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CEKIRGELERE
KAPTIRMAYALIM

İZMİR’DE, ASKERİ ARAZİLERİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

EBSO’nun eski Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce, “Askeri birliklerin kent dışına 
taşınması durumunda, buraları çekirge sürülerinden korumak gerekiyor” uyarısında bulundu

BÜYÜK TAARRUZ’UN
96. YIL DÖNÜMÜ!

TÜRK 
milleti, 30 

Ağus-
tos’un 
96. yıl 
dönü-

münde 
bir kez 

daha 
milli 

daya-
nışmanın 
önemini 
görüyor. 

Dün topla 
tüfekle ülke-

mize saldı-
ranlar, birlikten 

doğan güçle geri 
püskürtüldü. 
Bugün de bu 

ruhu koru-
mak, birinci 

vazifemiz. 
11’DE

Türkiye’nin 
Çeşme, Bodrum, 
Antalya gibi bir-
çok tatil bölgesi 

var. Moda da, bu 
tatil bölgelerine 
göre değişiklik 
gösteriyor. İşte 
bölgelere göre 

moda stilleri… 
SAYFA 2’DE

SAHİLE VURAN 
MODAYI

TAKİP EDİN! 

CİLT VE SAÇLARA
‘DOĞAL’ KORUMA

YAZ mevsimi tüm 
güzelliğinin yanında, 

riskleri de beraberinde 
getiriyor. Güneş ışın-

larına maruz kalan cilt 
ve saçlar için ‘doğal’ 

koruma mümkün. 
SAYFA 13’TE
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5 BİN YILLIK 
ŞİFA: 

AKUPUNKTUR

milleti, 30 

nışmanın 
önemini 
görüyor. 

Dün topla 
tüfekle ülke-

mize saldı-
ranlar, birlikten 

doğan güçle geri 
püskürtüldü. 
Bugün de bu 

ruhu koru-
mak, birinci 

vazifemiz. 
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KAPTIRMAYALIM

“Büyükşehir için en iyi 
aday Kocaoğlu’dur”

İZMİR'DE kurulu bir düzen var. Kuru-
lu düzenin başında da Büyükşehir Bele-
diyesi geliyor. Aziz Kocaoğlu, 15 yıldır bu 
koltukta oturuyor... EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

ORTAK KULLANIM ALANI 
KENTTE yaklaşık 100 bin 

dönümü bulan askeri alanların 
şehir dışına taşınması pro-
jesi, FETÖ ile mücadelede 
yol alınmasının ardından 
yeniden gündemde. Kent 
dinamikleri, İzmir’in kıy-
metli alanlarında bulunan 
askeri arazilerin 
kamusal kulla-
nımından yana 
görüş bildirdi.  

‘KENTE KAZANDIRILMALI’
TARKEM’İN yöneticisi 

Uğur Yüce, “Bu tür tesislerin 
artık kent sınırları içinde 

kalması son derece yanlış. 
Askerler bu arazileri 
boşalttığında, buraları 
çekirge sürülerinden 
korumak ve kente 

kazandırmak lazım” 
ifadesini kullandı. 
B. CİLASUN’UN 
HABERİ 7’DE

şehir dışına taşınması pro-
jesi, FETÖ ile mücadelede 
yol alınmasının ardından 
yeniden gündemde. Kent 
dinamikleri, İzmir’in kıy-
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“Nefes 
alacağımız 

yeşil alanlar 
olabilir”

KONUYU Meclis gündemine de 
taşıyan CHP’li Murat Bakan, “Ken-
tin nefes alacağı, yeşil alan olarak 
kullanılabilir” dedi. İZEKO Başkanı 
Mesut Güleroğlu da turizm vurgusu 
yaptı. İTB Başkanı Kestelli ise, “Ken-
tin akciğerleri” ifadesini kullandı.

Hedefimiz
kentimizi 

marka yapmak

ABD’NİN kur oyununu ve İzmir’de 
kurulacak OSB’leri değerlendiren İzmir 
Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, kenti 
ulusal ve uluslararası bir marka yapmak için 
çalıştıklarını belirtti. Kestelli, “Kentin tüm 
dinamikleriyle yakın mesai içindeyiz” dedi.  
CANSU TEMİR’İN HABERİ SAYFA 9’DA

Cazibesini her geçen gün 
artıran İzmir’de, köyler de 

değerlendi. Orta gelir bir 
İzmirlinin, bu köylerde ev 

alması imkansız gibi… 

İZMİR’İN KÖYLERİ
ATEŞ PAHASI OLDU

İZMİR'DE artan emlak fiyat-
ları, kent merkezi ve metropol 
ilçeler kadar kentin çeperindeki 
köyleri de etkiledi. Köylerde 
arazi fiyatları, son bir yılda yüzde 
25, son 4 yıldaysa yüzde 120 ora-
nında artış gösterdi. 6’DA

yeşil alanlar 
olabilir” yaptı. İTB Başkanı Kestelli ise, “Ken-

tin akciğerleri” ifadesini kullandı.

İzmir’de her ay 
43 bin kişi

icralık oluyor!
“Yerel seçimde
ittifak olursa...” 

“Dolar, önce
‘güven’ ister”

“Bakanımıza
açık mektuptur” 

24 Haziran’ın 
ardından, yerel 
seçimlerde olası 
ihtimal-
ler üze-
rinde 
duraca-
ğım. 

EKONOMİ 
kendi gündemi ile 
devam ediyor. İlk 
konu, 
şüp-
hesiz 
‘dolar’ 
oldu.

TURİZMDE, 
tanıtıma bir mil-
yar dolar ayıra-
bilirsek, 10 katını 
bir yıl 
içeri-
sinde 
geri 
kazanı-
rız.

Türkiye, 2018 yılı için koyduğu 40 milyon turist hedefini yakalamaya 
yakın ancak gelen turistin getirdiği döviz konusunda sıkıntılar sürüyor…

TURIST VAR DOVIZ YOK!
TURİZM tem-

silcileri, bu sezon 
40 milyon turist he-
defini yakalayacak-
larından umutlu… 
Ancak büyük bir 
sıkıntı var: Döviz. 
2015 yılında 36 mil-
yar dolar girdi elde 
eden turizm sektö-
rü, 2018 yılında bu 
rakamın gerisinde 
kalmanın endişesi-
ni taşıyor. 5’TE

Türkiye, 2018 yılı için koyduğu 40 milyon turist hedefini yakalamaya Türkiye, 2018 yılı için koyduğu 40 milyon turist hedefini yakalamaya 
yakın ancak gelen turistin getirdiği döviz konusunda sıkıntılar sürüyor…yakın ancak gelen turistin getirdiği döviz konusunda sıkıntılar sürüyor…

Dalyan 
Resort Spa
cennetten 
bir köşe 4’TE

H. Türkmen 11’de İ. Atilla Acar 6’da

Y. Okutur 4’te

12’DE

Uğur Yüce

SAYFA 10’DA

Işınsu 
Kestelli

Turizm sektörü, döviz konusunda 2019 yılından umutlu.
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Moda deyince, akla ilk 
gelen her zaman kadın-
lar oluyor. Kıyafetten 

ayakkabıya, çantadan takıya kadar 
birçok alanda moda akımını 
belirleyen kadınlar, özellikle yaz 
aylarında turizm bölgelerine ve 
mekanlara göre de çeşitli kom-
binler belirliyor. 

Modayı takip eden kadınla-
rın ilgisini çekebilecek, bölge-
lere göre moda stillerini şöyle 
sıralayalım… 

Bohem havası 
taşıyan Alaçatı stili

Çeşme'nin gözde ilçe-

lerinden Alaçatı, vatandaşların ilgi 
gösterdiği bölgelerden sadece biri… 
Alaçatı deyince, akla hemen beyaz ve 
mavi tonları geliyor ancak stil olarak 
daha hareketli ve çarpıcı kombinler 
göze çarpıyor.  

Arnavut kaldırımlar…
Alaçatı’da sandaletler, gladya-

tör sandaletler, spor ayakkabılar ve 
espadriller tercih ediliyor. Arnavut 
kaldırımlı yollarından dolayı, Alaça-
tı’da topuklu ayakkabı giymemenizi 
tavsiye ederim. Kıyafet stili olarak da; 
uçuş uçuş elbiseler, şortlar, kot şort, 
göbeği açık bluzlar, büstiyerler, bohem 
havasını yansıtan elbiseler Alaçatı 
stilini yansıtmakta. 

Bodrum’da beyazın 
hakimiyeti 

Bodrum denildiğinde, bölgeyle 
özdeşleşen beyaz renk modaya da yön 
veriyor… Bronz tende çok şık duran 
beyaz kıyafetler, bayanların Bodrum'a 
giderken en çok yanlarına almaları gere-
ken parçalar arasında bulunuyor. 

Taşlı sandaletler
Parmak arası şık terlikler, hasır 

dolgulu ayakkabılar, espadriller ve taşlı 
sandaletler, Bodrum stilini yansıtıyor. 
Kıyafet olarak ise; dökümlü, uçuşan ve 
dantelli beyaz elbiseler, kimono elbi-
seler, kısa şortlar, renkli bandanalar ve 
takılar, Bodrum 
stilini birebir tem-
sil ediyor. 

SAYFA 02
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Kıyıya vuran
moda stilleri! 

Turizm cenneti olan 

Türkiye’nin Çeşme, 

Bodrum, Antalya 

gibi birçok tatil böl-

gesi var. Moda da, 

elbette bu sahil şeri-

dine göre değişiklik 

gösteriyor

Antalya stili, rengarenk bir modaya sahip 
diyebiliriz. Belli bir renk kısıtlaması olmadan 
renklerin her tonunu burada görebilmeniz 
mümkün. 

Taşlı ve hasır sandaletlerle beraber dolgu 
topuk ayakkabılar ve parmak arası şık ter-
likler, Antalya stilinde ayakkabı modasının 
tam karşılığı olarak göze çarpıyor. 

Kıyafet stiline baktığımızda; neon 
renkler, mavinin her tonunu ve pastel 
tonları görebilirsiniz. Şeffaf, tül, nakış-
lı, dantel işlemeli pareolar, elbiseler ve 
kimonolar da Antalya stilinde dikkat 

çeken detaylar. 

Antalya’da renklere 
özgürlük var

seler, kısa şortlar, renkli bandanalar ve 
takılar, Bodrum 
stilini birebir tem-
sil ediyor. 

ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.alpaslan@kanalben.com
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“İzmir’de, CHP’ye
verilecek ders ertelendi” 

Kocaoğlu, olabilecek
EN IYI ADAYDIR

� İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener oldu, 
İzmir’den de üç isim Genel İdare Kurulu’na (GİK) girdi… 

Bana göre bu gelgitler Meral Akşener'e çok prestij 
kaybettirdi. Şahsen ben merkez sağı tekrar toplayacak, 
merkez sağda alternatif parti yeniden doğacak diye Meral 
Hanım'dan çok umutluydum. Türkiye'nin en büyük eksiği 
muhalefet. Partinin ilk kuruluşundaki ilgiyi, desteği ve 
teveccühü yeniden görebilmesi için Meral Hanım'ın çok 
çalışması lazım. 

Öte yandan Yıldırım Ulupınar, İYİ Parti için İzmir’de 
büyük bir şanstır, GİK’e girmesi de isabetli bir karar ancak 
Ulupınar’ın bu şehirde tek başına yapabileceği sınırlıdır. İYİ 
Parti, genel seçimlerde yüzde 10 aldı ama şu anda İzmir'de 
yüzde 10'u koruyor mu? Yerel seçimlerin, CHP ve AK Parti 
arasına geçeceği görünüyor.

� CHP İzmir, kurultay sürecinde bölündü. Adaylık süreci nasıl olur?  
İzmir'de kurulu bir düzen var. Kurulu düzenin başında da Büyükşehir 

Belediyesi geliyor. Aziz Kocaoğlu, 15 yıldır bu koltukta oturuyor. Şimdi 
bakıyoruz; CHP’de bu koltuğu kendine o kadar çok layık gören insan var 
ki... Bir kısım CHP'li, ittifaklar yapıp, CHP'ye çok zarar veriyor. Baktığınız 
zaman Aziz Bey, gerçek anlamda CHP'nin olabilecek en iyi adayıdır. 
Aziz Bey, “Ben adayım” dediği an, koltukta kalacaktır. Çünkü hiçbir 
genel başkan, İzmir’i kaybetmeyi göze alamaz. Şu an Kemal 
Kılıçdaroğlu ve ekibi, Kocaoğlu’nu o koltukta görmüyor. 
Ancak Kocaoğlu, kalmak isterse, Kılıçdaroğlu’nun gücü 
bunu engellemeye yetmez. Çünkü kritik seçim olacak, 
çok az oy farkıyla Büyükşehir Belediyesi’nin kaderi 
belirlenecek.  

� Bir önceki sayıda, AK Parti’nin Büyükşehir 
adayından bahsetmiştiniz. O aday, AK Parti’nin 
elini kuvvetlendirecek mi? 

Evet, çok merak eden oldu. AK Parti'nin İzmir'de 
aday göstereceği kişi, benim ismini vermediğim kişi 
olursa, İzmir çok farklı algılanmalara ve neticelere gebe 
bir şehir haline gelecek. Çünkü artık insanlar, CHP'nin iç 
kavgalarından bıktı. Bir de, birçok ilçe belediye başkan-
larından şikayetler var. Büyükşehir’den bahsediyorlar ama 
her zaman söylüyorum; Aziz Bey çok iyi bir tüccar ancak 
malını pazarlayamıyor. 

“Eğer bunlar yapılmasaydı…”
Bunu isteyenle istediği şekilde tartışmaya hazırım. 

Bugün İzmir trafi kte ve belli konularda sıkıntı çektiğini 
söylüyor. Eğer Aziz Bey, bu sıkıntıları yaşatmasaydı, belki 
3-5 sene sonra herkesin gözbebeği olarak gördüğü Çeşme 
de dahil, birçok yerde su ve altyapı sıkıntıları olacaktı. 
Aziz Bey çok sıkı bir şekilde toprak altına girmiştir ve 
kentin alt yapısını yapmaktadır. Özellikle kırsal alanda 
başarısı çok yüksektir. CHP'deki iç kavga, yerel seçimlere 
çok farklı bir şekilde yansıyacak. 

� Büyükşehir koltuğuna aday olan isimleri de 
açıklayalım isterseniz… 

Kamil Okyay Sındır, Tuncay Özkan, Hasan Karabağ ve 
Hüseyin Mutlu Akpınar ile Abdül Batur... İlçe başkanları 
şunu söylüyor, “Eğer Aziz Bey aday olmazsa, bir varız” di-
yorlar. Aziz Bey “Adayım” dediği zaman, bunların hiçbiri 
karşısına çıkamaz. “Aday değilim” derse de, bu isimler 
arasında yaşanacak kavganın, İzmir'e yansımasını da şu 
anda partiyi yönetenler düşünsün. 
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� CHP yönetimi, ısrarla kurultaya gitmek 
istemiyor. Bu durum İzmir’de, yerel seçime 
nasıl yansır?

Öncelikle, Türkiye’de yerel seçim ve 
genel seçimi birbirinden pek ayıramıyoruz. 
Dikkat edin, genel seçimlerde hep 
belediyeleri tartıştık. İzmirli seçmen, 24 Haz-
iran’da aslında CHP’ye büyük bir ders vere-
cekti ancak Muharrem İnce rüzgarı farklı es-
tiği için o ders ertelendi. Bir vatandaş olarak, 
bugün, “AK Parti ekonomik anlamda batıyor 

ve Türkiye’nin başından gidecek” demek, 
çok yanlış bir mantık. Dövizdeki yükseliş, 
dünya piyasasındaki petrolde yaşanan yük-
seliş… Böyle bir Türkiye yaşanırken, nasıl 
bir CHP var karşımızda? 

Türkiye’nin iç gündemini analiz 
edip, bunu vatandaşla, hükümetle pay-
laşıp, o konuda çözüm üretecek bir ana 
muhalefet partisine ihtiyaç var. CHP, bu 
görünümünden çok uzak. Böyle bir CHP’yi, 
yerel seçimde insanlar nasıl algılayacaklar…  

“Çeşme, Allah’a emanet 
belediyecilikle yönetiliyor”

� İzmir’in hatta Türkiye’nin gözbebeği Çeşme 
hakkında çeşitli söylentiler geliyor…

Çeşme eğer Büyükşehir sınırları içerisine girmeseydi, 
Faik Tütüncüoğlu'nu karanlıkta herkes değil mumla, 
el yordamıyla arardı. Çeşme, Allah’a emanet bir beledi-
yecilikle yönetiliyor. Alaçatı'dan örnek vereceğim. Yaz 
sezonu başında hatırlarsanız müzik desibeli konusunda 
sınırlama getirildi. Birçok mekân bunlara aykırı işletme 
yapıyor. Alaçatı'da oturanlar, şuanda orada oturdukları-
na pişman. Burada Çeşme Belediye Başkanı 
Muhittin Dalgıç'a şunu sormak lazım; 
‘Siz, yaz sezonu başında aldığınız 
kararı neden uygulamıyorsunuz?’ 
Geceleri dolaşan birçok arkadaşım 
var. Şöyle söylüyorlar; “Alaçatı’yı bu 
yıl olduğu kadar kalitesiz görmedik. 
İnsanların hiç bu kadar kazıklandığını 
bilmiyorduk ve insanlara bu kadar kötü 
davranıldığını hiç görmemiştik.” Baş-
ta Belediye Başkanı ve Çeşme sevenler, 
oturup düşünmeli. Yoksa eskiden 
tartışılan, “Alaçatı mı, Bod-
rum mu?” kavramında, artık 
Çeşme’yi kimse Bodrum’la 
mukayese edemeyecek hale 
gelir. 

yapıyor. Alaçatı'da oturanlar, şuanda orada oturdukları-
na pişman. Burada Çeşme Belediye Başkanı 
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ta Belediye Başkanı ve Çeşme sevenler, 
oturup düşünmeli. Yoksa eskiden 
tartışılan, “Alaçatı mı, Bod-
rum mu?” kavramında, artık 
Çeşme’yi kimse Bodrum’la 
mukayese edemeyecek hale 

“Akşener, prestij kaybetti”

Aziz Kocaoğlu

Muhittin Dalgıç

Meral Akşener
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Türkiye tarihi-kültürel 
değerleriyle, tarım-
sal çeşitliliğiyle, 

temiz denizleri, termal su 
kaynakları ve daha birçok 
çeşitliliğiyle dünyada eşi 
bulunmayan bir ülkedir. 

Ülkemiz son yıllarda çok 
zor günler geçirdi. Şimdi sıra 
yaraları sarmaya ve ekono-
mik atılımlar yapmaya geldi. 
Olağanüstü hâlin kalkması, 
Türkiye’nin Avrupa’ya karşı 
güvenli, huzurlu ve hukuk 
devleti olduğunun tüm 
sektörel kuruluşlarla birlikte 
anlatılması önemlidir.

� � �

Turizm, Türkiye’nin üç mil-
yon vasıfsız istihdamını ve cid-
di anlamda döviz cari açığını 
kapatmaktadır. Şayet tanıtıma 
bir milyar dolar ayırabilirsek, 
bu harcanan paranın on katı 
bir yıl içerisinde geri kazanı-
lır. Çünkü turizm, ithalatı ol-
mayan doğrudan döviz getiren 
bir sektördür. Tarihi-kültürel 
değerlerin ve tarım ürünleri-
nin ekonomiye kazandırıldığı 
en önemli sektör turizmdir.

Turizm sanayi sektörü 
son üç yılını döviz kredileri 
kullanarak ayakta kalmıştır. 
Kullanılan kredi borçları kur 
artışıyla bugün itibariyle iki 
katını geçmiş durumdadır. Bu 
borçların mutlaka yapılandı-
rılmalı ve rahatlatıcı çözümler 
bulunmalıdır. Aksi durumda 
turizmcinin beş ila sekiz yıl 
sadece bankalara borç ödemek 
için çalışması gerekecektir. Bu 
çok ciddi olumsuz gelişmedir. 
Turizmde borç yüküyle sarsıl-
mış olan sektör, kur artışının 

kullanılmış kredi yükünü 
kesinlikle kaldıramayacaktır.

� � �

Burada devletimize ve 
Turizm Bakanımıza önemli 
görevler düşmektedir. Dünya 
standartları üzerinde yeni 
beş yıldız ve butik otelleriyle 
gelir ve kalite sıralamasında 
zirveleri zorlayan turizmimiz, 
kur dalgalanmasına ve kredi 
ödemelerini yapma çabası için-
de olan sektör temsilcilerimiz 
kaos ortamına terk edilmeme-
lidir.

Turizm, sorunlarıyla birlik-
te, geleceği düşünülerek devlet 
yetkililerimizle stratejik plan 
ve programları yapılarak kul-
lanılan kredilerin düşük faizli 
borç ertelemeleriyle yeniden 
yapılandırma için uygun şart-
larla teşvik verilerek sorunlar 
çözümlenebilir.

2017 yılına baktığımızda 
Türkiye’nin kriz ortamında 
bankalar, tarihlerinde en 
yüksek kârlarını yapmışlardır. 
Öyleyse fedakârlık sırası 
bankalara gelmiştir. 2018, 
turizm sektörüne devletimizin 
ve bankaların destek olma 
yılıdır. Turizm sektörü ülkesi-
ne, yapılan desteği fazlasıyla 
ödeyecektir. 

Kültür ve Turizm Baka-
nımızın, sektörün içinden 
gelmesinin turizm sorunları ve 
çözümleri konularında uygu-
lanabilir kararlar alınarak, tu-
rizmde kaliteyi yükselteceğine 
inanıyoruz. Başarılar dileriz.

Not: Ülkemiz zor günler 
geçiriyor… Yapmamız gere-
ken, tek vücut olarak akılcı 
mücadele etmektir.

Kültür ve Turizm 
Bakanımıza mektup

YÜCEL OKUTUR

Yeni yerler keşfetmek, 
eşsiz deneyimler 
yaşamak ya da her şeyi 

bir kenara bırakarak huzur 
dolu bir atmosferin tadını 
çıkarmak… Dalyan Resort 
Spa ve Dalyan Resort Otel, 
konuklarına her zevk ve tarza 
hitap eden unutulmaz bir tatil 
vadediyor. 

Dalyan; Ege’nin her bir 
adımda bir başka güzelliğiyle 
görenleri büyüleyen onlarca 
güzel noktası arasından bile el 
değmemiş doğası, eşsiz renk 
ve kokuları, tarihi, kültürel 
mirası ve tertemiz havasıyla 
rahatça ayrışıp dikkat çek-
meyi başarıyor. Birbirinden 
farklı birçok güzelliği eşsiz 
bir harmoniyle binlerce yıldır 
bünyesinde yaşatıyor olması, 
Dalyan’ın bu denli özel olma-
sının en önemli nedeni.

Eşsiz bir tatil deneyimi
Dalyan Resort ve Dalyan 

Resort Spa, Çandır organik 
köyündeki organik bahçesiyle 
ve kanal kenarındaki tarihi 
Kaya Mezarları’na bakan 
konumuyla Köyceğiz Gölü’nü 

denize bağlayan nehir kenarın-
da masalsı bir tatil vaat ediyor. 
Dalyan Resort Spa, doğal yeşil-
lilerin içinde 42 odası, 200 kişi-
lik toplantı salonu ayrıca Türk 
hamamı, buhar odası, sauna ve 
kapalı havuz da içeren spa’sıy-
la misafirlerine masalsı bir tatil 
sunuyor. Dalyan Resort Otel 
ise, Dalyan’ın ilk ve tek Özel 
Belgeli oteli olup 16 standart, 
40 süit ve 2 vip oda olmak 

üzere 58 oda bulunmakta.

‘Organik’ bahçe 
Muğla’nın ilk organik köyü 

olan Çandır beldesi, Kaunos 
tarihi kenti, göl ve denizin bu-
luştuğu ormanlarla kaplı doğa 
harikası bir yer… Bu köyde 
Dalyan Resort Otel’e ait 40 
dönüm özel organik bahçe bu-
lunmakta. 2 bin 500 ağacı olan 
bahçede, narenciyenin her 

türü ile antik 400 yıllık zey-
tin, defne ve mersin ağaçları 
bulunmakta. Otelin ihtiyacı 
olan tüm ürünler, bu bahçeden 
günlük olarak toplanıyor ve 
otelin tecrübeli şefleri tarafın-
dan yemeklerde kullanılıyor. 
Ayrıca adını balık tuzağından 
alan Dalyan’dan levrek, çipura 
gibi buraya özel balıklar, gün-
lük olarak sunulmakta. 
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Organik tarım 
yapan, yeşil yıldız 
belgeli butik otel: 

Dalyan Resort Spa
Şifalı kaplıcalar

Dalyan kaplıcalarının 
şifalı radon elementi ile 
zengin mineralli 5 bin yıllık 
detoks çamuru ve kükürtlü 
sularıyla sadece bedeninizin 
değil ruhunuzun da yeni-
lendiğini hissedeceksiniz. 
Kaunoslulardan günümüze 
gelen bu benzersiz sağlık 
ritüelinin Dalyan Spa Resort 
ayrıcalığıyla kendinizi özel 
hissedeceksiniz. Uzakdoğu 
ve Hint öğretilerinden ve 
Türk hamam kültüründen 
alınan ilhamını Dalyan’ın 
doğallığıyla birleştiren Dal-
yan Resort Spa, tazelenip 
yenilenmeniz için sizlere 
birçok seçenek sunuyor. 
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Döviz kurlarındaki 
artış cepleri yakadur-
sun; turizm sektörü 

Avrupalı turistin gelmesinden 
yana mutlu. Türk Lirası'nın 
değer kaybetmesiyle birlikte, 
Avrupalı turiste ‘ekonomik’ 
bir tatil fırsatı sunulurken, 
ülkeye giren turist sayısında 
da artış bekleniyor. Hatta öyle 
ki, turizmciler 2018’in rekor 
yılı olacağını ve 40 milyon 
turistin ülkemize giriş 
yapacağını dile getiriyorlar. 
Peki turist sayısı ile elde edi-
lecek olan ciro birbirine denk 
bir seviyeye gelecek mi?

"TÜRKİYE, UCUZ 
ÜLKE KONUMUNDA"  

Dalaman, Ortaca, Köy-
ceğiz Turistik Otelciler ve 
Turizm İşletme Birliği (DOK-
TOB) Başkanı Yücel Okutur, 
bunun çok da mümkün olma-
yacağı görüşünde. Şu anda 
ülkenin içinde bulunduğu 
mevcut ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle, Türkiye’nin ucuz 
bir ülke konumuna geldiğini 
ifade eden Okutur; “2018’de, 
gelen turist sayısı olarak ciddi 
bir rakama ulaşabileceğimizi 
düşünüyorum. Ama gelir 
olarak, üzülerek söylüyorum 
ki; şu anda Türkiye ucuz bir 
ülke konumuna geldi. Kriz-
den uzak ülkeler de bunu çok 
iyi değerlendirerek, Türki-
ye’deki mükemmel tesislerin 
ve olanakların dip noktaya 
düşürülmesini sağladılar" 
diye konuştu.

"Şimdi bu ucuz olan turiz-
mi, yukarıya çekmeye çalışı-
yoruz" diyen Okutur, şöyle 
devam etti: 

"Marka değeri ve kaliteli 
turizm yapan firma ve turistik 
tesisler, rakamlarını yukarıya 
doğru çekiyorlar. Ben bu sene 
30 milyonun üzerinde bir tu-
ristin geleceğine ve rakamların 
yukarıya çekilmesinden sonra 
da gelirlerin eski değerlerine 
ulaşacağına inanıyorum." 

Siyasi krizler ve terör saldırıları 
nedeniyle son iki yılda turizmden 
beklediğini alamayan Türkiye'nin 
2018'de 40 milyon turist hedefini 
tutturması bekleniyor ancak gelir 
bakımından bu beklentiyi   
yakalamak mümkün görünmüyor

Turist var gelir yok! 

Gelen turistin ciro açısın-
dan beklentiyi karşılamadığını 
söyleyen Okutur, “Gelen turist, 
bizlerin beklentisi gibi harcama-
sı yüksek çizgilerde olan paralı 
turist değil. Ama inanıyorum 
ilerleyen zamanlarda hem tu-
riste olan hizmet kalitesini, hem 
de kaliteli ürünlerimizi artıra-
rak bu çizgiyi yükselteceğiz. 
Çünkü kaliteli ürünler sunmaz-
sak, istediğimiz turist kalitesine 

hiçbir zaman ula-
şamayız. Onun 
için marka değeri 
olan tesislerimizi 
ve ürün kalite-
mizi yükselterek, 
eski günlerimi-
zin daha üstüne 
çıkmaya çalışa-
cağımıza inanı-
yorum" şeklinde 
konuştu.

Ciroda beklenen 
olmadıCANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com

"BU YIL HEDEFLER TUTTU"  "TURİST SAYISI TAMAM AMA..." 
Çeşme Turistik Otelciler Birliği 

(ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 
2018 hedefini Çeşme bölgesinde 
yakaladıklarını ifade etti, 
“Geçen yıla oranla yüzde 
45'lik bir artış görüyoruz. 
Bu, bölgeyi satan tur 
operatörleri tarafından 
da onaylanmış bir artış” 
dedi. Turizmde son 2 yıla 
göre ciddi iyileşme ol-
duğunu söyleyen Demir, 
“Bunda iki etki var; Se-
çim sonrası uluslararası 

iletişimde güç kuvvetlendi. Yani ileti-
şim kuralları değişti, daha samimi ve 
sempatik oldu. En azından Avrupa 

bölgesiyle herhangi bir 
tartışmamız yok gibi 
görünüyor veya böyle 
bir söylem duymuyoruz. 
Söylemlerdeki algılar, 
pozitif değerde. İkincisi, 
euro bölgesinden gelen 
turistlerin para değer-
leri güçlendi. Artışı her 
iki olayı da tetikliyor” 
şeklinde konuştu.

2018 yılının, 2015'e benzeyeceği-
ni belirten Ege Turistik İşletmeler ve 
Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı 
Mehmet İşler, "2015 yılında, 
40 milyon turist ve 36 mil-
yar dolar girdi elde etmiş-
tik. 2016 ve 2017'de ise bir 
daralma yaşadık. 2018'de 
tekrardan 2015 rakamlarını 
yakalayacağız. 40 milyon 
turiste doğru gidiyoruz. 
Ancak, gelirde yakalayama-
yacağız" diye konuştu. 

2019 yılından ise sektör 
olarak çok umutlu oldukla-

rını ifade eden İşler, "Bunun sebepleri 
var. Biri, İspanya ve Yunanistan'a olan 
ilgi azaldı. Çok pahalılar. İspanya, Hır-

vatistan ve Yunanistan'a gi-
den Alman ya da Hollanda-
lı turist, kendi ülkelerindeki 
gibi 1 euroya 1 kahve içiyor. 
Dolayısıyla, kur farkı gibi 
bir şey olmadığı için cazip 
gelmiyor. Türkiye, onlardan 
eksiği olmaksızın verdiği 
hizmetiyle, kur farkının da 
getirmiş olduğu avantajla, 
onlar için ucuz ülke olarak 
görülüyor" dedi.

Yücel 
Okutur

Mehmet 
İşler

Yakup 
Demir
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Ekonomi, kendi gündemi ile 
devam ediyor... İlk konu,  
şüphesiz ‘dolar.’

Engellenemeyen bir yükseliş, dur-
durulamayan bir gidişten söz etmek 
mümkün. Milli paranın bu denli 
‘kuşatılması’ ve saldırılara açık hale 
gelmesi, sadece bugünün konusu 
olamaz; bu bir birikimdir. Şüphesiz 
buna ilk tepkiyi piyasa verecektir. 
Pazarcı esnafından büyük şirket-
lere, işçi-memur her yerden bir ses 
mutlaka gelir…

Ekonomide birbirine bağlı sü-
reçler olması bu etkileşimi arttırır. 
Sadece ekonomi ile ilgili olmayan 
pek çok kişi ve konu da, şüphesiz bu 
ateşe odun atacaktır. İşletmeler ya 
da ticari kesimin artan maliyetleri, 
fiyatların yukarı yönlü hareketini 
doğuracak ki bu maliyetin yönetil-
mesi zor olacaktır. Arkasından düşen 
alım gücü, biriken stoklar, hammad-
de teminindeki güçlük ve paranın 
kıtlığı; istihdamın azalıp işsizliğin 
yükselmesi anlamına gelir. Artık ok 
yaydan çıkmış; daralma, enflasyon 
ve durgunluk bir arada görülecektir. 

� � �

Ekonominin yukarıda anlatılan 
sarmala girmemesinin birinci şar-
tı piyasalarda ‘güven’ ortamının 
sürmesidir. Bunun anlamı, rasyonel 
bir bekleyiş olarak ekonomide bu 
gidişatın düzeleceği yönündeki 
olumlu kanaattir. Bu güven ortamı-
nın tesisinden birinci derece ‘ekono-
mi yönetimi’ sorumludur. 

Ülke seçimlerden yeni çıktı. 
Henüz siyasi iktidarın bir icraata 
başlayamadan önünde bulduğu 
sorunlu bir durum vardır. Tek başına 
iktidara gelen bir yönetimin, bunun 
da üstesinden gelmesi beklenmek-
tedir. Elbette ihmal edilmemesi 
gereken husus; acil konuların önemli 
olanların önüne geçmesi hadisesidir. 
Görünen o ki ülke, ‘sıkışıklık’ duru-
muna fena yakalanmıştır. Ancak bir 
panik halinin umulmadık sorunlara 
yol açması kaçınılmazdır.   

� � �

İşin özüne bakıldığında, ekono-
misi bu denli başkasının parasına 
bağımlı bir ülkenin, böylesi şoklara 
her zaman açık olması beklenen bir 
durumdur. Onun için döviz akışı-
nı sağlıklı kılacak mekanizmaların 
geliştirilmesi, ilişkilerin diri ve sıcak 
tutulması, nihayetinde bu bağımlılığı 
‘en aza indirecek önlemlerin gelişti-
rilmesi’ ekonomi yönetiminin birinci 
dereceden sorumluluğundadır. 

Konu enine boyuna değerlendi-
rildiğinde, ‘yeterli sermaye birikimi 
olmayan’ ve gelişmek için, yatırım 
çekebilmek için başkalarının tasar-
ruflarına ihtiyaç duyduğu halde; ‘70 
cente bile muhtaç’ olabilen bir ülke 
olmaya gelip dayanmaktadır. 

� � �

‘Az paranın çok hesabı’ olmak 
vaktidir. Hala tüketimde ithalata 
bağımlı olmak sadece ’cari açık’ için 
alarm vermez. Bugün yaşanan so-
runlar gibi ekonominin ‘bloke’ olma-
sı başta milli gelirdeki azalma, sosyal 
kesimlerde kırılganlık, sermayenin 
belirli kesimlerde birikmeye devam 
etmesine neden olur ki bunun sonu 
‘mali kaos’tur. 

Bu noktadan sonra çok sesli 
ekonomi yönetiminden vazgeçile-
rek, sağlıklı ve tutarlı bilgi akışının 
ekonomik ve sosyal çevrelerce pay-
laşılması önemlidir. Alınmakta olan 
önlemler, planlananlar ve bunları 
sonuçlarının paylaşılması önem arz 
etmektedir. Son 25 senede yaşadığı-
mız bunca krizin bize artısı ‘tecrübe’ 
ve yönetebilme becerisi olarak geri 
dönmelidir. Başta psikolojik faktörler 
göz önüne alınarak, ülkenin ihtiyaç 
duyduğu döviz girişini sağlayacak 
önlemlere ilişkin adımlar atılmalı 
ve halka da bu konuda net bilgiler 
aktarılmalıdır. 

Ülkenin dolara ihtiyacı var. Bu 
durum sadece siyasi iktidarın bir 
sorumluluğunda olmayıp, ekonomik 
ve sosyal çevrelerin bir arada hareket 
etmesi ve düzenli bilgi akışı ile üste-
sinden gelinebilecek bir durumdur. 
‘Panik’ halinin daha ağır sonuçlara 
sebep olabileceği gerçeği ihmal edil-
memelidir. 

Dolar önce 
‘güven’ ister

İ. ATİLLA ACAR
acar@ikc.edu.tr

İzmir'de artan emlak 
fi yatları, kent merke-
zi ve metropol ilçeler 

kadar kentin çeperindeki 
köyleri de etkiledi. İlçe 
merkezlerine yakın sayıla-
bilecek noktalarda yer alan 
ve Bütünşehir Yasası ile 
birlikte mahalleye dönüşen 
köylerde arazi fi yatları, 
son bir yılda yüzde 25, 
son 4 yıldaysa yüzde 120 
oranında artış gösterdi. 
Kentin özellikle yarımada 
olarak tabir edilen bölgesi 
Urla, Çeşme, Seferihisar 
ve Karaburun'daki artışlar 
herkesçe bilinirken, Buca ve 
Bornova çevresindeki köyler 
de artıştan payını aldı. 
Yaşanan artışlarla birlikte 
orta gelirli vatandaşların 
da kent çevresinden arazi 
alarak müstakil bir eve 
sahip olması geçmiş yıllara 
oranla çok daha zor bir hale 
geldi. Kentin kuzey aksında 
da Dikili ve Foça'da köylere 
rağbet bir hayli arttı. Foça'ya 
bağlı Kozbeyli, bu köylerin 
başında geliyor.

Bornova’da talep 
çok, arsa yok

Bornova'daki arazi fiyat 
artışının en net hissedildiği 

köylerin başında Çiçekliköy 
ve Yakaköy geliyor. Son 
yıllardaki yapılaşmayla 
birlikte adeta iç içe geçmiş 
olan Çiçekliköy ve Yaka-
köy'de zeytinlik statüsünde 
geçen 500 metrekarelik 
bir alana sahip olmak için 
200 bin lirayı, imarlı arsa 
statüsünde geçen bir alan 
içinse neredeyse iki katını 
gözden çıkarmak gerekiyor. 
Fiyatların bu denli artışında, 

bölgedeki restoranların ve 
ilçe merkezine yakınlığın 
da büyük etkisi var. Yakın 
zamanda tamamlanması 
beklenen özel okul inşaatı 
da, bölgedeki arazi değerini 
yükselten yeni bir unsur 
oldu. 

Dönüm fiyatı 
600 bin lira

İlçede ciddi fiyat artışla-
rının yaşandığı diğer köyler 

de, adeta yarım ay şeklinde 
bir görünüm almış vaziyet-
te. Evka-4'ün hemen yanın-
daki Eğridere Köyü'nden, 
Manisa yolundaki Kara-
çam'a kadar olan köylerdeki 
rakam artışları, Çiçekliköy'ü 
aratmıyor. Karaçam Kö-
yü'nde imarlı arsa bulmak 
neredeyse imkansız hale 
gelirken, kenti bir kartal gibi 
yüksekten ve iki yamacın 
arasından gören Kayadi-
bi Köyü'nde de hızlı bir 
dönüşüm yaşanıyor. Eğimli 
arsalarda biraz daha uygun 
fiyatlar bulunabiliyor olsa 
da, Kayadibi Köyü'nde eğim 
sorunu olmayan arsalarda 
dönüm fiyatları ortalama 
600 bin lirayı geçmiş vazi-
yette. 

Yeşille iç içe 
bir köy...

Kayadibi gibi manzarası 
olmasa da Homeros Vadisi 
ile yakınlığından dolayı 
yeşille iç içe olan bir diğer 
Bornova Köyü Çamiçi'nde 
de durum diğerlerinden 
farksız değil. Kayadibi 
Köyü'ne oranla nispeten ra-
kamların biraz daha aşağıda 

olduğu Çamiçi Köyü'nde de 
bir dönümlük imarlı arazi 
için istenen bedeller 300 bin 
liranın üstünde seyrediyor. 
Evka 4'ün hemen yanıbaşın-
da yer alan Eğridere Köyü 
de yine el yakan köylerden 
bir diğeri. Köyde bir dö-
nümlük arazi için 400 bin 
lirayı gözden çıkarmak 
gerekiyor. 

Bununla birlikte Eğride-
re Köyü'ne bağlı daha ucuz 
arsalar da bulmak mümkün 
ancak arsalara elektrik ve 
su bağlatamamak büyük 
dezavantaj. Bornova'da, 
Eğridere'den Karaçam'a 
kadar olan bölgeyi cazip 
kılan kent merkezine ya-
kınlığın yanında, köylerin 
doğayla iç içe ve huzurlu 
bir ortam vadediyor olması. 
Gelinen noktada yalnızca 
isimleri köy olarak kalmaya 
başlayan yerleşim yerlerin-
de, lüks villalar ve pahalı 
otomobiller dikkat çekiyor. 
Ayrıca Sabuncubeli Tüne-
li'nin yanıbaşında yer alan 
Beşyol Köyü ve Kemalpaşa 
yolundaki Yeşilçam da, 
fiyatlarıyla diğer köyleri 
yakalamak üzere.

İZMİR’İN KÖYLERİ
‘ALTIN’ OLDU!

Günden güne cazibesi ve buna paralel olarak arsa fiyatları artan 
İzmir'de, köyler de büyük değer kazandı. Orta gelirli bir İzmirlinin, kentin 
çeperinde arsa alıp, ev yapması neredeyse imkansıza yakın bir hal aldı

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Bornova ile birlikte kentin bir diğer 
metropol ilçesi olan Buca'da da benzer 
manzaralara rastlamak mümkün. İlçe 
merkezinden ayrıldıktan sonra arazi 
fiyatlarının yüksek seyrettiği noktaların 
başını Kaynaklar çekiyor. Otoyolların 
kesişiminde yer alması, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'ne olan 
yakınlığı, kent merkezine rahat ulaşım 
gibi cazibe faktörleri Kaynaklar bölgesi 
için öne çıkarken yükselen villa inşaatları 
da durumun seyrini gösteriyor. İlçede 
Karacaağaç, Belenbaşı ve Kırıklar da yine 
son yıllarda değerini katlayarak ilerleyen 
köylerden.

Buca’da 
Kaynaklar
öne çıkıyor
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İzmir'de metropol sınırları 
içinde kalan askeri arazilerin 
taşınması gündemde. Devasa 
yüzölçüm ve değerleriyle dik-
kat çeken bu tesisler için kent 
dinamiklerinin ortak fikriyse 
kamusal kullanımdan yana

15 Temmuz'daki hain darbe girişimin ardından kent 
merkezlerindeki askeri tesisleri şehir dışına çıkar-
mak adına yapılan çalışmalar sürerken, konunun 

en yakından takip edildiği illerden biri de İzmir. 
Yüzölçümleri ve konumlarıyla değeri milyarlarca lira 
olan askeri tesislerin olası bir şekilde şehir dışına taşın-
maları durumunda, boşta kalacak arazilerin akıbeti 
şimdiden merak konusu… Kentin dinamiklerinin ortak 
fi kriyse; bu alanların kamusal bir şekilde değerlendirerek 
ortak kullanıma sunulması yönünde.

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Konuyu geçtiğimiz gün-
lerde Meclis gündemine ta-
şıyan CHP İzmir Milletvekili 
Murat Bakan, BEN Haber’e 
yaptığı açıklamasındaysa 
şunu söyledi: “TMMOB 
dışında çok duyarlı olan bir 
kesim yok. Onların dışında 
örneğin çevre aktivistleri 
duyarlı bir tavır sergiledi. Bir 
de yerel yönetimlerin benzer 
talepleri var. Yani Büyük-
şehir ve ilçe belediyeleri, 
kendi sınırları içinde yer alan 
askeri alanların bilhassa rek-
reasyon alanı, yeşil alan ve 
park olarak halkın hizmetine 
sunulması taraftarı. Kentte 
nefes alacak yer kalmadı. As-
keri alanların boşaltılmasıyla 
kentin nefes alacağı, karbon salımı olmayan, 
insanların sosyalleşip spor yapabileceği 
yeşil alanlara ihtiyaç var.”

“Faydalı işler yapılabilir”
“2002’den bu yana mevcut iktidarın 

icraatlarına bakınca, İstanbul ve Ankara gibi 

tamamen kamu alanlarının 
ranta açıldığı örnekler var” 
diyen Bakan, şöyle devam 
etti: “Mavişehir'deki spor 
alanını düşünün ki TOKİ 
sattı. Halka ait spor alanını 
sattılar. Rant paylaşma an-
layışları var ve bu anlayışın 
İzmir'e gelmesini istemi-
yoruz. Eğer iktidar kanadı 
istişare ve uzlaşıyla hareket 
ederse kentimize faydalı işler 
yapılacağını düşünüyorum.” 

“Yıldırım, konunun 
takipçisi olmalı”

İktidar kanadından mil-
letvekilleriyle görüştüğünü 
de söyleyen Murat Bakan, 
“Bu görüşmelerde, Borno-

va'daki topçu tugayının TOKİ'ye verilip 
konut yapılmasıyla ilgili planları olduğunu 
söylemişlerdi. Binali Bey'in Ulaştırma Ba-
kanı iken söylediği sözse bu alanların yeşil 
alan olarak değerlendirileceği yönündeydi. 
TBMM Başkanı olarak da konunun takipçisi 
olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmede 
bulunan İzmir Emlak Komisyoncuları 
Odası (İZEKO) Başkanı Mesut 
Güleroğlu, kamu yararı ve 
turizm vurgusu yaptı. 

Güleroğlu, "İzmir'deki 
arazi sorununu aslında 
sadece askeri tesisler-
den ibaret görmeme-
liyiz. Askeri tesislerin 
taşınıp taşınmamasın-
dan önce İnciraltı gibi 
bekleyen ve kanayan çok 
önemli bir yaramız var. Bu 
bölgede, maddi sıkışıklığa gi-
rip, çok kıymetli olan arazisini komik 
rakamlara satmak zorunda kalan in-
sanlar var. İnciraltı'nın yüzlerce hatta 
binlerce mağduru var. Bir an önce bu 
sorunun çözülmesi ve bu sıkıntının 
ortadan kaldırılması lazım. Askeri 

bölgelere gelince, elbette taşınma işle-
minin gerçekleşmesi durumunda bu 

arazilerin bir kullanımı olacaktır. 
Kentte kimi denize sıfır, kimi 

mali açıdan çok değerli 
olan bu araziler başta 
sağlık turizmi olmak 
üzere turizm açısından 
değerlendirilebilir diye 
düşünüyorum” dedi.

Güleroğlu, şöyle 
devam etti: “Bununla 

birlikte gönlümüzden 
geçenin böylesi arazilerin 

kamusal olarak ortak çıkarlar 
ve kullanımlar üzerine değerlendiril-
mesinden yana olduğunu söylemek 
isterim. Önemli olan bu arazilerin 
İzmir'in ekonomik ve sosyal yönden 
refahına yönelik en uygun şekilde 
kullanılmasıdır." 

İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu:
TURİZM VE KAMU YARARI GÖZETİLMELİ 

İZMİR'İN MERKEZİNDE 
HANGİ ASKERİ 
TESİSLER VAR?
� Bayraklı: Ege Deniz Bölge 
Komutanlığı
� Bornova: 57. Topçu Tugayı
� Buca: NATO Müttefik Kara 
Ordusu Komutanlığı
� Çiğli: 2. Ana Jet Üssü Komu-
tanlığı
� Gaziemir: Hava Teknik 
Okullar Komutanlığı, Hava 
Astsubay Meslek Yüksek 
Okulu Komutanlığı, Ulaştır-
ma Personel Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı
� Güzelbahçe: Maltepe Askeri 
Lisesi
� Karabağlar: Deniz Er Eğitim 
Tabur Komutanlığı
� Karşıyaka: İzmir Tersane 
Komutanlığı
� Narlıdere: Ege Ordu Ko-
mutanlığı, İstihkam Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutanlığı

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli:
KENTİN AKCİĞERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

EBSO eski Başkanı Uğur Yüce:
ÇEKİRGE SÜRÜLERİNDEN KORUMALIYIZ 

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: 
NEFES ALACAK YER KALMADI 

İzmir'de askeri arazilerin kent dışına taşınma 
olasılığını değerlendiren isimlerden biri de İzmir 
Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli oldu. 
Kestelli'nin konuya ilişkin tavrıysa oldukça netti. 

Kestelli, "İzmir’in mimari genleşmesi konu-
sunda başından beri tavrımız net. Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşabilmesi için İstanbul’un yanına 

en az üç yeni cazibe merkezi eklemesi 
lazım. Bu anlamda ilk seçenek elbet-

te İzmir. Ama İzmir’i büyütürken 
bugün inşaat obezitesi nedeniy-
le nefes alamayan İstanbul’un 
düştüğü hatalara düşülmemesi 
lazım. İzmir’in planlı programlı, 
kontrolsüz göçe yol açmayacak, 
kenti boğmayacak bir büyüme-

ye ihtiyacı var. Askeri alanlar bu 
anlamda kentin akciğeri olarak 

değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönem 
EBSO başkanla-
rından olan ve 
TARKEM yöne-
timinde 'görevli 
üye' unvanıyla 
yer alan Uğur 
Yüce, "Askeri 
arazilerin ta-
şınması duru-
munda, buraları 
çekirge sürülerin-
den korumak lazım" 
diye konuştu.

Askeri arazilerin kent dışına 
çıkarılmasına yönelik bir iradeyi 
isabetli bulduğunu belirten Yüce, 
“Keşke 15 Temmuz gibi böylesine 
bir musibet neticesinde olma-
saydı. Bu tür tesislerin artık kent 
sınırları içinde kalması son derece 
yanlış ve sakıncalı. Bunun mü-
cadelesini 20 yıl boyunca Konak 
Pier'de yaşadık. Tabii bir de aske-
ri bölgelerin varlığıyla korunan 
yerler var. Örneğin Karşıyaka'da 
Turan sırtları, askeriye sayesinde 
gecekondulaşmadan kurtuldu. 
Narlıdere'nin yeşil kalmasında 

ordunun çalışması inkar 
edilemez. Askerler bu 

arazileri boşalttığın-
da buraları çekirge 
sürülerinden 
korumak ve ken-
te kazandırmak 
lazım” dedi.

Yüce, şöyle 
devam etti: “Kent 

estetiği olarak 
bakıldığında örneğin 

Turan ve üstü bir kent 
parkı olarak değerlendiri-

lebilir. Yine bugün generallere 
tahsis edilmiş durumda olan Kor-
don'daki eski NATO binası, hal-
kın rahatlıkla istifadesine sunula-
bilen bir niteliğe kavuşmalı. Kent 
yararı ve estetiği birinci planda 
tutularak buraların kamusal 
alanlar olarak kalması gerektiğini 
düşünüyorum. Kentler fevkalade 
betonlaşmış durumda. İzmir de 
bundan nasibini almış bir kent. 
Boşalacak yerler mutlaka kentin 
ve kentlinin nefes alacağı, ortak 
kullanabileceği şekilde düzenlen-
meli.”

MİLYARLIK 
ASKERİ 

ARAZİLER 
NE OLACAK?

Murat Bakan

Mesut 
Güleroğlu

Işınsu 
Kestelli

Uğur Yüce
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Türk Lirası, 2018'de 
Amerikan Doları 
karşısında yaklaşık 

yüzde 40 değer kaybetti. Bu 
değer kaybı pek çok alanda 
endişeye neden oldu. Ortaya 
çıkan 'kriz' tablosuna karşın, 
"Bu kötü niyetli saldırı er geç 
boşa çıkacak ve taşlar 'yeni nor-
malde' yerine oturacak" diyen  
İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli; 
beş sene sonra Türkiye Cum-
huriyeti'nin asırlık bir çınara 
dönüşeceğini vurguladı.

İşte  İTB Başkanı Işınsu Kes-
telli ile ekonomi ve İzmir'e dair 
geçekleştirdiğimiz o röportaj...

"Büyük bir değişime 
ihtiyacımız var“ 

� Hükümet tarafından 
açıklanan 100 günlük eylem 
planının ekonomik konjonktür 
üzerinde ne gibi etkileri olma-
sını bekliyorsunuz?

Kritik bir dönemden geçi-
yoruz. Türk Lirası, doğrudan 
ABD Başkanı’nın tetiklediği 
spekülatif bir atakla karşı kar-
şıya kaldı. Ekonomi yönetimi, 
ekonomik temeli olmayan bu 
kundaklamanın kalıcı hasar 
bırakmaması için gereken 
adımları attı, atıyor. Bu kötü ni-
yetli saldırı er geç boşa çıkacak 
ve taşlar ‘yeni normalde’ yerli 

yerine oturacak. Bütün bu kaos 
içinde kendimize sormamız 
gereken soru şu: Türkiye’yi bir 
kez daha üzerinde ameliyat 
yapılacak bir ülke pozisyonuna 
düşürmeye çalışanlara gele-
cekte nasıl bir cevap vereceğiz? 
Cevap aslında çok net; Bütün 
kısıtlarımıza karşın, Türkiye’yi 
zincirin zayıf halkası olarak 
gösteren tüm yargıları ortadan 
kaldıracak büyük bir değişim 
ve dönüşüme ihtiyacımız var. 
Beş sene sonra asırlık bir çınara 
dönüşecek olan Türkiye Cum-
huriyeti’nin artık terörle, istik-
rarsızlıkla, cari açıkla, makro 
dengede kırılganlıkla, yetenek 
açığıyla, orta gelir tuzağıyla 
anılmaması lazım.

Yeni hükümet sisteminden 
ve yönetim kadrolarından 
temel beklentimiz; Türkiye’yi 
hızla, nitelikli üretim ekonomi-
sini merkeze koyan bir başarı 
hikâyesinin ana aktörü haline 
getirmesidir. Bu başarı hikâyesi 
bir yandan ülke ekonomisini 
dönüştürürken, diğer yan-
dan kapsayıcı ve adil bir gelir 
dağılımı sağlamalıdır. Böyle bir 
iddianın, hele ki ticari koruma-
cılığın ve yatırım çekme yarışı-
nın iyice kuralsız bir kavgaya 
dönüştüğü bir dünyada eski-
sinden çok daha zorlaştığını 
biliyoruz. Ama Türkiye’nin bu 

yüzyıldaki en büyük meydan 
okumasının da bu olduğunu 
hepimiz biliyoruz.

Eylem planında açıklanan 
projeler, Türkiye'nin kendi ge-
leceğini kurması adına büyük 
adımlardır.  

"OSB'ler İzmir için 
faydalı olacak"

� Tarım OSB'ler Türk ve 
İzmir tarımına ne katacak?

İzmir için turizm ve tarım, 
lokomotif sektörlerden. Bu 
sektörlerin çeşitlendirilmesi 
kent ekonomisine büyük katkı 
sağlayacaktır. Bu kapsamda 
OSB’ler İzmir için oldukça 
faydalı olacak. OSB’ler ile hem 
üretimin kalitesi artacak ve 
kümelenme modeli yaratılarak 
sektöre büyük katkı sağlana-
cak, hem de çiftçimizin arazi-
leri, mevcut seraları kat be kat 

değerlenecek. 
Tarımın Türkiye ekono-

misinde oldukça stratejik bir 
önemi var. Ülkemizde işsiz-
likten enflasyona kadar pek 
çok önemli göstergede tarımın 
kritik rolü bulunuyor.

‘Ekonomik istikrar’ 
vurgusu 

� Yabancı yatırımcıyı 
ülkemize çekmek adına sizce ne 
yapılabilir?

Hem Türkiye’de, hem de 
tüm dünyada yatırım yapmak 
isteyen yabancılar düne göre 
daha çekingenler. Dolayısıyla 
ülkemize daha fazla doğru-
dan yabancı sermaye çekmek 
istiyorsak, bugünkü şartlar 
göz önüne alınınca çok daha 
fazlasını yapmamız gerekiyor. 
Ülkemizdeki yabancı yatı-
rımları doğrudan etkileyecek 
en önemli faktör ekonomik 
istikrar.

Dolayısıyla, ekonomik ve 
siyasi istikrar ile hukuk güven-
liğinin devamlılığını sağlamak 
başta yapılması gerekenlerden.

Aslında yabancı kuruluşla-
rın talepleri Türkiye’deki yerli 
sermayenin taleplerinden farklı 
değil. 

Uygun ortamı sağlamak için 
gereken yasal düzenlemelerin 
yapılması tek başına yeterli 
değil, mutlaka siyasi kademe 
bunun uygulanmasını yakın-
dan takip etmeli. 

� İzmir tarımı, ülke or-
talamasının iki katı büyüdü. 
Burada yerel ve merkezi yöne-
tim kendilerine pay biçiyor. Bu 
büyümeyi nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

İzmir, geçmişte pek çok 
alanda olduğu gibi bu kez 
tarımdaki başarılarıyla ön 
plana çıkmıştır. Bugün İzmir 
tartışmasız, Türkiye’nin en çok 
sıçrama yapan, ülkenin kal-
kınmasına en fazla katkı veren 
şehirlerinden.

Toplam 327 bin hektar ile 
ülkemiz tarım alanlarının yüz-
de 1.4’üne sahip olmamıza rağ-
men, toplam tarımsal üretim 
değerinin yüzde 4’ünü gerçek-
leştiriyoruz. Tarım alanları açı-
sından 29’uncu, tarımsal üretim 
değeri açısından ise üçüncü 
sıradayız. Sadece bu veriler bile 
İzmir’in Türk tarımındaki rolü-
nü ortaya koymaya yetiyor.

İzmir tarımında 2004 sonra-
sı dönemde büyük bir gelişme 
yaşandı ve İzmir, ülke tarımı-
nın ortalamasından iki buçuk 
kat daha fazla büyüdü.

Bu büyümede belediyele-
rin de merkezi hükümetin de 
emekleri çok yerinde.

Buna ek olarak, şehrimiz-
den çıkan Bekir Pakdemirli’nin 
Tarım ve Orman Bakanı olması 
bizleri mutlu etti. Bakanımız 
ile sektördeki gelişme sürecinin 
yeni bir ivme kazanacağına 
olan inancımız kuvvetlendi. 
Bakanımızın da destekleriyle 
İzmir’in, başta Ege Bölgesi’nin 
tarımında olmak üzere tüm 
Türkiye için bir rol model ola-
cağını düşünüyorum.
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� İzmirli oda-
ların artık bir ses 
olması ve İzmir 
lobisinin oluşması 
adına çalışmalar 
yoğunlaştı. İTB 
Başkanı olarak, 
hedeflerin neresinde 
olduğunuzu söy-
leyebilirsiniz? Bu 
birliğin katkıları 
ne olacak? 

Şehirlerin eko-
nomik ve sosyal 
gelişiminde meslek 
kuruluşlarının 
önemli görevleri 
var. Son dönem-
de yakaladığımız 
sinerjiden hiç şüp-
hesiz ki şehrimiz 
olumlu etkilenecek. 
Sadece İTB, EBSO, 
İTO ve EİB değil, 
kent yönetimi, üni-
versiteler ve esnaf 
odalarımızla da ya-
kın mesai içindeyiz. 
El ele vererek başta 
kent ekonomisi 
olmak üzere birçok 
alanda ortak proje-
lere imza atabiliriz. 
Hedefimiz İzmir’i 
ulusal ve uluslara-
rası alanda marka 
bir kent yapacak 
adımları atmak 
olmalı.

"Türkiye, beş sene sonra
asırlık çınara dönüşecek“

ABD’nin, Türkiye ekonomisi üzerinden yaptırımları-
nı değerlendiren İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “Kötü 
niyetli saldırıları er ya da geç boşa çıkacak. Beş 
sene sonra Türkiye, asırlık çınara dönüşecek“ dedi

asırlık çınara dönüşecek“asırlık çınara dönüşecek“
CANSU TEMİR

cansu.temir@kanalben.com

"Hedefimiz 
kenti 

ulusal ve 
uluslararası 

marka 
yapmak"

Işınsu 
Kestelli
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İZMİR’DE, HER AY
43 bin kişi icralık oluyor 

17 Ağustos 2018

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Ekonomideki karamsar 
tabloyla birlikte, fi nans 
piyasalarının dışında 

kalan ve reel ekonomi olarak 
görülen sokak ekonomisinde, 
alarm zilleri neredeyse hiç 
susmayacak noktaya geldi. 
Öyle ki, son dönemde kentte 
en yoğun çalışan memur 
grupları arasında başı icra 
memurları çekiyor. İzmir 
Adliyesi ve Karşıyaka 
Adliyesi, geçtiğimiz yıl ayda 
ortalama 40 bin 750 dosya 
hakkında işlem yaparken, bu 
yılın Ocak-Temmuz döne-
minde iki adliyede işlem 
yapılan aylık ortalama icra 
dosya sayısı 43 bini buldu. 
Ağustos ile birlikte ABD 
ile yaşanan siyasi gerilimin 
zirve yapmasının ardından 
döviz fi yatlarında yaşanan 
hızlı ve sert değişimin de, 
önümüzdeki günlerde icra 
dosyalarındaki sayıları daha 
da yukarı çekebileceği tah-
min ediliyor.

İcralardaki artışın büyük-
lüğünün en net görüleceği 
noktaysa, icra dosyalarının 

dağ gibi birikti-
ği adliye saray-
ları… İzmir'in 
merkezinde 
icra dosya-
ları kabul 
edilen İzmir 
Adliyesi ve 
Karşıyaka 
Adliyesi'n-
de benzer 
durumlar 
hemen 

göze çarpıyor.

Geçen yıla oranla 
iki kat artış

Bayraklı'da bulunan ve 
toplam 28 icra müdürlüğü-
nün dosyalarına bakan İzmir 
Adliyesi'ne, 2017 yılında her 
bir icra müdürlüğünden orta-
lama 16 bin dosya gönderilir-
ken, toplam rakamsa yakla-
şık 448 bin dosyaya ulaşmış 
durumda. Yine 2017'nin ay 
başı ortalamasına bakılınca, 
İzmir Adliyesi'nin 28 icra 
müdürlüğünden ayda top-

lam 37 bin dosya kabul 
ettiği anlaşılıyor. 

İzmir Adliye-
si'nde rakamlar 

oldukça yük-
sekken, böl-
gesindeki 4 
icra mü-
dürlüğün-
den gelen 
dosyaları 
kabul eden 
Karşıyaka 

Adliyesi'nin 
de oran 

olarak İzmir 
Adliyesi'nden bir 

farkı yok. 2017 yılı 
içinde her bir icra mü-

dürlüğünden 11 bine yakın 
dosya kabul eden Karşıyaka 
Adliyesi'nde toplam rakam 
45 bin civarındayken, ay or-
talamasıysa 3 bin 750 olarak 
kayıtlara geçti. 

2018, geçen 
yılı aratıyor!

2017 yılında İzmir'in 
merkezindeki her iki adliye-
de de tehlikeli boyutta icra 
dosyası işleme koyulurken, 
2018 rakamları ise Ocak-Tem-
muz aralığında ürkütücü 
seviyeye ulaşmış durumda. 
Bayraklı'da bulunan İzmir 
Adliyesi'ne bu süreç içinde 
her bir icra müdürlüğünden 
9 bin 900 kadar dosya gelir-
ken, toplam rakam da 280 
bini bulmuş durumda. Aylık 
ortalamaysa 39 bine ulaşa-

rak bir önceki yıla göre 2 bin 
dosyalık artış gösterdi. 

Basit bir tabirle İzmir'de 
artık her ay geçen yıla göre 2 
bin icra dosyası daha açılıyor. 
Karşıyaka Adliyesi'ndeyse 
Ocak-Temmuz döneminde 
her bir icra müdürlüğünden 
yaklaşık 7 bin icra dosyası 
işleme konurken toplam ra-
kam 28 bini, ay ortalaması da 
4 bini bulmuş durumda. Bu 
tabloya göre Karşıyaka'da da 
bir önceki yıla göre her ay 250 
yeni icra dosyası açılıyor.

“Esas krizi 2019'da 
yaşayabiliriz”

İcra sayılarındaki artışı 
yorumlayan Avukat İlker 
Genç, rakamlardaki artışın şu 
an için yüzdelik oran olarak 
kabul edilebilir olduğunu dile 
getirirken, özellikle 2019 ile 
birlikte gelebilecek yeni bir 

krizin habercisi olabileceğinin 
de altını çizdi. Genç, “Rakam-
lara baktığımızda bugün için 
yaşanan artış ve kırılma, çok 
büyük bir kırılma değil aslın-
da. İcra rakamlarındaki artışa 
baktığımızda son dönemdeki  
en büyük kırılmalar 2013'te 
yaşandı. 

Yine de bugünkü artıştan 
gelen sinyaller yeni bir krizi 
işaret ediyor. Asıl kırılmalar 
2019'da daha yüksek oranlarla 
karşımıza çıkabilir. 

Bugün bankaların kredi 
takiplerindeki oran yüzde 
1'in altında. Elbette yaşaya-
cağımız kriz, bir Yunanistan 
krizi gibi değil, orada yüzde 
15'i bulan bir oran vardı ama 
yine de yüzde 2'lere çıkacak 
bir banka kredi takip oranı 
bile bizim için bir sıkıntı ve 
risk anlamına geliyor” ifade-
sini kullandı.

Tür-
kiye'de tica-

ri hayatın ve nü-
fus yoğunluğunun en 

önemli birkaç kentinden 
biri olan İzmir'de, icra sa-
yılarındaki artış ürkütücü 

boyuta geldi. 2018 rakam-
larına bakıldığında, kent-
te her ay 43 bin kişinin 

icralık olduğu öğre-
nildi 

İlker Genç
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24 Haziran’ın üzerinden tam 46 
gün geçti. Yoğun ve hareketli 
günler yaşıyoruz.

Ekonomik veriler aldı başını 
gidiyor. Dolar ve euro tarihi rekor-
lar kırıyor, hatırı sayılır oranda dev 
şirketler iflas erteleme taleplerinde 
bulunuyor. Muhalefet cephesinde 
ise tansiyon hiç düşmüyor. CHP 
cephesi, ülke gündeminden uzak, 
kendi içişleri ile uğraşıyor.

İYİ Parti cephesinde ise Meral 
Akşener’in istifasının ardından 
yeniden seçildiği bir kurultay 
yaşadık. 

Sizlerle 24 Haziran seçim so-
nuçları ile ilgili birçok analiz yazısı 
paylaştım. Şimdi, yerel seçimlerde 

24 Haziran seçim 
sonuçlarına göre 
yaşanması olası 
ihtimaller üzerinde 
duracağım.

Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde 
olduğu gibi oluşacak 
ittifaklar yerel se-
çimlerin de kaderini 

belirleyebilir. Yerel seçimlerde, 
genel seçimlere nazaran, kullanılan 
oylar aday odaklı olsa da partilerin 
genel seçimlerde aldığı oylar az 
çok belirleyici oluyor.

� � �
24 Haziran sonuçlarına göre 

her ne kadar kazanmış görünen 
AK Parti olsa da, asıl kaybeden 
parti AK Parti… 2015 milletvekili 
seçim sonuçlarına göre AK Parti, 
71 ilde oy kaybetti. 

Sadece 10 ilde oyları arttı. Oy-
larını artırdığı iller: Edirne, Kars, 
Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Tunceli, 
Mardin, Siirt, Şırnak…

Yerel seçimler için öngörüm 

şu: İYİ Parti yerel seçimlerin kilit 
partisi olacak.

Nasıl mı?
24 Haziran seçim sonuçlarına 

göre İstanbul’da 10 milyon 559 bin 
686 seçmen bulunmakta.

AK Parti’nin aldığı oy 3 milyon 
820 bin, MHP’nin aldığı oy 742 
bin, CHP’nin aldığı oy 2 milyon 
427 bin, İYİ Parti’nin aldığı oy 737 
bin, Saadet Partisi’nin aldığı oy 136 
bin, HDP’nin aldığı oy 1 milyon 
141 bin.

24 Haziran sonuçlarına göre 
AK Parti tek başına İstanbul Bele-
diyesi’ni 2019 yerel seçimlerinde 
kazanıyor.

CHP-İYİ Parti bu ilde ittifak 
yapıp tek aday çıkarır ise AK 
Parti’nin almış olduğu toplam oy 
oranına çok fazla yaklaşıyor. Bu 
durumda, belediye yönetiminin el 
değiştirmesi söz konusu olabilir.

İstanbul’un 39 ilçesi mevcut. 
13 ilçenin yönetimi CHP’de. 24 Ha-
ziran seçim sonuçlarına göre CHP, 
6 belediyenin yönetimini koruyabi-

liyor, diğerlerini kaybediyor.
Olası bir CHP-İYİ Parti ittifakı 

ya da bu iki partinin tek aday 
çıkarmaları durumunda CHP’nin, 
mevcut belediye yönetimlerini 
koruduğu gibi, İYİ Parti ile birlikte 
birçok ilçe belediye yönetiminde 
de kazanma olasılığı bulunuyor.

� � �
Gelelim Denizli’ye…
24 Haziran seçim sonuçlarına 

göre Denizli’de 747 bin 897 seçmen 
bulunuyor... AK Parti’nin aldığı oy 
263 bin 930, MHP’nin aldığı oy 60 
bin, CHP‘nin aldığı oy 186 bin 749, 
İYİ Parti’nin aldığı oy 110 bin 911, 
Saadet Partisi’nin aldığı oy 5 bin, 
HDP’nin aldığı oy 23 bin.

24 Haziran sonuçlarına göre; 
AK Parti tek başına Denizli Beledi-
yesi’ni yine kazanıyor.

CHP, İYİ Parti ve Saadet ittifakı 
ortak aday çıkarır ise AK Parti’de 
bulunan Denizli Belediyesi muha-
lefet cephesine geçiyor.

� � �
24 Haziran seçim sonuçlarına 

göre Aydın’da 815.974 seçmen 
bulunuyor.

AK Parti’nin bu ilde aldığı oy; 
222 bin 317, MHP’nin aldığı oy 56 
bin 227, CHP’nin aldığı oy 242 bin 
741, İYİ Parti’nin aldığı oy 106 bin. 
Saadet Partisi’nin aldığı oy 4 bin 
928, HDP’nin aldığı oy 64 bin 227.

Bu sonuçlara göre CHP yöne-
timinde olan Aydın Büyükşehir 
Belediyesi yine CHP’de kalıyor. 

İlçelerinde de aynı durum söz 
konusu.

Olası bir CHP-İYİ Parti 
ittifakı Aydın’a bağlı 17 ilçenin 
tamamını kazanıyor.

� � �
Ve Manisa…
24 Haziran seçim sonuçlarına 

göre Manisa’da 1 milyon 44 bin 
628 seçmen bulunuyor.

MHP’nin aldığı oy 105 bin 423, 
CHP’nin aldığı oy 245 bin 474. İYİ 
Parti’nin aldığı oy 127 bin 681, Sa-
adet Partisi’nin aldığı oy 8 bin 603, 
HDP’nin aldığı oy 61 bin 536.

Bu sonuçlara göre İYİ Parti 
ve CHP’nin yapacağı bir ittifakta 
Manisa ili CHP-İYİ Parti ittifakın-
da kalıyor.

İlçelerinde de aynı durum söz 
konusu.

Manisa’nın 17 ilçesi bulunu-
yor. Olası CHP-İYİ Parti ittifakı 
ya da ortak aday çıkarması 
durumunda 6 ilçe yönetiminin 
CHP-İYİ Parti yönetimine geç-
mesi söz konusu.

� � �
Bu veriler 24 Haziran 2018 

Seçim sonuçlarına göre.
Yerel seçimlerde genel 

seçimlerin aksine belediye 
başkanlığına aday olan isimlerin 
aldıkları oyların, genel seçimler-
de alınan oylardan farklılık gös-
tereceği açık bir gerçek. Geçen 
yıllarda yapılan genel ve yerel 
seçim oranlarına bakıldığında ise; 
CHP, 2014 yılında yapılan yerel 
seçimlerde Manisa’da yüzde 
18 oran ile 161 bin oy aldı. 2015 
Genel Seçiminde ise yüzde 29 oy 
oranına ulaştı.

AK Parti, 2014 yılında yapı-
lan yerel seçimlerde Manisa’da 
yüzde 36 oranında oy aldı. 2015 
genel seçiminde ise yüzde 43,99 
oran ile 393 bin oy aldı.

CHP, 2014 yılında yapılan 
yerel seçimlerde Denizli’de yüzde 
38, 2015 genel seçiminde ise yüzde 
34 oran ile geriye düştü.

AK Parti, 2014 yılında yapılan 
yerel seçimlerde Denizli’de yüzde 
45, genel seçiminde ise yine yüzde 
45 ile oy oranını korudu.

Ortaya çıkan bu tabloda yerel 
seçimlerde, büyük partilerin 
genel seçimlerden daha düşük 
oylar alındığı görülüyor.

Zira baraj baskısının olmadığı 
koşullarda küçük partiler ya da 
bağımsız adaylar da az da olsa 
hatırı sayılır oylarla seçime dahil 
oluyor.

Bu veriler göz önüne alındı-
ğında partilerin örneklerde ver-
diğimiz oy oranları ciddi oranda 
düşecek. 

Oy dengeleri kutuplaşan 
siyaset zemininde etkenlerden 
dolayı çok daha fazla değişecek. 
Genel seçimlerde CHP seçmeninin 
HDP’nin baraj sorunu yaşamama-
sı için verdiği emanet oylar yerel 
seçimlerde geri dönecek.

İYİ Parti’ye verilmeyen ve 
başka partilere verilen merkez 
oyları da geri dönecek. 

� � �
Adayların isimleri, partilerin 

kampanya dönemlerinde sergile-
dikleri performanslar da göz önü-
ne alındığında yine soluk soluğa 
bir seçim maratonu izleyeceğimiz 
şüphesiz. Muhalefet, ittifakın gü-
cünü doğru isimlerle perçinlerse 
bir artı bir üç dahi edebilir. 

Muhalefet partilerinin bir an 
önce zaman kaybetmeden seçmen-
de oluşan “Sandığa gitmeyece-
ğim”, “Güvenmiyorum” düşün-
cesini değiştirip, seçmen tabanını 
yeniden bütünleştirmesi gerekiyor.

Tabana ve seçmene yeniden 
güven sağlayarak yerel seçimlere 
hazır hale getirilmeli.

Muhalefet partileri henüz 
vakit varken belediye başkan 
adaylarını mevcut il, ilçe teşkilat-
ları ve kamuoyu yoklamalarına 
istinaden belirleyip çalışmalara 
başlamalı.

Aksi halde 24 Haziran’da 
kaybedilen Çaltepe’ydi. Yerel se-
çimlerde kaybedilen ise muharebe 
olabilir...
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Yerel seçimlerde ‘kilit’
yine İYİ Parti!.. 

HAMDİ TÜRKMEN

1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgi-
yle ayrılması, arkasından Mondros ve Sevr gibi yıkım 
antlaşmalarının itilaf devletlerince uygulanmaya çalışıl-

ması ülkeyi tam bir kaosa götürdü. Bununla birlikte dört bir 
yandan sarılan ve en az düşman kadar, haini de ne yazık ki çok 
olan ülkemizde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı 
bağımsızlık ateşiyse 
katlanarak büyüdü. 
Türk'e biçilen 
kefenin yırtılması 
için oluşturulan 
Kuvayi Milli-
ye ve ardından 
düzenli ordu 
birliklerinin vatan 
savunmasındaki 
başarısının arkasın-
daysa ordunun 
azmi ve cesaretiyle 
birlikte Mustafa 
Kemal ile kurmay-
larının zekasının 
yanına bir de halkın 
desteğini eklemek 
gerekiyor.

Ve bugün...
Şu günlerde tek 

ihtiyacımız 96 yıl 
önceki ruhu bir kez 
daha sergilemek... 
Göstereceğimiz 
dayanışma sadece 
bugüne verdiğimiz 
değeri değil, Büyük 
Taarruz'da şehit dü-
şen, gazi olan atala-
rımıza duyduğumuz 
minnet borcunu da 
ödeme fırsatıdır.

BÜYÜK ZAFERLER 
BÜYÜK DAYANIŞMAYLA OLUR

14.6.2018

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

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

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

YAYIN KOORDİNATÖRÜ VE 
SORUMLU MÜDÜR
KADİR ÇETİNKAYA

REKLAM VE 
İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ

LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
BURAK CİLASUN - ÇİĞDEM ALPASLAN  

AYSEL KAYARDI - CANSU TEMİR

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY. 

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

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

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

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR 
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 17.08.2018

SAYI: 73 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK Partili Dağ’dan
‘mega’ müjde! 

Hamza 
Dağ
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“Her insanın kendi 
doktoru ve eczanesi 
vücudundadır” felse-
fesiyle tüm dünyanın 
kabul ettiği akupunktur 
tedavisini, hastaların 
iyileşme süreçlerini ve 
özellikle kronik hastalık-
lardaki etkilerini Uzman 
Dr. Başak Bingöl, BEN 
Haber okuyucuları için 
anlattı.

� Akupunktur nedir?
Akupunktur, vü-

cuttaki özel noktaların 
iğneyle uyarılmasıyla ya-
pılan bir tedavi şeklidir. 
Herhangi bir ilaç, madde 
kullanmadan vücuttaki 
özel noktaları uyararak 
vücudun kendi kendini 
iyileştirmesini destekli-
yoruz. Aslında vücudun 
içindeki doktoru, eczane-
yi birlikte harekete 
geçiriyoruz. 

� Akupunkturun 
ortaya çıkışı uzun 
bir geçmişe sahip 
değil mi?

Akupunktur 5 
bin yıllık geçmişe 
sahip bir tedavi 
şeklidir. Dünya, 
akupunktur teda-
visini ilk Uygur 
Türkleri'nin buldu-
ğunu ve uyguladı-
ğını kabul ediyor. 
Çinliler yakın 
ilişki nedeniyle bu 
tedaviyi Türklerden 
öğrenip geliştirmiş-
ler ve daha sonra da 
1970'li yıllarda bu 
tedaviyi Amerika 
ve dünya öğren-
miş. Artık dünyada 
ve Türkiye'deki 
birçok üniversitede 
akupunkturla ilgili 
tıp fakültelerinde 
eğitimler veriliyor.

� Kronik has-
talıklarda tedavi 
yöntemi olarak 
akupunktur uygu-
lanmakta mıdır?

Kronik hastalık-
larda, klasik tıbbın 
bazı eksikliğinin 
olduğu kabul edili-
yor. Kronik hasta-
lıklarda genelde 
ilaç kullanılmakta. 
Bu ilaçların etkileri 
azalmaya başlıyor. 
Bazı hastalıklarda 
ilerleyemediğimiz 
noktalarda aku-
punkturun etkili 
olduğunu görmeye 
başladı dünya. 

� Akupunktur 
tedavisinde ilaçlar 
bırakılmalı mı?

Bir tıp hekimi, 
“İlaçları bırakın, 
sadece akupunktur 
yaptıracaksınız” 
diye bir söylemde 
bulunamaz. Ancak 
kronik hastalıklar, 
akupunktur deste-
ğiyle gittiği zaman 
tamamlayıcı bir 
tedavi olarak aku-

punkturun etkisi görü-
lür. Kullanılan ilaçlara 
bağımlılık azalır, kullan-
ma sıklığı azalır, ilaçla-
rın yan etkileri böylece 
azalır. Vücudun kendi 
iyileşme mekanizmaları 
tetiklendikçe iyileşme 
sağlanmaya başlar. 

� Akupunktur teda-
visinde en önemli etken 
nedir?

Psikolojiyi dü-
zenlemek aku-
punktur tedavi-
mizde en önemli 
etkilerimizden 
biridir. Çün-
kü kişinin 
psikolojik 
durumu 
iyileştikçe 
hasta-
lık da 

iyileşmeye, oluşabilecek 
hastalıklar da azalmaya 
başlıyor. Akupunkturun 
sakinleştirici etkisi de 
çok önemli. Vücudun 
kendi morfini denilen 
endorfin maddesini 
artırarak vücudun kendi 
ağrı kesicileri, ödem 
çözücüleri ve vücudun 

sakinleştiricileri 
devreye girmek-
tedir. 

� Sizin 
seanslarınızda 
uyguladığı-
nız farklı bir 
yöntem var, 

bahsedebilir 
misiniz?

Hastala-
rın tedavisi 
kolaylaştır-
mak ve hız-

landırmak adına, evde 
de tedavi edebilmek 
için hastalara olumlama 
cd'leri oluşturdum. 

Hastalara tedavi 
sırasında akupunktur 
iğneleriyle beklerken, 
iyileşmeleri için olumla-
malar, nefes egzersizleri 
ve gevşeme egzersizleri 
yaptırıyorum. Uykuda 
iyileşmeyi artırabilmek 
için hastalara bu CD'leri 
akşam yatarken de dinle-
tiyorum. Gelen hasta-
lar Spa merkezinden 
çıkmış gibi hissediyorlar 
kendilerini. Şu anda, 
‘Tamamen Sağlıklıyım’ 
ve ‘Sigaradan Özgürle-
şiyorum’ adlı iki CD ve 
'Tamamen Sağlıklıyım' 
adlı kitabım bulunmak-
tadır.

5 bin yıllık mucize:
Akupunktur tedavisi

Kronik rahatsızlıklardan zayıflamaya, bağımlılıktan depres-
yona kadar onlarca hastalığa şifa olan akupunktur tedavisi-
ni Uzm. Dr. Başak Bingöl, BEN Haber okuyucuları için anlattı

5 bin yıllık mucize:
Akupunktur tedavisi
5 bin yıllık mucize:

Akupunktur tedavisi
5 bin yıllık mucize:

Akupu

ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.alpaslan@kanalben.com

visinde en önemli etken 

Psikolojiyi dü-
zenlemek aku-
punktur tedavi-
mizde en önemli 
etkilerimizden 
biridir. Çün-
kü kişinin 
psikolojik 
durumu 
iyileştikçe 

sakinleştiricileri 
devreye girmek-
tedir. 

� Sizin 
seanslarınızda 
uyguladığı-
nız farklı bir 
yöntem var, 

bahsedebilir 
misiniz?

rın tedavisi 
kolaylaştır-
mak ve hız-

Başak 
Bingöl
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“Yeterli ilacı
bulamıyoruz” 

İnflamatuvar Bağırsak Hastaları Dayanışma, Yardımlaşma Derneği 
(İBHDYD) Başkanı Ercan Zorlu, yeterli ilacı bulamadıklarını söyledi

İnfl amatuvar Bağırsak Hasta-
ları Dayanışma, Yardımlaşma 
Derneği Başkanı (İBHDYD) Er-

can Zorlu, BEN Haber’e açıklama-
larda bulundu. Zorlu, “İlaç, bir 
hastalıkta olmazsa olmazlardan. 
Tedavinin sağlanmasını sağla-
yacak ilaçlar yok. Ulaşılamıyor, 
ulaşılsa fahiş fi yat farkları ödemek 
zorunda kalınıyor. Bunun sebebi; 
bizce doğrudan devletin yanlış 
uygulamaları. Bunun sebebi, 
hasta sayısı hakkında tahminin 
olmaması” dedi.

“Engelli haklarımız 
uygulamada yok”

Engelli haklarının olduğunu 
ancak uygulamada var olma-

dığını belirten İBHD Başkanı 
Ercan Zorlu, “Kronik, yani hayat 
boyu beraber olunan hastalığa 
süreli 1-2 senelik rapor veril-
mekte. Bu saçma uygulama bize 
şunu anlatmakta; ya hastalığı-
mızın tedavisi var biz tedavi 
edilmiyoruz, 1-2 sene sonra bizi 
tedavi edecekler ya da hasta-
lığımızın ilacı bulundu ama 
ilaç sağlayacılar 2 sene daha 
para kazanmak için ilaçlarımı-
zı piyasaya sürmüyorlar. Son 
olarak; hasta hakları çiğneniyor, 
insan haklarında önde yer alan 
hasta hakları ihlal ediliyor” diye 
konuştu. Zorlu ayrıca, İBH hasta 
sayısının geçen yıl 80 bin kişi 
olduğunu belirtti. 

İnflamatuvar Bağırsak Has-
taları Dayanışma Yardımlaşma 
Derneği (İBHDYD), 12 Haziran 
2013’te kuruldu. Dernek, İBH 
hastalarının yardımlaşma 
ve dayanışmaları, hasta 
haklarının korunması ve 
geliştirilmesi, yeni tedavi 
yöntemleri konusunda 
yaşanan gelişmele-
rin paylaşılması ve 
sorunlarının çözümü 
amacıyla İstanbul’da 
faaliyete geçti. 

para kazanmak için ilaçlarımı-
zı piyasaya sürmüyorlar. Son 
olarak; hasta hakları çiğneniyor, 
insan haklarında önde yer alan 
hasta hakları ihlal ediliyor” diye 
konuştu. Zorlu ayrıca, İBH hasta 
sayısının geçen yıl 80 bin kişi 
olduğunu belirtti. 

İnflamatuvar Bağırsak Has-
taları Dayanışma Yardımlaşma 
Derneği (İBHDYD), 12 Haziran 
2013’te kuruldu. Dernek, İBH 
hastalarının yardımlaşma 
ve dayanışmaları, hasta 
haklarının korunması ve 
geliştirilmesi, yeni tedavi 
yöntemleri konusunda 
yaşanan gelişmele-
rin paylaşılması ve 
sorunlarının çözümü 
amacıyla İstanbul’da 
faaliyete geçti. 

Yaz, tüm güzelliğiyle 
devam ediyor. Bu 
mevsim, birkaç riski 

de beraberinde getiriyor. İşte 
doğal besinlerle korunmanın 
yolları… Merhaba BEN 
Haber okurları... Yaz mevsi-
mi tüm çekiliğinin yanında, 
birkaç riski de beraberinde 
getirdi. Bu risklerin en başın-
da, güneş ışınlarına maruz 
kalacak cildimizi koruyama-
mak geliyor. Diğer risk ise 
deniz ve sıcakla buluşacak sa-
çımız ve cildimizde kuruma 
ve yıpranma riski. Hepsinden 
önemlisi de; gerekli özeni 
göstermezsek, sıcak çarpması 
yaşayabilecek bedenimiz! 

Nasıl kendimizi 
koruruz?

Beslenme şeklimiz ve seç-
tiğimiz doğru besinlerle risk 
düzeyini azaltabilir, cildimizi 
ve saçlarımızı koruma altına 
alabilir, yazın zararlı etkilerini 
minimize edebiliriz. 

Saçlarımız ve cildimiz 
konu ise vücuda alınması 
gereken en önemli maddeler; 
demir, çinko ve antioksidan-
lardır. Bu maddeler dışarıdan 
gelen zararlı etkilere karşı 
savunma gücümüzü artırarak 
yıpranmaların önüne geçme-
ye yardımcı olacaktır. Doğru 
besin öğelerini, doğal yollarla 
tüketirsek cildimiz kırışmaz, 
yaşlanma etkilerinin hızı 
yavaşlatılmış olur, saçlarımız 
yıpranmaz, canlı kalır 
ve dökülmez.

Saç ve cilt dostu 
maddeler 
� Demir � Çinko � Biotin
� Selenyum � Likopen
� E vitamini � C vitamini
� Beta karoten � Koenzim 
Q10 � Omega 3

Mutlaka almanız 
gereken besinler 
� Yumurta � Somon
� Zeytinyağı � Tam yağlı yo-
ğurt � Kefir � Deniz mahsul-
leri � Ispanak � Semizotu � 
Havuç � Domates � Brokoli
� Ceviz � Fındık � Badem
� Kuşkonmaz � Avokado

Bu meyveleri   
tüketmek gerekiyor 
� Kiraz � Mürdüm eriği
� Kivi � Kavun � Siyah 
üzüm � Böğürtlen � Yaban 
mersini

Baharatları da  
unutmayın 
� Zencefil 
� Zerdeçal

� Biberiye � Kekik
� Nane � Tarçın � Karanfil

Sağlıklı ve güçlü...  
Cildiniz ve saçlarınız sağ-

lıklı ve güçlü kalsın istiyorsa-
nız, bu besinleri ve baharatla-
rı yaz ayları boyunca bol bol 
tüketmelisiniz. 

Ayrıca Ph değeri yüksek 
alkali 2.5 litre su içiyor ol-
manız da bir o kadar gerekli. 
Bunun yanı sıra alkol, sigara, 
asitli içecek tüketiminden 
uzak durmalısınız. 

Güneş ışınlarının dik gel-
diği öğle saatlerinde güneşin 
direkt temasından sakınmalı-
sınız. Güneş koruyucu krem 
kullanmayı unutmamalısı-
nız. Hatta evde kendi güneş 
koruyucu kreminizi en doğal 
haliyle besinlerden hazırlaya-
bilirsiniz.

Ev yapımı güneş 
koruyucu: 
2 Havuç, 1 tatlı kaşığı toz 
tarçın, 1 tatlı kaşığı karanfili 
(Rondodan geçirin), 1 çay 
bardağı zeytinyağı, 
1/2 çay bardağı 
havuç yağı,  
1/2 çay 

bardağı kayısı yağı -2 Kapsül 
OMEGA 3'ün içindeki yağı 
ekleyip karıştırın 15 gün bek-
letin, süzerek cam kavanozda 
saklayın.

Bu kremi cildinize ve saç 
uçlarınıza uygulayabi-
lirsiniz. Yüzde yüz 
doğal ve etkili-
dir. Mutlaka 
deneyin ve 
etkisini ya-
şayarak 
görün. 

Cildinizi ve saçlarınızı ‘doğal’ koruyun 

yavaşlatılmış olur, saçlarımız 
yıpranmaz, canlı kalır 
ve dökülmez.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

İBHDYD HAKKINDA:  

ALPER GÜNDOĞDU
alper@kanalben.com

Ercan Zorlu
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