olarak?Seferihisar’ı?anlatmıştım.?Bu?ikisi?bence?çok?önem-

liydi.?Tek?belediye?başkanı?bendim.?Prens,?yuvarlak?masa?toplantısı?yapmıştı.
Akademisyenler,?ünlü?iş?adamları,?çok?fazla?insan?vardı.?Tek?başkan?bendim

dünyadan?ve?Seferihisar’ı?anlattım.??
��  Tabii6ki6kimse6mükemmel6değil.6Elbet6sizin6de6hatalarınız6olmuştur.6Peki6en

çok6pişmanlık6duyduğunuz6şey6ne6oldu?
Kendimle?ilgili?olarak?aşırı?nezaket?diyebilirim.?Benim?işim?o?kadar?neza-

ket?kaldırmıyor.?
��  Yıpratmaya6çalışıyorlar6diyorsunuz…

Of?of?hem?de?nasıl.?Neyse?ki?beklentim?yok.?Başarımın?sırrı?da?bu.

“DÜNYA,?CITTASLOW
OLMALI”

� Sizce6Seferihisar6modeli6İzmir6geneline
de6adapte6edilebilir6mi?6

Bununla?ilgili?bir?çalışma?var.?Yani?50
bin?nüfusun?dışındaki?bölgelere?sakin?şehir
nasıl?adapte?edilebilir,?bununla?ilgili?çalışı-
yoruz.?Bence?bütün?dünya?Cittaslow?ol-
malı.?İzmir?bence?dünyanın?en?güzel?liman
şehirlerinden?biri.??Ama?sahip?olduğu?po-
tansiyellerle?uyumlu?bir?şehir?değil.?Sadece
10-15?yıldan?bahsetmiyorum.?150?yıldan
beri?kan?kaybediyor.?Ama?doğru?bir?pers-
pektif?ortaya?konabilirse,?o?potansiyelleri
kullanarak?yepyeni?bir?hedefe?yönelebilir.?

� İzmir’de6diğer6ilçelerden6müracaat6yok
mu?6

Başvurular?var?ama?biz?biraz?daha
Anadolu’ya?yaymak?istedik.?Karaburun
mesela?çok?istemişti.?Urla?istemişti.?Ama
biz?diğer?kentlere?öncelik?verdik.?

TTuunnçç
SSooyyeerr

GGaammzzee
KKuurrtt
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2014 yerel seçimlerinin üzerin-
den tam 4 yıl geçti. Bu 4 yıllık
süreçte İzmir’in Büyükşehir

Belediyesi ve ilçe belediyeleri bir-
çok projeye imza attı. Peki CHP,
AK Parti ve İYİ Parti’nin İzmir
patronları, kenti ve kentin geldiği
son noktayı nasıl değerlendiriyor?
Cevabı haberimizde…

CHP İZMİR İL BAŞKANI
DENİZ YÜCEL: “DÜNYADA
EŞİ BENZERİ OLMAYAN
BÜYÜK HİZMETLER”

İzmir'de
yönetimde
olduğumuz
Cumhuriyet
Halk Partili
Belediyele-
rimiz, başta
İzmir Bü-
yükşehir
Belediye-
miz olmak
üzere sa-
dece bizle-

rin İzmir'de değil, tüm Türkiye'de
partimizin gurur kaynağıdır. Sos-
yal belediyeciliğin ve herkese eşit
hizmet götürme anlayışının hakim
olduğu CHP belediyeciliğinde, be-
lediye başkanlarımız ürettikleri
her hizmetle halka hizmet etmek-
tedir. Bugün İzmir'in kültürüne,
yaşam tarzına ve çağdaşlığına ya-
kışan projelerle İzmir'in İzmir ol-
masına en büyük katkıyı
koymuştur.

Beydağ'dan Çeşme'ye, Berga-
ma'dan Konak'a kadar İlçe beledi-
yelerimizi İzmirlinin yaşamını

kolaylaştıran, renklendiren ve İz-
mir'i kalkındıran hizmetleri anlat-
makla bitmeyecektir. Temizlik,
sağlık, kültür ve kongre merkez-
leri, stadyumlar, üreticilere verilen
destekler, okullarımızın ve ibadet-
hanelerin bakım ve onarımları,
yolların yapımı gibi, aralarında as-
lında iktidarın yapması gereken
ama yapılmadığı için belediyeleri-
mizin yaptığı işler İzmirlinin tak-
dirini kazanmıştır. Hemşerilerimiz
bu takdirlerini sandıkta da göste-
rerek CHP'nin belediyecilik anla-
yışının devamı yönünde tavır
almışlardır. Bizim anlayışımız,"ne
kadar iyisini yaparsak yapalım,
İzmir hep daha iyisini, daha fazla-
sını hak eder" anlayışıdır.

CHP'li Belediye Başkanları
eşe-dosta, yandaşa değil halka hiz-
met eder. Kentin malı İzmir'de ya-
şayanlara aittir. O varlıkların rantı
da, kullanım hakkı da İzmirlilerin-
dir. İşte bu anlayışla, belediye baş-
kanlarımızın verdiği hizmet İzmir'i
yaşanacak kent haline getirmiştir.

AK PARTİ İZMİR İL
BAŞKANI AYDIN ŞENGÜL:
“İZMİR’İN SIÇRAMA
YAPMAYA İHTİYACI VAR”

İzmir,
farklı kül-
tür ve
yaşam tarz-
larının,
inançların,
binlerce
yıldır bir
arada barış
içinde ya-
şadığı, hoş-
görü şehri
ve kavimler
kapısıdır.

İzmir'in artık bir silkinişe, bir
sıçramaya, İzmir'in ve İzmirlile-
rin geleceği adına yapılacak
ciddi hamlelere ihtiyacı var. İz-
mir'in ortaya bir vizyon koyan
söylemlere ihtiyacı var. İzmirli-
ler, kimi koyarsam nasılsa seçilir

rahatlığından ve şımarıklığından
sıkıldı.

Yıllardır Türkiye'nin birçok
bölgesinde "AK Parti Belediye-
ciliği" ile destanlar yazılırken,
İzmir bu hizmet yarışında maa-
lesef geride kalmıştır. İzmir'de
gerginlik ve kutuplaşma, ayrış-
tırma üzerine temellenen bir si-
yasi anlayışla hareket eden,
milletimizin temel değerleri, he-
pimizin ortak hassasiyetleri üze-
rinden istismar siyaseti yaparak
günü kurtaran yerel yönetim an-
layışının kentimizi getirdiği
nokta ortadadır.

İzmir'in çalışan, üreten, bü-
yüyen, zenginleşen, kalkınan, ye-
nilenen bir kent haline
getirilmesi gerekiyor. İzmir'in
ulaşımın ve trafiğin sorun ol-
maktan çıktığı, daha mavi, deni-
ziyle bütünleşen, daha yeşil,
çevreye duyarlı, suyun korkul-
madan içilebildiği, alt yapısı sağ-
lam, yağmura teslim olmayan bir
kent haline getirilmesi gereki-

yor. İzmir'in gurur duyduğumuz,
lider, mutlu ve yüzü gülen bir
dünya kenti haline getirilmesi
gerekiyor.

8 bin 500 yıllık bir tarihe,
zengin bir kültürel birikime
sahip olan İzmir'in marka şehir
haline getirilmesi, Türkiye'nin
yıldızı, dünyanın gıpta ile baktığı
bir kent haline getirilmesi gere-
kiyor.

Hem kurtuluşun hem de ku-
ruluşun simge kenti olan, çağdaş
Türkiye'yi dünyanın evrensel de-
ğerlerine eklemleyen İzmir'in
modern bir yerel yönetim anla-
yışına kavuşması gerekiyor. AK
Parti'nin belediyecilik anlayışı
dünyaya örnek olmuş bir beledi-
yecilik anlayışıdır. Bizim beledi-
yelerimiz sadece rutin belediye
hizmetleri yürütmekle kalmaz.
Bizim yerel yönetim anlayışı-
mızda, kentte yaşayan tüm in-
sanların kaynaşması,
dayanışması ve hemşericilik bi-
lincinin pekişmesi esastır.

İYİ PARTİ İZMİR İL
BAŞKANI YILDIRIM
ULUPINAR: “BU KENTİN
İMKANLARIYLA
YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR”

Aziz
Bey tecrübe
kazandı
ama ciddi
eksik taraf-
ları da var.
Bir kere
ekibi yok.
Dolayısıyla
kontrol me-
kanizması
yok İz-
mir’de. So-
kağı dinlemiyorlar. İktidar
partisinden olmadığı için bazı ya-
pılmayan şeyleri hoş görebiliriz.
Ama buna rağmen İzmir’in im-
kanlarıyla yapılacak çok şey var.
Bunların hepsini Aziz Bey yapıyor
mu derseniz… Yüzde yüz yapıyor
diyemeyiz. Bence biraz daha so-
kağa çıkıp iyi bir ekiple birlikte
karar verirse çok daha başarılı
olacağını düşünüyorum. 15 sene-
dir Aziz Kocaoğlu başkanlık kol-
tuğunda. Son 4 yılda tabii ki bazı
gelişmeler oldu İzmir’de. Ancak
15 yılda çok daha farklı bir yerde
olabilirdi İzmir. Herkes milletve-
kili olabilir ama belediye başkanı
yapacağınız kişilerde birtakım kri-
terler olması gerekir. Bir şehrin
geleceği sana emanet, geçmişi
sana emanet. Ben geçmişe baktı-
ğımda da üzülüyorum, geleceğe
baktığımda da üzülüyorum.

PARTİLERİN İZMİR PATRONLARI YEREL YÖNETİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

İL BAŞKANLARINDAN, BELEDİYELERE
ÖVGÜLER, ELEŞTİRİLER VE ÖNERİLER
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimlerine sa-
yılı günler kala İzmir’de heyecan dorukta…
9 Nisan 2018 Pazartesi günü gerçekleştirile-

cek başkanlık seçimlerinde, Türkiye Futbol
Federasyonu eski Başkanı Mahmut Özgener,
mevcut başkan Ekrem Demirtaş ve Kemal-
paşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KE-
SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Yöndem olmak üzere üç aday yarışacak.

Deyim yerindeyse kıran kırana geçecek
seçim yarışını, 1992 yılından bu yana başkanlık
koltuğunu kimseye bırakmayan mevcut başkan
Ekrem Demirtaş mı; sadece İzmir’in değil tüm
Türkiye’nin yakından tanıdığı, şimdiye kadar
Demirtaş’ın karşısına çıkmış en dişli rakip olan
Mahmut Özgener mi; iki güçlü aday karşısında
büyük bir sürpriz yapmak isteyen Yöndem mi;
yoksa İZTO içinde muhaliflerin çıkaracağı
farklı bir aday mı kazanacak?

HEZİMETE UĞRADI
Ekonomi Üniversitesi dışında diğer önemli

projeleri başarısızlıkla sonuçlanan ve yaptığı
projelerde büyük bir hezimete uğrayan Demir-
taş, tüm bunlara rağmen yeniden başkanlığa
aday olacağını açıkladı. Demirtaş, odanın 9
Nisan'da yapılacak Meslek Komitesi ve Meclis
Üyeliği seçimlerine 67. İnşaat Yapım ve Ona-
rım Grubu'ndan aday olacağını bildirdi.

DEĞİŞİM…DEĞİŞİM…
‘Değişimi birlikte başarmak, geleceği bir-

likte yaratmak için adayız’ sloganıyla yola
çıkan Özgener, seçim çalışmalarını oldukça id-
dialı bir şekilde sürdürüyor. İnşaat sektöründe
Özgener’e en büyük desteği bir önceki dönem
Ticaret Odası Başkan adayı olan Necip Nasır
öncülüğündeki grup yapıyor.

Geçmiş süreçte Özgener’in adaylığını açık-
lamasıyla birlikte asıl bomba patlamış ve De-
mirtaş'ın yönetim kurulunda bulunan
üyelerden Nevzat Artkıy, Mert Pala, Mustafa
Tüzün ve Jak Eskinazi gibi önemli isimler gö-
revlerinden istifa etmişti. Bu istifalar, “İZ-
TO’da 25 yıllık saltanat sona eriyor ve değişim
başlıyor” şeklinde yorumlanmıştı.

Spor ve iş dünyası ile olan bağı seçimlerde
kendisine büyük bir avantaj sağlayacak olan
Özgener son yılların en önemli İZTO seçi-
minde, Ekrem Demirtaş’a karşı mücadele ve-
recek.

SÜRPRİZ ARAYIŞINDA
İZTO başkanlığına talip olan adaylardan

biri de İzmirli iş adamı Zeki Yöndem. Kemal-
paşa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KE-
SİAD) Başkanı Yöndem, İZTO seçimlerinde
iki güçlü başkan adayı karşısında sürpriz ara-
yacak.

KÜÇÜKKURT DA ADAY
OLACAKMI?

Öte yandan İZTO'daki muhalif üyelerin
yeni bir aday daha çıkaracakları iddia ediliyor.
Bu adayın ise İZSİAD Başkanı Hasan Küçük-
kurt olduğu konuşuluyor.

Daha önce Demirtaş’ın karşısına çıkan ve
çok az bir oy farkla kaybeden CHP İzmir eski
Milletvekili ve eski İl Başkanı Alaattin Yüksel
“Ortak Akıl Grubu”na öncülük ediyor ve bu
gruba İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun da destek verdiği biliniyor.

Yarışta, İZSİAD Başkanı Küçükkurt’un
bu yapılanma ile temasları bulunuyor. Ancak
grubun başka bir adayı da çıkarabileceği iddia
ediliyor. Sık sık toplantılar yapan ekibin meclis
içinde önemli sayıda destekçisi bulunuyor.

Seçimlerden önce aday gösterdikleri kişi-
nin başkanlığı alamayacağını hissettikleri tak-
dirde, iki güçlü adaydan birini
destekleyebilecekleri de kulislerde konuşulan
iddialar arasında.

Bakalım “Ortak Akıl Grubu” bu noktada,
bugüne kadar sürekli eleşti-
rip başkanlık koltuğun-
dan indirmek için
uğraştıkları, geçmişte
beraber çalışıp hatta
grubun bazı üyelerinin
mahkemelik olduğu
Demirtaş’ı mı; yoksa
geçmişte hiçbir problem
yaşamadıkları
genç ve viz-
yon sahibi
Özgener’i
mi destek-
leyecek-
ler?

İZTO SEÇİMLERİ İÇİN
GERİ SAYIM BAŞLADI

1992 yılından bu yana aralıksız İzmir Ticaret Odası Başkan-
lığı görevini yürüten Ekrem Demirtaş bu defa seçimde
çok ciddi bir rakiple karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
İzmir iş dünyasından büyük bir destek alan Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener, bakalım
Demirtaş'ın 25 yıllık başkanlığına son verecek mi?

HABER MERKEZİ
haber@kanalben.com

Mahmut
Özgener

Zeki
Yöndem

Hasan
Küçükkurt

Ekrem
Demirtaş



Tarihi antik çağlara kadar uza-
nan, İzmir’in en kalabalık
nüfusuna ve en önemli tarih-

sel yapılarına sahip olan Buca’nın
dört yıldır başkanlığını yürüten
Levent Piriştina ile tarihi Buca
Kültür Sanat Merkezi binasında
bir araya geldik ve bulunduğumuz
mekan itibariyle buram buram
sanat kokan keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirdik.

� Sizinle ilgili internette yapılan
bazı yorumlar şöyle: “Babası kadar
düzgün bir adam olmasını umuyo-
rum. Eğlenceden ve gençlerden an-
layan biri olduğu için Buca'ya
katacaklarını çok merak ediyorum.
Geleceği parlak genç siyasetçi. Dün
akşam kendisine Facebook’tan
mesaj gönderdim. Bugün binlerce
bayrakla, halkına hizmet verdi.
Güzel insan, daha güzel yerleri hak
ediyorsun. Seni seviyoruz. Kalbi
güzel insan, seviyoruz kendisini.
Kendisi Buca'ya olduğu kadar İz-
mir'e de çok yakışacaktır…” Yo-
rumlar böyle… Peki Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina, hiç tanı-
mayan birine kendini nasıl anlatır?

Daha önce, ticari hayatımız
dolayısıyla bizi tanıyorlardı ama
özellikle 4 yıldır siyasi görevimiz
icabıyla bizi takip ediyorlar, bizi
tanıyorlar. Zaten yorumlara da
bakılırsa eskiden bizim perfor-
mansımızı notlamadan önce in-
sanların umutları yüksekmiş ama
tabii ki o beklentinin karşılığını
verebilmek çok anlamlı. Çok da
zor. Siyasetçi bir aileden gelmek,
siyasi hayatında hep başarılara
imza atmış birinin oğlu olmak
tabii bu karşılaştırmalarda
da oldukça işimi zorlaş-
tırıyor. O noktaya
yaklaşabilmek
bile bizim
için çok
anlamlı.
Her
şeyin

güzel olması için uğraşacağı-
mızı bilmeleri yeter diye dü-
şünüyorum.

� Özellikle son yorum beni
düşündürdü. Direkt mevzuya
girmek istiyorum. 4 yıllık tecrü-
benizi daha geniş kitlelere ulaş-
tırmayı düşünür müsünüz?

Genelde siyasette şöyle bir
alışkanlık var; siyaset başlar ve
her başlayan adım sonun ilk adı-
mıdır gibi… Ama İzmir’in yarım
milyon nüfusuyla en büyük ilçesi
Buca’da belediye başkanlığı yap-
mak yeni bir adımın başı değil,
bence yapılabilecek en büyük iş-
lerden biri. Kurulabilecek en
güzel hayal gerçek oldu benim
adıma. Bunu başarabiliyor olmak,
başarabildiğimizi kanıtlayabilmek
daha önemli. Burayı bir ilk adım-
mış gibi algılamak bu kentte yaşa-
yanlara, size güvenenlere de bir
haksızlık. Sonuçta sizi gelmişler
İzmir’deki en büyük ilçenin başına
koymuşlar… Buca’da daha yapa-
cak çok işimiz var. Yaptığımız işi,
yaşadığımız kenti çok seviyoruz.
Hedefimiz bunu başarıyla icra
etmek.

� Gezici Araştırma Şirketi’nin
son anketine göre siz en başarılı ilçe
belediye başkanları sıralamasında
3. sıradasınız. Bunu nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Sanırım vatandaş siz-
den oldukça memnun.

Üçüncü beşinciden ziyade
orada vatandaşın teveccühünü alı-
yor olmak, orada bir sıralamaya
girmek, orada CHP’li belediyele-

rin hep

önde
olması çok önemli.

“GENÇLER DAHA
AVANTAJLI”

� Siz sosyal medyada da çok
aktifsiniz değil mi? İşinizi severek
yapıyorsunuz…

Evet, birincisi severek
yapıyorum. İkincisi de

tabii ki teknolojik
gençlikten geli-

yor. Tabii
herkes yaş

fark et-

mek-
sizin iletişim araçlarını

çok iyi kullanabilir ama gençler
biraz daha avantajlı o konuda.
Bazen kentle ilgili bir konuda ay-
larca toplantı yapıyorsunuz, bula-
madığınızı bir tane sosyal medya
mesajından görebiliyorsunuz. O
nedenle sosyal medyayı iyi takip
ediyorum. Bizim 1600 personeli-
miz var ve takdir edersiniz ki her
noktaya yetişemeyebiliyoruz.
Ancak şimdi herkes personelimiz
bizim. Herkes Buca Belediyesi ai-
lesinden, yeter ki o gözle baksın.
Bize yardımcı olurlarsa, onlar da
çok daha rahat bir kentte yaşarlar.

� Geçtiğimiz günlerde 2019’a

kadar bitirmeyi planladığınız 31
projeyi tanıttınız. Bizimle de biraz
detayları paylaşır mısınız?

Başta çok amaçlı, kapalı pa-
zaryerlerimiz var. Ufuk’un temeli
atıldı, Buca Çarşı atıldı. Önümüz-
deki 3 hafta içinde Adatepe ve Fı-
rat’ın temelini atacağız. Onun
dışında büyük bir heyecanla iki
hafta içerisinde temelini atacağı-
mız gösteri sanatları merkezi var.
Buca Gösteri Sanatları Merkezi,
620 kişilik olacak. Burada sıkı bir
iddiamız var; Ahmet Adnan Say-
gun Sanat Merkezi’nden sonra İz-
mir’in en donanımlı ikinci
merkezi olacak. Altında da 150
araçlı bir otoparkı olacak. Böyle-
likle Buca’daki otopark sorunu da

çözülecek.
� Buca’nın Belediye
Tiyatrosu da var değil

mi?
Evet, elbette.

Bunun yanında
bizim bir
çadır tiyatro-
muz da var.
Çadır tiyat-
roları-
mızda
bugün iti-
bariyle 24
bin çocuğa
tiyatro iz-

lettik. Sa-
dece

çocuklar da
değil… 5-6 bin

civarında ilk defa
tiyatroyla tanışan

ebeveyn de oldu. Bu
bizim için sevindirici ama

Buca için de kötü bir rakam.
Buca gibi modern bir kentte

yaşayan ama hiç tiyatroya gitme-
yen insanları tiyatroyla tanıştırdık.
Aydınlık yarınlarımız için bu çok
önemli. Kültür, sanat, spor üçlü-
südür. O nedenle her yere yüzme
havuzları kurdurduk. Sanırım 26
bin çocuğu yüzdürdük. Bunun 10
bini ilk defa yüzdü.

� 2019’da bitirmeyi planladığı-
nız diğer projelerden devam edecek
olursak…

İzmir’in ve Buca’nın sembolü
haline gelen Atatürk Maskı var. 5
aylık bir bakıma alıyoruz maskı.
Bu, bir proje olarak anlaşılmasın
ama gerçekten hassas bir konu…
Tabii bir de bizim en büyük heye-

canlarımızdan biri, 2018’de teme-
lini atacağımız Şirinyer meydanı…
Kısmetse Eylül-Ekim gibi kazmayı
vuruyoruz. Burada da iddialıyız;
İzmir’in en güzel rekreasyon alanı
olacak. Bütün İzmir buraya aka-
cak. Buca deyince akla gençler ve
9 Eylül Üniversitesi geliyor. Tarık
Akan, 13 bin 700 öğrenciye ulaştı
1 yılda. Burada gördüğümüz ilgi
nedeniyle 2018’de ikincisini açıyo-
ruz. Bunun dışında sokak hayvan-
larıyla ilgili güzel bir haber
verebilirim. Yeni rehabilitasyon
merkezimiz geliyor. Adı Özgür
Hayvan Parkı. Kaynaklar bölge-
mizde solucan gübre ve kompos
gübre tesisimiz devreye giriyor.
Esas müjdemiz, bu tesis engelli is-
tihdamı için önemli. Türkiye’de
ilk defa tamamen engellilerin ça-
lıştığı bir tesis olacak. Büyükşehir
Belediyemizin yatırımları kapsa-
mında metroda sıra Buca’ya geldi.
Umuyorum 2018’de Buca metro-
muzun temelini atacağız. Haziran
ayından itibaren kaldırım ve yol
çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

BU YIL UYKU
FESTİVALİ İKİ TANE

� Benim en çok beğendiğim
projelerinizden biri “Uyku Festi-
vali…”

Ah evet o çok keyifli… (gülü-
yor) Bu yıl iki tane yapacağız.

� Ben geçen yıl katılamadım
ama bu yıl katılmayı çok istiyo-
rum…

Lütfen, bu yıl bekliyoruz. Hem
Haziran’da hem de Eylül ya da
Ekim’de ikisinden birinde yapaca-
ğız. Talep çok çünkü. Aslında bu
projenin çok sevilmesi ve çok ilgi
görmesi bizi mutlu etti.İnsanların
teknolojiden kaçmaya bu kadar
meraklı olduğunu bilmiyorduk.
Uyku Festivali derken, teknolojik
uykudan bahsediyoruz tabii.
Yoksa kimse uyumuyor orada.
(gülüyoruz)

� Buca, festivaller kenti oldu bir
anlamda…

Bizim birçok şeye ihtiyacımız
var. Eğlenmeye, gülmeye, tekno-
lojiden arınmaya… Ama şu da
var; Kaynaklar köyü bir yılda al-
dığı ciroyu 2 günde yapıyor festi-
vallerle. Festivaller, kentin
hayatına büyük bir ekonomik zen-
ginlik.
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Son dönemde gerçekleştirdiği
projelerle adından sıkça söz etti-
ren Buca Belediyesi’nin genç Baş-
kanı Levent Piriştina, yine çok
konuşulacak ve kentin vizyonunu
geliştirecek önemli projeleri ha-
yata geçirmeye hazırlanıyor.

BUCA, BU
PROJELERLE
“İZMİR’İN
GÖZDELERİ”Nİ
TAHTINDAN İNDİRECEK

BU ÇARŞI

BAŞKA ÇARŞI

� Buca Çarşı projes
i de sizin en çok önem verdiğiniz p

rojelerden

biri… Projenin detaylarını a
lalım mı sizden?

Çarşımızın
diğer 4 kap

alı pazarye
rinden fark

ı, Çarşı’nın
üstü

bir yaşam alanı olara
k dizayn ed

ildi. 10 bin
metrekare

kapalı ala-

nın üzerind
e 20 tane S

TK’nın me
rkezi olaca

k. Bunun d
ışında bir

açık hava s
ineması ola

cak, bin kiş
ilik bir amf

i

tiyatro olac
ak. Çocukla

rın oynayab
ile-

ceği park a
lanı olacak

. Kitap, tak
ı vb

satışlarının
yapılacağı

Sevgi Yolu

mantığında
bir alan ola

cak.

Hemen yan
ında zaten

620 ki-

şilik göster
i sanatları

mer-

kezi olacak
. Altında da

otoparkı ol
acak. Gerçe

k-

ten tam bir yaşam mer-

kezi.
� Artık insanlar Al-

sancak’a gidiyoruz ye
-

rine haydi B
uca’ya

gidiyoruz di
yecek ga-

liba…
Şirinyer ve

Buca iki

kent merke
zi bittiğind

e

hakikaten B
uca merkez

ilçelere rak
ip olacak. T

abii

ki İzmir’in
her yeri ayr

ı ke-

yifli. Ama ç
ok iddialıyı

z Şirin-

yer ve Buca
diğer ilçele

rle

rekabet ede
cek. Bu rek

abet elbette

keyifli bir r
ekabet.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

BU MERKEZDE
HAFTANIN 5 GÜNÜ

KÜLTÜREL FAALİYETLER VAR
� Başkan olduğunuz günden

bu yana ilçede neler değişti?
Yeşil alan sayısında kişi başına düşen metreka-

reyi artırdık. Eğitimde büyük ivmeler sağladık.
İnsanları kültür-sanata, spora alıştırdık. Kül-
tür- sanatla yaşayabilmeyi inatla önlerine

sunduk. Şu anda içinde bulunduğumuz mer-
kezde haftanın 5 günü kültürel faaliyetler

yaptık. Mümkün olduğunca günlük hayatı ko-
laylaştırıcı otopark, yol gibi ciddi ataklar yap-
tık. Hayatın kaliteli olması için kadınlarımıza
ciddi yatırımlar yaptık. Sokak hayvanlarının
rahat edebilmesi için imkanlar sağladık. Bu-
ca’da bu 4 yıl içerisinde daha yaşanabilir bir
kent, daha özgür, daha çağdaş bir kent yarata-
bilmek adına adımlar attık. Yaptığımız işlerin
ne kadar anlamlı olduğu önümüzdeki süreçte
daha iyi anlaşılacak. Buca’da insanların huzu-
runa, insanların birbirine saygısına ve gelecekle

ilgili kaygısına yönelik işler yapıldı.

��  Buca,:İzmir’in:en:kalabalık:şehri…:Haliyle:en:zor:böl-
gelerden:biri…:Buca’da:içinize:sinmeyen:şeyler:neler?

İkiAtaneAçokAciddiAiçimeAsinmeyenAşeyAvar:ABiri
1988’denAberiAimarAplanlarıAyapılmamışAkentin.ABugünkü
çarpıkAyapılaşmayı,AaltyapıAsorunlarını,AkaliteliAyaşamdan
uzaklaştıranAolumsuzluklarıAgetirenAsebepAbu.ABuArakam
çokAacıdırAveAgerçektir.Aİkincisi,AbugüneAkadarABuca’yaAçok
ciddiAanlamdaAinsanAhayatıAiçinAgerekliAamaAhepsiAbir
aradaAtoplandığındaAkentiAolumsuzAanlamdaAetkileyenAşey-
lerAgetirilmiş.ANedirAbunlar?ABalıkAhali,AsebzeAhali,Amezar-
lık,Ahapishane,AdenetimliAserbestlik…AEvetAhepsiAlazım.
AmaAhepsiAmiAburayaAkonur?AİçimeAsinmiyor.A

��  Buca’da:bir:başka:kanayan:yara:da:Bucaspor…:Bu-
caspor:eski:günlerine:kavuşabilecek:mi:sizce?

Biz,ABucaspor’unAkentteAyaratacağıAenerjiyeAçokAinanı-
yoruz.AOnaAinananlara,Ataraftarına,AyöneticisineAdeAher
türlüAdesteğiAveriyoruz.ABunuAdaAhakAediyorABucaspor.

ŞimdiAkritikAbirAdönemdeyiz.ABunuAatlatırsakAönümüzdeki
seneAyeniAiddialarla,AsportifAbaşarıAhedefleriyleAdahaAfarklı
yerlereAgeleceğimizeAinanıyorum.A

��  “Bucalı:olmak”:desem:size:neler:söylersiniz?
“BucalıAolmak”AdemekAhoşgörüAdemek.AHuzur,Amutlu-

lukAdemek.AİnsanlarınAbirbiriniAsevmesiAsaymasıAdemek.
BazenAbirazAkibirlenmek,AhaksızlığaAdayanamamak
demek.AAslaAbayrağındanAveAkurucusundanAvazgeçmemek
demek.ABizdeAbirAsürüAdüşünceAvardır;Adoğulusu,Abatılısı,
kuzeylisi,Agüneylisi…AAmaABucalıAolmakAdemek,AortakAde-
ğerimizAolanAvatana,Amillete,AbayrağaAbağlılıkAdemektir.A

��  Peki:siz:Bucalılardan:ne:istiyorsunuz?
İstihdamAkonusundaAçokAyapabileceğimizAbirAşeyAol-

muyor.ABanaAonAbinlerceAtalepAgeliyorAamaAböyleAbirAimka-
nımızAyokAneAyazıkAki.ABuAkonuylaAilgiliAhemAkendilerinden
afAdiliyoruzAhemAdeAbiziAanlamalarınıAricaAediyoruz.AEm-
patiAyapmalarınıAistiyoruz.ABiziAanlamalarınıAistiyoruz.A

“BUCA’DA İÇİME SİNMEYEN ŞEYLER VAR”

LLeevveenntt  
PPiirriişşttiinnaaGGaammzzee

KKuurrtt
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Buca Belediyesi'nin 4 yıldan bu yana büyük bir hızla
sürdürdüğü, birbirinden farklı, insanların hayatlarına

dokunan çok sayıda projesiyle Buca adeta küllerinden
yeniden doğuyor. Yılların yıpranmışlığının izlerini

silmek adına yürütülen sokak yenileme çalışmalarının
yanı sıra kadına, çocuğa, gence, engelliye ve sokak
hayvanlarına yönelik birbirinden farklı, Türkiye'ye
örnek olacak çalışmalarla Buca'nın çehresi değişiyor.

BİR KENTİN YÜKSELİŞİ

Sanatın başkenti olma hedefiyle yola
çıkan Buca Belediyesi, kente çağdaş, do-
nanımlı ve fonksiyonel özellikler barın-
dıran Buca Belediyesi Gösteri Sanatları
Merkezi’ni inşa etmek için çalışmalara
başladı. Kentin nitelikli salon ihtiyacını
en üst düzeyde karşılayacak özellikte ve
600 koltuk kapasiteli olarak inşa edile-
cek olan sanat merkezi, modern mima-
risiyle Buca’nın çehresini değiştirecek.
Merkez, ikisi bodrum katında olmak
üzere dört katlı olarak inşa edilecek. 150
araçlık iki katlı yeraltı otoparkı ile top-

lamda 7849 metrekarelik bir alana ko-
numlanacak olan Gösteri Sanatları
Merkezi’nde, 600 koltuk kapasiteli gös-
teri salonu, 110 ve 383 metrekarelik iki
fuaye alanının yanı sıra 2 adet sanatçı
odası, amfi, servis odaları, simultane ve
ses ışık odası, büfe, vestiyer, bilet satış
ofisi, kat ofisi, kulis ve kütüphane yer
alıyor. Genel çevre düzenlemesi açısın-
dan da estetik, tasarım ve işlevsellikte
son noktayı yansıtacak olan Gösteri Sa-
natları Merkezi, Bucalılara sanat dolu
günler vaat ediyor.

Buca’ya da bu yakışırdı

Alışverişin yeni adresi
Yıllar içinde yıpranan kent çehresini yenilemek için ha-

rekete geçen Buca Belediyesi, Buca Pazaryerini benzersiz
bir kent merkezi ve yaşam alanıyla buluşturacak Buca Alış-
veriş ve Yaşam Kompleksi BUCA ÇARŞI projesinin inşa
çalışmalarına süratle devam ediyor. Dev proje için geçtiği-
miz Nisan ayında görkemli bir törenle ilk kazmayı vuran
Buca Belediyesi, 13 bin metrekare alana kapalı pazaryeri,
park, 1000 kişilik amfi tiyatro, 500 kişilik açık hava sine-
ması, STK Merkezi ve meydan yapacak. Buca Belediye-
si’nin prestij projelerinden olan Buca Alışveriş ve Yaşam
Kompleksi BUCA ÇARŞI’nın yıl sonuna kadar tamamlan-
ması öngörülüyor. Proje tamamlandığında Buca çağdaş,
modern ve gurur duyulacak dev bir yaşam merkezine kavu-
şacak.

Buca Çarşı Projesi’nin zemin katında 10 bin metrekare-
lik alana yayılan, ısıtma ve soğutma sistemlerinin buluna-
cağı, vatandaşların ve pazarcı esnafın alışverişlerini modern
koşullarda yapabileceği 1000 tezgah kapasiteli kapalı pazar
yeri oluşturulacak. Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi
olarak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkinlik alanı
olarak kullanılacak. Aynı katta kurulacak genel ihtiyaç
alanları, zabıta birimleri, yeme içme alanları ve mescit ile
kentli çağdaş bir alışveriş mekanına kavuşacak.

Sosyal
hizmetlerde

sınır yok

Sosyal
hizmetlerde

sınır yok

Sosyal
hizmetlerde

sınır yok

Sosyal
hizmetlerde

sınır yok

Sosyal
hizmetlerde

sınır yok

Sporu ve spor-
cuyu her alanda
destekleyip, ilçe
genelinde başlat-
tığı kurslarla sporu
her mahallede ula-
şılabilir kılan Buca
Belediyesi, 4 yılda
54 bin 400 Bucalıyı
sporla tanıştırma-
nın mutluluğunu
yaşarken, kentte
faaliyet gösteren
25 amatör spor ku-
lübünün tesis soru-
nuna da neşter
vurdu. Buca Bele-
diyesi, yaklaşık 15
bin metrekare
alana yayılan ve
yılda 10 bin sporseverin faydalanacağı Buca Beledi-
yesi Spor Kompleksi’nin temelini attı. Yıl içinde ta-
mamlanması planlanan dev tesis, modern ve
profesyonel imkanlarla geleceğin yıldız sporcularını
yetiştirecek.

Modern mimarisi ve eksiksiz donanımıyla Bu-
ca’da amatör sporun gelişimine ve sporcuların ye-

tişmesine destek olacak tesis yaklaşık 15 bin metre-
kare alanda konumlanacak. Tesisin bünyesinde;
standart ölçülerde bir futbol sahası, 2 halı saha, 600
kişilik tribün, amatör spor kulüplerinin kullanımı
için 25 adet ofis, soyunma odaları, duş üniteleri,
eğitim faaliyetleri için derslik ve jimnastik salonu,
hakem odaları, revir, 235 metre koşu parkuru ve
kafeterya bulunacak.

AMATÖR
SPORUN

KALBİ
BUCA’DA
ATACAK

Sporu
herkes için
yaşanabilir
kıldık

Sporu ve sporcuyu her

alanda destekleyi
p, ilçe gene-

linde başlattığı ku
rslarla sporu

her mahallede ulaşılab
ilir

kılan Buca Belediyesi, 4
yılda

54 bin 400 Bucalıyı spor
la ta-

nıştırmanın mutluluğunu yaşı-

yor. Buca Belediy
esi Gençlik ve

Spor Kulübünün
tenis, yüzme,

futbol, taekwondo
ve engelli

badminton takımlarıyla ulusal

ve uluslararası m
üsabakalarda

mücadele eden 1611 lisanslı

sporcusu, 1438 m
adalya ile Bu-

ca’nın spordaki etkin gücünü

ortaya koyuyor.

Eğitimde çığır açıldı

Her yaş sınıfından Bucalıları kapsayan hobi, sanat, meslek ve
spor kurslarıyla yepyeni ufuklar açan Buca Belediyesi, kuaförlükten
aşçılığa, bilgisayar işletmenliğinden takı tasarıma kadar 42 dalda
açtığı ücretsiz kurslarıyla 4 yılda 20 bin 837 kursiyere ücretsiz eği-
tim verdi.

Kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşların elinden tutan Buca Bele-
diyesi’nin genel temizliğini yapamayacak olanlara sunduğu “Evde
Temizlik” hizmetinden bugüne kadar 2 bin 116, ihtiyaç sahipleri
ile hayırseverleri buluşturan Eşya –Giysi Bankası hizmetinden de
toplam 7 bin 547 Bucalı yararlandı. Engelli bireylerin de elini bı-
rakmayan Belediye, kamu kuruluşları, hastane, tatil gibi ihtiyaçla-
rında özel donanımlı araçlarıyla ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.
Yüz güldüren hizmet bugüne kadar 12 bin 338 engelli vatandaşın
yaşamına dokundu.

Tesislerimiz kabına sığmıyor
Kaynaklar’da hizmet veren Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları

Merkezi, bungalovları ve aktivite alanlarıyla ziyaretçileri büyüleyerek
1.250’si konaklamalı olmak üzere 20.000 ziyaretçiyi ağırladı. Üniversiteli
gençlerin kültürden spora tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayan
Tarık Akan Gençlik Merkezi ise 12 bin 953 üye sayısına ulaştı. 3-6 yaş ço-
cuklara günde 3 saat geçici bakım hizmeti vererek annelerin sosyal hayata
kalımlarını sağlayan Pırlanta Merkezlerinin sayısı 9’a çıkarken, üye çocuk
sayısı 11 bin’i aştı.

Bu
ed

itö
ry

el
bir

ça
lış

m
ad

ır.

1131.03.2018 yerel HABER

Sosyal
hizmetlerde

sınır yok
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Türkiye ve Yunanistan arasında geri-
lim artarak devam ediyor. Türkiye
ile Yunanistan arasındaki ilişkileri

geren son etmen ise Ege kıta sahanlığı ve
hava sahasına dair anlaşmazlıklar oldu.
Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Ak-
deniz'de doğalgaz yataklarını arama giri-
şimini Türkiye'nin tatbikatlarla
engellemesinin ardından Atina, Kuşadası
açıklarında tatbikata hazırlandığını açık-
ladı. Peki yaşanan bu gelişmelerin ar-
dından Türkiye-Yunanistan
ilişkileri nasıl evrilecek?
Yunanistan’ın Lozan
Anlaşması’na uymaya-
rak Türkiye’ye ait
olan bazı adaları
işgal ettiğine yönelik
iddialar gerçeği ne
kadar yansıtıyor?
Tüm bu soruların
yanıtlarını Milli Sa-
vunma Bakanlığı eski
Genel Sekreteri Ümit
Yalım Ben HABER’e
anlattı…

Atina hükümetinin Kuşa-
dası açıklarında tatbikat hazırlığı
yapmasını değerlendiren Milli Savunma
Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit
Yalım, “Bu tatbikat başta Lozan Antlaş-
ması olmak üzere uluslararası antlaşma-
lara ve uluslararası hukuka aykırıdır.
Kuşadası açıklarında bulunan Sisam
Adası, Ahikerya Adası ve Sakız Adası
gayri askeri statüdedir.” dedi.

“BU TATBİKAT
ENGELLENMELİDİR”

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Doğu
Akdeniz'de doğalgaz yataklarını arama
girişimini Türkiye'nin tatbikatlarla engel-

lemesinin ardından
Yunanistan’ın yap-
tığı bu hamlenin bir
misilleme olarak de-

ğerlendirilebileceğini
belirten Yalım, “Tür-

kiye, NATO ve AB nez-
dinde girişimde bulunarak

Yunanistan’ın tatbikat yap-
masını engellemelidir. Yunanis-

tan’ın kararını değiştirmemesi ve tatbikat
yapması halinde Türkiye de aynı bölgede
tatbikat yaparak Yunan deniz unsurlarını
bölgeden uzaklaştırmalıdır. Çünkü bölge-
deki karasuları Türk karasularıdır” diye
konuştu.

Yunanistan bu kararından geri adım
atabileceğini çünkü bu geri adımın Yuna-
nistan’ın menfaatine olduğunun altını
çizen Yalım, “Ege bölgesindeki gerilim,
bölgede yaşayan Türk ve Yunan vatan-
daşlarını olumsuz etkiler. Bölgedeki tu-
rizm ve ekonomik ilişkiler kesintiye
uğrayabilir” dedi.

Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’na
uymayarak Türkiye’ye ait olan bazı ada-
ları işgal ettiğine yönelik çıkan haberlere
de açıklık getiren Yalım, “Yunanistan
Lozan Antlaşması’nı ihlal ederek Doğu
Ege Denizi’nde, Türkiye Cumhuriyeti’ne
ait 18 ada ve 1 kayalığı 2004’ten itibaren
işgal etti. Kuzey Ege Adalarının hukuki
statüsü ise, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaş-
ması, 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan
Kraliyet Hükümeti’ne tebliğ edilen Altı
Büyük Devlet (Almanya, Avusturya-Ma-
caristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya)
Kararı, 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaş-
ması ve 20 Temmuz 1936 Montrö Boğaz-
lar Sözleşmesi ile belirlenmiştir.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel
Sekreteri Yalım, sözlerini şöyle sürdürdü:

İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra Sü-
fera Konferansı’nda temsil edilen Altı

Büyük Devlet, Ege adaları konusundaki
ortak kararlarını, 13 Şubat 1914’te Yuna-
nistan’a ve 14 Şubat 1914’te de Türkiye’ye
birer nota ile bildirdi. Karara göre, Gök-
çeada, Bozcaada ve Meis Adası Türki-
ye’ye iade edildi, Yunan işgalindeki diğer
Ege adaları ise silahlandırılmamak ve as-
keri amaçlarla kullanmamak şartıyla Yu-
nanistan’a verildi.

Süfera Konferansı’nda yapılan görüş-
melerde Yunanistan’ın, Ege Adaları üze-
rinde sadece kullanma hakkı yani zilyetlik
hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu
durum, konferans sırasında kayıt altına
alınan İngiliz Kraliyet Ofisi tutanakla-
rında açıkça görülmektedir. Kararda
Menteşe Adaları konusunda herhangi bir
kayıt bulunmuyordu. Yunanistan’a, ada-
ların egemenliği değil, sadece kullanma
hakkı veriliyordu. Adaların mülkiyeti ile

karasuları ve kıta sahanlığı gibi deniz
yetki alanları Türkiye’nin egemenliğinde
kalmıştır.

Yunanistan’ın ağır silahlarla adaları
donattığını ifade eden Yalım, “Yunanis-
tan Kuzey Ege ve Doğu Ege Adalarına
Tabur seviyesinden Tümen seviyesine
kadar mekanize ve tank birlikleri yerleş-
tirdi, adaları ağır silahlar ile donattı. Ay-
rıca Türkiye’ye yönelik jet harekâtı için,
Limni ve Midilli Adası’nda havaalanları
inşa etti. Mevcut durum itibarıyla Kuzey
Ege Denizi’nde, Midilli Adası’nda bir
Mekanize Piyade Tümeni, Limni, Sakız
ve Sisam adalarında birer Mekanize Pi-
yade Tugayı, Taşoz, Semadirek, Bozbaba,
İpsara ve Ahikerya adalarında ise Tabur
Görev Kuvveti-Alay Muharebe Grubu
arasında değişiklik gösteren askeri birlik-
ler konuşlu bulunuyor.” dedi.

“NAMLULARI BİZE
YÖNLENDİRİLMİŞ”

Yalım son olarak şunları söyledi:
“Sisam Adası’na yerleştirilen Yunan

tanklarının namluları Türkiye’ye yönlen-
dirilmiş durumda. Sisam Adası’nda gö-
revlendirilen APACHE Taarruz
Helikopteri ile adalardaki silahlanmanın
taarruz amaçlı olduğu açıkça görülüyor.

Verilen somut örnek ve belgelerden
anlaşılacağı üzere Yunanistan, 30 Mayıs
1913 Londra Antlaşması, 13 Şubat 1914
tarihinde Yunan Kraliyet Hükümeti’ne
tebliğ edilen Altı Büyük Devlet Kararı, 24
Temmuz 1923 Lozan Antlaşması’nın 12
ve 13. maddeleri ile 20 Temmuz 1936
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni ihlal et-
miştir. Yunanistan hukuken kullanma
hakkını kaybettiği Kuzey Ege Adalarını
boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir.”

ÜMİT YALIM, YUNANİSTAN’IN ANTLAŞMALARA UYMADIĞINI BELİRTTİ

Yunanistan’ın, antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığı için Kuzey Ege Bölgesi’nde bulunan 9 ada üzerindeki kullanma hakkını kaybetti-
ğini belirten Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, “Yunanistan hukuken kullanma hakkını kaybettiği Kuzey Ege Adalarını

yani Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarını boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir” dedi.

“KUZEY EGE ADALARI
TÜRKİYE’YE TESLİM EDİLMELİ”

Geçtiğimiz yıllarda turizm sektö-
ründe sancılı bir süreç geçiren
Türkiye, 2018 yılında beklediği

karşılığı alacak gibi duruyor.
Turizmciler ve acenteler de verdiği

demeçlerde 2018 yılına dair umutla-
rını paylaşıyor. Nemas Travel’in sahibi
Fatih Uysal da bu yılın turizm yılı
olduğunun altını çiziyor.

2018’in ilk aylarından itiba-
ren sektöre yönelik ciddi çalış-
maların olduğunu dile getiren
Uysal, “2018'i turizm yılı
olarak ilan eden Tür-
kiye bütün olumsuz
imajını yıkıp eski par-
lak günlerine dönmek
için çaba harcamaya
başladı. Baharın gel-
mesi ile bu enerjisine

ivme kazandıran yetkililer özellikle
Avrupalı turisti ülkeye çekmenin plan-
larını yapmaktalar.” diye konuştu.

Son zamanlarda başta İstanbul
olmak üzere ciddi bir azalma yaşanan
turizm kentlerinin, eski imajına geri
dönmenin umudunu 2018 ile yeniden

yeşerttiğini ifade eden Uysal,
“Son zamanlarda iç turizme
ciddi anlamda katkıları olan
genç nüfus gerek tarih gerekse

kültürel turlar ile hem enerjiyi
yükseltmekte hem de tercih

ettikleri şehirlere ciddi bir
katkı sağlamaktalar.

Örneğin Kars'a
giden doğu ekspresinin

dikkat çeken popüle-
ritesi bunun en bariz
örneklerindendir.”

şeklinde konuştu.
İzmir’in özellikle son dönemde yıl-

dızının yeniden parladığını söyleyen
Uysal, “İklimi, doğası, tarihi ve en
önemlisi sayısız festivalleri ile İzmir
uzun zamandır yerli ve yabancı turis-
tin ilgi odağı olmuş durumda. Gastro-
nomiden sakin hayata, deniz
keyfinden kültürel seyahatlere birçok
açıdan önemli bir nokta olan İzmir
özellikle gençlerin en popüler kenti.
Kendine has yeme içme kültürü ve
yaşam felsefesi ile insanda hayranlık
barındıran bu güzel şehrin 2018'den
beklentileri oldukça fazla” dedi.

GENÇLER İÇİN EN
POPÜLER KENT

Uysal, “Sakin hayat seven herkesin
imrendiği kent olan Seferihisar, kendi
yemek kültürünü oluşturan hatta bu-
nunla ilgili festivaller düzenleyen
Urla, önemli bir tatil kaçamağı. Sa-
dece yaz aylarında değil yılın her mev-
siminde kitleleri kendine çeken
Seferihisar insana sağladığı meditas-
yon ile önemli bir yer. Kendi gastro-
nomisini oluşturan Urla, Ege otlarının
merkezini oluşturuyor” diye konuştu.

Uysal, son olarak şunları söyledi:
“2018, turizm için sıçrama yılı ola-

cağa benziyor. Acente yetkililerinin,
turizm şirketlerinin ve organizasyon
firmalarının sabırsızlıkla beklediği bu
sıçrama her anlamda iyi şeylere gebe
olacak. Yatırımcıları ve sayısız güzellik
yaşayacak olan turistleri enerjisi ile
kendine çeken 2018 önemli bir yıl
olma özelliği taşıyor.”
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"İkinin Biri" yeniden sahnede
Sahne Tozu Tiyatrosu, duayen sanatçı Gök-

sel Kortay'ın yönetmenliğinde harika bir ko-
medi oyunu olan "İkinin Biri" ile seyircilerinin
karşısına çıkıyor. İkinin Biri, 6-7-13-14 Nisan'da
saat 20.00'da; 8-15 Nisan'da ise saat 14.00'da
Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahne-
si’nde İzmirlilerle buluşuyor. Oyunda, İngilte-
re'deki bir bakan yardımcısının eşiyle birlikte
geldiği otelde, çapkınlık yapmaya kalkışmasıyla
meydana gelen olaylar konu alınıyor. Oyun,
bakan yardımcısının, karısıyla birlikte iş için
kaldığı otelde ayrı bir odada, bakanlıktaki bir
sekreterle aşk kaçamağı yapmaya çabalamasını,
karısının da bakanın özel kalem müdürüyle
kendi odasında komik bir şekilde karşılaşma-
sını anlatır. Bu sırada söylenen yalanlar, oyun
ilerledikçe karışıklığın dozunu giderek arttırır.
Fars türündeki bu oyunu kaçırmayın.

Çikolataya
doyacaksınız!

LOC FESTIVALS ekibi
şimdi de sizleri yeniden çikolata
hakkında tüm bildiklerinizi unutmaya çağırı-
yor. LOC FESTIVALS/Leaders of Chocolate/ İzmir Çikolata Festivali;
daha büyük alanda, daha fazla çikolata ve çikolatalı tatlarla, çok daha
fazla ünlü şef ile ve daha fazla eğlenceyle dört gün boyunca 20 -21-22-23
Nisan’da yeniden İzmir Arena’da sizlerle birlikte olacak. Festival, çiko-
lataya dair aklınıza gelen veya gelmeyen her şeyi barındırıyor. Çikolata-
lar, çikolatalı tatlılar,
şerbetli tatlılar ve çok
daha fazlası sizler için
İzmir Çikolata Festi-
vali’nde bir araya ge-
lecek. İzmir’in; denizi,
keyfi, modernliği, sa-
natı, modası, konforu,
dansçıları, manzarası
ve çok daha fazlası bu
festivalde olacak. 4
gün süresince, öğlen
12.00’dan gece 22.00’a
kadar sürecek olan ve
çikolata severlerin fes-
tivali olacak bu festi-
valde sizleri birçok
eğlenceli, kültürel ve
sanatsal aktivite bekli-
yor.

Etkinlikler şehri İzmir’de Nisan
ayının ilk yarısında öne çıkan

organizasyonları sizler için
derledik. İşte festivallerden fuar-

lara, konserlerden tiyatro oyunla-
rına İzmir’in etkinlik rehberi...

Kitapseverler bu fuarda
Kitapseverlerin ilgiyle beklediği 23. İzmir Kitap Fuarı, 14-22 Nisan 2018 tarihleri arasında yine her

zamanki yerinde Kültürpark - Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda düzenlenecek. Girişin ücretsiz olduğu
fuar, 14-21 Nisan'da 11.00-20.00, son gün ise 11.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Geçen yıl 400 binin

üzerinde kitapseverin katılımıyla gerçekleşen fuara bu sene katılımın daha yoğun olması bekleniyor.

İzmir'de bir ilk: Cocktail Fest
İlk defa gerçekleşecek olan İzmir Cocktail Fest, 21-22 Nisan'da kapılarını İzmirlilere açıyor. 4Example Creative Agency, sayısı günden

güne artan kokteyl severleri festivalin İzmirlisi İzmir Cocktail Fest’te bir araya getiriyor. İlk defa gerçekleşecek olan İzmir Cocktail Fest
klasik tarzların dışına çıkarak yepyeni tatlara ev sahipliği yapıyor. Usta miksolojistler eşliğinde yapılacak workshoplarla bu renkli dünyayı
keşfederken, müdavimi olduğunuz mekanların festivale özel kokteyllerini deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Dinlemekten keyif aldığınız sa-
natçı ve DJ performansları eşliğinde İzmir kafasıyla eğlenecek, doğayla iç içe bir festival alanında harika bir hafta sonu geçireceksiniz.
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YEREL KALKINMADA FARK YARATTI
İzmir Büyükşehir Belediye-

si'nin ortaya koyduğu sürdü-
rülebilir büyüme modeli,

bilim insanları tarafından mer-
cek altına alındı. İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Oğuz Esen, Bü-
yükşehir Belediyesi'ni "Yerel
Kalkınmanın Odağında Mali
Yönetim Stratejisi" açısından
inceledi. Küresel krizden büyü-
yerek çıkan İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin, görev sahasının
genişlemesinden de olumsuz
yönde etkilenmediğine vurgu
yapılan raporda, Prof.Dr. Oğuz
Esen şu tesbitte bulundu:
"İzmir ekonomisinin son 26 yıl
içinde en hızlı büyüdüğü döne-
min 2005-2014 yılları olduğu
görülür. Bu dönemde İzmir
ekonomisi yüzde 5.1 büyümüş-
tür. 2004'te İzmir’de 10 bin 538
TL olan kişi başına gelir, 10
yılda yüzde 196’lık artışla 31
bin 179 TL'ye çıkmıştır. İstan-
bul’un kişi başına gelir artışı
aynı dönemde yüzde 198’dir.
Bu dönem içinde İstanbul’a
uluslararası bölgesel bir mer-
kez olması yönünde devlet poli-
tikası çerçevesinde verilen
destekler dikkate alındığında,
İzmir ekonomisinin büyümesi
etkileyicidir. Ankara’da ise kişi
başına gelir artışı hem İzmir’in
hem de Türkiye ortalamasının
oldukça altında kalmıştır."

DAHA FAZLA
BÜYÜDÜ

2004-2016 döneminde Tür-
kiye'deki büyüme oranının
yüzde 5.2 olarak tespit edildiği
raporda, aynı dönemde İzmir
Büyükşehir Belediyesi'ndeki
reel gelir büyüme oranının
yüzde 13.1, reel gider büyüme
oranının ise yüzde 12.9 olarak
belirlendiği kaydedildi. Türkiye
ekonomisinin ortalama yüzde
7.7 büyüdüğü 2004-2007 döne-
minde İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi reel gelirlerindeki artışın
(yüzde 33), giderlerindeki artış-

tan (yüzde 17) iki kat fazla ol-
duğuna vurgu yapan Prof. Dr.
Oğuz Esen, İzmir'de toplam
harcamalar içindeki personel
payının, diğer büyükşehir bele-
diyelerinden daha az olduğunu
ifade etti.

İZMİR VERGİSİNİ
ÖDÜYOR

2016 yılında İzmir’de 52.1
milyar TL vergi toplandığı be-
lirtilen raporda, 2004-2016 ara-
sında merkezi yönetim gelirleri
yüzde 14.6, genel bütçe gelirleri
yüzde 14, Türkiye’de toplanan
vergi gelirleri yüzde 14.7 artar-
ken, İzmir’de toplanan vergi
gelirlerinde yüzde 17'lik artış
tespit edildiği de vurgulandı. İz-
mir'deki vergi ge-
lirlerinin
"Türkiye
ortalama-
sının
üze-
rinde"
art-
maya
devam
ettiği ve
bunun da
Büyükşe-
hir Beledi-
yesi gelirlerine
yansıdığı vurgulanan
raporda şöyle denildi:

"2004 yılında İzmir vergi ge-
lirleri, Türkiye vergi gelirlerinin
yüzde 8.8'i iken, 2016 yılında bu
oran yüzde 11.4’e yükselmiştir.
İzmir vergi gelirleri dönem
içinde ortalama yüzde 17, top-
lam Türkiye vergi gelirleri ise
yüzde 15 artmıştır. Yani İzmir
vergi gelirleri, dönem içinde
daha hızlı artmıştır."

GELİRLERİNİ
ARTIRDI

2004 yılında toplam geliri
394 milyon TL olan İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi'nin, 12
yılda gelirlerini 8 kat, harcama-
larını ise 11 kat artırdığına dik-

kat çekilen raporda şu bilgiler
paylaşıldı: "2004 yılında kişi ba-
şına gelir 109 TL iken, 2016 yı-
lında 7.5 kat artarak yaklaşık
750 TL olmuştur. Harcamalar
ise 9.5 kat artarak 100 TL’den
950 TL’ye yükselmiştir. Perso-
nel harcamaları dönem başında
yüzde 9.1’den, dönem sonunda

yüzde 7.2’ye gerilemiştir. Per-
sonel harcamalarının dönem
ortalaması yüzde 7’dir. Buna
karşılık diğer cari harcamalar
2004 yılında sürekli artarak
2010’da yüzde 38’e kadar yük-
selmiş, daha sonra yüzde 30.5’e
kadar düşmüştür. Dönem orta-
laması yüzde 25.3 olmuştur.

Yatırım harcamalarının orta-
lama yıllık büyüme oranı yüzde
34’tür. Küresel krizden sonra
bu oran yüzde 44’e kadar yük-
selmiştir. Kişi başına düşen ya-
tırım harcamaları 2004 yılında
17 TL iken, dönem içinde sü-
rekli yükselerek 2016 yılında 16
kat artışla 389 TL’ye ulaşmış-
tır."

YATIRIMDA
FARK ATTI

Raporun, yatırımlarla ilgili
bölümünde ise şu veriler pay-
laşıldı: "İzmir’in vergi gelirleri
içinde payı yüzde 10.6, merkezi
bütçe giderleri içindeki payı ise
yüzde 2’dir. Genel bütçe gider-
leri içinde İzmir’e yapılan mer-
kezi hükümet harcamaları
2004 yılında yüzde 1.8 iken,
2016 yılında ancak yüzde 2 dü-
zeyine yükselmiştir. İzmir’den
toplanan vergi gelirleri sürekli
artmasına rağmen, İzmir’e ya-
pılan harcamalar 2006, 2008,
2009, 2012 ve 2015 yıllarında
daralmıştır. Buna karşılık söz
konusu yıllarda Türkiye genel
bütçe giderleri sırasıyla yüzde
22, yüzde 11, yüzde 18, yüzde
15 ve yüzde 13 artmıştır. 2004-
2016 yılları arasında merkezi
hükümet İzmir'e 9.9 milyar
TL, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi ise şirketleriyle birlikte
11.9 milyar lira yatırım yapmış-
tır. 2016 yılında merkezi hükü-
metin kişi başı

harcaması 407 lira iken, İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin kişi
başı yatırım tutarı 545 TL'ye
ulaşmıştır."

SÜRDÜRÜLEBİLİR
BÜYÜME

Prof. Dr. Oğuz Esen, rapo-
runu şu cümlelerle tamamladı:
"Türkiye’de 2004-2016 yılları
arasında tüm yerel yönetimle-
rin gelirleri yüzde 15, giderleri
ise yüzde 16 artmıştır.

Yerel yönetimlerin merkezi
yönetim gelirlerine bağımlılığı
artmıştır. İzmir yerel yöneti-
minin gelirleri bu dönem
içinde 8, harcamaları 11 kat
artmıştır. Kişi başına harcama-
larda 9.5 kat, gelirlerde ise 7.5
kat artış belirlenmiştir. İzmir’e
merkezi yönetimden daha
fazla yatırım yapan Büyükşehir
Belediyesi, uyguladığı mali re-
form ile borç yükünü azaltmış
ve olağan gelirleri ile borç ser-
vis ödemelerini kolaylıkla ya-
pacak bir mali güce
kavuşmuştur.

Sürdürülebilir mali yöne-
tim, büyük hacimli altyapı yatı-
rımları, yaratılan yeni
kapasiteler ile İzmir’in gayri
safi hasılası ve vergi gelirleri
artmış, böylece Büyükşehir
Belediyesi ve İzmir, sürdürüle-
bilir büyüme sürecine girmiş-
tir."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca-
oğlu’nun başlattığı yerelde kalkınma hamlesi tüm
Türkiye’ye örnek oldu. 2004-2016 yılları arasında

merkezi 9.9 milyar TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi
ise 11.9 milyar TL yatırım yaptı. Öte yandan 2016
yılında hükümetin kişi başı yatırım tutarı 407 lira
iken, Büyükşehir Belediyesi’nin kişi başı yatırım

tutarı 545 TL’ye ulaştı.
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Sevgili Ben Haberciler yine
yeniden merhaba. Bu ay
biraz çağın sorunu obezi-

tenin mimarı tatlılardan konu-
şalım mı?

Gerçekten “tatlı krizi” diye
bir şey var mı acaba? Vücut
tatlı yeme ihtiyacı duyar mı?
Tatlı yemek istediğimizde bu
krizi engellemek için neler ya-
pabiliriz? Evimizde daha sağ-
lıklı tatlılar nasıl yapabiliriz
biraz düşünelim bakalım.

TATLI KRİZİ
NEDİR?

Tok ya da açken gelişen ani
ve yoğun şekilde hissedilen,
bazen hayat konforunu bozan,
bazen mutsuz eden, bazen per-
formans azaltan türde tatlı
yeme isteğidir.

TATLI KRİZİNİN
TEMEL SEBEPLERİ

Yapılan araştırmalar tatlı
krizinin en önemli sebebinin
düşünülenin aksine bedenin
tatlı talebi olmadığı ve konu-
nun tamamen beyinden gelen

şeker bağımlılığı sinyalleri ile
alakalı olduğu yönünde.

Tabii ki beyinden gelen bu
şeker bağımlılığı sinyallerinin
pek çok sebebi var. Bunlardan
en yaygın olanları;

� Sağlıksız, kötü ve hazır
ürünlerle beslenme

� Düzensiz öğün alışkan-
lığı

� Su eksikliği
� İnsülin direnci ve şeker

regülasyon bozukluğu
� Psikolojik durumlar
� Endorfin serotonin do-

pamin eksikliği
� Stres

TATLI
KRİZLERİNE
ÖNLEM ALMAK
İÇİN

� İşlenmiş hazır paket
ürünlerden uzak durun.

� Hazır meyve suları, gazlı
içecekler ve fırın pastane ürün-
leri şeker bağımlılığının gelişti-
rici ve kışkırtıcılarıdır.
Mümkün olduğunca günlük
beslenmenizden çıkarın.

� Aç kalma-
yın.

� En az 2
ana, 2 ara öğün-
den oluşan, dü-
zenli ve sağlıklı
bir beslenme
biçimi oluş-
turun.

� Gli-
semik in-
deksi
düşük gı-
dalar tercih
edin.

� Haftada
2-4 gün egzersiz
alışkanlığı gelişti-
rin.

� Aktif geçirdiğiniz
bir saat başına 1 bardak su
için.

� B ve C vitaminleri, çinko
ve krom desteği alın.

� Günde 2 kahve, 4 fincan
aromatik hoş kokulu bitki çay-
larından için.

� Tatlandırıcı kullanmayın.
� Mutfağınızda sağlıklı

tatlı tarifleri geliştirin.
� Alkol tüketiminizi sınır-

layın.
� Beslenmenizde süt ve

ürünlerine, kefir ve probiyotik-
lere daha çok yer verin.

� Stresi yönetme teknikleri
ile bilgi ve destek alın.

� Hobilerinize zaman ayı-
rın.

TATLI KRİZLERİNİ
ENGELLEYEN
BESİNLER

� Tarçın � Süt ve ürünleri
� Kefir � Probiyotikler
� Badem � Limon �

Havuç � Muz � Ham çiğ
kakao � Kahve � Nane

� Kabak çekirdeği
� Hindistan cevizi

SAĞLIKLI
TATLI TARİFLERİ

SICAK ELMA: 1 elmayı
rendeleyin, üzerine bolca toz
tarçın ekleyin, tavada karıştıra-
rak pişirin, üzerine iri kırılmış
ceviz serpin.

CHİA PUDİNG: Bir muzu
ezin, üzerine 1 bardak laktoz-
suz süt ekleyin, içine 2 tatlı ka-
şığı chia ve biraz da hindistan
cevizi tozu karıştırın, dolapta
bekletip 2 saat sonra tüketin.

HURMA TOPLARI: 5 tane
hurmayı haşlayın, keçi boy-
nuzu tozu ve yulaf unu ekleyip
robottan geçirin hamur haline
getirip top şeklinde yuvarlayın
hindistan cevizine bulayıp do-
lapta sogutun

VİŞNE BAR: 1 çay bardağı
kuru vişneyi, 1 çay bardağı
badem, 2 tatlı kaşığı ham
kakao ve 1 kaşık balla robottan
geçirin. Oluşan karışıma 2
kaşık yulaf ekleyip küçük kura-
biyeler yapıp dolapta soğutun.

AFİYETLER…
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KOÇ
Nisan ayının ilk gün-

leri siz Koç burçları için
heyecanlı başlangıçlara
gebe olacak, aynı za-
manda bazı bitişlere de

sebep olabilir. Ancak ha-
yatınızda biten her ilişki, olay ya da iş,
sizin kararınız doğrultusunda şekillene-
cektir. Kısacası eğer bir bitiş olacak ise
bu sizin kararınız sonucu gerçekleşe-
cektir. Ayın ikinci yarısında ise burcu-
nuzda gerçekleşecek olan yeniay
sizlere çok iyi geleceğinden eminiz.
Akrep burcunda ilerlemekte olan Jüpi-
ter gezegeninin yapacağı özel açı 19
Nisan tarihlerinde parasal kaynakları-
nızın genişleyeceği birtakım fırsatlar
getirecektir.

BOĞA
Nisan ayının ilk

günlerinde siz Boğa
burçları için biraz
durgun geçebilir. Ka-
labalıklar içerisinde
kendinizi yalnız hissedebi-
lir ve eski ilişkileriniz sık sık aklınıza
gelebilir. On ikinci evinizde gerçekleşe-
cek olan yeniay, sizleri dikkatli olmanız
konusunda uyarmakta. Çünkü arkanız-
dan dönen birtakım dedikodular şimdi
ortaya çıkabilir ve bu yüzden de var
olan arkadaşlıklarınızı tekrar gözden
geçirmek isteyebilirsiniz. Ayın ilk gün-
lerinde yapılabilecek olan en güzel şey,
meditasyon, dua gibi alanlara yoğun-
laşmak olacaktır. Ayın ikinci yarısı ise
keyfinizi yerine getirecek sürprizler ile
dolu. Karşıt burcunuzda ilerleyen Jüpi-
ter gezegeni ayın 23’ünde yakın dostla-
rınız ile bir araya sizi getirecektir.

İKİZLER
Nisan ayının ilk

günleri siz İkizler
burçları için sosyal ak-
tivitelere katılmaya
gebe olacaktır. Gruplar
ile yapılacak anlaşmalar, grup aktivite-
leri gündeminizi şu aralar oldukça
meşgul edecek gibi gözükmekte. Nisan
ayının 4, 6 ve 8. günlerinde aile hayatı-
nız ile ilgili dalgalanmalar söz konusu

olabilir. Ayın ikinci yarısında ise kısa
mesafeli seyahatlere çıkabilirsiniz. Ay-
rıca ayın ikinci yarısında spora başla-
mak, ayın ilk yarısında başlamaya
nazaran daha uygun bir dönem, çünkü
ayın ilk yarısında Merkür gezegeni geri
harekette olacağı için verdiğiniz sözleri
yerine getirmeniz zor olacaktır.

YENGEÇ
Nisan ayının ilk

günleri siz Yengeç
burçları için ilginç bir
ay olacak gibi gözükü-
yor. Tam olarak bitirdi-
ğinizi düşündüğünüz her
olay şimdi sizi takip ederek geri gele-
cek, bu gibi bir durum gerçekleştiği
zaman dikkatli olmalısınız ve vereceği-
niz kararları tekrar tekrar gözden ge-
çirmelisiniz. Zira bu dönemde
vereceğiniz kararlar 2019 tarihine
kadar sizi takip edecek. Nisan ayının
ikinci yarısında ise aşk hayatınız canla-
nacak ve kalbi boş olan Yengeç burç-
ları bu dönemde yeni bir ilişkiye adım
atabilirler, sürprizlere hazır olun!

ASLAN
Nisan ayının ilk

günleri siz Aslan burç-
ları için öğrenme ayı
olacaktır. Yeni kurs-

lara başlayabilir ya da
yeni bir şeyler öğrenmek

isteyebilirsiniz. Ancak Merkür gezege-
ninin hala geri harekette olduğunu
unutmamak gerekir. Bu sebeple, başla-
mak istediğiniz yeni aktiviteleri Nisan
ayının ikinci yarısına ertelemek daha
akıllıca olacaktır. Çünkü ayın ilk yarısı
yeni verilen kararlar için çok uygun bir
dönem değil. Öğrenci olan Aslan burç-
ları ise bu dönemde emeklerinin karşı-
lığını alabilecekleri bir sürece
girmekteler.

BAŞAK
Nisan ayının ilk

günlerinde siz Başak
burçları için uzak se-
yahatlere çıkma ayı de-
nilebilir. Hiç
planlamadığınız bir anda ani bir bi-

çimde yurtdışına çı-
kabilirsiniz ve bu
durum keyfinizi ol-
dukça yerine getire-
bilir. Aile
bireyleriniz arasında bazı gerginliklerin
çıkabileceği gibi sizin de aile bireyleri
arasında kalarak hangi tarafı destekle-
yeceğiniz konusunda karar verememe-
niz olası. Nisan ayının özellikle 19’u
Jüpiter’in Akrep burcunda yaptığı açı
sayesinde hayatınıza yeni birilerini ala-
bilirsiniz ya da var olan ilişkinizi bir
adım daha ileriye taşımak isteyebilirsi-
niz. Ayın 19’undan sonra ise daha sakin
bir dönemde olacaksınız.

TERAZİ
Nisan ayının ilk gün-

leri siz Teraziler ev ve
aile konularında birta-
kım zorlanmalar yaşa-

yabilirsiniz. Ev
yaşantınıza yeni düzen

getirme isteğiniz doğabilir. Ailenize ya
da birlikte yaşadığınız kişilere öfkeli
davranışlar sergileyebilirsiniz. Ayın or-
talarında bu durum değişecek, aile ya-
şantınızda daha feraha çıkacaksınız.
Banka ödemeleriniz ve faturalarınız
konusunda rahat tavırlar sergileyebilir-
siniz. Sorumluluklarınızı unutmadan
hareket etmenizi öneririm. Ayın son
günleri kendinizi daha çocuksu ve he-
yecanlı hissedebilirsiniz. Partnerinizle
ya da yakın arkadaşlarınızla daha önce
yapmadığınız gezilere ve aktivitelere
katılabilirsiniz. Eğer ortaklı bir iş yapı-
yorsanız yeni kararlar alabilir yeni bir iş
girişiminde bulunabilirsiniz.

AKREP
Nisan ayının ilk

günleri siz Akrepler
kardeşleriniz, ku-
zenleriniz ile ilgili sı-
nırlı yakınlaşmalarda
bulunabilir aranıza me-
safe koyabilirsiniz. Sözlü ve yazılı ileti-
şimde yanlış anlamalar ve anlaşılmalar
yaşayabilirsiniz. Öğrenme isteğiniz aza-
labilir. Ayın ortalarında, eşiniz ya da
yakın akrabalarınızla kısa mesafe yer-
lere geziler yapabilir keyifli vakit geçi-

rebilirsiniz. Eğer partneriniz yoksa,
ayın ortalarında biri ile tanışabilirsiniz.
Fakat bu uzun süreli bir ilişki olamayıp
aldatılmalara ve kandırılmalara açık bir
ilişki olabilir. Ayın son günleri kendi-
nizle ilgili değişim yapmaya, yeni baş-
langıçlara, karmanızı temizlemeye
odaklanabilirsiniz. Dolunay ile birlikte
yepyeni bir başlangıca hazırsınız.

YAY
Nisan ayının ilk gün-

leri siz Yaylar maddi
varlıklarınız, parasal
kaynaklarınız konu-
sunda birtakım zorlan-
malar yaşayabilirsiniz.
Gerekmediği halde fuzuli harcamalar
yapabilirsiniz. Ya da tam tersi şekilde
para harcama konusunda isteksiz olabi-
lirsiniz. Ayın ortalarında iş hayatınızda
kazancınızı arttıracak daha büyük so-
rumluluklar alabilirsiniz. Eğer evcil
hayvan almayı planlıyorsanız bu dönem
oldukça uygun bir zaman. Yine aynı
dönem eğer çocuk sahibiyseniz çocuk-
larınız ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz
bu karar yeni bir eğitim veya kurs ola-
bilir.

OĞLAK
Nisan ayının ilk

günleri siz Oğlaklar
hareketleriniz ve dav-
ranışlarınız konu-
sunda daha dikkatli ve
kontrollü davranabilirsi-
niz. Çevrenizdekiler sizi daha katı ve
acımasız görebilir. Hayatınızdaki eril fi-
gürler veya patronunuzla problem ya-
şayabilirsiniz. Bu öfkenizi atabilmeniz
için sportif faaliyetlere yönelebilirsiniz.
Ayın ortalarında aşk evinizde hareket-
lenmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca eğlen-
ceye daha fazla vakit ayırma eğiliminde
olabilirsiniz. Yine aynı dönem iletişim-
sel yanlış anlaşılmalar yaşayabilir veri-
len sözlerin dışına çıkıldığını
düşünebilirsiniz. Ayın son günleri ev ve
aile konuları gündeme gelebilir. Yaşa-

dığınız yer ile ilgili yeni kararlar alabi-
lirsiniz.

KOVA
Nisan ayının ilk günleri siz Ko-

valar kendinize dönme, ruhsal çö-
zümleme yapma gibi
konularda kendinizi
hevesli hissedebilir-
siniz. Kendinizden
yaşça büyük birileri
tarafından gizli düş-
manlıklar kazanabilirsiniz. Yine
aynı dönem kaslar veya kemikler
ile ilgili problemden dolayı hasta-
neye yolunuz düşebilir. Spor yara-
lanmalarına da dikkat etmenizi
öneririm. Ayın ortalarında ev ve ai-
leniz ile keyifli aktivitelere yönele-
bilirsiniz. Aile yaşantılarınızda hiç
olmadığı kadar rahat ve keyifli gün-
ler sizi bekliyor. Ayın son günleri
yakın yerlere geziler için yeni plan-
lamalar yapabilirsiniz. Yeni fikirler
ve öğretiler için farklı ortamlara gi-
rebilirsiniz.

BALIK
Nisan ayının ilk

günleri siz Balıklar
çevreniz ve arkadaş-
larınıza karşı daha
fazla kontrollü davranabilirsiniz.
Duygularınızın ve yaptıklarınızın
onlar tarafından suiistimal edildi-
ğini düşünebilirsiniz. Maddi ma-
nevi kullanıldığınızdan dert
yanabilirsiniz. Geleceğe karşı biraz
karamsarlığınız artabilir bu dönem.
Ayın ortalarında daha sosyal ve ile-
tişime açıksınız. Kısa seyahatler ya-
pabilirsiniz. Aileniz ve
akrabalarınızla iletişiminizin yoğun
geçeceği bir dönem. İmza atmanız
gereken bir durum varsa sizin için
bu zaman dilimi oldukça uygun.
Ayın son günleri maddi konularda
kendinize yeni kurallar koyabilirsi-
niz ya da mal varlıklarınız ile ilgili
planlamalar yapabilirsiniz.Nİ
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DENİZ JALE ÖZER

deniz-jaleozer@gmail.com

NİHAN TORUN

nihantorun@gmail.com

İ
nsan olarak her birimizin tek
bir gayesi var, egomuzu tatmin
etmek.
EGO kavramını, birçoğumuz

gibi, ben de Sigmund Freud’dan
öğrenimim süresince duydum.

Freud, ruh ile bilincin iki ayrı
gerçeklik olduğunu ortaya koyan
ve öğretisinde bunu temel alan
bir bilim insanıdır. Freud, insan
kişiliğinin yapısını oluşturan bile-
şenleri üç başlık altında inceler;
bunlar:

Alt bilinç (İd), Benlik (Ego),
Süperego (Üstbenlik).

Alt bilinç (İd): Freud’a göre
kişinin ilkel benliğidir. Hiçbir sos-
yal kuralı önemsemeyen id’in
tek istediği, isteğinin anında ye-
rine getirilmesidir. İd için aynı
zamanda kişiliğin çocuksu tarafı
da denilebilir.

Benlik (Ego): Ego, haz alma
ilkesi yerine, gerçeklik ilkesine
göre hareket eder. İd’in doyum
bulma çabasını kontrol etmeye
ve denetim altında tutmaya çalı-
şır.

Süperego (Üstbenlik): Çocuk,
doğduğu zaman doğruyu yanlışı
ayırt edebilecek düzeyde değildir,
ancak zamanla değerler siste-
mini oluşturur. Böylece, kişiliğin
ahlâkî ve yargısal yanını oluştu-
ran “süperego” gelişir.

EGO, id’in isteklerine ger-
çekçi bir biçimde doyum bul-
maya çalışmakla birlikte, aynı
zamanda dış dünyadaki koşulları
algılar ve süperego’nun istekle-
rini de dikkate alır. Böylece,
EGO, id ve süperego’nun çatı-
şan isteklerini uzlaştırmaya çalı-
şır. Şu sıralar sürekli EGO’nun
ne kadar zararlı bir şey olduğu
konusu gündemde. Freud’tan bu
yana, “EGO” kavramı bu kadar
yerlerde sürünmemiştir
sanırım.

“Zihnin Sınırının Ötesi” kita-
bında Osho şöyle diyor:

“Kendinizi ne zaman mutsuz
hissedecek olursanız hemen göz-
lerinizi kapayın bu mutsuzluğun

nereden gelmekte olduğunu bul-
maya çalışın. Sadece gözlerinizi
kapayın ve her seferinde içe
bakın. Tüm mutsuzluğunuzun
kaynağı egonuzda gizli. Canınızı
sıkan şeyin kendi egonuz oldu-
ğunu görebilirseniz, ondan kur-
tulmayı tercih edersiniz çünkü
hiç kimse mutsuzluğunun kayna-
ğını anlayacak olduktan sonra
onu taşıyamaz. Ve şunu unut-
mayın ki, egodan vazgeçmeniz
için bir neden yoktur. Egodan
kurtulmaya çalışırsanız, "Alçak
gönüllü oldum" diyen, bir ego-
nuz olacaktır. Ve gerçekten
alçak gönüllü bir adam ne alçak
gönüllüdür ne de bencil. O sa-
dece basittir. Hatta alçak gönüllü
olduğunun bile farkında değildir.
Eğer alçak gönüllü olduğunuzun
farkındaysanız, orada ego vardır.
Alçak gönüllü kimselere bakın.
Kendilerinin gerçekten alçak gö-
nüllü olduğunu düşünen milyon-
larca insan vardır. Yerlere kadar
eğilirler, ama izleyin onları en
sofistike egoistlerdir onlar. Artık
onların besinlerinin kaynağı
alçak gönüllülüktür. "Ben alçak
gönüllüyüm" derler ve sonra da
size bakıp sizin onları takdir et-
menizi beklerler. Sizin onlara
"Sen gerçekten alçak gönüllü-
sün" demenizi isterler. Alçak gö-
nüllü olmaya çalışmayın.
Yalnızca tüm mutsuzlukların, acı-
ların ego yoluyla geldiğini gör-
meye çalışın. “ Ego, kişiliğin
düzenleyici, denge ve uyum sağ-
layıcı bir unsurudur. Dolayısı ile
ego’suz insan olmaz, olamaz; bu
varoluşa aykırıdır. Ancak her
şeyde olduğu gibi sınırlar çizil-
meli EGO’nun da üst sınırlarda
beslenmesinin kişiye zarar vere-
ceğini unutmamalıdır.

Freud ve Osho’dan esinlene-
rek kendi dağarcığımdaki bilgi-
lerle harmanladığım, içine
sevgimi kattığım bu yazıyı;
EGO’mun beslenmesine sizin de
okuyarak katkı sağladığınız için
teşekkür ederim.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr
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İzmir'le özdeşleşen ve bir dünya mar-
kası haline gelen MARBLE'ın açılışı,
önemli isimleri de Gaziemir'deki

Fuarizmir'de bir araya getirdi. Açılışa
İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koor-
dinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı
Mevlüt Kaya, Türkiye Mermer Doğaltaş
ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜM-
MER) Yönetim Kurulu Başkanı Raif
Türk, İstanbul Maden İhracatçıları Bir-
liği Başkanı Aydın Dinçer, İzmir Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Zekeriya Mutlu, MHP İzmir Milletvekili
Oktay Vural ve çok sayıda davetli ka-
tıldı.

Fuarizmir'de sergilenen blok mer-
mer sayısı geçen yıla göre büyük bir artış
gösterdi. Ağırlıkları 10 ile 30 ton ara-
sında değişen 1500 blok sergilendi.

13 ÜLKEDEN
60 KATILIMCI

Yaklaşık 30 bin ton ağırlığında blok
mermer ve stantların da yer aldığı fuarın
açılışında konuşan Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan
Kızartıcı, bakanlık tarafından MARB-
LE'a verilen desteği anlattı, fuarın bu
noktalara gelmiş olmasından dolayı
gurur duyduklarını söyledi. Kızartıcı,
"Doğaltaş konusunda dünyada lideriz.
Bu fuar dünyada artık türünün en iyile-
rinden oldu. Birçok sektörde ihracatçıyız
ama mermer doğaltaş sektörümüzün
kendisini ayrıştırarak geldiği noktadan
ötürü sektörü tebrik ediyorum. Doğaltaş
sektörümüz için daha yüksek katma de-
ğerli, daha yüksek fiyatla, birbirimizle
değil de başka ülkelerle kuvvetli rekabet
ederek, daha fazla ürün satma amacın-
dayız. Bakanlık olarak bütün sektörlerde
olduğu gibi mermer sektörünü de des-

tekliyoruz. Bakanımızın talimatıyla seçil-
miş yurt içi fuarlarımızı destekliyoruz"
dedi. Hakan Kızartıcı, Ekonomik Ba-
kanlığı olarak 13 ülkeden 60'ın üzerin-
den yabancı alıcıyı fuara getirdiklerini
söyledi.

'SÜREKLİ BÜYÜDÜK'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Aziz Kocaoğlu da mermer fuarının ülke
ekonomisine etkisine değinerek, şunları
söyledi:

"Sektöründe ekonomik hesaplama-
lara göre birinci olduğu varsayılan ama
nereden bakarsanız bakın dünyanın
ikinci mermer fuarıdır. 24 yıl önce 47
mermerci ile başlayan İzmir Mermer
Fuarı'nın ihracatı o yıl 40 milyon liradır.
Geçen yıl ihracatımız 2 milyar 100 mil-

yon lira civarındadır. Fuara katılanların
sayısı ile ihracatımız 18 sene at başı git-
miştir. Dünya ülkelerinin kalkınmışlı-
ğında çevre bilinci, çevrenin korunması,
o ülkelere en az kalkınma kadar nitelik
katmaktadır. Üretimde, çevrenin mut-
laka göz önünde tutulması, dünyanın ge-
leceği için zorunludur. Bu fuar alanında
dört yıldır fuarımızı sürekli büyüterek
yolumuza devam ediyoruz. Fuarlarımızı
belediye bütçesinden finanse ediyoruz.
Hem ihracatı artırmak hem ülke sektör-
lerini dünyaya sunmak, alıcı, satıcı ve
imalatçıları burada buluşturmak ve ken-
timizin kalkınmasına, ülkemizin kalkın-
masına katkıda bulunmak üzere bu
etkinlikleri yapıyoruz."

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Başkanı Aydın Dinçel ise maden ihraca-
tının yarısını oluşturan doğaltaşın öze-

linde çok kıymetli olduğunu söyledi.
Dinçel, doğaltaşın 40 milyar dolara
yakın Türk ekonomisine katkısının oldu-
ğunu belirtti.

KATILIMCI SAYISI
ARTTI

Her yıl büyüyen MARBLE, bu yıl da
her alanda gelişme gösterdi. 2017 yılında
139 bin metrekarelik alanda düzenlenen
fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda
gerçekleşti.

Toplam stant alanı 54 bin metreka-
reden 57 bin 51 metrekareye yükseldi.
Geçen yıla oranla katılımcı sayısı
213'den 220'ye yerli firma sayısı 896'dan
923'e çıktı. 23. MARBLE'da bin 109
olan katılımcı sayısı toplamda bin 143
oldu.

DÜNYA DEVLERİ
İZMİR’DE BULUŞTU

KARABAĞLAR’IN DÖRT
YILDA ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Karabağlar Belediyesi’nin modern ve ya-
şanabilir bir kent için tasarladığı Yaşar
Kemal Mahallesi Kapalı Pazaryeri

temel atma töreninde konuşan Başkan Selvi-
topu, belediye olarak birçok projeyi devam
ettirdiklerini hatırlatarak “Karabağlar Bele-
diyesi dar bir bütçesi olmasına rağmen yatı-
rımlarına kararlılıkla devam edecek. Hiçbir
zaman yatırımlardan vazgeçmeyeceğiz.
Temel hedefimiz Karabağlar’da halkla doğ-
rudan bütünleşmeyi sağlamak” diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi, Yaşar Kemal Ma-
hallesi’nde hizmet verecek çok amaçlı mo-
dern pazaryerinin temelini attı.

Yaşar Kemal Mahallesi’nde yaşanan ek-
siklikleri peyderpey gidermenin kendi görev-
leri olduğunu söyleyen Selvitopu, “Yaşar
Kemal Mahallesi’nde pazaryeri yoktu. Biz de
bir an önce projelendirdik.
Yakla-

şık 1.300 metrekarelik alanda pazaryerimiz
kurulmuş olacak. Çok işlevli pazaryeri ola-
cak. Mahallenin ihtiyacına göre çeşitli etkin-
liklerde kullanılabilecek. Örneğin düğün
yapmak isteyenler de burada düğün yapabi-
lecekler” diye konuştu.

“Projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz”
Karabağlar Belediyesi olarak projeleri

anlatan ve tek tek hayata geçireceklerini ek-
leyen Selvitopu, “Hiçbir zaman yatırımlar-
dan vazgeçmeyeceğiz. Temel hedefimiz
Karabağlar’ın her yerine yayılarak oralarda
merkezler oluşturarak halkla doğrudan bü-
tünleşmeyi sağlamak istiyoruz” dedi.

87 hektarlık arazi
Yaşar Kemal Mahallesi’nin yanında 87

hektarlık hazineye ait bir arazinin bulundu-
ğunu da ifade eden Selvitopu “Burası

TOKİ’ye devredildi. Siyasi parti temsil-
cileri, STK’lar ve bizler buranın
TOKİ’ye değil, İzmir Demokrasi Üni-
versitesi’ne tahsisi için bir çaba içinde-
yiz. Hep birlikte bunu istiyoruz.” diye
konuştu.

Selvitopu ayrıca Poligon Dere-
si’nin çıkış noktasının olduğu yerde
şu anda askeriyenin bulunduğu 191
hektarlık askeri alanın taşınıldığı
takdirde bu alanın da Karabağlar’a
bırakılmasını ve halkın hizmetine
sunulmasını istediklerini ifade ede-
rek, “Bunlara zamanında sahip
çıkmalıyız. Kente kazandırılaca-
ğına inanıyorum” diye konuştu.

Karabağlar il-
çesindeki 120’ye
yakın sivil toplum
kuruluşunun katıl-
dığı toplantıda ko-
nuşan Karabağlar
Belediye Başkanı
Muhittin Selvitopu
Karabağlar'da bir-
lik ve beraberliğin
önemine değindi.

Karabağlar
Kent Konseyi'nin
düzenlediği "STK
Tanışma ve Daya-
nışma Kahvaltısı" dernek ve kuru-
luşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Selvitopu konuşmasında bele-
diye sivil toplum kuruluşları olarak
kente sahip çıkmanın önemli oldu-
ğunu belirtti. Karabağlar Beledi-
yesi olarak ilçede ki tüm STK'ları
bir araya getirmek için çaba sarf
ettiklerini belirten Selvitopu, "Bir-

likte olmanın gerekliliğine inanıyo-
ruz. Karabağlar'ın gelişmesi, refa-
hın artması, ekonominin gelişmesi,
ticaretin gelişmesi, düzenli bir kent
dokusunun olması için bir arada
olmak zorundayız. Sadece yerel yö-
netimlerin çabaları yetmiyor,
STK'lar tarafından da desteklenir
ve benimsenirse daha büyük anlam

kazanır" dedi.
Karabağlar'da

birlik ve beraberliğin
önemine değinen Sel-
vitopu, "Karabağ-
lar'da hangi siyasal
düşünceye sahip
olursak olalım ilçe-
mize sahip çıkmalı-
yız" dedi.
Karabağlar'da kent-
sel dönüşüm ile ilçe-
nin ivme
kazanacağını belir-
ten Selvitopu, ayrıca

"Karabağlarlı" olma bilincinin il-
çede yaşayan insanların sahip çık-
ması gerektiğini ifade etti.
Karabağlar Belediyesi'nin projele-
rinden ve ilçeye kazandırılacak ye-
niliklerden bahseden Selvitopu,
Karabağlar'ı STK'larla birlik ve be-
raberlik içerisinde yarınlara taşıya-
caklarını ifade etti.

BAŞKAN SELVİTOPU, BİRLİK
VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

MİSAFİRHANE
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile

Karabağlar Belediyesi’nin ortak hiz-
met protokolü kapsamında yaşama
geçireceği Karabağlar Kız Öğrenci
Misafirhanesi Projesinde sona yakla-
şıldı. 5 bin 700 metrekare inşaat
alanı ve 4 bin metrekare yeşil alana
sahip 8 katlı hizmet binası inşaatı
yüzde doksan tamamlandı. Misafir-
hane tamamlandığında Karabağlar
ilçesi modern bir hizmet binasına
kavuşacak. Tesis, öğrenciler için de
her türlü konforun sağlandığı bir yer
olacak. Karabağlar Kız Öğrenci Mi-
safirhanesi tamamlandığında burada
toplam 270 öğrenci konaklayacak.

KARABAĞLAR’A
YAKIŞAN PARKLAR

Karabağlar Belediyesi’nin, günü-
müz ihtiyaçlarına yanıt verecek şe-
kilde yenilediği Gazeteci Barış
Selçuk Parkı, çalışmaların tamam-
lanmasının ardından görkemli bir
törenle yeniden vatandaşların kulla-
nımına açılırken, görev başındayken
geçirdiği kaza sonucu şehit düşen
belediye çalışanımız Ahmet Çelik’in
adı da Eserkent’te yeni yapılan
parka verildi. Modern ve yaşanılabi-
lir bir Karabağlar’ı yansıtan park-
larda yapılan çalışmalar
vatandaşların da beğenisiyle
karşılandı.

REFET BELE
TAZİYE EVİ

Karabağlar Belediyesi geçtiğimiz
yıl Refet Bele Mahallesi’nde törenle
açılan Taziye Evi’ni vatandaşların
hizmetine tahsis etti.

Acıların paylaşılarak azaldığını
ifade eden Başkan Selvitopu, Kara-
bağlar Belediyesi olarak vatandaşla-
rın her zaman ve her konuda
yanlarında olacaklarını ifade etti. Bu
arada Karabağlar Belediyesi ilçedeki
cenazelerde talep edildiği takdirde
ibadethane önüne ikram aracının
yanı sıra, vatandaşları ibadethane-
den mezarlığa ulaştıran servis aracı
hizmeti de sunuluyor.

İzmir’de 'Doğal taşı kaynağında deneyimleyin' sloganıyla 24'üncü açılan Uluslar-
arası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE), mermere şekil veren dünya devle-

rini buluşturdu. 13 ülkeden 60'ın üzerinde yabancı alıcıyı ağırlayan fuarda
ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen 1500 blok sergilendi. Türkiye'de tespit

edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşlar, büyük ilgi gördü.

MARBLE'DA
SIRA DIŞI

TASARIMLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipli-

ğinde İZFAŞ tarafından 28- 31 Mart 2018
tarihleri arasında bu yıl 24'üncü kez İz-
mir'de kapılarını açan MARBLE, Türkiye
ve dünyadan birçok sektör temsilcisini bu-
luşturdu. Gaziemir'deki Fuarizmir'de
ürünlerini tanıtan firmalar, birbirinden il-
ginç tasarımları da sergiledi. Bir firmanın
yaptığı ve ilk kez İz-
mir'de görücüye çıkan,
bej taşından Ferrari oto-
mobil ilgili gördü.

Ege Maden İhracat-
çıları Birliği Başkanı
Mevlüt Kaya ise fuara
yönelik ilgiden duyduğu
mutluluğu dile getirdi.
Mevlüt Kaya, "Dünyanın
ikinci fuarı. Kendini ka-
nıtlayan ve kabul gören
bir fuar. Sektörün artık
hız almaya başladığı bir dönemdeyiz. 2017
yılını yüzde 24’lük bir oranda büyüyerek
geçirdik. Bunda özellikle Ekonomi Bakan-
lığı’nın yerinde hamleler yapmasının
büyük katkısı var. Ayrıca Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Milli enerji, milli
maden' politikası ile sektörün önünü açan
çalışmaları da önemli" diye konuştu.
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Folkart Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mesut Sancak ile Folkart
Towers’taki ofisinde bir araya

geldik ve keyifli bir söyleşi gerçek-
leştirdik.

� Sizinle ilgili internette yapılan
bazı yorumları söylemek istiyorum
size; "Genç yaşında müthiş bir başa-
rıya sahip olan mesut sancak İzmir
aşığıdır. Araba sevdasıyla da bilinir.
Bir gün onu Alsancak’ta, turuncu bir
Lamborghini ile görürseniz şaşırma-
yın." "Okuyorsa selam olsun İzmir’e
daha fazla yatırım gerek. Parayı İs-
tanbul’dan daha fazla İzmir’e çek-
meli." "Muhtemelen iki üç seçim
sonra İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayı olacak kişi." Tek tek sor-
mak istiyorum bu yorumların
detaylarını size.. Öncelikle bu İzmir
aşkı nereden geliyor?

Sancak ailesi şirketlerinin ami-
ral gemisi olan Türkiye’nin yüzde
40 pazar payına sahip ilaç dağıtım
kanalı Hedef Alliance’ın hem or-
tağı hem de üst düzey yöneticisiy-
dim. 2004 yılında Ege Bölgesi’ndeki
pazar payımız sadece yüzde 20 sevi-
yesindeydi. Ege Bölgesi’ndeki
pazar payımızı Türkiye ortalama-
sına yükseltmek için 2004’te bir yıl-
lığına İzmir'e geldim. Görevimi
tamamladıktan sonra İstanbul’a
geri dönmek yerine İzmir’de kal-
mak istedim. İzmir’de A Plus ve ni-
telikli konut – ofis projesi
eksikliğini görünce baba mesleğim
olan gayrimenkul işlerini bu şe-
hirde yapma kararı aldım. Böylece
2006 yılında Folkart’ı kurduk. İlk
projemiz ise Folkart Narlıdere
oldu.

� İzmir sevdanızın dışında bir de
araba sevdanız var…

Herkeste araba sevdası mutlaka
vardır. Herkesin istediği bir şeydir.

“800 BİN KONUT
YAPILACAK”

� İzmir’e daha fazla yatırım ya-
pacak mısınız? Yeni projeler var mı?

İzmir gelecek 30 yılda çok fazla
iş yapılacak olan bir il. 350 bin civa-
rında depreme dayanıksız bina var.
Önümüzdeki 30 yılda bunlar yıkıla-
cak, 350 bin konut yerine 800
bin konut yapılacak. Bu da
sadece kentsel dönü-
şüm alanında İz-
mir’de 100 milyar
dolarlık iş var anla-
mına gelir. Biz de
kentsel dönü-
şümde İzmir’de
yine önemli bir
aktör olmak istiyo-
ruz. Büyükşehir
Belediyesi’nin
Uzundere’de yaptığı
kentsel dönüşüm ihale-
sini biz aldık. İlkini Hazi-
ran ayında teslim ediyoruz.
İkinci etabın da ihalesini kazandık,
onun inşaatına da önümüzdeki
günlerde başlıyoruz. İzmir’in doğal
güzellikleri ve zenginlikleri, termal
kaynakları, turizm imkanları ve ta-
rımı göz önüne alındığında keyifli
ve huzurlu yaşamak isteyenler için
dünyanın en güzel şehirlerinden bir
tanesi. İzmir Türkiye’nin parlayan
yıldızı olacak. Çünkü artık İstanbul
doldu, taştı.

� Çok ciddi bir göç de var İz-

mir’e…
Evet bu nedenle İzmir’in tatil

beldeleri de çok kıymetli hale geldi.
Özellikle Çeşme bölgesi Türki-
ye’nin en önemli tatil beldelerini
sollayacak.

� Siyaseti hiç düşündünüz mü?
Herkesin bir işi var. Siyaset de

birilerinin yapması gereken işler-
den biri. Ama ben kendimi hiçbir
zaman siyasetçi olarak görmedim
ve hiçbir zaman siyasete girmeyi de
düşünmedim.

� Teklifler geldi mi peki size?
Yok hayır teklif de gelmedi.

Tabii yakıştıranlar oluyor. Ticari
alanda başarılı olduğunuz zaman
bunu her alanda yapabileceğinizi
düşünüyorlar. Ama siyaset benim
işim değil. Ben ticaret adamıyım.
Herkese eşit mesafedeyim. Onlar
beni sever ben de onları severim.
Hep birlikte şehre faydalı işler yap-
maya çalışıyoruz.

“EŞİMLE DEĞİL,
İŞİMLE GÜNDEME
GELMEK
İSTİYORUM”

� Medya Takip Merkezi'nin, her
hafta yaptığı medya araş-

tırmasında 12-18
Mart tarihleri
arasında ha-
berlerde en
fazla yer
alan iş in-
sanı siz ol-
muşsunuz.
Toplamda
31 haber...

Benim
amacım iyi,

güzel haber-
lerde yer almak.

O 31 haberin 31’ine
de baktığınızda eminim

hepsi işle ilgilidir. Ben işimle gün-
deme gelmek istiyorum, eşimle
değil… (gülüyoruz)

� Bu kadar çok konuşuluyor
olmak, göz önünde olmak avantajlı
mı dezavantajlı mı?

Yaptığımız iş gereği insanların
bizi tanıması gerekiyor. Bize güven-
mesi gerekiyor. Bunun için de
bizim medyaya çıkıp kendimizi an-
latmamız gerekiyor. Folkart’ın şu
anki en büyük gücü bu güven.

Geçen sene düzen-
lenen bir organi-
zasyonda
açıklanan verilere
göre Türkiye’de
2016 yılı satışla-
rında 9. sıradaydık.
2017’de 4. sıraya
çıkmışız. Öyle tah-
min ediyorum ki
2018 yılında bir iki
basamak daha çı-
kacağız. Ama 2019
yılı cirosu göz
önünde bulundu-
rulduğunda 1. sı-
raya oturacağımızı
düşünüyorum. Bu
da İzmir için gurur
verici bir şey ola-
cak.

“KARŞIYAKA’YA
İLGİMİZ DEVAM
EDİYOR”

� Bu sene sizi iki kulüp çok üzdü.
Biri Karşıyaka biri de Menemen.
Önümüzdeki sezon yine destek ver-
meyi düşünür müsünüz? Yoksa daha
çok amatör sporlara mı yöneleceksi-
niz?

Bütün kulüplerimize destek
vermeye devam etme arzusundayız.
Karşıyaka Kulübü’ne de en son
yaklaşık 2,5 milyon lira destek sağ-
ladık. Karşıyaka ile olan gönül bağı-
mız her zaman ortada. Geçmiş
yönetimlerle tabii ki ufak tefek sı-
kıntılar oldu ama biz kişilere kızabi-
liriz ama kulüplere kızamayız. O
günlerde o yöneticinin yaptığı hata
Karşıyaka’yı bağlamaz. Bu yaşanan-
lar bizi Karşıyaka’dan soğutmaz.
Menemen ile de maalesef bazı so-
runlar yaşadık ama onları da anla-
yışla karşılamaya çalışıyoruz.

� Siz 2018’in başında bir açık-
lama yapmıştınız. Karşıyaka’nın bor-
cunun makul bir seviyeye
çekilebilmesi halinde futbol ve basket-
bol şubelerine talip olabileceğinizi
söylemiştiniz… Ancak kulislerde Kar-
şıyaka defterini kapattığınız iddia edi-
liyor…

Şuan kulübün durumunu takip
ediyoruz. Mevcut yönetimle görüş-
melerimiz devam ediyor. Defteri
kapatmış değiliz. Sadece uygun or-
tamın oluşmasını bekliyoruz. Acil

ihtiyaçlarını giderdik. Amatöre dü-
şecekti. 60 milyon olan borç 70-80
milyona çıkacaktı ve amatör kü-
mede olan bir takım 70-80 milyon
lira borçla karşı karşıya kalacaktı.
Yaşama şansı olmayacaktı. Bir spor
kulübünde futbol eğer batmışsa
basketbolun da yaşama şansı yok.
Çünkü aynı geminin içinde. Futbo-
lun alacaklıları yarın gelip baskete
de haciz koyacaktı. Diğer branşlar
da yok olup gidecekti. Yaptığımız
yardımla bu krizi engelledik. Şu-
anda gidişatı izlemeye çalışıyoruz.
Sezon sonunda mevcut yönetimle
oturup Karşıyaka’nın menfaatine
olabilecek bir şey var mı ona baka-
cağız. İlgimiz devam ediyor. Çünkü
birilerinin ilgilenmesi gerekiyor.

� Şuana kadar en çok keyif aldı-
ğınız, en çok içinize sinen proje han-
gisiydi?

İzmir Enternasyonal Fuarı’na
ana sponsor olmamız. Bu yıl da
yine talip olacağız. Ama bu kez
İZFAŞ ile birlikte çok çok daha et-
kili bir organizasyon gerçekleştire-
ceğiz. Fuar’da geçmiş yılların
lezzetini yakalamakla kalmayacağız
onun çok daha fazla üstüne çıkacak
işlere İZFAŞ ile birlikte imza ata-
cağız.

� Sosyal sorumluluk projelerinde
İzmir’de en çok para harcayan ku-
rumsunuz. Ne kadarlık bir bütçe ayı-
rıyorsunuz?

Sosyal sorumluluk projelerine
ciromuzun yüzde 3’ünü ayırıyoruz.
Ama rakamsal bir şey söylemek is-
temiyorum.

SANCAK, “KARŞIYAKA’DAN VAZGEÇTİ” İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ:

“KARŞIYAKA’DA
GİDİŞATI İZLİYORUZ”Yıllardır her 18 Mart tarihinde önce 18 Mart

Çanakkale Zaferi ile ilgili yazarım. Bu yıl ki
yazım birkaç gün gecikmeli. Ama olsun;

çünkü yazdıkça haz alır yazdıkça gururlanırım.
Çanakkale Türklüğün yeniden var oluş destanı-

dır.
18 MART bize çok şeyler öğretti.
Ne kadar Türk,
Ne kadar Müslüman,
Ne kadar insan olduğumuzu öğretti.
Çanakkale’nin bir destan olduğunu, destanların

nasıl yazıldığını ve bize Türk’ün Türk’ten başka
dostu olmadığını öğretti.

� � �

18 Mart 1915 tarihi Türk’ün yeniden var oluşu,
yeniden dirilişidir.

Bu tarih, defnedilmek istenilen ve “Hasta
Adam” olarak tabir edilen bir milletin yeniden can
bulması, yeniden diriliş tarihidir.

İngiltere Başbakanı Winston Churchill kendisine
yöneltilen “Çanakkale’yi geçebilecek misiniz?” soru-
suna verdiği cevapta…

“Beş dakikada Çanakkale’yi geçer, beş çayını da
İstanbul’da içeriz” diyerek Türk milletinin o tarihteki
güç ve kuvvetinin ne kadar zayıf olduğunu anlat-
maya çalışmıştır.

� � �

Çanakkale elinde tüfeği, tüfeğinde mermisi ol-
mayan, ancak yüreğinde vatan ve millet sevgisi
yanan bir neslin yedi düvele verdiği insanlık dersidir.

Bu ders sonucu “Beş dakikada Çanakkale’yi
geçer, beş çayını da İstanbul’da içeriz” diyen Wins-
ton Churchill Türk Milletinin yüceliğini ve yenilmez-
liğini gördükten sonra;

"Biz, Çanakkale'de Türklerle değil Tanrı ile sa-
vaştık” diyerek Çanakkale’de aldığı dersi tarihin
altın sayfalarına yazdırmak zorunda kalacaktır.

� � �

Winston Churchill’in aldığı bu dersten insanlık
adına, hürriyet adına, demokrasi adına mangalda
kül bırakmayan Avrupalıların da ders alması gerekir
ama onların çıkarları bütün değerlerin üzerinde ol-
duğundan böyle bir olguyu göremezler.

Çünkü onlar insanlıktan, hak ve hukuktan biha-
berdirler.

Onlar sadece istila eder, işgal ederler.
Demokrasi götürüyoruz palavraları ile bütün

haklara tecavüz ederler. Çanakkale Zaferi bize “Ga-
vurun ayak bastığı her yerde kan fışkırdığını” öğret-
miştir.

Her zaman ve her zeminde bu gerçeği unutma-
mak lazımdır.

� � �

Avrupalıyı böyle özetledikten sonra gelelim Müs-
lüman ülkelerine.

Arapların bizleri arkamızdan vurmasını bir tarafa
bırakırsak onları en iyi Ömer Hayyam tarif etmekte-
dir. Ömer Hayam bir rubaisinde der ki!..

Bir elde kadeh, bir elde Kur’an
Bir işimiz helal, bir işimiz haram.
Şu yarım yamalak dünyada
Ne tam kâfiriz ne tam Müslüman.
Bu tanımdan sonra dönüp; bir bir İslam ülkele-

rine bakalım.
Acaba, kaç ülke kendi ayakları üzerinde insan

gibi yaşamasını biliyor?
Hiç bakmayın göremezsiniz.
Hepsi birbirini boğazlamakla meşgul,
Tetiği çeken de “Allahuekber” diyor, mermiyi

yiyen de.
Öldüren de “Allahuekber” diyor ölen de.
Köle ruhlu toplumlardır bunlar.
Ayaklarının üzerinde duramazlar.
İlle ki birilerinin boyunduruğu altında yaşamaya

alışkındırlar.
Bu yüzden Ortadoğu coğrafyasında bu ülkelerin

hiç birisi Atatürk’ü sevmezler çünkü onların tarihle-
rinde hiçbir zaman bir Atatürk gelmemiştir gelmez
de…

Saddam’a tapan Irak halkı Amerika’nın attığı ke-
mentle Saddam’ın heykelini yıktıklarında attıkları se-
vinç çığlıkları o toplumun ne kadar dengesiz, ne
kadar cahil ve ne kadar kör ve nankör olduklarını
göstermiyor muydu?

Bu sadece bir örnektir.
Suriye’ye baktığımızda tarihin tekerrürden ibaret

olduğunu görebiliyoruz.

� � �

Gelelim 18 Mart’a…
Yazımızın girişinde de değindim; 18 Mart sa-

dece vatanımızın kurtuluşu ile sınırlı değildir. 18
Mart aynı zamanda arımızın, namusumuzun, gön-
derde dalgalanan bayrağımızın, minarelerde okudu-
ğumuz ezanların kurtuluşudur.

Çünkü hürriyeti olmayan milletlerin inançlarını
yaşamaları mümkün değildir.

Eğer ki 18 Martta Çanakkale geçilseydi bu gün
bayrak olmazdı gönderde, çan çalardı minarede,
Ayşe’nin adı Suzi, Hasan’ın adı Hans olurdu.

Ne hürriyetimiz ne istiklalimiz olurdu.
Bize hürriyet ve istiklalimizi sağlayan o büyük

lider Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşlarının “Ben sizlere ölmeyi emrediyorum” em-
rine tereddütsüz itaat eden tüm kınalı kuzuların
ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Onlara minnettarız.

HAMDİ TÜRKMEN

Eğer Çanakkale
geçilseydi…

İş adamı Mesut
Sancak Karşıya-

ka’nın durumunu
takip ettiklerini be-

lirterek, “Mevcut
yönetimle görüş-
melerimiz devam

ediyor. Defteri ka-
patmış değiliz.

Şuanda gidişatı iz-
lemeye çalışıyoruz.

Sezon
sonunda

mevcut yönetimle
oturup Karşıya-

ka’nın menfaatine
olabilecek bir şey

var mı ona
bakacağız” dedi.

AVRUPA’NIN EN ÇARPICI PROJESİ GELİYOR
��  Folkart7Academy7ve7Folkart7Gallery7gibi7projelerle

kentin7sanat7vizyonunu7geliştirmek7açısından7önemli7hamle-
ler7de7yaptınız.7Sanata7dair7önümüzdeki7süreçte7gerçekleştir-
meyi7düşündüğünüz7farklı7projeler7var7mı?7Mesela
Avrupa’nın7en7yüksek7binasından7sonra7Avrupa’nın7en7büyük
gösteri7sanatları7merkezi7falan7gibi…

Sadece>inşaat>yaparak>bu>işler>olmaz,>her>zaman
söylüyorum.>Bu>şehirde>kazandığım>paranın>belli>bir>kıs-
mını>bu>şehrin>sanatına,>sporuna>harcamak>her>iş>ada-
mının>olduğu>gibi>benim>de>görevim.>Bu>bir>lütuf>değil,
bir>görev.>Folkart>Gallery>açıldığı>günden>bu>yana>yakla-
şık>200>bin>sanatseveri>ağırladı.>Şuan>Ivan>Marchuk’un
sergisi>var,>günde>yaklaşık>bin>kişi>ziyaret>ediyor.>Bu>da
bizi>çok>mutlu>ediyor.>Academy>de>özellikle>tiyatro>ala-
nında>çok>ciddi>çalışıyor,>oyuncu>yetiştiriyor.>Başında
Volkan>Severcan>var.>Hatta>şimdi>bir>iki>oyuncumuz
önemli>projelerde>oynamaya>başladı.>Bir>oyuncumuz>Ço-
cuklar>Duymasın>dizisinde>oynuyor>hatta.>>

��  İzmir’de7gösteri7sanatları7merkezine7de7ihtiyaç7var…
Evet>bunu>Sayın>Aziz>Kocaoğlu>da>açıkladı>zaten.

Basmane>Çukuru>denen>alanda>çok>önemli>bir>sorun>ol-
mazsa>önümüzdeki>süreçte>başlayacağımız>800>kişilik>bir
drama>salonu>projemiz>var.>Önemsediğimiz>ve>heyecanla

beklediğimiz>projelerimizden>biri>Basmane>Çukuru.
İzmir>Büyükşehir>Belediyesi>ile>‘ortak>aklı’>içeren>bir
mutabakatla,>400>milyon>dolarlık>yatırım>değeri>taşıyan
Avrupa’nın>en>çarpıcı>projesi>hayat>bulacak.>Bu>dev>yatı-
rımı,>sadece>ekonomik>boyutuyla>değil,>şehir>açısından
simgesel>olarak>da>önemsiyoruz.>

Hem>mimari>özellikleri>hem>de>içeriğiyle,>İzmir’in>ve
Türkiye’nin>yeni>sembollerinden>biri>olma>iddiasını>taşı-
yacak>bu>projemiz,>bizim>için>bu>yılın>en>önemli>dönüm
noktalarından>biri>olacaktır.

MMeessuutt
SSaannccaakk GGaammzzee

KKuurrtt
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Milan İtalya’nın en zengin ve en ki-
birli kenti. Kulüp binasındaki her-
kes Hugo Boss mankeni tadında

dolaşıyor.
Milan’ın o zamanki önemli isimlerin-

den biri, eski teknik direktörleri Fatih
Terim için “Burası Milano, Terim basın
toplantısına eşofmanla geliyordu; bu kabul
edilemez” demişti.

Hocayı hepimiz biliyoruz.
Adanalı.
Kendine has bir duruşu var bunu bili-

yoruz ama pek de bilmediğimiz şey kendi-
sini sürekli geliştirmesi…

Seçilmiş yöneticilerden çok daha vizyo-
ner olduğunu biliyorum en azından..

Her daim Galatasaray’a dair onlarca
fikri ve hedefi vardır onun...

Ne mutlu ki kader onu yeniden Gala-
tasaray’ın başına geçirdi.

Ne kadar değiştiğini, kendini ne kadar
geliştirdiğini de her basın toplantısında
gösteriyor.

Giyimi, kuşamı, duruşu, sözleri ve
alçak gönüllü tavırlarıyla eskiden kendi-
sine mesafeli yaklaşanların bile gönlünü
kazanıyor.

Son derbi öncesi stratejik ve tarihi bir
hamle yaptı ve bilerek, isteyerek, planlaya-
rak ya da spontane bir şekilde idmanı
gövde gösterisine çevirdi.

‘Ne var bunda bu kadar büyütülecek’
şeklinde yaklaşma ihtimallerini ortadan
kaldırdı meselenin farkında olmayan ya-
bancı oyuncu gurubunun..

Derbi öncesi idmanı hem basına hem
taraftara açmak çok riskli bir karardı..

Stat tenha olabilirdi; son taktik idman
rakibe koz verebilirdi.

Hepsini göze aldı.
Ve daha derbi başlamadan çok şey ka-

zandı.
Statlar artık biri bizi gözetliyor evi

gibi…
Passolig ile girilen, her adımı izlenen

bir arena…
Taraftar takımına ulaşamıyor.
Meşale yakamıyor, istediği tezahüratı

yapamıyor.
O yüzden endüstriyel futbola tepki var

eski nesil taraftarda.
Arena’da, yaklaşık 30 bin taraftarla ya-

pılan ve yasakların olmadığı idman bu açı-
dan çok önemli…

Kulüpler açısından da yeni bir gelir ka-
pısı.

Başta yeni yapılacak Galatasaray Ke-
merburgaz Tesisleri olmak üzere tüm ta-
kımların idman sahaları en azından 10 bin
kapasiteli bir stat olarak düzenlenmeli ve
takım ile taraftarın daha sık buluşması sağ-
lanmalı…

Çünkü yönetimler gelir geçer, geçme-
yen tek şey taraftarlık ruhudur.

Bunu bizlere hatırlattığı ve kanıtladığı
için bir kez daha teşekkürler Fatih Terim..

TABELAYA DEĞİL OYUNA
AŞIĞIM BEN

Genel bir ‘taraftar ekosu’ çekmek iste-
dim ve burada deniyorum..

Taraftar yani tribün ahalisinin çok
büyük bir kısmı sahaya bakmaz, tabelaya
bakar. Onun işi skorboardla ve bir hafta
boyunca baş başa kalacağı puan cetveliyle-
dir. Yaşamının bir bölümünü onu kullana-
rak kendisine sataşan rakip takımı tutan
arkadaşıyla geçecektir.

Hayatla ilgili birçok sorunu bulunan
bir tribün mensubu, takımının kazanması
halinde her türlü sorununu hallettiğini dü-
şünür. Halledilmeyip ertelendiğini ise gör-
mezden gelir...

Takımı kaybettiğinde ise kayıp bir
bavul gibidir havaalanında. Ya da boş bir
yüzme havuzu sonbaharda…

Takımı birinci ise sorunu olmaz, ken-
disi başkalarına sorun olmakla meşguldür
çünkü...

Takımı ikinciliğe düşmüşse birinci ola-
nın kayırıldığını ve kendisine haksızlık ya-
pıldığını düşünmek konusuna yoğunlaşır...

Üçüncülüğe düşerse birilerinin canının
yanmasını ister kendisininkinden beter ve

başlar birilerini istifaya çağırmaya…
Bu teknik adam olabilir...
Başkan ve yönetimi de olabilir…
Hatta bazı futbolcularının ıslıklanıp

yuhalanmasına kadar vardırılabilir…
Eğer umudunu kesmişse ve puan cet-

velindeki yerinden dolayı kendisine bula-
şanların sayısı çoğaldıysa; o zaman
tepkisini vurup kırmaya kadar götürür.

Kendisine İstanbul’daki stadını yasak-
larsınız, o gider Antalya’da istifa ister; oto-
büs taşlar...

Arabalı vapurdan inen oyuncularının
bulunduğu otobüsü ele geçirip oyuncuları-
nın kafasını kırmaya kadar vardırır işi…

Stat onu kesmiyorsa gider salonda
abartılı tepkisini sunar...

‘Kurşun yarasıyla yıkılmayan bedenim,
dil yarasıyla bitti sevdiğim...’ gibi bir cüm-
leye sığınan oyuncusunu o hâlâ daha hır-
palamaya devam edecektir...

‘Mağlubiyet son derece motive edici-
dir. Dibe vurduğunuzda en tepeden başka
gidecek yeriniz kalmaz...’ diyen Çinli bilge
adam; Sang H.Kim’in sunduğu düşünce bi-
çimi ona çok ters gelir...

Günü yaşamayı sever...
Ona göre; oyuncu maç biter ve gider,

oysa kendisi için bir sonraki haftaya kadar,
mahallede, iş yerinde, komşusuyla, bir du-
rakta hep yaşayacağı bir şeydir tabelanın
sunduğu gerçek…

Puan cetvelindeki yeri hep önüne ko-
nacaktır onun...

O; bilgisinin sınırlı olduğunu idrak
edemez ama fikrinin sınırsız olduğunu bilir
ve cömertçe harcar düşüncelerini…

Onu gönderir bunu alır, hocayı atar,
başkanı değiştirip ‘paralı başkan’ gelmesini
ister; olmadığında da yıkar ortalığı…

Çünkü onun derdi; maç bittikten sonra
yaşayacağı altı günle ilgilidir ve o başlamış-
tır artık…

Öğüt ganidir onda...
Taraftar, ‘koşu mesafesi’ veya ‘isabetli

şut’ oranı ile ilgilenmez…
O; topun üç direğin arasından geçip

geçmediğiyle ilgilidir...
Kat edilen kilometre sayısı onun işi de-

ğildir. Onun işi; tabelada bir fazla gol atıp
atmadığıyla ilgilidir...

Çünkü o birinci olamamaktan hep uta-
nır...

İkinci olmaktan gocunur...
Üçüncü olmaktan nefret eder...
Dördüncü ise yakar yıkar ve kırar

döker...
Onun kral olduğu yerdir tribündeki bir

koltuk ve orada zaman mekân kavramını
yitirir...

ADANALI
ARİSTOKRAT

ADANALI
ARİSTOKRAT

ADANALI
ARİSTOKRAT

ADANALI
ARİSTOKRAT

ADANALI
ARİSTOKRAT Alex İzmir’e

geliyor
Altınordu’nun organize ettiği ve 22 ül-

keden 48 kulübün 12 yaş takımlarının
mücadele edeceği U12 İzmir Cup’ın be-
şincisi, 6-8 Nisan tarihlerinde düzenlene-
cek. Dev turnuvanın başlama vuruşunu
Alex de Souza yapacak.

Altınordu Kulübü’nün geleneksel hale
getirdiği ve Türkiye’nin en büyük, Avru-
pa’nın ise sayılı turnuvalarından biri
olan U12 İzmir Cup bu yıl 5’inci kez dü-
zenleniyor. 6-7-8 Nisan 2018 tarihlerinde
düzenlenecek olan U12 İzmir Cup, 22 ül-
keden 48 kulübün 12 yaş ekiplerini bir
araya getirecek. Altınordu’nun Sel-
çuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde
organize edilecek olan dev turnuvaya Av-
rupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen ku-
lüplerinin 12 yaş kategorisindeki
takımlar katılacak. Ayrıca bu dev turnu-
vanın başlama vuruşunu ise efsane fut-
bolcu Alex yapacak.

BAŞLAMA VURUŞU ALEX’TEN
Kendi yaş kategorisinde dünyanın en

önemli turnuvalarından biri olan U12
İzmir Cup, her yıl futbol dünyasının önde
gelen insanlarını üç gün boyunca Kuşa-
dası’nda ağırlıyor. Başlama vuruşunun
futbol dünyasının yakından tanıdığı in-
sanlar tarafından yapılan U12 İzmir
Cup’ın bu yılki başlama vuruşunu ise Fe-
nerbahçe’nin unutulmaz futbolcusu Alex
de Souza yapacak.

Alex de
Souza

Fatih
Terim

Bayraklı Belediyesi ilçedeki kültür mer-
kezi ve cemevi projelerinde sayıyı artırıyor.
Bu kapsamda Nafiz Gürman Mahallesi'nde
yürütülen çalışmalarda inşası tamamlanan
yeni merkez bölgede önemli bir ihtiyacı kar-
şılayacak.

Temeli geçtiğimiz temmuz ayında atılan
Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve
Cemevi'nde sona gelindi. 1018 metrekare
alanda inşa edilen merkez 4 katlı olarak ta-
sarlandı. Çeşitli kültürel etkinliklerin de
gerçekleştirilebileceği merkez, Alevi inanç
ve kültürünün yaşatılmasında önemli ihti-
yaca yanıt verecek. Son katı cem salonu ola-
rak yüksek tavanlı tasarlanan merkezde
ayrıca çeşitli kültürel etkinliklere de yer ve-
rilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Kara-
bağ, “Kültür merkezi ve cemevi projemizde
sona geldik. Güzel bir tesis oldu.” dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ
VE CEMEVİNDE
SONA GELİNDİ

Bayraklı Belediyesi Postacılar Mahallesi'ne kazandıracağı kültür
merkezinin temelini atıyor. 2 bin 300 metrekare kapalı alana
sahip merkezin yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılması he-

defleniyor.
İlçede birçok alanda yapılan yatırımlarla daha güzel, modern ve ya-

şanılabilir bir Bayraklı için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi,
ilçeye kazandıracağı yeni kültür merkezi projesini Postacılar Mahalle-
si'nde hayata geçiriyor. İhale sürecinin tamamlanmasıyla çalışmalarını
hızlandıran ekipler zemin ve temel atma çalışmalarına başladı. Yakla-
şık 750 metrekare oturma alanına sahip tesis 3 kattan oluşacak. Pro-
jede bodrum katında 18, dışarıda 19 olmak üzere 37 araçlık otopark
alanı da yer alıyor. Zemin ve 1. katlarda idari ofisler, danışma, çay
ocağı bulunacak. Zemin katındaki düğün salonu 450 metrekare, birinci
kattaki salon ise 550 metrekare olacak. Bu salonlar vatandaşların
mutlu günlerine ev sahipliği yapacak. Merkez içinde ayrıca bir de semt
merkezi yer alacak.

İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN
Proje alanını ziyaret ederek, çalışmaları zaman zaman yerinde ince-

leyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Gümüşpala mahal-
lemizde bir kültür merkezi ve sağlık evi projesini hizmete açmıştık.
Buradan her gün yüzlerce vatandaşımız yararlanıyor. Şimdi de Postacı-
lar mahallemize üç katlı modern bir kültür merkezi inşa ediyoruz. Bu-
ranın içinde iki düğün salonumuz olacak ve böylece önemli bir ihtiyacı
da karşılamış olacağız. Bir aksilik olmazsa bu yılın sonuna kadar pro-
jeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Belediye olarak imkanlarımız dahi-
linde ihtiyaçlarımıza göre projeler üretmeye devam edeceğiz. Yeni
kültür merkezimiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

BAYRAKLI'YA YENİ BİR
KÜLTÜR MERKEZİ DAHA

KURSA KATILDI KENDİ
İŞİNİN PATRONU OLDU
Bayraklı Belediyesi’nin 24 mahallesinde bulunan 27 semt merke-

zinde her gün farklı bir kurs düzenleniyor. Belediye kursları her yıl
yüzlerce kadına hobi ve meslek kazandırmaya devam ediyor. Bunların
en çok ilgi görenlerinden biri de kuaförlük kursu.

Altı ay süren kurslarda Halk Eğitim Merkezi öğretmeni kuaför
Nevin Yılmaz tarafından örgü, topuz, perma, saç bakımı-kesimi, fön,
röfle eğitimleri veriliyor.

Ayrıca, anatomi ve fizyoloji gibi işin temeline inilerek kuaförlüğün
incelikleri de anlatılıyor.

Kadın kursiyerler; müşteri karşılama ve uğurlama ile dükkan te-
mizliği, kişisel hijyen konularında da bilgilendiriliyor. Kimi kursiyer
hayalindeki işi yapmak için, kimi ise meslek sahibi olmak için semt
merkezlerindeki kurslara yoğun ilgi gösteriyor.

Bu kapsamda Onur Mahallesi Semt Merkezi’nde kuaförlük kur-
suna katılarak, aldığı eğitimleri pratiğe ve mesleğe dönüştüren Naime
Bolluk, hayalindeki işe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

BAYRAKLI’DA ‘KIYAFET
KUMBARASI’ KAMPANYASI
İhtiyaç sahibi ailelerin maddi, manevi her zaman

yanında olan Bayraklı Belediyesi, başlatılan kampanya
kapsamında ilçenin 25 noktasına kıyafet kumbaraları
yerleştirdi. Vatandaşlardan kullanılmayan veya fazla
kıyafetlerini bağışlamalarını isteyen ekipler, bağışçıla-
rın adreslerine giderek giysileri bulundukları yerden
de teslim alıyor.

Gerçekleştirilen projelerle sosyal belediyeciliğin en
önemli örneklerini sergileyen Bayraklı Belediyesi, kı-
yafet toplama kampanyasıyla vatandaşlardan tam not
aldı. İhtiyaç sahiplerine nakdi, gıda, kıyafet yardımı-
nın yanı sıra eşya desteğinde de bulunan Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan kullanmadık-
ları kıyafetleri belediyeye bağışlamaları çağrısında bu-
lundu. Bu kapsamda ilçedeki 3 sosyal market aracılı-
ğıyla dar gelirli ailelerin kıyafet ihtiyaçlarını
karşılayan Bayraklı Belediyesi, her yıl binlerce ailenin
yüzünü güldürüyor. İlçedeki semt merkezleri önlerine
ve işlek sokaklara yerleştirilen kıyafet kumbaralarına
giysi, ayakkabı ve tekstil ürünleri bağışlanabiliyor.
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ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

ADANALI
ARİSTOKRAT
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MUTLAKA GÖRMENİZ GEREKEN
DÜNYADAKİ MİMARİ ŞAHESERLER

Lotus Tapınağı
(Delhi – Hindistan)

Lotus, yüzyıllar boyunca çeşitli
toplumların simgesi olmuştur.
Bahaî inanışına ait bu Lotus Tapı-
nağı 1986 yılında hizmete açılmış.
Havuzları, bahçeleri ve süsleme
öğeleri ile birlikte 105 bin m2'lik
bir alana yayılmaktadır. Tamamı
beyaz mermerden inşa edilen yapı
10 yılda tamamlanmıştır. Yarı açık
Lotus çiçeği görünümündeki bu
yapı iç içe geçen 3 küme, her kü-
mede 9 yaprak olmak üzere top-
lamda 27 taç yapraktan oluşan
ilginç bir çatıya sahiptir. Ayrıca bu
tapınakta aynı anda 2 bin 500 kişi
ibadet yapabilmekte.

Ulusal Tiyatro
(Pekin – Çin)

Mimarisi ile herkesin dikkatini
çeken, Tian’anmen Meyda-
nı’ndaki Pekin Ulusal Tiyatrosu
2007 yılının temmuz ayında açıl-
mıştır. Havalimanı tasarımları ile
tanınan, École des Beaux-Arts
eğitimli, ünlü Fransız mimar Paul

Andreu ta-
rafından
yapılmış-
tır. 6500
koltuk
kapasi-
teli, 200
bin
metre-
karelik
alana ya-
yılan bu
sanat mer-
kezinin dışı, ti-
tanyumla
kaplanmış camdan
oluşmaktadır. Dışarıdan
baktığınızda adeta bir yumurtayı
andıran bu yapının etrafı ise yapay
bir göletle çevrilmiştir. Yapıya
ulaşabilmek için gölün altındaki
koridordan geçmeniz gerekmek-
tedir.

Guggenheim Müzesi
(Bilbao – İspanya)

İspanya’nın Bilbao şehrinde
bulunan Guggenheim Modern
Sanat Müzesi 11.000 m2 alana ya-
yılmaktadır. Bir kağıda benzer şe-

kilde yapı-
lan müze
duvar-
ları kıv-
rımlı
biçim-
dedir.
Müze,
Bilbao
şehir

merke-
zinde,

Nervión
Nehri’nin ke-

narında bulun-
maktadır. Pritzker

Mimarlık Ödülü sahibi
mimar Frank Gehry tarafından ta-
sarlanmıştır ve yapımı 1997 yı-
lında tamamlanmıştır. Bu bina
dekonstrüksiyon tarzı stilde inşa
edilmiştir. Müzenin yıllık konuk
sayısı 1 milyon civarındadır.

30 St Mary Axe
(Londra)

Londra’nın merkez bölgesinde
bulunan 30 St Mary Axe Lon-
dra’nın simgeleşmiş yapılarından
biridir. Yapımı 2003 Aralık ayında

bitmesine rağmen 2004 Mayıs
ayında açılışı yapılmıştır. 40 katlı
180 metre uzunluğunda olan bina
baltık gemi ve gemi bilgileri satan
bir firma tarafından yaptırılmıştır.
Ünlü mimar Norman Foster tara-
fından inşa edilmiştir. Binada
7429 adet geri dönüşümlü cam
kullanılmıştır.

MoPop
(Seattle – Amerika)

Seattle’da 2000 yılında açılmış
müzik müzesi MoPop (Museum
Of Pop Culture) De-
konstrüktivizmin
öncülerinden
biri olan ünlü
mimar
Frank
Gehry

tarafından tasarlanmış. Bina 21
binin üzerinde alüminyum ve pas-
lanmaz çelikle kaplanmış. Frank
O. Gehry müzeyi tasarladığında,
Rock N Roll deneyimini çağrıştı-
ran bir yapı oluşturmak istemiş.
Birkaç gitar satın almış, parçala-
mış ve bunları yapı taşları olarak

kullanmış.

Ribbon Şapeli
(Japonya)

Japonya, Hiroşima’da bulunan
Onomichi otelinin harika bahçele-
rinden olan Bella Vista Sakaiga-
hama’da yer almaktadır. Japonya
iç denizinin panoramik manzara-
sına sahip bir tepede bulunan ve
iki spiral merdivene sahip benzeri
görülmemiş kompozisyon kullanı-
lan bir yapıdır. İki spiral, 15,4
metrelik zirvesinde tek bir kurdele
oluşturmak için kesintisiz bir şe-

kilde birbirine bağlanmak-
tadır. Ribbon Şapeli,

nikah salonu olarak
kullanılmaktadır.

Estetik mi-
marisi ve farklı-

lıklarıyla herkesin
mutlaka gezip gör-
mesi gereken mi-
mari şaheserleri
sizler için derle-

dik.

30 St Mary Axe - İngiltere MoPop - AmerikaGuggenheim Müzesi - İspanya

Lotus Tapınağı - Hindistan
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Geçtiğimiz günlerde Meteo-
roloji Genel Müdürü İsmail
Güneş’in “asit yağmurları”

ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamala-
rın ardından, konunun İzmir aya-
ğıyla ilgili Ben HABER’e
açıklamalarda bulunan Meteoro-
loji 2. Bölge Müdürü Dr. Mehmet
Latif Gültekin, İzmirlilere deyim
yerindeyse rahat bir nefes aldırdı.

Asit yağmurlarıyla ilgili detaylı
bilgi veren Gültekin, “Asit yağ-
muru, asidik kimyasalların yağ-
mur, kar, sis, çiy veya kuru

parçacıklar halinde yeryüzüne
düşmesine verilen isimdir. Kar-
bondioksit çıkarıldıktan sonra da-
mıtılmış su, nötr pH 7'ye sahiptir.
Bitkiler, suda yaşayan hayvanlar
ve altyapı üzerinde zararlı etkileri
olabilir. Asit yağmuru, asit üret-
mek için atmosferdeki su mole-
külleri ile reaksiyona giren kükürt

dioksit ve azot oksit emisyonların-
dan kaynaklanır” dedi.

Türkiye’deki yağış örneklem
noktalarından birinin İzmir’de ol-
duğunu belirten Gültekin, “2011
yılında İzmir Limontepe Meteo-
roloji Radar Sahası’na bir adet
yağış örneklem cihazı kurulmuş
olup 30 Temmuz 2011 tarihinde

ilk yağış örneği alınarak asit yağ-
murları çalışmalarına başlandı. İz-
mir'de yapılan ölçümlerde yağış
örneklerinin özellikle kış ayla-
rında bazen asit yağmuru sınır de-
ğerlerinde olduğu görülmekle
beraber, genel olarak asit yağ-
muru etkisi sıklıkla görülmemek-
tedir.

Bölgemizde kuzeye doğru gi-
dildikçe asit yağmurlarının etkisi
ve sıklığının arttığı görülüyor. Ör-
neğin Balıkesir çevrelerinde özel-
likle Aralık ve Ocak aylarında
yağmur suyunun pH değeri kritik
değer olan 5'in altına daha sıklıkla
indiği görülmektedir” diye ko-
nuştu.

EGE DAHA DA
ISINDI

2017 yılı sıcak bir yıl olarak ka-
yıtlara geçti. Meteoroloji 2. Bölge
Müdürlüğüne bağlı 5 ilde İzmir il
merkezi hariç bütün merkezlerde
(Çanakkale, Balıkesir, Manisa,
Aydın il merkezi ile pek çok ilçe
merkezlerinde) tüm zamanların
en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı.
Ege Bölgesi’nin 2017 yılı aylık or-
talama sıcaklıkları Ocak ve Ekim
aylarında normallerinin altında,
Mayıs ve Kasım aylarında normal-
ler civarında, diğer aylarda ise
normallerinin üzerinde gerçekleş-
miştir.

YAĞIŞ, MEVSİM
NORMALLERİNDE

İzmir'de 2017-2018 yılı alansal
yağışların 1 Ekim 2017 - 20 Mart
2018 aralığında normallere göre
yüzde 3,9 azalırken bir önceki
yağış yılının (2016-2017) aynı dö-
nemine göre yüzde 1 arttığı görül-
mektedir. Ege Bölgesi’nde sadece
Çanakkale mevsim normalleri
üzerinde yağış almıştır.

EN FAZLA
MUĞLA’DA

Ege Bölgesi’nde 2017 yılı Ocak,
Mayıs, Haziran, Ağustos ve Ekim
aylarında normallerinin üzerinde,
diğer aylarda normallerinin altında
yağış kaydedilmiştir. Bu bölgemizde
de Şubat ayı yağışları normallerinin
oldukça altında gerçekleşmiştir. Ege
Bölgesi’nde en fazla yağış 765.0 mm
ile Muğla’da, en az yağış 428.3 mm
ile Afyonkarahisar’da kaydedilmiş-
tir .

İzmir’in meteoroloji
haritasını çıkaran 2.
Bölge Müdürü Dr.
Mehmet Latif Gül-
tekin, sıcaklıkların
ve yağışların genel
anlamda mevsim
normallerinde sey-
rettiğini söyledi ve
ekledi: İzmir’de
yağış örneklerinin
özellikle kış ayla-
rında bazen asit
yağmuru sınır de-
ğerlerinde olduğu
söylenebilir ancak
genel olarak
asit yağmuru
etkisi sıklıkla
görülmemektedir.
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Evrensel Çocuk Müzesi’ne 
200 BİN ZİYARETÇİ

Karşıyaka Belediyesi tarafından hizmete açılan, Türkiye’nin
ilk ‘Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ 200 bin ziya-
retçi sayısına ulaştı. İzmir ve farklı kentlerden yüzlerce okul
müzeye geziler düzenledi. 

Geçtiğimiz Eylül ayında kapıla-
rını açan Karşıyaka Belediyesi
Evrensel Çocuk Müzesi ve

Eğitim Kampüsü, bölgenin yeni
çekim merkezi haline geldi. Mavişe-
hir Caher Dudayev Bulvarı üzerinde
yer alan müze; dev dinozor maket-
leri, çeşitli hayvan replikaları, bilimle
eğlenceyi buluşturan sergi ve eğitim
alanlarıyla büyük beğeni kazandı.
Haftanın her günü açık olan müzeyi
6 ayda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret
etti. 

Urla’dan Bergama’ya, Torba-
lı’dan Kemalpaşa’ya kadar İzmir’in
dört bir yanındaki okullar ile Balıke-
sir, Muğla, Samsun, Ordu ve Aydın
gibi kentlerdeki çeşitli eğitim kurum-
ları da müzeye geziler düzenledi.
Toplam konuk okul sayısı 500’ü aştı.
Müzeyi ziyaret etmek isteyenlerin, 0
232 324 63 43 numaralı telefondan

detaylı bilgi alabileceği belirtildi. 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hü-

seyin Mutlu Akpınar, “Bizim temel
hedefimiz; üretken, farkındalığı ge-
lişmiş, değer sahibi, soran-sorgula-
yan, aydınlık nesiller yetişmesine
hizmet edebilmektir. Türkiye’de ilk
olan Karşıyaka Evrensel Çocuk Mü-
zesi ve Eğitim Kampüsü de bu anla-
yışımızın en güzel eseridir. Attığımız
her adımda çocuklarımızın ve gençle-
rimizin geleceğini düşünmeye devam
edeceğiz" dedi.

BİLİM,:EĞİTİM:
VE:EĞLENCE:BİR:ARADA
• 7 bin 200 metrekare arazi üze-

rinde inşa kampüs; çocukların yaşa-
yarak ve keşfederek, ‘anlamlı
öğrenme’ imkanı bulacağı bir proje
olarak tasarlandı.

• Paleontoloji adasında 15 adet
dinozor replikası ve fosil kazı alanı,

entomoloji adasında böcek replika-
ları ve böcek otelleri, biyolojik gölet,
sinevizyon salonu, küçültülmüş in-
şaat makineleri ve eğitim alanları
oluşturuldu.

• Yardımseverlik, dostluk, doğ-
ruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve
hoşgörü gibi evrensel değerlerin an-
latıldığı sergi alanları hazırlandı. 

• Kampüs içerisinde ayrıca okul
grupları için piknik alanı, etkinlik, ti-
yatro ve gösteriler için bir sahne, res-
toran, büfe, hediyelik eşya ve
fotoğrafçı dükkanları da yer aldı.

• Kampüsün kadrosuna; disiplin-
ler arası eğitimin sağlanabilmesi
amacıyla, paleontologlar, biyologlar,
fizik pedagogları, sosyologlar, aile-
çocuk danışma rehberi, müze rehber-
leri gibi birçok alandan eğitmen dahil
edildi. Akademisyenlerin yer aldığı
bir de Bilim Kurulu oluşturuldu.

Karşıyaka’nın Filizleri 650 öğrenciye ulaştı
Karşıyaka:Belediyesi:tarafından:başla-

tılan:ve:kısa:sürede:Türkiye'nin:en:önemli
sosyal:sorumluluk:projelerinden:biri:olan
Karşıyaka'nın:Filizleri’nden:burs:alan:öğ-
renci:sayısı,:3:yılda:650’ye:ulaştı.:Başta
apartmanlar:ve:siteler:olmak:üzere,:taksi:ve
dolmuş:şoförleri,:sivil:toplum:kuruluşları,
esnaflar,:muhtarlar,:meclis:üyeleri,:belediye
çalışanları:ve:duyarlı:vatandaşlardan:sağ-
lanan:desteğin:her:geçen:gün:büyümesi
mutluluk:yarattı.:

Karşıyaka:Belediye:Başkanı:Hüseyin
Mutlu:Akpınar,:"Belediyelerin:görevi:sa-
dece:yol:ve:kaldırım:yapmak:değildir.:Bizim
en:önemli:projemiz,:-toplumsal:dayanışma
ile-:ihtiyaç:sahibi:üniversitelilere:burs:ver-
mektir.:Bağışçılarımıza:bu:anlamda:min-
nettarız:ancak:yetmez.:Daha:fazla
destekçimiz:olursa,:binlerce:öğrencimize
daha:burs:verebiliriz.:Bunun:için:mücadele
ediyoruz.:‘Ben:Karşıyakalıyım':diyen:herkes
bu:duvara:bir:tuğla:koymalı":dedi.

Modern havuza büyük ilgi
Karşıyaka’nın yarı olimpik ölçülerdeki ilk

kapalı yüzme tesisi olan Karşıyaka Belediyesi
Yüzme Havuzu, hem çocukların hem de yetiş-
kinlerin büyük beğenisini kazandı. Tesiste 7
bin özel ders öğrencisi düzenli kurslara devam
ederken, 13 bin spor okulu öğrencisi de yüz-
menin keyfini doyasıya yaşadı. Abone sayısı,
Temmuz ayından bugüne 400’ü aştı. Havuz-
dan onlarca özel engelli sporcu da faydalandı.
Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl
Spor Salonu’nun ön tarafında yer alan tesiste,
yüzme ve su topu takımları da antrenman
yapma imkanına kavuştu. Havuzda, çocuk ve
yetişkinlere yönelik yüzme kursları sürerken,
önümüzdeki süreçte, bedensel engelli birey-
lere yönelik yüzme kursları da düzenlenecek. 

Bu
 e

dit
ör

ye
l b

ir 
ça

lış
m

ad
ır.



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 21

2131.03.2018 yerel HABER

Dünyada uluslararası seyahat eden kişi sa-
yısı her geçen gün artarak 1.3 milyarı
geçmiştir. 2030 yılında 2 milyara yakla-

şacağı tahmin ediliyor. Turizmde toplam harca-
nan rakam ise, 1.5 trilyon dolar civarında
tahmin ediliyor.

Türkiye’ye, 2017 yılında 32,4 milyon turist
gelmesine rağmen, gelir önceki yıllara göre
azalmıştır. Görülüyor ki turizm kalitesinde düşüş
olmuş, misafir profili olarak kısıtlı bütçeli turist
gelmeye başlamıştır. Türkiye’den yurtdışına
2017 yılında 9 milyon 440 bin yerli turist çık-
mış bulunmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken, son 10 yılda tu-
rizmde kaliteli turist sayısındaki azalmadır. Ne-
denlerden biri turistin önceden geldiği, farklı
gördüğü, gezdiği yerleri tekrar ziyaret etmeme-
sidir. Dünyanın en mükemmel tarihi kültürel
varlıklarına, tarım çeşitliliğine, termal ve doğa
güzelliklerine sahip olmamıza rağmen turistik
bölgelerimizdeki imar kirliliğini önleyemediği-
miz ve turizm bölgelerimizde, sosyal yaşam
alanlarını güzel hale getiremediğimiz için gelen
turistin tekrarı olmamaktadır.

Gerçek olan şu ki sanat ve görsel güzelliği
olmayan yerde turist mutlu olmamaktadır.
Diğer ülkelerde sadece müze ziyareti yapan kişi
sayısı 105 milyondur. Louvre Müzesi’nde Da
Vinci’nin “Mona Lisa” tablosunu saatte 1.500
kişi yılda 7,5 milyon kişi ziyaret etmekte. Hin-
distan Tac Mahal’i günde 45.000 ziyaretçi ile
sınırlandırılmış durumdadır ve yılda 16.5 mil-
yona yakın ziyaretçi gelmektedir. Ülkemizde
birbirinden değerli nice kültürel değerlerimizin
olmasına rağmen ziyaretçi sayısını artıramadığı-
mız bir gerçek. İspanya eski 3 ve 4 yıldızlı otel-
leriyle yıllık 87 milyar Euro kazanıyor.
Yunanistan’ın Mykonos Adası’nın 3 günlük
cruise gemi geliri Bodrum ve Kuşadası’nın yıllık
gelirine eşdeğer olmaktadır. Bu örnekler bizim
turizmde önemli reformlar yapmamızın gerekti-
ğini gösteriyor.

BODRUM’UN 1 YILDA
YAPTIĞINI MYKONOS
1 GÜNDE YAPIYOR

Mykonos Adası, son iki yılda yapmış olduğu
turizm kalkınma projeleri ile Avrupa'nın deniz
ve eğlence turizmi üzerine bir numara sayılan
İspanya'nın İbiza Adası'na tam 1.3 milyonluk
fark atarak liderliğe yükselmiştir. Bu yüzden
Mykonos, hem Yunanistan'ın hem de tüm Av-
rupa ülkelerinin en çok sahil ve eğlence turizmi
gelirine sahip 1 numaralı turizm kentidir. Öyle
ki yaz sezonu dediğimiz 1 Mayıs-1 Kasım tarih-
leri arasında Santorini haftalık 60 yolcu gemisi
ortalaması ile giderken Mykonos Adası günlük
14 yolcu gemisi ile rekora gitti. Mykonos sa-
dece Cruise Gemisi turizminde Kuşadası'nın bir
yılda yaptığı turist kazancını yalnızca 2 günde
yapıyor, Bodrum'un bir yılda yaptığını ise sa-
dece 1 günde yapıyor! Şimdi dünya turizmin-
deki marka kent olan Mykonos'un proje
ekibine şöyle bir dikkatlice bakmanızı istiyorum,
yaş ortalaması 26 ve ekipte yalnızca 3 tane tu-
rizm eğitimi alan uzman var. Diğerleri uluslar-
arası ilişkiler, hukuk, psikoloji, sosyoloji, tarih
ve felsefe gibi farklı branşlardan mezun olanlar.
İşte bu farklı branşlardaki kişiler turizme stratejik
destek sağlıyorlar. Örneğin uluslararası ilişkiler
ve hukuk, ülkeler arasındaki yasal boşlukları de-
ğerlendirmemizi sağlıyor. Psikoloji ve sosyoloji
dünyanın hem batısına hem doğusuna farklı
algı yönetimleri uygulayarak tanıtım yapmamızı
ve bu sayede insanları çekmemizi sağlıyor.
Tarih ve felsefe ise deniz, sahil ve eğlence tu-
rizmi haricinde kültür ve inanç turizmine önem
veren kitleleri buraya getirmemizde etkili olu-
yor. Turizm, dünyanın diğer önemli turizm
kentlerinde de bu şekilde bilimsel uygulamalarla
yapılıyor. Ayrıca turizm haricinde diğer branş-
lardan mezun olan arkadaşlarımız da bu sek-
törde hiç bekletilmeden kolayca iş sahibi
olabiliyor...

Şimdi bir de ülkemiz ile kıyaslama yapalım.
Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Antalya
ve Alanya'da bulunan turizm tanıtım gruplarına,
Turizmciler Birliği Odalarına şöyle kısaca bir
bakalım. Mykonos gibi tasarım ürünü olan bir
adayı projelendiren beyin takımı dediğimiz üye-
ler gibi kaç tane mimar, şehir tasarımcısı, sos-
yolog bulunmakta? Hemen hemen hiç yok...
Düşünün ki birçoğunda İngilizce bir maile
cevap verebilecek kalifiyede personel yok. Bu
yüzden zekaları zehir gibi çalışan, her projede
beyin fırtınaları koparan bu çocukların yanına
yaklaşamıyoruz. Bu yüzden Bodrum'un bir yılda
yaptığını bu çocuklar 1 günde yapıyorlar.

Turizmde atılım yapmamız için Turizm Ba-
kanlığımızın, belediye başkanlarımızın, işletme

sahiplerinin ve turizm birliklerinin ortak çözüm
bulmaları şart. Türkiye birbirinden güzel turizm
tesislerine sahiptir. Bu nedenle çözüm otel
içinde değil otel dışında, görsel güzellikleri olan,
sanatsal değerleriyle mimarisi güzel sokaklarıyla
kafeler, parklar bahçeler yaratmalıyız ve turisti
otel dışında mutlu etmeliyiz.

Türkiye’nin turizmini, deniz, kum, güneş
anlayışından çıkarıp, çeşitlendirerek sunmalıyız.
Toplumları birbirine yakınlaştıran ve merak
uyandıran kültürel tarihin önemini kavramalı,
bunun turizmde vazgeçilmez bir gerçek oldu-
ğunu anlamalıyız. Komşumuz Yunanistan’ın
adalarında uyguladığı başarılı Turizm Stratejik
Planları iyi incelenmelidir. Turizmde atılım ve
iyi bir gelir elde etmek istiyorsak kesinlikle Tu-
rizmin Stratejik Planlarını acilen yapmalıyız, uy-
gulamalıyız.

Turizmde Yapamadıklarımız...YÜCEL OKUTUR

info@dalyanresort.com
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