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23 NİSAN 2018 SAYI: 69

HER ne kadar, “AK Parti-
MHP ittifakı dışında bir itti-
fak daha yapılması zor”
dense de, sandıkta bir ittifak
olacak. Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde CHP’liler san-
dıkta bir ittifak daha yapa-
cak; oylarını İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener’e
verecek. EROL YARAŞ 3’TE

YARAŞ’TAN, 24 HAZİRAN TAHMİNİ:

MUHALEFET DE
İTTİFAK YAPACAK

İLK OLARAK, 23.06.2017’DE YAZDI
18 NİSAN’DA ilk olarak MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin istemiyle
gündeme gelen ‘erken seçim’, ülke gün-
demine bomba gibi düştü. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 24
Haziran’da Türkiye’nin sandığa gide-
ceğini açıkladı. BEN Haber okuyucuları
ise, erken seçimin olacağından 23 Mayıs
2017 tarihinde haberdardı. Habercilikte
yine fark yaratan BEN Haber, gündemin
nabzını tutmaya devam edecek... 5’DE

BEN HABER OKUYUCULARI İÇİN ‘ERKEN SEÇİM’ SÜRPRİZ OLMADI

İstanbul, ‘İzmir Modeli’ne geçti
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu’nun kentte uyguladığı
dönüşümde ‘İzmir Modeli’, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talima-
tıyla artık İstanbul’da uygulanacak.
HAMDİ TÜRKMEN 9’DA

‘AB İlerleme Raporu’ ve Türkiye Doğru nefes, ‘hayat’ demek
NEFES sadece havanın alınıp verilmesi
değil, hayatın temel devinimidir. Çoğu kişi
kısıtlı nefes aldığının farkında bile değil...
Yetersiz oksijen; beynin, kalbin ve sinir sis-
teminin kısıtlı çalışmasını sağlar.
YELDA ÇETİNER 7’DE

YENİ yaşına yenilenen
yüzüyle giren BEN TV

artık daha etkin ve daha
teknolojik. Kent gündeminden
ekonomiye, siyasetten spor
haberlerine kadar tüm haber-
leri ‘BEN’den okuyun... 11’DE

İZMIR’DEKI belediyelerin düzen-
lediği festivaller, kent ekonomisine
büyük katkı koyuyor. Festivallerin
yapıldığı bölgede
esnafın kazancı
artıyor. Sadece
Alaçatı ve
Bayındır’da
düzenlenen
etkinliklerin
geliri, 30 mil-
yon liranın
üzerinde. 9’DA

CİNSİYET eşitliği, ülkede tam an-
lamıyla kavranamamış olsa da,
İzmir’de bu durum biraz farklı.
Borsa Başkanı Kestelli, “Kentimiz
bu anlamda ayrıcalıklı” derken,
İZİKAD Başkanı Serter de, “Burada
rol model kadın çok” diyor. 8’DE

DOLARIN sürekli olarak
değer artışı görülen bir
durum ancak bu eğimin
iniş-çıkış halinde
seyretmesi, sanayicinin
gözünü korkutuyor. Esen,
“Sanayici yatırım yapmak-
tan kaçıyor. Küçük adımlar
atıyor” dedi. 7’DE

İZMİRLİ ihracatçının yüzü
Hava Kargo ile güldü. 226
destinasyona uçuşlar
başladı. İzmir’den direkt
İsrail ve Kuveyt’e de mal
gönderilebiliyor. Tuğhan,
“50. sıradan 3. sıraya yük-
seldik” dedi. 8’DE

Yeditepe
Lojistik’in
Yönetim
Kurulu
Başkanı

Alp
Tuğhan

BAŞKAN Sema
Pekdaş’ın özveriyle
üzerinde durduğu
projelerde temeller
bir bir atılıyor. 10’DA

BU FESTİVALLER
‘MİLYON’LUK

İzmir’de kadının
adı da yetkisi de var!

KONAK, PROJELERİNİ
HAYATA GEÇİRİYOR

1926 YILINDA ilk kez kut-
lanan 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’na
büyük önem verenMustafa
Kemal Atatürk, bu bayramı
sadece çocuklara değil, tüm
millete adadı. 23 Nisan
sadece bir kutlama değil, aynı
zamanda bir ‘ruh’tu... 11’DE

23 Nisan, ‘ulusal
egemenlik’ demek!

BIZ SOYLEMISTIK

yaşında7

ÖNÜMÜZDEKİ
günlerde plajlar cıvıl
cıvıl olmaya başlaya-
cak. Bu yıl moda olan
bikini ve öne çıkan
renk tonlarına
göz atın. 2’DE

2018 YAZININ
PLAJ MODASI

�� İYİ Parti ile ilgili son gelişmeleri nasıl değerlendiriyor-

sunuz?
İlk başta yeni bir parti kurulacak deniyordu. Ağustos

ayında Fuar’da Aziz Kocaoğlu’na da bu soruyu sormuştum.

Artık herkes tarafından konuşulan, bütün siyasetçilerin

kabul ettiği bir şey var, o da; İYİ Parti’nin toplumda karşılı-

ğını bulduğu… Ama kimisine göre yüzde 20, kimisine göre

yüzde 10… Daha adının bile konmadığı dönemlerde yüzde

10’lardan bahsedilen bir parti; kurulduktan sonra, en taraflı

anketlerde bile 11-12 gösteriliyor. Tarafsız anketlerde de

yüzde 16’nın üzerine çıkan rakamlar var. Daha önümüzde

1,5 yıllık bir süre varken, kuruluş aşamasında bu potansi-

yelde karşılık gören bir parti, herhalde ikinci parti CHP’nin

yerini alabilecek bir konuma tırmanabilir. Bu parti, her

zaman söylediğimiz gibi her kesimden oy alacak gibi görü-

nüyor. Ama özellikle kıyı kesimlerde CHP’ye darbe vuracak.

Anadolu’da da AK Parti’den belli oranda oy alacak. Bu, Ka-

radeniz’de de aynı şekilde… Bu partiden en büyük zararı

görecek olan da MHP… MHP, taraflı tarafsız bütün anket-

lerde baraj altı. MHP’de siyaset yapan isimlerin şuanda İYİ

arti’ye geçmek istemelerinin sebebi de bu. Fakat o nok-

ada İYİ Parti çok güzel bir strateji götürüyor. Bütün bu

MHP imajı verecek isimleri kendinden uzak tutmaya çalışı-

yor. Çünkü Akşener ve ekibi bu partiye MHP damgası vurul-

masını istemiyor. Mesela İzmir… İl başkanlığına Yıldırım

Ulupınar getirildi. Aynı şekilde Ankara ve İstanbul’da da

gelen il başkanları merkez sağ kökenli. Ben inanıyorum ki

İYİ Parti 81 ildeki oluşumunu gerçekleştirdiği zaman şu

imajı verecek; “Biz merkez sağdaki bir partiyiz. Bizde sosyal

demokrat da var, ANAP eğilimi de var, DYP de var, milliyet-

çilik de var, muhafazakarlık da var. Biz Türkiye’nin yeni

‘şemsiye partisi’yiz” diyecekler. Bu yüzden hep şunu iddia

ediyorum; bana göre genel seçimin 2018’in temmuz ayın-

dan sonraki bir tarihte yapılacağını düşünüyorum.

İYİ PARTİ CHP’NİN YERİNİ ALABİLİR

Kemal
Kılıçdaroğlu

Meral
Akşener

� Sizce 2017 nasıl geçti? Hem sektörel açıdan hem de genel

olarak değerlendirdiğinizde neler söylersiniz?
Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de sıkıntılar

vardı. Bugün baktığımızda gazetelerde hiç ummadığımız
köşe yazarları, editörler işlerinden ayrılıyorlar. Herkes şu-

anda 2018’in ne getireceğini göremediği için birtakım tasar-

ruf tedbirleri adı altında ne yapacağını düşünüyor. Çünkü

Türkiye her dakika her şeyi yaşayabilen bir ülke olduğu için

herkes 2018’e tedirginlik içinde giriyor.� 2018 ile ilgili beklentileriniz nedir?2018’de umarım bu düşündüğümüz kara tablolar yaşan-

maz. Türkiye özellikle ekonomik anlamda daha rahatlar.

Bugün birçok parti erken seçimi dile getiriyor, ki ben bunu

çok uzun zaman önce söylemiştim, 2018’de hala erken
seçim olacağına inananlardanım. Çok sürprizlere açık bir

2018 bizi bekliyor.

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

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

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

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

İLK SİNYALİNİ YİNE

BAHÇELİ VERECEK

2018’DE SEÇİM OLABİLİR
� 2019’dan önce bir erken seçim bekliyor musunuz?
Sayın Erdoğan devamlı 2019’u işaret ederek yoluna devam edi-

yor. Ancak şu bilinir ki siyasette hiçbir şey kesin değildir. Ben bu
bakımdan dolayı başta ekonomi olmak üzere, komşularla ilişkilerin
etrafındaki konjonktürün getireceği değişikliklerle ve tabii ki siyaset-
teki gelişmelerle, ki kulislerde konuşulan merkez sağda yeni bir parti
oluşursa bununla birlikte ben bir baskın seçimin olabileceğini öngö-
rüyorum. Bu seçim de 2018’in başlarında olabilir.

�

?
Daha önce 7 defa daha yapılmak istenmişse kimse bu

işte pes edildiğini düşünmez. Ama bu Türkiye’ye yapılacak
en büyük kötülüklerden bir tanesidir. 

Örneğin eskiden dünyanın en güzel pamuklarını yetişti-
ren Türkiye bugün pamuk ithal eden bir ülke konumuna
geldi. Geçmişte en lezzetli etleri yiyen ülkeydik biz. Ama ne
yazık ki ANAP döneminden beri uygulanan yanlış politika-
lardan dolayı şu anda et ithal eden ülke konumundayız.
Hayvancılık neredeyse öldü. Sütte de yeni düzenlemelere
gidiliyor. Küçük üreticiler ortadan kalkacak. Son olarak da
zeytinle uğraşılıyor. Şimdi ben başından beri şunu savunu-
yorum; bugün organize sanayi bölgeleri Türkiye’nin en
verimli topraklarına yapılmıştır. Bana göre bu Türkiye’ye
yapılan en büyük ihanettir. O topraklar için gelecek kuşak-
lar bizden hesap soracak.

Bugün dünyaca ünlü Kemalpaşa kirazının yetiştiği ilçe-
deki verimli tarım topraklarına biz fabrikalar yaptık. Şimdi
o toprakların milyonlarca yılda oluştuğunu düşünürseniz
biz o toprakları 10-20 yılda betona çevirdik. Şimdi aynı top-
raklardaki zeytinlik alanlara madenler açmak istiyoruz veya
sanayi bölgeleri kurmaya çalışıyoruz. Bana göre bu
Türkiye’ye yapılmak istenen en büyük kötülüktür. Umarım
bundan sonra bunun teşebbüsü olmaz. 

TÜRKİYE’YE YAPILMAK
İSTENEN EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

BEN BU STADI 
İSTİYORUM 
KARDEŞİM

FACİAYA NEDEN OLUR

Geçtiğimiz yıl, yazarımız Erol Yaraş siyasetin ipuçlarını birleştirerek, “Erken seçim olacak, bu
kararı ilk Devlet Bahçeli açıklayacak” diye yazmıştı... Türkiye, 24 Haziran’da sandığa gidiyor

Esen: Kur endişesinden dolayı sanayici
büyük adım atamıyor. Adımlar küçülüyor ‘Hava Kargo’ ile uçuşa geçen İzmir, 5 yılda 50. sıradan

3. sıraya yükseldi; 226 destinasyona da uçuş başladı

10.11.2017’deDyayımlananDgazetem-
izde,DgenelDseçiminD2018’inDTemmuz
ayındaDyapılacağınınDaltıDçiziliyor.

23.06.2017

Yaraş,D“ErkenDseçimDbekliyor
musunuz?”Dsorusuna,D“2018’de
erkenDseçimiDyaşayacağız”Ddiyor.

BENDHaber’inD67.Dsayısında,
erkenDseçiminDilkDsinyalinin
Bahçeli’denDgeleceğiDyazıyor.

Vaatlerin değil 
değerlerin seçimi
EgeDÜniversitesi’nden
SiyasetDBilimciDProf.DDr.
TanjuDTosun,D24DHazi-
ran’dakiDyapılacak
seçimiDyorumladı,D“Bu
seçimDvaatlerinDdeğil,
değerlerinDönDplanda
olacağıDbirDseçimDola-
cak”DdiyeDkonuştu.D13’DE

“CHP’de ön seçim
başka bahara”

ANNELİK
KAYGILI AMA 
KORKMAYIN

ANNELİK
KAYGILI AMA 
KORKMAYIN

ANNELİK
KAYGILI AMA 
KORKMAYIN

ANNELİK
KAYGILI AMA 
KORKMAYIN

ANNELİK
KAYGILI AMA 
KORKMAYIN

Sanayici yatırım
için çekiniyor İzmir’in ihracatı

artık uçuyor!
İzmir’in ihracatı

artık uçuyor!
İzmir’in ihracatı

artık uçuyor!
İzmir’in ihracatı

artık uçuyor!
İzmir’in ihracatı

artık uçuyor!

Telcioğlu: Ani
yükseliş, bize
zarar veriyor

“2018’deDerkenDseçimDolacağına
inanıyorum”

Tarih:D31.12.2017

ANNELİK
KAYGILI AMA 
KORKMAYIN

4’DE

1959’DANDberi bitmeyen bir Avrupa Birliği
müracaatımız var. AB Komisyonu, 2018 ra-
porunu iki yıllık değerlendirmeleri içerecek
şekilde verdi. Her açılan fasıl, AB ile ilgili
sürecin olumlu olduğunun göstergesi.  
İBRAHİM ATİLLA ACAR 14’DE

İzmir’in ihracatı
artık uçuyor!

SAYFA 7’DE

13’DEIIşşıınnssuuDD
KKeesstteellllii

HHuurriiyyee
SSeerrtteerr

SS..DDBBeenncciikk
KKaannggaall

SSeemmaa
PPeekkddaaşş

SSaalliihh
EEsseenn

TTaannjjuu
TToossuunn

DÖVİZ KURLARININ DALGALI SEYRETMESİNDEN DOLAYI, İŞ DÜNYASI TEDİRGİN
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2018 yazında moda olan bikini modelleri ve renk tonla-
rıyla plajlarda boy göstermek istiyorsanız; önerileri-
mize bir göz atın! BEN Haber, bu yaz sahillerdeki

modayı sizler için araştırdı...

Geçmişi yansıtan yüksek bel
Yüksek bel modası, uzun zamandır yerini koruyor... Pan-

tolon ve eteklerde olduğu gibi bikinilerde de bu yaz yüksek
bel trend olacak. Ayrıca bel bölgesinde fazlalık olan kadınlar
için de adeta bir kurtarıcı!

Bikinilerde romantik fırfırlar
Özellikle 50'li yıllarda çok moda olan mayo ve bikini

kalıpları üzerine fırfırlar eklenerek, romantik ve zarif gö-
rüntüler elde ediliyor. Klasik görüntünün dışına çıkmak
isteyenler; bu kıvrımlı ve romantik bikinilerle
plajlarda fark yaratabilirler.

Floral desenler
Son yıllar en çok görmeye alıştığımız

kıyafetler ne diye sorsak; herhalde çiçek
desenli kıyafetler diyebiliriz… Floral de-
senler, bu yaz sahillerde en çok kullanı-
lacak desenlerden olacak.

Neon renkler
Neon renkler, son 4 yıldır hayatı-

mızda… Geçen yıl etkisi biraz azalsa da, bu
yaz yine raflarda yerini almaya başladı. Özel-
likle tek parça ve üzerinde slogan yazan mayo-
lar çok revaçta. Fiziğine güvenen kadınlar bu
mayo içinde harika görünecektir.

Her dem siyah
Yaz denilince cıvıl cıvıl renkler gözümüzde canlansa

da, siyah, her sezon kadınların en çok tercih ettiği
renk olmaya devam ediyor. Yine bu sene de
siyahı, sahillerde fazlasıyla göreceğiz.

Vazgeçilmez çizgiler
Çizgili desenler bu sene çok iddialı!

Bu bikinileri tercih ederken, vücudunuz-
daki fazlalıklara dikkat ederek seçim
yapmalısınız. Kalçanız geniş ise dikey
çizgiler daha doğru olacaktır.

PLAJLAR BU SENE
RENKLİ OLACAK!

Düğün; birbirini seven iki insa-
nın, ömür boyu bir yastığa baş
koymasını, eşe dosta, arka-
daşa ilan ettiği en mutlu
gündür. BEN Haber ola-
rak, evlenecek çiftler için
düğün konsepti fikirleri
derledik…

Tatil gibi...
Düğün gününü tatil

gibi geçirerek bütün yor-
gunluğunuzu atmaya ne
dersiniz?
Öncelikle denize yakın

küçük bir pansiyonu rezerve etme-
niz gerekiyor. Pansiyonun geniş bir
bahçeye sahip olmasına dikkat edin. Sabah
kahvaltısı, deniz keyfi, akşam saatlerinde yapı-
lacak düğüne hazırlık gibi aşamaları sevdikle-
rinizle birlikte neşe içinde geçirebilirsiniz!
Düğün akşamında ise sadece dans ederek en

güzel gününüzün tadını çıkarın.

Başrolde olun!
Dizi ve filmler, hayatı-

mızda büyük yer tutu-
yor... Peki en mutlu
gününüzde sevdiğiniz
karakterlere bürünmek
ister misiniz?
Örneğin; Game of

Thrones'un fantastik
dünyasındaki bir şatoda
Khaleesi ve Jon Snow gibi
evlenebilirsiniz!

Kumsal ve piknik
Kumsal düğünleri çok revaçta. Yumu-

şacık kumlarda çıplak ayakla dans etmek, bu
mutlu gününüzde size çok iyi gelecektir.
Son olarak; havaların ısınmasıyla akla

gelen ilk şey piknik yapmak değil mi? En mutlu
günümüzü piknik havasında da geçirebiliriz!

Bildiğiniz tüm düğünleri unutun

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com
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Kadir Çetinkaya soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey, Erol Yaraş’ın
yorumlarıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

“Türkiye’de, erken seçimi
dile getiren ilk gazeteci benim”

“Sandıkta bir
ittifak olacak”

“Liste çıkaracak sayıya
ulaşamadı, istifa etti”

� İzmir Ticaret Odası seçimlerini ge-
ride bıraktık. Seçime 12 saat kala, Ekrem
Demirtaş yarıştan çekildi. Bunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Önce, ‘Suyu bulandırmayalım’ diyo-
rum. CHP'liler de alet oluyorlar buna…
Çok temiz bir seçim yaşandı İzmir'de.
Mahmut Özgener ve ekibi, güzel bir ça-
lışma yaptı. ‘Değişim’ sloganı karşılığını
buldu. Ben bunu iki defa yazdım; eğer
Ekrem Bey’e, ‘Ankara baskısı’ denen
baskı yapılsaydı, seçimlere giremezdi,
sandığa giremezdi. Ekrem Bey, sandığa

girmeyi kabul etti. Sandıktan çıkamayınca, ‘Çok baskı ya-
pıldı’ dedi. O demese bile etrafı söylemeye başladı. CHP
buna çanak tuttu. ‘Neden çekildi’, o sorgulanmaya başladı.
Neden çekildi? Ekrem Demirtaş, liste çıkaracak sayıya ula-
şamadı. Çekilme gerekçesi bu. Ekrem Bey'in yıllarca, özür
dileyerek söylüyorum; meclise kazık atmış adamlarının
hepsi silindi gitti. Bu yüzden Ekrem Demirtaş çekildi.

� Yaklaşık 1 buçuk yıldır erken seçimden
bahsediyordunuz ve 24 Haziran’da Türkiye
sandığa gidecek. Bu konuda ne düşünüyorsu-
nuz?

Tevazu yapmayacağım. Çünkü bazen te-
vazunun, insanlara zarar verdiğini de görü-
rüm. Türkiye'de ilk erken seçimi dile getiren
gazeteci benim ve dolayısıyla da BEN Haber.
İlk 23.06.2017 tarihinde dile getirmişiz. O
güne baktığımızda, “2018'de seçim olabilir”
demişim ve o kadar iddialı laflar etmişim ki;
“Baskın seçimin olabileceğini düşünüyorum”
demişim… Daha sonra bu iddiamı, 10 Kasım
2017'de, daha sonra 31 Aralık 2017'de ve 31
Ocak 2018'de yinelemişim. Erken seçimin üs-
tüne basa basa bu ülkeye geleceğini ve bu
işin sinyalinin Devlet Bahçeli tarafından ve-
rileceğinin altını çizerek söylemişim. Baktı-
ğınız zaman bunlar; Türkiye'de ilk defa
dile getirilen konular ancak BEN Haber
okuyucularına hiç yabancı değil.

� MHP- AK Parti benzeri bir ittifak, diğer partiler adına
gerçekleşebilir mi? Ne düşünüyorsunuz?

Her ne kadar, “Artık CHP-İYİ Parti, CHP-Saadet
Partisi, Saadet Partisi-İYİ Parti'nin ittifak yapması zor-
laştı” dense de, vatandaş, bu partileri sandıkta ittifak ya-
pacak. İttifak nasıl olacak? CHP'nin iddialı bir aday
çıkarmaması üzerinden gidelim. Görünen Kemal Kılıçda-
roğlu aday gösterilmeyecek. Kılıçdaroğlu zaten parlamen-
ter sistemden yana. Partisinin başında TBMM'de olmak
istiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise,
“Cumhurbaşkanı adayıyım” diyor. Kazanacağından o
kadar emin ki; kendi partisinin başında Millet Meclisi’nde
olmayı düşünmüyor. Burada CHP'li seçmen sandıkta bir
ittifak yapacak. Milletvekilliği seçimlerinde CHP'liler,
CHP'li adaylara oy verecek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde
Akşener'e oy verecek. Kesinlikle böyle olacak. Diğer par-
tiler de kendi adaylarını çıkarsa, bu tabloda Tayyip Bey
kazanamıyor. Senaryonun öbür tarafına gelelim. İkinci
turda Kemal Bey'in ve muhalefetin üstünde durduğu bir
adayda birleşmesi gerçekleşebilir. Siyasetin geçmişine ba-
kıldığında; kıyı kesimdeki merkez sağcılar, hiç AK Parti'ye
oy vermedi. İstese de istemese de, CHP'ye oy verdi. Ama
bu kez kendi partilerine dönecekler. Onlara hitap eden
parti İYİ Parti. Aynı zamanda kıyı kesimindeki CHP'liler,
iktidar değişikliği istedikleri için, onlar da Akşener'e oy ve-
recekler. Kıyıda böylece ittifak yapıldı... Anadolu'da ise
mutlu olmayan merkez sağcılar, CHP'ye oy veremedikleri
için ister istemez AK Parti'ye veriyorlardı. Şimdi onların gi-
debileceği bir parti var. Bu tabloda baktığımız zaman; ikinci
turun kıran kırana geçeceğini görüyoruz. Akşener'i ikinci
turda daha yakın görüyorum.

“Sadece 6 gün yanıldım”
� Peki bu şartlarda, erken seçimin sonucu ne olur?

Biz kahin değiliz ama Türkiye'nin kodlarını iyi okuyabiliyor-

san, bunları zaten görüyorsun. Türkiye'de herkese sürpriz olabilir

ama bana değil. Çünkü 2017 Haziran'dan beri, “Temmuz'da erken

seçim olacak” diye söylüyorum. Yani 6 gün yanılmışım. Şimdi

bunu neden iddia ediyorum; iktidarın 2017'den itibaren zor günler

yaşadığını görüyorum. Hem ekonomik anlamda hem dışarıda

komşularıyla ilişkileri anlamında, hem de müttefikler ve müttefik

dışındaki iyi ilişkiler içinde olduğumuz ülkelerle... Bütün bunları

alt alta getirdiğiniz zaman; hükümetin 2018'in 6 veya 7. ayında tı-

kanacağını gördüm... Türkiye açısından çok ilginç formüllere ve

sonuçlara açık bir 60 gün yaşayacağız.

“Kolay olmayacak”

Bir hafta önce, “Vatan hainliğidir, ağzınıza almayacak-

sınız” diyeceksiniz, bir hafta sonra da, “Erken seçim zo-

runlu hale geldi” diyeceksiniz. İnsanlar ister istemez şu

anda sorguluyor, “Türkiye'de 10-15 günde ne oldu da, bir

şeyler değişti?”. Değişen birşey yoktu. AK Parti gidişatı

gördüğü için; hem ekonominin kötü gittiğini, hem de

dünya dengelerinin farklı şekilde değişmesinin getireceği

sıkıntıları; erken seçimi telaffuz etmeseler bile akıllarında

vardı. Bunu seslendiren Bahçeli oldu. Erken seçim aslında

AK Parti'nin çok işine geldi. Baskın bir seçimle, partiler ne

olduğunu anlamadan karşı karşıya kaldılar. Bu olay MHP

ve AK Parti'nin düşündüğü kadar kolay olmayacak.

“Ekrem Bey’i
‘ben’ egosu götürdü”
� 26 yıllık bir dönem bitti. Peki, Mahmut Özgener İZ-

TO’nun yeni döneminde ilk olarak nereden başlamalı?
Önce katılımcı olacak, Mahmut

Özgener bunu gösteriyor. Özgener'in
en önemli özelliklerinden biri katı-
lımcı bir politika izleyeceğini ve İz-
mir'in tüm dinamikleriyle ortak
çalışmalar yapacağını gayet net bir
şekilde deklare etmesi. Ekrem Bey’in
en büyük dezavantajlarından biri ka-
tılımcı biri değildi. İzmir dinamikle-
riyle de hiçbir zaman çalışma
yapmadı. Hep ‘ben’ egosu vardı, so-
nunda zaten ‘ben’ egosu onu gö-
türdü.
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Türkiye'nin ‘Akademisyen
Anne’ ismiyle tanıdığı, Ins-
tagram'daki 670 bin takipçi-

siyle adeta bir fenomen haline
gelen akademisyen Saniye Bencik
Kangal, Kitap Fuarı için geldiği
İzmir'de, BEN Haber okuyucuları
için ‘çocuk gelişimi’ konusunu an-
lattı.

3 saatlik imza gününün ardın-
dan, “Yorulmadınız mı?” soru-
suna “Bir üç saat olsa, yine devam
ederim.” diye karşılık veren ve her
okuyucusunu kurabiyeyle karşıla-
yan ‘Akademisyen Anne’ ile yaşa-
dığı serüveni konuştuk.

‘KORKMA’ SERİSİ
YAPTIM’

� ‘Korkma İyi Bir Annesin’ ki-
tabı bir fenomen haline geldi... Bir-
çok akademisyen üniversite içinde
kalmayı tercih ederken, siz sokağa
açıldınız. Bu tercihiniz nasıl ortaya
çıktı?

Benim çocuğum prematüre
doğdu. Anne olduktan sonra bü-
yütürken sıkıntılar yaşadık. Bu sü-
reçte akademik makalelerle
birlikte blog sayfalarını da oku-
maya başladım. Annelerin yazdık-
ları, duygularıma çok dokundu.
Akademik makaleler, biraz daha
sayılar ve istatistikler nedeniyle
soğuktur.

Blog sayfalarındaysa, “Sütüm
gelmedi diye sabahlara kadar ağ-
ladım” gibi ifadelerle karşılaştım.
Neden bu insanlara yönelik bir
şey yapmayayım düşüncesiyle yola
çıktım. Instagram sayfamı açtım.
Orada hanımlarımız için bir
‘Korkma’ serisi yaptım ve çok
büyük ilgi gördü. “Demek ki her-
kesin ne kadar ihtiyacı varmış”
diye düşündüm. Başlangıcın üs-
tünden 4 yıl geçti ve bu ‘Korkma’
serisi, kitaba bile adını verdi. El-

bette akademik çalışmalarım sü-
rüyor ama edinimlerimi olabildi-
ğince okurlarla da paylaşmaya
çalışıyorum.

� Siz sosyal medya fenomeni
misiniz?

Ben kendimi bir fenomen ola-
rak görmüyorum. Bana geliyorlar,
“Ünlüsün, meşhursun” falan diye
ama gerçekten kendimi öyle his-
setmiyorum. Fenomen olmadı-
ğımı söyleyince, “Kaç bin olunca
fenomen olacaksın?” diye soran
bile oluyor. Sağ olsunlar, beni se-
viyorlar ve değer veriyorlar. Bu
değerin bir karşılığını vermek
lazım. Okuyucularım, yazdıklarım
için ya da öğrettiğim oyunlar için
minnettar olduklarını söylüyorlar
ama ben de onlara minnettarım.

� Diğer akademisyenlerin de
biraz daha sokağa ve halka temas
etmesi gerekmesini düşünüyor mu-
sunuz?

Elbette akademisyenler de
üniversitelerinde çok değerli çalış-
malar yapıyor. Örneğin bir akade-
misyen kanserle ilgili çalışmalarını
halka indirgeyemez ama yaptığı
çalışmaların sonucunda halka çok
fayda sağlar. Mesela benim kita-
bım da birçok akademisyenin yap-
tığı çalışmaların bir derlemesi.
Herkes aynı kulvarda olamaz ve
olmak zorunda değil. Ben bu kul-
vara bir şekilde girdim ama her
akademisyenin bunu yapmasına
gerek yok. Herkes kıymetli çalış-
malar ortaya koyuyor. Önemli
olan bu çalışmaların bilgisayar-

larda saklı kalmaması.

YENİ KİTAP
MÜJDESİ

� ‘Korkma! İyi Bir Annesin’
büyük ilgi gördü ama babalar için
bir çalışma düşünceniz yok mu?

Babalar için böyle bir kitap
gelmeyecek ama onlara yönelik
bir çocuk kitabı geliyor. Ramazan
Bayramı'nda çıkmış olacak. O
çocuk kitabının baş karakteri bir
baba. Son dönemde doktora öğ-
rencilerimle bir çalışma yapıyo-
rum. Çok satan çocuk kitaplarını
inceledik. 150 kitapta 7 baba var
ve onlar da yan karakter. Baba-
lara bu anlamda bir kitabım olmuş
olacak. Diğer kitap da aslında

çocuk yetiştirme üzerine olduğu
için sadece annelerin değil baba-
ların da yararlanabileceği bilgiler
içeriyor.

� Çocuklara eğlenirken öğren-
melerini sağlayacak bu kadar çok
oyunu nasıl buluyorsunuz?

Ben 1998'de, üniversiteye girip
çocuk gelişimi okudum. Tabii o
dönemde de bu oyunları düşünü-
yordum. Çünkü oyunlar çocuk ge-
lişiminde çok önemli bir yere
sahip. Şimdi sene oldu 2018 ve
ben bu arada yüksek lisansımı
yaptım, doktoramı yaptım, özel
eğitim kurumunda ve anaoku-
lunda çalıştım. Danışmanlıklar
vermeye devam ediyorum, okuyup
araştırmaya devam ediyorum ve
bu arada da kendi çocuğum oldu.

Örneğin; çocukla oyun dersi-
nin biri bende. Ben bu dersin asis-
tanlığını da yaptım. Çocukla
müzik dersinin 10 sene asistanlı-
ğını yaptım. Bu süreçte bununla il-
gili araştırmalar yaptım. İnsan bu
süreçte kendini geliştiriyor. Dü-
şünce yapım da gelişti. Örneğin
elime bir kalem geçtiğinde, “Bu
kalemle ne oynayabiliriz?” diye
düşünüyorum. Dolayısıyla aklıma
geliyor. Tabii bununla birlikte ben
de oyun sitelerine, paylaşımlara,
sosyal medyaya bakıyorum. Ora-
lardan ben de feyz alıyorum.

ÇOCUĞUNUZLA
BÜYÜYORSUNUZ

� Sosyal medya hesaplarınızda
bu kadar çok takipçi olmasında oğ-
lunuz Demir'in payı nedir?

İlk başlarda oyunları paylaşır-
ken, Demir çok ön
plandaydı. Hiçbir
zaman Demir'in fo-
toğrafını koyup onun
güzellik ve cazibesiyle

bir
şeyler yapmak gibi

bir düşüncem olmadı. İnternet
görseli kullanmamak için arada
tek fotoğraflarını koyuyordum es-
kiden ve altına çocuk gelişimine
yönelik yazılar yazıyordum. Oyun-
ları paylaşırken videolarda yer
aldı ve o tatlılığı, canlılığı ilgi
çekti.

300 binlerdeyken, benim ho-
şuma gitmemeye başladı bu
durum. Benim olmadığım bir or-
tamda tanınması tehlikeli. Kimler
tanıyacak bilmiyorum. Pedofilisini
falan geçtim artık. İyisi var, kötüsü
var. Herkes fuarda sizi kucakla-
yanlar gibi olmayabiliyor ve aşa-
malı olarak oğlumu sosyal
medyadan çektim. Bu takipçi artı-
şında Demir'in etkisinin olduğunu
düşünmüyorum. Çünkü ilk başta
‘Korkma’ serisi yazılarıyla takip-
çim 10 bine ulaşmıştı.

� Annelerin korkusu çok mu
fazla?

Çok fazla. Çünkü doğru bil-
dikleri yanlışlar da çok fazla. An-
nelik genel olarak kaygılı bir
süreç. Ancak bu kadar korkma-
nın, çocuğunuzun büyümesini gör-
dükçe yersiz olduğunu
anlıyorsunuz. Onun büyümesiyle
aslında siz de büyüyorsunuz. An-
nelik ne kadar kaygılı bir süreç
olsa da, korkmayın. Her şeyin
zamanla yoluna
girdiğini
göreceksi-
niz.

‘Akademisyen
Anne’ olarak
bilinen ve sos-
yal medyada
özellikle ebe-
veynlerin so-
runlarına
cevap veren
Saniye Bencik
Kangal,
‘Korkma! İyi
Bir Annesin’
kitabının süre-
cini anlattı

23.4.2018

ANNELİK KAYGILI BİR
SÜREÇ AMA KORKMAYIN

SSAANNİİYYEE��
BBEENNCCİİKK��
KKAANNGGAALL

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin erken seçim
çağrısı sonrasında, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın 18 Nisan’da seçim tarihini
’24 Haziran’ olarak açıklaması,
Türkiye gündemine bomba gibi
düştü. Erken seçim kararı, sadece
BEN Haber okuyucularını şaşırt-
madı. Çünkü; Genel Yayın Yö-
netmenimiz Erol Yaraş, 2017
Mayıs’ından bu yana toplamda 5
kez hem erken seçimin tarihini
verdi, hem de fitili Bahçeli’nin
ateşleyeceğinin altını çizdi.

‘Baskın seçim’ vurgusu
Genel Yayın Yönetmenimiz

Erol Yaraş, BEN Haber'in
23.06.2017 tarihli 58. sayısındaki
köşesinde, İYİ Parti’nin de kuru-
luşunu öngörerek, “Sayın Erdo-
ğan devamlı 2019'u işaret ederek
yoluna devam ediyor. Ancak şu
bilinir ki; siyasette hiçbir şey kesin
değildir. Ben bu bakımdan dolayı
başta ekonomi olmak üzere, kom-
şularla ilişkilerin etrafındaki kon-
jonktürün getireceği
değişikliklerle ve tabii ki siyaset-
teki gelişmelerle, ki kulislerde ko-
nuşulan

merkez sağda yeni bir parti…
Eğer bu durum oluşursa, bununla
birlikte ben bir baskın seçimin
olabileceğini öngörüyorum. Bu
seçim de 2018'in başlarında olabi-
lir"

Nokta atışı
Yaraş'ın, 58. sayısındaki köşe-

sinde hem baskın seçimi, hem de
İYİ Parti'nin kurulacağını okuyu-

cularımıza bu söz-
lerle

aktarması, ilk ve son olmadı. Yine
BEN Haber'in 2017 yılı içinde çı-
kardığı 63. sayısında seçim için
“Temmuz sonrası” ifadesini kulla-
nan Erol Yaraş,

BEN Haber'in 64. ve 65.
sayılarında da erken seçim id-
diasını sürdürürken, 8 Mart'ta
çıkan 67. sayıdaysa nokta
atışı yaptı.

“İlk sinyal
Bahçeli’den”

Yaraş, "Bahçeli'nin ya-

pısında erken seçim merakı var-
dır. Öngörüm şu; sanki Bahçeli,
bugünlerde ortaya çıkıp yine o
meşhur lafını edip, 'hadi hodri
meydan seçime gidelim' diyecek
gibi görünüyor. Yani ilk sinyali
yine Bahçeli verecek." ifadeleriyle
öngörüsünde bir kez daha haklı
çıkarak gündemi aylar öncesinden
okuyucumuzla paylaşmış oldu.

ERKEN SEÇİME TEK ŞAŞIRMAYAN
BEN HABER OKUYUCULARI OLDU!
ERKEN SEÇİME TEK ŞAŞIRMAYAN
BEN HABER OKUYUCULARI OLDU!
ERKEN SEÇİME TEK ŞAŞIRMAYAN
BEN HABER OKUYUCULARI OLDU!
ERKEN SEÇİME TEK ŞAŞIRMAYAN
BEN HABER OKUYUCULARI OLDU!
ERKEN SEÇİME TEK ŞAŞIRMAYAN
BEN HABER OKUYUCULARI OLDU!

2018’DE SEÇİM OLABİLİR

� 2019’dan önce bir erken seçim bekliyor musunuz?

Sayın Erdoğan devamlı 2019’u işaret ederek
yoluna devam edi-

yor. Ancak şu bilinir ki siya
sette hiçbir şey kes

in değildir. Ben
bu

bakımdan dolayı başta ekonomi olmak üzere, komşularla ilişkilerin

etrafındaki k
onjonktürün

getireceği de
ğişikliklerle ve tabii ki siyase

t-

teki gelişmelerle, ki kuli
slerde konuşulan merkez sağda yeni bir parti

oluşursa bununla birlikte ben bir baskın seçimin olabileceğini
öngö-

rüyorum. Bu seçim de 2018’in başlarında olabilir.

�� İYİ Parti ile ilgili son gelişmeleri nasıl değerlendiriyor-

sunuz?
İlk başta yeni bir parti kurulacak deniyordu. Ağustos

ayında Fuar’da Aziz Kocaoğlu’na da bu soruyu sormuştum.

Artık herkes tarafından konuşulan, bütün siyasetçilerin

kabul ettiği bir şey var, o da; İYİ Parti’nin toplumda karşılı-

ğını bulduğu… Ama kimisine göre yüzde 20, kimisine göre

yüzde 10… Daha adının bile konmadığı dönemlerde yüzde

10’lardan bahsedilen bir parti; kurulduktan sonra, en taraflı

anketlerde bile 11-12 gösteriliyor. Tarafsız anketlerde de

yüzde 16’nın üzerine çıkan rakamlar var. Daha önümüzde

1,5 yıllık bir süre varken, kuruluş aşamasında bu potansi-

yelde karşılık gören bir parti, herhalde ikinci parti CHP’nin

yerini alabilecek bir konuma tırmanabilir. Bu parti, her

zaman söylediğimiz gibi her kesimden oy alacak gibi görü-

nüyor. Ama özellikle kıyı kesimlerde CHP’ye darbe vuracak.

Anadolu’da da AK Parti’den belli oranda oy alacak. Bu, Ka-

radeniz’de de aynı şekilde… Bu partiden en büyük zararı

görecek olan da MHP… MHP, taraflı tarafsız bütün anket-

lerde baraj altı. MHP’de siyaset yapan isimlerin şuanda İYİ

Parti’ye geçmek istemelerinin sebebi de bu. Fakat o nok-

tada İYİ Parti çok güzel bir strateji götürüyor. Bütün bu

MHP imajı verecek isimleri kendinden uzak tutmaya çalışı-

yor. Çünkü Akşener ve ekibi bu partiye MHP damgası vurul-

masını istemiyor. Mesela İzmir… İl başkanlığına Yıldırım

Ulupınar getirildi. Aynı şekilde Ankara ve İstanbul’da da

gelen il başkanları merkez sağ kökenli. Ben inanıyorum ki

İYİ Parti 81 ildeki oluşumunu gerçekleştirdiği zaman şu

imajı verecek; “Biz merkez sağdaki bir partiyiz. Bizde sosyal

demokrat da var, ANAP eğilimi de var, DYP de var, milliyet-

çilik de var, muhafazakarlık da var. Biz Türkiye’nin yeni

‘şemsiye partisi’yiz” diyecekler. Bu yüzden hep şunu iddia

ediyorum; bana göre genel seçimin 2018’in temmuz ayın-

dan sonraki bir tarihte yapılacağını düşünüyorum.

İYİ PARTİ CHP’NİN YERİNİ ALABİLİR

T BAHÇELİ ARTIK

Kemal

Kılıçdaroğlu

Meral
Akşener

� Sizce 2017 nasıl geçti? Hem sektörel açıda
n hem de genel

olarak değerlendirdiğ
inizde neler sö

ylersiniz?

Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de sıkıntılar

vardı. Bugün baktığımızda gazetelerde hiç ummadığımız

köşe yazarları, editörler işlerinden ayrılıyorlar. Herkes şu-

anda 2018’in ne getireceğini göremediği için birtakım tasar-

ruf tedbirleri adı altında ne yapacağını düşünüyor. Çünkü

Türkiye her dakika her şeyi yaşayabilen bir ülke olduğu için

herkes 2018’e tedirginlik içinde giriyor.

� 2018 ile ilgili beklen
tileriniz nedir

?

2018’de umarım bu düşündüğümüz kara tablolar yaşan-

maz. Türkiye özellikle ekonomik anlamda daha rahatlar.

Bugün birçok parti erken seçimi dile getiriyor, ki ben bunu

çok uzun zaman önce söylemiştim, 2018’de hala erken

seçim olacağına inananlardanım. Çok sürprizlere açık bir

2018 bizi bekliyor.

SÜRPRİZLERE AÇIK

� CHP kurultayı ile il
gili neler söyle

rsiniz?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişmesi çok büyük sürpriz olur.

Sonuçta genel başkanların değişmesi zordur. Baktığımız zaman

ortaya çıkan adayların tam olarak toplumu kucaklayıcı, flaş

adaylar olarak görmüyorum. Her biri toplumun belli bir parça-

sına hitap etmeye çalışıyor CHP’nin. Bunun için Kemal Bey’in

elinden genel başkanlığın alınacağını düşünmüyorum. İzmir de

zaten deklare etti “Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” diye. Birçok il

de bunu yapacaktır. Adaylar içerisinde bir tek Muharrem İnce

gerekli imzayı toplayabilir. Yine geçen seferki gibi aldığı oya

yakın alır. CHP, seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu ile gider.

� Erken seçim bekliyor musunuz?

Ben her zaman erken seçimin olacağına inananlardanım.

Daha bu ülkede hiç kimse erken seçimi dile getirmiyorken ben

erken seçime inandığımı söylüyordum. Hala da fikrimi değiştir-

miş değilim. 2018’in Temmuz ayında bir erken seçim bekliyo-

rum. Bir anlamda Erdoğan’ın istediği şu; tek elden bu ülkeyi

yönetmek. Artık Anayasa olarak kabul edilmiş referandum so-

nucunun bir an evvel devreye girmesini istediği için bu yıl bence

erken seçimi yaşayacağız.

KINCA

� Siz uzun süredir erken seçim olacağını savu
nanlardansını

z.

Peki gelinen son noktada siz halen aynı düşünced
e misiniz?

İktidar kesinli
kle yok diyor

ancak muhale
fet kanadı bir

beklenti içine
girdi. Ama ikt

i-

darın son gün
lerde aldığı ka

rarlara da bak
tığımız zaman

, Türkiye’de h
er

zaman erken
seçimin konuş

ulmaya başlad
ığı dönemlerd

e gördüğümüz

tabloyu görüy
oruz. Çiftçiler

e bazı yardım
lar yapılıyor, t

eşvikler düşü-

nülüyor, tarım
v.s. aynı şekild

e… Baktığımız za
man bunlar er

ken

seçim öncesi Türkiy
e’de yapılan s

iyasi manevra
lardır. Ben ge

çen

gün şöyle bir ş
ey düşündüm

. Özellikle AK
Parti ile MHP’nin itti-

fakından sonr
a… Bahçeli’nin ya

pısında erken
seçim merakı var-

dır. Öngörüm
şu; sanki Bahç

eli bugünlerde
ortaya çıkıp yi

ne o

meşhur lafını
edip “hadi, ho

dri meydan se
çime gidelim”

diye-

cek gibi görün
üyor. Yani ilk

sinyali yine Ba
hçeli verecek.

El-

bette Bahçeli’
nin hodri mey

danına muhal
efet kayıtsız

kalamaz. CHP
her dakika “b

iz hazırız” diy
or. AK Parti zaten

böyle bir bekl
enti içindeyse

bu çağrı AK Parti’nin ekm
eğine yağ

sürer. Bakın d
ikkat edin erk

en seçim çağrıları hep B
ahçeli’den gel

ir.

Ben bu sefer d
e öyle bir şey

olacağını düşü
nüyorum. Yin

e Bahçeli bir

çağrıda bulun
acak, “hodri m

eydan” diyece
k ve erken seç

im bu şekilde

Türkiye’nin gü
ndemine girec

ek.

ERKEN SEÇİMİN

İLK SİNYALİNİ YİNE

BAHÇELİ VERECEK

Devlet
Bahçeli

23.06.2017

10.11.2017

31.12.2017

31.01.2018 08.03.2018

ERKEN SEÇİME TEK ŞAŞIRMAYAN
BEN HABER OKUYUCULARI OLDU!

Türkiye, 24 Haziran'da
gerçekleştirilecek
olan erken seçimi 18
Nisan’da öğrenirken,
BEN Haber okuyucu-
ları ise bu durumu
2017 Mayıs’ından iti-
baren biliyordu…
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Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı'ndaki (EBSO) seçim ma-
ratonunda, Yönetim Kurulu

Başkanı Ender Yorgancılar ile
birlikte görevine rakipsiz olarak
seçilen ve ikinci dönemine giren
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen,
İzmir iş dünyasının içinde bulun-
duğu durumu, ekonomiyi ve siya-
silerle yaşanılan ilişkileri anlattı.
Geçtiğimiz hafta gündeme bomba
gibi düşen erken seçim kararını da
değerlendiren Esen, “Belli birta-
kım sıkıntıların aşılmasına vesile
olabilir” dedi.

� EBSO'da tek aday olarak gör-
evinizi sürdürmenizi kutlayarak
başlamak lazım. Bu teveccühü nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Tabii bu teveccühü iyi okumak
lazım. Geçtiğimiz dönem 3 aday
olarak yarışmıştık. Sağ olsunlar, o
dönem de arkadaşlarımız diğer iki
aday arkadaşımızın aldığı oydan
çok daha fazlasıyla beni görev ba-
şına getirdiler. Ben de 5 yıl bo-
yunca geçmiş dönemdeki yönetim
kurulu başkanlığım ve meclis üye-
liği tecrübemle EBSO Meclisi'ni
idare etme imkanını buldum. 5 yıl
bu görevi hakkıyla yaptığımı düşü-
nen arkadaşlarım, oy birliğiyle
beni seçerek teveccühlerini gös-
terdiler.

� Geride kalan 5 yılda eser ola-
rak nitelendirilecek işiniz ne oldu?

EBSO Meclisi'nde geçmişte
muhalefet gerilimi, çekişme, birlik
beraberliğin zaman zaman zayıfla-
dığı bir yapı ortaya çıkıyordu. Sa-
nırım bu dönem birlik, beraberlik
ve uyumun en üst seviyede olduğu
bir dönem yaşadık. Ben de EBSO
Meclis Başkanı olarak buna kat-
kıda bulunduğumu düşünüyorum.
Tabii yönetim kurulumuz ve mec-
lis üyelerimizin de bunda büyük
katkıları var.

“Amacımız sanayinin
gelişmesine katkıda
bulunmak”

� Bir önceki dönemde Ender
Bey ile uyumlu bir yapınız vardı. Bu
yapı geleceğe nasıl taşınacak?

Ender Bey geçmişte meclis
başkanlığı yapmıştı, şimdi yönetim
kurulu başkanlığı yapıyor. Ben de
geçmişte yönetim kurulu başkan-
lığı yapmış bir meclis başkanıyım.
Dolayısıyla ben Ender Bey'in ben-
den, Ender Bey de benim kendi-
sinden ne beklediğimi çok iyi
biliyor. Sahalarımıza müdahale et-
memek suretiyle, önemli olanın
EBSO'nun gücü hususunda birleş-
mek suretiyle bugüne geldik. Hem
benim, hem de Ender Bey'in tek
aday olarak göreve gelmesi bizden
beklentilerin ne kadar güçlü oldu-
ğunu gösteriyor. Amacımız sana-
yinin gelişmesine
katkıda bulunabil-
mek. Bu konuda
yapılabile-

cekleri ortaya koyup, gerekli mer-
cilere aktarmak ve gerçekleşme-
sini sağlamak gibi bir görevimiz
var.

� Endüstri 4.0'ın tanıtımı için
EBSO çok yoğun çalıştı. Bunun
meyveleri ne zaman alınabilecek?

Bu konuda övünebiliriz. En-
düstri 4.0'ın ülke çapında anlaşıl-
masına yönelik EBSO'nun
koyduğu katkı çok fazla. Her bir
sanayicide artık bu konuda bir far-
kındalık mevcut. Gerçekleştir-
mede uzak kalınıyorsa da mutlaka
önüne geçen birtakım nedenler
vardır diye düşünüyorum. Unutul-
mamalıdır ki; mutfakta yangın
varsa, kimse salonun dekorasyo-
nundan bahsedemez.

“Grafikler sanayicinin
canını sıkar nitelikte”

� Dövizdeki hareketlenmeyi
nasıl görüyorsunuz?

Doların sürekli olarak değer
artışı ya da Türk Lirası’nın kaybı
ilk defa gördüğümüz bir husus
değil. Bu değer kaybı dün de
vardı, bugün de var, yarın da ola-
cak. Önemli olan bu kayıpların
öngörülebilir nitelikte olmasının
sağlanması. Enflasyon hayatımızın
bir gerçeği. Eğimin yıl içinde tatlı
bir seviyede olması lazım. Sanayici
bu durumda bir öngörüyle hare-
ket edecektir. Bir haftada yüzde
4-5 oranında artışlar sonra ani dü-
şüşlerle oluşan grafikler sanayici-
nin canını sıkar nitelikte. Çünkü
sanayici böyle olunca büyük adım-
lar atıp, yatırım yapmaktan çekini-
yor. Kur endişesi, sanayicinin
adımlarını küçük adımlarla atma-
sına sebebiyet veriyor.

� Sanayide büyümenin sürmesi
için devletten hangi teşvikler gelmeli
ve üretim ekonomisinin önünde en
büyük engeller neler?

Tabii teşviklerin, yatırımların
artmasına ve yatırım iştahını geliş-
tirmesine yönelik en ufak bir kuş-
kum yok. Bunlar kesinlikle
sanayinin gelişmesine katkıda bu-
lunur niteliktedir. Bununla bir-
likte bir sanayicinin yatırım
kararındaki en önemli husus
önünü uzun vadeli görebiliyor ol-
ması. Ülke ekonomisine yönelik
fikir sahibi olabilmeli. Ben de 45
yıllık bir sanayici olarak bunları
görmek istiyorum. Girdiler yük-
sekse, vergi yüksekse, çeşitli sıkın-
tılar varsa yatırımımı ona göre
yapacağım. Öncelikle bunları bile-
ceğim ki yatırıma soyunacağım.

“Bürokratik engelleri
aşamıyoruz”

� EBSO Meclis Başkanlığı gör-
evinizin başlangıcından itibaren so-

ruyorum. Özellikle OSB'lerde
“bir türlü çözeme-

dik

ve bu bizden kaynaklı değil” dediği-
niz konular var mı?

Elbette var. Uzağa gitmeye
gerek yok. Menemen İhtisas Plas-
tik Organize Sanayi Bölgesi'nde
bunun en büyük örneğini yaşadık.
Aşağı yukarı 20 yıl önce kurulmuş
olan bir sanayi bölgesinde fabrika
bacaları ancak 2 yıl önce tütmeye
başladı ve yüzde 50'lik doluluk
oranına ulaşabildik. En başından
beri sanayicinin parası vardı. İste-
nilen zaman ve miktarda paralar
da verildi ama bürokratik birta-
kım engelleri aşmak hem zamanı-
mızı, hem de enerjimizi aldı.
Cebimizde paramız olduğu halde
arsalara sahip olamadık. Kamu-
laştırma sıkıntıları yaşadık. OSB
içindeki şahıs arazisini paranızla
satın alabilmeniz 4-5 yıldan önce
gerçekleşmiyor. Değer tespitleri
yapılıyor, mahkeme karar veriyor,
arkasından karar Yargıtay'a gidi-
yor derken 4-5 yıl uğraştırıyor.
Menemen'de 22 metrekarelik bir
yerin tapusunu alabilmemiz tam 6
yılımızı aldı.

� Esen Plastik olarak geleceğe
yönelik hedeflerinizde neler var?

Şu anda bizim, Atatürk Orga-
nize Sanayi Bölgesi'nde 60 bin

metrekare üzerinde ve
Adana Orga-

nize

Sanayi Bölgesi'nde 40 bin metre-
kare üzerine kurulu olmak üzere 2
fabrikamız var. İkisi de son derece
teknolojik ve güçlü bir çalışma
temposuyla varlığını sürdürüyor.
Bunun yanında Menemen İhtisas
OSB'de 100 bin metrekarelik bir
yere sahibiz. Orada da yatırım
yapmak niyet ve gayreti içindeyiz.
Sanayicinin olmazsa olmazı yatı-
rımdan geçtiği için bu gerekliliği
biz de güçlü bir şekilde hissediyo-
ruz.

� Türk sanayicisi yeni pazarlar
bulma konusunda ne kadar hevesli?

Her sanayici bir yatırım yapa-
caksa bunun sadece iç pazara yö-
nelik olmaması gerektiğini
öğrendi. Tabii en fazla ticareti de
biz komşularımızla yapabiliriz
ama baktığımızda onlarda da
büyük sıkıntılar olduğunu görüyo-
ruz. Irak, Suriye, İran, Mısır,
Libya çok büyük pazar niteliğin-
deki ülkeler. Bunlarla olacak bir
yakınlaşma ve yumuşama ihracatı-
mızı da aynı hızda geliştirecektir.
Son 5 yılda nereden baksanız hep
aynı ihracat rakamlarında dönüp
duruyoruz. Belirsizlikler gideril-
diği zaman özellikle bu ülkelerin
yeniden inşasında Türk iş insan-
ları çok büyük rol oynayacak.

� Girişimcilerin ve sermayenin
yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.
Siz nasıl düşünüyorsunuz?

Ben öyle düşünmüyorum. Tür-
kiye hala fırsatlar ülkesi. Politik
anlamda stabilite yakalandığı tak-
dirde Türkiye'nin çok büyük bir
cazibe merkezi olduğu hakkında
kimsenin kuşkusu yok. Şu anda
talihsizliğimiz politik iniş ve çıkış-
lardan kaynaklı. Türk iş insanı sa-
dece yurt içinde iş yaparak global
oyuncu olamayacağını anladı.

Özellikle balkan ülkelerinde teks-
tilcilerimizin yatırımlar yaptıkla-
rını duyuyoruz. Bence bu olumlu
bir gelişme çünkü o tesislerin ge-
lirleri yine Türkiye'ye gelecektir.
Yatırımları caydıracak gelişmele-
rin olmaması için gayret sarf et-
memiz gerekiyor. Ben yurt dışına
çıkışların kaçma değil açılma ol-
duğunu düşünüyorum.
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��  Geçtiğimiz2dönemde2EBSO2ve2İZTO2zaman2zaman2karşı2karşıya
geldi.2Yeni2dönem2için2ne2düşünüyorsunuz?2Birlikte2bir2sinerji2yaratılabi-
lir2mi?

Yaratılabilir8mi8değil,8yaratılmak8mecburiyeti8var.8Sanayici8tica-
retsiz8olmaz,8ticaret8erbabı8da8sanayisiz8olmaz.8Sanayici8üretecek,8ti-
caret8yapan8bunu8satacak.8Sorunlar8son8derece8ortak.8Geçmişte
dediğiniz8gibi8bir8dönemi8yaşadık.8Bundan8bölgemizin8zarar8gördü-
ğünü8söyleyebiliriz.8Bundan8Ege8dışında8kazançlı8çıkan8bölgelerin8ol-
duğunu8bile8söyleyebiliriz.8Mahmut8Özgener8aynı8zamanda8bir
sanayici8olarak8uzun8yıllar8EBSO'nun8meclisinde8bulundu.8Bu8ne-
denle8bizim8penceremizden8de8bakabilecek8olan8bir8sanayici8babanın
oğlu.8Bu8nedenle8yeni8dönemden8bölgemizin,8sanayi8ve8ticaretimizin
kazançlı8çıkacağını8söyleyebiliriz.

‘Özgener ile uyumlu
çalışabiliriz’

��  242Haziran’da2yapılacak2erken2seçimi2nasıl2değerlendiriyorsunuz?
Bir8yatırım8ikliminin8olabilmesi8için,8öngörülebilir8değişkenlikle-

rin8olması8gerekiyor.8Erken8seçim8kararı8da8bunlardan8biri.8Erken
seçimin8gündemde8olmayacağı,82019'un89.8ayında8seçim8olacağı8dile
getirilmişti.8Şimdi8erken8seçim8gündeme8bomba8gibi8düştü.8Belki8bir-
takım8sıkıntıların8aşılmasına8vesile8olabilir.8Birtakım8bilinmezlikler
hala8varsa,8ekonomide8alınacak8tedbirleri8engelleyen8nitelikte8husus-
lar8varsa8ve8erken8seçim8bunun8çözümü8olacaksa8bir8an8önce8yapıl-
masında8elbette8yarar8var.8İş8alemi,8yatırım8yapabilmek8için
belirsizliklerin8ortadan8kalkmasını8arzuluyor8ve8yatırım8kararlarını
ona8göre8alabilmeyi8bekliyor.

��  İzmirli2siyasetçilerin2son2dönemde2yeniden2alevlenen2yerel2polemik-
lerini2nasıl2buluyorsunuz?

Ben8bu8konuda8başka8şehirlere8gıptayla8bakıyorum.8Bizim8millet-
vekili8sayımız8fazla8ama8iş8insanlarımızın8Ankara'daki8işlerinin8ta-
kipçisi8olunması8hususunda8ne8kadar8başarılı8olunduğu8şüphe
götürecek8nitelikte.8Bir8bakıyorsunuz838tane8milletvekili8olan8şehirle-
rin8temsilcileri8Ankara'da8o8kadar8iyi8çalışıyorlar8ki8bizler8buradan
onları8kıskanarak8izliyoruz.8Yerel8siyasetçilerimiz8tarafından8sanayi-
cilerin8ihmal8edildiği8kanaati8bende8mevcut8tabii.

‘Erken seçim gündeme
bomba gibi düştü’

EBSO Meclis Başkanlığı görevine
ikinci döneminde rakipsiz olarak 

seçilen Esen Plastik Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Esen, döviz kurundaki

dalgalanmanın sanayiciyi ciddi 
şekilde endişelendirdiğini söyledi

İŞ DÜNYASI, KURDAKİ 
ARTIŞLARDAN RAHATSIZ

Döviz8kurlarındaki8hızlı8değişiklikler8iş8dünyasının8geleceği8görmesinin
önüne8adeta8bir8set8çekmiş8durumda.8İş8dünyasının8tanınmış8isimlerinden
Taykon8Çelik'in8sahibi8Taner8Telcioğlu8ve8Mim8Grup88Yönetim8Kurulu
Başkanı8Musa8Turan,8yaşanan8süreci8değerlendirdi.

Taner8Telcioğlu:8Bize8çok8zarar8veriyor
Ani8yükselişler8maalesef8tüm8piyasaları8olum-

suz8etkilediği8gibi8özellikle8iç8piyasa8çalışan8sana-
yicilerimizi8çok8olumsuz8etkiliyor.8Açıkçası8kişisel
olarak8benim8para8birimlerinin8değerine8bakış
açım8o8ülkenin8katma8değerli8üretimi8ile8iniltili
olmalıdır8diye8düşünüyorum.8Yani8siz8ihracat8ya-
parken8katma8değeri8yüksek8ürünler8üretip8ham-
maddede8dışa8bağımlılığınız8yok8ise8paranızın
değerli8olmasının8ülke8ekonomisine8zararı8yerine
çoğunlukta8faydası8olur.8Bizler8gibi8katma8değeri
düşük8ürünleri8daha8fazla8ihraç8eden8ülkelerde

para8birimimizin8değerinin8düşük8olması8ihracatta8elimizi8güçlendiren
ciddi8bir8argümandır.8Asıl8olan8kurların8istikrarlı8bir8şekilde8ülkemizin
ekonomik8rasyolarına8ve8enflasyona8dayalı8olarak8değerlenmesidir8ama
ülkemizin8sıcak8para8ihtiyacı,8politik8ve8jeopolitik8konumu8itibarı8ile
spekülatif8şekilde8yükseldiği8için8bize8çok8zarar8veriyor.

Musa8Turan:8Ara8mal8ithal8eden8ihracatçı8zarar8eder
Dövizin8bu8kadar8hızlı8bir8şekilde8artmasının

birkaç8sebebi8var.8Bunlardan8biri8makro8ekono-
mik8raporlarımızdaki8bozulmalar.8Ülkemizin8gü-
neyinde8adeta8bir8savaş8ortamı8var.8ABD'nin
başta8Çin8ile8yaşadığı8ticaret8savaşlarından8da8et-
kileniyoruz.8Kırılgan8bir8ekonomimiz8var.8Cari
açığımıza8ve8ekonomimize8olumsuz8yanı8var.8

“Ekonomi8için8kötü”
Enerji8ithal8eden8bir8ülke8olduğumuz8için8dö-

vizle8ödediğimiz8her8enerji8bedeli8bize8zarar8oluş-
turuyor.8İmalat8sanayisine8baktığınızda8ara8mal8ithalatında
bilançolarda8kur8farkından8kaynaklı8zararlar8söz8konusu.8Ekonomimize
büyük8bir8zararının8olacağı8hepimiz8tarafından8biliniyor.8Tabii8ham-
maddesi8Türkiye'de8üretilen8ürünlerde8kur8artışı8olumlu8olur.8Yaş8meyve
sebze8ihracatı8vs.8gibi8konularda8artısı8olur.8Yine8de8yüzdeye8vuracak
olursak8dövizin8bu8kadar8yükselmesi8ağırlıklı8olarak8bize8zarar8veriyor.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Sanayici, yatırım
yapmaya çekiniyor
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Cinsiyet eşitliğinin tam anla-
mıyla kavranamadığı Tür-

kiye’de, İzmir’in önemli kadın
yöneticileri konuştu: “Devlet

desteği ve gerekli eğitimler
verilirse; kadınların iş haya-

tında daha çok söz sahibi ola-
cağına inancımız tam“

Çocuk da yapılır
kariyer de!
Türkiye nüfusunun yarı-

sını oluşturan kadınlar,
iş dünyasında ne yazık

ki beklenen düzeyde rol ala-
mamakta... İş hayatında ka-
dının yeri; yıllara göre artış
gösterse de, yapılan araştır-
malar sonucu bu oranın iste-
nilen seviyeye ulaşamadığı
görülmekte. Oysa ki ekono-
mik kalkınmanın ve demok-
ratikleşmenin yolu, elbette ki
kadınların sosyal hayatta ve
iş hayatında daha fazla söz
sahibi olmasından geçiyor.

İzmir farkı
Türkiye genelinde İz-

mir'in diğer illere nazaran
kadın yönetici ve kadın çalı-
şan anlamında daha geniş
bir yelpazeye sahip olduğu,
araştırmalar sonucunda da
ortaya çıktı. Bu bağlamda;
biz de İzmir'in başarılı iş ka-
dınları ile İzmir iş dünya-
sında kadının yerini
konuştuk...

� İzmir’de kadınların, iş
hayatında yeteri kadar etkin
olduğunu düşünüyor musu-
nuz?

İzmir Ticaret Borsası
(İTB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Işınsu Kestelli: Kadın-
ların iş hayatında etkin
olabilmesinin ilk şartı; iyi
eğitimden ve sosyal anlamda
eşit şartlara sahip olmaktan
geçiyor. İzmir bu anlamda
ayrıcalıklı bir kent. Yüksek-
okul mezunu kadın oranı
yüzde 17.3. Bu oran, Tür-
kiye genelinde yüzde 13.5.
İzmir’de yüksekokul me-
zunu erkeklerin oranı ise
yüzde 18.7. Bu anlamda
kadın ile erkek arasındaki
farkın en az olduğu kentle-
rin başında, İzmir yer alıyor.

“Asıl sorun…”
Dolayısıyla iş hayatına

adım atma aşamasında İz-
mir’de, kadın ile erkekler
arasında çok büyük farklar
bulunmuyor. Bunu değer-
lendiren kadınlar, en az er-
kekler kadar iş hayatında
söz sahibi olabiliyor. Asıl
sorun ise, iş hayatının ilerle-
yen safhalarında, özellikle
de iş ile annelik kesiştiğinde
ortaya çıkıyor.

Ege İş Kadınları Der-
neği (EGİKAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Nilhan An-
titoros: İzmir’de iş haya-
tında çok çalışkan ve güçlü
kadınlar var. İzmir’in
demokrat yapısı özellikle ai-
lelerin kızlarını okutmasına
katkıda bulunuyor. Eğitim
seviyesi yükselen kadın da,
gerek kendi mesleğinde ge-
rekse girişimcilik veya aile
işletmelerinde aktif olarak
yer buluyor.

“Evlenip işi
bırakmayın”

Ancak, İzmir’de gözlem-
lediğimiz ve özellikle eğitim
düzeyi yüksek kadınların, iş
hayatına katılmayarak gizli
işsizler yaratmaları. İyi bir
üniversite eğitiminin ardın-
dan, maddi olanakları iyi bir
eşle izdivaç yapılıyor ve iş
dünyasından ayrılınıyor. Söz
konusu durum; kadının ken-
disi için olduğu kadar ailesi
ve ülke için bir kayıp. Özel-
likle eğitimli kadınların, evli-
lik ve çocuk sonrasında dahi
iş hayatında aktif olmaları
gerekiyor.

İzmir İş Kadınları Der-
neği (İZİKAD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Huriye
Serter: İzmir ülkemizin en
çağdaş, en demokratik ve
kadının en özgür koşullarda
yaşanabildiği önemli ille-
rinden bir tanesi. Pek çok
sektörde söz sahibi olan,
gerek yönetimde gerekse

kendi işinde başarılı olan
çok sayıda rol model kadın
var İzmir’de. Fakat buna
rağmen çok iyi okullar bitir-
diği halde üretime katıla-
mayan, hiçbir iş yapmayan
bir kitle de maalesef var.
Bunlar hem ülke, hem de
dünya ekonomisine kayıp
potansiyel iş gücü.

“İZTO’da kadın
olmalıydı”

İzmir’ de kendini kanıtla-
mış, gerek iş dünyasında
gerek sosyal yaşamda iş ka-
dınlarının olması yönetime
ve karar verici mekanizma-
lara ne kadar yansıyor; o da
ayrıca tartışılır elbette. En
son seçimlerin yaşandığı
İzmir Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu‘nda bir tek kadı-
nın olmaması dikkat çekici…
İzmir’de kadının kendini
ifade etmekte zorlanmadığı
daha vizyoner bir bakış açısı-
nın olduğu da bir gerçek.

Ege Bölgesi Sanayi
Odası (EBSO) Meclis Baş-
kan Yardımcısı Işın YIL-
MAZ: Türkiye genelinde
kıyasladığınızda, birçok
şehre göre kadınlar iş haya-

tında İzmir'de daha
etkin. Buna ilk olarak üni-
versitelerin sebep olduğunu
düşünüyorum. İzmir'deki ye-
tişmiş, etkin olan kadınların
çoğu eğitimli. İzmir'de de 9-
10 tane üniversite var. İkinci
olarak, genel aile yapısından
ötürü diyebiliriz; kızlarına
değer veren bir aile yapısı-
nın olmasıdır.

� Kadınların iş hayatın-
daki yerini güçlendirmeye yö-
nelik ne gibi adımlar
atılabilir?

İTB Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kes-
telli: 2015’te, Türkiye baş-
kanlığında gerçekleşen
Kadın 20’nin (W20) sonuç
bildirgesinde ilk iki madde-
sinde şu ifadeler yer almıştı:
“Kadınların üzerindeki yükü
hafifletmek için ücretsiz
bakım işleri tanımalı ve azal-
tılmalıdır. Bu kapsamda ka-
dınların iş-özel hayat
dengesini destekleyecek
çocuk bakımı ve sosyal ko-
ruma gibi hizmetlerin yatı-
rımlarında önemli bir artış
gerekmektedir. Ayrıca istih-
damda cinsiyet kotası geliş-
tirmeli, kamu ve özel
sektörde lider pozisyonun-

daki kadınların sayısını artır-
mak için kamu ihalelerinde
ve yönetim kurulu temsiliye-
tinde yüzde 50’ye varan ko-
talar uygulanmalıdır.”

Manzara net. Evdeki
rolü erkeğin çok çok üze-
rinde olan kadının, iş haya-
tında da varlığını
sürdürebilmesi ve daha
etkin olabilmesi için pozitif
ayrımcılık görmesi gereki-
yor. Bu da tüm dünyada
devlet tarafından sağlanan
ekstra destekler ve belli ko-
talarla sağlanıyor. Sorunu
tamamen ortadan kaldırabil-
mek için bizim de bu yönde
yol almamız kaçınılmaz.

EGİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nilhan Anti-
toros: Eğitim son derece
önemli, ayrıca her alanda
kadın çalışanların destek-
lenmesi, sayılarının artırıl-
ması da gerekli.

Kadının kendi işini ku-
rabilmesi için birçok destek
var. Bunların etkin bir şe-
kilde kullanılması ve kadın
girişimciliğinin sürdürülebi-
lir olması için gerekli kolay-
lıkların sağlanması
gereklidir. Özgüven ve ba-
şarı azmi ile kadının başara-

mayacağı hiçbir şey yoktur.

İZİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Huriye
Serter: Çocuk ve yaşlı ba-
kımı, ağırlıklı olarak kadın-
lar tarafından sağlandığı için
kadın çalışma hayatından
uzaklaşmak zorunda kalıyor.
Son 5 yılda yaklaşık 1 milyon
kadın çocuk bakımı, yaklaşık
112 bin kadın ise yaşlı ba-
kımı nedeniyle iş hayatını bı-
rakmış. Kreş sayısı yetersiz
ve ücretleri yüksek. Bunun
yanı sıra yaşlı ve engelli ba-
kımıyla da ilgili bakım hiz-
metlerinin finanse eden
sosyal güvenlik sistemlerinin
etkin bir şekilde hayata geçi-
rilmesi gerekli.

“Devlete de
iş düşüyor”

Gerekli düzenlemeleri
yapmak ve kadını iş yaşa-
mına kazandırmak için dev-
lete de çok iş düşüyor. Ayrıca
kadının yükselebilmesi için
şirketler özel bir çaba harca-
malılar ve buna önem verme-
liler. Bunu en başta kendi
başarıları ve güçlenmeleri
için yapmalılar. Girişimci ka-
dınların da kapasitelerini ar-

tırabilmek adına desteğe ihti-
yaçları var. Pazara erişim,
kendilerini geliştirmek, eği-
tim, finansal erişim ve men-
torlük gibi konularda destek
vermek üzere adımlar atıl-
malı. Biz İZİKAD olarak
yaptığımız projelerle ve
programlarla bunları sağla-
maya çalışıyoruz.

Ege Bölgesi Sanayi
Odası Meclis Başkan Yar-
dımcısı Işın Yılmaz: İZİ-
KAD ile birlikte, kadınların
iş hayatında güçlendirilmesi
gerekliliğini gördük. Önce
kadınların, iş kadınları der-
neğine üye olması gerekti-
ğine inanıyoruz. Bunların
paralelinde, bağlı oldukları
federasyonlara ve konfede-
rasyonlara üye olmaları ge-
rektiğini ve o sahalarda
çalışmaları gerektiğini düşü-
nüyorum, bunu iş kadınları
için söylüyorum. Bir de yeni
üyesi olduğum Bizbize Der-
neği, kadınların iş hayatın-
daki yerini güçlendirmeyi,
hatta başlatmaya yönelik
önemli bir dernek.

“Erkekler, kadınlara
yer vermeli”

� Yönetimde yer alan ka-
dınlar yeteri kadar söz sahibi
mi?

İTB Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu
Kestelli: Önündeki engelleri
aşıp, yönetimlerde yer alan
kadınların söz sahipliği konu-
sunda bir sorunu olduğunu
düşünmüyorum. Kadınların
yönetimde eşit ya da yüksek
oranda temsil edildiği şirket-
lerin başarısı da bunu doğru-
luyor. Başlamış olan Dijital
Sanayi Çağı koşullarında
toplumlar, ağırlıklı olarak ka-
dınların sahip oldukları em-
pati kurma, duygusal zekâ,
başkalarıyla işbirliği yapma,
müzakereye ve hizmet anla-
yışına açık olma gibi özellik-
lere daha fazla ihtiyaç

duyuyor. Bu da; daha çok
kadın eşittir daha çok başarı”
sonucunu doğuruyor.

EGİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nilhan Antito-
ros: Maalesef söz sahibi
değil. Burada erkeklerin de,
kadınlara yer vermesi gere-
kiyor. Bunun yanı sıra ka-
dınların yönetimlerde yer
almak için talepkar olmaları,
haklarına sahip çıkmaları
son derece önemli. Örneğin
geçtiğimiz günlerde yapılan
Oda seçimlerinde İzmir’in
sanayisine, ticaretine yön ve-
recek kurullarda kadın sayı-
sının çok azaldığını
gözlemledik. Bu, son derece
düşündürücü.

İZİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Huriye Ser-
ter: Türkiye’de yöneticilerin
sadece yüzde 15‘i kadın.
Bunların içinde sadece yöne-
tim kurullarında yer alması
gerektiği için kadınların ‘mış‘
gibi yapılarak oralara yerleş-
tirildiği gerçeği var. Kadınla-
rın tepe yönetimlerde
olması, diğer kadın yönetici-
leri de motive ediyor. Yeter
ki; şirketler gözünü ve kapı-
larını açsın. İşte o zaman
hem şirketler, hem de Tür-
kiye daha çok büyüyecek.

EBSOMeclis Başkan
Yardımcısı Işın
Yılmaz: Ben inanıyorum ki;
başarısı ile yönetim kuru-
lunda yer almış kadınlar, ye-
terince söz sahibidir. Eğer o
kişi yönetim kuruluna gire-
bilecek kadar becerikliyse;
donanımlıdır, tecrübelidir,
akıllıdır. Böyle bir kadının
da erkeklerin arasında yeteri
kadar söz sahibi olmaması
düşünülemez. Kadına doğru
zamanda, doğru haklar ve
yön verilirse, ilerleyip söz sa-
hibi olabilirler. Kadınların
da biraz gayret etmesi ve ön-
lerindeki tıkaçları kaldırma-
ları gerekiyor.

CANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com
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Tarihte at arabaları, deve kervanlarıyla
başlayan lojistik yolculuğu, bugün
hava kargoyla bambaşka bir noktaya

taşındı. Türkiye'nin bu alandaki en önemli
lojistik şirketlerinden olan ve yıllardır
Ege'de bölge birinciliğini bırakmayan Ye-
ditepe Kargo'nun Yönetim Kurulu Baş-
kanı Alp Tuğhan, sektörün bugünkü
geldiği noktayı anlattı.

��  Hava'yolu'kargoculuğunda,'biraz'geç
kalıp'yarışta'geriye'mi'düştük?

GerideFkalmakFdeğilFde,FbizFpazarımızı
genişletemedik.FYaniFbizdekiFmantık,F"Al-
manya'daFamcamFvar,FonunFüstündenFihra-
catFyapayım"FşeklindeFolduFyıllarca.
AvrupaFbizeFyakınFolduğuFiçinFoFpazardan
kafamızıFkaldırıpFdaFdiğerlerineFçokFbak-
madık.FGüvenliFtaşımadaFimkanlar
geliştirilip,FaltyapıFoluşturulduk-
tanFsonraFihracatçımızFdaFdiğer
pazarlarıFtakibeFaldı.

Amerika'daFbunuFdene-
dikFveForadakiFpazarFpayı-
mızFyüzdeF140Farttı.FBuFda
hepFhavaFtaşımacılığının
altyapısıylaFoluşanFbirFşey.
BundaFTürkFHavaFYolla-
rı'nınFdaFpayıFbüyük.F226
destinasyonaFuçuyorFveFmilli
havaFyolumuz.FİhracatçımızFda
buFavantajıFiyiFkullandı.FUçakta
enFuzakFyerFiçinFAmerikaFdesek,
ürünlerinizF13FsaatFsonraFLosFAngeles
Havalimanı'ndanFteslimFalınıyor.FTHY'nin
HUBFnoktasıFİstanbul'durFamaFİzmir'deki
potansiyelFdirektFİsrailFveFKuveytFşeklinde
uçağıFdoldurmaFnoktasınaFgeldi.FABD'yeFde
bunuFyapmayıFistiyoruz.FBirFyıldırFher
haftaFİsrail'eFİzmir'denFbirFuçakFdirektFgi-
diyor.FİzmirFdeFbirFHUBFnoktasıFgibiFdün-
yayaFdirektFaçılanFbirFkapıFolacak.

��  Hava'taşımacılığıyla'birlikte,'İzmir'ih-
racatının'büyüyeceğini'söyleyebilir'miyiz?

TabiiFsöyleyebiliriz.FÖrneğinFOrtado-
ğu'yaFöncedenFkaradanFbirFmalFgönderebi-
liyordunuz.FŞimdiFoFTIR'lar,FSuriye'den

nasılFgeçecek?
AmaFhavaFtaşıma-
cılığınıFkullandığı-
nızdaFhemFrisk
faktörünü,FhemFde
zamanFdiliminiFen

azaFindirebiliyorsu-
nuz.F

“3.FsırayaFyükseldik”F
��  5'yıl'önceyle'bugünü'kıyaslarsak'ortaya

ne'çıkıyor?
İzmir'dekiFhavaFkargoyuF5FyılFöncesiyle

kıyaslamayıFşöyleFsöyleyeyim;FTürkFHava
YollarıFbünyesindekiFdestinasyonlarFara-
sındaFİzmirFenFçokFsevkiyatFyapılanF3.Fha-
valimanı.F5FyılFönceFbelkiF50.Fsıradaydık.FF

��  İş'dünyası,'dünyaya'açılma'konusunda
ne'kadar'istekli've'hangi'endişeleri'taşıyor?

HerFihracatçıFürününüFdünyaFpaza-
rındaFgörmekFister.FBununFmaddiFkarşılığı
olduğuFgibiFçokFönemliFbirFmaneviFkarşılığı

daFvar.FTümFihracatçılarınFdaFbuFduyguyu
beslediğiniFdüşünüyorum.FTabiiFişinFkâr-
zararFhesabınaFbaktığınızdaFherFşeyiFürete-
bilirizFamaFüretimdeFkullanılacakFolan
malzemeyiFdövizleFdışarıdanFalıyorsak,
üreticimizForadaFbirazFdövizeFbağlıFolarak
zamanFzamanFkendiniFgeriFçekebiliyor.

��  Türk'Hava'Yolları'ile'birlikte'hava'kar-
goda'hangi'firmalar'yer'alıyor?'Nasıl'bir're-
kabet'var?

TürkFHavaFYolları'nınFrakiplerini
İzmirFiçinFsöylemekFgerekirse;FLufthansa,
Pegasus,FAtlasFolarakFgörüyoruz.FPegasus
veFAtlasFsonuçtaFTürkFbayrağıFtaşıdığıFiçin
THY'denFsonraFtercihFediliyor.FTabii
LufhthansaFdaFbelliFbirFpazarFpayınaFulaş-
mayaFçalışıyor.FTürkFihracatçısıFiçinFne
kadarFçokFalternatifFolursa,FoFkadarFiyi.F

��  Türk'ihracatçısı'için'yeni've'önemli
destinasyonlar'olarak'nereleri'görüyorsunuz?

ÖncelikleFAmerikaFçokFbüyükFbir
pazar.FFarklıFeyaletFveFşehirleriyleFgeniş

ürünFyelpazesiniFkaldırabilecekFbirFgücü
var.FBirFdeFinsanlarınFvizyonuFgenişFolmalı.
ÖrneğinFAmazon'daFgıdaylaFilgiliFbirFça-
lışmaFvar.FİnsanlarFsebzesindenFbalığına
kadarFinternettenFalıyor.FBirFtaneFdepoFki-
ralayıpFürünlerinFAmazonFüstündenFsatıl-
masınıFistiyoruz.FYaniFhepFbirFithalatçı
çıksın,F5FtonFmalFalsınFdeğil.FSonFtüketiciye
hizmetFvermekFlazım.FOradakiFithalatçının
insafınaFbağlıFkalmadanFticaretimiziFsür-
dürebilmeliyiz.

“TürkFmalınaFrağbetFvar”
��  Bunu'sağlayabilmek'için'Türk'ürünle-

rinin'markalaşması,'dünyada'istenen'düzeye
ulaştı'mı'sizce?

BaştaFbalıkFolmakFüzereFgıdaFiçinFbunu
söyleyebiliriz.FBakınFyıllarFönceFABD'deFbir
restorandaFbenimFtaşıdığımFbalık,Fönüme
YunanFbalığıFdiyeFgeldi.F“BunuFbenFtaşı-
dım.FTürkFbalığıFbu”Fdediğimde,Fkarşı
taraf,F“BiliyoruzFamaFreklamıFhepFYunan
balığıFdiyeFyapıldığıFiçinFbizFdeFöyleFsatıyo-
ruz”Fdedi.FŞimdiFoFalgıFkalktı.FArtıkFTürk
malıFürünlerFrağbetFgörmeyeFbaşladı.FF

��  Hindistan,'Pakistan,'Malezya,'Endo-
nezya'gibi'ülkeler'için'ne'düşünüyorsunuz?

Bakın,FdünyanınFenFiyiFlevreğiniFüretti-
nizFdiyelim.FHintliFadamınFmutfağınaFbu-
güneFkadarFlevrekFgirmediyse,FsizFne
yaparsanızFyapınFoFadamFyineFsazanFye-
meyeFdevamFedecektir.FYaniFbirazFdaFpa-
zaraFgöreFürünFgeliştirmekFlazım.FÖrneğin
Dubai'deFbiziFnedenFsevdiler?FÇünküFelFiş-
çiliğimizFçokFiyiFveFaltınFvaraklıFürünlerFya-
pıyoruzFveFbuFdaFonlaraFhitapFediyor.FBiraz
talebeFgöreFarzdaFbulunmakFgerekiyor.F

��  İzmir’de'düzenlenen'fuarlar'hakkında
düşünceleriniz'neler?'

BirFkereFenFbaştaFkentFekonomisine
etkiFediyor.FKonaklama,Fulaşım,Frestoran
veFbunlarıFbesleyenFyanFsektörlerinFhepsi
bundanFfaydalanıyor.FFuarlarFönceFkenti,
sonrasındaFihracatçıyıFdoyuruyor.FFuarlar-
danFçokFmemnunuz.F
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İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçek-
leştirilen festivaller, sadece bir-
kaç günlük eğlence değil, aynı

zamanda beraberinde dev bir eko-
nomiyi de beraberinde getiriyor.
Çeşme, Urla, Seferihisar, Bayındır
ve Buca'daki festivaller dışında, sa-
dece Çeşme’de düzenlenen Alaçatı
Ot Festivali, 4 günde bölgeye 15
milyon liralık katkı sağladı.

Başkanlar çok memnun
Öte yandan Bayındır Çiçek Fes-

tivali de, 5 günde 20 milyon liralık
bir ekonomi yarattı. Alaçatı ve Ba-
yındır'daki festivallere ek olarak
yine Çeşme'de gerçekleştirilen Aşk
Festivali, Urla Enginar Festivali, Se-
ferihisar'ın Mandalina, Tohum
Takas, Lavanta festivalleri, Buca'nın
Neşeli Otlar Festivali gibi etkinlik-
ler, ilçe ekonomilerine adeta ilaç
gibi geliyor. Festivalleri, ilçelerin be-
lediye başkanları BEN HABER için
yorumladı.

“1800'e yakın
esnafımızın yüzü güldü”

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI
MUHİTTİN DALGIÇ: Dokuzun-
cusu yapılan Alaçatı Ot Festiva-
li’nde, yüzbinlerce insanın
yüzündeki gülümsemeyi, mutluluğu,
ülkemizin çok özlediği huzuru, ba-
rışı, demokrasiyi, kardeşliği, birbi-
rine kenetlenmeyi, 4 gün boyunca
bir milyonu aşkın insanın yüzlerinde
gördük.

‘Türkiye’nin her
yerinden geldiler’

Artık bir marka olan festivali-
mize, her yıl Türkiye’nin dört bir ya-
nından misafirlerimiz gelmektedir.
Bu sene festivalde 4 gün boyunca, 1
milyon kişiyi ağırladık. İşin ekono-
mik boyutuna baktığımız zaman; sa-
dece Alaçatı'da değil, Çeşme'de
1800'e yakın esnafı etkileyen, esnafı-
mızın yüzünü güldüren bir festival-
dir Alaçatı Ot Festivali. Türkiye’nin
dört bir yanından bine yakın tur oto-
büsüyle ilçemize gelen konuklarımı-
zın büyük bölümü, Çeşme'de,
Ildırı'da, Çiftlik'te, Dalyan'da da
alışveriş yapmaktadır. Festivalimiz 4
gün boyunca bölgeye yaklaşık 15
milyon liralık ekonomik katkı sağla-
mıştır.

“Köylerimize
kalkınma sağlıyor”

BUCA BELEDİYE BAŞKANI
LEVENT PİRİŞTİNA: Festivalleri
tarihi, sanatsal ve kültürel değerle-
rin yaşatılması ve korunması için
önemli bir araç olarak görüyorum.
Yerel kültür ögelerinin gelişimine
ve korunmasına olumlu katkı yapan
festivaller, aynı zamanda toplumsal
uyumu ve kaynaşmayı teşvik ederek,
bütünleşme sürecini hızlandırıyor.
Kentimizin özellikle köylerinde ger-
çekleştirdiğimiz festivallerle, yöresel

kültürümüzün ve lez-
zetlerimizin yerli ve
yabancı ziyaretçiler
tarafından yakın-
dan tanınmasına
olanak sağlayıp
gelenek ve gö-
reneklerin ya-
yılması ve
gelecek kuşak-
lara aktarılma-
sında önemli
bir adım attığı-
mıza inanıyo-
rum.

‘El emeği
ürünler satılıyor’

Uyku Festivalimiz ile
Türkiye’nin dört bir ya-
nından gelen misafirleri-
mizi teknolojiden
uzaklaştırıp yüzyüze ileti-
şime ve yepyeni dostluk-
lara kapı aralamasına
olanak sağlarken, Kiraz
Festivalimiz ile Buca’mı-
zın lezzetli kirazını tüm
dünyaya tanıtıyoruz. Renkle-
rin Festivali, Neşeli Otlar Fes-
tivali, Balkan Festivali Buca’da
düzenlediğimiz festival programları
arasında. Festivaller, kültürel alışve-
rişin yanında köylerimizin ekonomik
olarak da kalkınmasına olanak sağlı-
yor. Köylülerimiz kendi yarattıkları
el emeği göz nuru ürünlerini festi-
vallerimiz kapsamında satışa sunup,
ekonomik olarak değerlendirirken,
bakkalından kasabına tüm esnaf fes-
tival katılımcılarının ziyaretiyle be-
reketli günler geçiriyor.

“Enginar ekim alanımız
ikiye katlandı”

URLA BELEDİYE BAŞKANI
SİBEL UYAR: Urla'da bu yıl Ulus-
lararası Enginar Festivali'ni 4. kez
gerçekleştireceğiz. İlçemizin tescilli
sakız enginarını tüketiciyle doğru-
dan buluşturacağız. Festivalimizin
gücünü tek bir örnekle anlatmak ge-
rekirse; festivalle birlikte enginar
ekim alanları yüzde 87.5 oranında
arttı. 4. yılımıza girerken, ünümüzün
sınırı Türkiye sınırlarını aştı.

‘Sezonu 12 aya
yaymalıyız’

Urla turistik bir ilçe ve sezonu
uzatabilmemiz hatta 12 aya yayabil-
memiz çok önemli. Tabii bu festiva-
limizin ana kahramanı çiftçilerimiz.
Festivale başlamadan önce üretim-
den vazgeçme eğiliminde olan çiftçi-
lerimiz, toprağa yine sıkı sıkıya
bağlandı. Çiftçimizle birlikte esnaf
ve turizmcimiz de paylarını alıyor-
lar. Biz istiyoruz ki; enginar tarlala-
rında villalar inşa edilmesin.
Çocuklarımız fast food yerine anne-
lerinden iyi tarım uygulamalarıyla
yetişen enginar yemeği istesin. Bu
yıl da festivalimizde Türk şefleri-

mizle
birlikte

İtalya, Fransa, Tunus, Fas, Cezayir
ve Lübnan'dan şefler gelecek. Onla-
rın gelmesiyle hem farklı lezzetler
ve yöntemler öğreneceğiz, hem de
sosyal medyalarından yapacakları
her paylaşım, ilçemizin tanıtımına
bir tuğla daha koymuş olacak.

“5 günde 20 milyon
liralık alışveriş oluyor”

BAYINDIR BELEDİYE BAŞ-
KANI DR. UFUK SESLİ: Bayındır
Çiçek Festivali en başında Bayın-
dır'ın tanınırlığını arttırıyor. İzmir'de
oturup da Bayındır'ın İzmir'de oldu-
ğunu bilmeyenler var. Türkiye ça-
pında Bayındır'a yönelik önce kulak
aşinalığı ardından da çiçeklerimiz
üstünden bir göz alışkanlığı yarat-
mayı istiyoruz. Hedefimiz Türki-
ye'nin her yerinde Bayındır'da
yetiştirilen çiçeklerin yer alması. El-
bette festivalimiz anlattığım bu tanı-
tım hususunun ötesinde ilçemize
çok büyük bir ekonomik değer de
yaratıyor. Çiçek Festivali'nin ekono-
mik getirisine baktığımızda önce-
likle 5 günlük süre içinde ilçeye
gelen kişi sayısı 1 milyon 500 bin- 1
milyon 600 bin dolaylarında. Festi-
val için çok fazla insan Bayındır'a
geliyor. Sadece İzmir'den değil,
çevre il ve ilçeler ile değişik bölge-
lerden de insanlar geliyor.

‘Termal bölgemizi de
tanıtıyoruz’

5 günlük süre içinde bizim he-
saplayabildiğimiz kadarıyla yaklaşık
20 milyon lira tutarında nakit trans-
fer oluyor. Bu da tabii esnafımızı

mutlu
ediyor.

Kimi esnafımız yıllık kazancını
birkaç günde elde ediyor. İlçemi-
zin ekonomik canlılığına çok
ciddi bir katkı oluyor. Tabii bu-

nunla birlikte özel sektörümüzün
festivale entegre olarak gelişme-

sine yönelik geleceğe dair çalışmala-
rımız da mevcut. Festivalimize gelen
katılımcıların konaklaması için ılıca
termal bölgemiz de var. 54 yatak
kapasiteli bu alanı daha da talep gö-
recek şekilde geliştirmek için elimiz-
den geleni yapacağız.”

“22 bin liraya,
zeytinyağı sattık”

SEFERİHİSAR BELEDİYE
BAŞKANI TUNÇ SOYER: Seferi-
hisar'ın farklı noktalarında düzen-
lediğimiz şenliklerimizle
ilçemizdeki tarımı, kooperatifçiliği
ve çiftçimizi desteklemeye çalışıyo-
ruz. 8 yıldır sürdürdüğümüz
Tohum Takas Şenliği, Seferihi-
sar'ın markalaşmış ürünü olan
mandalinaya yönelik etkinliğimiz
olan Mandalina Şenliği, günü-
müzde çok az bulunan topan kara-
kılçık buğdayı tohumundan
yüzlerce yıl önceki tekniklerle yap-
tığımız Ata Ekmeği ve meşhur pey-
nirimiz Armola ile yaptığımız Ata
Ekmeği ve Armola Şenliği, alterna-
tif tarım olarak başlayıp büyük ba-
şarı kazandığımız lavanta ile
birlikte gelen Lavanta Şenliği ve
bunlarla birlikte kültürler buluş-
ması ile zeytinyağı müzayedemiz
gerçekten ilçemize değer katıyor.

‘Çiftçimizle eleleyiz’
Elbette bu şenlikler ilçemizde

üreticimizin de esnafımızın da, do-
layısıyla bizim de yüzümüzü güldü-
rüyor. Bakın mesela TEOS Antik
Kenti'ndeki 1800 yaşındaki ölüm-
süz ağaçtan elde edilen zeytinya-
ğını müzayedede yarım litresi 22
bin liradan sattık. Bu dünyada zey-
tinyağı için verilen en yüksek
rakam. Çiftçimizle elele bu sinerjiyi
sürdürmek için gereken tüm adım-
ları atmaya devam edeceğiz.
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Yıllardır söyleyip duruyor. Hem de her fır-
satta… Olmaz diyor; Sonuç alamazsınız
diye feryat ediyor.

Kentsel dönüşümde bakanlığın dönüşüm alan-
larında yaşayan insanları mutsuz eden ama müte-
ahhitlere imar rantı sağlayan sistemden
vazgeçilmesini istiyor.

Dinleyen mi var!
Peki; kentsel dönüşümde, Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ‘İzmir Modeli’
olarak tanımladığı sistem nasıl bir uygulama?

Kocaoğlu; ““BBiizziimm  yyaappttıığğıımmıızz  kkoollaayy  bbiirr  iişş  ddeeğğiill
aammaa  yyeerriinnddee,,  aaddiill,,  uuzzllaaşşmmaayyaa  ddaayyaallıı  bbiirr  ddöönnüüşşüümm
mmooddeelliiddiirr..

TTüürrkkiiyyee’’ddee  kkeennttsseell  ddöönnüüşşüümm  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa
öörrnneekk  bbiirr  uuyygguullaammaaddıırr”” diyor.

Özü şu;
Komşun aynı, evin yeni olacak.
Prensipleri şöyle:
- Vatandaşı yerinden etmeyeceksin.
- Belediye bu işten para kazansın demeyecek-

sin.
- Hakkaniyetli olacaksın... 
İzmir’de bu modelle 3’ü afete maruz bölge,

7’si yerinde dönüşüm alanı, 10 bölgede yenileme
toplam; 4 bin 700 hektar alanda dönüşüm ger-
çekleştirildi.

Yani; alan memnun, veren memnun du-
rumu…

Ama bakanlığın öngördüğü ranta dayalı sis-
temde başlanan dönüşüm girişimi çok ama mülk
sahipleriyle, müteahhitler arasında büyük sorunlar
yaşanıyor.

Daha geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Bey-
koz’da patlak verdi.

CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı  EErrddooğğaann,,  vvaattaannddaaşşllaarrıınn  yyooğğuunn
şşiikkaayyeettiinnii  ddiinnlleeddii  vvee  oonnllaarrddaann  mmüütteeaahhhhiittlleerrllee  aann--
llaaşşmmaayyaa  kkaallkkmmaammaallaarrıınnıı  iisstteeddii,,  bbeelleeddiiyyee  bbaaşşkkaa--
nnıınnaa  ttaalliimmaatt  vveerrddiiğğiinnii,,  ddöönnüüşşüümmüünn  bbeelleeddiiyyee  şşiirrkkeettii
KKİİPPTTAAŞŞ  ttaarraaffıınnddaann  yyaappııllaaccaağğıınnıı  aaççııkkllaaddıı..

� � �

KKooccaaooğğlluu’’nnuunn  ççaabbaallaarrıı,,  kkeennttsseell    ddöönnüüşşüümmddee
İİzzmmiirr  MMooddeellii  ııssrraarrıı,,  nniihhaayyeett  kkaarrşşııllıığğıınnıı  bbuulldduu..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, İ.B.B. Meclisi'nin Nisan ayı toplantılarının
4. birleşiminde yaptığı konuşmasında, "İmar artışı
yapmadan, yerinde dönüşüm yapacağız. Kimse-
den para almayacağız. 100 metrekare daire sahi-
bine 80 metrekare daire vereceğiz" dedi.

Uysal, kentsel dönüşümde bilgi verirken, uygu-
lamayı ‘İzmir Modeli’ olarak seslendirmedi ama,
Aziz Kocaoğlu’nun anlata anlata bıkmadığı sis-
temle dönüşüm yapılacağını işaret etti, şöyle dedi:

"İmar artışı yapmadan yerinde dönüşüm yapa-
cağız. Kimseden para almayacağız. 100 metre-
kare daire sahibine 80 metrekare daire vereceğiz.
Bu yüzde 20’ye Büyükşehir olarak biz de maddi
katkı sağlayarak dönüşümü finanse edeceğiz. An-
laşıp bize gelen ev sahiplerinin dönüşümünü üst-
leniyoruz. 

KİPTAŞ bu dönüşüm faaliyetlerinde etkin rol
alacak.

Bu yıl kentsel dönüşüme 1 milyar lira ayırdık.
Büyükçekmece Mimar Sinan’da, Gaziosmanpaşa
Yıldız Tabya, Beyoğlu Okmeydanı, Van Blok-
ları’nda kentsel dönüşüme başlıyoruz. 

Bayrampaşa Cezaevi alanı dönüşümü dahil bu
dört projeye 890 milyon lira ayırdık"

� � �

KKooccaaooğğlluu’’nnuunn  kkeennttsseell  ddöönnüüşşüümm  mmooddeelliinnii  İİss--
ttaannbbuull’’uunn  ddaa  bbeenniimmsseemmeessii,,  İİzzmmiirr  BBüüyyüükkşşeehhiirr  BBee--
lleeddiiyyeessii’’nniinn  ddooğğrruuyyuu  yyaappttıığğıınnıınn  bbiirr  tteesscciilliiddiirr..  

Tıpkı diğer belediyecilik hizmetlerinde uygula-
nan ‘İzmir Modeli’ olarak adlandırılan modeller
gibi.

Gelin İstanbul’un da değişimde benimsediği
‘İzmir Modeli’ni, bir kez daha ana hatlarıyla Aziz
Kocaoğlu’ndan dinleyelim:

"Hak sahibi, yaşadığı yerde konutunu alacak
yani yerinde dönüşüm olacak. Ne hak ediyorsa,
mahallesinde alacak. Bu birinci kural. 

Sizin arsalarınızın üzerinde döşüm olacak;
orada bir değer artışı varsa sizler istifade edeceksi-
niz. 

Yani, yerinde dönüşümün ilk amacı bu. 
İkincisi; biz sizin dönüşüm alanlarınızdan bele-

diye olarak bir kuruşluk kar, hizmete katılım hiçbir
şey beklemiyoruz. 

İhaleyle verilecek, sizin bugün kurasını çektiği-
niz konutlar size verilecek, gerisi de inşaat ederi
olarak müteahhide kalacak. 

Ama belediye bundan bir kuruş bile kazanma-
yacak. 

Bugün dairelerinizin değerini sizler de bizler de
biliyoruz. Zaten oraya büyük fuar alanı yaparak
oranın değerini artırdık. ESBAŞ büyüyecek.
Orası bizim en hızlı gelişecek ve dönüşecek yeri-
miz. 

Rıza olan yerde dönüşümü yaparım. Rıza ol-
mayan yerde yapmam. 

Bizim uyguladığımız yöntemle şimdiye kadar
Türkiye’de bir tane kentsel dönüşüm bile yapıl-
madı. İlk defa sizlerin sayesinde yapılacak. Adalet-
ten ayrılmadan, eşit davranarak, öyle bir kentsel
dönüşümü uygulayıp Türkiye’nin önüne koyarak;
‘bu iş namusuyla, şerefiyle böyle yapılır’ deme fır-
satı bulduğumuz için mutlu ve gururluyuz.”

Biz İzmirliler de öyle Kocaoğlu…

İstanbul, ‘dönüşümde’
İzmir Modeli’ne geçti

SAYFA 09

İzmir’in ‘milyonluk’ İzmir’in ‘milyonluk’ İzmir’in ‘milyonluk’ İzmir’in ‘milyonluk’ İzmir’in ‘milyonluk’ 

İzmir'de festivaller, yalnızca eğlenceyi temsil etmiyor. Yapılan 
etkinliklerde kent ekonomisine milyonlarca liralık kazanç 
sağlanıyor; esnafın da ekonomisini katlıyor, yüzler gülüyor

FESTİVALLERİ
İzmir’in ‘milyonluk’ 

23.4.2018 ekonomi

HABER MERKEZİ
haber@kanalben.com

HAMDİ TÜRKMEN
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Konak Belediyesi’nin 2018 yatırımları ara-
sında yer alan Toros Sosyal Tesisi’nin te-
meli, 12 Nisan Perşembe günü

düzenlenen törenle atıldı. Gültepe Spor Te-
sisi’nin ardından bölgeye bir büyük yatırım
daha kazandıran Konak Belediyesi’nin 11 bin
500 metrekare alana kuracağı Toros Sosyal
Tesisi, çok yönlü kullanılacak bir hizmet binası
olarak inşa edilecek. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’ın hizmet döneminde büyük
emek vererek hayata geçirilen projeler ara-
sında yer alan tesis bölgeye değer katacak.

11 bin 500 metrekare alana kurulacak tesis,
Gültepe ve çevre semtlerde ya-
şayan vatandaşların daha
rahat ve temiz olanaklar
içinde pazar
alışveri-
şini

yapmasını sağlayacağı gibi meslek, hobi ve
spor kurslarının da verileceği merkezler bulu-
nacak. Ayrıca düğün ve nişan organizasyonla-
rına da ev sahipliği yapacak.

Pazaryeri, semt merkezi,
düğün salonu

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
inşa edilecek tesisin sadece pazaryeri olarak
planlanmadığına dikkat çekerek, “Çok kap-
samlı bir tesis inşa ediyoruz. Pazaryerinin yanı
sıra hemşehrilerimize yönelik meslek, hobi ve
spor kurslarının verileceği bir semt merkezi de
açıyoruz. Tesiste aynı zamanda düğün ve ni-

kahların da yapılacağı bir salon yer alacak.
Hemşehrilerimize kaliteli bir hizmet

vermek için100 araçlık bir oto-
park da yapıyoruz” diye

konuştu.

Konak Belediyesi, Toros Sosyal Tesisi’nin temelini attı.
Başkan Pekdaş’ın büyük emeğiyle hayata geçirilen pro-
jeler arasında yer alan dev tesis, bölgeye değer katacak

İzmir’in kalbi, gücüne güç katıyor

Gültepe’nin
kaderi değişiyor
Gültepe’nin
kaderi değişiyor
Gültepe’nin
kaderi değişiyor
Gültepe’nin
kaderi değişiyor
Gültepe’nin
kaderi değişiyor

Konak’ta, yardım
köprüsü kuruldu

Konak Belediyesi’nin 2018 yılı ya-
tırımları arasında yer alan Gültepe
Spor Tesisi’nde geri sayım başladı. 8
milyon 420 bin liraya ihale edilen
projeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi
aldığı kararla Konak Belediyesi’ne 4
milyon 967 bin lira maddi katkıda
bulundu. Gültepe’deki eski ekmek
fabrikasının yerine inşa edilecek dev

spor tesisinin temeli geçtiğimiz gün-
lerde atıldı. Salon sporlarının yanı
sıra içerisinde bir halı saha, bireysel
spor ve kurs odaları ile 24 araçlık
otopark da bulunduran tesis, böl-
gede bugüne kadar yapılmış en
büyük kamu yatırımı olma özelliği
taşıyor. Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, destekleri için İzmir Büyükşehir

Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğ-
lu’na teşekkür etti. Projede neler ola-
cağını da dile getiren Pekdaş,
“Tesisin yıl sonunda hizmete girecek.
Toros’ta da sosyal donatı alanlarının
da olduğu bir merkez daha yapaca-
ğız. Böylece Gültepe’yi her yönüyle
sosyal alanda canlı bir bölge haline
getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Konak Beledi-
yesi, geleceğimiz
olan gençlerin
spordaki alt-
yapı açığını
kapatmak için
başlattığı te-
sisleşme ham-
lesi doğrul
tusunda Hal-
kapınar Mahal-
lesi ile Gıda
Çarşısı arasında
kalan 27 bin 105 metreka-
relik boş araziye inşa edilen 5
yıldızlı spor tesisini törenle hiz-
mete açtı.

Başkan Sema Pekdaş, daha
önce Bit Pazarı ve Hayvan Pa-
zarı olarak kullanılan mezbele-
lik alanda kent için değerli bir

tesis yaratmanın mut-
luluğunu yaşadık-

larını söyledi.
Kiralama yön-
temiyle semt-
lerde kadın ve
çocukların
spor yapması
için merkezler

açtıklarını da
dile getiren Baş-

kan Pekdaş, geçti-
ğimiz günlerde

Gültepe Spor Tesisi’nin te-
melini attıklarını hatırlatarak,
“Gültepe’nin ardından burada
da amatör spor kulüpleri hem
çalışmalarını yapacak, hem de
müsabakalar yapabilecekler.
Arka tarafta bir tane daha an-
treman sahası yapacağız” dedi.

Sema Pekdaş döneminde sosyal beledi-
yecilik anlayışıyla ilçede ikamet eden ihtiyaç
sahiplerine yardım elini uzatmayı sürdüren
Konak Belediyesi’nin dayanışmayı ön
planda tutan çalışmalarından binlerce kişi
faydalandı.

Başkan Sema Pekdaş, “Yardımlaşmak,
Anadolu kültürünün öne çıkan değeridir.
Geçmişten bugüne taşıdığımız ve temsilcisi
olmaktan gurur duyduğumuz yardımlaşma
geleneğinin bize kazandırdığı şefkatle hem-
şehrilerimizin tüm yaralarını sarıyoruz” dedi.

Gültepe’nin
kaderi değişiyor

İzmir sporuna beş yıldızlı tesis
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dendiğinde, aklımıza gelen
ilk kavram, çocuklara özgü eğlence-

lerin düzenlenmesidir. Ancak iş o kadar
basit değil. 23 Nisan demek, ulusal ege-
menliğin ne demek olduğunun çocuk
yaşta bireylere aktarılması ve bu kültürle
yetiştirilmesi demektir. Neden mi?
Gelin tarihte bir serüvene çıkalım;

2. Abdülhamid ile başladı
Çocuklar için bir bayram fikri, 2. Ab-

dülhamid döneminde kimsesiz çocuklar
için yapılan çalışmalarla başlar. Müslü-
man çocuklar için açılan Darülhayr-ı
Âli'de yer alan çocuklar, Sultan Abdül-
hamid'in tahta çıkış yıl dönümlerinde
geçit töreni yaparlar; daha sonra İttihat
ve Terakki döneminde bu kurumun ye-
rini Darüleytam ile Himaye-i Etfal Ce-
miyeti alır. Bayram fikriyse yine İttihat
ve Terakki döneminde ortaya çıkar. Ço-
cuklar Bayramı, Ağaç Bayramı, Çiçek
Bayramı, Mektepliler Bayramı ve genç-
ler için 12 Mayıs 1916'da ilki kutlanan
İdman Bayramı, bugünkü milli bayram-
ların gençlere ve çocuklara armağan
edilmiş oluşunun öncüsü olarak görülür.

Milli oyunlar oynandı
Yine İttihat ve Terakki döneminde;

bayram kutlamalarıyla birlikte çocuk

oyunlarına baktığımızda, buralarda da
millilik vurgusunu görebiliriz. Örneğin
çocukların, "Ben Türk'üm. Düşmanla-
rımla harp etmeye gidiyorum. Ya gazi
olacağım, ya şehit" diyerek oynadıkları
‘Türk Oyunu’, çocuklardan birinin ebe
olduğu ve körebeye benzeyen ‘Bulgar
Kaçtı’ isimli oyun ve ‘İntikam Oyunu’
ile ‘Düşman Askeri’ isimli oyunlar, dö-
nemin savaş koşullarının çocuklar üze-
rindeki sosyolojik
etkileri olarak öne
çıkıyor. 23
Nisan Ulusal
Egemenlik
ve Çocuk
Bayra-
mı'nda
da bugün
belki en
büyük
eksikliği-
miz milli-
lik. Geçmiş
yıllardaki
bayramlara na-
zaran son yıllarda
yalnızca çocukları eğ-
lendirme yaklaşımıyla düzen-
lenen etkinliklerde yabancı çizgi film ve
animasyon karakterlerinin maskotları-
nın ön plana çıkarılması, bayramın ulu-
sal egemenlik kısmına düşürülen en

büyük gölge olarak karşı-
mıza çıkıyor.
Cumhuriyet ilanı öncesi, 2.

Abdülhamid döneminden beri ço-
cuklar için bayram ve şenlik etkinlikleri
düzenleniyor olsa da milli mücadele
sonrası bu yapı tüm yurda yayıldı. 1926
yılında ilan edilen bayramla birlikte,
Atatürk de kutlamalara büyük önem

verir, kutlamalar için kendi makam ara-
cını çocuklara tahsis ederdi. 1928 yılına
gelindiğinde, çocuklardan oluşan kor-
teji, Cumhurbaşkanlığı Bandosu karşı-
ladı... Elbette etkinlikler yalnızca
Ankara ile sınırlı kalmıyor, dört bir yan-
dan kimsesiz çocuklara yardımlar topla-
nıyordu. Sağlam nesillerin
yetiştirilmesini özendirmek adına ‘Gür-
büz Türk Çocuğu’ yarışmaları yapılır,
buna benzer birçok etkinlikle çocukla-
rın milli değerler, Türk kültürü ve ulusal
egemenlik kavramını erken yaşta tanı-
ması sağlanırdı. Bu ve bundan sonraki
tüm 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinliklerinin, ilk yıl-
lardaki öze bağlı kalması dileği ve Başta
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve
gazilerimiz olmak üzere memlekete
emeği geçen herkese saygı ve min-
netle… Bayramımız kutlu olsun!

7 yıl önce çıktığı yolda, ‘haberin mer-
kezi’ olma iddiasıyla televizyon, gazete
ve internet haberciliğini bir araya getiren
Ben TV ailesi, yeni yaşını yeniliklerle
kutluyor.

Genişleyen kadrosu ve ‘www.kanal-
ben.com’ üzerinde yapılan yeni-
liklerle haberi en hızlı, en
doğru ve en teknolojik şekilde
okuyucuyla buluşturmayı he-

defleyen Ben TV ailesi, İzmir
Ticaret Odası seçimleriyle bir-

likte yeni dönemin işaret fişeğini
de yakmış oldu.

Haberi ‘BEN’den
takip edin

Deneyimli gazeteciler Erol Yaraş ve
Hamdi Türkmen'in önderliğinde; yeni
dönemde okuyucusunun karşısına eko-
nomiden siyasete, spordan kent haberle-
rine kadar tüm gelişmelerde daha çok
özel haber ve köşe yazılarıyla çıkacak
olan Ben TV, program yoğunluğunda da
gözle görülür bir artışa imza atarak izle-
yicisini ayrıcalıklı kılmayı unutmuyor.
2018 erken seçimleri öncesi oluşan at-
mosferi de yine Ben TV’den takip edebi-
leceksiniz. Yeni dönemde, her an için
karşınızda ‘Ben TV’ mikrofonunu gör-
meye hazır olun! Bu yolda bizleri yalnız
bırakmayan kıymetli reklam verenleri-
mize ve siz değerli takipçilerimize bir te-
şekkürü borç biliyoruz. Yeni dönemde
de gözünüz ‘BEN’de
olsun.

23 Nisan’ı anlayarak
kutlamak en önemlisi
Bayram sadece eğlence ya da şenlik havası yaşamak değil, aynı
zamanda bir ruhtur... 23 Nisan'ın ruhu da; ulus egemenliğidir

İzmir Kitap Fuarı
yoğun ilgi gördü
TÜYAP tarafından düzenlenen 23. İzmir Kitap Fuarı, 14-22

Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Yapılan imza günlerinde yazar-
lar, okurlarıyla bir araya geldi. Bu yıl 478 yayınevi ve sivil toplum
kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 120
kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Yazarların imza günü doldu taştı
Aralarında Gülten Dayıoğlu, Doğan Hızlan, Canan Karatay,

Ahmet Ümit, İlber Ortaylı, Müjde Ar, Deniz Kavukçuoğlu, Canan
Tan, Altan Öymen, Sinan Canan, İhsan Eliaçık, Mine Söğüt, Behiç
Ak, Mavisel Yener, İsmail Saymaz gibi birçok yazar, şair ve oyuncu,
okurlarıyla buluştu.

Öte yandan Kitap Fuarı, Demkar Yayınevi tarafından hazırlanan
bir fotoğraf sergisine de ev sahipliği yaptı. Araştırmacı yazar Atilla
Oral'ın arşivinde bulunan, az bilinen ve çoğu yayımlanmamış olan
Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarından oluşan
sergi de, Fuar boyunca ziyarete açık oldu.

7. yaşını
güçlenerek

kutluyor
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Türkiye'nin içinde
bulunduğu jet
erken seçim atmos-

ferini, Ege Üniversitesi
Öğretim Üyesi Siyaset
Bilimci Prof. Dr. Tanju
Tosun yorumladı. Prof.
Dr. Tosun, 24 Haziran'da gerçek-
leşecek seçimde bugün için MHP
ve AK Parti'nin oluşturduğu itti-
fakın muhalefete göre önde oldu-
ğunu, ancak bu tablonun ilerleyen
günlerde değişime uğrama potan-
siyeli olduğunun altını çizdi.

� Sizce neden bu kadar erken
oldu?

Siyasi partilerin yegane amacı
iktidara gelmektir ve bunun için
de oylarını maksimuma çıkaracak
en uygun stratejiye yönelmektir.
En uygun stratejinin kurulduğunu

düşünüyorum. Çünkü cumhur itti-
fakı için düşündüğümüzde; kimin
cumhurbaşkanı adayı olacağı belli,
hangi partilerin olacağı belli, yasal
düzenlemesi de yapıldı. Muhale-
fete baktığımızdaysa 16 Ni-
san'daki tabloya uygun ortak bir
cumhurbaşkanı adayı net değil.
Bu şartlar altında muhalefetin
kendisini şimdiye dek hazırlaması
gerekiyordu. AK Parti ve
MHP'de, aday belirleme süreci
merkezden işlediği için daha
kolay yönetilir ama CHP'de iş
öyle değil. Ön seçim mi olacak,
yoksa kontenjan mı olacak ve

ne kadar olacak? Bu tartış-
malar olmadan seçmenin
karşısına çıkacak projelerin
olması önemli ama CHP
hem kendi içinde, hem de
seçim sathında enerji harca-
yacak.

� Partiler böyle bir seçime
ne kadar hazır?

Teknik anlamda hazırlar.
Mesele seçimde oy

maksimizas-
yonu sağ-
layacak
bir stra-
tejinin
üretil-
mesi
ve
ona
yö-

nelik bir seçim sürecinin yönetil-
mesi… Muhalefetin, AK Parti ve
MHP’ye göre daha fazla efor sarf
etmesi gerekiyor. Ben muhalefe-
tin bu kapasitesinin olduğunu dü-
şünüyorum.

� Erken seçim yerel seçimi de
etkileyebilir mi?

Tabii erken seçimde liderlerin
oy performansı, seçilecek vekiller,
parti yönetim kadrolarının şekil-
lenmesi gibi unsurlar oldukça
önemli. 2019 Mart'ındaki yerel ak-
törleri belirleyecek kadroların
oluşması çok önemli.

“Sandığa radikal bir
kutuplaşmayla
gidiyoruz”

� 24 Haziran seçiminin önemi
nedir?

İttifak yasası, Türkiye'de çok
partili hayat içinde tek örnek.
Hem ittifaka yol açması, hem de
tekniği açısından farklı bir yasa.
Çok radikal bir siyasi kutuplaş-
mayla sandığa gidiyoruz. 24 Hazi-
ran'ın bu kutuplaşmayı
artırabilme potansiyeli var. Çünkü
vaatlerden çok, değerler üzerin-
den sandığa gidileceğe benzi-
yor.

“Taraflardan birinin
yüzde 60'ı bulması
olası gözükmüyor”

� Referandum aslında Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın başkanlık güve-
noyu şeklinde geçti. Referandumda
Erdoğan'ın yanında olan seçmenin,
bugün olamama ihtimali var mı?

Türkiye'deki seçmen eğilimi
açısından bakıldığında tabii var
ama referandumdan 13-14 ay
sonra gidiliyor sandığa. Bu kadar
kısa sürede en azından 4-5 puanlık
bir kırılma çok kolay değil. Ülke
gündemine giren çok ciddi kriz
unsurlarının olması gerekiyor. Şu
ana kadar ekonomik problemler
ve Ortadoğu’da belirsizlik var ama
bir Afrin operasyonunun da hükü-
met tarafından kendi lehine yöne-
tilmesi gibi durum var. Normal
koşullarda Türkiye'de yüzde 40 ci-
varında parti sadakati olmayan,
kendi dünya görüşüne uyacak bir
başka partiye oy verecek insan var.
Referandumdan bugüne sürenin
kısa olması, seçime çok az kalması
gibi nedenlerle birlikte herhangi
bir taraf için yüzde 60 çok olası gö-
zükmese de her iki taraf için yüzde
50 civarı bir oy, gerçekleşebilir bir
sonuç.

� Kürt seçmenin san-
dıkta nasıl bir rolü ola-
cak?

Yapılan ciddi ka-
muoyu araştırmalarında
seçmen kitlesi en sadık
partilerin arasında HDP

de var. Konjonktüre bakıldığında
HDP'nin devlet ile ilişkisine ba-
kınca Kürt seçmenin HDP etra-
fına kenetlendiğini görüyoruz.
HDP'ye oy veren seçmenin kolay
kolay başka bir partiye geçmesini
beklemiyorum.

SANDIĞA2AYKALAMEVCUTTABLOYUPROF.DR.TANJUTOSUNYORUMLADI:

Türkiye, 24 Haziran'da erken
seçime gidiyor… Prof. Dr.

Tosun, çarpıcı tespitlerde bu-
lundu, “Bu seçim vaatlerin
değil, değerlerin ön planda

olacağı bir seçim olacak” dedi

Vaatler değil, değerler
SEÇİMİ OLACAK

� Seçime 2 ay var
ve CHP'nin cumhur-
başkanı adayı yok.
CHP'nin ne kadar
vakti var?

En kısa sürede
adaylarını belirlemeli-
ler. CHP'nin ka-
muoyu tarafından
bilinen, popüler bir
isim dışında herhangi
bir aday göstermesi
pek olası değil.
Çünkü tanıtım nede-
niyle ciddi bir zafiyet
yaşayabilir. Tabii bu
adayın her kesimden
oy alabilecek nitelikte
olması gerekiyor.
CHP kendisiyle yarış-
mıyor. Sistemin özel-
liği gereği artık yüzde
50.1 oya ulaşmak
önemli. Birinci turda
herkes kendisiyle
rakip. İkinci turdaysa
farklı kesimleri ku-
caklayan bir aday gös-
termesi gerekiyor.

� 25 Haziran sa-
bahında nasıl bir tab-
loyla karşı karşıya
kalabiliriz?

Bunu belirleyecek
olan cumhur ittifakı
karşısında diğer parti-
lerin nasıl bir strate-
jiyle hareket
edecekleri... Ortak bir
cumhurbaşkanı adayı
telaffuz ederlerse;
partiler çeşitli kent-
lerde müttefiki olan
partiler yararına ge-
ride kalmayı tercih
edebilirler. İttifak ko-
şuluyla parlamentoda
İYİ Parti ve Saadet
Partisi de temsil edi-
lebilir. AK Parti ve
MHP ittifakı, 25 Ha-
ziran sabahına bugün-
den bakıldığında
birkaç adım önde giri-
yor. 2 aylık kampanya
performansı ciddi bir
performansa da yol
açabilir.

“CHP en kısa
sürede adayını
belirlemeli”

“CHP'de ön seçim
başka bahara”

Dokuz Eylül
Üniversitesi
Öğretim
Üyesi Yrd.
Doç. Dr.
Oktay
Gökde-
mir,
erken se-
çime iliş-
kin BEN
Haber için
yaptığı açık-
lamasında,
“Ben erken se-
çimi bekleyenler-
dendim. Yoksa seçime
2 yıl kala AKP ve MHP neden
ittifak yapsın? Özellikle Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, neden
şehir şehir miting havasında
gezsin? Muhalefetin de söyle-
min ötesinde erken seçime
hazır olması gerekirdi” dedi.

CHP'nin henüz bir cum-
hurbaşkanı adayının olmayı-
şını da değerlendiren
Gökdemir, “Genel Başkan Yar-
dımcısı Bülent Tezcan aday be-
lirlemenin 15 gün içinde
tamamlanacağını söylüyor.
Hangi yöntemle belirlenecek?
Bakın yine bir zaman kaybı
var. Seçime 2 ay kalmışken bir
de aday belirlemeden zaman
kaybedecek olan CHP'nin
adayı, tüm tanıtım ve stratejik

çalışmalarını ta-
mamlamak için
yalnızca 50
güne sahip
olacak.
Benim
tahmi-
nime
göre
Sayın Kı-
lıçda-
roğlu
büyük ola-

sılıkla aday
olmayacak.

Sonuç itibariyle
bir aday belirleyecek-

ler” ifadesini kullandı.

“Negatif durum olur”
CHP'nin milletvekili adayla-

rını belirlemesinde ön seçimin
uygulanıp uygulanamayacağı
belirsizliğinin sürdüğüne de
vurgu yapan Gökdemir, “Ön
seçim bence artık başka ba-
hara. Şu anda seçim takvimi bir
kere CHP'nin ön seçim yapma-
sını engelleyecek durumda. Bu
CHP'nin istediği bir şey değil,
baskın kararın bir sonucu.
YSK'nın bu konuda nasıl karar
vereceğini bilmiyorum. Ön
seçim yapılması ve parti içi
enerji harcanması seçimler için
CHP hanesine negatif bir değer
kazandıracaktır” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr.
Oktay
Gökdemir

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Prof. Dr.
Tanju Tosun
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1959’dan beri bitmeyen bir Avrupa
Birliği müracaatımız var. Sürekli ye-
rine getirilmeyen yükümlülükler,

düne kadar Yunanistan vetosu idi, şimdi-
lerde Güney Kıbrıs vetosu ile Türkiye,
‘sorun ülke’ olmaya itiliyor. AB ile ilişkiler
başlık olarak tanımlanabilecek ‘‘FFaassııllllaarr’’
halinde sürdürülmektedir. Son iki seneyi
kapsayan son raporda fasıllar konusuna
fasılalar verildiği görülmektedir.  

AB, aday ülkelerin üyelik süreçleri ve
gelişmeleriyle ilgili düzenli raporlar hazırla-
maktadır. Türkiye ile ilgili 2017’de rapor
vermeyen Avrupa Komisyonu, 2018 ra-
porunu iki yıllık değerlendirmeleri içerecek
şekilde hazırlamıştır. AB ile görüşmelerde
açılan fasıllar ve bunlarla ilgili süreçlerin
yönetilmesiyle etkin bir şekilde yürümekte-
dir. HHeerr  aaççııllaann  ffaassııll,,  AABB  iillee  iillggiillii  ssüürreecciinn
oolluummlluu  yyüürrüüddüüğğüünnüünn  bbiirr  ggöösstteerrggeessiiddiirr..
Ancak son yıllarda Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi’nin  (GKRY) fasıllara yönelik engel-
lemeleri önemli sorun teşkil etmektedir. 

Son ilerleme raporu da geçmişin ön-
yargılarından izler taşımaktadır. Önemli
başlıklardan, ““TTüürrkkiiyyee’’nniinn  iinnssaann  hhaakkllaarrıı  vvee
hhuukkuukk  ddeevvlleettii  aallaannllaarrıınnddaa””  eksiklikleri kısa
raporda uzun uzun anlatılmıştır. Raporda,
PKK ve türevleri terör örgütü olarak ta-
nımlanırken; 15 Temmuz’un zanlısı ola-
rak görülen ‘Gülen Hareketi’ için,
‘dağıtılmak istenmektedir’ ibaresi yer al-
maktadır.  15 Temmuz ve her türlü darbe
girişimi de en şiddetli şekilde kınanmakta-
dır. Takdir edilen bir husus olarak, ““mmüüllttee--
cciilleerree  iinnssaannccaa  ddaavvrraannıışş  vvee  oonnllaarraa  ggeerreekkllii
oorrttaammıınn  ssaağğllaannmmaassıı  mmaakkuull  vvee  yyeerriinnddee  bbuu--
lluunnmmuuşşttuurr””..

AB’nin tam üyelik konusunda, Türk
kamuoyunun umutsuzluğu giderek art-
maktadır. Bir türlü açılmayan ve açıldı-
ğında da kapanmak bilmeyen fasılların
varlığı, Hele ki tek başına GKRY’nin bile
blokajının, fasılların açılmasına engelle-
meye yeterli olmasının anlaşılır bir yanı
yoktur. 

Türkiye’nin alternatifleri de masadadır.
Stratejik ortaklıkları ya da işbirlikleri kesin-
likle gözden geçirilmelidir. Güçlü ile yapı-
lan ittifakların bedeli hep Türkiye’ye
yazılmaktadır. Tarihten gelen sorumluluk-
ları ve aşina olduğu coğrafya, ülke yöne-
timi açısından karar alıp vermede
farklılıklar üretmesine neden olmaktadır.
Rahmetli Turgut Özal ömrünün son de-
mine kadar Türki Cumhuriyetler ziyaretle-
rini aksatmamıştır. O coğrafyanın
Türkiye’yi çağırdığından mıdır bilinmez,
yönetimler bigane kalsa da ilgi sürekli
devam etmektedir. Son olarak Shanghay
altısı, Türkiye için yeni ve önemli bir kapı
olmaya namzet durumdadır.

Ekonomik ilişkiler siyasetle iç içe geliş-
mektedir. RRaappoorruunn  ddaa  ddiikkkkaatt  ççeekkttiiğğii,,  TTüürr--
kkiiyyee’’nniinn  öönnüünnddee  eenn  öönneemmllii  ssoorruunnuu,,  eenneerrjjii
bbaağğıımmllııllıığğıınnddaann  kkaayynnaakkllaannaann  ccaarrii  aaççııkk  ssoo--
rruunnuudduurr..  EEnnffllaassyyoonnuunn  ddaa,,  kkuurruunn  ddaa,,  ffaaiizziinn
ddee  ddeerrddiinniinn  ddeevvaassıı  bbuu  eenneerrjjii  bbaağğıımmllııllıığğıınnıı
ççöözzmmeekktteenn  ggeeççmmeekktteeddiirr.. Petrol yeniden
100 dolar olursa cari açığın ekonomi üze-
rindeki baskısı, yönetilemez durumlara gi-
debilir. Shanghay işbirliği grubu bu yüzden
önemlidir. 

Coğrafyanın sıkıntılı konumu devam
etmektedir. Konu salt güvenlik sorununa
indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Dö-
vizdeki yukarı yönlü hareketlenme, hem
azalan döviz girişi, hem de döviz çıkışına
işaret etmektedir. Bu durumda faiz artışı
kaçınılmaz olmaktadır. Haliyle tekrar
döviz girişi faizlere bel bağlatmaktadır. Dö-
vizi frenlemek adına ‘düşük kur için faiz’
elzem bulunmaktadır. 

TTrruummpp  mmeerrkkeezzllii  ddeennggeessiizzlliikklleerr,,  1155
TTeemmmmuuzz,,  OOHHAALL’’lleerr,,  AABBDD  ttaarraaffllaarrıınnddaann
ggeelleenn  ffaarrkkllıı  sseesslleerr,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ggüüvveennlliiğğiinnii
öönnee  ççııkkaarrttmmaakkttaaddıırr.. Bu noktada raporda
eleştirilen 31 KHK ile OHAL’le ilgili dü-
zenlemeler de ve devamı yönündeki irade-
ler de kaçınılmaz olmaktadır. Ancak
bunların da hukuka engel olmamasına
yargı yolunun açılmasına vurgu yapılmış-
tır. Raporda 2017 büyümesine olumlu
anlamda dikkat çekilmiş, aynı zamanda
enflasyon ve işsizlik verilerindeki artışın
olumsuz yanına vurgu yapılmıştır. Ar-Ge
harcamasına ilişkin yükselişler takdire
şayan bulunmuştur.

Sadece GKRY blokajı nedeniyle açıl-
mayan altı fasılın bile bir ülke için ne
kadar hayati önem taşıyan konular olduğu
ortadadır. Fasıllar ilişkilerin geliştirilmesi ve
beraber yürüme adına önemli adımlardır.
Özellikle iki yıldır yeni fasılların açılmaması
açık bir engel niteliğindeyken ““TTüürrkkiiyyee’’nniinn
AAvvrruuppaa’’ddaann  ddeevv  aaddıımmllaarrllaa  uuzzaakkllaaşşttıığğıınnaa””
dair ifadenin abartılı olduğunu söylemek
mümkündür.

‘AB İlerleme
Raporu’ndan

ne anlamalıyız?

Psikolog olarak çalıştığım
Güneşyolu Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merke-

zi’nde, bu günlerde hummalı bir
telaş içerisindeyiz. Çocuklarımı-
zın ince motor becerilerini geliş-
tirirken, 23 Nisan’ın önemini
anlatan çalışmalar yapmaya
gayret ediyoruz.

Amacımız kurumumuza
gelen özel çocukların eğitimle-
rine katkıda bulunurken, çocuk-
luğumuzda coşku ve heyecanla
kutlanan, günlerce hazırlık ya-
pıldıktan sonra alanlarda bayra-
ğımız ve gösterilerle bayram
tadında geçirdiğimiz 23 Nisan
heyecanını, çocuklarımıza yaşa-
tabilmek…
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23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı, Kurtuluş
Savaşı sırasında ailelerini kaybe-
den acılı çocukların gönlünün
hoş tutulması ve teselli bulma-
ları amacıyla düşünülmüş ve ha-
yata geçirilmiştir. 

Bir toplumun geleceğinin ço-
cuklar olduğunu savunan Mus-
tafa Kemal Atatürk, bugünün
çocuklara yakıştığını söylemiş-
tir. 23 Nisan sadece ülkemizin
değil, tüm dünya çocuklarının
günü olarak ilan edilmiştir. Her
yıl düzenlenen bu önemli günü,
çoğumuz çocuk bayramı diye
mi kutluyoruz? Sanırım evet.
Oysa bugün, her şeyden önce,
‘Ulusal Egemenlik Bayramı’. 

� � �

23 Nisan’ın derin anlamı ve
önemi konusunda ne kadar bi-
linçliyiz? Cumhuriyetimizin en
önemli kuruluş felsefesi olan
‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mil-
letindir’ ilkesi, ülkemizi ilgilendi-
ren siyasal, ekonomik, iç ve dış
her türlü kararların sadece Türk
ulusuna ait olduğunu ve hiçbir
ülkenin bu kararlarda hakkı ola-
mayacağını ifade eder. Ülkemi-
zin bölünmez bütünlüğü ve
anayasal ilkelerimiz çerçeve-
sinde bağımsız bir ülke olarak
tek amacımız akıl ve bilimin ön-
derliğinde çağdaş uygarlık düze-
yine ulaşmaktır. Atatürk’ün
armağan ettiği bu güzel güne,
biz de çocuklarımızla katıldık.
Ne yazık ki başka Atatürk gel-
meyecek, ancak Atamız kalple-
rimizde her zaman yerini
koruyacak… 

Özel çocuklarla
özel bir 23 Nisan

Dijital dizi, TV’nin
tahtını sallar mı?

Türk dizi sek-
törü hızla bü-
yüyor. Fakat

büyük umutlarla ya-
yınlanan diziler, bir
bir yayından kaldırılı-
yor. Televizyon dizile-
rinin tahtını sallayan
ana unsur ise, internet
dizileri oldu. Hayatı-
mıza son yıllarda giren
dijital diziler, televizyon
izleme alışkanlıklarımızı
değiştirdi. Dijital diziler,
izleyiciye sunduğu özgür-
lüklerle dikkat çekiyor. 

Sektörün�geleceği
değişiyor�mu?

Bu yıl internet dizi-
lerinin sayısı bir hayli
arttı. Puhu TV, Blu TV
ve Youtube gibi plat-
formlarda yayınlanan
her bir yapım, milyon-
larca kişi tarafından
izleniyor. Televizyon
dizilerinden daha kısa olmaları,
sansürsüz olmaları ve artık insanla-
rın internette daha fazla vakit geçir-
mesi bu dizilerin cazibesini
artırmakta. Televizyon eleştirmen-
leri yeni nesil izleyici kitlesinin ta-
mamen dijitale yöneldiğini
söylüyor. Şehirli, genç ve iyi eğitimli
kitle, televizyondan fazlasıyla uzak-
laşmış, ‘Seç, izle ve öde’ sistemini
benimsemiş durumdalar. Ayrıca
daha önceden tutmayacağını dü-
şündükleri internet dizilerinde rol
almayı tercih etmeyen ünlü oyuncu-
lar, yükselişi gördükten sonra artık

daha çok internet dizilerinde rol al-
maya başladılar. Bu gelişmelerle
birlikte dizi sektörü pastasında, in-
ternet dizilerinin artık kocaman bir
dilimi var diyebiliriz. İnternet dizi-
leri, ilk olarak Youtube platfor-

munda başladı. Bu ilk dizilerin en
akılda kalanı, 'Sıfır Bir’ oldu. 

En�başarılı�örnek:�Fİ�
Bu dizi; Adana'nın gösterilme-

yen karanlık yüzünü amatör bir
ruhla gözler önüne seriyordu. 'Sıfır
Bir' sosyal medyada fenomen ha-
line gelince, Blu TV yayın haklarını
aldı. Daha sonra 'Masum' geldi,
ancak çok ses getiremedi. İnternet
dizilerinin bu kadar popüler olma-
sını sağlayan dizi ise 'Fi' oldu. 

Azra Kohen'in çok satan ro-
manlarından uyarlanan Fi; hem
oyuncularıyla hem de cesur sahne-
leriyle büyük ilgi çekti. İlk 9 bö-
lümü, 50 milyon kişi tarafından
izlendi. Bu başarı sektörü harekete
geçirdi.

Yeni�diziler�geliyor
Bu sezon yine iddialı

yapımlar geliyor. Türki-
ye'nin ilk vampir dizisi
olarak tanıtılan 'Yaşama-
yanlar'; Elçin Sangu,
Kerem Bürsin, Birkan So-
kullu ve Selma Ergeç gibi
ünlü oyuncularıyla çok ses
getireceğe benziyor. Bunun
yanında geçtiğimiz gün-
lerde ilk 3 bölümü yayınla-
nan, başrollerini Neslihan
Atagül ve İlker Kaleli'nin
paylaştığı 'Dip'te şimdiden iz-
leyiciyi kendine bağladı.

Sonuç olarak; internet dizileri izle-
yiciye yeni alışkanlıklar, yeni tatlar
ve biraz daha özgür bir dünya sun-
duğu için daha kaliteli işlerle yo-
luna devam edeceğe benziyor. 

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Hızla büyüyen dizi sektörü, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de büyük rağbet görüyor. Büyük

bütçelerle yapılmaya başlanan internet dizileri ise
son zamanlarda oldukça revaçta… 

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
GAMZE KURT

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
KADİR ÇETİNKAYA

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 - CANSU TEMİR

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY. 

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

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

BASIMCI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş. 
BASKI YERİ: GAZİEMİR TREN İSTASYONU KARŞISI ESKİ BETONTAŞ

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR 
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 22.04.2018

SAYI: 69 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK



Sevgili Ben Haberciler mer-
haba! Tüm güzelliği, ışıltısı ve
sıcaklığıyla bahar aylarına

başladık. Yılın bu keyifli aylarının
gelmesiyle zayıflama, daha ince
olma veya form kazanma arzusu
da bahar güneşi kadar içimizi
sardı.

Yalnız önemli bir uyarı; bu ar-
zumuzu iyi bilen ama zerre kadar
sağlığı önemsemeyen bazı kişi
veya sektörler de harekete geçmiş
durumda. Siz, siz olun bu yıl her-
hangi bir ilaç, sözde iddialı yağ
yaktıran yöntem, şok diyet, haf-
tada üç kilo beş kilo gitsin diyeti,
sıvılar, kapsüller uygulamayın.
Konuya sezonluk ve şekil odaklı
bakmak yapabileceğiniz en büyük
hata olur. Size bu konuda çok dik-
katli ve seçici olmayı tavsiye edi-
yorum. Hem sağlığınızı
kaybedebilir, hem de bir sonraki
yıl çok daha fazla kilo ve sorunla
mücadele ediyor olabilirsiniz.

� � �

Peki gelelim içimizde yanıp tu-
tuşan şu zayıflama arzusu için
neler yapabiliriz? Biraz onlardan
bahsedelim… Yapmanız gereken
ilk şey değişim ve gelişime karar
vermek. Karar vermekle beraber,
zayıflamak isteyen herkesin yapa-
bileceği küçük ama etkili bazı
adımları atmaya başlayabilirsiniz.
Konu yağ yakmak, incelmek veya
zayıflamak ise iki temel sistem çok
önemlidir. Biri metabolizmamızı
hızlandırıp canlandırmak, diğeri
de yediğimiz içtiğimiz besinleri
düzenlemek.

Metabolizmayı canlandırmak
için önce onu uyandırmalısınız

SABAH:
Rutin kalkış saatinizi 20 da-

kika öne alır, limonlu zencefilli su
içer ve 15 dakika esneme hareket-
leri yaparsanız metabolizmanız
hem uyanmış hem hızlanmış olur.

KAHVALTI:
Mutlaka bol proteinli bir

kahvaltı şart. 2 yumurta ve 1 yu-
murta beyazı ile içine bol baharat
koyduğunuz maydanozlu, kırmızı
biberli omlet ve yanında sade kah-
veyle, iki dilim ananas düşünün

mesela.
SAAT 11.00:
Saat 11.00 gibi, şu sıralar meta-

bolizma hızlandırma konusunda en
etkili sonuçları verdiğini bildiğimiz
yeşil kahve çayı ve beyaz çayı içebi-
lirsiniz. Klasikten hoşlanıyorum
derseniz, yeşil çay veya şekersiz bir
Türk kahvesi içebilirsiniz.

ÖĞLEN:
Öğle yemeğinde yiyeceğiniz

tavuklu veya somonlu bir salatayla
metabolizmanız dur durak deme-
den yola devam etmiş olur.

İKİNDİ:
İkindi dediğimiz saat o kadar

önemli ki; metabolizmanız yavaş-
layacak ya da tam tersi hızlanacak.
Son dönem bilimsel çalışmalar
çok net gösterdi ki; eğer PRO-
TEİNİ, yanında biraz KARBON-
HİDRATLA tüketir, yarım saat
sonra akşamüstü egzersizi yapar-
sanız bu günü yağ yakarak ta-
mamlamış olursunuz.

Mesela fesleğenli soğuk bir ay-
ranı, yanında domatesli 2-3 tane
grisini ile tüketip, 1 saat sonra yü-
rüyüş yaparsanız kilo vermeniz bi-
limsel olarak garanti.

AKŞAM VE GECE:
Gelelim en tehlikeli saat ara-

lığı olan akşam ve gece öğünle-
rine… Akşam yemeklerinizi sebze
veya kuru baklagil yemeği olarak,
yanında bol yoğurt veya cacıkla
tüketebilirsiniz. Ekmek ve ekmek
yerine geçen makarna, bulgur,
pilav, patates gibi yiyecekleri öğü-
nünüze ilave etmeden yerseniz ya
da herhangi bir hayvansal proteini
ızgara veya fırında yaparak, bol
yeşil bir salatayla tercihen sirkeli
olarak yerseniz beslenmeniz en
doğru şeklini almıştır. Araştırma-
lar gösteriyor ki, akşam öğünü iti-
bariyle karbonhidrat alımını
keser, yatmadan bir buçuk saat
önce kefir veya tarçınlı süt içersek,
gece boyu metabolizmamızın yine
çalışıp, görevini yağ yakarak ta-
mamladığını; insülin seviyesinin
azaldığını ve karın yağ oranının
düştüğünü bizlere göstermiştir.

Altın kural: Günde
2 litre su içmek

Kadın, erkek, genç, yaşlı hepi-
miz için geçerli altın bir kural var;
günde iki litre su içmek. Sağlığın
ve formun en kolay elde edilebilir

halidir su. Son çalışmalar alkali
beslenmenin, sağlığın devamlılığı
ve kilo yönetimi açısından çok
daha etkili olduğu yönünde… Bir
süre sularınızı limonla veya may-
danozla daha alkali bir hale geti-
rerek içmeyi deneyebilirsiniz.

Alkali su için;
� Geceden yarım litre suya 2

dilim limon kesin
� Üzerine bıçak teması olma-

dan elinizle kopararak 1/3 demet
maydanoz ilave edin

� Sabaha kadar ağzı kapalı bir
şekilde bekletin

Sabahları ilk iki bardak suyu-
nuz bu olursa alkali beslenmeye
suyla adım atmış olursunuz.

Bu öneriler, uygulayan her-
kese fayda sağlayacaktır. En
doğru ve kalıcı sonuç için vakit ge-
çirmeden yaşınız, tıbbi durumu-
nuz, beslenme alışkanlıklarınız,
vücut kompozisyonunuz ve sosyal
yaşantınıza uygun olarak tüm de-
taylarıyla sizi takip edecek, bir
beslenme uzmanından randevu
alın, sağlığınıza sağlık katın.
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KOÇ BURCU
Koç burçları, aşk

denilince hemen
kaçar! Çevresi Koç
burçlarını çapkın ola-
rak nitelendirebilir.

Ancak Koç burcu, giri-
şimleri konusunda ilk atı-

lımı yapma eyleminde olduğu için
farklı farklı aşk deneyimlerine de
hemen atlama gereği duyabilir. Koç
burçları için aşk, dinamik olmalıdır.
Karşısındaki kişi cesurca isteklerini
Koç burcuyla paylaşmalıdır. Genel ola-
rak dolambaçları sevmediklerinden di-
rekt ve açık ilişkiler onlar için idealdir.
Aynı zamanda Koç burçları ilişkide ilgi
görmeyi ve beğenilmeyi sever. Kendi-
sini daima ön planda tutması, bazen
karşı tarafı sinirlendirebilir. Ben mer-
kezli yapıları gereği, bu burç kuşağı
kendilerine odaklıdır ve yeri geldiğinde
kendilerinden ödün vermekten hoşlan-
mazlar. Cinsellik onlar için oldukça
önemlidir ve güçlü cinsellik kalplerine
giden yolu açacaktır.

BOĞA BURCU
Boğa burçlarının

aşk hayatlarını tek ke-
lime ile tanımlamamız
gerekirse; bu ‘stabillik’
olacaktır. Boğa burçları
çok fazla partner değiştir-
meyi sevmez, aynı zamanda partnerle-
rine de oldukça sabittirler. Boğa burcu
için ideal ilişki kaliteli ve kalıcı olan
ilişkidir. Eşleri ile lüks yerlere gitmek,
alışverişe çıkmak, dünya mutfaklarını
tatmak isteyebilirler. Çevresindekilere
sağlam bir ilişki yaşadığını çoğu zaman
göstermek isteyecektir. Bir Boğa
burcu, eğer aradığı güven duygusunu
karşı taraftan göremez ise o zaman var
olan ilişkide çok da fazla zaman kay-
betmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
Kendi giyimine ve dış görünüşüne çok
fazla önem veren Boğa burcu, aynı
özeni partnerlerinde de arayacaklardır.

İKİZLER BURCU
İletişim iletişim iletişim… İkizler

burcu için doğru ifade bi-
çimi çok fazla önemli-
dir. Onlar eşlerini
daha iyi anlamak için
daima tutku içerisin-
dedir ve aynı şekilde de

eşleri tarafından anlaşılmak da isterler.
Eğer bir İkizler burcu ile birlikteyseniz,
elinizden telefonu düşürmemeniz gere-
kebilir. Sürekli olarak irtibatta kalmak,
İkizler burcu için konfor demektir.
Ufak tefek gezileri çok fazla seven bu
burç kuşağı, sizinle birlikte sürekli gez-
mek isteyecektir. Eğer hafta sonu evde
oturup film izlemek gibi planlarınız
varsa, bunu İkizler burcu partneriniz ile
yapmak zor olabilir. Yine de her or-
tama uyum sağlayabildikleri için size ve
yaşam şeklinize de çok çabuk uyum
sağlayabilirler. Dikkatleri ve ilgilerini
çabuk kaybedebileceklerinden, küçük
ve ilginç sürprizler İkizler burcunu ol-
dukça memnun edecektir.

YENGEÇ BURCU
Eğer bir Yengeç

burcu ile birlikteyseniz,
ilk dikkatinizi çeken
şey büyük ihtimalle ilk
başta ne kadar da me-
safeli olduklarıdır.
Ancak güven duygusu bir
Yengeç burcu için oldukça önemli ol-
duğundan aradıkları güveni buldukla-
rında dünyanın en sadık eşleri haline
gelirler. Genel olarak evde vakit geçir-
meyi severler ve duygular onlar için ol-
dukça önemlidir. Partnerleri ile sürekli
olarak fiziksel temas kurmaya çalışıyor-
larsa, bu size güvenmediklerinin gös-
tergesidir. Yengeç burçları, burç
kuşağında anneliği ve yuvayı temsil et-
mektedir. Bu sebeple Yengeç burçları
daha doğduklarından itibaren ebeveyn-
liği öğrenir ve sevdiklerine karşı fazla-
sıyla koruyup kollayıcıdır.

ASLAN BURCU
Aslan burçları sabit oldukları için

çok fazla eş değiştirmekten hoşlanmaz-
lar ama sıradanlığa da asla tahammül
edemezler. Aslan burçları için ilişki-

lerde tutku çok önemli-
dir. Eğer içlerinde var
olan aşk biterse,
hemen uzaklaşabilir-
ler. Gurur ve özgüven-

leri oldukça önemli
olduğundan, bir Aslan bur-

cunun kalbini çalmak istiyorsanız ona
bol bol iltifatlar edip özel hissettirme-
niz önemlidir. Ayrıca partnerlerini yö-
netmeyi de sevdiklerinden, son sözü
söyleyen daima Aslanlar olacaktır.
Çevrelerinde gösterişi sevdiklerinden,

yanlarındaki insanla-
rın da gösterişli ol-
malarından memnun
olacaklardır. Bazen
kıskansalar bile çok
iyi olan rol yetenekleri içlerinde sakla-
dıkları duyguları ustaca gizlemelerini
sağlar. Bu yüzden bir Aslan burcunun
gerçekte size karşı ne hissettiğini anla-
mak zordur.

BAŞAK BURCU
Başak burçları hayatlarının her ala-

nında düzene ihtiyaç duydukları için
ilişkilerinde de düzeni severler. Genel-
likle çok gösterişli bir part-
ner seçmezler, daha
sade olan partnerler
onlar için idealdir.
Akılcı ve mantıkçı tu-
tumları çok fazla duy-
gusallığa yer vermez
ancak partnerleri mantıkla-
rına uyuyorsa oldukça sadıktırlar. Ça-
lışmayı çok sevdiklerinden, uzun
saatler çalışma hayatlarına uyum sağla-
yacak olan eşleri tercih ederler. Fazla
tutkulu ve kıskanç bir yapınız var ise;
Başak burçları sizler için uygun bir
seçim değildir. Başak burçları ilişkiyi de
bir başarı olarak gördüklerinden, var
olan ilişkilerinde sorunlar olsa da kal-
mayı tercih edebilirler. Ayrıca çok zor
seçim yapan bu burç, uzun yıllar bekar
kalmayı da tercih edebilir.

TERAZİ BURCU
Terazi burçları aşk için yaratılmış-

lardır. Aşk yaşamayı, aşık olmayı pek
bir severler. Flörtöz bir doğaları vardır.
Ruh eşlerini bulma konusunda en çok
onların çabaları vardır ve bu isteklerine
ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar.

Fakat ruh eşlerini bulsa-
lar dahi yine de flörtöz
doğalarından ödün
vermezler. Romantik
ve kibarlardır. Sürp-

rizlere bayılırlar. Sev-
dikleri insana içlerinden

gelerek akla hayale gelmeyecek güzel
sürprizler yaparlar. Bu konuda oldukça
yaratıcıdırlar. Dış görünüşlerine önem
verirler. İlişki kuracakları kişi için de
bu önemlidir. Fiziken güzel olan, ilgile-
rini çeker. Kavga, tartışma, huzursuz-
luğu sevmezler. Böyle bir durumla
karşılaşsalar dahi orta yolu bulmaya ça-
lışırlar.

AKREP BURCU
Akrep burçları aşkı derin ve tutkulu

yaşarlar, fakat biraz gizemli ve sinsidir-
ler. Duygularını ve hislerini fazla gös-
termeyi sevmezler. Cinselliğe ilgileri
fazladır bu yüzden bir takım cinsel so-
runlar yaşayabilirler. Kendilerine yet-
meyi bilirler, bu konuda ketumdurlar ve
yardım almayı sevmezler.
İlişkide eksik olduğu
noktaları partnerine
göstermeyi sevmez,
kendi içinde yaşarlar.
Kıskançlıkta yüksek li-
sans yapmışlardır ve part-
nerini kontrol etmeyi severler. Oldukça
dürüsttürler. Rol yapmayı sevmezler,
duyguları, hisleri neyse direkt onu yaşar
ve gösterirler. Bazı akreplerin ilişki an-
layışı kaosla beslenmektir. Durgun ve
stabil ilişkiyi sevmezler, aksiyonlu ilişki-
lerden hoşlanırlar. Kavga ve tartışmada
kincidirler ve asla unutmazlar. Bu se-
beple üç yıl önce yaşadığınız bir sorunu
tekrar tekrar gündeme getirebilirler.

YAY BURCU
Yay burçları en özgür burçlardandır.

İlişkide kendilerine özel alan yaratmayı
severler. Planlı yaşamak onlara göre de-
ğildir, spontane yaşamayı severler. Eğlen-
celi ve zıpır bir yapıları vardır. Birlikte
maceraperest olabilecekleri,
anlık planlar yapıp uzak
yerlere seyahatlere çıka-
bilecekleri partnerler
ararlar. Aynı zamanda
öğrenmeyi sevdikleri için
ilişkilerinden de bunu bek-
lerler. Bu yüzden aşık olacak-
ları kişide zeka ararlar. Fakat düzenli
yaşama adapte olmakta zorlandıkları için
fazla sorumluk almaktan kaçarlar. Bu ko-
nuda onları toparlayıcı veya destekleyici
partnerle mutlu olabilirler.

OĞLAK BURCU
Oğlak burçları sorumluluk sahibi ve

ciddidirler, ilişkilerinde de bu böyledir.
Gelip geçici ilişkiler onlara göre değildir.
Duygularını pek belli etmedikleri için
kendileri bile duygularının ne olduğunu
anlayamazlar. Paraya ve kariyere oldukça

önem verirler. İlişkilerinde
de kariyeri ön plana alır-
lar, birlikte olacakları ki-
şileri de kariyerlerine ve
maddi durumlarına göre

seçebilirler. Soğuk ve me-
safeli görünürler, bu olgun yapı-

larından kaynaklanır. Fakat aşık oldukları
kişiye karşı sıcak ve fedakardırlar. Maddi
güveni sevdikleri için harcamalarına dik-
kat ederler.

KOVA BURCU
Kova burçları hümanist ve özgürdür-

ler. Bir insana değil de, insanlığa aitmişler
gibi davranırlar. Hayata bambaşka bir
pencereden bakarlar ve sahiplenmeyi, sa-
hiplenilmeyi sevmezler. Bu yüzden kıs-
kanç da değildirler. Onlar farklı olmayı
severler, marjinaldirler. İlişkilerinin karşı-

lıklı anlayış ve hoşgörü çerçeve-
sinde yürütülmesini arzu

ederler. Flörtleri tarafın-
dan zorlanmak istemez-
ler eğer bir şeyi kendisi
istiyorsa yapabilirler.

Kendi hayatı için sürekli
gelecek planları yaparlar ve

eğer bu planların içinde partnerini göre-
miyorlarsa, partnerinin hayatından arka-
sına bakmadan çıkabilirler. Bu sebeple
düzenli ilişki yürütmekte zorlanabilir bir
yapısı vardır.

BALIK BURCU
Balık burçları, melankolik ve roman-

tiktirler. Aşkı dolu dolu yaşamayı sever-
ler. Buna acı da dahildir. Hayalperest ve
uyumlu bir doğaları vardır. Ruh eşlerini
bulma konusunda en şanslı burçlardandır.
Kolay aşık olurlar ve aşık oldukları kişiye
inanılmaz tutkuyla bağlanabilirler. Fakat
kafaları biraz karışık oldukları için bu
duygunun kalıcı olmadığı du-
rumlarla da karşılaşabilirler
ve aşkları sadece geçici bir
heves olarak kalabilir. Ula-
şamadıkları, elde edeme-
dikleri ilişkide aşırı
bağımlılığa düşerler ve bu da
onları melankoliye sevk eder. İlişkilerinde
sakinlik arar, ruhunu dinlendiren, onlara
ilham verebilen sanatı, müziği, doğayı se-
vebilen insanlar onları çeker.
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N
efes sadece havanın
alınıp verilmesi değil,
hayatın temel devini-

midir. Bir bebeğin ağlaması
ya da gülmesini görmüşsü-
nüzdür... Ortalığı yırtarca-
sına kahkaha atarken veya
ağlarken şiddetle sarsıldığını,
karnının yukarı aşağı inip
kalktığını gözlemlemişsiniz-
dir.

Bu devinimlerin nedeni
maksimum çalışan diyafram
kasıdır. Ne yazık ki birkaç yıl
içinde bu doğal ve sağlıklı
nefes akışını kaybederiz.
ÇÇooğğuu  kkiişşii  kkııssııttllıı  nneeffeess  aallddıığğıı--
nnıınn  ffaarrkkıınnddaa  bbiillee  ddeeğğiill……  

Bir düşünce veya hayalin
mutluluk, sevinç, üzüntü,
huzur gibi duyguları etkile-
mesinin yanında ruhsal du-
rumumuzun da nefesimizi
mevsimlerin değişimi kadar
etkileyip değiştirdiğinin bilin-
cinde misiniz?

Günümüzde yaşanan güç
ve rekabet kavgaları, şiddet
ve korkular birçok insanın
nefes sistemini zaman içinde
iyice sığ bir hale gelmesine,
sağlıksız ve kalitesiz bir ha-
yata neden oluyor. 

Biliyoruz ki; bedenimizin
tüm hücreleri hayatta kala-
bilmek için oksijene gereksi-
nir. Bedenimizin en çok
oksijene ihtiyaç duyan or-
ganı beyindir. Yetersiz oksi-
jen beynin, kalbin, sinir
sisteminin çalışmasını kısıt-
lar, bağışıklık sistemini zayıf-
latır ve bu şekilde tümör
oluşumuna yatkınlığı artırır.

O zaman doğru nefesin
tanımını yapalım: Doğru
nefes, burundan alınıp bu-
rundan verilen, diyafram kul-
lanımı ile ciğerlerin tamamı
ile gerçekleştirilen, derin,
sessiz ve dakikadaki sayısı en
az olabilendir. (Dünya sağlık
örgütü WHO, bu sayıyı 8 ila
12 olarak belirlemiş ama siz

yapacağınız diyafram çalış-
maları ile 6’ya çekebilirsiniz)

DDooğğrruu  nneeffeess  aallaarraakk  ffaarr--
kkıınnddaallıığğıı  yyüükksseekk,,  ssaağğllııkkllıı,,
ccaannllıı  vvee  mmuuttlluu  bbiirr  yyaaşşaamm
eellddee  eeddeebbiilliirriizz..  

Unutmayalım ki nefesi
değiştirdiğimizde, hayatımız
değişir. Yaşamımızın tüm
alanlarını birbirine bağlar.
Stresten kurtulup, içsel den-
geyi kurmanın en güzel yolu-
dur. Bilinçli nefes alışverişi,
sinir sistemindeki gerginlik-
leri anında giderir ve bizi ra-
hatlatır. 

Doğru nefes almanın dı-
şında uygulayacağımız nefes
teknikleriyle dikkat, motivas-
yon, konsantrasyon, odak-
lanma, gevşeme, bırakma,
izin vermeyi sağlayabiliriz.
Ayrıca; bilinçaltınızı boşalt-
mayı ve zihni kontrol etmeyi
öğrenerek yaşam kalitenizi
ve kaderinizi değiştirebilirsi-
niz.

Nefes çalışmalarının ya-
rarları saymakla bitmez.
Tüm bu çalışmaların dı-
şında bilinçaltında yatan so-
runların temizlenmesine
yönelik çalışmalar var ki; ha-
rika sonuçlar alınıyor. Bu ko-
nuyu ayrıntılı şekilde diğer
aylarda paylaşmak istiyo-
rum.

Yazımı Dr. Andrew We-
il'in anlamlı sözüyle bitirmek
istiyorum: ""İİnnssaannllaarraa  kkeennddiillii--
ğğiinnddeenn  iiyyiilleeşşmmeeyyee  uullaaşşaabbiill--
mmeelleerrii  iiççiinn  tteekk  bbiirr  şşeeyy
yyaappmmaallaarrıınnıı  ssööyylleemmeekk  zzoo--
rruunnddaa  kkaallssaayyddıınnıızz,,  ssööyylleeyyeeccee--
ğğiinniizz  şşeeyy  nnee  oolluurrdduu??""

Bu soruya şu yanıtı ver-
mek gerek: Nefesinizle çalı-
şın!

Hayatınızı tazelemek,
denge, huzur, mutluluk için
kısacası kendimizi doğadan
bir parça olarak hissetmek
için hepinize ferah ve sağlıklı
nefesler diliyorum.

YELDA ÇETİNER

yeldacetiner@hotmail.com

Doğru nefes, ‘hayat’ demek
Formda kalmak için
beslenme formülleri 

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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