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2018 yazının 
moda renkleri 
belli oldu… Yılın 
rengi ultra-
viyole oldu! 
Kırmızı, mavi 
ve haki ise 
yine vazgeçil-
mezler arasın-
da. 2’DE 
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2018 yazının 
moda renkleri 
belli oldu… Yılın 
rengi ultra-
viyole oldu! 
Kırmızı, mavi 
ve haki ise 
yine vazgeçil-
mezler arasın-
da. 2’DE

Şehit ve 
gazilerimize
minnettarız

TÜRKİYE, FETÖ tarafından 15 
Temmuz 2016'daki hain darbe girişi-
minin 2. yılında meydanları doldu-
ran milyonlarla birlikte tek vücut 
oldu. Ne o hain darbe girişimini 
gerçekleştiren ihanet çetesini, ne de 
canından geçip, vatanından geçmeyen 
249 canımızı unutmayacağız... 6’DA

gazilerimizegazilerimizegazilerimizegazilerimize
Bu yazın 
rengi 
hangisi?

MAKAS DARALDI 
YARIŞ KIZIŞTI!

PARTİLERİN İL BAŞKANLARI, MEVCUT TABLOYU DEĞERLENDİRDİ

24 Haziran’ın ardından, partiler yerel seçim için hazırlıklarına başladı. Son seçimlerde oy oranları 
arasındaki makasın daralması, İzmir’de değişim yaşanmasının sürpriz olmayacağını gösterdi...

Aydın Şengül: 
Büyükşehir için yakınız

Deniz Yücel: 
Eşit şartlarda değildi

Koray Ükünç: 
Parti dışı aday olabilir

FARKLI STRATEJİLER

2019 Mart’ta yapılacak yerel 
seçimler öncesi, İzmir’de partiler 
çalışmalarına başladı. 24 Hazi-
ran’da, özellikle ilçelerde partiler 
arasındaki oy dağılımı, makasın 
daraldığını gösterdi. Siyasiler, ilçeler 
özelinde farklı stratejiler geliştirmek 
için çalışmalarına başladı.  
BAŞKANLARDAN MESAJLAR

AK Parti İl Başkanı Şengül, 
Büyükşehir’i kazanmaya yakın 
olduklarını belirtti. CHP’li Yücel ise, 
seçimlerin eşit şartlarda gerçekleş-
mediğini söyledi. İYİ Parti’nin al-
dığı yüzde 11’lik oy oranının kaderi 
belirleyebileceğini belirten Ükünç 
de, “Katkısı olacak kişileri, partide 
değilse, gidip görüşeceğiz” dedi. 

CANSU TEMİR SAYFA 11’DE

İZMİR SONUÇLARINA GÖRE 
27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

Kentsel dönüşümde
İzmir modeli

TÜRKİYE’NİN ‘yerinde, adil 
ve uzlaşma esaslı’ ilk kentsel 
dönüşümü, İzmir’de gerçekleşti-
riliyor.  Önümüzdeki günlerde 
Uzundere’de konutlar, sahiplerine 
teslim edilecek. Ayrıca Örnekköy, 
Ege Mahallesi, Gaziemir’in Aktepe 
ve Emrez Mahalleleri ile Bayrak-
lı’da da çalışmalar sürüyor. 

Çiftçinin yüzü 
Kocaoğlu’yla güldü

İZMİR’DEKİ tarım sektörü, 

Aziz Kocaoğlu’nun Büyükşehir 

Belediye Başkanı olduğu son 

13 yılda, yüzde 7.5’lik büyüme 

oranını yakaladı. Bu gösterge; 

Türkiye ortalamasının 2.4 katı 

olarak kayıtlara geçti… 

SAYFA 7-8-9-10

* Fuarcılıkta hedef büyüdü

* Bu kurslar ‘ekmek’ oluyor

* İzmir plajlarında ‘mavi’ gurur

* Belediyeciliğin kitabı yazıldı 

Bornova’da hedefler
tam 12’den vuruldu!
BELEDİYE Başkanı Olgun Atila, 

yardımcıları ve birim müdürleri ile 
2018’in ilk 6 ayını değerlendirdi. 
Hedefl enen proje ve hizmetlerde 
gerçekleşen başarı oranı, 
yüzleri güldürdü.  
5’DE

EGE Su Ürünleri ve Hay-
vansal Mamuller 
İhracatçıları Başkanı 
Bedri Girit, Egeli ihra-
catçıların, 1 milyar dolar 
sınırını aştığını 
müjdeledi.  

İzmir’in birçok yerel 
ve ulusal markası bu-
lunuyor… Ancak Ege’nin 
incisi için artık hedef 
büyümeli. Bunun için 
kentin potansiyeli var 
ancak henüz uluslarar-
ası bir marka olabilmek 
için çalışma yok. İzmirli 
akademisyenler ve 
duayen sanayici 
Kemal Çolakoğlu, 
bu konuda yol haritasını 
çıkardı. 14’DE

Hedefl enen proje ve hizmetlerde 
gerçekleşen başarı oranı, 
yüzleri güldürdü.  
5’DE5’DE

Türkiye’de merakla gözlenen konulardan biri de enflasyon… Bu hastalığı düşürmek 
mümkün ancak belli kurallara ve başlıca sebeplerini dikkate almak gerekiyor

ENFLASYON DUŞER AMA...
‘BİRLİK’ VURGUSU

EKONOMİ yöne-
timine duyulan güven 
ve güven ortamının 
tesisi konusu, 
enfl asyonun düşmesi 
için birincil etken. Yeni 
kabine ve hükümet 
sistemi, güven husu-
sunu sağlamış durum-
da. Sırada cari açık, 
işsizlik, katma değerli 
ihracat var… En önem-
lisi ekonomi bir moral 
işidir; bunun için de 
güçbirliği 
yapılması 
şart. 
İBRAHİM 
ATİLLA ACAR 
11’DE

 Su Ürünleri ve Hay-
vansal Mamuller 
İhracatçıları Başkanı 
Bedri Girit, Egeli ihra-
catçıların, 1 milyar dolar 
sınırını aştığını 
müjdeledi. 

Ege’den
‘tarım’ için 
büyük çağrı

Potansiyelimiz var
ancak markamız yok!

REKTÖR Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye’nin tarımı 
için çalışmaya hazır olduklarını belirtti, “Biz Ziraat Fakül-

tesi’nde araştırma eğitimi yaparken,  Tarım Bakanlığı 
yetkilileri de neden araştırma yapmasın?” dedi. Budak, 

çiftçiye de eğitim desteği verebileceklerini söyledi. 5’DE

İYİ Parti ile AK Parti 
denklemine dikkat

BÜYÜKŞEHIR için 
bu şehirde artık iki 
parti yarışmayacak. 
Yüzde 10’u yakalamış 
iki parti var: İYİ Parti ve 
HDP… Böyle bir tablo-
da, İYİ Parti ilçelerde ve 
Büyükşehir’de iddialı 
bir aday koyarsa; 
AK Parti’nin aradan 
sıyrılıp, CHP’nin 
elinden 
Büyükşehir’i 
alması 
mümkün. 
EROL YARAŞ SAYFA 3’DE

İhracatta, 1 milyar
dolar sınırı aşıldı

Olgun 
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Aziz 
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Organik yaşam 
boyut atladı 15’DE

Sevgiyi güzel kullanın… Kalbimizle buluşma zamanı
İLİŞKİLERDE, ‘sen’ dili yerine ‘ben’ diline 

geçin. Sevgiyi güzel kullanmanın gücünü siz 
de yaşamak istemez misiniz? Z.Koçkar 15’DE

KALBİNİZLE en son ne zaman iletişime 
geçtiniz? Yanıt veremediyseniz, siz de kalbiyle 
bağlantısını yitirenlerdensiniz...  Y. Çetiner 15’DE

Bedri Girit

Necdet 
Budak

13’DE
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2018 yazında en çok hangi 
renkleri göreceğiz? Bu sene 
gardıroplar hangi renklerle 

donatılacak? Bu soruların ceva-
bını arıyorsanız doğru yerdesi-
niz. İşte sizin için derlediğimiz 
bu yılın moda renkleri... 
Yılın rengi: Ultraviyole

Dünya çapında 100’ü aşkın 
ülkede grafi k tasarım, moda 
ve tekstil tasarımı, ev tekstili 
tasarımı, endüstri tasarımı, plas-
tik, boya ve inşaat sektörü gibi 
pek çok sanayi alanında doğru 
renk iletişimini sağlayan renk 
sistemleri tedarikçisi Pantone, 
yılın renginin ultraviyole oldu-
ğunu ilan etti. Morun bu canlı 
tonu bir çok giyim markasının 
vitrinini süslüyor. Siz de bu yaz 
ultraviyole renginde bir elbise, 
tişört veya etek edinin. Eğer bu 
rengi bu kadar büyük parçalar-
da kullanmak için biraz iddialı 
buluyorsanız aksesuarlarınızda 
da kullanabilirsiniz. 

Yılın rengi ultraviyole dedik, 
ancak bütün yaz sadece bu rengi 
kullanacak değiliz. Kışın o koyu 
kasvetli renklerinin yerini yazın 
enerjik canlı renkleri alacaktır. 
Victoria Beckham’dan Nina 

Ricci’ye, Céline’den Chanel’e 
birçok modaevi toz pembe, bebe 
mavi, taze çim yeşili, limonata 
sarısı, kemik, süt kayısı ve lila 
gibi pastel tonlardan oluşan yu-
muşacık tasarımlar oluşturdular. 
Bu sezon pastelleri; pembeyi 
maviye, sarıyı yeşile ve lilaya 
harmanlayarak kat kat giyinin. 
En trend siz olacaksınız.
Kırmızının ihtişamı

2018 sezonunun öne çıkan 
renklerinden biri de güçlü 
kırmızı. Özellikle baştan aşağı 
kırmızılara bürünerek iddialı 
bir görünüme sahip olabiliriz. 
Ancak kırmızının farklı tonlarda 
olmaması önemli. Kırmızının 
cherry domates tonu, chili oil 
(kahverengi tabanlı kırmızı), 
spiced apple tonu bu sezon ön 
planda.
En gözde mavi

Yeni sezonda çok sık göre-
ceğimiz kobalt mavi ile birbi-
rinden iddialı ve şık kombinler 
yaratabilirsiniz. Kobalt mavi ile 
stilinizi oluştururken farklı yo-
rumlara da yer verin. Kontrast 
renkte bir ayakkabı ile yaratıcılı-
ğınızı ortaya koyabilirsiniz.

Herkese yakışan 
renk: Haki

Asker yeşili ya da 
haki denilen yeşilin en 
güzel tonlarından olan 
bu renk, bu sezon çok 
gözde olacak. Haki-
nin en güzel özelliği 
ise neredeyse her 
tondan insana 
yakışmasıdır. Bu 
rengi kombinlemek 
de oldukça kolay-
dır. Kahverengi, 
bej, limon sarısı, nar 
çiçeği gibi bir çok 
farklı skaladaki renk 
ile uyum sağlar. Bu yaz 
haki yeşilini dolabınızdan 
eksik etmeyin.

haki denilen yeşilin en 
güzel tonlarından olan 
bu renk, bu sezon çok 

ile uyum sağlar. Bu yaz 
haki yeşilini dolabınızdan 

BU YAZ 
HANGİ 
RENKLER 
MODA?

BU YAZ BU YAZ 
HANGİ HANGİ 
RENKLER RENKLER 
MODA?MODA?

20 Temmuz 2018

ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.alpaslan@kanalben.com
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� İzmir’de Kılıçdaroğlu’na 
destek olan isimler, Başkan Ko-
caoğlu’na muhalif oldukları için 
mi değişim istemiyor? 

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek 
olanlar, genelde onun bu göreve 
getirdiği isimler. CHP İzmir Mil-
letvekili Mahir Polat örneğine 
bakalım… 10 seçim kaybeden bir 
insandan, milletvekili hala me-
det umuyor; değişim istemiyor 
ama değişim isteyen ilçe başkan-
larını eleştirebiliyor. Buradaki 
tutarsızlık bile partide sağduy-
unun kalmadığını gösteriyor. 
Kendisini o koltuğa getirene 
tam bir biat var. Kılıçdaroğlu, 22 
puanı nasıl bir başarılı görüyor, 
bunu anlatmalı. Kılıçdaroğlu 
şunu da istiyor: “Yerel seçimlere 
partiyi ben sokacağım”. 
Buradaki kavga CHP’nin yeni-
lenmesi değil. İzmir özelinde; bu 
şehirde aslında ekipleşmenin ge-
tirdiği kavga yaşanıyor. Yenilen-
mek istemeyen kişilerin hepsi, 
Aziz Bey ile tartışmalı insanlar. 
‘Aziz Bey, başarılıdır’

Şimdi şuna bakmak lazım; 
Aziz Bey giderse ne olur? Birin-

cisi o koltuğa aday olarak çıkan 
başta Tuncay Özkan olmak 
üzere, hiçbiri bu şehirde başarılı 
olamaz. İkincisi Kocaoğlu, 
kim ne derse desin, başarılı bir 
belediye başkanıdır. Herkesle 
oturup, tartışırım. Çünkü beledi-
yecilikle ilgili şöyle bir söz 
vardır, “Akıllı belediye başkanı, 
toprağın altına yatırım yapmaz” 
derler... Aziz Bey bu şehrin min-
imum 30-40 yılını kurtaracak 
altyapı çalışmalarını yapıyor. 
Tramvay, metro, hızlı tren, 
vapurlar, doğal yaşam parkı, 
Kadifekale'deki düzenlemeler, 
kent ormanları, kırsal alandaki 
çalışmaları, kentsel dönüşüm-
deki başarısı ve bunun gibi daha 
birçok projesi… Aziz Bey, benim 
gözümde, çok iyi mal üretip 
pazarlamasını yapamayan bir 
tüccar. Aziz Bey, bu koltuktan 
kalktığı zaman CHP'de müthiş 
bir kavga olacak. Bölünmüşlük, 
o zaman daha da büyüyebi-
lir. Şimdi seçimlere 8 ay kala, 
CHP’ye baktığınızda ortada tam 
bir yangın var. Peki Muharrem 
İnce bu değişimin adamı mı? 
Bana göre değil.

� Genel Merkez’in Tuncay Özkan ham-
lesi, ipleri gerdi mi?

Geçtiğimiz kongreden itibaren Kocaoğ-
lu ile Kılıçdaroğlu arasında bir soğukluk 
var. Bunun nedeni; Aziz Bey’in bu şehirde 
istemediği Tuncay Özkan ve Ankara’ya 
götürdüğü listedeki 
isimlerden hiçbirinin 
seçilecek bir yerden 
konulmaması. İki yorum 
çıkarabiliriz. Birincisi; 
Kılıçdaroğlu, Kocaoğ-
lu'na, “Bir dahaki dönem 
seni orada görmek is-
temiyorum” diyor. İkinci 
yorum ise; “Seni başkan 
yaparım ama bu sefer 
ilçe başkanları üzerinde 
sana söz söyletmem”. Kocaoğlu aday mı 
derseniz, bana göre aday. Bu çıkışını, 
Binali Yıldırım’ın İzmirli gazetecilerle 
yaptığı toplantıda Kocaoğlu’nu eleştirm-
esi üzerine, Kocaoğlu’nun verdiği, “Ben 
adayım. Sen de çık karşıma” cevabı... Aziz 
Bey ile konuşsanız, “Aday değilim” diyor 
ama bana göre aday. 

“Adaylık sinyalini  
zaten verdi...” 

� CHP için yerel 
seçimde nasıl bir tablo 
ortaya çıkar? 

Size şöyle bir 
tablo söyleyebi-
lirim; belediye 
başkanlığı için bu 
şehirde artık iki 
parti yarışmaya-
cak. Kabul ede-
lim ya da etmeyelim, 
yüzde 10'u yakalamış 
iki parti daha var: HDP 
ve İYİ Parti... HDP'yi 
bir kenara koyuyorum 
çünkü onun birçok 
oyu CHP'den geldi. 
Ama İYİ Parti, kimi 
ilçede 10, kimi ilçede 11 
aldı. Böyle bir tabloda, 
İYİ Parti ilçelerde ve 
Büyükşehir’de iddialı 
bir aday koyarsa; AK 
Parti'nin aradan sıyrılıp, 
Büyükşehir’i alması 
mümkün. AK Parti'nin 
koyacağı adayı telaffuz 
etmek istemiyorum, an-

cak o isim İzmir'de kon-
acak. Böyle bir isimle, 

AK Parti'nin oyu 
İzmir'de çok rahat 
yüzde 35 - 38'lere 
taşınabilir. Bu 
şehirde CHP'nin 
kendi içinde 
yaratacağı bir kar-
gaşadan dolayı, 

AK Parti Büyükşehir’i 
alabilir.
“Tarım için 
büyük şans”

� TBMM’de Egeli 
bakanlar dikkat çekiyor. 
İzmir’den de  Pak-
demirli var... 

Hem akademisyen 
tarafı, hem de aileden 
gelen tarım kültürüyle 
birlikte Tarım Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin  
sadece İzmir'e değil, 
bütün Türkiye'ye  
faydaları olacağına  
inanıyorum. 

“AK Parti, Büyükşehir’i alabilir”

� Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi Odası 
artık daha çok kenetleniyor gibi… 

Bugüne kadar eski Ticaret Odası Başkanı Ekrem 
Demirtaş, bu birlikteliğin içine girmiyordu. Şimdi üç 
önemli oda da başarılı insandan oluşuyor ve aynı yere 
yumruğunu vurmaya hazır. Özellikle Mahmut Özge-
ner'in Ankara'daki etkinliği, toplumdaki yeni kimliği, 
inanıyorum ki İzmir'e sinerji olarak geri dönecektir. 
Zaten şu anda yaptığı çalışmalarla İzmir'in önündeki 
birtakım engellerin, sıkıntıların nasıl kaldırılabileceğini 
belli örneklerle bize hissettiriyor. Özellikle de Ender 
Yorgancılar, Işınsu Kestelli'nin ve Mahmut Özgener’in 
birlikte hareket etmeleri, şehirde çok şeyi değiştirecek-
tir. Bunu ilerleyen günlerde mutlaka görürüz.

“Üç Oda Başkanı da çok başarılı”

Kocaoğlu koltuktan
kalkarsa, kavga olur

Tuncay 
Özkan
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Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, Başkan yardım-
cıları ve birim müdürleri 2018 

yılı için belirlenen hedefl erin ilk 6 
ayında gerçekleşme oranları ile per-
formans değerlendirmesi yaptı. 

Strateji toplantısında bugüne 
kadar yapılan hizmetler ele alındı,  
Bornova’nın ihtiyacı olan yeni 
projeler üzerinde değerlendirmeler 
yapıldı. Toplantıda birim müdürleri 
arasındaki koordinasyon ve işbirliği 
ile gerçekleşen projeler ve ekipler 
arası sinerji ile yapılabilecek hiz-
metler gündeme geldi.
Vatandaşa hizmette başarı

Bornova Belediyesi’nde 2018 
yılı hedefl erinin yüzde 53’ü ilk 6 
ayda tamamlandı. Özellikle Fen 
İşleri, Parklar Bahçeler ve Temizlik 
İşleri gibi fi ziki işlerin yürütüldüğü 
müdürlüklerdeki performans artışı 
dikkat çekti. Bornova Belediyesi’nde 
bir taraftan yapılan işler ve ulaşılan 
hedefl erde artış sağlanırken, tüm 
müdürlüklerde 5 yıllık stratejik plan 
kapsamındaki hedefl erin tamamına 
yakını proje ve hizmetlere dönüştü. 

Ayrıca stratejik plan dışında 
Bornovalıların gelişen ve değişen 
taleplerine yönelik yeni projeler 
hayata geçirildi. Kültür merkezleri, 
pazaryerleri, spor alanı inşaatları 
hızla yükselirken yeni parklar da 
hizmete açıldı.

İlk 6 aylık verilere göre Bornova 
Belediyesi’nde yıl sonunda hizmet 
ve proje hedefl erinin yüzde 100 
oranında tutturulması, bütçenin de 
yüzde 90’ın üzerinde 
gerçekleşmesi bekleniyor.
‘Mutluluk yaşıyoruz’

Etik ve kaliteli hizmet ile doğrul-
ardan taviz vermeden ve her gün 
seçim varmış gibi çalıştıklarını vur-
gulayan Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, “Proje ve hizmetlerde 
hedefl erimize ulaşmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Öte yandan 
aldığımız tedbirlerle gelirlerimizi de 
önemli oranda arttırdık. Bir taraf-
tan tasarruf yaparken, diğer taraf-
tan belediyemize daha fazla gelir 
sağlıyoruz. Daha fazla kaynakla 
vatandaşlarımıza daha fazla hizmet 
etmek istiyoruz” dedi.

Bornova Belediyesi’nde
hedefler, tam 12’den! 
Belediye Başkanı Olgun Atila, yardımcıları ve birim müdürleri ile 2018’in ilk 6 ayını 
değerlendirdi. Hedeflenen proje ve hizmetlerde gerçekleşen başarı, yüz güldürdü

Çocuklara 
özel bir dünya

Bornova Belediyesi, 
çocuklara daha güzel bir 
gelecek hazırlamak için 
üç büyük proje hazırladı. 
Bunlardan ilki olan Çocuk 
Dünyası’nın temeli atılırk-
en, Karaçam Çocuk Köyü 
ve Hayal Bornova projeler-
inin hazırlıkları sürüyor. 
Bir yandan da 7-14 yaş 
arası çocukların sosy-
alleşmelerine ve eğlence-
li vakit geçirmelerine 
aracılık etmek için ‘Çocuk 
Kulübü’nü kuran Bornova 
Belediyesi, Dost Bilim Evi 
çatısı altında Bornovalı 
çocuklara bilim 

eğitimi veriyor.
“Her şey çocuklar için”

Belediye Başkanı Olgun 
Atila, “Çocuklar bizim ge-
leceğimiz. İşte bu nedenle, 
‘her şeyimiz’ dediğimiz 
çocuklarımız için en büyük 
ve en güzel projeleri hazır-
ladık. Çocuk Dünyası’nın 
temelini attık. Karaçam 
Çocuk Köyü ve Hayal Bor-
nova projelerini de hayata 
geçirip çocuklarımızın 
geleceğinin daha güzel 
olması için çalışmanın 
mutluluğunu hep birlikte 
yaşayacağız” dedi.

Bornova Belediyesi’nin 
Atatürk ve İnönü Mahalleler-
inde temelini attığı pazaryer-
lerinin inşaatları tüm hızıyla 
sürüyor. İçinde sosyal tesisin de 
yer alacağı Atatürk Mahallesi 
Pazaryeri’nin bu yaz içerisinde, 
İnönü Mahallesi Pazaryeri’nin ise 
Aralık Ayı sonuna kadar hizmete 
açılması planlanıyor.

İki blok olarak projelendirilen 
96 tezgahlı Atatürk Mahallesi 
Pazaryeri’nin, yüzde 70’i tamam-
landı. Ekim 2017’de temeli atılan 
pazaryerinin bu yaz hizmete açıl-
ması planlanıyor. İnönü Mahall-
esi Pazaryeri’nin ise kaba inşaatı 
devam ediyor. Yüzde 25’ler sevi-
yesindeki inşaatın temel çalışma-
ları bitti, kolonları dikildi. 112 
tezgahlı pazaryeri, bu yıl sonuna 
kadar tamamlanacak. 

İki yeni pazaryeri
bu yıl içinde açılıyor

Göreve geldiği günden 
bu yana “ortak akıl” ilkesini 
hayata geçiren Bornova Be-
lediye Başkanı Olgun Atila, 
ilçedeki mahalleleri tek tek 
gezerek vatandaşları dinli-
yor. Mahalle muhtarları ile de 
biraraya gelen Başkan Atila, 
talep ve önerileri de alarak 
vatandaşların istediği proje-
lerin hayata geçirilmesi için 
gerekli adımları atıyor. 

‘Ortak Akıl’dan
çıkan projeler

hayata geçirildi

Öğrencilerin 
uğruna şiirler 
yazdığı, futbol 

maçı organizasyonları 
düzenlediği, Twitter’dan 
rahatlıkla sorunlarını 
iletebildiği Ege Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Budak ile keyifl i 
bir röportaj gerçekleştirdik. 
“Öğrenci odaklı rektörlük 
yapıyorum’” diyen Budak 
ile Üniversite bünyesinde 
gerçekleştirilen projelerden, 
öğrencileri ile aralarındaki 
bağa kadar pek çok konuda 
konuştuk...
“Toplumu yönlendirmesi 
gereken üniversitedir”

� Üniversiteyi iş dün-
yası, STK’lar ve toplum-
la buluşturmaya yönelik 
girişimleriniz var. Biri de 
‘Model Fabrika’... 

Üniversite toplum için 
var. Toplumu yönlendirm-
esi gereken, üniversitedir. 
Model Fabrika, üniversite, 
sanayici, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın üçlü koordi-
nasyonunda oluşmuş bir 
proje. Buradaki amaç; orta 
büyüklükteki işletme sahip-
lerinin, hocalarımız ve öğren-
cilerimizle birlikte o ortamı 
solumaları ve o fi rmaların 
dünyada ya da 
bölgesel bazlı 
rekabet et-
tikleri diğer 
rakipleri ile 
verimlilik, 
dijitalleşme, 
insan ve 
zaman, para 
kaynağı tasarrufu anlamın-
da neler yapılabiliri birlikte 
geliştirmeleri. Buradaki 
bütün mesele, kobilerin rek-
abet edebilirliği ve rekabetin 
artırılması. 

� Tarım konusunda 
da oldukça aktifsiniz. Tarım 
Bakanı Bekir Pakdemirli ile 
bir araya geldiniz. Ortak bir 
proje olacak mı?

Türkiye’de yaklaşık 200 
üniversite var. Bildiğim ka-
darıyla ziraatçı tek rektörüm. 
Ege Bölgesi tarımda potansi-
yeli çok yüksek bir bölge. Biz 
eğitim ve araştırma konu-
sunda Tarım Bakanlığı’nın 
sağ kolu olabiliriz. Niye? 
Türkiye’nin en üst düzey-
deki akademik birikime 
sahip, araştırma, eğitim, uy-
gulama anlamında bir ziraat 
fakültesine sahibiz. Gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi; neden 

ziraat 
fakültesi araştırma 

eğitimi yaparken, yanımızda 
Tarım Bakanlığı yetkilileri de 
eğitim ve araştırma yap-
masın? Bunların bir model 
ile birleştirilmesi mümkün. 

Yine gelişmiş ülkelerde 
ziraat fakülteleri, Bakanlık 
nezdinde çiftçiye tarımsal 
yayım faaliyetleri yürütüyor. 
O da şu demek; buradaki ho-
calarımız, Ege Bölgesi’ndeki 
çiftçilere ilgili eğitimleri vere-
bilir Tarım Bakanlığı adına. 

Türkiye’nin en büyük 
sorunlarından bir tanesi, 
ürünlerin önümüzdeki yıl ne 
kadar olacağını bilmiyoruz. 
Biz ürün tahmin modeller-
ini çalışabilecek alt yapıya 

sahibiz. Ürün-tahmin mod-
ellerini, Türkiye genelinde 
Bakanlık adına çalışabiliriz. 

� Üniversiteye gelişinizle 
birlikte,  her alanda bir diji-
talleşme süreci mevcut... 

Dünyada ve ülkemizde 
dijitaleşme çağı, iş konusun-
da ciddi bir mesafe ka-
zandırıyor. Bizim akademik 
anlamda birçok çalışmamız 
var. En büyük zenginlik 
kaynağımız akademik kadro. 
Ama akademik kadronun 
verilerinin görünür kılına-
bilmesi için dijital ortamlara 
ihtiyaç vardır. Bu nedenle iki 
tane büyük yazılım programı 
satın aldık ve uygulamaya 
koyduk ve TÜBİTAK’ta 
1. sıraya çıktık. Yabancı 
kuruluşlar, Ege Üniversit-
esi için Türkiye’de ilk üçte 
olduğunu söylediler. Zaten 
Ege Üniversitesi’nde var 
olan bir potansiyeldi bu. 
“Öğrenci odaklı  
 rektörüm”

� Ege Üniversitesi 
araştırma üniversitesi 
olmaya aday. Adaylık 

süreci nasıl geçiyor? 
2019 hedefi miz, araştır-

ma üniversitesi olmak ve 
ilk 10’a girmek. Araştır-
ma projelerimizin sayısını 
artırıyoruz. Bir başka krit-
er de, lisansüstü öğrenci 
sayısını artırmaya yönelik 
ciddi çabamız var.

� Geçtiğimiz yıllarda 
istenmeyen öğrenci olayları 
meydana gelmişti. Okulda 
huzur ortamı sağlandı mı? 

Buraya geldiğimde söyl-
ediğim ilk şey, gönül bağı 
kurmak, huzur ve güven 
ortamını sağlamaktı. 

Öğrenci odaklı rektörlük 
yapıyorum. Sosyal medya 
benim için otokontrol meka-
nizması. 

"Tarım Bakanlığı'nın

sağ kolu olabiliriz" 
Kent için projeler üretmeye devam eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Necdet Budak, tecrübeli bir akademisyen kadrosuna sahip olduk-

larını, Türkiye'nin tarımı için çalışabileceklerini söyledi 

� Ege Üniversitesi Hastanesi, kentin hasta yükünü 

omuzluyor... 
Hastanemiz sadece Ege Bölgesi'ne değil, Türkiye'ye 

hizmet ediyor. Akademik performansta birinci, Dünya 

Tıp Fakülteleri sıralamasında, Türkiye'nin gururu. Ancak 

şöyle bir şey var; Ege Üniveristesi anaç bir yer. Buradaki 

özel hastaneler de, kamu hastaneleri de dahil, hastaların 

son durakları Ege Üniversitesi. Çünkü Ege Üniversitesi'ne 

gelinirse, detaylı analiz yapılır. Para hesabı yapılmadan, 

sağlık hizmeti verilir. Böyle olunca da burada büyük bir 

yığılma oluyor. Bu yıl 400 hemşire aldık. 

"Hastanemiz, Türkiye'nin gururu"

20 Temmuz 2018

Olgun 
Atila

Prof. Dr. 
Necdet Budak

Ed
itö

ry
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 ç
al

ış
m

ad
ır.

CANSU TEMİR
cansu.temir@kanalben.com
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Türkiye, FETÖ tarafından 
gerçekleştirilmeye 
çalışılan 15 Temmuz 

2016'daki hain darbe girişi-
minin 2. yılında, bir kez daha 
benzeri acıların yaşanmaması, 
vatana olan sevgi noksanlığını 
para ve ihanetle dol-
durmaya çalışan-
ların yeniden 
geleceğimize kast 
etmemesi adına 
meydanları dol-
duran milyon-
larla birlikte tek 
vücut oldu.

Kanlı gecede 
başta İstanbul ve 
Ankara olmak üzere 
sokaklarda ölüm saçan gözü 
dönmüşlerin; çocuk, kadın, 
yaşlı ayrımı yapmadan mermi 
yağdırmasına karşı geri adım 
atmayan milletimiz, bir direniş 
destanına dönüşen geceyi 
anarken kahramanlar da unu-

tulmadı.
Kahramanlarımız 

Ankara'da Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'nda görevli-
yken, Korgeneral Zekai Ak-
sakallı'dan aldığı emir doğrul-
tusunda canını hiçe sayıp 

darbecilerin başındaki 
Semih Terzi'yi 

öldüren ve hemen 
ardından şehit 
olan Astsubay 
Başçavuş Ömer 
Halisdemir...

Vatan sev-
dasıyla dolu 

gönüllerinde tek 
gayeleri yurdumu-

za kast etmeye kalkan 
alçaklara izin vermemek olan; 
ancak FETÖ'cü hain bir pilo-
tun, uçaktan attığı bombayla 
yataklarından bile kalkmaya 
fırsat bulamadan şehit olan 
onlarca özel harekatçı polis...

İstanbul ve Ankara'da 

darbecilerin kimi noktada 
kurşunlarının, kimi noktada 
tanklarının karşısında bir adım 
bile geriye gitmeyen, ölüm 
saçan ihanete sessiz kalmayan 
Türkiye sevdalıları...

Ve... Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın darbecilere 
karşı sokağa çıkma çağrısının 
ardından, başlarına nelerin ge-
lebileceğini bir an bile düşün-
meden yurdun dört bir tarafın-
da meydanları doldurarak 
sathı müdafaa yapan, tabandan 
tavana fertleriyle destan yazan 
Türk milleti...

Unutmayacağız...

Ne o hain darbe girişimini 
gerçekleştiren ihanet çetesini,

Ne o karanlık gecenin ay-
dınlığa kavuşmasında emeği 
olanları,

Ne de canından geçip, 
vatanından geçmeyen 249 
canımızı...

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE

MİNNETTARIZ!

15 Temmuz'un yıl 
dönümünde, “Allah bu 
memlekete bir daha bu 

acıyı yaşatmasın” diyen 
milyonlar, Türkiye'nin dört 

bir yanında bir kez 
daha meydanları hınca 

hınç doldurdu
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KENTSEL 
DÖNÜŞÜME

 
DAMGASI

Türkiye'nin "yerinde, adil ve uzlaşma 
esaslı" ilk kentsel dönüşümü İzmir'de 
gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki hafta-

larda konutlarını teslim almaya 
hazırlanan Uzundereliler, en çok 

‘yeni evlerinde eski komşularıyla’ 
birlikte yaşayacaklarına seviniyor. 

İzmir'de yüzler gülüyor...

SAYFA 07

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenerek 
2016 yaz sezonundan itibaren 

yoğun bir şekilde kullanılmaya 
başlanan Urla Kum Denizi 
Plajı, kısa süre içinde tatilcilerin 
gözdesi oldu. Bunaltıcı sıcak-
larda günübirlik ve ekonomik 
tatil yapmak isteyen İzmirliler ile 
kente gelen konuklar, 950 metre-
lik plajı dolduruyor.  

Temizliği ile 2017 yılında 
“Mavi Bayrak” da almaya hak 
kazanan Kum Denizi Plajı, su 
oyunları parkı, çocuk oyun alan-
ları, yürüyüş ve bisiklet yolları, 
kafeteryaları, yeşil alanları ve 
engellilere ilişkin düzenlemeleri 
ile dikkat çekiyor. Büyükşehir 
Belediyesi'nin hizmete sunduğu 
plaj, Urla Belediyesi tarafından 
işletiliyor. Plaja gösterilen ilgi, 
7.5 milyon liralık arıtma yatırımı 
sonrası kazanılan ve temizlik 
timsali olan “Mavi Bayrak” ile 
birlikte katlanarak arttı.
İçinde yok yok 

Urla’da Atatürk Mahallesi 
Kum Denizi bölgesinde, yak-
laşık  65 bin metrekarelik sahil 
bandında oluşturulan dev 
rekreasyon alanı "engelsiz" olarak 
projelendirildi ve uygulandı. 
Kum Denizi Plajı'na gelen yaşlı 
ve engelli tüm vatandaşların den-
ize daha rahat ulaşabilmesi için 
denize kadar uzanan rampalar 
yapıldı. Plajın rahat ve güvenli 
bir şekilde kullanılabilmesi için 
güneşlenme alanları, tam oto-
matik WC'ler, duş ve soyunma 
kabinleri, yeme içme birimleri ve 
300 araçlık otopark da engelsiz 
tasarım kriterlerine uygun olarak 
uygulandı. Bunların yanında 
sportif faaliyetler için de alanı 
baştan başa kateden bisiklet 
yolu ile spor aletleri ve tırmanma 
iplerinin bulunduğu alanlar 
oluşturuldu.

Peyzaj düzenlemeleriyle 
dikkat çeken Urla Kum Denizi 
Plajı'nın giriş ve çıkışındaki dere 
üzeri köprüleri de baştan aşağı 
yenilendi.

HEM MAVİ BAYRAKLI
HEM DE HESAPLI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek hizmete sunulan 1 kilometrelik Urla Kum Denizi 
Plajı,  "Mavi Bayrak" alarak  günübirlik ve ekonomik tatil yapmak isteyenlerin gözdesi oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
Aziz Kocaoğlu yönetimindeki 
2004-2018 döneminde hayata 

geçirdiği yatırım ve projelerle 
birlikte, kentte ciddi bir dönüşüm 
yaşandı. İzmir, ulaşımdan 
çevreye, sosyal ve sportif tesisler-
den sanat merkezlerine kadar 
güçlü bir altyapıya kavuştu. Bir 
zamanlar Türkiye'nin en borçlu 
belediyelerinden biri olan İzmir 
Büyükşehir bugün Türkiye'nin en 
güçlü, en büyük yatırımcı kur-
umlarından biri oldu. Özellikle 
İzmir'deki “kentsel dönüşüm” ve 
“tarımsal kalkınma” hamleleri, 
Türkiye’ye örnek oldu. Türki-
ye'nin "yerinde, adil ve uzlaşma 
esaslı" ilk kentsel dönüşümü 
İzmir'de hayata geçirildi. 
Uzundere'deki ilk 
örnek başarılı oldu

Büyükşehir'in “Evim yeni, 
komşum aynı” sloganıyla 
sürdürdüğü çalışmalar, ilk 
meyvesini Uzundere’de verdi. 
Türkiye’de milat olarak tanım-
lanan Uzundere Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nde yüzde 100 uzlaşılan 
alanlarda "yerinde" dönüşüme 
başladı. İlk etap kapsamında 9 

blok, 280 konut ve 33 işyerinin 
hak sahipleri, yeni konutlarına 
kavuşmaya hazırlanıyor. Bu arada 
Büyükşehir, ilk konutları teslim 
etmeye hazırlandığı Uzundere 
Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 422 
konut ve 40 iş yerini kapsayan  
2. etabın da temelini attı. 
"Örnekkent" kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
yerinde dönüşüm ve uzlaşı esası 
ile sürdürdüğü Örnekköy Kent-
sel Dönüşüm Projesi’ndeki yeni 
konutları da etaplar halinde 
yapımına başladı. 3 bin 520 konut 

ve 338 adet iş yerinin yer aldığı 
18 hektarlık proje alanında 6 ayrı 
konut tipi tasarlandı. Dönüşüm 
bölgesinde 30 dönüm yeşil alan ve 
rekreasyon alanı, semt spor alanı, 
içinde kapalı pazar yeri ve sosyal 
merkez bulunan Belediye Hizmet 
Alanı ve 3 adet meydan ile açık 
ve kapalı otoparklar bulunacak. 
İlkokul ve ortaokul da 15 bin 
metrekare büyüklüğündeki tek bir 
yerde buluşturulacak.  

EGE MAHALLESİ: 70 bin 
metrekarelik Ege Mahallesi'nde de 
"Yerinde Dönüşüm" hedefl eniyor. 
Büyükşehir, alanda yaşayanların 

talep ve beklentilerini karşılayan, 
mevcut sosyal, kültürel ve eko-
nomik durumunu gözeterek yeni 
yaşam alanları tasarlanan projeyi 
halk ile paylaştı. Bu doğrultuda 
başlayan uzlaşma görüşmelerinin 
halen devam ettiği ve projenin 
ilk etabı için hazırlıkların tamam-
landığı bildirildi. 

GAZİEMİR AKTEPE- EM-
REZ MAHALLELERİ: 1 milyon 
220 bin metrekarelik proje alanı 
için kentsel tasarım ve mimari 
çalışmalarını kapsayan ulusal 
çapta “Kentsel Tasarım ve Mimari 
Fikir Proje yarışması” düzenlendi. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, eş 
değer ödül alan projelerden ve 
vatandaşlardan gelen taleplerle 
bir master plan çalışması ve mi-
mari avan çalışması sürdürüyor. 

BAYRAKLI: 600 bin metrekare 
büyüklüğündeki alanı kapsıyor. 
Halkın beklentileri doğrultusunda 
hazırlanan kentsel tasarım ve 
mimari projeler, halk ile paylaşıldı 
ve hak sahipleri ile görüşmelere 
başlandı. 

Öte yandan Ballıkuyu ve 
Güzeltepe’de yapılacak dönüşüm 
çalışmaları için de görüşmeler 
sürüyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU GELİYOR!
Belkahve, Bayındır ve Bergama'daki 3 şantiyede birden 
asfalt ve parke üretimi yapan İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, 2018 yılında yeni bir rekora hazırlanıyor. Asfalt ka-
pasitesini saatte 160 tondan 740 tona çıkaran Büyükşe-
hir, başta sorumluluk alanına sonradan bağlanan 
ilçelerdeki köy ve ova yolları olmak üzere, kentin her 
noktasında tempoyu artırdı. Çalışmalar kapsamında 
yıl sonuna kadar 2 bin kilometre ova ve bin 910 kilo-
metre de ilçe yolunun asfaltı atılmış olunacak. 

İZMİR

720 Temmuz 2018

Aziz 
Kocaoğlu
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Uzun yıllardır so-
runlarla boğuşan 
Türkiye tarım sek-

törünün İzmir özelindeki 
yükselişi sürüyor. Dokuz 
Eylül Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yaşar Uysal'ın imzasını 
taşıyan 
son 

rapora göre, tarım se-
ktöründeki büyümede 
İzmir'in lider rolü her yıl 
daha da pekişiyor. Bu ver-
ilerle İzmir'deki tarım sek-
törü "Aziz Kocaoğlu'ndan 
önce" ve "Aziz Kocaoğlu 
dönemi" olmak üzere bir-
birinden farklı iki dönem 
olarak değerlendiriliyor. 

Kocaoğlu döneminde  
Büyükşehir’in tarıma yöne-

lik özgün ve önemli 
proje ve destekler-
inin yansımalarını 
makro düzeyde 
değerlendirmeyi 

hedefl eyen çalış-
mada, 1990-2003 

ile 2004-2017 
döneminde 

tarımsal 
üretimde 
ortaya 
çıkan 
gelişmeler 
hem tarım 
sektörü 
geneli hem 

de alt ürün 
grupları 

bağlamında, 
istatistikler 
yardımıyla 
analiz edildi. 
Prof. Uysal'ın 

hazırladığı "İzmir Tarımın-
da Büyümenin Analizi" 
başlıklı araştırmanın 
dayandığı veriler, İzmir 
tarımındaki büyümenin 
son 14 yılda ortalama 
olarak yüzde 7.5 düzeyine 
ulaştığını gösteriyor. Yani 
İzmir tarımı Türkiye orta-
lamasından 2,4 kat daha 
fazla büyüdü. 
Kocaoğlu'ndan 
önce ve sonra…

Tarım sektöründeki 
dönemsel gelişmelerin 
İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü ve 
TÜİK verileri çerçevesinde 
incelendiği rapora göre, 
İzmir tarımında üretim 
artışı 1990-2003 dönemini 
kapsayan 14 yılda sadece 
binde 9 düzeyindeydi. Bu 
oran 2004-2017 döneminde 
yüzde 7.5’e yükseldi. Bu 
veri artışının oldukça 
çarpıcı bir yükselişe işaret 
ettiğine dikkat çeken Prof. 
Dr. Uysal, "Aynı dönemde 
Türkiye genelinde tarım se-
ktörünün sadece yüzde 3.1 
oranında büyüdüğü dik-
kate alındığında, İzmir’in 
2004-2017 döneminde adeta 
bir mucizeye imza attığını 

söylemek yanlış olmay-
acaktır" görüşünü dile 
getirdi. 

"İzmir Tarımında Büyü-
menin Analizi" başlıklı 
raporda hayvansal ürünler 
alanında İzmir’de yaşanan 
gelişmelerin tüm Türki-
ye’nin dikkatini çektiği 
vurgulanırken, bu alandaki 
artışın 1990-2003 döne-
minde yüzde 1.3, 2004-2017 
döneminde ise yüzde 10.7 
oranında gerçekleştiği 
tespitine yer verildi. Prof. 
Dr. Yaşar Uysal, Türkiye 
açısından daha çok et 
ithalatıyla gündemde 

olan ve bu nedenle de 
büyük önem taşıyan bu 
ürün grubundaki üretim 
artışının, Türkiye’de uy-
gulanacak hayvancılık 
politikalarına ilham verecek 
nitelikte olduğunu ifade 
etti. Raporda yer verilen 
tablolar, 1990’lı yıllarda 
Türkiye’nin gerisinde olan 
İzmir tarımındaki büyüme 
trendinin 2000’li yıllarda 
hızla arttığını ve öne 
geçtiğini gösteriyor.  
İşin sırrı...

Bu başarının arka 
planında yerelden kalkın-

maya olan inançla birlikte, 
doğru yerde, doğru çiftçil-
eri, doğru yöntemle ve 
çiftçi örgütleri aracılığıyla 
desteklemenin bulun-
duğunu söyleyen Prof. 
Yaşar Uysal, “Türkiye’nin 
yıllardır yapması gerekeni 
İzmir yapmıştır. 

İşin sırrı; yerel potan-
siyelleri ve ihtiyaçları 
dikkate alarak tarım ve 
çiftçilerimize önce hak 
ettiği önemi sonra da 
gerekli desteği doğru 
yöntemlerle vermekte 
yatmaktadır” ifadesini 
kullandı.

Yaşar Uysal'ın imzasını 
taşıyan 
son 

birinden farklı iki dönem 
olarak değerlendiriliyor. 

Kocaoğlu döneminde  Kocaoğlu döneminde  
Büyükşehir’in tarıma yöne-

lik özgün ve önemli 
proje ve destekler-
inin yansımalarını 
makro düzeyde 
değerlendirmeyi 

hedefl eyen çalış-
mada, 1990-2003 

ile 2004-2017 
döneminde 

tarımsal 
üretimde 
ortaya 
çıkan 
gelişmeler 
hem tarım 
sektörü 
geneli hem 

de alt ürün 
grupları 

bağlamında, 
istatistikler 
yardımıyla 
analiz edildi. 
Prof. Uysal'ın 

Kocaoğlu döneminde  
Büyükşehir’in tarıma yöne-

lik özgün ve önemli 

BUNUN ADI ‘İZMİR MUCİZESİ’
1990-2003 arasındaki 14 yılda  
sadece binde 9 düzeyinde büyüyen 
İzmir tarımı, Aziz Kocaoğlu'nun 
Büyükşehir Başkanlığı yaptığı son 13 
yılda yüzde 7.5'lik büyüme oranını 
yakaladı. İzmir tarımı, Türkiye orta-
lamasının da 2.4 katı fazla büyüdü

Büyükşehir Beledi-
yesi’nin 14 yılda uy-
guladığı stratejik plan 

sayesinde büyük bir gelişim 
sağlayan İzmir, bilim insan-
larının da ilgisini çekti. 

26 akademisyen bir araya 
gelerek, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin üç dönem-
dir uyguladığı demokratik 
belediyecilik yaklaşımını 
bilimsel değerlendirme ve 
katılımcı bir yorumlama ile 
masaya yatırdı. Yaklaşık 1,5 
yıldır yürütülen çalışmalar 
sonucunda ise ortaya 5 ciltlik 
"İzmir Modeli" çıktı. Ciltlerin 
başlıkları "Ortak Kavramlar", 
"Yönetim Stratejileri", "Yerel 
Kalkınma-Çevre ve Alt Yapı", 
"Fiziki Planlama" ve "Kamu 
Alanı-Yer Oluşturabilme" 
olarak belirlendi. Çalışmaya 
imza atan akademisyen-
lerle bir araya gelen İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İzmir Modeli kitaplarını, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
14 yıllık çalışmalarının bir 
laboratuvar ortamında 
değerlendirilmesi olarak 
tanımladı.

“Herkesin nutuk attığı 
bir dönemde..”

Tarihi Asansör’de 
gerçekleşen fi nal toplantısın-
da konuşan Başkan Aziz 
Kocaoğlu, İzmir Modeli 
çalışmasının, yerel yönetim-
lerin kentin kalkınması ve 
yaşam standardının artırıl-
ması için neler yapabileceği 

ve nasıl bir yol yön-
tem izleyebileceğini 
inceleyen, irdeleyen 
önemli bir çalışma old-
uğunu dile getirerek, “Her-
kesin ‘katılımcı yönetim, 
katılımcı demokrasi’ diye 
mangalda kül bırakmadığı, 
nutuk attığı bir dönem-
den geçerken hazırlanan 
bu eserler, en başta İzmir 

Belediye Başkanı'nın ve 
bürokrasinin gerçekleştirdiği 
bütün çalışmaların aklın ve 
bilimin rehberliğinde yapılıp 
yapılmadığını sorgulayacak" 
şeklinde konuştu. 

“Bu model tuttu”

Göreve geldiği günden 
itibaren israftan kaçınarak 
ve projeleri doğru öncelik 
sıralamasında belirleyerek 
hazırladıkları stratejik plan 
çerçevesinde yol aldıklarını 
hatırlatan Başkan Kocaoğlu 
şöyle devam etti:

"Hayata, insana, doğaya, 
havaya, suya, toprağa 
bakışımızı projelerimize 

yansıtmaya gayret 
gösterdik ve 

bunun sonu-
cun da 

aldık. 
Örne

ğin 
çevre 

yatırım-
ları 

konusunda 
bugün açık 
ara önde 
olmamız, 
bu 14 yıllık 
çabanın so-

nucudur. Ama daha yapacak 
çok işimiz var; bunun bil-
incindeyiz. Tarım ve kırsalda 
yapılan projelerimiz öne çık-
tı. Bunun nedeni ise tarımın 

siyasiler ve hükümetler 
tarafından yok sayılması ve 
teşvik verilmemesi nedeniyle 
bizim yaptığımız çalışma-
ların göze batması, hem 
Türkiye’de hem de Birleşmiş 
Milletler'de ses getirmesidir. 
Bu bir modeldi, tuttu.” 
“İğne deliğinden 
geçebilmek...”

İzmir’in nasıl kalkın-
acağını 2005 yılının başın-
da yol haritasıyla belirl-
ediklerini ve adım adım 
uyguladıklarını söyleyen 
Kocaoğlu, “Bu haritadan 
taviz vermeyerek, sürekli 
yenileyerek, değişiklikler 
yaparak yürüdüğümüz 
yolun sonunda hedefi mize 
ulaştık. Buradan şu sonuca 
varmak lazım: 

Eğer bir yerel yönetim çok 
kısıtlı kaynaklarını, çok kısıtlı 
mevzuatın içinde sağlıklı 
şekilde kullanabiliyorsa, 
mevzuatın ‘iğne deliğinden 
geçmesi gereken yerlerden 
geçebiliyorsa’, başarıya 
ulaşır. Belediye başkanı 
tavizsiz olmalı, popülizm 
yapmamalı" dedi. 

BÜYÜKŞEHİR, BELEDİYECİLİĞİN 
KİTABINI YAZDI

Büyükşehir'in ortaya koyduğu sürdürülebilir büyüme 
modeli, bilim insanları tarafından mercek altına alındı. 
26 akademisyenin yürüttüğü 1.5 yıllık çalışma sonucunda 
‘İzmir Modeli’ni anlatan 5 ciltlik kitap ortaya çıktı

ve nasıl bir yol yön-
tem izleyebileceğini 
inceleyen, irdeleyen 
önemli bir çalışma old-
uğunu dile getirerek, “Her-

bakışımızı projelerimize 
yansıtmaya gayret 

gösterdik ve 
bunun sonu-

cun da 

çevre 
yatırım-

ları 
konusunda 
bugün açık 
ara önde 
olmamız, 
bu 14 yıllık 

Aziz 
Kocaoğlu
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İzmir Büyükşehir Belediye-
si tarafından restore edilen 
Halkapınar’daki 108 yıllık 
eski un fabrikası "Meslek 

Fabrikası" olarak hizmet 
veriyor. Kentin istihdam 
sorununa yenilikçi çözüm 
modeli sunan Meslek 
Fabrikası’na ev sahip-
liği yapan tarihi binada, 
işgücü piyasasının ihtiyaç 
duyduğu nitelikler esas 
alınarak sektör ve alt 

sektörlere yönelik kurslar 
açılıyor. Sanayi ve hizmet 

sektörlerinin eleman ihtiyacı-
na göre açılan kurslarda kepçe 

operatörlüğünden makyözlüğe kadar 
75 farklı branşta eğitim veriliyor.

Bir zamanlar DGM binası olarak 
da kullanılan tarihi yapıyı 10.5 milyon 
liralık yatırımla restore ederek Meslek 
Fabrikası'na dönüştüren Büyükşe-
hir Belediyesi, İzmirlilere “iş, aş ve 
umut” veren bu önemli projeyi daha 
da büyütmeyi hedefl iyor.
9 kurs merkezi daha var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişim-
lerine destek olabilmek amacıyla 
açtığı Meslek Fabrikası binasının 
dışında, Bayraklı, Çamdibi, Evka 
1, Evka 4, Toros, Evka 2, Egekent, 
Gaziemir ve Karabağlar kurs merke-
zlerinde de eğitim çalışmalarını 
sürdürüyor.
55 bin İzmirli yararlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
bugüne kadar açtığı meslek eğitimi 
kurslarından yararlanan İzmirli 
sayısı, İzmir’in Karaburun, Kınık 
ve Beydağ ilçelerinin toplam nü-
fusundan daha fazla bir sayıya ulaştı. 

Üç ilçenin toplam nüfusu 49 bin 
995’te kalırken, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Meslek Edindirme ve Beceri 
Kursları’ndan 55 bin İzmirli yarar-
landı.
FabLab da kuruldu

Meslek Fabrikası bünyesinde, 
istihdam odaklı çalışmaların yanında, 
mesleki bilginin beceriye ve tasarıma 
dönüşmesi ve dünyadaki yeni-
likçi uygulamaların kentte hayata 
geçirilmesi amacıyla teknik eğitim 
alan öğrencilerin, sanatçıların ve 
zanaatkarların ücretsiz yararlanabile-
ceği Fabrikasyon Laboratuvarı-Fablab 
da kuruldu. 

FabLab ile mesleki eğitim 
desteklerken, yaratıcılık ve gir-
işimciliğe katkı sağlanıyor. 2006’da 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
tarafından ortaya atılan FabLab mod-
elinin 34 ülkede tam 125 adet örneği 
bulunuyor.

ON BİNLERCE İZMİRLİ 
MESLEK SAHİBİ OLDU

Büyükşehir Belediyesi 
işsizliğin azaltılması 
ve genç işgücünün 
ekonomiye kazandırıl-
ması amacıyla mesleki 
eğitim çalışmalarına 
yepyeni bir boyut 
kazandırdı. Büyükşe-
hir Belediyesi, kurduğu 
Meslek Fabrikası çatısı 
altında, her yaştan 
binlerce kişiye ücretsiz 
eğitim veriyor

Meslek Fabrikası Kursları’nda açılan 
75 branşın başlıcaları şöyle: CNC Oper-
atörlüğü, bilgisayar destekli proje çizimi 
(AUTOCAD), MASTER CAM, CAD CAM, 
klima sistemleri, pnömatik, topraksız tarım, 
boyacı, seramik, fayans ve karo döşemecisi 
elektrik tesisat ve pano montörü, bilgisayar 

destekli muhasebe, bilgisayar kullanımı, 
hasta kabul işlemleri, ilk yardım, pastacılık, 
aşçılık, yaş pasta yapımı, turşu-reçel yapımı, 
grafi k animasyon, grafi k tasarım, kat hiz-
metleri, servis elemanı, ev pansiyonculuğu, 
ön büro, gelinlik abiye dikimi, İngilizce (A1-
A2 ) gibi birçok alanda eğitim veriliyor.

75 BRANŞTA EĞİTİM VAR

İZMİR PLAJLARINDA ‘MAVİ’ GURUR! 
Türkiye Çevre Eğitim Vak-

fı’nın 2018 yılı verilerine göre 
“Mavi Bayrak” uygulaması 
yapan 49 ülke içerisinde Tür-
kiye, İspanya ve Yunanistan’ın 
ardından üçüncü oldu. “Mavi 
Bayraklı” plaj sayısını bu yıl 
52’ye çıkaran İzmir, böylece 13 
yılda yüzde 120’lik artış sağladı. 
2005 yılında 23 “Mavi bayraklı” 

plaja sahip olan bu 

gözde kent, 2018 yılı sezonun-
da Çeşme’de 12 adet, Foça’da 
6, Dikili’de 5, Seferihisar’da 
9, Menderes’te 10,  Selçuk’ta 
5, Karaburun’da 3, Urla ve 
Aliağa’da 1’er tane olmak üzere 
toplam 52 sahil noktasına mavi 
bayrak almayı başardı. İzmir 
genelinde 52 plaj, 3 marina ve 1 
yat olmak üzere 2018 itibariyle 
56 adet mavi bayrağın dalgala-
nacağı belirtildi. Geçtiğimiz yıl 

Türkiye’de 454 olan mavi 
bayraklı plaj 

sayısı da  bu yıl 459’a çıktı. 
Deniz suyu kalitesi arttı

Güvenli ve sağlıklı yüzmenin 
dünyadaki en önemli gösterge-
lerinden biri olan mavi bayrağın 
İzmir’i gururlandıracak seviye-
lere geldiğini belirten Türkiye 
Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak 
Kuzey Ege İlleri Koordinatörü 
Doğan Karataş. şöyle dedi: “Mavi 
Bayrak verirken deniz temi-
zliğini, çevrenin korunmasını, 
insanların güvenliği gibi 33 krit-
erimiz söz konusu. Son yıllarda, 

İzmir kıyı turizminde yaşanan 
hareketlenmeyle bir-

likte Mavi 

Bayrak sayılarında artış olmuş-
tur. Son 5 yıllık süreçte İzmir’de 
bayrak sayıları hızla artıyor. Bu 
hızlı sürecin devam edeceğini 
ve İzmir’de mavi bayraklı plaj 
sayısının daha da artacağını 
düşünüyoruz.”
İzmir’in 67 arıtması var

Türkiye Çevre Eğitim Vak-
fı’nın açıkladığı 2018 yılı Mavi 
Bayrak Ödülleri, İzmir 
Büyükşehir Belediye-
si’ne de haklı bir gurur 
yaşattı. 2004 yılında 
devreye giren 
Büyükşehir 
Belediye 

Yasası ile birlikte sınırlarını 
büyüten İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi, adeta bir arıtma seferber-
liği başlatarak kentin yarımada 
dahil tarım ve turizm havzalarını 
kirlilikten kurtardı. 

İZSU Genel Müdürlüğü, 
bugün İzmir’de 67 adet arıtma 
tesisini işletiyor. Kentteki evsel 
atıkların yüzde 1.1’i doğal, 1.6’sı 
biyolojik, yüzde 97.3’ ise AB 
standartlarında ileri biyolojik 
yöntemle arıtılıyor. İzmir’de AB 
standartlarında arıtılan yıllık 
kişi başı atık su miktarı 69.3 
metreküp. Bu rakam İstanbul’da 
34.1, Ankara’da ise sadece 6.4 me-
treküp. İzmir, AB standartlarında 
arıtma sayısı, kişi başına düşen 
atık su arıtma miktarı ve AB 
standartlarında arıtım oranı ile 
Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. 

Kentteki “mavi 
bayraklı” plaj 
sayısı, 13 yılda 
yüzde 120 artarak 
52’ye yükseldi. Bu 
artışta en büyük 
rolü, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin 
peş peşe hayata 
geçirdiği ileri 
biyolojik arıtma 
tesisleri oynadı 

Mavi Bayrak, gerekli standartları 
taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen 
uluslararası bir çevre ödülü. Plajlar için 
33, marinalar için 24 mavi bayrak kriteri 
bulunuyor. Antalya ve Muğla’nın ardından 
Türkiye’de en fazla Mavi Bayrak’a sahip 
üçüncü kent olan İzmir, ileri biyolojik atık 
su arıtma tesisleri bakımından ise liderliği 
bırakmıyor. 

Mavi Bayrak nedir?
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İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi'nin turizm ve hizmet 
sektörlerinde büyüme 

stratejisini destekleyen en 
önemli adım olan fuar-
cılık, özellikle Fuar İzmir 
yatırımıyla birlikte kent 
ekonomisine ciddi katkı 
sağlamaya başladı. Büyüme 
potansiyeli olan pek çok 
iddialı fuarda yetersiz kalan 
Kültürpark hollerinin yerine, 
Aziz Kocaoğlu döneminde 
Avrupa'nın sayılı tesisleri 
arasında yer alan Fuar 
İzmir'in inşa edilmesi, kentin 
fuarcılıktaki gelişimine adeta 
doping etkisi yaptı.  Türki-
ye’nin 81 ilinin yanı sıra, 5 
ayrı kıtadan alıcı ve katılım-
cıyı buluşturan fuarlar 
sayesinde kent ekonomisi 
hareketlendi. Fuar İzmir’de 
düzenlenen ihtisas fuarlarına 
sektör profesyonellerinden 
bilim insanlarına, güçlü alım 
heyetlerinden yerli –yabancı 
katılımcılar ve ziyaretçilere 
kadar yüz binlerce kişi 
geliyor. 
“Atatürk'ün emanetine 
sahip çıkıyoruz”

İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
kentteki 

fuarcılık çıtasının yükselm-
esinde Fuar İzmir yatırımının 
kritik rol oynadığını söyledi. 
Kocaoğlu, "Biz Atamızın 
verdiği fuarcılık emanetine 
sahip çıkıyor, her geçen yıl 
biraz daha güçlendiriyor 
ve büyütüyoruz. İzmir’den 
fuarlar kaçmıyor ve bu-
rada büyüyorsa bu, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
risk almasıyla, rekabet etme 
azmi ve iradesiyle oldu. 
Bunu yaparken milyonlarca 
lira zararı göz önüne aldık. 
Dünyada hiçbir belediyenin 
böyle bir fuar tesisi yok. 
Fuarlarımızın otelinden 
hediyelik eşyacısına, taksi-
cisinden bakkalına kadar 
kente katkısı tartışılmazdır. 
Biz yaptığımız desteklemeler 
nedeniyle fuarlardan halen 
zarar ediyoruz ama kente 
katkı sağlıyoruz. Oteller 
artıyor, talepler çeşitleni-
yor. İzmirlilerin lokmasını 
büyütüyoruz. Bu da bize 
yeter”. 
Marble'da hedef  
"en büyük" olmak

Alanında dünyanın en 
büyük 3 fuarından biri 
olan MARBLE Uluslararası 

Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı 2017 yılın-

da 139 bin 
me-

trekarelik alanda düzenle-
nirken, bu yıl yüzde 10’luk 
bir artışla 150 bin metrekare 
alanda gerçekleşti. 2017 
yılında 986 olan sergilenen 
blok sayısı 2018 yılında bin 
428’e ulaştı. Fuar tarihinin en 
yüksek blok sayısının serg-
ilendiği alan ise geçen yıla 

oranla yüzde 45’lik artışla 
5 bin 169 metrekareden 

7 bin 500 metrekareye 
yükseldi. Marble 
İzmir'i geçen yıl 8 
bin 965’i yabancı 
toplam 50 bin 218 
kişinin ziyaret 
ederken 2018’de 

bu sayı 9 bin 790’ı yabancı 
toplam 63 bin 314’e çıktı. 
Beyaz moda

Sektöründe Avrupa’nın 
en  büyük gelinlik fuarı 
olan IF Wedding Fashion 
İzmir, Türk ve dünya mo-
dasının önemli isimlerini 
bir araya getirmeye devam 
ediyor. Gelinlik sektörünün 
önemli ulusal ve uluslar-
arası üretici markalarına 
ev sahipliği yapan fuar-
da 2017 yılında 227 olan 
katılımcı firma sayısı, 2018 
yılında 259 firmaya yüksel-
di. IF Wedding, katılımcı 
bakımından yaklaşık yüzde 

15’lik bir büyüme 
gerçekleştirdi. 
Dünyaca ünlü 
mankenleri po-
dyuma çıktığı IF 
Wedding Fuarı, 
2019 yılında 22– 25 
Ocak tarihlerinde 
düzenlenecek. 
Shoexpo iki 
yeni fuarla  
kaynaştı

Türkiye ayakka-
bı üretiminin önde 

gelen firmalarını İzmir’de 
buluşturan geçen yılki 
Shoexpo’ya 157 yerli ve 2 ya-
bancı olmak üzere 159 firma 
katıldı. Fuara 55 ülkeden, 
1200’ü aşkın yabancı alım 
heyeti geldi. 24 – 27 Nisan 
tarihleri arasında 43’üncüsü 
yapılan Shoexpo – İzmir 
Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nda 
ise 120’si yerli, 3’ü yabancı 
olmak üzere 123 katılımcı yer 
aldı. Fuarı 2 bin 674’ü yerli, 
73 ülkeden bin 893’ü yabancı 
olmak üzere toplamda 4 bin 
567 profesyonel ziyaret etti. 
Shoexpo ile birlikte ilk kez 
Leather&More – Deri ve Deri 
Konfeksiyon Fuarı düzen-
lendi. Aynı hol içinde düzen-
lenerek ayakkabı ile derinin 
buluşmasının sağlandığı 
fuarda 34 katılımcı yer aldı. 
Fuarı bin 500’e yakın kişi 
ziyaret etti. Bu yıl Shoexpo, 
Leather&More ile birlikte ilk 
kez Fashion Prime – Tekstil, 
Hazır Giyim Tedarikçileri 
ve Teknolojileri Fuarı da 
gerçekleşti. Hazır giyim sek-
töründeki boşluğu dolduran 
fuar, sektöre hareket getirdi.
En sağlıklı fuar

Organik ürünler ile zeytin 
ve zeytinyağı buluşma nok-
tası olan Olivtech ve Ekoloji 
İzmir Fuarları da büyüdü. 
2018 yılında 9-12 Mayıs tari-
hleri arasında "Gurme İzmir" 

çatısı altında gerçekleşen 
Olivtech – 8. Zeytin, Zeytin-
yağı, Süt Ürünleri, Şarap ve 
Teknolojileri Fuarı kapılarını, 
220 katılımcı ile kapatırken 
9. Ekoloji İzmir Fuarı 149 
katılımcı ile gerçekleşti. 
Olivtech Fuarı’nın 2017’de 10 
bin 800 olan ziyaretçi sayısını 
ikiye katlayarak 20 bin 514’e 
yükseldi. Ekoloji Fuarı ile 
birleşince, bu yıl ikinci kez 
‘Gurme İzmir’ adı altında 
düzenlenen fuarların toplam 
ziyaretçi sayısı 28 bin 599 
oldu. 
Turizme ivme  
kazandırdı

Geçtiğimiz yıllarda 
yaşanan krizler nedeniyle 
sıkıntılı bir süreç yaşayan 
turizm sektörü, 2017 yılı 
sonunda İzmir'de umut 
tazeledi. Çıtasını her geçen 
yıl daha da yükselten Travel 
Turkey İzmir, katılımcı ve 
ziyaretçi sayısını artırmaya 
devam etti. 

2016 yılında 38 bin 587 
olan ziyaretçi sayısı, 2017 
yılında yüzde 15 artarak 44 
bin 589 kişiye ulaştı. Katılım-
cı sayısı ise 2017’de bin 284’e 
çıkarak yüzde 9 arttı. 2016’da 
16 bin 885 metrekare alan-
da düzenlenen fuar, 2017 
yılında yüzde 18 büyüyerek 
20 bin metrekare alanda 
kuruldu. 

İZMİR 
FUARCILIĞI 

GÖZ 
KAMAŞTIRIYOR

İzmir'de fuarcılık “Büyükşehir” desteğiyle büyümeye 
devam ediyor. İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarlar, 
hem düzenlendiği alan büyüklüğü, hem de ziyaretçi 
ve katılımcı sayısı bakımından ciddi sıçramalar yaptı. 
2017 yılında fuarlara 30’un üzerinde ülkeden 5 bine 
yakın katılımcı ve 100’ün üzerinde ülkeden 1 milyon 
200 bini aşan profesyonel ziyaretçi geldi 

Sırada hangi
fuarlar var?

Marble Fuarı, 2018 yılında blok sergileme alanını 
yüzde 45 büyütürken, Olivtech Fuarı’nın ziyaretçisi 
yüzde 100 arttı. Katılımcı sayısında açısından IF Wedding 
Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 
yüzde 15, Travel Turkey ise yüzde 9’luk artış yakaladı. Deri ve 
Hazır giyimle ilgili iki yeni fuarla birlikte düzenlenen Shoex-
po sektöre haraket getirdi. Bu yıl ilk kez 26 – 28 Nisan tarihleri 
arasında Fashion Prime-Moda, Tedarik ve Teknolojileri Fuarı, 
24 – 27 Nisan tarihleri arasında Leather and More-1. Deri ve Deri 
Konfeksiyon Fuarı düzenlendi. 13 – 16 
Eylül tarihleri arasında yine ilk kez 
Windoor World (Kapı, Pencere, Pan-
jur, Cephe Ve Cam Sistemleri, Makina 
Ve Üretim Teknolojileri, Hammadde, 
Aksesuarları ve Tamamlayıcı  Ürünler 
Fuarı)  yapılacak. Fuar İzmir’de ayrıca 
diğer fuarcılık şirketleri tarafından 
düzenlenen yeni fuarlar da var.  22 – 
25 Şubat’ta yapılan Otomasyon fuarı, 
19 – 21 Nisan’da Busworld Fuarı,  25 – 
28 Nisan’da Beton Fuarı yapıldı.  21 – 
24 Haziran’da Gayrimenkul ve Emlak 
ile 1 – 4 Kasım’da Yapı Fuarı ise ilk 
kez gerçekleştirilecek. 

10 20 Temmuz 2018

Aziz  
Kocaoğlu
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Enfl asyon düşer mi? Elbette 
düşer!...  Bu konu iç - dış hijyen 
faktörler ve güven ortamı ile bir-

likte ele alınmalı. Sorun, ilk olarak ilgili 
konuya yönelik iradenin ortaya konul-
ması, buna yönelik programın açıklan-
ması, piyasadaki aktörlerin bu yöndeki 
faaliyet ve gayreti ile yakından ilgilidir. 
Ekonomi yönetimine duyulan güven ve 
güven ortamının tesisi konusu, birincil 
etken olacaktır. Türkiye bir seçimden 
çıktı. Yeni kabine ve hükümet sistemi 
açısından en önemli güven hususu 
sağlanmış durumda. 

Şimdi kritik başarı faktörlerine 
bakalım: Önce büyük fotoğraf… 2007’nin 
ekonomik krizi bitmedi, bütün konjonk-
tür teorilerini alt üst ederek ikinci yedi 
yıla doğru ilerlemekte. Ancak bu krizle 
yaşamaya alışılmış; enfl asyon ve işsizlik 
açısından kabul edilebilir değerler de 
buna göre yükseldi. Bir de yükün büyüğü 
ülkemizde olan mülteci sorunu var ki; bu 
da dengesizlikler için önemli bir etken.

� � �
Krizin daha fazla hissedildiği o ilk 

yıllar geçti, ancak bu iyileşme yeterli 
değil. Durumu gözleyen ekonomi polis-
leri, alemin ‘sıfırcı hocaları’ olan kredi 
derecelendirme kuruluşları, Türkiye 
gibi bazı ülkeler için not vermede cimri 
olabilmekte; ekonomiye olan az-buçuk 
güven de zarar görmekte. Zaten ‘güven-
siz ortam’, pahalılaşan ‘dolar’, doların 
ateşini almaya yönelik ‘yüksek faiz’,  yük-
sek faizin sonucu maliyetlerin artması ve 
enfl asyon, işsizlik ve daralma… Bu arada 
artan ithalat ve cari açık da varsa ‘IMF hep 
yanı başınızda’ olur…

Türkiye için asıl sorun cari açık… 
Bunun için ana formül ‘üretimde’ gizlidir. 
Bu yüzden üretimin teşvik edilmesi, 
ihracata dönük üretim yapılması ülkenin 
döviz ihtiyacının giderilmesinde önem 
teşkil etmektedir. Aynı zamanda üretim 
için yabancı sermayenin çekincelerini gi-
dermek, sıcak paranın cazip bulduğu faiz 
sarmalından çıkmak, nihayetinde doların 
ateşini indirmek gerekmekte. Bu da dolar 
talebini yönetebilmek ve dolar bolluğu 
sağlayabilmekten geçer.  

Ülkenin fon ihtiyacının karşılanması 
noktasında, öncelikle istenildiği zaman, 
istenilen miktarda fi nansal kaynak bulun-
abilmesi önemlidir. Bir yanda batık kredil-
er, öte yanda dökülen şirketler piyasaları 
kilitleyebilir. Bunun için kredi kullandır-
mak kadar geri dönüşlere bakılmalıdır. 

Borç sabıkası konusunda Avrupa’nın 
lideri Yunanistan’dır. Yunan banka 
müşterilerinin takibe düşen alacakları 
yüzde 50’yi bulmuştur. İtalya’da dahi bu 
oran yüzde 16’dır. Çin konusu tam bir 
muamma… Çin’de dahi takibe düşen 
alacaklar yüzde 20’ye yaklaşmıştır.  Türki-
ye’de bankacılık sektöründeki müşteril-
er, borcuna sadık grupta yer almaktadır. 
Bu bakımdan fi nans sistemi kredi verme 
konusunda isteklidir. 

� � �
Bütçe açıkları ve borç stoku, kamunun 

mali disiplin sorunu ile ilgilidir. Bu konu-
da Türkiye, uzun yıllardır Maastricht Krit-
erleri olarak adlandırılan AB kriterlerini 
yakalamıştır. AB’nin borçlanma için kabul 
edilen değeri yüzde 60, bütçe açığı için 
ise yüzde 3’tür. Mevcut göstergeler, kamu 
harcama politikalarının hala daha etkin 
bir araç olarak kullanılmasının önünde bir 
engel olmadığı yönündedir. Bu yüzden 
şimdilik, Başkanlık sisteminin elindeki 
en kuvvetli araç, kamu bütçesi ve borçl-
anma politikasıdır. 

Öte yandan işgücünün eğitim seviyesi 
hala daha beklenen seviyelerde değildir. 
İstihdamın yarısı hala daha orta öğretim 
altı seviyededir. Nitelikli üretim için bu 
değerler çok önemlidir. 

İhracatın kilogram değeri hala istenen 
seviyelerde değildir. Dolayısıyla yüksek 
nitelikli istihdam olmayınca, ileri teknoloji 
gerektiren ürünlerin üretim ve ihracatı da 
yapılamamaktadır. ‘İhracatın kilogram 
fi yatı’ bu yüzden çok önemlidir...

ABD’de bu 4.1 dolar, Almanya’da 5 
dolar, Japonya’da 3 buçuk dolar, Kore’de 
3 dolardır… Türkiye’de ise 2017 için 
1.28 dolar hesaplanmıştır. Görüldüğü 
gibi kurdaki dalgalanma, piyasalardaki 
belirsizliği artırmak kadar, ölçülebilirliği 
de azaltıyor. 

� � �
Piyasalardaki sıkışıklık ve daralma 

konusuna gelince… Vergi Affı ve İmar 
Barışı konuları piyasalardan belirli miktar-
da kaynağı çekecektir. Ancak bu kaynak-
ların da geri dönüşüm sistemleri, gidecek 
olduğu harcama alanları bellidir. 

Türkiye’nin önündeki en temel sorun, 
“Finansal kesim dışı fi rmaların net 
döviz açığı” sorunudur. Bu yükümlülük 
toplamda 220 milyar dolar civarındadır. 
Buna bir de aylık 5 milyar dolara yakın 
cari açık eklendiğinde, ‘tehdit’ yakındır. 

Ancak borç yönetilebilir nitelikteyse 
sıkıntı yoktur.

Nihayetinde ekonomi başta moral 
işidir. Halkın keyfi  kaçtığında nasıl ki 
her şey önemini yitirir; fi rmaların da 
desteklenmesi, özellikle uç-beyi gibi 
çalışan ihracatçı fi rmaların da özendirilip 
teşvik edilmesi önemlidir. Enfl asyon gibi 
bir hastalığı aşmanın yolu da yüksek 
moral değerleri ve güven ortamından 
geçmektedir. 

Enflasyona karşı
güçbirliği

İ. ATİLLA ACAR
acar@ikc.edu.trTürkiye, 24 Haziran Cumhur-

başkanı ve Milletvekili seçi-
mini geride bıraktı. 1 Kasım 

2015 seçimleri baz alındığında, 
ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: CHP 
İzmir'de yüzde 46.76'dan yüzde  41.3'e, AK Parti yüzde 
31.03'ten yüzde  28.7'ye, MHP yüzde 11.35'ten yüzde  6.3'e 
düştü. HDP oyunu yüzde 8.64 'ten, yüzde 11.5'e çıkarırken, 
İYİ Parti ise ilk seçiminde yüzde 11 oy aldı. İzmir'de Cum-
hurbaşkanlığı yarışında ise,  Muharrem İnce yüzde 51, 
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.9, Meral Akşener yüzde 
6.3, Selahattin Demirtaş ise yüzde 6 oy aldı.
Bazı bölgelerde sürpriz yaşandı 

Kent genelinde ise 30 ilçeden 27'sinde CHP'nin adayı 
İnce seçimi önde bitirirken; Kemalpaşa, Bayındır ve 
Kiraz'da Erdoğan galip çıktı. 

AK Partili belediyelerin olduğu Menderes, Ödemiş, 
Selçuk ve Torbalı ile MHP'li belediye Aliağa'da ise İnce 
en çok oyu aldı. 

Kasım 2015 seçimlerinde İzmir'de yüzde 11.4 oy or-
anına sahip olan MHP'ye, kent genelinden bu kez yüzde 
6.23 oranında oy çıktı. 2015'te yüzde 46.8'lik oy oranı 
yakalayan CHP, 24 Haziran'da yüzde 41.74'e geriledi. 

AK Parti ise 2015 genel seçimlerinde yüzde 31 oy 
aldığı İzmir’de, bu seçimlerde yüzde 27.45 oranında oy 
alabildi.
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31.03'ten yüzde  28.7'ye, MHP yüzde 11.35'ten yüzde  6.3'e 
düştü. HDP oyunu yüzde 8.64 'ten, yüzde 11.5'e çıkarırken, 
İYİ Parti ise ilk seçiminde yüzde 11 oy aldı. İzmir'de Cum-
hurbaşkanlığı yarışında ise,  Muharrem İnce yüzde 51, 
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.9, Meral Akşener yüzde 

Kent genelinde ise 30 ilçeden 27'sinde CHP'nin adayı 
İnce seçimi önde bitirirken; Kemalpaşa, Bayındır ve 

24 Haziran 
 değişimin 
öncüsü mü?

İzmir, 24 Haziran'da kararını verdi... İlçe bazında seçimin analizi 
yapıldığında ise ilginç detaylar göze çarpıyor. 2019 Mart’ta yapılacak yerel 

seçimler öncesi mevcut tabloyu, partilerin il başkanları değerlendirdi 

AK PARTİ – AYDIN ŞENGÜL: 
BÜYÜKŞEHİR İÇİN YAKINIZ

� AK 
Parti, kent-
teki kemik 
oylarını 
korudu mu? 

Biz, 
mevcut olanı 
korumak 
üzerine 
stratejim-
izi geliştir 

miştik. Türkiye geneline göre 
daha az oy kaybı ile mil-
letvekillerimizi de koruyabildik. 
Hatta, 5. vekilimizi 1000-1200 oy 
farkıyla birinci bölgede kaçırdık. 
"Daha önce oylar bölünüy-
ordu, CHP çıkıyordu" 

� İzmir’de yüzde 32.9 oy 
alan Erdoğan, en yüksek oyu 
Kiraz’dan aldı... (49.92) 

Kiraz, milliyetçi ve muhafaza-
kâr bir ilçe. Daha önce MHP ve 
AK Parti oyları böldüğü için 
aradan CHP çıkıyordu. Ortak 
ittifak kurunca, oy oranı yaklaştı. 
Geçmişte Kiraz’ın oy oranına 
bakın, MHP ve AK Parti’nin 
oylarının toplamı hep yüksektir. 

� Tire ve Bayındır’da 
Büyükşehir’in yerelde kalkınma 
politikasına rağmen, AK Parti 
ve Erdoğan’ın oylarının yüksek 
olması dikkat çekti. Buradaki 
oy farkının kapanmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bizim daha önce hem Tire’de 

hem Bayındır’da belediyemiz 
vardı. Belki vatandaş, o dönem-
ki bizim elimizde olan beledi-
ye ile bu dönemki belediyeyi 
karşılaştırmıştır. Yerelde kalkınma 
projelerini baz alarak insanlar oy 
verseydi, AK Parti'nin İzmir'de 
açık ara birinci parti olması lazım-
dı. Yatırımlar belli bir ölçüde oy 
oranını etkiler ancak tek başına 
etken değil.
"CHP İzmir'de bir yorgunluk 
olduğu gerçek" 

� Bayraklı, Buca, Aliağa’da 
yüzde 35; Bayındır’da yüzde 
43.58, Bergama’da yüzde 
36.70, Beydağ’da 36.70, Kara-
bağlar’da yüzde 36.95, Kınık'ta 
yüzde 37.66, Menderes’te yüzde 
38.14, Bornova ve Menemen’de 
yüzde 33 oy çıktı. Yerel seçim-
ler için nasıl bir tablo çıkıyor 
karşımıza? AK Parti, Büyükşe-
hir’i kazanmaya yakın mı?

Kesinlikle yakın. İnsanlar belki 
genel seçimlerde partilerini kolay 
kolay değiştirmezler ama yerel 
seçimde bu keskin ideolojinin 
dışına çıkabilir. 

CHP 3 dönemdir yerelde iktid-
arda. Onun verdiği bir yorgunluk 
var. Birikmiş ciddi sıkıntılar var. 
Yaptığımız araştırmalarda, genel 
seçimlere göre yerel seçimdeki 
oylarımız daha fazla çıkıyor. 
İnsanlarda tepki var. ‘İzmirli 
zaten bize oy verecek’ mantığının 
aksine, ‘Öyle olmadığını size 
göstereceğiz’ diyen ses gitgide 

artıyor.
� 24 Haziran'a yönelik öz 

eleştiri yapacak olursanız; 
teşkilat olarak eksi ve artı 
yönleriniz nelerdi?  

Teşkilatlar uzun süre 
atıl kaldı. Geçtiğimiz 4 
yılda çok sıkıntılı bir süreç 
yaşandı. Uzun süre görevde 
kalanlar tembelleşiyor. 6 ay 
önce teşkilatın yapısında 
değişiklik yapsaydık, şimdi 
4-4 milletevekili değil de 5-5 
milletvekili çıkarabilirdik. 
Geçmişte yaptığımız hataları 
telafi  ediyoruz. .

Başarı hususuna gelirsek; 
İl yönetimi oluştururken 
belkide yüzde 80'i yeni 
arkadaşlardı. Beklediğimin 
çok üzerinde bir performans 
sergilediler. İnanılmaz bir 
motivasyonla bu seçim 
sürecinde görevli oldukları 
ilçeden hiç ayrılmadılar. Tam 
o enerjiyi, hızımızı yakaladık 
seçim bitti.

� Yerel seçimlerde de 
Cumhur İttifakı devam 
edecek mi?

Etmemesi için bir sebep 
yok, edebilir de bence. Buna 
genel merkezlerin bakışı 
çok önemli. Her ilin kendine 
göre bir stratejisi, her ilçenin 
kendine göre bir yapısı var. 

CHP – DENİZ YÜCEL: 
KİMİN ADAY OLDUĞU 
ÖNEMLİ DEĞİL

� Yerelde kalkınmanın 
önemli ilçelerinden Bayındır'da, 
AK Parti'nin gerisinde kalmanın 
sebebi, sizce ne olabilir?

Bu seçim geçmişte bir örneği 
olmayan bir seçim. Seçim 
kararının alınması ve sonraki 
seçim süreci dikkate alındığında, 
iktidarın tüm kamu kaynak-
larını, medya gücünü, tamamen 
kendi lehine kullandığı bir şeçim 
yaşadık. Eşit şartlar altında ger-
çekleştirilen bir seçim değildi.  

Geçmişte Bayındır, hep 
merkez sağ partilerin seçim 
kazandığı 
bir ilçemiz. 
2014’te  CHP 
ilk kez Ufuk 
Sesli ile 
orada seçim 
kazandı ve o 
günden beri 
belediyecilik 
en iyi şekilde 
uygulanıyor. 
Bayındır'da 
CHP'nin AK Parti'nin gerisinde 
kalmasının en büyük sebebi, 
seçimin eşit ve adil koşullarda 
yapılmamasıdır. 

� Tire'deki düşüşü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Burada bir başarı ya da 
başarısızlık aramak doğru değil. 
Sayın Muharrem İnce'nin aldığı 
oy oranına baktığımızda, Tire'de 
İnce'nin oy oranlarında artış 
olduğunu görülecektir. Eğer 
yapılan bir eksik, bir hata varsa 
bunları gideririz. 

� CHP, yerel seçimde aday-
larını nasıl belirleyecek?

Seçim takvimi önümüze 
geldiğinde, bu konuda par-
timizin yetkili organları karar 
verecektir. Elbette bir yöntem 
belli bir seçim bölgesinde 
olumlu sonuçlar verebilecekken, 
başka yerde olumlu sonuçlar 
vermeyebilir. Bizim için önemli 
olan kimin aday olduğu ya da 
kimin seçildiği değil,  partim-
izin başarılı olması ve seçimleri 
kazanmaktır. 
"İYİ Parti, her partiden oy aldı" 

� Foça'da yüzde 13, Dikili'de 
yüzde 7, Çeşme'de yüzde 5, 
Urla'da yüzde 6, Seferihisar'da 
yüzde 3, Aliağa'da yüzde 5 oy 
kaybı var. Sizce CHP, neden  
buralarda kan kaybetti?

Türkiye genelinde de par-
timizin bir miktar oyunun 
düştüğünü gözlemliyoruz. 
Bunu bir kan kaybı olarak 
nitelendirmek doğru değil. Başta 
da belirttiğim gibi, bu seçim 
farklı bir seçim. Bir de İYİ Parti 
faktörü var. İYİ Parti, hemen 
hemen her siyasi partiden bir 
miktar oy aldığını görüyoruz. 

� Millet İttifakı, yerelde 
tekrar hayata geçer mi? 

Biz daha önce şunu söyledik; 
demokrasi kaygısı olan, Cum-
huriyet kaygısı olan, özgürlük 
kaygısı olan, hukukun üstünlüğü 
kaygısı olan her siyasi partiyle 
ve siyasi oluşumla dayanışma 
halinde olabiliriz. Zamanı 
geldiğinde bunun da karar verile-
cektir.
İYİ PARTİ – KORAY ÜKÜNÇ: 
YERELDE PARTİ DIŞI ADAY 
GÖSTEREBİLİRİZ

� İYİ Parti’nin yerelde aday 
belirleme stratejisi nasıl olacak?

Öncelikle, kendi ilçelerinde 
kesinlikle tanınan, tanınmaktan 
öte sevilen, bu işi yapabilecek 
liyakatta olan insanlarla mutlaka 
seçimlere gideceğimiz kesin. 
Bununla alakalı mutlaka ilçelerde 
bir komisyon oluşturacağız. 
Örneğin; bir ilçede ‘belediye 
başkanı olursa ciddi katkısı 
olur’ dedikleri biri varsa ve bu 
arkadaşımız partide değilse, mut-
laka gidip görüşeceğiz. 

� Yerel seçimlere giderken, İYİ 
Parti’nin 24 
Haziran’dan 
alması 
gereken en 
büyük ders 
ne oldu?  

Teşkil-
atımızla 
yaptığımız 
görüşmeler 
neticesinde, 
ilçe başkanları ithal adayların çok 
şey getirmediğini düşünüyor. 
Teşkilat içerisinde, CHP ile olan 
ittifakımızın bize yeterli bir katkı 
sağlanmadığı düşünülüyor.

� Tire’de yüzde 20’ye yakın 
bir oy oranı var. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 

Tire’nin her zaman demokrat 
bir yapısı vardır. İYİ Parti’yi 
merkez sağ bir alternatif olarak 
gördüğünü düşünüyorum. 
İzmir’in 30 ilçesinin içinde en de-
mokrat merkez sağa yakın ilçeler-
den biridir. Halk da bize, ‘Evet, 
siz merkez sağ parti olmalısınız’ 
mesajını veriyor.

“Sadece sosyal   
medyada vardık”  

� 24 Haziran’da bir hayal 
kırıklığı yaşandı mı? Çünkü 
çıtanız yüksekti...  

Çıtamız çok yüksekti bu 
doğru. Partimiz ilk kurul-
duğunda gerçekten ciddi rüzgar 
yakalamıştı. Ama, seçimin sağ-sol 
maçına çevrilmesi, belki de en 
büyük zararı İYİ Parti’ye verdi. 
Buna karşı koyabileceğimiz argü-
manlar da yoktu elimizde. Yani 
sosyal medyadan başka var olab-
ildiğimiz hiçbir yer yoktu. Eşit 
şartlarda yarışmadık. Bir hayal 
kırıklığı olarak görmüyorum. 
Yüzde 11’i geçtik İzmir’de...   

OY ORANLARINDAKİ MAKASIN DARALMASI, FARKLI ŞEKİLDE YORUMLANDI
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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.
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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

� Seçim�sonrasında�döviz�kurunda�değişiklik�bekliyor
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.

� Ekonomi�ve�ihracatta
eğitim�çok�önemli�ama�eğitim
kalitemiz�düşüyor.�Ne�söyleye-
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”

Burak 
Cilasun

Jak 
Eskinazi
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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! 

Hamza 
Dağ

CANSU TEMİR
cansu.temir@kanalben.com
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Türkiye, 2023 hede-
fl eri doğrultusunda her 
sektörde ihracatını art-
tırmak için çalışmalarını 
sürdürüyor. Endüstriyel 
ürünlerin yanında ihra-
cat payı daha küçük olan 
hayvansal mamüllerde de 
ciddi bir hareketlilik söz 
konusu. Ege Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçılar Birliği Başkanı 
Bedri Girit, sektörel konu-
lara ilişkin önemli değer-
lendirmelerde bulundu. 
Girit, “İhracat devlet politi-
kası olmak zorunda. Türki-
ye’nin cari açığını kapatan, 
dünyada tanıtımı sağlayan 
en önemli enstrümanlardan 
biri ihracat. Tüm kurum 
ve kuruluşlardan ihracata 
pozitif ayrımcılık bekli-
yoruz” diye konuştu.

“İzmir ve Ege, sektörde 
iyi durumda”

Sektöre ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan 
Girit, “İzmir ve Ege yumur-
ta sektöründe çok iyi bir 
konumda. Türkiye’nin bu 
alandaki üretiminin yüzde 
20-25’i burada yapılıyor. Bu 
bölgedeki fi rmalarımızın 
diğer bölgelere göre daha 
modern ve ihracat odak-

lı olduğunu 
söyleyebiliriz. 
2023 hedefl eri 
oldukça uzun 
soluklu hedefl er 
olmakla birlikte 
geçtiğimiz Mayıs 
ayında ilk defa 
birlik olarak gururla 
söylüyorum ki 1 milyar 
dolarlık ihracatı geçmiş 
durumdayız. Tarımda, hay-
vancılıkta böyle bir rakamı 

yakalamak gerçekten çok 
önemli bir başarı” dedi. 
“Bizde OSB 
imkansız, çünkü...”

Tarım OSB için 
atılan adımları olumlu 
bulduğunu söyleyen Girit, 
hayvancılıktaysa bunun 
tam tersi olarak üretim te-
sislerinin birbirinden uzak-
laşması gerektiğinin altını 
çizdi. Girit, “Biz tesisler-
imizi insanlardan ve diğer 
tesislerden uzaklaştırmaya 
gayret ediyoruz. Zaten 
bakanlığın da çok yakın te-
sislere biogüvenlik nedeni-
yle izin vermemesi gereki-
yor. Örneğin bir yerde kuş 
gribi olduğu zaman etrafın-
da 3 kilometre çaplı alanda-
ki tüm kanatlılar itlaf edilir 
ve 10 kilometre çapındaki 

alanda 
da 

koruma alanı oluşturulur. 
Bu nedenle birbirimizden 
uzak durmamız şart. Tabii 
işleme tesisleri için hamlel-
er yapabilir. O daha uygun 
olur” şeklinde konuştu.
“Libya’ya yeniden   
yumurta gönderiyoruz”

Yeni pazarlara ilişkin 
değerlendirmelerde bulu-
nan Bedri Girit, “Yönetim 
kurulu olarak ana görevler-
imizden biri de yeni pazar 
araştırmaları yapmak. 
Mesela kanatlı ihracatının 
büyük çoğunluğu Irak’a 
yapılıyor. Bu doğru bir 
pazarlama değil tabii. Me-
sela pazarlarımıza Japon-
ya’yı ekledik. Bununla 
birlikte Suudi Arabistan’a 
ihracat oranımız düşünce, 
bunun nedenini araştırıp 
çözümü için çalışmak yine 
bizim görevimiz oldu. 
Bizim ürünlerimizin raf 
ömrü kısa olduğundan 

komşularımız ve yakın 
çevremizdeki ülkel-

erle ilişkileri 
çok önem-

siyoruz. 

Örneğin Libya’ya yeniden 
yumurta göndermeye 
başladık. Bununla birlikte 
ülkelerle zaman zaman 
ticari ve siyasi problemler 
olabiliyor. Her şeye rağmen 
bizim görevimiz yeni 
pazarlar bulup, mevcut 
pazarlardaki gücümüzü 
artırmak.  
“Bakanların   
Egeli olması, bizi   
heyecanlandırdı”

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin İzmir-
li, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın Manisa Demircili 
olmasından dolayı 
Egeli ihracatçılar olar-
ak geleceğe dair umut-
larında daha da heye-
canlandıklarını dile 
getiren Bedri Girit, “Her 
iki bakanımızın da Ege’den 
olmasına son derece sevin-
dik ve gurur duyduk. 
Bununla birlikte sektör 
adına bir şey söylemek 
içinse performans anlamın-
da daha erken. Yine de 
çok heyecanlıyız. Tarım 
Bakanımız sektörden 
gelen bir isim. Ticaret 
Bakanımızın da Egeli ol-
masından dolayı Ege ihra-

catına pozitif katkısı ol-
acağına inanıyoruz.” 

ifadelerini kul-
landı. 

Ege Su Ürünleri 
ve Hayvansal 
Mamuller İhra-
catçılar Birliği 
Başkanı Bedri 
Girit, “Bugün 
sektörün Egeli 
temsilcileri olarak 
1 milyar dolarlık 
ihracat sınırını 
aştık” dedi

lı olduğunu 
söyleyebiliriz. 
2023 hedefl eri 
oldukça uzun 
soluklu hedefl er 
olmakla birlikte 
geçtiğimiz Mayıs 
ayında ilk defa 
birlik olarak gururla 
söylüyorum ki 1 milyar 
dolarlık ihracatı geçmiş 
durumdayız. Tarımda, hay-
vancılıkta böyle bir rakamı 

da 3 kilometre çaplı alanda-
ki tüm kanatlılar itlaf edilir 
ve 10 kilometre çapındaki 

alanda 
da 

ihracat oranımız düşünce, 
bunun nedenini araştırıp 
çözümü için çalışmak yine 
bizim görevimiz oldu. 
Bizim ürünlerimizin raf 
ömrü kısa olduğundan 

komşularımız ve yakın 
çevremizdeki ülkel-

erle ilişkileri 
çok önem-

siyoruz. 

larında daha da heye-
canlandıklarını dile 
getiren Bedri Girit, “Her 
iki bakanımızın da Ege’den 
olmasına son derece sevin-
dik ve gurur duyduk. 
Bununla birlikte sektör 
adına bir şey söylemek 
içinse performans anlamın-
da daha erken. Yine de 
çok heyecanlıyız. Tarım 
Bakanımız sektörden 
gelen bir isim. Ticaret 
Bakanımızın da Egeli ol-
masından dolayı Ege ihra-

catına pozitif katkısı ol-
acağına inanıyoruz.” 

ifadelerini kul-
landı. 

13

İHRACATTA 1 MİLYAR 
DOLAR SINIRINI AŞTIK

Bedri 
Girit

Burak 
Cilasun
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İzmir sanayisi, bugün tam 
13 organize sanayi bölgesi 
ve 2 serbest bölgesiyle bir 

üretim merkezi görüntüsü 
çiziyor. Kentte üretim her 
ne kadar nitelik ve nicelik 
bakımından diğer illere naz-
aran yüksek olsa da, ortada 
aşılamamış bir markalaşma 
sorunu var. Üretimde yeri 
olan İzmir'in, markalaşmada 
da yerinin büyük olmasıysa 
kenti bugün birkaç adım 
ileri taşıyacak bir durum. 
Bu durumu düzeltmek için 
gerekenleri konuştuk… 

Prof. Dr. Coşkun 
Küçüközmen: 
Markalaşma, kent 
kimliğiyle başlamalı

Konunun uzman-
larından olan Ekonomi 
Üniversitesi'nden Prof. 
Dr. Coşkun Küçüköz-
men, İzmir'in markalaşma 
potansiyeli taşıyan birçok 
ürünü olduğunu dile getirdi. 
İzmir'in incir, üzüm, şarap 
gibi uluslararası arenada 
ses getirebilecek ürünlere 

sahip olduğunun altını çizen 
Küçüközmen, “İzmir'in 
markalaşmaya, kent kim-
liğiyle başlaması gerek-
mektedir. Kent kimliği de 
kültürel ve sanatsal nitelik 
barındıran yapılardan geçer. 

Örneğin Avustralya'nın 
Sidney Kenti, tüm dünya 
tarafından opera binasıyla 
anılır. Keza İspanya'da 
Bilboa, yine Guggenheim 
Müzesi ile dünyaca üne 
kavuşmuştur. 

Bu noktada İzmir'in de 
öncelikle kente kimlik olacak 
bir yapıya ihtiyacı var. 

Eğer İzmir, kent olarak 
bir marka olmayı başarırsa, 
İzmir'de üretilecek ürünler 
de kentin adıyla dünyaya 
pazarlanır ve küresel bir 
marka haline gelir” dedi.

“Yabancı 
yatırımcı dostu”

Sanayide markalaşma için 
iki önemli husus olduğunu 
belirten Prof. Dr. Küçüköz-
men, şöyle devam etti: “Biri 
planlama, diğeri profesy-
onel yönetim. Eğer kentteki 
sanayi kuruluşları profesy-
onellerce yönetilirse; kısa, 
orta ve uzun vade hedefl er-
ine bir o kadar çabuk ulaşır. 
Firmalarımız, risk yöne-
timini bir teferruat değil, 
zaruret olarak bakabilmeli. 
Ayrıca yabancı yatırımcı 
dostu olmak gerekiyor. Tur-
izmde ve sanayi yatırımında, 
bürokratik sıkıntı olmaması 
lazım. Zira ürün olarak da, 
doğal kaynak olarak da 
potansiyelimiz yüksek.”

Kemal Çolakoğlu: 
Teknoparklar 
çok önemli

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın geçmiş dönem 
başkanlarından olan 
Kemal Çolakoğlu, kentteki 
uluslararası markalaş-
manın en önemli adımının, 
üniversite ve sanayi 
işbirliğinden geçtiğini, 
bununsa ne yazık ki 
geç başladığını söyledi. 
Çolakoğlu, “EBSO’da uzun 

yıllar başkanlık yaptım. 
Üniversite ve sanayici 
işbirliği için çalışmalar 
yaptık. İtiraf etmeliyim ki 
çok başarılı olamadık. Bunu 
25-30 yıl önce becerebilsey-
dik, bugün kurulan tekno-
parkları o zaman kurmuş 
olsaydık, o zaman yalnız 
İzmir ve Ege'nin değil, 
Türkiye'nin markalaşması 
konusunda çok büyük ham-
leler yapardık.  Dünyada bu 
işlerin çıkış noktaları tekno-
parklar oluyor. Girişimcilik, 
araştırmacılık hep buralarda 
yapılıyor. Biz bu konuda 
çok geç kaldık. Şimdi bütün 
üniversitelerimizin bir 
teknopark oluşumu var. Ben 
bu teknoparkların sanay-
iyle işbirliğinin devamında 
İzmir'in kendi evrensel 
markalarını oluşturabile-
ceğine inanıyorum” dedi.
Prof. Dr. Yaşar Uysal: 
Önce karar vermeliyiz 

İzmir'in tanınmış iktisa-
tçılarından Prof. Dr. Yaşar 
Uysal, sorunun çözümünün 
üç ayaklı olduğunu be-
lirtirken, kentin önce-
likle hangi alanda marka 
olacağına karar vermesi 
gerektiğini söyledi. Uysal, 
“İzmir, sahip olduğu hinter-
lant itibariyle üzümünü, in-
cirini, pamuğunu satabilmiş 
bir kent. Kentten bir marka 
çıkabilmesi için hangi alanda 
marka olacağımıza karar 

vermeliyiz. Tarımda mı, 
bilişimde mi marka olacağız? 
Bu konuda üniversiteler 
ve sanayinin daha fazla 
işbirliği yapması, ortaokul 
ve liselerde özel yeteneklere 
sahip çocukların keşfedilerek 
sanayicilerce burslu olarak 
okutulması ve inovasyon 
merkezlerinde değerlendir-
ilmesi lazım” dedi.
‘Hayal gücü’ vurgusu

Teknoparkların yeterince 
etkin olamadığını belirten 
Prof. Dr. Uysal, “Sanayici, 
üniversite ve özel yetenekli 
çocukları bir araya getirmek 
lazım. Sanayici inovasyon 
istiyor. Bunu yapacak 
yeteneğe sahip insanlar 
yoksa, nasıl olacak bu iş? Bir 
ülkenin en büyük ekonomik 
gücü nedir biliyor musunuz? 
Gençlerinin hayal gücüdür. 
Bundan daha büyük bir 
güç yok. Hayal gücü olan, 
inovatif gücü olan bu çocuk-
ları iyi değerlendirmemiz 
şart” ifadesini kullandı. 

Potansiyel çok, marka yok! 
Türkiye'nin kültür ve sanayi kenti İzmir’e, yerel ve ulusal markalaşma artık yetmiyor… Peki, üretilen birçok 

zirai ve sınai ürününe rağmen, Ege’nin incisini uluslararası bir marka haline getirmek için ne gerekiyor?zirai ve sınai ürününe rağmen, Ege’nin incisini uluslararası bir marka haline getirmek için ne gerekiyor?

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com
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BEN Haberciler, hepin-
ize Temmuz ayından 
sıcacık bir merhaba! 
Sağlıklı beslenmek için 
dönüşümü mutfakta 
yapmamız gerektiğini 
hep anlatırım bilirsiniz. 
Yeni bilgilere ve tatlara, 
hem beynimizin hem 
mutfağımızın açık olması 
gerekir. 

Fakat son yıllarda 
biliyorsunuz hepimiz en 
doğru beslenmenin protein 
ağırlıklı, karbonhidratsız 
ve meyvesiz beslenme 
modeli olduğuna dair 
yoğun bir yönlendirmeye 
maruz kaldık. Kar-
bonhidratsız beslenme 
ve doymuş yağ, tüm 
hayvansal gıdalar en iyisi, 
diğer besin grupları kilo 
ve sağlık yönetiminde en 
kötüsü diye algılatıldı.

Halbuki biz beslenme 
uzmanları proteinin 
önemi kadar meyveler, 
doğru tahıllar, kuru bak-
lagiller ve doymamış 
yağların önemini de çok 
iyi bildiğimiz için kilo ve 
sağlık açısından en doğru 
yaklaşımın kişiye özel 
denge odaklı bir sistem ol-
ması gerektiği konusunda 
ısrarcı olduk ve sizi hep 
uyardık.

Bugün aşırı hayvansal 
kaynaklı beslenmenin bir 
de genetik eğilimleriniz 

var ise gut, kalp damar 
hastalığı hatta diyabet 
ve kansere sebep old-
uğunu biliyoruz. O zaman 
hayatınıza sebze, meyve, 
kuru baklagiller, koyu 
yeşiller ve kuruyemişlerle 
beraber, doğru tahılları 
katmanız için teff tohu-
mu ve siyez buğdayı ile 
tanışmanızın zamanı geldi.

NEDİR BU TEFF 
TOHUMU VE 
SİYEZ BUĞDAYI… 

Yurt dışında taf ya da 

khakshir ismi ile anılan 
teff, minik taneli, protein 
değeri oldukça yüksek, 
gluten içermeyen kırmızı, 
kahverengi ve beyaz ol-
mak üzere 3 farklı çeşidi 
bulunan, tadı kestane 
veya fındığı anımsatan, 
besin değeri yeni yeni 
farkedilmiş bir tahıldır.

Teff, en çok un formu 
veya haşlanmış şekliyle 
kullanılır. Demir ve lif 
oranı oldukça yüksek bir 
besindir. Kalsiyum ve 
proteinden zengin, özel-

likle et ve süt ürünlerinin 
tüketiminden uzak duran 
vejetaryenler için ide-
al bir yiyecektir. İçinde 
barındırdığı bol miktarda 
kalsiyum ile kemik ve 
diş gelişiminin yanı sıra 
saçlara da oldukça iyi 
gelen bu tahıl türünün 
sindirimi çok kolaydır. 

Magnezyum, fosfor, 
C vitamini ve B3 vita-
mininden de zengindir. 
Lif açısından yüksek bir 
içeriğe sahip olduğu için 
kan şekerini dengeleyici 

ve tok tutucu özelliktedir. 
Gelişim dönemindeki 
çocuklar, vejeteryanlar ve 
şeker hastaları için tam 
anlamıyla doğru bir tahıl 
diyebiliriz. 

Sağlığa 
faydaları neler? 

� Metabolizmayı hı-
zlandırır
� Bağırsak hareketlerini 
destekler
� Kan şekerini dengele-
meye yardımcıdır
� Kalp hastalıklarına 

karşı korur
� Antioksidan içeriği 
sayesinde kansere karşı 
koruyucudur
� Kan yapımını destekler
� Kemik ve dişleri 
güçlendirir
� Tok tutucudur 
� Kilo vermeyi destekler

Siyez buğdayı

Siyez buğdayı kendine 
has özellikleri olan ge-
netiği değiştirilmemiş 
bir türdür. Modern 
buğday 48 kromozama 
dönüştürülmüşken hala 
14 kromozomlu olan 
daha sağlıklı buğday 
türüdür. Biyolojik özel-
likleri de diğer buğday 
türlerine göre farklılık 
gösterir. Modern buğ-
daya göre daha yağlıdır, 
gluten oranı düşük lutein 
oranı çok fazladır. Lif 
açısından daha zengin 
ve glisemik indeksi daha 
düşüktür. 

İçeriğinde, E vitamini, 
B kompleks vitamin-
leri, K vitamini bulunur.
Vitamin mineral bağlayıcı 
Fitik asit bileşeni daha 
azdır.
Buğdayın yerine...  

Buğday ve buğday 
unu hayatınızda var ise 
yani ekmek, bulgur gibi 
yiyecekler tüketiyor veya 
kurabiye ve hamur işi 
gibi yiyecekler yapıyor-
sanız, siyez buğdayını 
tanımanızda fayda var 
derim.

Geçmişin ve geleceğin
tahılı: Teff ve siyez 

TEFF TOHUMU BESİN DEĞERLERİ 

Enerji ve besin öğeleri 100 g için

Enerji 
334.4 kcal 

Yağ 
2.1 g

Doymuş Yağ 
0.7 g

Tekli doymamış yağ (g) 0.7 g

Çoklu doymamış yağ (g) 0.7 g

Karbonhidrat 
65.4

Lif 
7.9 g

Protein 
12.3 g

Sodyum 
10 mg

Vitamin B1 
0.51 mg

Vitamin B2 
0.1 mg

Vitamin B3 
0.80 mg

Vitamin C 
0.25  mg

Kalsiyum 
167 mg

Magnezyum 
194 mg

Fosfor 
403 mg

Demir 
5.7mg

tahılı: Teff ve siyez 
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Kalbinizle en son ne zaman iletişime 
geçtiniz? Bu sorunun yanıtını kolayca 
veremediyseniz, siz de kalbiyle bağlantısını 

yitirenlerden misiniz? Kalbimiz bize sunulan en 
değerli armağanımız. Onunla neler mümkün 
biliyor musunuz? Gelin birlikte hatırlayalım…

� � �
Kalp, sadece kan pompalayan bir organ 

değil gerçek bir ilham kaynağı olarak yar-
atıcılığımızın muazzam gücüyle sevgiyi üretme ve 
dağıtma merkezimizdir. Atalarımız bu bilgilerin 
farkındaydı. Büyükannem daima çocukluğumda, 
“Kızım kalbinin sesini dinle. Korktuğun zaman 
kalbinin nuru, içine ferahlık verir unutma'' derdi.

Kalbin önemini çağlar boyu sayısız düşünür, 
yazar, bilim adamı, felsefeci farklı zaman dilimler-
inde vurgulamıştır. 

� � �
Birkaç örnek vermek gerekirse…
“Tek kalıcı güzellik, kalbin güzelliğidir” 

(Rumi) 
“En kötü hapishane, kapalı bir kalp olurdu” 

(Papa 2.John Paul)
“Nereye giderseniz gidin, tüm kalbinizle 

gidin” (Konfüçyus)
Kalbimizle iletişime geçtiğimizde, kalbim-

izi genişletip içine daha çok sevgiyi alabilecek 
potansiyellerimizi fark edip; önce kendimizi, sonra 
sevdiklerimizi, sonra da dünyayı şifalandırabiliriz.

Bilim adamları da son yıllarda yaptıkları 
çalışmalarda kalbin titreşimlerinin, beynin 
titreşimlerinden çok daha güçlü olduğuyla ilgili 
çalışmalar yapıyor. Yani kalbimizi hatırlamak için 
çok fazla kaynak ve destek var.

Düzenli meditasyon ve nefes çalışması hem 
zihnimizi, hem de bedenimizi sakinleştirir. 

� � �
Kısacası; zaman kalbimizle buluşma ve 

kucaklaşma zamanı. Zaman, birbirimizi motive 
etme zamanı. Zaman kalbimizi hatırlayıp, içindeki 
şefkati ve merhameti paylaşma zamanı.

Hadi o zaman! Siz de birlik bilincine ve 
kendinize katkıda bulunmak için yüreğinizin 
ışığını parlatın ve ne dilerseniz onu yaratın.

Evlilik danışanlarımla sıklıkla paylaştığım, 
20 yıl önce yaşadığım bir anım vardır... 

Can-Eşim’le işten eve yorgun 
dönüşlerde, arabaya binerken önce çantamı 
koltuğa koyar, sonra ben yerleşirdim.  
Arabayı çalıştırmak üzere yerini alan Can-Eşim, 
el freni ve vitesin üzerine gelen çantamın sapıyla 
boğuşurken, “Çantanı neden buraya koyuyorsun, 
arabayı çalıştıramıyorum” diyerek beni uyarırdı.

Kullanılan dil “Sen” dili olunca, insan suçlan-
manın getirdiği psikolojiyle yaptığı hatayı görme 
ve onu düzeltme becerisini geliştiremiyor. 

Yine aynı olayın tekrarlandığı bir iş çıkışında, 
eleştiri oklarının savunma kalkanımı açıp, karşı 
oklar yollamak yerine yana çekilerek boşa git-
mesini sağlamayı denedim. Ve; Can-Eşim’e, “Bu 
benim çantam. İyi ki var dimi? Ben de iyi ki 
varım,  ya olmasaydım” diyerek gülümsedim. 

Bir anlık sessizlikten sonra Can-Eşim, bana 
sevgiyle baktı, “İyi ki varsın” dedi.

O gün yaptığımız hatayı görme becerisine 
ulaştık, bir daha bu ve buna benzer basit konular 
için asla birbirimizi üzmedik. 

� � �
Severek evlenmiş, 18 yıl sonra şiddetli geçim-

sizlik nedeniyle boşanmaya karar vermiş ve iki 
çocuğa sahip bir çiftle görüşme sırasında, eşlerin 
yaptıkları hataları göremediklerini ve neden bu 
kadar kavga ettiklerinin farkına varamadıklarını 
gördüm. 

Ufak dokunuşların her türlü ilişkide değişik-
liklere neden olabileceğini anlatıp, suçlayıcı bir 
dil olan “Sen” dilinin yanlışlığına değinirken, 
doğru iletişimin kendimizi anlatan “Ben” 
dilinden geçtiğini konuştuk. 

Arkasından, ufak dokunuşlara örnek olarak 
Can-Eşim’le yaşadığım bu anıyı anlatırken 
erkeğin farkına varmadan kadının çantasını 
kucağına aldığına ve çiftin bu olayla birlikte duy-
gulu anlar yaşadığına tanıklık ettim. 

Gelirken stres yüklü aile, giderken sevgi yu-
mağına dönüşmüştü. 

Sevgiyi güzel kullanmanın gücünü siz de 
yaşamak istemez misiniz? 

Kalbimizle buluşma
zamanı geldi

YELDA ÇETİNER
yeldacetiner@hotmail.com

Sevgiyi güzel
kullanmanın gücü

� AYSEL KAYARDI

Doğal yaşam önce-
likle gıda ürün-
lerinde başladı... 

Birçok gıda ürününü  
‘organik’ tercih eden 
tüketiciler, bunun 
yanında kişisel bakım ve 
temizlik ürünlerinde de 
doğallığa yöneldi. 
Çağımızın 
kabusu 'kanser'

İnsanları doğal yaşa-
ma yönelten en önemli 
tetikleyici, kanser hast-
alığı oldu. Uzmanlar 
araştırmaları sonucunda 
kişisel bakım ve temizlik 
ürünlerinin içinde yer 
alan SLS, SLES, paraben, 
tuz, boya, parfüm, Citric 
Acid (E330), Sodium 
Citrate (E331) gibi birçok 
maddenin kansere yol 
açtığını ortaya 
koydu. 
Sağlığı-
na dikkat 
eden bilinçli 
insanlar, 
yapılan bu 
araştırmaları 
göz önünde 

bulundurarak farklı 
yaşam akımları oluştur-
du. No poo (Şampuansız 
yaşam), minimalist 
yaşam, sıfır atık gibi hem 
doğaya yönelen, hem 
de doğaya zarar verme-
meyi ilke edinen yaşam 
akımları şu sıralarda çok 
revaçta. 
Nasıl hijyen 
sağlanır?

Herkesin aklına tem-
izlik deyince ilk olarak, 
köpük, ferah kokular, bol 
bol çamaşır 
suyu 
gibi 
şeyler 
gelir. 
Peki 
bu 
ürün-
ler 

ol-

madan nasıl temiz 
olacağız?  

Saçlar için: Birden 
fazla yöntem vardır. İlki 
doğal zeytinyağı sabunu 
ile yıkamak. İkincisi 
lavanta, üçüncüsü ise 
yumurta akı ve sirkedir. 

Koltuk altı ter kok-
usu için: Bir parça 
karbonatı bir-iki damla 
su ile nemlendirerek 
koltuk altlarınıza yedi-
rin. Alüminyum içeren 
ve meme kanserine dahi 
neden olan koltuk altı 

jellerini terket-
meniz için 

harika bir 
yöntem. 

Şampuan ve  
deterjan yok! 

Kimyasalların verdiği zarardan kurtulmak isteyen insanlar, yaşam 
şekillerini artık organikleştirdi. Yumurtadan domatese mutfakta 

tercih edilen bu ürünlere, gün geçtikçe yenileri ekleniyor… 

bol çamaşır jellerini terket-tetikleyici, kanser hast-
alığı oldu. Uzmanlar 
araştırmaları sonucunda 
kişisel bakım ve temizlik 
ürünlerinin içinde yer 
alan SLS, SLES, paraben, 
tuz, boya, parfüm, Citric 
Acid (E330), Sodium 
Citrate (E331) gibi birçok 
maddenin kansere yol 
açtığını ortaya 

araştırmaları 

bol çamaşır 
suyu 
gibi 
şeyler 
gelir. 
Peki 
bu 
ürün-
ler 

ol-

bol çamaşır 

şeyler 

ürün-

ol-

jellerini terket-
meniz için 

harika bir 
yöntem. 

ZUHAL KOÇKAR
zuhal@kut-si.com.tr

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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