
ANKETLER YANILABİLİR
Türkiye, 24 Haziran’da kader
seçimlerinden birini yaşaya-
cak. Siyasi partilerin yap-
tırdığı anketlerin bu kez
yanılabileceği konuşuluyor.
Siyaset Bilimci Prof. Dr.
Tanju Tosun, seçimde ‘son
dakika’ seçmeninin öneminin
büyük olduğunu belirtirken,
seçimi Ben Haber için değer-
lendirdi. B. CİLASUN 5’DE
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SEÇİMLER kesin olarak 2. tura
gidecek. Son 40 günlük kampanya
şunu gösterdi ki;
Muharrem İnce
rüzgârı esiyor.
Bana göre bu rüz-
gârın esmesine bir
parça Tayyip Bey
de müsaade
ediyor.
EROL
YARAŞ
3’TE

YARIŞTA HEYECAN YÜKSEK

Erdoğan, İnce’yi
rakip görmek istiyor

DEĞİŞİM; hava kadar, su kadar ger-
çek. Değişmeyen tek şey değişimin
kendisi olup, evrenin varlığını devam
ettirme yasasıdır. Turizmde bir ‘deği-
şim’ anlayışı lazım. Y. OKUTUR 8’DE

İYİ Parti Milletvekili Adayı Yıldırım
Ulupınar, her iki bölgeden 4’er mil-
letvekili çıkaracaklarını belirterek,
“İzmir’e dışarıdan bakan, CHP’nin
kalesi olduğunu sanıyor. Bu durum
kent içindeki insanlar için böyle
değil. İzmir sadece demokrasinin
kalesidir” ifadesini kullandı. 10’DA

YAZ mevsimini sevenlerdenseniz
eğer; bu sıcak günlerde bedeninizin
nelere ihtiyaç duyduğuna dair bil-
giniz var mı? Mevsime göre beslen-
meyi ihmal etmemek gerekiyor.
Gelin, biraz bunlardan bahsede-
lim… BURÇİN ÇELİKEZER 12’DE

TÜRKİYE’NİN KADERİNİ ONLAR BELİRLEYECEK

KARARI
‘KARARSIZ’
VERECEK

Ulupınar: İzmir’den
4’er vekil çıkaracağız

AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı
ile İYİ Partili Prof. Dr. Şengül
Hablemitoğlu, kente kadın gözüyle
baktı. Bölünmez, “Burada en büyük
sorun belediyecilik” dedi. Prof. Dr.
Hablemitoğlu da, kadınların bundan
böyle sığınmayacağını, erkeklerin re-
habilite edileceğini söyledi. 8’DE

Kente, kadın
gözüyle baktılar

TÜRKİYE 24 Haziran'a kilitlen-
mişken, geçmiş seçimlerin öncelikli
konusu olan ancak bugün
konuşulmayan Avrupa
Birliği’ne üyelik
sürecini Doç. Dr. Ko-
camaz değerlendirdi:
Tam üyelikten
vazgeçmemeliyiz. 9’DA

“Türkiye, AB’den
vazgeçmemeli”

ÇANDARLI Limanı’nın üst yapı
ihalesinin de tamamlanmasıyla
birlikte limanın arkasında yer
alan bölgeye dair açıklama
yapan AK Parti İzmir Mil-
letvekili Hamza Dağ, “Burada
mega endüstri bölgesi kurmak
istiyoruz ancak arazi bulmakta
zorluk yaşıyoruz” dedi. 11’DE

2015 yılında terör
olayları ve Rusya krizi
ile büyük darbe yiyen
turizm sektörü, henüz
istediğini bulmuş
değil. Turistler,
Türkiye’deki 5 yıldızlı
tesislerde; Avrupa’da
iki hamburger, iki
kola fiyatı olan 25 eu-
roya konaklayabiliyor.
Sektör temsilcileri,
‘kalite’ algısının
yeniden sağlanmasını
istiyor. SAYFA 6’DA
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“MEGA ENDÜSTRİYE
YER BULAMIYORUZ”

“İnsan ve değişim”

ESKİLER, “Bağ babadan, zeytin de-
deden kalmalı” derdi. Yeni versi-
yonu; "İnsan arsayı kendisi, araziyi ise
çocukları ve torunları için almalı" ol-
malı diyorum. H. TÜRKMEN 10’DA

“Krediyle arsa almayın”

M.B., faizleri bir kez daha artırdı. İki
ay öncesinde yüzde 7 büyüme planı
yapan bir ülke için, ekonomideki bu
şokun anlaşılır yanı yoktur ancak yö-
netilecektir. İ. ATİLLA ACAR 9’DA

“Son söz, yine faizin”

ŞEKER
TADINDA

BİR BAYRAM
OLSUN

BİN aydan hayırlı ay olarak anılan Ramazan ayı
sona erdi... Şimdi sıra şeker tadındaki bayrama
geldi. Yollarda kazaların yaşanmadığı, gönül kırık-
lıklarının tamir olunduğu, aile büyüklerinin un-
utulmadığı bir bayram dileklerimizle...

2018 yazında, büstiyer-
ler ön plana çıkacak.
Yurt dışındaki moda
haftalarında podyu-
mun vazgeçilmez-
lerinden olan
büstiyerlerin detay-
larına göz atın... 2’DE

Büstiyerlere
dolabınızda
yer açın

“Oyuncağa
yönlendirin”

Mevsime özel
beslenme şart!
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24 Haziran seçimlerinde, son dakika
seçmeninin vereceği kararın büyük
önemi olacak... Prof. Dr. Tosun, “Bu
seçmen kitlesi 3-5 puanlık bir kitle
olmasına rağmen, seçimin kaderini
büyük ölçüde etkileyecektir” dedi
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“SANDIK BAŞINDA
KARAR VERECEKLER”

AZIMSANMAYACAK bir
seçmen kitlesinin tercihini
sandık başında yapacağını

belirten Prof. Tosun, “Bu
seçmen kitlesi 3-5 puanlık

bir kitle ancak kaderi
onlar belirleyecek-

tir” dedi.

24
HAZİRAN

ERKEN

SEÇİMİNDE

Ekonomi’de
‘değişim’
öne çıkıyor

10

Turist var ama para yok!
Turizm sektöründe, bu yıl hareketlilik yaşanıyor
ancak para harcayan turist ülkeye gelmiyor…
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Türkiye’nin turizm
cenneti Çeşme’nin
Ildır Mahallesi, 10

aydır yapılamayan
yolları yüzünden

şikayetçi. Bölge es-
nafı ve halkın

birçok kez gün-
deme getirdiği

yolun, yaz sezonun
açılmasına rağmen
hala asfaltlanama-

ması görenlere
‘pes’ dedirtiyor…
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EİB Koordinatör Başkanı
Jak Eskinazi, İzmir’i, Doğu
Avrupa’nın en güzel şehri
yapmak için çalışacaklarını
belirtti, “Kentin sivil
toplum örgütleri cılız ses
çıkarmaktansa, hep bir-
likte güçlü bir ses çıkara-
cak” dedi. SAYFA 11’DE

“ARTIK TEK
SES OLMA
ZAMANI”

Jak
Eskinazi

HHaammzzaa  
DDaağğ

BURASI ÇEŞME!
2015 yılında terör
olayları ve Rusya krizi
ile büyük darbe yiyen
turizm sektörü, henüz
istediğini bulmuş
değil. Turistler,
Türkiye’deki 5 yıldızlı
tesislerde; Avrupa’da
iki hamburger, iki
kola fiyatı olan 25 eu-
roya konaklayabiliyor.
Sektör temsilcileri,
‘kalite’ algısının
yeniden sağlanmasını
istiyor. SAYFA 6’DA

Turizm sektöründe, bu yıl hareketlilik yaşanıyor
ancak para harcayan turist ülkeye gelmiyor…
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Nasıl
kombinleyebiliriz?

Kadınların iddialı kıyafetle-
rinden büstiyerler, sokak moda-
sında hatta iş hayatında da
ceket ve gömleklerin içine giyi-
lerek güzel bir şekilde kombin-
lenebilir. Eğer cesur bir
görünüm yaratmak istiyorsanız;
birbirinden şık büstiyerleri tek
başına giyebilirsiniz. Büstiyerleri
özellikle jean pantolon ve şort-
larla tek başına giymek, 2018
yaz modasında popüler du-
rumda.

Dantelli ve
transparan seksi
büstiyerler

Dantelli ve transparan büsti-
yerler, cesur kıyafetler arasında
yer almakta... Seksi bir görüntü
yaratmak istiyorsanız; tercihiniz
bu büstiyerlerden yana olmalı-
dır. Dantelli ve transparan büs-
tiyer modellerini daha çok
akşam gezmelerinde kombinle-
yerek giyebilirsiniz. Ay-
rıca düğün ve özel
davetlerde sade olarak

giyebileceğiniz gibi kıyafetlerin
içine de giyerek gecenin şık ba-
yanlarından olabilmeniz müm-
kün!

Aztek desenli
büstiyerler

Aztek desenler; kabile izle-
rini taşıyan, etnik desenlerin
modaya yansımasıdır. Son 2 yıl-
dır moda olan Aztek desenler,
2018 yaz sezonunda da moda

sektöründe kendini
göstermeyi sürdü-
recek. Etnik de-
senli büstiyerleri;
salaş etekler, şort
ve skinny pantolon-
larla kombinleye-
rek giyebilirsiniz.
Bu büstiyer mode-

lini hem sokak modasında, hem
de gece eğlence mekanlarına gi-
derken altına giyeceğiniz uygun
bir ayakkabıyla ışıltınızı tamam-
layabilirsiniz.

Geometrik desenler
Geometrik desenleri; bu yaz

moda sektöründe hemen
hemen her yerde göreceğiz.
Doğal olarak büstiyerlere de
yansıyan geometrik desenler,
günlük giyimde bayanların göz-
desi durumunda. Bu kıyafet
kombininizi; takılarınızı da geo-
metrik şekilli seçerek tamamlar-
sanız, tam bir uyum
yakalayabilirsiniz.

Denim modeller
Hiçbir zaman modası geç-

meyen
ve her

zaman gardroplarımızın vazge-
çilmez parçaları denim kumaş-
lardır... 2018 sezonunda da
moda olmaya devam edecek
denim kumaşlar, büstiyer parça-
ları olarak da karşımıza çıkacak.
Spor bir hava yaratan denim
büstiyerler, günlük ve gece gez-
meleri için şık kombinler oluş-
turmanızı sağlayacaktır.

Fırfır detayları
kaçırmayın

Fırfır detayları son yıllarda
hayatımızda yerini alan ve çıka-
cak gibi de gözükmeyen model-
lerden biri diyebiliriz.
Büstiyerlerin bel kısmında ve
kollarında kullanılan fırfır de-
taylar, spor ve cool bir görüntü
oluşturmaktadır. Fırfırlı büsti-
yerleri salaş bir pantolon ve etek
giyerek farklı bir tarzda kombin-
leyebilirsiniz.

'Balenli' şıklığa
dahil olun

Gelinlik ve abiye kıyafetlerle
hayatımıza giren balen detaylar,
büstiyerlere sıçramış durumda.
Balenli büstiyer kombinleri
daha geniş bir kapsama yayıl-
maktadır. Kalem etek, ispanyol
paça pantolon ve skinny kumaş
pantolonların üzerine giyerek
şık bir davete katılabileceğiniz
gibi, şort ve denim pantolonla-
rın üzerine giyerek de sokak
modasında rahat bir şekilde ta-
şıyabilirsiniz.

Bayanlara tavsiye...
Büstiyer göbeği açık bir kı-

yafet olduğu için beden ölçüle-
rine göre tercih etmekte fayda
var. Çünkü büstiyer giyen ka-
dınların karın bölgesinin düz ol-
ması büyük önem taşıyor...
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2018'in
yaz sezo-

nunda büsti-
yer festivali

yaşanacak diyebi-
liriz! Yurtdışında dü-

zenlenen moda
haftalarında ön plana

çıkan, iddialı parçalardan
biri de büstiyerlerdi... Kadınla-
rın çok sevdiği, seksi kıyafetler

arasında yer alan büstiyerler,
yine vazgeçilmezler arasında

olacak. Bu sezon bizi neler bek-
liyor, hep birlikte göz atalım...

Moda

Büsti
ye

rle
re

ye
r açı

n!

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.

Çeşme'de bir belediye tembelliği var. Bunu Çeşme'nin
her yöresinde görebilirsiniz. Ben birkaç defa Dalyan'ı dile
getirdim ama mesela Çeşme'de bir Ildır yolu var ki; artık
insanlar nefret etmiş durumda. Bir yol 9-10 aydır bitmez
mi? Belediye başkanı burada topu Büyükşehir’e atamaz.
Çünkü Büyükşehir, köy yollarına kadar asfaltlıyor. Eğer
Çeşme'de İYİ Parti, yüzde 20'ye yakın oy oranını yakalarsa
CHP şimdiden orada kendine aday düşünmeye başlasın.
Altına imzamı atarak istediği kişiyle iddiaya girerim. CHP,
Çeşme'de mevcut belediye başkanıyla hiçbir şansı yoktur.

“Erdoğan, İnce’yi
rakip görmek istiyor”

� Seçimler ikinci tura giderse, denge-
leri nasıl görüyorsunuz?

Seçimler kesin olarak 2.tura gide-
cek. Şu anda en çok tartışılan konu; ki-
minle 2. tura gidilirse, ne olur?

Matematiksel olarak
baktığımız zaman

kesin olarak
durum bu.

Şu
anda
2.
tura
Mu-
har-

rem İnce kalacak gibi bir hava var.
Çünkü özellikle medya, Muharrem İn-
ce'ye çok yüklendiği için bundan 40 gün
önceki Meral Akşener havası farklı bir
boyuta geçti. Özellikle Meral Hanım'a
oy verecek seçmen, 40 günlük kam-
panya şunu gösterdi ki; Muharrem İnce
rüzgârı esiyor. Bana göre bu rüzgârın
esmesine bir parça Tayyip Bey de mü-
saade ediyor. Çünkü bütün yapılan he-
saplarda Tayyip Bey ile Muharrem İnce
kaldıkları zaman Tayyip Bey'in seçimi
kesin aldığı görülüyor. Bunu da neye
dayanarak söylüyorum; bugüne kadar
sol kesimin oyları Ecevit döneminde
bile yüzde 42’de kalmıştır. Son 25 yıla

baktığımızda, maksimum yüzde
30'ları bulmuş bir CHP var. Bu

havayla birlikte yüzde 35-
38'lere taşısa bile geri kalan
oy Tayyip Bey'in…

“Akşener, Anadolu’dan
oy alabilecek kişidir”

��  Erdoğan-Akşener2yarışı2nasıl2olur?2
İşte2o2zaman2büyük2çekişme2olacak.2Tay-

yip2Bey2ile2Meral2Akşener’in2yarışı,2büyük
bir2çekişmeye2sahne2olacak.2Bunun2sonu-
cunda2kimin2kazanacağını2tam2olarak2bile-
meyiz.2Tayyip2Bey'in2şansı2kadar2Meral
Hanım'ın2da2şansı2var22.turda2ve2yüzde252’ye
482gibi2rakamlarla2bitecek.2Bu2tablodan2do-
layı2da2AK2Parti2kanadı,2karşılarında
CHP'nin2adayını2görmek2istiyorlar.2Meral

Akşener2neden2bu2kadar2iddialı.2Çünkü
Meral2Akşener;2merkez2sağda2alternatif2bir
parti2olarak2çıktığı2için2Anadolu2ve2Karade-
niz'den2oy2alma2şansı2çok2yüksek.2Mesela
Temel2Karamollaoğlu'nun2alacağı2yüzde23'e
yakın2rakam,22.2turda2Muharrem2Bey2ile
olan2bir2yarışta2Tayyip2Bey'e2gidebilir2ancak
Akşener’li2bir2tabloda2yüzde232rahat2olarak
Meral2Hanım'a2dönebilir.2Yani2Anadolu'dan
oy2alabilecek2kişi2Meral2Hanım'dır.2

“CHP’nin emanet oyları
evlerine dönecek”

� Millet$İttifakı’na$baktığınızda,$seçimin$nasıl$geçece-
ğini$düşünüyorsunuz?$

İttifaktan dolayı Muharrem İnce de, Meral Akşener de
olabilecek doğru senaryoları veya öngörülerini tam olarak
söyleyemiyorlar. Meral Hanım, benim anlattığım tabloyu

görüyor ama Milli İttifak’a zarar vermesin
diye çok açık bir şekilde dile getiremiyor. Bir
televizyon programında, “Ben kalırsam alırım,
Muharrem Bey kalırsa alamaz” durumunu
çok nazik, kendi üslubuyla ifade etti. Bu gidi-
şata baktığınız zaman; CHP, 2002'den beri
kendine gelen emanet oyları hep kendi hesa-
bına yazıldığını düşünüyor. Öyle bir şey yok.
Alternatif olmadığı için o seçmenler emane-

ten onlara attı. Hiçbir zaman CHP evini beğenmediler ve
mutlu olmadılar. İzmir'de de aynı şekilde; yüzde 40'lara tır-
mandığı zaman hep kendi oyu saydı. Orada merkez sağın
çok ciddi bir emanet oyu vardı. Şimdi o emanet oy evine
dönüyor. 

� 25$Haziran$sabahı,$İzmir'de$nasıl$bir$milletvekili$
dağılımı$olur?

Rakam veremem ama bugüne kadar bu şehirden 7-7,
5-5 milletvekili çıkaranlar, bunu beklemesinler. İYİ Parti
diye bir olgu girdi yaşamlarına. İYİ Parti, en kötü ihtimalle

her iki bölgeden çok rahat bir şekilde 3'er mil-
letvekili çıkaracak. HDP çok bastırıyor 1 mil-
letvekili alabilir buradan. Çünkü HDP son
anketlere göre yüzde 10'ları buluyor. Geçen
Kasım seçimlerinde olduğu gibi, HDP ile hiç-
bir ilişkisi olmayan insanın, barajı geçsin diye
HDP'ye oy vereceği gözüküyor. İzmir'de bu

oylar yine CHP'den gidecek. MHP eğer yüzde 5 oy alabi-
lirse İzmir'de milletvekili çıkarma durumu var. Artık CHP
ve AK Parti için İzmir o kadar kolay bir kent değil. Eğer
Muharrem İnce rüzgârı olmasaydı CHP, İzmir’de 5'in üs-
tüne çıkamazdı. Buna karşılık Meral Akşener'in de bu şe-
hirde bir rüzgârı var. Seçime birkaç gün kala tansiyonu
daha yüksek görebiliriz. Çünkü iki parti de birbirlerinden
oy aldıklarını görüyorlar. Bunu tam olarak dile getirmiyor-
lar ama önümüzdeki günlerde söyleyebilirler. Aynı şeyler
baktığımız zaman Cumhur İttifakı’nda da var. Devlet Bah-
çeli geçtiğimiz gün AK Parti milletvekili adaylarına çok
ağır laflar söyledi. Orada da aynı sıkıntı var. Özellikle
adaylar ve liderler kendi ittifakları içinde birbirlerini kır-
mak ve üzmek istemiyorlar. 

“Kentin dinamikleri
liderleri uyarmalıydı”

��  İthal$vekil$konusunu$hep$dile$getirdiniz…$
Maalesef2liderler2İzmir'i2hep2çantada2keklik2gördükle-

rinden2ve2en2az25-62milletvekili2çıkarabileceklerini2bildik-
leri2için,2istedikleri2isimleri2İzmir2listesine2monte2ediyorlar.
Bu2işin2gerçeği.2İzmir2bundan2bir2türlü2kurtulmuyor.

Bunun2için2yalnız2benim2ve22-32gazeteci2ar-
kadaşımın2itiraz2etmesi2değil;2İzmir2Ticaret
Odası'nın,2sanayi2odasının,2borsanın,2bu2şe-
hirde2her2zaman2sorguladığım2bir2başkanlar
kurulu2vardır,2onların2da,2tüm2liderlere2liste-
ler2belli2olmadan2önce2bir2deklarasyon2yayın-
laması2lazımdı.2Şehirden2bu2konuda2bir2ders
ve2tavır2almadı2liderler.2Böyle2bir2tavır2alma-
dıkları2için2de2bize2her2seçimde2bu2dayat-
mayı2yapıyorlar.2İyi2Parti2açısından2şunu

eleştirebilirim.2İzmir'e2İzmirli2birkaç2aday2daha2koyabilir-
lerdi.2CHP2maşallah2bize2yine2getirebileceklerini2getirdi.
AK2Parti2o2kadar2rahatsız2etmiyor2ama2bu2hassasiyetleri
yine2en2iyi2dengelemeye2çalışan2AK2Parti2oldu2İzmir'de.2İyi
Parti'nin2de2İzmir'de2bu2hassasiyeti2ve2dengeleri2gözetme-
sini2isterdim.2

“Çeşme’de, belediye
tembelliği var” 

MMuuhhaarrrreemm  
İİnnccee

MMeerraall  
AAkkşşeenneerr



Bugün
ülke
ge-

nelinde 20 ma-
ğazada hizmet
veren ve gele-
cekte ihracat
hedefi güden

Hayal Dünyası,
32 yıllık bir oyun-

cak devi olarak sek-
törün önemli oyuncularından biri
olmayı sürdürüyor. Firmanın öyküsünü,
hedeflerini ve sektörel konulara bakı-
şını, Hayal Dünyası Yönetim Kurulu
Başkanı Adil Özyiğit anlattı.

� Oyuncak sektörüne girmek nasıl ak-
lınıza geldi?

1987 yılında geri dönüşüm tesisi kur-
dum; hurda plastikten ham madde üre-
tiyordum. Ciddi bir müşteri de topladık
ancak kapasitemiz düşük kalıyordu.
Kapasitemizi biraz büyütünce, rakipleri-
miz bizden mal alan müşterilerimizi mal
vermemekle tehdit etmeye başladı ve
müşterilerimizi bizden aldılar. Belli bir
dönem dayandık, bu sırada ciddi stok
birikti. İstanbul'da pazar ararken, oyun-
cakçılarla tanıştık ve onlara ham madde
satmaya başladık. Ödeme güçlüğü yaşa-
yan bir imalatçı, oyuncakla ödeme yap-
mayı teklif etti. Biz de kabul ettik. İşte o
kabul, bugün 32. yıla girmiş, 240 kişinin
çalıştığı bir firmayı ortaya çıkardı.

� ’Hayal Dünyası’ nasıl doğdu?
Uzun yıllardır bir marka oluşturma-

nın hayalini kuruyor ve bunu planlıyor-
duk. Bu hayalimizi gerçeğe
dönüştürdük. Bugün insanlar alışveriş
yaparken markaya güvenerek alışveriş
yapıyor. Biz de böylece markalaştık.

� Çocukların oyun alışkanlığı teknolo-
jiyle birlikte değişiyor. Siz, çağa ayak uy-

durmak için neler yapıyorsunuz?
Tabii bilgisayarlar ve akıllı tele-

fonlarla birlikte çocukların ilgisinde bir
kayma oldu ama yine de oyuncak piya-
sası büyümeye devam ediyor. Ailelerin
artık telefon ve bilgisayarda oynanan
oyunların çocukların zeka ve fiziki geli-
şimine negatif etkisini gördüğü aşikar.
Kaldı ki; bilgisayar oyunlarının büyük
bölümü şiddet içeriyor. Bilinçlenen aile-
ler, çocuklarını oyuncağa yönlendiriyor.
Oyuncak, çocukların hem zeka, hem de
bedensel gelişimine katkı yapıyor ve ço-
cuklar paylaşmayı da öğreniyor.

� Oyuncaklar hiç şüphesiz çocuk geli-
şiminde önemli etken. Peki, akademisyen-
lerle işbirliği var mı?

Maalesef sağlanamıyor. Aslında ol-
ması gerekiyor. Sonuçta oyuncak sek-
törü, toplumun geleceğini ilgilendiriyor.
Bu tip çalışmalarda sadece akademis-
yenleri devreye sokuyorlar. Oyuncağı
yapan, dağıtan, satan kişileri de dahil
etmek gerekir. Üniversitelerin bize gel-
mesi gerekiyor.

� Ülkenin farklı köşelerindeki mağa-
zalarınızda satılan oyuncaklar yöresel
farklılık gösteriyor mu?

Kesinlikle gösteriyor. Bakın bu ay-
rımları büyükler olarak biz zihnimizde
yapıyoruz. Çocuklarda böyle bir şey
yok. En üst gelir seviyesindeki çocukla,
en düşük gelir seviyesindeki çocuk yan
yana oyuncağını oynayabiliyor.

� Oyuncaklar sürekli olarak gelişiyor.
Bu evrilme nereye varacak?

Seri üretimlerle birlikte oyuncak
çok farklı bir noktaya geldi. Bugün dok-
torlar bile çocuklara, motor kaslarını
çalıştırmak için oyun hamuru veriyor.
Oyuncak, gelişen teknolojiyle birlikte
hem çok makul oldu, hem de ihtiyacın
artmasıyla birlikte pazar her geçen gün
büyüyor.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 04

4 GündemHABER 14.6.2018

Hayal Dünyası
Yönetim Kurulu

Başkanı Adil
Özyiğit, telefon ve
bilgisayar oyunla-

rının çocukları
negatif yönde et-
kilediğini belirtti,
“Çocuk gelişimi

için sektör oyuncu-
larıyla akademis-

yenler mutlaka bir
araya gelmeli”

dedi

“Bilinçli aileler, çocuklarını
oyuncağa yönlendiriyor”

“Bilinçli aileler, çocuklarını
oyuncağa yönlendiriyor”

“Bilinçli aileler, çocuklarını
oyuncağa yönlendiriyor”

“Bilinçli aileler, çocuklarını
oyuncağa yönlendiriyor”

“Bilinçli aileler, çocuklarını
oyuncağa yönlendiriyor”

��  Sizin,oyuncak,silahlara,karşı,bir,kampanya-
nız,vardı.,Silahını,getiren,çocuklara,,kitap,veriyor-
dunuz.,Kampanya,ne,durumda?

Bu*yıl*8.*kez*yapıyoruz.*Özellikle*4-6*yaş
grubundaki*çocukları*kendimize*baz*aldık.
Silahın*ne*olduğunu*görmelerini*istedik.
Yani*mesele*ellerinden*bir*oyuncağı*alıp*di-
ğerini*vermek*değildi.*Silahtan*uzak*durma-
ları*gerektiğini*anlattık*ve*çocuklara*top*ve
hikaye*kitabı*verdik.*Bu*da*bizim*önemsediği-
miz*bir*sosyal*sorumluluk*projesidir.**

� Çin'den,ithalat,yaparken,,Ar-Ge,faaliyetlerinizle
kendi,markanız,için,ürün,de,tasarlıyorsunuz.,Bu,süreçte,ço-
cukların,gözünden,ne,kadar,bakabiliyorsunuz?

Oyuncak*işi*yapıyorsanız*zaten*çocuk*gibi*düşünmek*ve
bakmak*zorundasınız.*Eğer*bunu*yapamıyorsanız,*bir*ba-
şarı*elde*edemezsiniz.*Oyuncak,*diğer*meslekler*gibi*değil.

Hem*çocukları,*hem*de*oyuncakları*sevebiliyorsa-
nız;*bir*de*onlar*gibi*bakabiliyorsanız*iyi*bir
oyuncakçı*olabilirsiniz.

� Dövizdeki,artış,,ithalatçı,bir,firma,olarak
sizi,nasıl,etkiliyor?

Elbette*olumsuz*etkiliyor.*Birincisi*fiyat-
larımız*yükseliyor.*İkincisi,*fiyat*güncelle-
mesi*yapmakta*zorlanıyoruz.*Piyasa,
güncelleşmiş*fiyatlara*uyum*sağlama*nokta-

sında*zorlanıyor.*
� Kültürel,emperyalizmle,karşı,karşıyayız.

ABD'nin,hayal,ürünü,kahramanlarını,çok,sık,görüyo-
ruz.,Mili,kahramanlarımızın,oyuncaklarını,yapamaz,mıyız?
Bunu*yapabiliriz.*Bundan*önce;*çizgi*film*yapmak*lazım.

Amerikan*oyuncaklarındaki*kahramanlar*hep*birer*çizgi
film*usulü.*Yerli*karakterler,*çizgi*filmlerle*taçlandırılacak
ki*biz*de*oyuncağını*yapalım.*

“Oyuncak
yaparken 

çocuk gibi
düşünmek

lazım”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

“Bilinçli aileler, çocuklarını
oyuncağa yönlendiriyor”

AAddiill
ÖÖzzyyiiğğiitt



Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin erken seçim

çağrısı sonrasında, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18
Nisan'da seçim için 24 Haziran'ı
işaret etmesiyle birlikte hem siya-
siler yoğun bir mesaiye başladı,
hem de Türkiye seçim atmosfe-
rine girdi. Cumhurbaşkanı ve par-
lamentonun belirleneceği seçim
öncesi, son durumu Ege Üniversi-
tesi’nden Siyaset Bilimci Prof. Dr.
Tanju Tosun yorumladı.

� İzmir listelerine baktığınızda
ne görüyorsunuz?

Kadın adayların azlığı üzücü.
Ne yazık ki her partide, her ko-
şulda göz ardı ediliyor. Adalet ve
Kalkınma Partisi sanki teşkilat,
sosyal köken, demografik yapı gibi
kriterleri dikkate almışa benziyor.
AK Parti, toplumdaki fonksiyonel
ya da işlevsel bölümlerin siyasal
temsiline daha çok dikkat etmiş.
Mesela Ceyda Bölünmez Çankı-
rı'nın İzmir'den aday gösterilmesi,
İzmir'deki Mardin kökenli seç-
meni kontrol etme stratejisi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde daha
çok Genel Merkez seçiciliği etkili
olmuşa benziyor. CHP, kentteki
sosyodemografik yapının özellik-
lerini, parti emekçilerini daha iyi

değerlendirebilirdi. CHP, İz-
mir'de rahat-

lıkla
kazana-
cağını

düşün-
müş ola-
cak ki

böyle
bir yol
izle-

miş.
�

Mevcut
İzmir ve-

kil-

leri ile 24 Haziran ile birlikte oluşa-
cak vekil profiline baktığınızda, İz-
mirliler yeni dönemde daha mutlu
olabilir mi sizce?

Sadece kadın temsiliyetine
baktığımızda bile mutlu etmeye-
ceğini görüyoruz. Teşkilat içinden
yükselme olarak baktığımızda,
teşkilattan gelen isimlerin listelere
sirayeti zayıf. Uzmanlık alanıyla
listelere yazılabilecek insanlar
noktasında da yine bir sığlık var.

“Muharrem İnce,
CHP liderliğiyle
özdeşleşmeye baladı”

� Cumhurbaşkanı adaylarının
oylarıyla, partilerinin oyları ne
kadar paralellik gösterecektir?

Seçmen tercihlerinde çok
ciddi bir konsolidasyon olacağı
için çok büyük bir fark olacağını
düşünmüyorum. Örneğin CHP ile
Muharrem İnce'nin oy oranı ara-
sında çok bir fark olmayacaktır.
Burada dikkat çeken husus şu ki;
seçmenler Muharrem İnce ile
CHP arasında özdeşlik kurmaya
başladı. Muhtemelen bu özdeşlik
sadece 24 Haziran'a yönelik değil,
sonrası için de geçerli olacaktır.
AK Parti açısından bakarsak;
orada da Erdoğan'ın alacağı oy-
larla paralel bir sonuç görünüyor.

� İnce'nin oyu CHP'nin üs-
tünde, Erdoğan'ın oyu AK Par-

ti'nin altında çıkarsa ne olur?
AK Parti’de bence

öyle bir ihtimal müm-
kün değil. Çünkü

bu parti, bir
lider partisi.

Bu ne-
denle

her koşulda Sayın Erdoğan parti-
sinin biraz üstünde ya da partisiyle
denk bir oy alır. Altında kalması
pek mümkün görünmüyor. Sayın
İnce ve CHP'ye baktığımızda, evet
bir fark olacak, ama bu fark çok
da ciddi oranda olmayacaktır.
Sayın İnce'nin seçim sürecindeki
performansı, CHP'li seçmenin zih-
ninde CHP liderliğiyle özdeşleş-
meye başladı. Bunu CHP'nin
profesyonel politikacıları da görü-
yor. CHP'de Sayın İnce'nin, seç-
men nezdinde ciddi anlamda
karşılığı olmaya başladı. Eskiden
parti içindeki bir aktörken, şimdi
karşılığı partinin dışına taşmış du-
rumdadır. 8 Temmuz sonrası sü-
reci CHP'nin iç yapısında bu
şekilde düşünmek lazım.

“Erdoğan’ın performansı
yüksek ama…”

� Lider performanslarını nasıl
görüyorsunuz?

Lider performanslarına baktı-
ğımızda AK Parti’nin 16 yıllık yor-
gunluğunun bir dışa vurumu söz
konusu. Sayın Erdoğan, yapmış
olduğu hamlelerle bunu metal
yorgunluğu olarak ifade ediyordu.
Bu yorgunluk kampanya sürecine
de yansımış durumda. Çok net
olarak yorgun bir AK Parti var.
Sayın Erdoğan'ın miting perfor-
mansları yine yüksek olmakla bir-

likte, orada da 16 yıllık bir mesai-
nin getirmiş olduğu yeni şeyler
söyleme sıkıntısını görüyoruz.
CHP'ye, Sayın İnce'ye bakıldı-
ğında hiç beklenmedik ölçüde seç-
menine bir umut aşıladığını
görüyoruz. Bütün yargıları kırar-
casına sosyal demokrat kanattan
da potansiyel bir güçlü lider ada-
yın, Sayın Erdoğan ile başa baş
mücadele edebileceğinin sinyalini
veriyor. Son derece seviyeli, çok
yüksek perdeden değil, derinle-
mesine bir vizyon söz konusu
değil, ama heyecan verici. Özel-
likle halkla birebir temas kuruyor.

“Popülizm yarışı
izliyoruz”

Sahne performansı çok yüksek
olduğu için siyaset bilimci Deniz
Yıldırım, İnce'nin kampanyasına
bakarak bir sahne popülizmi üret-
tiğinden bahsediyor. Sayın Erdo-
ğan'ın uzun yıllardır halk adamı
popülizmi söz konusuydu. 70'lerde
Sayın Ecevit'te de böyle bir durum
söz konusuydu ama sonrasında
CHP'de bunu göremedik. Özal'da,
Demirel'de ve Erdoğan'da sırayla
gördük. Bugün Sayın İnce bir
sahne popülizmiyle temas kuru-
yor. Önümüzdeki süreçte bunu bir
sol popülizmle taçlandırması gere-
kiyor. Şu anda adaylar ve parti-
lerde bir popülizm yarışı izliyoruz.
Ne geçmiş referansı, ne gelecek
vaatleri...

“Birinci turda seçilme
şansı var”

� Ne kadar başa baş bir seçim
bekliyorsunuz?

Birinci turda başa baş bir ya-
rıştan söz etmek mümkün değil
ama yine de birinci turda Sayın
Erdoğan'ın seçilip seçilemeyeceği
noktasında başa baş bir rekabet
var. Acaba yüzde 50+1 olacak mı,
olmayacak mı noktasında rekabet
gözleniyor. Azımsanmayacak bir
seçmen kitlesi de son dakika seç-
meni olarak tercihini sandık ba-
şında yapacağı için; Sayın
Erdoğan'ın birinci turda seçilme
olasılığı da var, seçimin ikinci tura
gitme olasılığı da var.

� Bahsettiğiniz son dakika seç-
menlerinin oranı bu seçimde biraz
daha mı fazla?

Kesinlikle daha fazla... AK
Parti’ye geçmiş seçimlerde her ko-
şulda oy vermiş seçmenin bir
kısmı, bir şekilde partisinin kendi-
sine gelecekte ne vadedebileceğini
soruyor. Bu noktada kararını son
dakikada verecektir. Bu seçmen
kitlesi 3-5 puanlık bir kitle olma-
sına rağmen, seçimin kaderini be-
lirleyecektir.

“16 Nisan tespiti
yansırsa…”

� İYİ Parti, MHP içinde adeta
bir volkan patlaması yarattı. Peki,
CHP ve AK Parti oylarında da bir
dip dalgası olarak İYİ Parti'yi göre-
bilir miyiz?

İYİ Parti tabii öncelikli ola-
rak MHP'den oy alacak gibi gö-
rünüyor. Kamu araştırmaları
bunu tescil ediyor. Bunu İzmir
için de bir çalışmayla tespit ettik.
ODTÜ İstatistik Bölümü'nden
Erol Taymaz Hoca, oy akışkanlı-
ğıyla ilgili yapmış olduğu yeni bir
çalışmada; 1 Kasım'da MHP'ye
oy veren seçmenin yüzde 80 ora-
nında 16 Nisan'daki referan-
dumda evet oyu vermediğini
tespit etmiş. MHP seçmeninin 1
Kasım'daki eğiliminden, 16 Ni-
san'da çok radikal bir sapma ya-
şanmış. Eğer 16 Nisan'daki
sapma devam ederse, İYİ Parti
MHP'den çok yüksek oy alır. AK

Parti ile CHP'den de bir miktar
oy alacaktır ama çok ciddi mik-
tarda olacağını sanmıyorum.

“Yüzde 15’e yakın
bir yer başarıdır”

� Akşener ve İYİ Parti için ba-
şarı ne olur sizce?

İYİ Parti'nin Türkiye gene-
linde oy oranı yüzde 10'un üze-
rinde olup, 15'e yakın bir yere
yaklaştığı takdirde seçimden ba-
şarıyla ayrılmış olur.

� İzmir'de CHP seçmeni ol-
masa da, CHP'ye oy veren bir kitle
var. İzmir yerelinde CHP oylarında
İYİ Parti'ye dönüş beklenebilir mi?

Sayın İnce aday olmasaydı
beklenebilirdi. Çünkü 2 ay önce
CHP'den İYİ Parti'ye 4-5 puan
bir kayıştan söz ediliyordu. Sayın
İnce'nin adaylığıyla bu akış dur-
makla kalmamış, aslına rücu et-
meye başlamış görünüyor.
Dolayısıyla sınırlı bir miktarda,
kentin belirli seçim coğrafyala-
rında bu akışlar olabilir ama
CHP'ye ciddi anlamda olumsuz
etki yapacak bir oy akışının ol-
mayacağını düşünüyorum.

“HDP problem
yaşamaz”

� HDP barajı aşar mı?
HDP barajı aşar. HDP'nin

barajı aşmasının sadece sol-sos-
yalist kitlenin oy vermesiyle ol-
madığını gördük. Çünkü şunu
görüyoruz ki; 7 Haziran'da
HDP'ye barajı aşması için oy
veren kitlenin bir kısmı, 1 Ka-
sım'da da HDP'de kalmıştır. Ka-
nımca bu kitlenin bir kısmı
kalmaya da devam ediyor. 7 Ha-
ziran'da HDP'nin baraj sorunu
yaşamaması için yanında olan
seçmen, yine bu partinin yanında
olacaktır ve baraj problemi yaşa-
mayacaktır. Ama CHP seçme-
ninden bir miktar daha fazla oy
HDP'ye barajı geçsin diye gi-
derse, bunun maliyetinin CHP'ye
olacağını görmek lazım. Örneğin
2. seçim bölgesinde CHP'den
HDP'ye gidecek her oy, AK Par-
ti'ye bir vekil fazla çıkarma şansı
verebilir.

“CHP için 7’şer vekil
kazanç olur”

� İzmir'de nasıl bir milletvekili
dağılımı bekliyorsunuz?

CHP'nin 7'şer vekil çıkarma-
sının kolay olmadığını düşünüyo-
rum. Çünkü İYİ Parti sisteme
yeni bir aktör olarak giriyor ve
CHP'den de belli oranda oy ala-
caktır. Bu nedenle CHP için 7'şer
vekil bir kazanç olarak değerlen-
dirilmeli. Sayın İnce faktörü ol-
masaydı, kayıp daha fazla
olabilirdi. AK Parti mevcut vekil
sayısını koruyabilir ama tabii İYİ
Parti yine burada etken. Yani
hem İzmir'de hem Türkiye gene-
linde seçim aritmetiğinde birinci
turda Türk milliyetçileri, ikinci
turda Kürt milliyetçileri etken
olacaktır.
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Kararsızların kararı

kaderi belirleyecek!

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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da İtalya’daki kaliteye ulaşamıyoruz. Görsel kirliliği,
hanutçuluğu ortadan kaldırdığınız takdirde, biz tek-
rar para harcayan turist misafirlerimize kavuşacağız
diye düşünüyorum. Öte yandan, belediye başkanla-
rımız turizm konusunda mutlaka eğitilmeli.”

"Fiyatlar yüzde 50 düştü"
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB)

Başkanı Veysi Öncel ise, 2018 yılında karşılarına
çıkan tabloya şaşırdıklarını ifade etti. Öncel;
“2015 yılından beri, otelci para kazanamadı.
Borcunu ödeyemedi ve yapılandırma istedi
bankalardan. Tadilat veya değişikliğe giden
oteller, maalesef çok zor duruma girdiler. Ot-
elcinin fiyatları neredeyse yüzde 50 düştü.
Oteller satılığa çıkarıldı veya farklı kullanım
alanları olarak düşünülmeye başlandı. 2018
yılında, şuanda iyi bir tablo çıktı karşımıza.
Bu tablo, bizleri biraz da şaşırttı. Çeşme
bazında değerlendirecek olursam; burası
çok fazla turist alan bir belde değil. İç pi-
yasaya çalışan ve 4 ay gibi dolu bir sezon
geçiren bir yöre olduğu için, diğer yöreler
gibi bu turizm akımından fazla yararla-
namadık. Ama bizim de şöyle bir avan-
tajımız oldu; bu oteller turistle dolduğu
zaman, iç piyasaya çok fazla yüklenil-
mediği için bizim de şansımız daha faz-
lalaşıyor. O yüzden bizim yüzümüz
daha fazla gülüyor. 2018 yılı için se-
çimlerden sonra çok olumlu olacak
diye düşünüyo-
ruz" şeklinde
konuştu.
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Son 3 yılda yaşanan terör olayları, Rusya
ile yaşanan uçak krizi, Irak ve Suriye’deki
iç savaş nedeniyle turist akışı büyük öl-

çüde kesildi ve Türkiye, turizmde ağır yara
aldı. 2014 yılı turizm verilerine baktığımızda
gördüğümüz o ‘altın çağ’ evresi, ne yazık ki
birbirini takip eden yıllarda istenilen düzeye
ulaşamadı.

Doluluk var ama...
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Avru-

pa'da otel doluluklarında yüzde 18 ile en yük-
sek artışı gösteren ülkenin Türkiye olduğunu
açıklasa da, oda fiyatlarındaki en büyük kaybı
da yüzde 12.4 ve ortalama 66.8 euro ile Tür-
kiye yaşadı. Türkiye'nin turizm ekonomisini,
Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Birliği
Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur
ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ-
TOB) Başkanı Veysi Öncel ile konuştuk.

KOLA-HAMBURGER
FİYATINA KONAKLAMA

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur,
2015'de başlayan krizin,

Türkiye'deki otel fiyat-
larını ve turizmdeki

geliri dip noktaya
çektiğini söyledi,
"Bu öyle bir
düşüş oldu ki;
Avrupa’da 2
hamburger, 2

kola 25 euro iken,
burada 5 yıldızlı bir

otele ödenen fiyat da
ne yazık ki aynı. Bizim

en büyük eksiğimiz; maalesef
bir kriz anında kalitemizi, fiyatlarımızı ve tu-
rizm anlayışımızı muhafaza edemiyoruz.

Hemen yel-
kenleri indiri-
yoruz. Tek bir
amaç kalıyor, o
da oteli doldur-
mak. Bana göre
bu sistem yüzde
100 yanlış. Bizim
derhal kaliteye
yönelmemiz lazım.
Çünkü, İspan-
ya’nın tesisleri ve
doğal güzellikleri
bizim ülkemiz gibi
güzel nitelikte olma-
masına rağmen,
geçen sene 85 milyar
dolar civarında tu-
rizmden geliri olmuş-
tur. Biz, kaliteyi
sağlamadıktan sonra,
görüntü kirliliğini orta-
dan kaldırmadıktan
sonra bu rakamlara ne
yazık ki erişemeyiz” dedi.

"Harcayan turist
gelmiyor"

DOKTOB Başkanı
Okutur, bu yıl 30 milyon ci-
varında turist hedeflendiğini
belirtti ve şöyle dedi: "Burada
en kritik nokta şu; artık para
harcayan turist kalitesine ula-
şamıyoruz. Son 3 yıldır, bu tu-
rist grubu maalesef Türkiye’ye
gelmiyor. Türkiye şuanda dünya
üzerinde turizm açısından mü-
kemmel değerlere sahipken,
Yunan adalarındaki, İspanya ya

Turist var
para yok!

Türkiye’nin en önemli gelir kapılarından biri
olan turizm sektöründe bu yıl hareketlilik ya-

şansa da, para harcayan turist ülkeye gelmiyor.
Turizmciler, paralı turist grubunun tekrar

gelmesi için kalitenin şart olduğunu söylüyor

CANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com
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24 Haziran seçimlerinin,
ana gündem maddesi
ekonomi. Döviz kurla-

rındaki hareketlilik, Türk Li-
rası’nın giderek değer
kaybetmesi, hem siyaset
dünyasında, hem de eko-
nomi dünyasında tartışılıyor.
Farklı çözüm önerilerinin ve
tartışmaların gündeme gel-
diği bu günlerde, hem siyaset
hem ekonomi alanında, Tür-
kiye’nin içinde bulunduğu bu
seçim sürecini ve ekonomik
belirsizliği CHP İzmir Mil-
letvekili Selin Sayek Böke ile
konuştuk.

"O cümle,
milyarlarca lira
zarar oldu"

� Dövizdeki gelişmeleri
özetlersek, doların yükselişi
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Söylenildiği gibi dış güçler mi?

Ortada bir dış güç yok.
Doğrudan Türkiye ile ilgili
bir iş olduğu belli. Bunu şu-
radan görüyoruz; Türk lirası
kendisine benzeyen para bi-
rimlerine karşı da değer kay-
bediyor. Mesele eğer Tük
lirası ile ilgili değil de, dün-
yada olup bitenle ilgili ol-
saydı o zaman bütün bize
benzeyen para birimlerinde,
ülkelerde aynı şeyin olması
beklenirdi. Hâlbuki Tür-
kiye’ye dair bir sıkıntıya işa-
ret ediyor bu. Üstelik bu
sıkıntının kaynağı da belli.
Bugünkü hükümetten, ra-
hatsız bütün ekonomi çevre-
leri. Bunu da şuradan
gördük. Sayın Cumhurbaş-

kanı Londra’ya gidip,
uluslararası

finans

çevreleriyle görüşürken dedi
ki; “Biz tek adam rejimi ola-
rak devam edeceğiz. Kazan-
dığımız takdirde, Merkez
Bankası’nı bağımsız bırak-
mayacağım.” Bu söz, esa-
sında şunun itirafı; yani biz
demokrasiyi bitireceğiz
diyor, Cumhurbaşkanı ve
bütün kurumların yerine de
tek adam karar verecek
diyor. Bu, Türk Lirası’nın 40
kuruş değer kaybına mal
oldu ve Türk Lirası’nın her 1
kuruşluk değer kaybı, Türki-
ye’nin omuzlarına 4.5 milyar
liralık yeni borç binmesi
demek. Yani 40 kuruş değer
kaybı, 180 milyar liranın üze-
rinde zarar demek Türki-
ye’ye. Meselenin esasında
OHAL olduğu, meselenin
artık piyasanın kurallı işle-
meyen, tamamen tek adamın
kararıyla işleyen bir devlet
kapitalizmine dönüşünün
maliyeti ortaya çıkmış oldu.
Dövizdeki gelişmelerin özeti
bu.

� Cumhurbaşkanı'nın son
söylemlerinde, OHAL’de geri
adım görüyoruz...

Attı ama şunu unutma-
yalım. Esasında onun vaadi
Başkanlık sistemi. Ve biliyo-
ruz ki onların vaat ettiği baş-
kanlık sistemi, OHAL’in
kalıcı hale gelmiş durumu.
Dolayısıyla OHAL kalkabilir
ama başkanlık sistemi geldiği
takdirde, OHAL kalıcı
olmuş olacak. AKP’nin vaat
ettiği tek adam rejiminde
OHAL’in kalkmış olması,
fiilen OHAL’in kalkmış ol-
ması anlamına gelmeyecek.

� Ekonomi alanındaki bu
sıkıntıları çözmek için, siyasi
bir değişim yeterli olacak mı?

Fazlasıyla yeterli olacak-
tır. Çünkü, bir kere şunu

herkese söyleme-
miz

gerekiyor; Türkiye'nin çöze-
meyeceği sorunu yok ama bu
sorunları yaratmış olan ikti-
darın çözemeyeceği bir
durum var. Bu sorunların
hepsi, bu iktidarın tercihiyle
kurmuş olduğu düzenin so-
nucu. Bunu şuradan anlat-
mak mümkün; bu iktidar
esasında 4 temel iş yapıyor.
Bir tanesi, müthiş bir hukuk-
suzluk yarattılar. Yani
OHAL’in tercümesi, hukuk-
suzluk. İkinci yaptıkları şey,
keyfi karar vermek. Bu keyfi-
lik de, az önce belirttiğim
gibi, ‘Merkez Bankası kara-
rını ben veririm’ diyen bir
anlayış, Türk Lirası’nın 40
kuruş değer kaybetmesine
yol açıyor. Üçüncüsü de, li-
yakat temelli işleyen kamu
yerine, sadakat temelli işle-
yen bir düzen kurdular. Dör-
düncüsü ise bütün
kaynakları üretici güçler le-
hine değil, rantçı sermaye le-
hine kullandılar.

"Teknoloji reformu
gerekiyor"

� Türkiye’nin büyük mik-
tarda dış borcu var. Sayın İnce
de buna değiniyor. İktidara
gelirseniz, reçeteniz nedir?

Şimdi, Türkiye neden bu
kadar borç almak istiyor so-
rusunun yanıtı esasında bir
ev ekonomisinden farklı
değil. Eğer tüketiminiz, geli-
rinizden daha fazla ise, ara-
daki farkı kapatmanız için
borç almanız gerekiyor. Tür-
kiye ekonomisine dair sorul-
ması gereken soru, "Biz var
olan tüketimimizi azaltma-
dan, borç ihtiyacımızı orta-
dan nasıl kaldıracağız?"
Tükettiğimizden daha fazla-
sını kazanabilirsek o zaman

borç alma-
mıza

gerek kalmaz hatta tasarruf
bile yapabiliriz. Soru şuraya
geliyor; "Türkiye neden yete-
rince gelir üretemiyor?"
Bunun da yanıtı; ürettiğimiz
ürünler yüksek katma de-
ğerli ürünler değil. Bugün
dünyada bir devrim yaşanı-
yor Sanayi 4.0 diye. Bütün
üretim biçimleri daha tekno-
lojik, daha bilişime dayalı ve
daha dijital bir yapıya kavu-
şurken, bizde buna teşvik
edecek bir sanayi politikası
yok. Dolayısıyla eğitime, bir
teknoloji reformuna ihtiyacı-
mız var.

"Bu kentin yüksek
bir potansiyeli var"

� İzmir özelinde, iş adam-
larının sıkıntıları neler?

Esasında, İzmir’in sorun-
larıyla Türkiye’nin başka
yerlerindeki sorunlar da aynı
temelde kaynaklanıyor. Tür-
kiye’de bugün özel sektörün
hepsi borçlu, borcun önemli
bir kısmı döviz ve var olan
kapasiteyi kullanamıyor ol-
maktan da büyük sıkıntı yaşı-
yorlar. Bu İzmir’de daha
keskin. Çünkü İzmir’in ka-
pasitesi tam da bu ileri tek-
noloji üretime dönük bir
dönüşümü yapmaya çok mü-
sait. Üniversiteleri var, dina-
mik ve girişimci bir nüfusu
var. Bu ileri teknoloji üreti-
min, sanayi-üniversite iş bir-
liğiyle çok hızlı
gerçekleştirebilecek bir po-
tansiyeli var İzmir’in. Bu po-
tansiyelin gerçeğe dönmüyor
olmasının iki sebebi var. Biri,
Türkiye çapındaki politika-
lar. İkincisi de İzmir’e
ödediği vergi
kadar kamu
kay-

nağını almıyor olması. Bu şi-
kayetler artık her yerde duy-
duğumuz şikayetlere
benziyor. Çaresi elimizde
var. OHAL’i kaldırarak, ye-
niden hukuku getirerek,
Merkez Bankası’nı bağımsız
bırakarak hızla ülkeyi rahat-
latmamız mümkün.

� Yüksek katma değerli
üretime geçişte, CHP’nin bir
model önerisi var. Merkez
Türkiye ve Anadolu Kalkınma
Kuşakları Projesi...

Bu projenin şöyle bir
kıymeti var; Türkiye müthiş
bir coğrafyaya sahip, çok
farklı şeyler üretebilecek

kapasitesi var. Mesela Kara-
deniz Bölgesi tarımda uz-
manlaşmış ve dolayısıyla
bunun üzerinden katma de-
ğeri yüksek üretim yapan,
bizim olduğumuz İzmir Böl-
gesi’ne, buna 'Mavi Batı Ku-
şağı' diyoruz biz, yüksek
teknolojili üretim yapan ve
bunu ihraç eden bir potansi-
yele taşıyabileceğimiz alt ya-
pısı zaten hazır. Marmara
Bölgesi’nde var olan sana-
yiyi daha derinleştirecek bir
yapıya kavuşturmak müm-
kün. Güney Bölgesi’nde,
şuan ki kümelenmeler üze-
rinden yeni bir organize sa-

nayi bölgeleriyle zenginleş-
tirmemiz mümkün. Bütün
bu kalkınma kuşaklarını, 5
ayrı kuşağı birleştiren mer-
kezde özel bir statüye sahip
yeni bir yerleşim alanında,
buralarda üretilen farklı
ürünlerin toplanacağı ve
dünyadaki değişik pazarlara
erişebileceği bir alt yapı ağı
ile Türkiye’yi ticaretin mer-
kezi yapmamız mümkün.
İzmir’de gerçekleştireceği-
miz üniversite-sanayi iş bir-
liği ile gereken teknolojileri
geliştireceğiz. Ürünlerimizi
dünyaya pazarlanabilir hale
getireceğiz.
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Cari açığın artmasındaki en büyük sebebin katma değerli
ürün üretememek olduğunu belirten CHP İzmir Milletve-
kili Selin Sayek Böke, "Üniversite-sanayi işbirliğiyle, bu
ürünlerin adresi için İzmir çok uygun" dedi. Böke, erken

seçim sürecini Ben Haber için değerlendirdi...

��  İzmir,,İstanbul’dan,beyaz,yaka,göçü,alı-
yor...,Bunu,nasıl,değerlendiriyorsunuz?

Her+coğrafya+gibi,+İzmir’in+de+ihtiyacı
olan+bu+girişimci+ruhu+ve+daha+iyi+bir
yaşam+kalitesi+arayıp+buraya+gelenlere,+is-
tihdam+alanlarını+açmaktan+geçiyor.+Anlat-
tığım+projelerin+hepsi,+İzmir’in+de+istihdam
olanaklarını+artıracak+projeler.+Beyaz+yaka-
lıların,+kendi+alanlarında+katabilecekleri+o
katma+değere,+sizin+yol+açmanız+gerekiyor.
Anadolu+Kuşakları+Projesi,+bunu+yapıyor.
Yani+İzmir’deki+beyaz+yakalıyı,+teknolojiyi
üreten+merkezlerin+içine+taşıyacak,+sonra
onlar+arasından+girişimci+olmak+isteyenlere
destek+verecek,+dijital+dönüşüm+merkezle-

rine+dönüşüyor+olan+kobiler+de+onların+is-
tihdam+edilmesini+sağlayacak+bir+bütün+an-
layışa+ihtiyaç+var.+

��  İzmirli,iş,adamlarının,teşvik,beklentisi
var.,CHP'nin,bu,konuya,yaklaşımı,nasıl?

Türkiye’nin+ihtiyaç+duyduğı+şey+eğer
katma+değerli+üretime+geçiş+ise;++o+zaman
teşvikin,+o+üretime+teşvik+etmesi+gerek.+Ya-
tırım+nerede+yapılırsa+yapılsın,+o+yatırımın
katma+değerli+yüksek+bir+üretim+sağlaması
için+teşvik+vermelisiniz.+Dolayısıyla+biz
şunu+savunuyoruz;+iktidarın+elle+seçtiği+19
şirkete+süper+teşvik+vereceğinize,+biz+her
alanda+yüksek+katma+değerli+üretime+geçiş
sağlayacak+faaliyeti+destekleyelim.+

“Dijital 
dönüşüm

için yol 
açılmalı”

CANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com

SSeelliinn  
SSaayyeekk  
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İzmir, ileri teknolojinin
üretim üssü olacak şehir
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Değişim nedir? Deği-
şim; bir durumdan,
diğer duruma geç-

mektir. Bazen olumsuz so-
nuçlar olsa da değişim
yasasını tanımamak, mantı-
ğını kavramamak, amacını
bilmemektir.

DDeeğğiişşiimm,,  hhaavvaa  kkaaddaarr,,  ssuu
kkaaddaarr  ggeerrççeekkttiirr..  BBuunnddaann
kkuurrttuullaammaayyıızz;;  ççüünnkküü  eevv--
rreennddee  hheerr  şşeeyy  ddeeğğiişşiiyyoorr..
Değişmeyen tek şey değişi-
min kendisi olup, evrenin
varlığını devam ettirme ya-
sasıdır.

Bir yerde değişim yoksa
durağanlık başlar, bu, o
toplumun yavaş yavaş de-
ğerlerini kaybetmesi de-
mektir. 

� � �

Waterman’a göre deği-
şim, bir şeyleri riske atmak-
tır; ““BBuu  bbiizzii  ggüüvveennssiizz
kkııllaabbiilliirr  aammaa  ddeeğğiişşmmeemmeekk
eenn  bbüüyyüükk  rriisskkttiirr  vvee  ddeeğğiişşii--
mmiinn  eellbbeettttee  bbiirr  bbeeddeellii  oollaa--
ccaakkttıırr”” der. Bu bedel, bir
meyve ağacının fazla
meyve vermesi için buda-
nan dallarından fazla değil-
dir. Çünkü budanmayan
dallar, yeni meyve verecek
dallara da mani olacaktır.

Dostoyevski de insanla-
rın en korktuğu şeyin yeni
bir adım atmak, yeni bir söz
söylemek olduğunu söyler.

Bu korku, insanın kişili-
ğinden kaynaklanan eksikli-
ğidir. Beden, ruh sağlığı,
düşünce dinamikliği, değşi-
min en mükemmel anahta-
rıdır. 

Voltaire, ““KKeennddiinnii  ddeeğğiişş--
ttiirrmmeenniinn  nnee  kkaaddaarr  ggüüçç  oolldduu--
ğğuunnuu  ddüüşşüünnüürrsseenn,,
bbaaşşkkaallaarrıınnıı  ddeeğğiişşttiirrmmeeddee
şşaannssıınnıınn  nnee  kkaaddaarr  aazz  oolldduu--
ğğuunnuu  aannllaarrssıınn”” diye yorum-
lar. 

Bernard Shaw da,
““DDüünnyyaaddaa  ddeeğğiişşiikklliikk  yyaapp--
mmaakkllaa  bbaaşşaarrııllıı  oollaann  iinnssaannllaarr,,
ddeeğğiişşiikklliiğğee  kkeennddiilleerriinnddeenn
bbaaşşllaayyaannllaarrddıırr”” diyerek, biz-
lere değişimin ne kadar
önemli olduğunu anlatmak-
tadır.

� � �

Kaçınılmaz olan bu deği-
şimde bizlere düşen diğer
sorumluluk; değişimi yön-
lendirmek, ‘‘ddaaiimmaa  iiyyiiyyee,,  ggüü--
zzeellee,,  ddooğğrruuyyaa  kkooşşmmaakk’’
insanların yaşam felsefesi
olmalıdır. Her zaman ol-
duğu gibi bugün de, önce
kendini değiştirmeyi başar-
mış değişim mühendislerine
çok ihtiyaç vardır.

İstediğiniz şeyi gerçekleş-
tirmekte göstereceğiniz ba-
şarının en önemli
değişkeni, insanın kendisi-
dir. Kendimiz değiştiği-
mizde, çevremizdeki
insanlar da değişecektir.
Ama ilk önce siz değişin ki,
çevrenizdeki insanlar bun-
dan olumlu etkilensinler. 

İnsanlar bunu çoğun-
lukla yapmazlar, sadece
çevreleriyle uğraşırlar. Kali-
teli insanlar ile yaşamak ya
da bu tür insanların çevre-
nizde olmasını istiyorsanız
önce kendi kalitenizi artır-
malısınız.

TTuurriizzmm  iiççiinn  ddee  dduurruumm
aayynnıı;;  bbiirrbbiirriinnddeenn  ggüüzzeell,,
ddooğğaall  hheerr  şşeeyy  vvaarr  aammaa  ddeeğğii--
şşiimmiinnii  ttaammaammllaammıışş  vviizzyyoonn
vvee  ttaannııttıımm  yyookk..

Kendi kalitenizi artırma-
nın en kolay yolu çok çalış-
mak, bilgi edinmek ve
okumaktır.

YÜCEL OKUTUR

İnsan ve 
değişim

CEYDA6BÖLÜNMEZ
ÇANKIRI

“KENTİN6EN6
BÜYÜK6SORUNU
BELEDİYECİLİK”

AK Parti Mardin Milletvekili
ve İzmir Milletvekili Adayı Ceyda
Bölünmez Çankırı, İzmir'de seçim
çalışmaları boyunca kente dair
yaptığı gözlemlerde en büyük soru-
nun belediyecilik olduğunu söyledi.
Bölünmez, “İzmir’de en önemli
sorun belediyecilik. Gezdiğimiz yer-
lerde, gördüğümüz öncelikli sorunlar
maalesef ki Büyükşehir Belediyesi’nin
hizmet alanlarında kalan yerler. İzmir,
sahip olduğu potansiyeli değerlendire-
meyen ve hak ettiği hizmeti alamayan
bir şehir. Sayın Başbakanımızın İzmir’e
ciddi katkıları oldu. Ancak Büyükşehir
Belediyesi’nin yapması gereken hizmetle-
rin eksikliği, vatandaşın en büyük şikâye-
tini oluşturuyor. Şehir içi yollar, ulaşım,
temizlik gibi temel hizmetlere bile ulaşa-
mayan İzmirli halkımız, bu anlamda bez-
ginlik yaşıyor. Çoğu yerde, “Siz AK
Partisiniz, yaparsınız” diye yardım isteyen-
lerle karşılaşıyoruz. CHP’li belediyelerin
rehaveti ve boş vermişliği, her alanda his-
sediliyor. CHP zihniyeti hizmet üzerine
değil, ideolojik tabanlı bir politika ürettiği
için İzmirlinin alamadığı hizmetin hesa-
bını soracağına ihtimal vermiyor. Ancak
bu seçimler, yerel seçimlerin de bir aynası
olacak. İzmirli hak ettiği hizmetin hesabını
sandıkta soracaktır” dedi.

O6kuruluşlara6
sertifikasyon6sözü

‘Topraktan tabağa’ isimli projeyle kır-
saldaki kadınlar için dikkat çekici bir çıkış
yapan Bölünmez, beyaz yakalı kadınlar
için de çalışmalarının olduğunu dile ge-
tirdi. Bölünmez, “Kadın istihdamına yöne-
lik getirdiğimiz istihdam teşviklerinin
güçlü bir şekilde devamını sağlayacağız.
Ülke genelinde bulunan 300 Organize Sa-
nayi Bölgesi'nde kreş ve gündüz bakımev-
lerinin yaygınlaştırılması amacıyla, tüm
taraflarla güçlü işbirliğinde çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. İşgücü piyasasında
nitelikli kadın istihdamını artıracak bi-
çimde, mesleki eğitim ve beceri geliştirme
ile kadın girişimciliği fırsatlarını güçlendi-
receğiz. Kadın fırsat eşitliğini gözeten ve
kadınlara pozitif ayrımcılık yapan işletme
ve kuruluşlara yönelik sertifikasyon prog-
ramı başlatacağız. Kırsal alanda kadınlara
yönelik tarım ve tarım dışı istihdam alan-
ları yaratacak mesleki beceri kazandıran
eğitimlere yer verecek ve yaygınlaştıraca-
ğız.” ifadelerini kullandı.

İzmir ve Mardin'in birbirine benzer
özellikler taşıdığını söyleyen Bölünmez,

İz-
mir'in gönlündeki

yerinin bambaşka olduğunu dile
getirdi. Bölünmez, “İzmir, Doğu ve Gü-
neydoğulu nüfusun çok yüksek olduğu bü-
yükşehirlerden birisi. Hainlere karşı ilk
kurşunun atıldığı, Kurtuluş Savaşı’nda
milli mücadelenin ilk başladığı yer. Gönlü-
müzde ve tarihimizde İzmir’in yeri bam-
başka. Ayrıca Sayın Başbakanımızın seçim
bölgesi olan bir şehirde; onun listesinde

yer almaktan, kutlu dava için mücadeleye
devam etmekten onur duydum. İzmir koz-
mopolit yapısıyla farklı kültürleri bir arada
yaşatan, hoşgörünün, samimiyetin timsali
bir şehirdir. Mardin gibi birçok dinden ve
kültürden insanın bir arada yaşadığı, ortak
bir yaşam kültürünün paylaşıldığı, en
köklü şehirlerden birisinde milletvekilliği
yaptım. Bu meziyetleri ile Mardin ve İzmir
birbirine benzeyen şehirlerimiz. Biz bu
kültürün çocuklarıyız. İzmir'in havasını so-
luyan, suyunu içen herkes bu şehirde aidi-
yet hissini yaşıyor. Seçim çalışmaları
boyunca tanıştığım İzmirlinin teveccühü
beni son derece memnun etti.” diye ko-
nuştu. 

AK6Partili6kadınlara6övgü
Seçim çalışmaları sırasında İzmir'deki

AK Partili kadınların kendisine desteğin-
den memnuniyet duyduğunu belirten
Çankırı, “Partimizin tüm kademelerinin
gücünün yanımda olduğunu gördüm. Sa-
dece kadın gücü değil, gençlik, ana ka-
deme ve teşkilatımıza üye herkesin 24
Haziran seçimleri için gücü birleşti. AK
Parti ailesinin tüm üyelerinde ve partimize

gönül
vermiş tüm İzmirli

vatandaşlarda bir sinerji yakaladık. 1
ay gibi kısa süreye sığdırdığımız 24 Hazi-
ran seçimiyle ilgili bu birlikteliğimiz, esas
seçimlerden sonra hizmet etme nokta-
sında çok daha fazla sahalara yansıyacak-
tır” ifadesini kullandı. 

PROF.6DR.6ŞENGÜL
HABLEMİTOĞLU

“KADINLAR
SIĞINMAYACAK,
ERKEKLER6REHABİLİTE
EDİLECEK”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Adayı
Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ise, partisi
adına çok dikkat çekici açıklamalarda bu-
lunurken, hem sosyal yardımlara değindi,
hem de kadın sığınma evlerinin kapatıla-
cağını söyledi. Hablemitoğlu, “Şiddete
maruz kalmış kadınlarımız, bugün kadın
sığınma evlerine sığınıyorlar. Yani bir ba-
kıma tecrit altına alınıyorlar. Biz şiddet
uygulayan erkeğe rehabilitasyon uygulan-
masına çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“O6algının6kırılması6lazım”
Aynı zamanda
kendi branşı da

olduğu için
sosyal

hizmet-
ler ve
sosyal
yar-
dım-
lara
deği-
nen
Hab-

lemi-

toğlu, partisinin vatandaşlık geliri
vaadini hatırlatarak, “İktidar sos-
yal yardım ağını kurdu ama
sonra ipin ucu kaçtı. Milyon-
larca yardıma muhtaç insan var.
11 milyon insan sosyal yardım-
larla yaşamını sürdürüyor. İn-
sanlara yanlış bir algı
aksettirilmiş, “Biz gidersek
bu yardımlar yapılmaz” den-
miş. Bu algının kırılması
lazım. Bununla birlikte bu
yardımların çıkış noktası bi-
reyin kendi maddi duru-
munu düzeltene kadar

düzenlenmiş olması gerekse
de, topluma istihdam fırsatı
verilmediği için devamlı
hale gelmiş. Bunların el-
bette düzeltilmesi lazım.
Bizim sistemimizde va-
tandaşlık geliri olacak”
dedi.

“İzmir'e
yerleşme6

niyetiyle6geldim”
İzmir'den adaylığına yönelik açıklama-

larda bulunan ve 24 Haziran mesajı veren
Hablemitoğlu, "İzmir'e emeği geçmiş in-
sanların aday gösterilmesi beklenebilir
tabii ama partiler bunu yapmalarının ya-
nında, toplumun tanıdığı, gördüğünde ya-
dırgamayacağı insanları da listelere
almaya çalışıyorlar. İzmir'i çok seviyorum
ve kentin bir ruhu var. İnsanlar kendilerini
iyi hissediyorlar. Cumhuriyete inanan in-
sanlar yaşıyor İzmir'de. İnsanlar birbirleri-
nin yaşamlarına saygılılar. Siyasette ne
kadar siyasi görünebileceğimi bilmiyorum
ama İzmir'e yerleşme niyetiyle geldiğimi
söyleyebilirim. Sokakta yürümeye, toplu
taşımayı kullanmaya bayılıyorum. Çünkü
İzmirliler kimseyi ötekileştirmiyor. Tür-
kiye, tarihinin en kritik seçimine gidiyor.
Herkes olup biteni çok iyi görüyor. 24 Ha-
ziran'da atılacak her oy bir bakıma vicda-
nın yansıması olacak" diye konuştu.

“Akşener'e6ekranlarda6
az6yer6veriliyor?

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Adayı Meral Akşener'in medyada
yeterince yer alamadığını belirten Prof.
Dr. Şengül Hablemitoğlu, "Ekranlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyorsam,
ana akım medyada Muharrem İnce'yi gö-
rüyorsam, Genel Başkanımız Meral Akşe-
ner'i de elbette görebilmeyi isterim.
Medya, siyasi baskıyla çok zor durumda"
ifadesini kullandı. 

“Kendimle6çelişecek6
işlerde6bulunmam”

Siyasete dair kişisel duruşunu ve ailesi-
nin yaklaşımını da anlatan Hablemitoğlu,
“Siyaset bana da aslında çok uzaktı. Siya-
set her yerde yapılır ama etkin olmanın
koşulu Meclis'te olmak. Aileme gelince,
biz birbirinin arkasında durabilen insanla-
rız. Birbirimizin kararlarına saygılıyız ve
birbirimizi destekliyoruz. Akademisyen

kimliğimle siyasi kimliğim de çeliş-
mez. Çünkü doğru olduğuna inan-

dığım şeyi, nerede olsam
savunurum. Kendimle çelişe-

ceğim herhangi bir işin
içinde olacağımı düşün-

müyorum” şeklinde ko-
nuştu. 

KADIN 

GÖZÜYLE 

BAKTILAR!
24 Haziran seçimleri öncesi, İYİ Parti İzmir Millet-

vekili Adayı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile

AK Parti Mardin Milletvekili ve İzmir Milletvekili

Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, BEN Haber'e

kente ve hizmete dair fikirlerini anlattı.

CCEEYYDDAA  
BBÖÖLLÜÜNNMMEEZZ

ÇÇAANNKKIIRRII

ŞŞEENNGGÜÜLL
HHAABBLLEEMMİİTTOOĞĞLLUU
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Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne
girme çabalarında uzun yıllardır
süren mücadele, bugün kendini

bir durgunluğa bırakmış durumda.
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler
Bölümü'nden Doç. Dr. Sinem Ünal-
dılar Kocamaz, 24 Haziran öncesinde
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki
ilişkileri, gelecek öngörüleri nokta-
sında değerlendirdi. Kocamaz, “Ulu-
sal çıkar hassasiyetlerimizi muhafaza
ederek tam üyelik hedefinden vazgeç-
memeliyiz” dedi.

� Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye uy-
guladığı çifte standardı nasıl değerlen-
dirmek lazım?

Üyelik görüşmelerimizin başlangı-
cından itibaren Türkiye'ye karşı çifte
standardı her zaman gördük ve his-
settik. Diğer aday ülkeler çok daha az
kritere maruz bırakıldılar ya da tek-
nik olarak Kopenhag kriterlerini ger-
çekleştirdikleri düşünüldüğünde, belli
bir ekonomik ivmeyle birlikte AB'nin
parçası haline geldiler. Türkiye için
teknik engellerin yanında her zaman
siyasi süreçler, ülkenin kendi içindeki
dinamikler, komşularla olan sorunlar
gündeme geldi. Türkiye'nin AB'ye
üye olduğu takdirde büyük bir oy ora-
nını bünyesinde toplayacağı hesapları
yapıldı. Her zaman bir ötekileştirme
ve üye ülkelerin hükümeti tarafından
arzu edilmeyen ülke durumu yaşandı.
Başka hiçbir aday ülkeye böyle engel-
ler çıkarılmadı.

� Bu ayrımın temelinde ne var?
Mesele; Türkiye'nin üye olmasını

ne kadar isteyip istemedikleri... Zaten
kendi içinde çatırdadığını görüyoruz.
Brexit, mülteci sorunu, aşırı sağın
yükselişi gibi. Kendi kurumsal yapı-
sını dönüştürmekte zorlanan bir AB
ile karşı karşıyayız. Bunun içine
büyük nüfuslu, Ortadoğu coğrafya-
sına yakın, ekonomik olarak diğer ül-
keler gibi eritilemeyecek, üye olur
olmaz parlamentodaki sandalye sayısı
fazla olacak bir ülkeyi almak onlar
için riskli bir durum. AB'nin, Türki-
ye'yi istemediği çok açık. Türkiye du-
rumun farkında ama masadan kalkan
olmak istemiyor.

“Kimse o yükü
taşımak istemez”

� Ya masadan kalkan olursak?
O yükü taşıyacak olan hükümet

olmayı kimse istemeyecektir. Çünkü
istediğimiz kadar kızalım ama bir de
realite var ki en başta ekonomi.
Büyük oranda ihracatımızı Av-
rupa Birliği'ne yapıyoruz.

� Partilerin seçim be-
yannamelerinde AB'ye
ilişkin neler var?

Beyannameler
yetersiz ve kamuo-
yundaki algıya da ba-
karak üstünkörü
yazılmış. AK Parti'nin
beyannamesine baktığı-
mızda; 35 fasıldan
16'sının açıldığı yer alıyor.
AB hedefinin süreceği belir-
tiliyor. Diğer ilişkilerin alterna-
tifi değil, tamamlayıcısı olarak
nitelendiriliyor. Bir yerde Türkiye'nin
masadan kalkan taraf olmayacağı be-
lirtiliyor.

� Ya CHP?
CHP'ye baktığımızda ilişkileri

onarma vaadi var. Fasıl açılmasını

beklemeden reform yapma gibi ilginç
bir madde var. İlginç dememin se-
bebi; 2009’da aynı kararı AK Parti'nin
de almış olmasıydı.
Vize serbesti-
sinin sağ-

lanacağı,
hak edilmiş tarım

desteklerinin alına-
cağı, ülke çıkarlarının
korunacağı, Suriyeli-

lerin koz olarak öne sürülmeyeceği
gibi ifadeler yer alıyor. Biraz burada

AK Parti'ye eleştiri var tabii. Bununla
birlikte Kıbrıs'ta Türk halkının meşru
davasının savunulacağı belirtilerek
kırmızı çizgiler belirginleştiriliyor.

� MHP ve İYİ Parti ne
diyor?

MHP'nin çizgisi daha
ulusal. Muhtaç, mecbur

ve mahkum olunma-
dığı vurgusu yapılıyor.
Yunanistan, Ermenis-
tan, Kıbrıs konusun-
daki hassasiyetlere
AB'nin saygılı olması
durumunda ilişkilerin

süreceği belirtiliyor.
İYİ Parti'ye baktığı-

mızda mevcut üyelik pers-
pektifinin karşılıklı

çıkarlara hizmet etmediği
vurgulanıyor. İfade özgürlüğü,

kadın hakları, yargı ve medya öz-
gürlüğü gibi ifadeler var.

� Avrupalılar vaatleri nasıl izliyor?
Türk siyaseti dışardan bakıldı-

ğında çok bilinen bir siyaset değil. Di-
namiklerimiz karışık ve
ideolojilerimiz dünya standartlarıyla
örtüşmüyor. Sol partilerin yahut mu-
hafazakarların liberal söylemleri ola-

biliyor. Dolayısıyla Avrupalılar geliş-
meleri izlemeyi tercih ediyor.

“Mutlaka tam üyelik”
� Peki Türkiye ve tam üyeliği yan

yana koyunca ne söyleyebilirsiniz?
Ben mutlaka tam üyelik diyorum.

Çabalar devam etmeli. Ellerindeki ar-
gümanı yıkacak diplomatik araçları
geliştirmeliyiz. Evet karşı tarafı ikna
etmek, algıları kurmak çok zor, Kıb-
rıs'ı çözmek çok zor. Fakat biz de pa-
ketler geliştirebiliriz. Örneğin Kıbrıs
sorunu çözülmeden bazı adımları at-
mayacağımızı ortaya koyabiliriz. İlk
yapılması gereken şey zaten OHAL'i
kaldırmak ve demokrasi noktasındaki
eksikleri tamamlamak. Bunu AB için
değil, kendimiz için yapmalıyız.
TANAP projesi elimizde önemli bir
koz. Önce teknik konuları çözüp,
karşı tarafın tezini elinden alalım.
Yine de almamakta diretirlerse; en
azından üstümüze düşenlerin hepsini
yapmış, haliyle güçlü bir devlet olmuş
olacağız. Uluslararası ilişkilerde tek
taraflılık olmaz. AB'nin alternatifi
Şangay olamaz. Putin'in ülkesini yö-
nettiği gibi yönetilmemeliyiz.

Türkiye 24 Hazi-
ran'a kilitlenmiş-
ken, geçmiş
seçimlerin önce-
likli konusu olan
ancak bugün
konuşulmayan
Avrupa Birliği’ne
üyelik sürecini
değerlendiren
Doç. Dr. Sinem
Ünaldılar Koca-
maz, “Tam üyelik
hedefinden vaz-
geçmemeliyiz”
dedi

Bir defa daha faiz son sözü söyledi.
Merkez Bankası faizleri bir defa daha
artırdı. Faizler, yüzde 17.75 raka-

mına ulaştı. Merkez Bankası, 7 Haziran
2018 tarihli Para Politikası Kurulu kararı,
piyasa beklentilerinin üzerinde bir puanla
faizleri yükseltti. MMeerrkkeezz’’iinn  bbuu  ooppeerraassyyoonneell
ddaavvrraannıışşıı  ppiiyyaassaallaarrıı  yyaallnnıızz  bbıırraakkmmaaddıığğıı  vvee
ssüürreekkllii  ggöözzeettiimm  aallttıınnddaa  ttuuttttuuğğuunnuunn  eenn
bbüüyyüükk  ggöösstteerrggeessiiddiirr..  Piyasa beklentileri
arasında yer alan, ‘‘ffaaiizz  aarrttıırrııllmmaayyaaccaağğıınnaa
ddaaiirr  bbeekklleennttii’’ olmasına rağmen 150 baz
puanlık bir artışın, Londra ziyaretleri ile bir
ilgisi elbette vardır.

� � �

Bunu açıklayalım: Yüksek seyreden
cari açık oranları, yerli ve uluslararası ca-
miadan ‘‘kkrriizz’’  söylemlerinin artmasında et-
kili oldu. Bu yükselen rakamların endişe
edilecek boyutta olmadığı, haliyle krize
sebep olması için bir neden oluşturmaya-
cağını daha önceki yazılarımızda ifade et-
miştik. Ekonomide aşırı ısınma olduğu
yönünde açıklamalarla piyasaların yanlış
okunmasına sebep oldu. Isınma konusu
aşırı talep yönündedir.

AAssııll  ssoorruunn,,  üürreettiicciinniinn  mmaalliiyyeettlleerriinniinn
yyüükksseellmmeessii  vvee  kkeennddii  üüzzeerriinnddeekkii  eennffllaassyyoo--
nniisstt  bbaasskkııyyıı  yyöönneetteemmeezz  oollmmaassıınnddaaddıırr..
Zaten enflasyonu (TÜFE) yüzde 12’ler ile
ifade ederken, üretici enflasyonunun
(ÜFE) yüzde 20’ler seviyesinde oluşu en-
dişe vericidir. Bunun anlamı üretim yapıla-
maz demektir. Sonrası bildiğimiz gibi:
Üretim yoksa, talep devam eder; bu defa
ithalat fırlar. 
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İthalat, ihracatın üstünde seyredince
cari açık da yönetilemez durumlara gele-
cektir. Bu gidişe ‘‘dduurr’’ demenin bir yolu
derhal bulunmalıdır. Bunu da sadece döviz
ve faiz kontrolleri ile yönetmek mümkün
değildir. 

Ekonomi yönetiminin ayrıntılı prog-
ramları bu süreçte  etkili olacaktır..  MMeerrkkeezz
BBaannkkaassıı,,  hhaakkiikkaatteenn  mmeerrkkeezzddee  bbiirr  ppoolliittiikkaa
üürreettmmeellii  vvee  ffiinnaannssaall  iissttiikkrraarrıı  kkoooorrddiinnee  eett--
mmeelliiddiirr..  Bu süreçte üretim üzerindeki vergi
yükü ve teşvikler önem kazanacaktır. Belki
bu sürecin en önemli yanı ithalat bağımlılı-
ğının azaltılması ve ithal ürün girdi maliyet-
lerinin doğru yönetilmesidir. 

Her seferinde TCMB'nin radikal faiz
artışlarıyla birşeyler olmasını beklemek,
hastanın ömür boyu narkoza mahkum ol-
ması gibidir. Yüksek maliyetler, ekono-
mide durgunluktan resesyona, haliyle
enflasyon ve işsizliğe kadar giden
1970’lerin krizlerini yeniden yaşamak an-
lamına gelecektir.
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Türkiye Ekonomisi'nin ‘‘aaşşıırrıı  ııssıınnmmaassıı’’
hatta ‘‘bbuuhhaarrllaaşşmmaassıı’’ ile ilgili kehanetlerin
analizden ziyade, ülkeye bir kötülük ol-
duğu gerçeğini ihmal etmemek gerekir.
EEkkoonnoommiiddee  ııssıınnmmaa  kkoonnuussuu,,  aaşşıırrıı  yyüükksseekk
ttaalleepp  iillee  aaşşıırrıı  ttüükkeettiimmiinn  oollmmaassıı  hhaalliiddiirr..  So-
runumuzun temeli yüksek maliyet temelli
enflasyondur. Yaklaşık iki yıldır gündemi-
mizde olan sorun budur. 

Daha iki ay öncesine kadar yüzde 7
büyüme planlarını yapan bir ülke için,
ekonomideki bu şokun anlaşılır yanı yok-
tur. Yönetilecektir… Bu süreç de atlatıla-
caktır. Yeter ki kararlı olunsun. Araçlar
doğru kullanılsın. ‘‘AAşşıırrıı  IIssıınnmmaa’’ gibi yanlış
teşhis, yanlış tedaviler aranmasın.
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Tekrar dikkat çekmek istediğim konu
ise kendi üretimlerimizi kullanabilme ko-
nusudur. Kendi ürettiğimiz otomobil, tele-
fon, makine her neyse kullanmak gerek.
Milli sanayi, yerli üretim talep edilebilir
hale getirilmelidir. 

Kaç senedir Türkiye’ye, yılda 15 mil-
yon cep telefonu giriyor. Sigaraya 5 yılda
185 milyar TL harcamışız. Alkollü/alkol-
süz içkiler ithalatı milyar dolar sınırında.
Otomobil ithalatındaki 20 milyar doları
aşan rakamı saymadık daha. OOllaayy  şşuu  kkii;;
öönnccee  ggeelliirriimmiizzii  hhaarrccaammaayyıı  bbiillmmeekk  ggeerreekk..
TTaassaarrrruuff  eeddeebbiillmmeeyyii,,  kkaayynnaakkllaarrıı  ddooğğrruu  yyöö--
nneetteebbiillmmeeyyii  bbiillmmeekk  ggeerreekk.. İthalatın cazibe-
sine kapılmadan yerli malı tüketebilmek
gerek. ABD’den Avrupa’ya sık sık gün-
deme gelen yerli malı tüketimi ile ilgili
kampanyalara bizim ülkemizin daha çok
ihtiyacı bulunmaktadır. 

YYeerrllii  üürreettiimm,,  yyeerrllii  ttüükkeettiimm……

Faiz, son ütücü

Ekonomi Üniversitesi
için ‘değişim’ şart!

Kuruluşundan?itibaren
İzmir?Ticaret?Odası
Eğitim?ve?Sağlık?Vakfı

tarafından?yönetilen,?dolayı-
sıyla?İzmir?Ticaret?Odası'na
bağlı?olan?Ekonomi?Üniver-
sitesi'nde,?yönetimin?değişim
tarihi?için?27?Haziran?tari-
hindeki?vakıf?genel?kurulu
işaret?ediliyor.?İZTO?yöneti-
minin?değişmesine?rağmen
üniversite?yönetiminin?aynı
kalması?sonucu?ortaya?çıkan
sorunlar?yumağında,?ortaya
atılan?iddialar?yenilir?yutu-
lur?cinsten?değil.

Yönetmeliğe
rağmen…?

İZTO?ve?Ekonomi?Üni-
versitesi?kaynaklarından?alı-
nan?bilgiye?göre?vakıf,
üniversitenin?mütevelli?he-
yeti?ve?okul?yönetiminin?de-
ğişmemesi?adına?2017
sonbaharından?beri?yapılan
hamlelerin,?Gümrük?ve?Ti-
caret?Bakanlığı?ile?TOBB’un
yönetmeliğine?takılması?üze-
rine?çeşitli?odaklarca?tır-
mandırılan?gerilimin?okula

zarar?vermesine?ramak
kaldı.?Son?dönemde?üniver-
sitedeki?birçok?öğretim?üye-
sine?Atatürkçülük?üzerinden
bir?kara?propaganda?yapıl-
dığı?ve?İZTO’nun?yeni?yöne-
timinin?siyasi?güdümlü
olduğuna?yönelik?karalama-
ların?yapıldığı?belirtiliyor.
Bazı?öğretim?üyelerinin?üni-
versiteden?ayrılma?kararı?al-
masında?da?bu
propagandanın?etkin?olduğu
dile?getiriliyor.

Üniversitede?yaşanan-
lara?dair?iddialar?bununla
da?sınırlı?değil.?6?aylık?yasal
sınıra?rağmen?mütevelli?he-
yetinin?toplanma?tarihinin
kasıtlı?olarak?geciktirildiği
ve?24?Haziran'daki?seçimler
sonrasına?bilinçli?sarkıtıl-
dığı?yönündeki?dedikodular,
üniversite?içinde?rahatsız-
lığa?neden?olmuş?durumda.
İddialar,?24?Haziran'da?olası
bir?siyasi?değişiklikten?vakıf
yönetiminin?kendisine?pay

biçmek?istediği?yönünde.?
Ekonomi?Üniversite-

si'nin?geleceğinin?belirlene-
ceği?tarih,?27?Haziran
olacak.?Daha?önce?11?Ma-
yıs'ta?yapılacağı?duyurulan,
akabinde?7?Haziran'a?erte-
lenen?toplantı?bir?kez?daha
ertelenerek?27?Haziran'a?bı-
rakılmıştı.?Ertelemelere
ilişkin?olarak?İzmir?Ticaret
Odası?Başkanı?Mahmut
Özgener,?İZTO?Vakfı?Baş-
kanı?Ekrem?Demirtaş?ve

vakfın?yöneticileri?hak-
kında?suç?duyurusunda?bu-
lunmuştu.?235?üyenin?oy
kullanacağı?genel?kurul?ön-
cesindeyse?rüzgarlar,?Özge-
ner?ve?İZTO??yönetiminin
lehine?esiyor.?

Rektör?değişir?mi???
Ekonomi?Üniversitesi

Genel?Sekreteri?Levent
Gökçeer'in?odasını?toplayıp
vedalaştığı?belirtilirken,
Rektör?Can?Şımga?Mu-
ğan'ın?da?mütevelli?heyetin
değişmesi?durumunda?
görevinden?ayrılması?
bekleniyor.

‘Atilla?Sezgin’
sesleri?yükseliyor

Öte?yandan?Ekonomi
Üniversitesi'nin?kurucu
rektörü?olan.?Bir?süredir
Türkerler?Holding?Genel
Koordinatörlüğü’nü?yürü-
ten?Prof.?Dr.?Atilla?Sez-
gin'in,?yeniden?Ekonomi
Üniversitesi'nin?rektörü
olabileceği?konuşuluyor.?

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

AB süreci
devam etmeli

DDooçç..  DDrr..  
SSiinneemm  
ÜÜnnaallddııllaarr  
KKooccaammaazz

MMaahhmmuutt  
ÖÖzzggeenneerr
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24 Haziran seçimlerine
hızla yaklaştığımız şu gün-
lerde meydanların ve

seçim çalışmalarının tansi-
yonu, Ben TV'ye de yansıdı.
Rota Siyaset programına katı-
lan İYİ Parti İzmir 1. Bölge 2.
Sıra Milletvekili Adayı Yıldı-
rım Ulupınar, 24 Haziran'da
gerçekleştirilecek cumhurbaş-
kanlığı ve parlamento seçimle-
rine yönelik çarpıcı
değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde
Recep Tayyip Erdoğan'ı 2.
turda ancak Meral Akşener'in
yenebileceğini söyleyen Ulupı-
nar, İzmirlilerin sağduyusuna
güvendiğini söyledi.

“Neden kanallar
Akşener’e kapalı?”

Gerek Anadolu'da, ge-
rekse de İzmir'de İYİ Parti'ye
dönük ciddi bir dip dalganın
olduğunu söyleyen Ulupınar, "Ben inanıyorum ki seçimin

ikinci turuna Genel Başkanı-
mız Sayın Meral Akşener ka-
lacaktır. Ortada seçime dair
başta iktidar tarafından yürü-
tülmek istenen iki kutuplu bir
süreç var. İktidar kendi raki-
bini belirlemek istiyor. Neden
kanallar Akşener'e kapatılı-
yor? İkinci tura diğer rakip ta-
şınmak isteniyor. Kararı
milletimiz verecektir. Ben, İz-
mir'den bir milletvekili adayı
olarak, İzmirli hemşerilerimin
sağduyusuna güveniyorum”
dedi.

“Bu kadar rahat bir
seçime girmedim”

Seçim atmosferini yorum-
layan Ulupınar, "Ben geç-
mişte milletvekilliği de,

belediye başkanlığı da yap-
tım. Hiç bu kadar rahat

bir seçime girmedim. Hangi
kıraathaneye girsek, hangi so-
kakta vatandaşa dokunsak al-
dığımız geri dönüşler hep
tebessüm dolu oluyor. Bu ül-
kenin yeni bir sese, iyilik dağı-
tacak insanlara ihtiyacı var"
dedi.

"Taşıma miting
yapmıyoruz”

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener'in, İzmir'deki
programını yorumlayan Ulu-
pınar, "Gerek Bergama, ge-
rekse de Tire'de
gerçekleştirdiğimiz ilçe mi-
tinglerimiz müthişti. Bakın
Konak'tan Bergama'ya tek bir
araç dahi kaldırmadık. Biz ta-
şıma miting yapmıyoruz.
Bizim Denizli'deki mitingi-
mizde, ‘Ödemiş’ diye bağıran
insanlar olmaz. Miting alanla-

rımıza bakıyorsunuz; alan ayrı
dolu, balkonlar ayrı dolu.
Gündoğdu Meydanı'ndaki if-
tarımız şahane geçti. İftara ka-
tılımın belki yüzde 20'si
teşkilat mensubudur. Geri ka-
lanlar kendini bize yakın his-
seden vatandaşlarımızdan
oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Gençler, Kurtar
Vadisi gibi sanıyor”

Son süreçte partiye yapı-
lan saldırıları değerlendiren
Yıldırım Ulupınar, "Her gidi-
len yerde iktidar valileri ve
emniyet müdürleri sıkıntı ya-
ratırken, İzmir'de bize yaratıl-
madı. Zaten bir talebimiz de
olmadı. Bakın Bergama'da
Karayolları tarafından pan-
kartlarımız toplanıp, çöplere
atıldı. Ortada bir talimat var
mı? Yok. Tamamen birileri-
nin kralcılık adına vazife çı-
karmasıydı. Sonra aynı kişiler
ilçe halkının tepkisi sonrası
pankartlarımızı geri astı.
Genel Başkanımızın ve benim,
seçim otobüslerimiz kurşun-
landı. Tepedeki birilerinin sert
söylemleri, gençlerde farklı bir
algı yaratıyor. Gençler bunu
Kurtlar Vadisi gibi sanıyor.
Ateş ettim arkamı döndüm
gibi bir şey yok. Bakın Tire'de
ilçe başkanımızın canına kast
etmeye kalkan kişi bugün ha-
piste" ifadelerini kullandı.

“İnsanlara sayfa
açmış olacağız”

Cilasun’un, İYİ Parti va-
atlerinden TRT'nin kapatıl-
ması ve kredi borçlarının
silinmesi sorusu üzerine Ulu-
pınar, “Bizim öncelikli vaadi-
miz, 1 yıl içinde parlamenter
sistemi geri getirmek. TRT'ye
gelince; her yıl 2 buçuk milyar
lira zarar eden bir kurum.
Bizlerin ceplerinden vergi-
lerle finanse edilen ve böylesi
bir dış destek almasına kar-
şın, bir silah olarak kullanıl-
maya çalışılan bir TRT var.
TRT'nin kapatılması vaadi,
Genel Başkanımız Akşener'in
başta bir vaadi değildi. So-
kaktan o kadar çok talep
geldi ki, vaat halini aldı.
Kredi borçlarının devlet tara-

fından üstlenilmesi de bir se-
fere mahsus olacak. Tekrarı
olmayacak uygulamayla, in-
sanlara hayat mücadelesine
yeni sayfa açacağız” dedi.

“Listenin teşkilattan
olmasını isterdim”

İzmir'e yönelik açıklama-
larda bulunan Ulupınar, “Sa-
mimiyetle söylüyorum; her iki
bölgeden 4'er milletvekili çı-
karacağımıza inanıyorum.
Adaylarımıza bakınca elbette
il başkanlığı yapmış biri ola-
rak tüm listenin teşkilattan
olmasını isterdim ama Mus-
tafa ve Mehmet Beyler de,
Şengül ve Çiğdem Hanımlar
da İzmirli seçmene hitap ede-
bilen insanlar. Millet de, seç-
men de AK Parti’den
yorulmuş durumda, artık yan-
lışa karşı sandıkta tepkisini
daha net ortaya koyan bir
seçmen var” diye konuştu.

“Frenliyorum”
Ulupınar ayrıca İz-

mir'deki kalıplaşmış siyasi al-
gılara da tepki gösterdi.
“İzmir'e dışarıdan bakan,
CHP'nin kalesi olduğunu sa-
nıyor ama biz kentin içindeki
insanlar bunun böyle olmadı-
ğını biliyoruz. İzmir demokra-
sinin kalesidir. Bugüne kadar
Doğru Yol, Anavatan, De-
mokratik Sol Parti bu kentte
önemli kazanımlar elde etti.
Bir partinin kalesi olsaydı,
bunlar olur muydu? CHP'ye
karşı zaman zaman atak poli-
tika yapmak istiyorum ama
kendimi frenliyorum. Çünkü
önümüzde çok önemli bir
seçim var ve biz CHP ile Mil-
let İttifakı çatısı altında yer
alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına
gönderme yaptı

Narlıdere ve Güzelbah-
çe'nin tek bir ilçe olduğu dö-
nemde, Narlıbahçe Belediye
Başkanlığı görevini de yapmış
olan Yıldırım Ulupınar, İz-
mir'deki belediye başkanları-
nın seçim sürecine müdahil
olmalarından da rahatsız ol-
duğunu dile getirdi.

Eskiler, ““BBaağğ  bbaabbaaddaann,,  zzeeyyttiinn  ddeeddeeddeenn
kkaallmmaallıı”” derdi. Bunun bugünkü yeni
versiyonu; ""İİnnssaann  aarrssaayyıı  kkeennddiissii,,  aarraa--

zziiyyii  iissee  ççooccuukkllaarrıı  vvee  ttoorruunnllaarrıı  iiççiinn  aallmmaallıı""
olmalı diye düşünüyorum.

Bir de Vehbi Koç'a atfedilen, ""YYaattıırrıımm
yyaappaaccaakkssaann  aarrssaa  aall..  AArrssaa  aallttıınnddıırr..  ÜÜssttüünnee
bbiinnaa  yyaappaarrssaann  ggüümmüüşş  oolluurr..  İİççiinnee  kkiirraaccıı  ssoo--
kkaarrssaann  tteenneekkee  oolluurr"" sözü vardır… 

Bir de geçenlerde tanıştığım bir Kayse-
riliden bir söz duydum.

Konuyu güzel özetliyor:
Bağ götürür.
Ev oturur.
Dükkan getirir.
Arsa ise ihya eder…
Hepsi doğru yaklaşımlar.
Ama eksik.
Çünkü; bugün herkes aynı enstrümana

yüklenince kazançlar iyice azaldı. 
PPrriimm  yyaappmmaa,,  ddeeğğeerrlleennmmee  oorraannllaarrıı  ddaa

eesskkiissii  ggiibbii  ccaazziipp  oollmmaakkttaann  ççııkkttıı..
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Nedense Türkiye'de insanlar, para ve
sermaye piyasası enstrümanlarını sevmi-
yor.

Güvenmiyor…
Geçmişte hazine bonolarının çok ka-

zandırdığı dönemlerde hazine bonolarına
ve faize para yatırılırdı.

Uzun yıllar boyunca yaşadığımız yük-
sek enflasyon dönemlerinde parayı koru-
mak adına başvurduğumuz yol dövizdi. 

Türkiye'de insanlar gayrimenkul yatırı-
mını çok seviyor.

Sevmenin de ötesinde saplantı.
Uluslararası yatırım uzmanları Japonlar

için şöyle der: Bir yatırım uzmanı kalkıp,
““ŞŞuu  hhiisssseeyyii  aallıınn””  dediğinde, Japonlar sor-
gulamadan alır. Aynı yatırım uzmanları,
Türkiye emlak piyasasını incelese muhte-
melen aynı tespiti yapar. 
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Arsa ve arazi yatırımı kurtlar sofrasıdır.
Yıldan yıla sofrada kurtlar artıyor. Ku-

zular ise azalıyor.
Kurtların birbirini yiyeceği günler görü-

nen o ki çok yakın. 
Çünkü yapılan yanlış çok.
Gelin, doğru arsa ve arazi yatırımı nasıl

yapılır, size anlatayım;
� Hisseli arsa ve arazilerden uzak

durun.
� SİT alanlarından ve su havzalarından

alım yapmayın. Tek tapulu yerleri tercih
edin.

� Alırken kazançlı çıkmaya bakın. Bu
işin en önemli püf noktası budur.

� Arsa alacağınız lokasyonun beklenti-
lerini araştırın. Öğrenin. Ama bunların
çok kısa sürede hayata geçirileceğini dü-
şünmeyin.

� Arsa ve arazi yatırımı uzun vadeli dü-
şünülüyorsa tercih edilecek bir yatırım ens-
trümandır. Kısa vadede kazançlı
çıkabilmeniz için alırken çok iyi kazanma-
nız gerekir. Kısa vadeli düşünüyorsanız
arsa ve arazi yatırımından uzak durun.

� Arsa ve arazi likiditesi -satmak istedi-
ğinizde müşteri bulunması- en düşük gayri-
menkul türüdür. Konut, ofis ya da
dükkanda arz fazlası bir şekilde erir. Ama
arsa ve arazide durgunluk daha uzun
sürer.

� Para biriktirememek ya da savurgan-
lık gibi bir zaafınız yoksa, kesinlikle borçla-
narak arsa ve arazi yatırımı yapmayın. Ne
kadar paranız varsa o kadarlık yatırım
yapın. Krediyle arsa ve arazi yatırımı yapı-
labilir. Ama öncelikli tercihiniz kredi kul-
lanmamak olsun. Ayrıca çok iyi bir fırsat
yakalamışsanız kredi kullanılabilir.

� Arsa ve arazide kaçırdığınız hiç bir
fırsata üzülmeyin.

Sonuç: 
Arsa ve arazi gelecekte de prim yap-

maya devam edecek. Bundan şüpheniz
olmasın. 

Ancak, ihtiyaç duyulacak parayla arsa
ve arazi yatırımı yapılmaz. 

Ne kadar para varsa o kadar yatırım
yapmak en iyisidir. 

En yüksek prim, toplam nüfus artış hızı
en yüksek olan yerleşim merkezlerinin, en
hızlı gelişen akslarından sağlanabilir. 

Arsa ve arazi yatırımı yaparken yüksek
beklentiye girmeyin. 

Beklentinizi hep alçak tutun. 
Ve, sürü psikolojisine de kapılmayın. 

Sakın ha! Krediyle
arsa almayın…
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“24 Haziran’da
anketçiler yan yatacak”

Seçime6yönelik6kamuoyu6araştırmalarının6gerçeği
yansıtmadığını6söyleyen6Ulupınar,6“Bakın6nasıl6ki
anket6şirketleri6ABD’de6seçimin6Donald6Trump6tarafın-
dan6kazanılmasını6ve6İngiltere'de6Brexit6sonuçları
doğru6bilemedilerse,6246Haziran'da6ortaya6çıkacak
tablo6karşısında6adeta6yan6yatacaklardır.6Dün6bir
anket6görevlisi,6gerekli6veriyi6elde6etmek6için6406haneye
girip6işi6bitiriyordu.6Bugün6cevap6alabilmek6için6125
haneye6girmek6zorunda6kalıyor.6İnsanlar6konuşmaya
korkuyor.6Sokaktan6aldığım6çok6net6bir6mesaj6var.6Seç-
menlerimizden6bir6dip6dalgası6geliyor.6Bu6dip6dalgası-
nın6sonuçları,6ülkede6çok6şeyi6değiştirecek6güçte”6dedi.
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BURAK CİLASUN
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İzmir’den en az 4’er
vekil çıkaracağız
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Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı
Jak Eskinazi, ekonomi,

siyaset ve İzmir üçgenindeki
gelişmeleri yorumladı. Gör-
evini alışılmışın dışında ola-
rak yalnızca bir dönem
yapacağını belirten Eskinazi,
OHAL'in kalkmasının çok
önemli olduğunun altını
çizdi.

� Yıllardır EİB içindesi-
niz. Göreve başladıktan sonra
ne gördünüz?

İhracatçılar Birliği, çok
düzgün ilerleyen, altyapısı
olan bir kuruluş. Buradaki
yapıyı değiştirmek için ya si-
hirli bir değnek olmalı, ya da
çok kötü bir yönetim olacak
ki sistemde sıkıntı olsun. Bir
başkanın buradaki yapıyı de-
ğiştirmesi kolay değil. Allah
var şimdi bizden önceki yö-
netim çok iyi çalışmış. Biz de
onlardan geri kalmamak için
her gün yeni bir aktiviteyle
canlı tutmaya çalışıyoruz.
Elimizden geldiğince başa-
rıyı devam ettirmeye çalışı-
yoruz.

“HİZMET
İHRACATI DA
HESABA
EKLENİRSE...”

� Büyüme rakamlarını
olumlu bulduğunuzu ve yatı-
rım çekeceğini söylemiştiniz.
Biraz açar mısınız?

Geçen yıl yüzde 7.4 büyü-
dük ve bu yılın ilk 3 ayı da
böyle oldu. Yabancı yatırımcı
stabiliteye bakar. O açıkla-
mamda seçimlerden sonra
olarak bir ifade kullandım.
Çünkü seçimler onlar için bir
kırılma noktası. Türkiye'nin
stabilitesini gösterecek. Tabii
enflasyon ve cari açık yük-
sekliği de dezavantajımız.
Türkiye'de cari açık tama-
men ihracat ve ithalat verile-
rinin dengesine yönelik
hesaplanıyor. Rakamlar he-
saplanırken denkleme girme-
yen bir hizmet ihracatı var.
Geçen sene bu hizmet ihra-
catı yaklaşık 24 milyar dolar
fazlalık verdi. Turizm gelir-
leri de yaklaşık 10 milyar
dolar fark veriyor. O yüzden
bir denge var. Zaten bu
denge olmasa ekonomimiz
50 defa batardı. Bu açığı kal-
dıramazdık. Bakın Hizmet
İhracatçı Birlikleri kuruldu.
Toplamda 47 milyar dolar
kadar ihracatımız ve 22-23
milyar dolar da ithalatımız
var. Türkiye'nin 2023 hede-
fine baktığınızda, hizmet ih-
racatçılarının da o tarihe 150
milyar hedefi var. Onu da ek-
lediğinizde hedefler tutuyor.

“KİRAZ
İHRACATI 4-5
YILINMEYVESİ”

� 2014'te seçim atmosfe-
rine girmemiz akabinde terör
vs gibi problemlerle ekonomi-
miz çok yoruldu. Bununla bir-
likte örneğin kiraz ihracatımız
bu yıl yüzde 184 arttı. 2018'de
kötü rüyadan uyanmaya baş-
ladık mı?

Verdiğiniz kiraz örne-
ğiyle başlamak isterim. Kiraz
ihracatı 4-5 senenin bir mey-
vesi. Dünyanın en büyük
kiraz ithalatçısı Çin. Türkiye
geçen seneden beri bu ül-
keye kiraz ihraç etmeye baş-
ladı.Bu gidişle kiraz ihracatı
patlar ve biz de burada 15 li-
radan aşağıya kiraz yiyeme-
yiz. Dünyada ürünümüzün
değer bulması beni bir ihra-
catçı birliği başkanı olarak
mutlu eder.

� Tamamen yerli ürün-
lerle ihracat yapanlar döviz-
deki yükselişten yararlanıyor.
Peki ya ara mal ithal edenler?

İhracatta tabii çok fazla
fark edilmese de iç piyasada
çok hissediliyor. Ara mal
ithal eden firmalar, satışla-
rını da dövizle yaptıkları için
onlara çok fazla fark etmi-
yor. Buradaki tek zarar pari-
tedeki farklılıklar. Ortada bir
anda ucuzlama ve pahalı-
laşma gibi dengesizlik var.

� O halde iç piyasaya ça-
lışırken sıkıntı çekenler ihra-
cata döner mi?

Zaten bütün ümidimiz
bu. İç piyasanın ithalata da-
yalı bir pazarı varsa maliye-
tini mutlaka ona göre
belirlemesi lazım.

“DİREKT
UÇUŞLARA
İHTİYAÇ VAR”

� İzmir'den yurt dışına
gidecek olan ürünlerin çoğu
önce İstanbul'a gidiyor.
Adnan Menderes Havalima-
nı'nda yenileme çalışmaları-
nın olacağını Başbakan
Yıldırım söyledi. Direkt İz-
mir'den olan trafik artabilir
mi?

Elbette olur ama bizim
burada en büyük sıkıntımız
direkt uçuşlar. Hem turizm
için, hem de ihracat için söy-
lüyorum. Bakın İzmir-İstan-
bul arası uçaklarda yer
bulmak mümkün değil.

Dünyada en çok uçak
trafiği olan güzergahlardan
biri İstanbul-İzmir güzer-
gahı. Bu yolcuların önemli
bir kısmı transit olarak yurt
dışına gidiyor. Bugün Anka-
ra'yı ve Anadolu'yu İzmir'e

bağlayarak akabinde İz-
mir'den yurt dışına direkt
uçuşları yapmak çok da zor
değil. İzmir'in bunlara ihti-
yacı var.

� Fuar İzmir'deki sektö-
rel fuarların ihracata katkı-
sını nasıl buluyorsunuz?

Fuar İzmir 2 senedir
ciddi bir mesafe kat etti.
Mermer, ayakkabı, zeytin-
yağı vs hepsi iyi gidiyor. Biz
bu fuarların devamlılığını
sağlayabilirsek ve arasına
bölgesel mallarımızı sergile-
yeceğimiz birkaç fuar daha
ekleyebilirsek bence Fuar
İzmir çok daha iyi olacak.

� İzmir'de yıllardır konu-
şulan "Sanayide geriledik
mi?" tartışması var. Bu tar-
tışmaya nasıl bakıyorsunuz?

İzmir'de 13 OSB var ve
birinde bile yer yok. İki tane
serbest bölge var ve hala
büyütülmeye çalışılıyor
çünkü fazlasıyla dolu. İz-
mirli rahat yaşamayı sevi-
yor. izmirli Avrupa gibi bir
yaşantıyı seviyor. Bu durum

kentin kan kaybettiği gibi
düşünülmemeli. İzmir, yatı-
rımcıların gözünde eğitim
ve kültür seviyesi yüksek bir
yer. Kente zamanında ban-
kaların battığı zamanlarda
böyle bir damga vurulmuş
ama doğru bulmuyorum.
Bakın ihracatı en çok artan
bölge Ege Bölgesi. Ege'nin
ve İzmir'in ihracatı, ithala-
tından fazla.

� Devletin ihracata ver-
diği teşvik bazlı desteklerde
İzmir'in ve Ege'nin payını
yükseltmek için ne yapmak
gerekiyor?

Bizim burada 12 birliği-
miz var ve 7'si tarım birliği.
Tarım birliklerine destek
artınca otomatik olarak
artar. Bununla birlikte
bizde kimya birliği yok.
Kimya birliğinin ihracatının
çoğu buradan yapılıyor ama
tek merkez ve İstanbul'da.
Elektronik yine İstanbul'da.
Otomotiv birliğine bakıyor-
sunuz Bursa'da ama mallar
hep buradan gidiyor. Birlik

sayısını arttırabilirsek ra-
kamlar artacak. Bir de bu
yöredeki firmaların desteği
az aldığını söyleyemeyiz.
Örneğin İzmir'de otomobil
yedek parçası üreten her-
hangi bir firma desteği alı-
yor ama birliği Bursa'da
olduğu için orası üstünden
alıyor. Ege'nin destek kul-
lanma oranları bu bakım-
dan hiç fena değil.

� EİB sosyal sorumluluk
projeleri noktasında sürükle-
yici bir güç olabilir mi?

Sosyal projelerde bulun-
mak mecburiyetindeyiz.
Bizim birliğimizin üyeleri-
nin bundan sakınması gibi
bir durum söz konusu ola-
maz. Birlik mensuplarımı-
zın çoğu Rotary ve Lions
gibi kulüplere üyedir ve bu
kulüpler üstünden sosyal
faaliyetlerini sürdürürler.
Bakın Işınsu Hanım ile de
bir toplantı yaptık ve odalar
olarak bu işleri hep beraber
yapmayı planlıyoruz.

� Hep beraber ifadesini

açmak gerekirse, İTB, EİB,
EBSO, İZTO ve DTO İzmir
Şubesi belli ki artık çok sık
bir arada olacak. Bir İzmir
lobisinin oluşmasından bah-
sedebilir miyiz?

Elbette, artık İzmir'in
önde gelen sivil toplum ör-
gütleri artık cılız sesler çı-
karmaktansa hep birlikte
güçlü bir ses çıkaracak. An-
kara'dan bir ihtiyacımız ola-
caksa bir arada gideceğiz.
Yerel yönetimlerle ilgili bir
işimiz olursa hep birlikte gi-
deceğiz. Dediğiniz gibi bir
İzmir lobisi olacak. İzmir'i
Doğu Avrupa'nın en güzel
şehri yapabilmek için eli-
mizden geleni yapacağız.

� Yerel yönetimleri nasıl
buluyorsunuz?

Tabii yerel yönetimleri-
miz ellerinden geleni yap-
maya çalışıyorlar ama
muadilleri olan bir İstanbul
yahut Ankara gibi merkezi
hükümetten destek alama-
dıkları için, imkanları doğ-
rultusunda

yapabildiklerinin en iyisini
ortaya koymaya çalışıyorlar.
Bakın izmir Büyükşehir Be-
lediyesi'nin kredibilitesi,
Türkiye'deki bütün kurum-
lardan fazla.

� İhracatçıların yabancı
muhataplarr, seçim atmosfe-
rini ne kadar yakından takip
ediyor?

Çok yakından takip edi-
yorlar. Ortada bir tek şey
var. Hiçbir demokratik ül-
kedeki müşterimiz,
OHAL'den memnun değil.
OHAL'in olduğu ülkeler-
deki demokratikleşmenin
tabana yakın, yani sıfıra
yakın olduğunu kabul edi-
yorlar.

Bu tür ülkelerle alışveriş
yaparken çekinceleri oluşu-
yor. Türkiye'nin normalleş-
mesi, en çok bekledikleri
şeylerin başında geliyor.
Bakın Sayın Cumhurbaş-
kanı bile OHAL'i kaldırma
yönünde mesaj vermeye
başladı. Bunun yapılması
bence şart.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 11

11Ekonomi - Siyaset HABER

YENİ DÖNEMDE BİR
İZMİR LOBİSİ OLUŞACAK

Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,
“İzmir'in önde gelen STK'ları, oda, borsa ve birlikleri

olarak bir arada hareket edeceğiz” diye konuştu

��  Seçim4sonrasında4döviz4kurunda4değişiklik4bekliyor
musunuz?

Dövizin=bence=artık=politikayla=o=kadar=da=ilgisi
yok.=Bazı=politikacılar,=dış=mihraklar=vs=diyor=ama=öyle
bir=şey=yok.=Döviz=kuru=tamamen=arz-talep=meselesi.
Türkiye'de,=faizlerin=yükseltimesine=geç=kalındı.=Eğer
Merkez=Bankası=bunu=Mayıs=başındaki=ilk=toplantı-
sında=yapsaydı=hiç=bu=kadar=tartışma=bile=olmayacaktı.
O=zaman=cesaret=edemediler=arttırmaya.=Artsaydı=ra-
yından=çıkmazdı=ekonomi.=Şu
anda=ekonomimiz=terliyor.=O
gün=bir=kararla=olacak=şey,
birden=çok=kararla=toparlan-
maya=çalışılıyor.

��  Ekonomi4ve4ihracatta
eğitim4çok4önemli4ama4eğitim
kalitemiz4düşüyor.4Ne4söyleye-
ceksiniz?

Şöyle=bir=Ege'yi=gezdiği-
nizde=neredeyse=her=noktada
kolej=açıldığını=görüyorsunuz.
Eğitim=sistemini=beğenmeyen
o=kadar=çok=insan=var=ki,=ken-
dinden=kısıp=çocuğunu=özel
okulda=okutmaya=çalışıyor.
İzmir'de=senelerdir=görmedi-
ğimiz=bu=durum,=ihtiyaçtan=doğdu.=Devlet=okulları=düz-
gün=çalışsaydı=bunlara=ihtiyaç=yoktu.=Bizim=de=bir
üniversite=projemiz=var.=Vakfımız=vs.=hepsi=hazır.=Pro-
jeyi=hayata=geçirip=geçirmeme=noktasında=karar=al-
maya=çalışıyoruz.=Bu=yıl=bitmeden=kararımızın=olumlu
yönde=netleşmesi=durumunda=harekete=geçeceğiz.=

“FAİZLER DAHA
ÖNCE ARTMALIYDI”

BBuurraakk  
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EEsskkiinnaazzii

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-
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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.
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SAYI: 71 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

AK=Parti=Genel=Başkan
Yardımcısı=ve=İzmir=Mil-
letvekili=Hamza=Dağ,=kent-

teki=sanayileşme=hamlelerine
yenisinin=ekleneceğini=belirtti,
“Mega=endüstri=bölgesi=istiyo-
ruz=ancak=arazi=bulamıyoruz”
dedi.=

AK=Parti’nin=önemli=isimle-
rinden=Hamza=Dağ,=kente=yeni
yatırım=ve=sanayileşme=müjdesi
verdi.=Çandarlı=Limanı'nın=üst
yapı=ihalesinin=de=tamamlan-
masıyla=birlikte=limanın=arka-
sında=yer=alan=bölgeye=dair
dikkat=çekici=ifadeler=kullanan
Dağ,=“Burada=İzmir,=bölgemiz
ve=ülkemiz=için=büyük=önem=ta-
şıyacak=bir=mega=endüstri=böl-
gesi=kurmak=istiyoruz=ancak
arazi=bulmakta=zorluk=yaşıyo-
ruz”=ifadesini=kullandı.=

Yerli=otomobilin=İzmir'de
yapılmasına=ilişkin=de=fikirle-
rini=dile=getiren=Dağ,=“Yerli=oto-
mobil=elbette=ülkemiz=için=çok

önemli.=İzmir,=gerek=ulaşımı,
gerek=dev=limanları=ve=gerekse
de=teknoloji=altyapısı=ile=bu=gör-
evi=üstlenebilecek=bir=kent.=Sü-
reci=yakından=takip=ediyoruz=ve
rol=çalmıyoruz.=Bununla=bir-
likte=kimsenin=rol=çalmasına=da
izin=vermiyoruz”=dedi.

İYİ=Parti'ye=tepki=
Hamza=Dağ,=İYİ=Parti

Genel=Sekreteri=Aytun=Çıray=ve
İYİ=Parti=Genel=Başkan=Yar-
dımcısı=Müsavat=Dervişoğ-
lu'nun,=“İzmir'de=en=çok=oyu=AK
Parti'den=alacağız”=söylemine
de=tepki=gösterdi.=Dağ,=“Neye
göre=söylediklerini=tabii=ben=bil-
miyorum=ama=şunu=biliyorum;
AK=Parti=olarak=oylarımızı=ar-
tırmak=için=var=gücümüzle=çalı-
şıyoruz.=AK=Parti'den=bir=proje
partiye=oy=gitmesi=zaten=söz=ko-
nusu=değil.=Diğer=partilere=de
bizden=oy=gitmez”=diye=konuştu.=

AK=Parti'nin=göreve=geldiği
günden,=bugüne=kadar=geçen
süreci=değerlendiren=Dağ,=“16
yılda=bu=ülkeyi,=ekonomi,=sağ-
lık,=eğitim,=ulaşım,=sosyal=yapı,
sanayi=hamleleri,=OSB'ler,=alt-
yapı=ve=birçok=alanda=büyüttük.
İktidara=geldiğimizde=22=ban-
kası=batmış=bir=Türkiye=vardı.
Bugün=çok=farklı=şeylerin=konu-
şulduğu,=yatırımın=ve=üretimin
konuşulduğu=bir=Türkiye'ye=gel-
dik”=şeklinde=konuştu.=

Dağ=ayrıca,=Menderes=Bele-
diye=Başkanı=Bülent=Soylu=ve
Büyükşehir=Belediye=Başkanı
Aziz=Kocaoğlu=arasında=yaşa-
nan=polemikte=de=Soylu'yu=sa-
vundu,=“Bülent=Soylu=sonuna
kadar=haklı.=Kazı=çalışmaları
yarım=bırakılıyor=ve=sorumlusu
ilçe=belediyesi=gibi=gösteriliyor.
Aziz=Bey,=yerel=seçim=atmosferi
gibi=bir=ortam=yaratmak=istedi-
ğini=görüyoruz=ama=bu=genel
seçim”=ifadesini=kullandı.=

AK Partili Dağ’dan
‘mega’ müjde! 

HHaammzzaa  
DDaağğ



Yaz mevsimini sevenlerden misi-
niz? Bu aylarda bedenin nelere ihtiyaç
duyduğuna dair bilginiz var mı? Bu so-
rular ilginizi çekti ise yaza özel bilin-
mesi gereken kurallardan ve önemli
besinlerden bahsedelim...

Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz
yılda, son 70 yılın en sıcak günlerini ge-
çirdik. Acaba bedenimiz yaz mevsimin-
den, dünyadaki güneşe olan bu
açımızdan, yükselen sıcaklıktan nasıl
etkilenir ve en çok neleri önemser bili-
yor muyuz? Mevsim dönümü diye ev-
rensel bir gerçek var. Bu ritmik döngü
sistemi uzayda olduğu gibi aslında top-

rakta hayvan ve bitki ale-
minde ve

biz
can-
lıla-
rın

bedeninde gerçekleşiyor. Bedenimiz
döngüsünü yaşarken her mevsimden
farklı etkiler, etkileşimler alıyor. Eğer
her mevsimin gerektirdiği ihtiyaçları
karşılarsak, mevsiminde doğal sebze ve
meyveler ile beslenirsek doğru adımları
atmış oluruz.

Yaz aylarını yaşayan bedeniniz için
bilmeniz gereken dört altın kural:

� Su kuralı
� İyon dengesi
� Güneş ışınları kullanımı
� Mevsim döngüsüne uygun besin

seçimi
SU KURALI: İçmemiz gereken su

çeşidi ve kişiye özel miktarını iyi bilmek
lazım. Tüketmeniz gereken su hakkını
eğer bazal metabolik hızınızı biliyorsa-
nız; metabolik hızınıza ilave 1000 ml
olarak basitçe belirleyebilirsiniz. Ya da
ideal ağırlığınızı 25 ile çarpıp 1000 ile
toplayarak da içmeniz gereken su mik-
tarınızı bulabilirsiniz. Su düzeni kura-
lına gelince; uyanık olduğunuz saat
başına bir bardak su kuralıyla ya da
öğünden önce iki bardak, öğün sonrası
bir bardak, ikindi ve gece yatarken
birer bardak şekliyle dağılımlı olarak
da su içebilirsiniz.

İYON DENGESİ: Aşırı su, aşırı tuz,
aşırı potasyum… Hepsi, özelikle yaz
aylarında dikkat edilmesi gereken mad-

deler. Yaz aylarında iyon dengemizi
ayarlayamazsak hiper veya hipo-
tansiyon, taşikardi veya bradi-
kardi, bayılma veya kusma gibi
risklerle karşılaşabiliriz. Kişiye
özel yeteri kadar su içmeliyiz. Tuz
tüketmemeliyiz. Eğer hipotansif

isek tuz ilaveli domates suyu ya da
ayran içmeliyiz. Yaz aylarında sağlığı-
mız için günde iki porsiyon potasyum-
dan zengin kayısı, karpuz, kavun, şeftali
gibi meyvelerden tüketmeliyiz.

GÜNEŞ IŞINLARI KULLANIMI:
Yapılan birçok bilimsel araştırma so-
nucu bizlere gösterdi ki; güneşten ye-
terli yararlanmayan insanlarda D
vitamini eksikliği ve bu eksikliğin yarat-
tığı hastalıklar olan başta osteopeni ve
osteoporoz, immün sistemde yetersiz-
lik, kanser gibi hastalık risklerinde artış
oldu. D vitaminini hayvansal gıdalar-
dan almanın çok yeterli olmadığını bil-
meli, güneşin dik geldiği saatlerde
20-40 dakika kadar güneşlenmeli UVB
ışını alıp, sonra da zararlı olan UVA
ışınlarından korunmalıyız.

MEVSİM DÖNGÜSÜNE UYGUN
BESİN SEÇİMİ: Yaz ayları boyunca
önemsememiz gereken unsurların ba-
şında; cilt ve deri sağlığımız, kansere
karşı savunma gücümüz, kalp ve da-
marlarımızın sağlığı gelir. Bu sebeple
besin seçimimizde önceliğimiz salata-
lık, domates, kayısı, kiraz, semizotu,
börülce ve balık olmalı. Peki, neden
derseniz...

A, C, E ve K vitaminleri
Salatalık A, C, E ve K vitaminleri

açısından zengindir; bunun yanında
protein, diyet lifleri, folat, niasin, pri-
doksin, riboflavin, tiamin, sodyum po-
tasyum içermektedir. Ayrıca kalsiyum,
demir, magnezyum, manganez, fosfor
gibi sağlık açısından çok önemli mine-
raller içermektedir.

Domates içerdiği güçlü antioksidan
olan likopen aynı zamanda yüksek
oranda C vitamini, beta karoten ve E
vitamini sayesinde yaz ayları boyunca
kalp ve damar sağlığını korumak, ke-
mikleri desteklemek ve kanseri önle-
mek için bolca tüketilmelidir.

Faydaları saymakla
bitmiyor…

Kayısı A, C, E, K vitaminleri, fos-
for, potasyum, magnezyum içerir. Lif
bakımından zengindir. Önce cildiniz ve
deri sağlığınız sonra da kalp sağlığınız
için yaz aylarında her gün yemelisiniz.

Kirazın faydaları arasında öne
çıkan nokta, meyvenin antioksidan ba-
kımından zengin olması ve bu sayede
derimizi ve pek çok organı hücre hasa-
rına karşı korumasıdır. Buna ek olarak
tam bir vitamin ve mineral deposu olan
kiraz C, A, K vitaminleri ile fosfor,
demir ve kalsiyum gibi önemli mineral-
ler bakımından çok iyi bir kaynak olup,
yaz aylarında tansiyonunuz, kalp sağlı-
ğınız, kansere karşı korunma gücünüz
için tüketilmelidir.

Semizotu ve börülce
Semizotu başta C ve A vitamini

olmak üzere niasin, riboflavin, folat, B6
vitamini içeriyor. Aynı zamanda kalsi-
yum, demir, magnezyum, fosfor, potas-
yum, manganez mineralleri
bakımından oldukça zengin bir sebze
olan semizotu, omega 3 içeriyor. Yaz
aylarında bolca yenmesi gereken en de-
ğerli besinlerden birisidir.
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P
ilates sistemi için söylenecek öyle çok
şey var ki… 2003 yılında mesleğimin
16. yılındayken tanıştığım pilates me-

todu doğrusu beni çok heyecanlandırdı. Ver-
diğim onca çeşitli ders içinde yararını
gördüğüm başka bir ders olmadığını söyleye-
bilirim. Pilatesi öğrenmeye başlamak benim
için mucizenin başlangıcı oldu.

� � �

Sistemin babası Josep Pilates'in, ‘kontro-
lojiyi’ tanımlayan cümlesi beni çok etkilemişti;
“Sadece 3 derste farkı hissedecek, 10 derste
farkı görecek ve 20 derste tamamen farklı bir
vücuda sahip olacaksınız”. Gerçekten de tıpkı
söylediği gibi ilk derste, kaslarınızın bugüne
dek olmadığı bir biçimde çalıştığını hissediyor-
sunuz. Birkaç derste olumlu etkilerini gör-
dükçe pilatesi daha çok seviyor ve hayatınızın
vazgeçilmez egzersizi yapıyorsunuz. Pilates
trend olmayı hakeden bir metod...

� � �

Pilatesin öyle çok yararı var ki son yıllarda
kazandığı ivme boşuna değildir.

Bunlardan başlıca olanlarını saymak gere-
kirse;

� Kasları büyütmez; geliştirir, uzatır ve
güçlendirir.

� Dolaşım ve boşaltım sisteminin daha iyi
çalışmasına yardımcı olur.

� Beden sağlığı kadar ruh sağlığına pozi-
tif katkıları vardır, kendine güven sağlar.

� Duruş bozukluklarını giderir, daha dik
görünmenizi sağlar. “Pilates boy uzatır mı?”
sorusunun açık ve net bir yanıtıdır; 2 santim
daha uzun görünürsünüz.

� Kilo kaybı sürecinde ortaya çıkan este-
tik sorunlarla başeder, fit bir görünüme ka-
vuşturur.

� Konsantrasyon ve odaklanmayı gelişti-
rir.

� Nefesinizi düzenler ve diyaframı gelişti-
rir, doğru nefes almanızı sağlar.

� Tüm yaş ve fiziksel uygunluk seviyele-
rinde etkilidir. Her yaşta kişiler yapabilir.

Pilates ile sağlık…
YAZA
ÖZEL
BESLENiN!

YAZA
ÖZEL
BESLENiN!

YAZA
ÖZEL
BESLENiN!

YAZA
ÖZEL
BESLENiN!

YAZA
ÖZEL
BESLENiN!

YELDA ÇETİNER

yeldacetiner@hotmail.com

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

YAZA
ÖZEL
BESLENiN!



Sevgiyle birbirlerine bakan, elele yürüyen
yaşlı çiftleri görünce; çevremdeki mutsuz
yürekleri sorgulamadan edemiyorum. Ne

zaman bu kadar tahammülsüz ve sevgisiz
olduk diye sorgulamadan önce; ''NNaassııll  ddaahhaa
mmuuttlluu  oollaabbiilliirriizz??''  sorusunun düşünülmesi ge-
rektiğine inananlardanım. 

� � �

Eğer üzümleri istemeden ezerseniz; gönül-
süzlüğünüz şarabı gönül bağlarından değil,
zehir bağlarından koparılmışçasına acılaştırır.
Aynı malzemeler olduğu halde pişirilen her
yemek farklı tatlarla softaya gelir. GGüüzzeell  oollaann
yyeemmeekk  ggöönnüüllddeenn  yyaappııllmmıışş,,  sseevvggii  kkaattııllmmıışşttıırr..

� � �

İşte bu görüşler, ilişkiler içinde uygulanabi-
lir… Eğer ilişkilerimize emek verirsek güzel ve
lezzetli olur. Sevgiyle yoğurulan hamurun ko-
kusu ve lezzeti pişerken ortaya çıkar... Evet,

doğru! Her şeyin tazesi güzel olur. Sevginin ve
aşkın zamanla yerini alışkanlıklara bıraktığı,
büyüsünü kaybettiği düşünülebilir. Ancak sev-
giyle yoğurulan ve pişirilen o ekmeği taze tuta-
bilmenin yollarını emek emek işlemek,
kokuşmadan saygıyla saklamanın yolları da
var. SSeevvggiiyyllee  ppiişşiirriilleenn  eekkmmeeğğiinn  hheerr  ddöönneemmiinniinn
kkookkuussuu  yyııllllaarr  ssüürreenn  ssaayyggııyyaa  ddaayyaallıı  bbiirrlliikktteelliikkllee--
rriinn  kkookkuussuuyyllaa  eeşş  ddeeğğeerr  vvee  yyııllllaannmmıışş  şşaarraapp  ggiibbii
ddeeğğeerrlliiddiirr..

Eğer bir erkek bir kadının tenine değerli bir
çiçeği koklarcasına dokunur ise, dokunulan

ten kadın için aşkı simgeler. Bir kadın, bir er-
keği çocuğunu severcesine koklar ve saygıyla
yüreğinde büyütürse işte bu erkek için aşkı
temsil eder. 

Gerçek sevgi birbirini sevgiyle büyüten ten-
lerde yeşerir. Birbirlerini olduğu gibi kabul
eden, kendi istedikleri kalıplara sokmaya çalış-
mayan yürekler çok değerli ve yıllanmış bir şa-
rabın tadına varırcasına gerçek sevgiyi
damaklarında eritip, gerçek aşkın tadına varır. 

� � �

Birlikteliklerde nedense; elde etmenin getir-
diği bir saygısızlık sonrasında, karşı cinsin
bizim istediğimiz kalıplarda olmadığı gerekçe-
siyle eleştirel bir dille suçlama yöntemi kullanı-
yoruz... SSeevvddiiğğiimmiizz  kkiişşiinniinn  bbiizziimm  iisstteeddiiğğiimmiizz
kkaallııppllaarrddaa  ddaavvrraannmmaassııyyllaa,,  sseevvddiiğğiimmiizz  kkiişşii  oollmmaa--
yyaaccaağğıı  ggeerrççeeğğiinnii  kkaaççıırrııyyoorruuzz..  

Sevgi dolu yüreklerde, bayram tadında say-
gıyı büyütmeniz dileklerimle...
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Teknoloji ve yaşam, birbirinden ayrılmaz
parçalar haline geldi. Öyle ki; birçok et-
kinlik sadece sosyal medyada paylaşmak

amacıyla yapılıyor. Teknoloji artık yatak oda-
larınıza da girdi desek, ne derdiniz? Evet! yan-
lış duymadınız, teknoloji cinsel yaşamı daha
renkli ve haz alıcı hale getirmek için kullanılı-
yor. Biz de sizin için teknolojinin nasıl seks ya-
şamına dahil olduğunu derledik. 

Sanal�gerçeklik�gözlükleri
Şimdilik oyun alanında kullanılan Oculus

Rift, Leap Motion isimli yeni bir teknolojiyle
porno izleyenlere 3D'nin ötesinde bir gerçek-

lik sunuyor. Kullanı-
cılar kendisini
videonun içerisinde
gibi hissedecekler. 

Robotik
uzuvlar

Robotik uzuvla-
rın asıl amacı el-
bette uzuvlarını
kaybetmiş insanların
hayatını kolaylaştır-
maktır. Ancak his-
setme duyusunun
geliştirilmesiyle cin-
sel hayata karışacak.
Yakında direkt ola-
rak kas sistemine
etki edecek sensör-
ler eklenecek. Bu
şekilde seksten daha
fazla haz alabilme-
nin mümkün olacağı
söyleniyor.

Mekanik�
dış�iskelet

Şu an için ge-
nellikle askeri alan-
larda kullanılan
robotik dış iskelet,
yakında başka
amaçlar için de kul-
lanılabilecek. İn-
sanlar bu dış iskelet

sayesinde yatakta daha esnek ve güçlü olabi-
lecek. 

İnsansı�seks�robotları
Robot teknolojisi gün geçtikçe çok değişik

bir hal almaya başladı. Konuşan, gülen, ağla-
yan, yemek yapan robotların yanında şimdi de
seks robotları ortaya çıktı. Yapay zekâya sahip
seks robotları, 2018’de piyasaya sürülecek.
ABD’nin California eyaletindeki San Marcos
şehrinde imalatı devam eden insansı robotlar,
internet teknolojisi sayesinde akıllı telefonlarla
etkileşime geçiyor. Gözleri, burnu, dudakları
ve kulakları adeta bir insan cildi gibi olan ro-
botlar yalnızlık sorunu çeken kişilerin imda-
dına koşacak. 

Gelişen
teknoloji,

yaşamı-
mızın her

alanına
girmeye
başladı.

İnsanoğ-
lunun

seks ha-
yatını de-
ğiştirecek
teknoloji-
ler de, bu
yüzyılda

ortaya
çıkmaya

başladı…

Teknoloji 
yatağa
girdi!

Bayram tadında
sevgi ve saygı

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr
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