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CUMHURİYET BAYRAMI
KUTLU OLSUN!

TÜRKİYE’nin dört bir yanın-
da kutlanan Cumhuriyet Bayramı 
hakkında tarihsel bir yolcu-
luğa çıkmaya hazır mısınız? 
Cumhuriyetin ilanının ilk yıl 
dönümünde, devrim ateşinin 
diri kalması adına yapılan 
kutlamalar, bugünün 
kutlamalarından çok 
daha görkemli 
ve özeldi. 
13’TE

Cumhuriyet alelade 
bir bayram değildirbir bayram değildirbir bayram değildir

BAŞ döndü-
rücü bir hızla 

şekillenen mo-
dada yeni trend 

hayvan desenleri. 
Artık nereye 

baksanız kendini-
zi vahşi doğayla 

iç içe hissedebilir, 
cazibesine kapıla-

bilirsiniz.  2’DE 

Vahşi 
doğa 

modada
TÜRKİYE’nin dört bir yanın-

da kutlanan Cumhuriyet Bayramı 
hakkında tarihsel bir yolcu-
luğa çıkmaya hazır mısınız? 
Cumhuriyetin ilanının ilk yıl 
dönümünde, devrim ateşinin 
diri kalması adına yapılan 
kutlamalar, bugünün 
kutlamalarından çok 
daha görkemli 
ve özeldi. 

Cumhuriyet alelade 
bir bayram değildir

SIYASETTE 
IZMIR RULETI

KONKORDATO ?

CHP, AK PARTİ, MHP ve İYİ Parti’de seçim hazırlıkları hızlandı

Şirketlerin arka arkaya konkordato ilan etmesini bağımsız denetçi Emin Gemici yorumladı. 
Gemici konkordato ilanlarının bir domino etkisi yaratabileceğini söyleyerek piyasayı uyardı.    

?

7GÜNDE
KAT

GÜÇLENİN
SİNDİRİM sisteminizi yalnızca bir 

haftada arındırarak yeni ve güçlü bir 
bünyeye ‘merhaba’ deyin. İşte birbi-
rinden lezzetli besinlerle 7 günde 7 kat 
güçlenmenin formülü. 14’TE 

SİYASET bilimci Prof. 
Dr. Tanju Tosun, siyasi 
iklimi yorumladı. Tosun, 
“İzmir’de CHP favori 
ama bunu etkileyecek 
farklı dinamikler de 
var. En başta baş-
kan adayı kim 
olacak?” ifade-
lerini kullandı  
7’DE 

Annelerin yeni can 

simidi: doula
Anne adayları 

gebelik sürecinde 

merak ettikleri soru-

ların ve endişelerinin 

tüm cevaplarını , 
doulalardan 

öğrenecek. 13’TE

AK Parti ile MHP yeniden 
masaya oturabilir

IZMIR RULETI
DENGELER DEĞİŞTİ

AK Parti ile MHP arasındaki Cum-
hur ittifakının sona ermesiyle birlikte 
İzmir’de  kartlar yeniden dağıtılacak. 
Yeni süreçte atılacak her adım artık çok 
daha hayati ve kritik olacak. MHP VE 
İYİ Partiyi’de unutmamak lazım.   

ADAY PATLAMASI!
SEÇİM sürecinde CHP 

İzmir’de adeta aday enflas-
yonu yaşanıyor. Büyükşehir 
ve 30 ilçe için şimdiden 200’ün 
üstünde aday adayı bulunuyor. Bun-
lara ilaveten bir de ‘Işık bekleyenler’ 
bulunuyor. AK Parti’de ise Büyükşe-
hir’e göz kırpan isimler hiç de yabana 
atılacak cinsten değil.

CANSU TEMİR SAYFA 11’DE

VATANDAŞ ENDİŞELİ
Konkordato ilanlarının son günlerde 

sıkça duyulması ve piyasalarda yaşanan 
endişe, vatandaşı konu hakkında araştır-
maya itti. Konkordatonun bilinmeyenleri-
ni Emin Gemici anlattı.  

“İSTİSMAR EDİLMEMELİ”
Konkordatonun suistimal edilmemesi 

gerektiğini dile getiren Gemici, “Ödeme 
güçlüğü çeken ve iyi niyetle konkordato 
ilan eden şirketlerin kurtarılması bakı-
mından talep etmek doğrudur.” dedi. 

CANSU TEMİR SAYFA 1O’DA

DEMİREL’İN söylediği 
gibi siyasette 24 saat çok 
uzun bir süre. MHP, af 
silahını son güne dek AK 
Parti’nin önüne koyacaktır.  
MHP’siz bir seçimin AK 
Parti’de açacağı yaralar gö-
rüldüğü takdirde 
Tayyip Bey tav-
rını değiştirebilir 
ve ittifak yeniden 
konuşulabilir
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

Kırkpınar’dan çarpıcı çıkış! Kırkpınar’dan çarpıcı çıkış! 
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, 

göreve gelir gelmez dikkat çekici bir açıklamada 
bulundu. Rakiplerine meydan okuyan Kırkpınar, 
“İddialı adaylarımız var.” dedi. 9’DA

“CHP İZMİR’DE
FAVORİ AMA...”

SİYASET bilimci Prof. 
Dr. Tanju Tosun, siyasi 
iklimi yorumladı. Tosun, 
“İzmir’de CHP favori 
ama bunu etkileyecek 
farklı dinamikler de 
var. En başta baş-
kan adayı kim 
olacak?” ifade-
lerini kullandı  

“CHP İZMİR’DE
FAVORİ AMA...”

“Torbalı için 
göreve hazırım”

Bornova’da yatırımlar 
HIZ KESMİYOR

ÇARE Mİ
KAÇIŞ MI

Burcunuz bu ay 
size ne söylüyor?

Bölgesel 
asgari 
ücret  
olur mu?

TORBALI Ticaret Odası Başkanı 
Abdulvahap Olgun, iddialı duruşu-
nu siyasi arenaya da yansıttı. Olgun, 
“Torbalı için 20 büyük projemiz 
var.” dedi.  10’DA 

BORNOVA Belediyesi, ilçenin çeh-
resini değiştirmeyi sürdürüyor. Son 4,5 
yılda Dost Market’ten, kültür merkez-
lerine ve tematik kafelere kadar dikkat 
çeken hizmetler peşpeşe açılırken, 
vatandaşın yüzü güldü.  6’DA 

YENİ yıl yakla-
şırken asgari ücret 
zammı için hazır-
lıklar başladı. Peki 
asgari ücret bölge-
lere göre ayrılabilir 
mi? Cevabı Memiş 
Sarı verdi. 2’DE 

SU ALTI DÜNYASINI
YAKINDAN GÖRÜN

İzmir ve Ege’nin ilk dev akvaryu-
mu Westpark’ta açıldı. İçinde köpek 
balıklarından vatozlara kadar çok 
çeşitli deniz canlılarının yer aldığı 
akvaryuma ilgi büyük oldu. 5’TE

Kriz
partilere 
uğramadı

Bu döviz 
hep böyle 
artar mı?

Mutfağımızda 
pişirdiklerimiz

EMEKLİSİ, 
işçisi, sanayicisi 
tüccarı krizden 
etkilenirken, siyasi 
partiler yine malı 
götüre-
cek.

RİSKLERİ-
MİZ azalmadan, 
istihdam sağla-
yamadan doların 
düşmesi pek müm-
kün 
gözük-
müyor.  

DUYGUSAL 
ihtiyaçlarımızın 
en temel besini 
olan sevgi varken 
kin ve öfkeye yer 
vermek 
bizi yal-
nızca...  
Zuhal 
Koçkar 
14’TE 14’TE

Mart 2019’daki yerel seçimler yaklaşırken, partiler İzmir’de oy artışı sağlamak ve belediye kaza-
nabilmek için tüm kozlarını oynamaya hazır. En büyük parti içi mücadeleyse CHP’de yaşanıyor.
Mart 2019’daki yerel seçimler yaklaşırken, partiler İzmir’de oy artışı sağlamak ve belediye kaza-Mart 2019’daki yerel seçimler yaklaşırken, partiler İzmir’de oy artışı sağlamak ve belediye kaza-
nabilmek için tüm kozlarını oynamaya hazır. En büyük parti içi mücadeleyse CHP’de yaşanıyor.nabilmek için tüm kozlarını oynamaya hazır. En büyük parti içi mücadeleyse CHP’de yaşanıyor.nabilmek için tüm kozlarını oynamaya hazır. En büyük parti içi mücadeleyse CHP’de yaşanıyor.nabilmek için tüm kozlarını oynamaya hazır. En büyük parti içi mücadeleyse CHP’de yaşanıyor.nabilmek için tüm kozlarını oynamaya hazır. En büyük parti içi mücadeleyse CHP’de yaşanıyor.nabilmek için tüm kozlarını oynamaya hazır. En büyük parti içi mücadeleyse CHP’de yaşanıyor.

Hamdi 
Türkmen 
8’de

İ. Atilla 
Acar 6’DA

ATATÜRK
SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

FOLKART Gallery, sergi sezonunu “Ata-
türk Sergisi” ile açtı. Açılışını TBMM Baş-
kanı Binali Yıldırım’ın yaptığı sergiyi ilk iki 
gününde 10 bine yakın vatandaş gezdi. Dev 
sergi Şubat sonuna kadar açık kalacak.

Folkart tarafından va-
tandaşlarla buluşturulan 
Atatürk Sergisi,  ilk haf-

tasında doldu taştı!

IZMIR RULETI
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VAHŞİ DOĞA, MODAYI SARDI!
TREND ALARMI: HAYVAN DESENLERİ

Hayvan desenleri bu sonba-
har ve kışa damga vurdu. 
Nereye kafamızı çevirirsek 

çevirelim leopar, kaplan, timsah de-
risi, yılan derisi ve zebra desenlerle 
karşılaşıyoruz. 

Leoparın altın çağı
Yıllardır moda dünyasının göz-

desi olan leopar bu sene altın çağını 
yaşıyor. Geçen yıl hızlı bir çıkış ya-

pan bu trend, 2017-18 sonbahar 
kış sezonunda da ilerleyişini 
sürdürüyor. Şu an yerli ya-
bancı tüm koleksiyonlarda 
görebileceğiniz trend ayak-
kabıdan çantaya, pantolon-

dan elbise ve tulumlara hatta 
iç çamaşırlarına 

kadar 
her 
tasa-

rımda 
karşımızda 

çıkıyor. 
Yalnızca 
bu sezon 
leopar sa-
dece doğal 
kahverengi 
tonlarda 
değil 
iddialı ve 
rengarek 

olarak 
dolap-

la-

rımızda yer alacak. 

Leopar deseni nasıl 
kombinlenir?

Leopar çok moda ama doğru 
kombinlemezseniz oldukça demode 
ve rüküş olabilirsiniz. Bu deseni 
kombinlemek çok zor görünse de 
aslında birkaç püf noktası sayesin-
de oldukça seksi, kadınsı ve şık bir 
görünüm elde edebilirsiniz. Örneğin 
gömlekler… Oldukça iddialı oldu-
ğunu düşündüğünüz gömlekleri, 
gün içinde yırtık bir jean ve spor 
ayakkabı ile akşam bir davete katı-
lacaksanız, jean pantolonun altına 
giyeceğiniz stiletto ile kombinleyebi-
lirsiniz. Özellikle leopar deseni saten 
kumaşla kullanıldığında oldukça 
seksi ve şık görünüm ortaya çıkıyor. 

Vahşi ve feminen 
kadınlar için: Yılan derisi 

Bu yıl yılan derisi baskılarının 
yılı. Elegan elbiseler, çantalar veya 
ayakkabıların en basit hallerini 
gardırobunuza ekleme yılı. Kıyafet-
lere zenginlik katan bu baskı clutch 
çantaları ve aksesuarları daha vahşi 
ve feminen kılıyor. Ayrıca bu parça-
lar kendini her zaman hatırlatıyor. 
Modanın önemli öncülerinden Ri-
hanna da geçtiğimiz günlerde kendi 
makyaj koleksiyonunun tanıtım 
gecesinde giydiği baştan aşağı yılan 
derisi kıyafetiyle bu akımın en seksi 
görünüşlerinden birini yakalamış 
oldu. 

Zebranın yükselişi
Ünlü tasarımcıların sonbahar-kış 

koleksiyonlarında zebra deseni de 
geniş yer tuttu. Siyah ve beyazın 
eşsiz uyumu ile birlikte kıyafetleri 

süsleyen bu desen, giyenlere ol-

dukça dikkat çekici bir tarz sağlıyor. 
Ancak bu sezon sadece siyah- beyaz 
zebra desenleri değil rengarek zebra 
desenleri çok moda. Büyük giyim 
markalarının bir çoğu koleksiyonla-
rında bu deseni sezonun öne çıkan 
fosforlu renkleriyle birlikte bile 
kullandı. Leopar ve yılan derisinden 
sonra bu sezon zebra deseni de do-
laplarımızda büyük yer kaplayacak. 
Bu deseni kaban, elbise, pantolon, 
etek, gömlek, kazak gibi büyük 
parçalarda da kullanabilirsiniz. Yok 
bu size çok fazla karışık geliyorsa 
ayakkabı, çanta, fular hatta takılarda 
bile kullanabilirsiniz. 

Güçlü kadınların tercihi: 
Timsah derisi

Timsah derisi deseni önce sadece 
ayakkabı, çanta ve kemerlerde kar-
şımıza çıkıyorken bu sezon günlük 
kıyafetlerimize de sıçradı. Yılan deri-
si gibi bu desen de güçlü ve seksi bir 
görünüş için oldukça iyi bir tercih. 
Güçlü, bağımsız ve cüretkar kadın-

lar bu desenle kendilerini çok güzel 
ifade edebilecekler. Bu yüzden mut-
laka bu sezon timsah derisi desenli 
bir kıyafet dolabınıza katmalısınız.

Kaplan deseni, 
leoparın gölgesinden 
kurtuldu

Kaplan deseni renk tonları olarak 
leopara çok benzese de çizgilerinin 
ahenkli görünüşü ile bambaşka bir 
hava yaratıyor. Bu sezon kaplan 
desenleri de farklı renk tonlarıyla 
sık sık karşımıza çıkacak. Özellikle 
kaban, kazak, pantolon gibi büyük 
parçalarla daha rahat kombinleyebi-
lirsiniz. 

Not: Doğadan ilham alınarak 
modaya; 'baskı' yoluyla uyarlanan 
bu desenler elbette çok güzel. Ama 
doğayı ve bu güzel canlıları katlede-
rek derilerinden yapılan kıyafetlerin 
alınması ve giyilmesine tamamen 
karşıyız. Her canlının yaşam hakkı 
vardır.  

yaşıyor. Geçen yıl hızlı bir çıkış ya-yaşıyor. Geçen yıl hızlı bir çıkış ya-
pan bu trend, 2017-18 sonbahar pan bu trend, 2017-18 sonbahar 

kış sezonunda da ilerleyişini kış sezonunda da ilerleyişini 
sürdürüyor. Şu an yerli ya-sürdürüyor. Şu an yerli ya-
bancı tüm koleksiyonlarda bancı tüm koleksiyonlarda 
görebileceğiniz trend ayak-görebileceğiniz trend ayak-
kabıdan çantaya, pantolon-kabıdan çantaya, pantolon-

dan elbise ve tulumlara hatta dan elbise ve tulumlara hatta 
iç çamaşırlarına iç çamaşırlarına 

kadar kadar 
her her 
tasa-tasa-

rımda rımda 
karşımızda karşımızda 

çıkıyor. 
Yalnızca Yalnızca 
bu sezon bu sezon 
leopar sa-leopar sa-
dece doğal dece doğal 
kahverengi kahverengi 
tonlarda tonlarda 
değil 
iddialı ve iddialı ve 
rengarek rengarek 

olarak olarak 
dolap-dolap-

la-la-

görünüm elde edebilirsiniz. Örneğin 
gömlekler… Oldukça iddialı oldu-
ğunu düşündüğünüz gömlekleri, 
gün içinde yırtık bir jean ve spor 
ayakkabı ile akşam bir davete katı-
lacaksanız, jean pantolonun altına 
giyeceğiniz stiletto ile kombinleyebi-
lirsiniz. Özellikle leopar deseni saten 
kumaşla kullanıldığında oldukça 
seksi ve şık görünüm ortaya çıkıyor. 

Vahşi ve feminen 
kadınlar için: Yılan derisi 

Bu yıl yılan derisi baskılarının 
yılı. Elegan elbiseler, çantalar veya 
ayakkabıların en basit hallerini 
gardırobunuza ekleme yılı. Kıyafet-
lere zenginlik katan bu baskı clutch 
çantaları ve aksesuarları daha vahşi 
ve feminen kılıyor. Ayrıca bu parça-
lar kendini her zaman hatırlatıyor. 
Modanın önemli öncülerinden Ri-
hanna da geçtiğimiz günlerde kendi 
makyaj koleksiyonunun tanıtım 
gecesinde giydiği baştan aşağı yılan 
derisi kıyafetiyle bu akımın en seksi 
görünüşlerinden birini yakalamış 
oldu. 

Zebranın yükselişi
Ünlü tasarımcıların sonbahar-kış 

koleksiyonlarında zebra deseni de 
geniş yer tuttu. Siyah ve beyazın 
eşsiz uyumu ile birlikte kıyafetleri 

süsleyen bu desen, giyenlere ol-
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MHP İLE AK PARTİ YENİDEN 
MASAYA OTURABİLİR

� Cumhur İttifakı bir anda rafa 
kalktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Demirel'in söylemiyle siyaset için 24 
saat uzun bir süredir. Devlet Bahçeli gibi 
bir lidere de baktığımız zaman 
24 saatin bile uzun olduğunu 
düşünebiliriz. Bu nedenle 
seçimlerin 4,5 ay sonra olduğunu 
düşünürsek, doğmamış çocuğa 
don biçmiş oluruz. Bugünkü 
durum, seçimlere 45 gün kala da 
devam ederse o zaman dengelerin 
değişeceğini söyleyebilirim. İzmir'i 
düşündüğümüzde MHP ile yapılabilecek bir 

ittifakta AK Parti'nin iddialı olacağı konuşu-
luyordu. Eğer bu ittifak uygulanmazsa AK 
Parti'nin konumunun zor 

olacağını düşünebi- 
liriz. MHP 'Af' silahını 
son güne kadar AK 
Parti'nin önüne ko- 
yacak. MHP'siz bir 
ittifakın AK Parti'ye 
açacağı yaralar 
görüldüğü takdirde 

Tayyip Bey bu olayla ilgili 
tavrını değiştirebilir. MHP ile AK Parti ye-
niden masaya otururlar ve ittifakı konuşurlar.

� CHP'nin doğru aday konusunda sıkıntı 
yaşama ihtimali var mı? Toplam 23 beledi-
yeden kaçında değişim bekliyorsunuz?

CHP günü yaşayan, programı, hedefi  
ve stratejisi olmayan bir parti. Seçmenini 
ciddiye alarak aday belirlediğine inan-
mıyorum. CHP'nin duyguları benim olsun, 
küçük olsun, benim arkadaşım olsun 
mantığı. İzmir'i ele alalım. Eğer sen İzmir'de 
Aziz Bey'i değiştireceksen ve yeni bir aday 
atayacaksan, bana göre bunu en geç kasımın 
15'ine kadar yapmak zorundasın. 45 güne 
kadar bekletirsen senin adayın kendisini 

tanıtamaz bile. Belediyelere gelince; bu 
partide kıstas başarı olsa, bundan önceki 
seçimlerde birçok belediye başkanının 
değişmemesi lazımdı. İsim de veririm Cevat 
Durak derim. O dönemde en fazla açılış 
yapan isimdi. Çeşme Belediye Başkanı Faik 
Tütüncüoğlu.... Bugün herkes Çeşme'nin ne 
kadar kötü yönetildiğini, başkanın hemen 
değiştirilmesi gerektiği konusunda hemfi kir. 
Çeşme'de başarılı bir belediye başkanlığı 
profi li çizen Tütüncüoğlu son gece adaylık-
tan alındı. Şimdi böyle bir genel başkanın 
olduğu partide kesin lafl ar edemezsin.

CHP, İzmir adayını 15 Kasım'a kadar belirlemek zorunda!

� İYİ Parti İzmir 24 Haziran'da beklenenin altında 
kaldı. İzmir'de yeniden ivme yakalayabilir mi? 

İYİ Parti'den beklentiler yüzde 22'ye varıyordu. O 
günden bugüne ne oldu da bu parti yüzde 10'ları zor aldı? 
Meral Hanım'ın yanında yer alanların birçoğu 'Merkez 

sağda yeni bir partiye ihtiyaç var ve biz merkez sağda-
ki bu boşluğu dolduracağız' diye yola çıktı. Parti 

Türkiye geneline baktığımız zaman mini bir 
MHP'leşmeye gidiyor. Merkez seçmen bu 
oluşumdan rahatsız ve haklılar. 1,5 ay önce kilit 
parti İzmir'de İYİ Parti olacak diye konuşulurk-

en, bugün kilit konumunu terk etmiş konumda. 
Yıldırım Ulupınar buranın ne olması gerektiğini 

anlatmaya çalıştı, Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu 
da kendi görüşlerine göre buranın ne olmasını anlatmaya 
çalıştı. Demek ki burada Akşener, Koray Aydın yönünde 
tavır koydu ve böyle bir il başkanı atandı. 

“Baskı olmasa neden istifa etsinler?
� Yıldırım Ulupınar ekibi, Hüsmen Kırkpınar'a şans 

veremez miydi? İstifalar erken olmadı mı?
Seçimlere 4-5 yıl olsa belki zaman tanıyabilirsiniz. Süre 

uzun olsa belki şans tanınırdı ama şu anda şans tanınacak 
bir ortam yok. Bu değişikliği yapanlara şunu sormak lazım. 
İzmir'de sizi ne rahatsız etti de böyle bir imaj yaratacak 
atamalara gittiniz. İstifa ettirilenler ve görevden ayrılan-
lar dahil çoğu merkez sağdan gelenlerdi. Ulupınar ve ilçe 
başkanlarına baskılar olmasa niye istifa etsinler? İYİ Parti, 
bu şehirde seçimlerde kilit parti konumunu kaybetti.

“İYİ Parti, kilit 
konumunu kaybetti”

“Folkart'ın İzmir'e 
katkısı inanılmaz!”

� Folkart bir yandan yeni inşaat projeleri tanıtırken, 
diğer yandan da sosyal sorumluluk projelerinde hız 
kesmiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir kere Folkart'ın İzmir'e katkısı inanılmaz. 
Folkart 13 yıllık geçmişe sahip bir kurum ve 13 yılın 
tamamında çizgisini hep korumuş. İnşaat sektöründeki 
çizgisini keskin bir okla nasıl zirveye doğru çıkarıy-
orsa, sosyal sorumluluk projelerinde de aynı çizgiyi 
izliyor. Mesut Sancak; 'Bu kentten kazanan bir kuruluş 
olarak bunları yapmamız bir lütuf değil, bizim göre-
vimiz' diyor. Ne yazık ki İzmir'den kazanan birçok 
eski yerleşik sanayicide ve fi rmada bu düşünceyi 
göremiyoruz. Aslında Mesut Sancak İzmir'in yerel 
zenginlerine de örnek olmaya çalışıyor. İİzmir'in taşını 
toprağını satarak kazanmış insanlara mesaj veriyor. 
'Biz İzmirliyiz' deyip ortaya çıkıp konuşanların hiç bir 
projede Folkart'ın yüzde 10'u kadar bile etkinlik içine 
girmediklerini görüyoruz. Ayrıca Atatürk sergisini 
gidip görmeyenlere tavsiye ederim, bu kadar kapsamlı 
Atatürk sergisinin bu kadar detaylı ilk defa açıldığını 
düşünüyorum. Folkart'ı kutluyorum.
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göl, Göbeklitepe, 
Harran evleri, Ha-
leplibahçe Mozaik 
Müzesi, Gümrük 
han, İbrahim Tat-
lıses Müzesi, Urfa 
Kalesi, Bazdan 
Mağarası, Eyüp 
Peygamber ve Ma-
kamı, Şuayb Şehri, 
Yücelen Mağara-
ları, Mevlid-i Halil 

Camii, Fırat nehri.
Peygamberler 

şehri Şanlıurfa'yı geri-
de bırakıp, yaklaşık üç saat 
mesafedeki Mardin'e yolculu-
ğum başladı. Uçsuz bucaksız 
pamuk tarlaları Mardin'e kadar 
yol boyunca size eşlik ederek, 
kendisine hayran bırakıyor.

Mardin'e ulaştığım zaman 
ilk gittiğim yer eski yerleşim 
yeri Kızıltepe oldu. UNESCO 
tarafından da koruma altına 
alınan Mardin'in eski evleri ve 
sokakları görülmeye değer bir 
şaheser diyebilirim. İzmir'den 

Mardin'e gidip de hem misafirper-
verlik, hem tarih hem de lezzetlerini 
tatmak paha biçilmez bir duyguydu 
diyebilirim. 

Kentin gecesini merak ediyor-
sanız, onu da söyleyeyim. Gece geç 
saatte sokak çalgıcılarını dinleyip 
dükkanlardan alışveriş yaparak 
otele yürüdüğümün altını çizmem 
yeterli olacaktır sanırım. Mardin'in 
en işlek caddesinde turistlerle dolu 
bir sokakta tarihi dokuyu yaşarak, 
gümüş takı satan dükkanlarında 
kendinizi kaybedebilirsiniz. Ayrıca 
Mardin, fotoğrafçılar için de tam bir 
cennet desem yeridir.

Mardin'de gezilecek yerler
Mardin evleri, Deyrulzafaran 

Manastırı, Ulu Camii, Mardin 
Kalesi, Kasımiye Medresesi, Dara 
Mezopotamya Harabeleri, Mor 
Gabriel Manastırı, Zinciriye Medre-
sesi, Mardin Müzesi, Sakıp Sabancı 
Mardin Kent Müzesi, Kırklar Kili-
sesi, Altunboğa Medresesi, Şehidiye 
Camii, Savur Kapı Medresesi ve 
Revaklı Çarşı...
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Sehayat etmek, yeni yerler görmek 
her insanın ruhunu dinlendirirken, 
ufkunu genişletip ve bilgi dağarcığını 

yeniliyor diyebilirim. Ülkemizde birçok 
güzel yerlerin olduğunu her zaman dile 
getirip dururuz ancak buraları görmek 
de önemli. Eğer siz de benim gibi gezgin 
ruhuna sahipseniz cennet köşeleri mut-
laka ziyaret etmelisiniz.

İzmir Ticaret Borsası'nın organizasyo-
nuyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e 
unutulmaz bir seyahat gerçekleştirdik. 
Gaziantep'ten Ben Haber'in 64.sayısında 
bahsettiğim için ayrıntıya girmeyeceğim. 
Ama özellikle belirtmeliyim ki tam gurme 
şehir ve tatlı diyarı diyebilirim. Sonba-
harın dokusuna ve ruhuna uygun olarak 
Türkiye'nin tarih kentleri arasında yer 
alan ve UNESCO tarafından koruma altı-
na alınan Şanlıurfa ve Mardin'e rotamızı 
çeviriyoruz. 

Peygamberler şehri Şanlıurfa
Şanlıurfa deyince herhalde herkesin 

aklına önce lezzet olarak çiğköfte ve tarih 

olarak da Balıklı Göl gelmektedir. 
Ancak bir diğer tabir de peygamber-
ler şehri olmasıdır. Kısaca tarihinden 
bahsedecek olursam; Şanlıurfa'nın 
geçmişi 12 bin yıllık bir zaman dili-
mine uzandığı bilinmektedir. Urfa'ya 
peygamberler diyarı denilmesinin 
sebebi; Âdem, Eyyüp, İbrahim, Şua-
yip ve İlyas peygamberlerin burada 
yaşadığına inanılıyor olmasıdır.

Sonbahar'da görülecek 
en ideal yer...

Şanlıurfa'yı gezmek istiyorsanız 
en ideal mevsimin Ekim ve Haziran 
aylarında olduğunu söyleyebiliriz. 
Ekim ayında çıktığım Şanlıurfa 
gezimde öncelikle şu tespitte bulu-
nabilirim ki tarihi iliklerinize kadar 
yaşayabileceğiniz bir şehir diyebili-
rim.

Şanlıurfa'da gezilecek yerler
Şanlıurfa'da gezebileceğiniz 

yerleri şöyle sıralayabilirim; Balıklı-

göl, Göbeklitepe, 
Harran evleri, Ha-
leplibahçe Mozaik 
Müzesi, Gümrük 
han, İbrahim Tat-
lıses Müzesi, Urfa 
Kalesi, Bazdan 
Mağarası, Eyüp 
Peygamber ve Ma-
kamı, Şuayb Şehri, 
Yücelen Mağara-
ları, Mevlid-i Halil 

Camii, Fırat nehri.
Peygamberler 

şehri Şanlıurfa'yı geri-
de bırakıp, yaklaşık üç saat 
mesafedeki Mardin'e yolculu-
ğum başladı. Uçsuz bucaksız 
pamuk tarlaları Mardin'e kadar 
yol boyunca size eşlik ederek, 
kendisine hayran bırakıyor.

Mardin'e ulaştığım zaman 
ilk gittiğim yer eski yerleşim 
yeri Kızıltepe oldu. UNESCO 
tarafından da koruma altına 
alınan Mardin'in eski evleri ve 
sokakları görülmeye değer bir 
şaheser diyebilirim. İzmir'den 

Mardin'e gidip de hem misafirper-
verlik, hem tarih hem de lezzetlerini 
tatmak paha biçilmez bir duyguydu 
diyebilirim. 

Kentin gecesini merak ediyor-
sanız, onu da söyleyeyim. Gece geç 
saatte sokak çalgıcılarını dinleyip 
dükkanlardan alışveriş yaparak 
otele yürüdüğümün altını çizmem 
yeterli olacaktır sanırım. Mardin'in 
en işlek caddesinde turistlerle dolu 
bir sokakta tarihi dokuyu yaşarak, 
gümüş takı satan dükkanlarında 
kendinizi kaybedebilirsiniz. Ayrıca 
Mardin, fotoğrafçılar için de tam bir 
cennet desem yeridir.

Mardin'de gezilecek yerler
Mardin evleri, Deyrulzafaran 

Manastırı, Ulu Camii, Mardin 
Kalesi, Kasımiye Medresesi, Dara 
Mezopotamya Harabeleri, Mor 
Gabriel Manastırı, Zinciriye Medre-
sesi, Mardin Müzesi, Sakıp Sabancı 
Mardin Kent Müzesi, Kırklar Kili-
sesi, Altunboğa Medresesi, Şehidiye 
Camii, Savur Kapı Medresesi ve 
Revaklı Çarşı...
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ehayat etmek, yeni yerler görmek 
her insanın ruhunu dinlendirirken, 
ufkunu genişletip ve bilgi dağarcığını 

yeniliyor diyebilirim. Ülkemizde birçok 
güzel yerlerin olduğunu her zaman dile 
getirip dururuz ancak buraları görmek 
de önemli. Eğer siz de benim gibi gezgin 
ruhuna sahipseniz cennet köşeleri mut-
laka ziyaret etmelisiniz.

İzmir Ticaret Borsası'nın organizasyo-
nuyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e 
unutulmaz bir seyahat gerçekleştirdik. 
Gaziantep'ten Ben Haber'in 64.sayısında 
bahsettiğim için ayrıntıya girmeyeceğim. 
Ama özellikle belirtmeliyim ki tam gurme 
şehir ve tatlı diyarı diyebilirim. Sonba-
harın dokusuna ve ruhuna uygun olarak 
Türkiye'nin tarih kentleri arasında yer 
alan ve UNESCO tarafından koruma altı-
na alınan Şanlıurfa ve Mardin'e rotamızı 
çeviriyoruz. 

Peygamberler şehri Şanlıurfa
Şanlıurfa deyince herhalde herkesin 

aklına önce lezzet olarak çiğköfte ve tarih 

olarak da Balıklı Göl gelmektedir. 
Ancak bir diğer tabir de peygamber-
ler şehri olmasıdır. Kısaca tarihinden 
bahsedecek olursam; Şanlıurfa'nın 
geçmişi 12 bin yıllık bir zaman dili-
mine uzandığı bilinmektedir. Urfa'ya 
peygamberler diyarı denilmesinin 
sebebi; Âdem, Eyyüp, İbrahim, Şua-
yip ve İlyas peygamberlerin burada 
yaşadığına inanılıyor olmasıdır.

Sonbahar'da görülecek 
en ideal yer...
Sonbahar'da görülecek 
en ideal yer...
Sonbahar'da görülecek 

Şanlıurfa'yı gezmek istiyorsanız 
en ideal mevsimin Ekim ve Haziran 
aylarında olduğunu söyleyebiliriz. 
Ekim ayında çıktığım Şanlıurfa 
gezimde öncelikle şu tespitte bulu-
nabilirim ki tarihi iliklerinize kadar 
yaşayabileceğiniz bir şehir diyebili-
rim.

Şanlıurfa'da gezilecek yerler
Şanlıurfa'da gezebileceğiniz 

yerleri şöyle sıralayabilirim; Balıklı-

YURT DIŞINDAN 
ÖNCE BURALARI 
GÖRÜN: 
ŞANLIURFA 
VE MARDİN
Yurt dışına çıkmak birçoğumuzun hayali. İtal-
ya'dan, İspanya'ya hepimizin görmek istediği 
yerler var. Peki lezzet, tarih, sanat, kültür fışkı-
ran Şanlıurfa ve Mardin'i gördünüz mü?

İzmir Ticaret Borsası, İzmir-
li gazetecilerin de katılımıyla 
Güneydoğu'ya adeta çıkarma 
yaptı. Gaziantep, Mardin ve 
Şanlıurfa'da temaslarda bulunan 
İTB yönetimi, ticaret borsalarıyla 
ikili anlaşmalara imza attı.

İş 
insan-
ları ve 
gazete-
cilerin 
proje 
kapsa-
mında 
ilk 
durağı 
Gazi-
antep 
oldu. 
İTB ve 
Gazi-

antep Ticaret Borsası arasında 
ekonomik iş birliğini geliştire-

cek bir anlaşma imzalandı. An-
laşma kapsamında İTB'nin tarım 
ve gıda ürünleri için kurduğu 
elektronik alım satım platformu 
E-Commodty Bazaar Emtia Alım 
Satım Portalı'na GTB de dahil 
oldu.

Ziyarette son dönemde sanayi 
için çok sık kullanılan "4.0" 
kavramının tarımda da akıllı 
tarım olarak kullanılması ve 
tarımsal üretimde verimlilik ve 
kârın artması için yapılabilecek-
ler konuşulurken, tecrübeler de 
paylaşıldı.

Gaziantep sonrası İTB'nin 
arka arkaya iki durağı ise Şan-
lıurfa ve Mardin oldu. Bu iki 
durakta da tıpkı Gaziantep'te 
olduğu gibi Şanlıurfa Ticaret 
Borsası ve Kızıltepe Ticaret Bor-
sası'nın, İTB'nin kurduğu alım 
satım platformuna dahil olmala-
rına yönelik anlaşma imzalandı.

İTB, GÜNEYDOĞU'YA ÇIKARMA YAPTI

ÖNCE BURALARI ÖNCE BURALARI 
ÇİĞDEM ÖZEN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Tankar Gayrimenkul 
tarafından hayata 
geçirilen, yönetim ve 

kiralamasını JLL Türki-
ye’nin üstlendiği Ege’nin en 
büyük Outlet’i Westpark’ta 
yüzlerce su altı canlısı, te-
matik bölümleri ve yerden 
başlayan özel akvaryum 
tüneli ile Ege’nin ilk ve tek 
akvaryumu, “Funtastic 
Aquarium İzmir” açıldı.

İzmirlilerin yoğun ilgi 
gösterdiği ve hafta sonları 
giriş kapısında kuyruklar 
oluşan akvaryum, İzmir ve 
Ege’nin ilk ve tek akvaryu-
mu olma özelliğini taşıyor.

Haftanın yedi 
günü açık

Yaklaşık 2.500 metre-
kare kapalı alan içerisinde, 
toplam 2 milyon litreden 
fazla su kapasitesi ve 230 
metrelik yürüyüş yolu bu-
lunan bu özel proje sayesin-
de, su altının sihirli dünya-
sına açılan kapılar haftanın 
7 günü 10:00-22:00 saatleri 
arasında açık. Köpek balık-
ları, vatozlar, tropik su altı 
canlıları, soğuk denizlere 
özgü türler, Ege ve Akdeniz 
canlıları ile su altı dünya-
sının hayranlık uyandıran 
pek çok özel canlısı, hepsi 
bir arada Funtastic Aqua-
rium İzmir’de su altı me-
raklılarını bekliyor. 70’ten 
fazla tematik akvaryum 
ve teraryum içerisinde 
yüzlerce canlının sergilen-
diği bu özel akvaryumun 

en önemli özelliği; 
Dünya’nın en 
çevreci akvaryu-
mu olması. Uzun 
araştırma ve ge-
liştirme süreçleri 
sonucunda; güneş 
enerjisi ve kapalı 
devre ekosistem-
lerle zenginleştiri-
len proje, ziyaret 
edenleri kendine 
hayran bırakı-
yor. Aquaponic 
sistemler ile suda 
tarım yapılarak, hem su 
biyolojik olarak filtreleniyor 
hem de vejetaryen canlıla-
rın yemleri akvaryumlarda 
yetiştiriliyor.

Her bölümde 
ayrı tema

Tematik bölümlerden 
oluşan Funtastic Aqurium 
İzmir’de, macera, Siren Ka-
yalıkları’nda baş-
lıyor. Tropik 
denizlerin 
ardından 
Köpek 
Balığı 
Labo-
ratu-
varı, 
Kor-
san 
Gemi 
Batığı, 
Koi Efsanesi 
gibi özel te-
maları Soğuk Kuşak 
gibi sıra dışı konseptler 
takip ediyor. Yaklaşık 1,5 

milyon litre su kapasiteli 
ana tank içerisinde Tür-
kiye’nin ilk ve tek yerden 
başlayan tünel akvaryumu 
yer alıyor. Bu benzersiz 
deneyimin ardından tropik 
dünyanın en zehirli ve en 
ilginç canlıları da terar-
yumlarda meraklıları ile bir 
araya geliyor.

Dokunmak 
serbest!

Terar-
yumların 

ardında, 
zarar-
sız su 
canlı-
larına 
doku-
narak 

keş-
fedebi-

leceğiniz 
özel bir 

bölüm olan 
“Dokun & Keşfet” yer 

alıyor. Bu bölümde; öğrenci 
gruplarına özel bir alan ile 

akvaryumların arka planın-
daki etkileyici teknolojilerin 
görülebileceği farklı bir 
bölüm de yer alıyor.

Funtastic Aquarium 
İzmir, ziyaretçilerine ayrıca 
tematik fotoğraf imkanı 
da sunuyor. Girişteki yeşil 
ekranın önünde çektirilen 
fotoğraflara daha sonra 
ziyaretçilerin tematik park-
tan istedikleri alanlara ait 
görseller eklenebiliyor.

İzmir'in ve Ege'nin tek 
akvaryumunda, ziyaret-
çileri bekleyen sürprizler 
de yok değil. Haftanın 
çeşitli günlerine yayılan 
etkinlikler oldukça dikkat 
çekici. Dev akvaryumda 
salı, perşembe ve cumar-
tesi günleri saat 16:00'da 
köpek balıkları, pazartesi, 
çarşamba, cuma ve pazar 
günleri yine 16:00'da vatoz 
besleme etkinlikleri gerçek-
leştiriliyor. Bunun haricinde 
haftanın her günü tüm can-
lıların beslenmesine şahitlik 
etmek de mümkün.

KENTE RENK 
KATACAK!

İLK 
GÜNKÜ 
HEYECANLA 
95. YIL 
 İzmirliler su altı canlılarını artık Westpark'taki dev akvaryumda yakından görebilecek. 

Ege'nin ilk ve tek akvaryumundaki canlı çeşitliliği, görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Bugün Güngör URAS hocamızı 
rahmetle, tekrar yad edelim. O, 
Ali Rıza bey amca ile Ayşe ha-

nım teyzemizin biricik vefalı evladı 
idi. Bir gözü hep onlarda, anlatır da 
anlatırdı. Bir fırsatını bulduğumuzda 
biz de sorardık hemen: “N’olacak 
bu dövizin hali sevgili hocam?” O 
da çalıştığı yerden gelen bu soru 
için tane tane anlatırdı, dinlerdik.. 
öğrenirdik… 

Bir defasında çok bilinen bir 
örneği hatırlattı. Napolyon’un bir 
kumandanı savaşı kaybedince, yaka 
paça Başkomutanın karşısına çıkar-
tılır. Napolyon, “neden bu savaşı 
kaybettin?” diye sorar. O da “bu 
savaşı kaybetmenin 10 nedeni” oldu-
ğunu söyler. “Peki” der Napolyon, 
“Neymiş onlar?… Kumandan başlar: 
“bir, barut bitti” deyince; o zaman 
Napolyon “tamam” der, “gerisini 
söylemeye gerek yok”.

Bizim de sorunlarımızı böyle 
görmek gerek. “Başta ülkemize 
döviz girişi yok. O yüzden sonrakiler 
önemini yitiriyor. Saymaya bile gerek 
yok. Döviz geliri, gideri karşılamı-
yor.  Para yok, pul yok, döviz yok… 
Döviz bazında, yeterli gelirimiz yok, 
kendi gelirimiz olmadığından, baş-
kasının parasına puluna muhtacız. 
Onlardan gelirken iyi de, gelmeyince 
tıkanıp kalıyoruz.”  Haliyle açık 
veriliyor. Bunun adı “cari açık”: 
Ülkeye giren döviz ile çıkan dövizin 
arasındaki fark… Açığın finansma-
nı için her ay, duruma göre, 4 ila 6 
milyar dolar arasında döviz girmesi 
gerekiyor. Giriş tıkanınca, biz de 
tıkanıyoruz…” nokta.

Sermaye hareketleriyle gelen dö-
viz, para kazanmak için gelir. Başka 
neden gelsin? Faiz yüksek olacak 
ki kazanacak. Borsa, “al kazan, sat 
kazan” diyecek ki gelecek, sırf bu 
yüzden ülkeye girmek için fırsat 
kollayacak. Az zamanda çok getiri 
sağlayan devlet tahvillerine varacak.. 
Yaşı uygun olanlar hatırlayacaktır, 5 
Nisan 1994 sonrası devlet, üç aylık 
net %50 faizle para toplamıştı. O 
günlerden bu günlere… 

Şimdi 4 TL ‘den Türkiye’ye giren 
döviz 6 TL’ler seviyesinden çıkabilir 
mi? Kazandığından daha fazlasını, 
kura kaptırmayı bir yatırımcı ister 
mi? Kulakları çınlasın İlber Ortay-
lı’nın, “Türkiye batarsa, deniz taşar” 
demişti. Almanya ve Merkel’in ikili 
diyaloglarında bu batma konusunun 
telaffuz edildiği kadar kolay olmadı-
ğı görüldü.

Şimdi kurdaki bu belirsizlik, bir 
yükselip sonra inen durum, ticaretin 
baş düşmanıdır.  Bugün için dolar  
5,60  TL seviyesinden pozisyon alan 
bir ihracatçı, yarın dolar kuru 5 TL 
olduğunda parasını tahsil ettiğinde 
ne olacak? Ya da kur bir ay evveline 
döner de 6,80 TL olursa; ithalatçı 
siparişini daha önceki kur seviye-
sinden verdiğindeki durumla yeni 
durumun fiyat farkını nasıl karşıla-
sın?   Bu kur istikrarsızlığı “ayarları” 
bozmaktadır. Son zamanlarda dolar 
fiyatının sürekli iniş çıkışları, ser-
maye sahiplerini beklemeye aldırdı, 
döviz girişi yavaşladı.

Bir ülkeye döviz getirecek yatı-
rımcılar öncelikle, ülkenin büyüme 
hızına, enflasyon oranına ve faiz 
getirisine bakar. Türkiye’de büyüme 
yavaşladı. Enflasyon ile faiz başa baş. 
Hatta enflasyondan arındırıldığında 
faiz kaybettiriyor. O zaman “faiz art-
malı” diyenler haklı çıkıyor. Yatırım-
cı üç kuruş dövizini de enflasyona 
kaptıracak olduktan sonra…

Ah şu CDS’ler…
Bunun adı “Risk Primi.” Riski-

miz arttı. Ülke ekonomileri mercek 
altında,  borçlanma kağıtları, küresel 
piyasalardan görüldüğü gibi değil 
de abartılı olarak alınıp satılıyor. 
Haberci kuşlar: kredi derecelendirme 
kuruluşları ve danışmanlık şirketle-
ri.  Uzun süredir Türkiye ekonomisi 
için yaldızlı söylem üretenler gitti. 
Yerlerine her gün farklı yüzle gelen 
ekonomi uzmanları türedi. Hele ki  
olduğundan daha riskli bir ekono-
mi olarak anlatanlar ise, başka bir 
mesele.

Türkiye’nin bulunduğu bölge-
deki politik riskler, dış politikadaki 

yalnızlığı, özellikle Suriye konusu 
ve sürekli seçim konuşulmasının 
üzerine, bir de ekonomi politikaları-
nın kırılganlığı  eklenince; Türkiye’yi 
dışarıdan değerlendirenlerin kafası 
karışıyor. “Ne papazı biter bu ülke-
nin ne de faili malum cinayetleri…”

Bütün bunlar Türkiye’nin “risk 
primini” arttırıyor. Türkiye ekono-
misini dışarıdan değerlendirenlerin 
ilk baktıkları gösterge CDS’ler... 
Yılbaşında Türkiye’nin risk primi 156 
idi. Ağustos’un o en sıcak günü 580, 
şimdilerde  420’lerdeyiz. (İspanya ve 
Portekiz dahi 100-150 arası risk piri-
mi öderken, Türkiye’nin ödediği bu 
rakamlar çok ciddi ölçüde yüksek.)

Bu yüzdendir ki bizde dolar 
fiyatı (göreceli olarak) daha fazla 
artıyor. Daha fazla başkalarının 
davranışlarına bağımlı durumdadır. 
Buna borçlarımız da eklendiğinde, 
kriz tellallarının üç vakte kadar hatta  
“bugün olmazsa yarın, ama mutlaka 
bir “kriz” söylemi hep birilerinin 
diline dolanmaya devam ediyor. 

Borç konusunda ödemek ve öder 
gibi yapmak şu anda ülkenin başın-
daki durumdur. Borcun bir kısmı 
ödenir, bir kısmı da yeniden borçla-
nılarak döndürülür. Kısacası alacaklı-
lar yeniden borç verirse sorun olmaz. 
Hep açık veren bir ülke, hep borçlu 
bir ülke pozisyonunda olmak iste-
mez. Bu durum afaki risk primleri 
demektir; yukarıdaki risk primini de 
tetikleyen bir durum demektir.  

Şimdilerde ithalat da dikkat 
çekici...

Buna bir de ülkeye giren döviz ile 
çıkan arasındaki fark olan 60 milyar 
dolarlık fark eklendiğinde borçluluk 
bitmeyecek demektir. İthalat bağım-
lılığının azaltılması, içeride ithalata 
olan talebin kısılması, yerlinin 
teşviki, ek vergiler hep dövizi içeride 
tutmak içindir, bu da bir yere kadar. 

Risklerimiz azalmadan, sonra 
enflasyonla ilgili aktif ve sonuç alıcı 
bir mücadeleyi gerçekleştirmeden, 
üretim artışını tutturamadan ve istih-
damı sağlayamadan doların düşmesi 
pek mümkün görünmemektir.

BU DÖVİZ HEP 
BÖYLE ARTAR MI?

acar@ikc.edu.tr

İ. ATİLLA ACAR

Asgari ücretle geçin-
mek zorunda kalan vatan-
daş, maaşı arttırmak bir 
yana, eksiye düşmeden ge-
çinmenin derdinde. Peki, 
asgari ücret bu ekonomik 
koşullarda yeterli mi?

Sorunun cevabını DİSK 
Ege Bölge Başkanı Memiş 
Sarı verdi.

Sarı; "Bölgesel asgari 
ücret düzenlemesine DİSK 
olarak karşıyız. Şekeri 
Kars'ta 10 lira, İstanbul'da 
20 liraya mı satıyorsunuz? 
Hayır. Ama devlet deneti-
mini şu şekilde uyguluyor-
sa; Kars'ta şekeri 5 liradan 
ama İstanbul'da 10 liradan 
satıyorum derse, o za-
man bölgesel asgari ücret 
uygulanabilir. Açlık ve 
yoksulluk sınırı 1800-1900 
lira iken, asgari ücretin 
bölgesel ücret olmasına 
karşıyız" dedi.

"İnsanların cebindeki 
3 kuruşa göz 
dikmekle olmaz!"

Serbest piyasa ekono-
misi içerisinde, bölgesel 
asgari ücretin uygulama 
zorluğundan bahseden 
Sarı;"Serbest piyasa ekono-
misine geçtiğinizde, bugün 

Kemeraltı'nda bile aynı 
marka pantalonu birine 
soruyorsunuz 50 TL, beş 
dükkan yanına soruyorsu-
nuz 70 TL. Şimdi bunlar, 
denetim altına alınmadığı 
sürece, serbest piyasa 
ekonomisinin arkasına 
sığınarak, insanların cebin-
deki 3 liraya göz diktiğiniz 
sürece bu tür uygulamalar 
yapılamaz. Serbest piyasa 
ekonomisi olduğu için 
devlet bir rakam belirleye-
miyor. Ama bugün, devle-
tin elinde olsaydı, üretim 
ilişkilerinin içine, örneğin 
satılan o şeker fabrikaları 
da katılabilmiş olsaydı o 
zaman üretilen şekerin 
de taban fiyatını devlet 
belirler, denetimini de 
kendi elleriyle sağlayabi-
lirdi. Diğer türlü, bölgesel 
ücretle göç dalgası büyük 
kentlere doğru akın akın 
gelmek zorunda kalır. Eğer 
kırsalda, tarım ve hayvan-
cılık üzerinden geçimlerini 
sağlayan bu bölgelere siz 
devlet katkısı sunmadığı-
nız sürece oradakiler de 
buraya gelecek. Mesela 
bakın, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nin yerelde kal-
kınma modeli buna örnek 

verilebilir. Örneğin Tire 
Süt vb gibi kooperatifler. 
Buradaki sanayide çalışan 
insanların çoğu, Öde-
miş, Tire ve Bayındır'dan 
insanlardı. Fakat son 5-6 
yıldır, oradaki kooperatif-
çilik geliştiği için oradaki 
insanların göçü İzmir'e 
göçü engellendi. Özet ola-
rak, bölgesel asgari ücret 
düzenlemesinden ziyade, 
bölgesel bir kalkınma 
modeli vatandaşın cebini 
rahatlatacaktır" ifadelerini 
kullandı.
"Enflasyon oranında 
zam yapılmalıdır"

Asgari ücrette acilen 
bir revizenin yapılması 
gerektiğinin altını çizen 
Memiş Sarı; "Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyo-
nu olarak biz, başta asgari 
ücret olmak üzere tüm 
ücretlerin revize edilerek 
acilen yıl sonu beklenme-
den arttırılmasını talep 
ediyoruz. 

Sebebi de şu; asgari üc-
rete yılda bir zam geliyor, 
temel tüketim maddeleri-
neyse sürekli zam geliyor. 
Dengenin korunması 
lazım.” dedi"

KRİZE REÇETE: BÖLGESEL 
KALKINMA MODELİ
KRİZE REÇETE: BÖLGESEL 
KALKINMA MODELİ
KRİZE REÇETE: BÖLGESEL 
KALKINMA MODELİ
KRİZE REÇETE: BÖLGESEL 

Bornova Belediyesi’nde 2014-
2019 yılları arası döneminde 
4.5 yıl geride kalırken, bütçe 

gerçekleşme oranları bu dönem 
de yüzde 80’lerin altına inmedi. 
Bütçenin 393 milyon TL olarak 
belirlendiği 2019 Yılı Performans 
Programı, Bornova Belediye Mec-
lisi’nde kabul edilirken, Başkan 
Olgun Atila,  “Göstergeler bu 
oranın bu yıl yüzde 90’ın üzerine 
çıkacağını gösteriyor” dedi. 

Milyonlarca lira, 
Bornova için harcandı!

Bornova Belediyesi  fiziki ve 
sosyal yatırımlarla Bornova’nın 
çehresini değiştirdi. Son 4.5 yılda 
229 milyon 731 bin liralık fiziki, 
kültürel, sağlık ve sosyal yardım 
alanında yatırım yapıldı. Yapılan 
yatırımların içinde Bornova Stadı, 
Atatürk Spor Kompleksi, Ata Anı 
Evi, Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi, 
Pınarbaşı Kültür Merkezi, Doğan-
lar Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kül-
tür Merkezi gibi yapıların yanında 
Dost Market, Dost Kart, Down 
Kafe, Diyet Kafe ve Çınar Evi gibi 
sosyal projeler ve tematik kafeter-

yalar da büyük beğeni topladı.

Seçim değil 
hizmet bütçesi!

Yatırımları ve bütçeyi değerlen-
diren Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, “Biz zor şartlar altın-
da kentimizin ihtiyacı olan stadı 
yaptık. Doğanlar Mahallesi’nde 
Cumhuriyet tarihinde görmediği 
kadar yatırım yaptık. Bunlar sade-
ce birer örnek. Tüm bunları yapar-
ken işçisinden memuruna hiç bir 
çalışma arkadaşımızı enflasyona 
ezdirmedik Bütçeler yüzde 70 
oranında gerçekleştiğinde başarılı 
sayılır. Bizim ise 4.5 yıldır yüzde 
82’nin altına düşmedi. Bu yıl da 
yüzde 90’ın üzerine çıkacak. Seçim 
yaklaşıyor ama biz seçim bütçesi 
yapmıyoruz. Zaten göreve geldiği-
mizden beri hep seçim olacak gibi 
çalıştık, çalışıyoruz ve çalışmaya 
devam edeceğiz. Tüm yatırımla-
rımızı ve hizmetlerimizi kimseyi 
ayırt etmeden yapıyoruz. İnönü ve 
Atatürk Mahallesi Pazaryerleri ile 
Çocuk Dünyası projesinin inşaat 
çalışmaları hızla devam ediyor.” 
dedi.

BORNOVA BELEDİYESİ'NDEN 4,5 YILDA
229 MİLYON LİRA TUTARINDA YATIRIM!

Bornovalılar, yatırımlar ve hizmetlerle dolu bir 4,5 yıl geçirdi. Olgun Atila'nın göreve 
gelmesiyle birlikte ilçede 4,5 yılda tam 229 milyon 731 bin liralık yatırım yapıldı.

ATATÜRK'ÜN BALMUMU HEYKELİ
BORNOVA'YA ÇOK YAKIŞTI!

Kurtuluş Savaşı’nın nihayetlendi-
ği 9 Eylül 1922’de Atatürk’ün İzmir’i 
seyredip kahve içtiği Belkahve’deki 
Ata Anıevi’nde anlamlı bir eser daha 
sergilenmeye başladı. 

Açıldığı 
günden bu 
yana ziyaretçi 
akınına uğrayan 
Ata Anı Evi’nde 
sergilenen eşsiz 
eserlerin arasına, 
İlkokul Öğretmeni 
Suat Erol’un yaptığı 
balmumu Atatürk 
heykeli de katıldı. 
Ziyaretçilerin büyük 
ilgi gösterdiği balmu- mu heykel, 
hafta için her gün Ata Anı Evi’nde 
görülebiliyor.

Ata Anı Evi’ni ziyaret eden vatan-
daşlar izletilen filmlerle tarihe yolculuk 

yaparken Kurtuluş Savaşı hakkında 
bilgi alıyor. Açıldığı 9 Eylül 2016’dan 
bu yana onbinlerce kişinin 

ziyaret ettiği Ata 
Anı Evi’nde savaş 
yıllarından kalma 
eşyalar da sergile-
niyor. Ankara yolu 
üzerindeki Ata 
Anı Evi programlı 
ziyaretlerin yanı-
sıra bu güzergahı 
kullananların da 
uğrak noktası 
oldu. Bornova 

Belediyesi tarafından ilçe-
nin tanıtımına yönelik olarak yapılan 
kültür turlarının kapsamına da alınan 
Ata Anı Evi, ADD Genel Merkezi’nin 
yönetim kurulu toplantısına da ev 
sahipliği yaptı. Ata Anı Evi, envanterin-
deki eserlerle de büyük ilgi çekiyor.

KALKINMA MODELİ
CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com
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CHP, İZMİR'DE FAVORİ AMA...
Yerel seçim öncesi Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, İzmir'i yorumladı. Tosun, farklı dina-

miklerin etkileriyle sandıkta şaşırtıcı sonuçların çıkabileceğini söyledi
Mart 2019 seçimleri yakla-

şırken, Ege Üniversitesi İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju 
Tosun siyasi konjonktürü Ben 
HABER için yorumladı. AK 
Parti ve MHP arasındaki itti-
fak çatlağının CHP'ye İzmir'de 
yarayacağını söyleyen Tosun, 
"CHP İzmir'de favori parti” 
dedi.

CHP Genel Merkezi'nin 
aday profilinin önemine deği-
nen Tosun, “CHP'de tabanın 
beklentisi ideolojik kimlikle 
örtüşme, örgütten olma ve 
yönetebilecek kapasitede olma 
gibi faktörleri barındırıyor. 
Aday profilinin İzmir'in sos-
yal dokusuna uygun olması 
lazım. Bunların hepsini parti 
karşılarsa o zaman sıkıntı 
yok. Ancak bunların hepsinin 

sağlan-
ması 
ko-
lay 
bir 
iş 
değil 
ve 

arada 
bazı 

farklı sonuçlar çıkacak ve hat-
ta eleştirilere de neden olacak. 
Bence Kılıçdaroğlu ince eleyip 
sık dokuma düşüncesinde 
ama yakın çevresindeki halka, 
meseleye böyle mi bakıyor, 
yoksa ekipçilik anlayışıyla 
'Benim adamım başkan olsun' 
diye mi bakıyor? İşte bu ko-
nuda derin derin düşünmek 
gerekiyor.

“AK Parti 11 belediye 
kazanabilirdi”

AK Parti-MHP ittifakının 
olmayacak olması Adalet ve 
Kalkınma Partisi'nin İzmir'de 
elde edebileceği fazladan bele-
diye sayısından alıkoymuştur. 
Burada AK Parti'yi daha da 
geriye düşürecek olan senaryo 
şu durumda CHP ve İYİ Par-
ti'nin ittifak yapmasıdır. Bu 
durumda İzmir'de AK Parti 
hiçbir belediyeyi kazanamaz. 
Eğer AK Parti-MHP ittifakı 
devam etseydi 11 belediyeyi 
kazanabilirlerdi ki buna Kara-
bağlar da dahil.

Milliyetçi Hareket Parti-
si'nin kentte 24 Haziran'dan 
çok daha fazla bir oy alma 
şansının olduğunu da söyle-
yen Tosun, "Burada 2 faktör 

etkili. Faktörlerden birincisi 
ekonomik kriz. Geçmişte 

AK Parti'ye oy veren 
fakat merkezde olan 

pragmatist seçmenin 
gidebileceği tek 

adres olarak MHP 
kalıyor. Bir de 

MHP'den İYİ 
Parti'ye geçmiş 
olan azım-
sanmayacak 
bir kitle 

var fakat İzmir yerelinde İYİ 
Parti görünür durumda değil. 
MHP eğer süreci iyi yönetirse, 
İYİ Parti'ye oy veren isimler 
yeniden MHP'ye dönebilir. Ha 
bu oylar belediye kazanmaya 
yeter mi? Bence yetmez, ama 
MHP'nin kentte moral kazan-
masını sağlar.

“Başkan kökeni 
çok da önemli değil”

İYİ Parti'nin İzmir'deki il 
başkan değişimi üstünden de 
dikkat çekici ifadeler kullanan 
Tosun, “İl başkanlığı görevini 
alan isimlerin hangi kökenden 
geldiğinin, seçmeni tutabilme 
yönünde çok bir yeri yok. 
İzmir’de seçmenin birinci 
Önceliği parti aidiyeti. Seçmen 

algısında partinin genel algısı 
önemli. Bakın Bostanlı ve Yalı 
Mahallesi'nde CHP'den İYİ 
Parti'ye giden 3 bine yakın 
oy var. O da trajikomik bir 
durum. Karşıyaka Belediye 
Başkanı da burada en steril 
CHP seçmenini İYİ Parti'ye 
kaçırmıştır.”

“CHP'nin en büyük 
hatası ekipçilik olur”

CHP'nin İzmir'de yapa-
bileceği en büyük hatayı dile 
getiren Tosun, “CHP işe ekipçi 
bir yaklaşımla liyakattan uzak 
bir şekilde 'bizim adamımız' 
mantığıyla bakarsa kendisi 
için çok büyük risk olur. Seçim 
kaybettirmez ama oyları dü-
şürebilir. Ayrıca CHP'nin HDP 

ile organik bir iş birliğine de 
gireceğini düşünmüyorum. Bu 
durum CHP açısından olum-
suz sonuç doğurabilir.” dedi.

“Özgener 5 yıl önce İZTO 
Başkanı olsaydı...”

AK Parti'nin İzmir'de ba-
şarı kıstası ve olması gereken 
aday profiline değinen Tosun, 
“Adalet ve Kalkınma Parti-
si'nin Büyükşehir noktasında 
kendisini başarılı sayması 
için yüzde 40'lık oy oranına 
ulaşması gerekir. Eğer buna 
ulaşırsa, bir sonraki seçimde 
İzmir'i kazanabilir. Yine de 
bana göre çok zor. Aday be-
lirlerken mutlaka merkez sağ 
ile bağlantısı güçlü bir aday 
olacaktır diye düşünüyorum. 

Bununla birlikte liberal bir 
profil olacağını düşünüyo-
rum. Bununla birlikte İzmir'e 
mal olmuş bir isim olacak. 
Bana göre Mahmut Özgener, 
5 yıl önce İzmir Ticaret Odası 
Başkanı olsaydı, bugün CHP 
ile yarışacak bir isim olabilirdi. 
İzmir'in dokusuna uygun, özel 
hayatında muhafazakar ama 
liberal politikalar güden bir 
isim düşündüğümüzde 10 yıl 
geriye gidersek aklıma doğru-
dan Burhan Özfatura geliyor.” 
dedi.

“CHP her şeye 
rağmen kazanır”

İzmir'de yaşanacak yarışta 
partilerin konumlarını değer-
lendiren Tosun, “CHP, Büyük-
şehir için favori parti. CHP 
favori ama bunu etkileyecek 
olan başka dinamikler de var. 
Başkan adayı kim olacak? AK 
Parti'nin adayı kim olacak? 
İYİ Parti seçmeni ne yapacak? 
MHP, İYİ Parti ve AK Par-
ti'den oy alacak mı? Senaryo-
lar tamamen CHP'nin aleyhine 
gelişse de, CHP buna rağmen 
Büyükşehir'de kazanır.” dedi.

“Kocaoğlu'nun aday 
belirlemede etkisi 
olmaz”

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu'nun geçtiği-
miz gün Büyükşehir için “Ke-
fil olabileceğimiz bir arkada-
şımız” ifadesini yorumlayan 
Tosun, “Ben aday belirlemede 
hiçbir etkisi olmayacağını dü-
şünüyorum. Gönlünden geçen 
ismi dile getirebilir ama aday-
ların esas kefili performansları 
olacaktır.” dedi.

yönetebilecek kapasitede olma 
gibi faktörleri barındırıyor. 
Aday profilinin İzmir'in sos-
yal dokusuna uygun olması 
lazım. Bunların hepsini parti 
karşılarsa o zaman sıkıntı 
yok. Ancak bunların hepsinin 

sağlan-
ması 
ko-
lay 
bir 
iş 
değil 
ve 

arada 
bazı 

Kalkınma Partisi'nin İzmir'de 
elde edebileceği fazladan bele-
diye sayısından alıkoymuştur. 
Burada AK Parti'yi daha da 
geriye düşürecek olan senaryo 
şu durumda CHP ve İYİ Par-
ti'nin ittifak yapmasıdır. Bu 
durumda İzmir'de AK Parti 
hiçbir belediyeyi kazanamaz. 
Eğer AK Parti-MHP ittifakı 
devam etseydi 11 belediyeyi 
kazanabilirlerdi ki buna Kara-
bağlar da dahil.

Milliyetçi Hareket Parti-
si'nin kentte 24 Haziran'dan 
çok daha fazla bir oy alma 
şansının olduğunu da söyle-
yen Tosun, "Burada 2 faktör 

etkili. Faktörlerden birincisi 
ekonomik kriz. Geçmişte 

AK Parti'ye oy veren 
fakat merkezde olan 

pragmatist seçmenin 
gidebileceği tek 

adres olarak MHP 
kalıyor. Bir de 

MHP'den İYİ 
Parti'ye geçmiş 
olan azım-
sanmayacak 
bir kitle 

var fakat İzmir yerelinde İYİ 
Parti görünür durumda değil. 
MHP eğer süreci iyi yönetirse, 
İYİ Parti'ye oy veren isimler 
yeniden MHP'ye dönebilir. Ha 
bu oylar belediye kazanmaya 
yeter mi? Bence yetmez, ama 
MHP'nin kentte moral kazan-
masını sağlar.

“Başkan kökeni 
çok da önemli değil”
“Başkan kökeni 
çok da önemli değil”
“Başkan kökeni 

İYİ Parti'nin İzmir'deki il 
başkan değişimi üstünden de 
dikkat çekici ifadeler kullanan 
Tosun, “İl başkanlığı görevini 
alan isimlerin hangi kökenden 
geldiğinin, seçmeni tutabilme 
yönünde çok bir yeri yok. 
İzmir’de seçmenin birinci 
Önceliği parti aidiyeti. Seçmen 

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Tanju Tosun
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Emeklisinden 
işçisine, sa-
nayicisinden 

tüccarına, imalat-
çısından esnafına 
kadar herkes üç 
aydır enflasyon 
ve pahallılıkla 
mücadele eder-
ken, maalesef ekonomik 
krizden etkilenmeyenler 
de var.

ilk sırada siyasi parti-
lerimiz geliyor.

Yerel seçim ayağına, 
yine malı götürecekler.

Çünkü 2019 bütçe-
sinden, siyasi partilere 
yapılacak Hazine yar-
dımları netleşti.

� � �

Siyasi Partiler Ka-
nunu‘na göre, siyasi 
partilere her yıl Hazine 
tarafından ödenmek 
üzere, genel seçimlerde 
yüzde 10 barajını aşan 
partilere aldıkları oy 
oranında devlet yardımı 
yapılıyor.

Ayrıca bu partilerin 
dışında yüzde 3’ün 
üzerinde oy alan partile-
re de, en az yardım alan 
partinin hak ettiği yar-
dım miktarı üzerinden 
yapılan hesaplamayla 
ayrıca ödeme yapılıyor.

Yardım miktarı, o 
yılın genel bütçe gelirle-
rinin 5 binde 2’si oranın-
da belirleniyor. Bu tutar, 
genel seçimlerin yapı-
lacağı yıllarda üç kat, 
yerel seçim yıllarında ise 
iki kat olarak ödeniyor.

� � �

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilen 
2018 yılı bütçe gerekçe-
sinde, 2019 yılında genel 
bütçe gelirlerinin 751 
milyar 905 milyon lira 
olması bekleniyor.

Bu öngörü üzerinden 

yapılan hesaplamaya 
göre, 2019 yılı bütçesine, 
yüzde 10 barajını geçen 
siyasi partilere ödenmek 
üzere en az  300 milyon 
762  bin lira ödenek ko-
nulması gerekiyor.

Ancak önümüzde-
ki yılın Mart ayındaki 
seçimlerin yerel olması 
nedeniyle, yardım öde-
neği iki katına, yani  601 
milyon 524  bin liraya 
çıkacak.

Dolayısıyla 601 
milyon 524 bin liralık 
hazine yardımı, yüzde 
10 barajını aşan AK Par-
ti, CHP, HDP, İYİ Parti 
ve MHP’ye aldıkları oy 
oranında pay edilecek.

Bu yardımın dışın-
da yüzde 3’lük yardım 
sınırını aşan İYİ Parti’ye 
ödenmek üzere de Ma-
liye Bakanlığı bütçesine 
68 milyon 144 bin lira 
ilave kaynak konulacak.

Partilerin alacağı net 
Hazine yardımı tuta-
rı, 2019 yılı bütçesinin 
Meclis’ten geçmesi ve 
Yüksek Seçim Kuru-
lu’nun kesin sonuçlarına 
göre netlik kazanacak.

� � �

Siyasi Partiler Kanu-
nu’na sonradan eklenen 
fıkrayla, genel seçimler-
de yüzde 3’ün üzerinde 
oy alan partilere de yar-
dım yapılması hükme 
bağlanmıştı.

Bu durumdaki par-
tilere yapılacak yardım 
ise, en düşük Hazine 
yardımı alan partilerin 

yardım tutarına 
endekslenmişti.

İlk kez 
seçimlere giren 
İYİ Parti, yüzde 
3’lük yardım sı-
nırını aştığı için 
devlet desteği 
alacak.

İYİ Parti’ye, MHP’nin 
alacağı 75.9 milyon lira-
lık yardım dikkate alı-
narak 68 milyon 144 bin 
lira ödeme yapılacak.

� � �

Yüzde 10’luk barajı 
aşan siyasi partiler 24 
Haziran seçimlerinde 
toplam 43 milyon 992 
bin 609 oy aldı.

Bu oyların yaklaşık 
olarak yüzde 48.35’i AK 
Parti’den, yüzde 25.74’ü 
CHP’den, yüzde 13.28’i 
HDP’den ve yüzde 
12.62’si de MHP’den 
geldi. 

Bu oylar dikkate 
alınarak yapılacak 
hesaplamaya göre AK 
Parti’ye önümüzdeki yıl 
en geç 10 Ocak’ta  290 
milyon 867  bin lira para 
verilecek.

Aynı şekilde CHP’ye  
154 milyon 808  bin lira,

HDP’ye  79 milyon 
906 bin 600 lira,  

MHP’ye de  75 
milyon 942 bin 400  lira 
ödenecek.

� � �

Öte yandan 24 Hazi-
ran seçimleri öncesinde 
de AK Parti 278 milyon 
lira Hazine yardımı alır-
ken, CHP 142.2 milyon 
lira, MHP 66.8 milyon 
lira, HDP ise 60.4 milyon 
lira almıştı.

Böylece siyasi partile-
re, 24 Haziran öncesinde 
toplamda 547,4 milyon 
lira aktarılmıştı.

Kriz, partilere 
uğramadı!..

HAMDİ TÜRKMEN

Mart 2019’da gerçek-
leştirilecek seçimler 
yaklaşırken, partiler 

de aday belirleme çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. Cumhur 
İttifakı’nda yaşanan sıkıntıysa, 
kentte şu an için Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne yaramış gözü-
küyor. Zira 2014 yılındaki yerel 
seçimler baz alındığında, yerel 
seçimlerde CHP, 7’si AK Parti, 1’i 
MHP’de olan 8 belediyenin dı-
şında Bayraklı, Buca, Karabağlar 
gibi kent merkezinin dev ilçeleri 
ile birlikte Tire, Bergama, Bayındır 
ve Menemen’den oluşan toplam 7 
ilçeyi kaybediyordu. AK Parti ve 
MHP’nin seçime ayrı ayrı girmesi 
durumundaysa CHP’nin 2014’te 
kaybettiği bazı ilçeleri geri alma 
ihtimali çok yüksek.

CHP’de büyük yarış
Ankara’da parti genel mer-

kezleri arasındaki görüşmeler 
sürerken, yerel siyasetçilerin gözü 
kulağıysa gelecek haberlerde... 
İşte CHP’de son durum; 

CHP’ye Büyükşehir pence-
resinden bakıldığında, Kocaoğ-
lu’nun aday olmama kararının 
ardından gözler Türkiye’nin en 
büyük 3. yerel gücünü kimin 
yöneteceğine çevrildi. İttifakın şu 
an için rafa kalkmasıyla birlikte 
CHP’deki “Kimi aday gösterirsek 
riske girmeden kazanırız?” yarışı,  
parti içindeki ekipçilik yarışının 
gerisinde kalmışa benziyor. Yarış-
ta aday adayları kadar, aday adayı 
olmayıp yine de nabız yoklayan 
isimler de önemli. Zira CHP Genel 
Merkezi, adayını sadece aday 
adaylarının arasından belirleme-
yeceğe benziyor. Resmen aday 
adayı olmuş isimler ve kulisler-
deki isimler, aynı potada eritildi-

ğindeyse 
Sefe-

ri-

hisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 
ve Narlıdere Belediye Başkanı 
Abdül Batur ön plana çıkıyor. 
Büyükşehir için aday adayı olan 
isimlerden Hasan Karabağ’ın ye-
niden kendi ilçesinde değerlendi-
rilmesi ihtimalinin de çok yüksek 
olduğu dile getiriliyor. Bununla 
birlikte Büyükşehir aday adayı 
olan Cevat Durak’ın da aday 
gösterilme ihtimalinin Büyükşe-
hir’den çok Karşıyaka yahut için 
olabileceği ifade edilenler arasın-
da. Kentin turizm ilçesi Çeşme’de 
de parti içinde kıran kırana bir 
yarış hakim. CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Tuncay Özkan’ın 
ilçede aday belirleme için çalışma 
yaptığı iddia edilirken, ilçede 
önemli bir ağırlığı bulunan Faik 
Tütüncüoğlu ve ekibinin de Onur 
Saatli’nin adaylığını desteklediği 
belirtiliyor.

CHP’de bazı ilçeler 
tamam gibi ama...

CHP’de yerel seçim öncesinde 
bazı ilçelerde mevcut başkanların, 
bazı ilçelerdeyse ilçe başkanları-
nın öne çıktığını söylemek müm-
kün. Örneğin aday adaylığı için 
istifa eden isimlerden Aliağa’da 
Özcan Durmaz’ın, Karaburun’da 
Bülent Çumçum’un, Çiğli’de Utku 
Gümrükçü’nün aday gösteril-
me şansının yüksek olduğu dile 
getiriliyor. İzmir ilçeleri için aday 
adaylığına başvuran isimlerin 
200’ün üstüne çıkmasıysa, ya-
rışın ne kadar çetin geçeceğinin 
en büyük kanıtlarından.. Tüm 
bunların yanında CHP’deki imza 
hareketine destek veren isimlere 
karşı CHP Genel Merkezi’nin 
yerel seçim öncesinde tavrının ne 
olacağı da büyük merak konusu.

AK Parti’de gözler 
Ankara’da

Yerel seçimler öncesi AK 
Parti İzmir’deyse ittifa-

kın sona ermesi 

adeta bir deprem etkisi yarattı. 
Kurmaylar bunu dile getirmeseler 
de, gerek Büyükşehir’de, gerekse 
de ilçelerde partiyi iddialı hale 
getirecek olan ittifakın ortadan şu 
an için kalkmasıyla birlikte mo-
rallerin bozulduğu gözlemleniyor. 
Yine de Büyükşehir için Bakan 
Bekir Pakdemirli, İZTO Başka-
nı Mahmut Özgener, İl Başkanı 
Aydın Şengül, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Rektörü Nükhet Hotar 
ve Milletvekili Mahmut Atilla Ka-
ya’nın ismi öne çıkıyor. Kentte AK 
Parti’nin parti içi yarışta en çok 
Karabağlar’da heyecan yaşaması 
bekleniyor. 

İzmir’in en büyük ilçesi Kara-
bağlar’da adaylık yarışının Kara-
bağlar Kaymakamı Mehmet Sadık 
Tunç ve 24 Haziran’da milletve-
killiğini bir sırayla kaçıran Bilal 
Doğan arasında geçmesi bekleni-
yor. Tunç’a en büyük desteğiyse 
hemşerisi olan CHP İzmir Millet-
vekili Ceyda Çankırı Bölünmez’in 
verdiği iddia ediliyor. 

Bununla birlikte özellikle met-
ropol ilçelerde partililerin adaylık 
yarışı için Ankara’dan gelecek 
habere odaklandığı belirtiliyor.

İYİ PARTİ ve MHP’DE 
son durum

Yerel seçimler öncesinde 
Milliyetçi Hareket Partisi İzmir 
İl Teşkilatı, uzun yıllar sonra il 
başkanı değişiminin heyecanını 
yaşıyor. Kentteki seçimi Veysel 
Şahin’in önderliğinde göğüsleye-
cek olan MHP, mevcut belediyesi 
olan Aliağa’yı koruyabilmenin 
hesaplarını yaparken, 24 Hazi-
ran’da İYİ Parti’ye kaptırdığı 
oyları da geri almanın hesapları-
nı yapıyor. 

Öte yandan il başkanı be-
lirleme süreci ve Kırkpınar’ın 
atanmasıyla birlikte gelen istifa-
ların huzursuzluk yarattığı İYİ 
Parti’de henüz yerel seçime dair 
hiçbir aday adayının olmayışı 
da heyecanı azaltan faktörlerden 
biri olarak görülüyor. 

SİYASETTE 
İZMİR RULETİ
Yerel seçimler öncesinde Türkiye’nin 3. büyük kenti olan İzmir’de hem Bü-
yükşehir, hem de 30 ilçe için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. CHP’deki yarış 
parti içindeyken, AK Parti’deyse gözler Ankara’dan gelecek haberde...

adayı olmuş isimler ve kulisler-
deki isimler, aynı potada eritildi-

ğindeyse 
Sefe-

ri-

karşı CHP Genel Merkezi’nin 
yerel seçim öncesinde tavrının ne 
olacağı da büyük merak konusu.

AK Parti’de gözler 
Ankara’da
AK Parti’de gözler 
Ankara’da
AK Parti’de gözler 

Yerel seçimler öncesi AK Yerel seçimler öncesi AK 
Parti İzmir’deyse ittifa-

kın sona ermesi 
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İYİ Parti İzmir'in beklenen, 
beklenirken bir o kadar 
da tartışmalara konu olan 

İl Başkanı Hüsmen Kırk-
pınar ile seçimlere ve isminin 
teşkilattaki yankılarına dair 
konuştuk. Kırkpınar, teşki- 
lattaki bazı kesim tarafından 
memnuniyetle karşılanıp 
ismi ön plana çıkarılsa da, bir 
kesim için Kırkpınar'ın MHP 
kökenli geçmişi 'İYİ Parti'nin 
küçük MHP olacağı' yönünde 
endişeleri de beraberinde 
getirmişti. Kırkpınar bu 
endişe ve eleştirilere, "Kimse 
bir yerlerden zorla koparılıp 
alınıp gelinmedi. Herkes 
gönül rızasıyla çıktı bu partiye 
geldi. Biz-onlar diye bir şey 
yok artık. Herkes İYİ Parti'li 
olmayı öğrenecek." ifadeleriyle 
yanıt verdi.

� İzmir'de merakla bekle-
nen süreç tamamlandı, 45 gün 
sonra İl Başkanlığı koltuğuna 
atama gerçekleşti. Geç kalın-
dığını düşünüyor musunuz?

80. il Urfa, 81. il İzmir. Ben 
atama yazısı en son çıkan il 
başkanıyım. Bunun takdiri 
elbette İYİ Parti Genel Merke-
zi'mizindir. Oradaki değerlen-
dirmeler sonucu böyle bir sü-
reç yaşandı, benim bu konuda 
erken ya da geç demem gibi 
bir şey söz konusu değil.
"ALTERNATİF 
BİR PARTİYİZ"

� Nasıl bir yol haritası 
izleyeceksiniz?

Bizim partimiz geçen yıl 
içinde bulunduğumuz Ekim 
ayının başında ismi ve logosu 
olmayan bir partiydi, henüz 
kurulmamıştı. İYİ Parti millet 
tarafından kurulmuş siyasi 
bir partidir, üçüncü yoldur, 

alternatiftir. Yani iktidarın 
alternatifi olarak görülüyor. 24 
Haziran seçimleri baskın bir 
seçim, hatta şok bir seçimdi. 
Partimizin seçimlere girmeme-
si yönünde bir sürü engellerle 
karşılaştık. Hatta Genel Başka-
nımız Sayın Akşener'in aracı-
nın önü çöp kamyonuyla dahi 
kesildi. Tüm bunların arasında 
elbette beklentimiz çok daha 
yüksek olmasına rağmen 
henüz bir yılını bile doldurma-
mış bir parti için çok iyi bir oy 
aldık. Şu gün parlamentoda 
41 tane milletvekilimiz var bu 
çok önemli bir hadisedir. Mil-
let 24 Haziran'da elimizi tuttu. 
Şimdi yerel seçimlerde yukarı 
doğru çekecek.
"İzmir ile 
paylaşacağımız 
iddialı isimler var!"

� Mart 2019'da gerçekle-
şecek olan yerel seçimler için, 
adaylarınız belli mi?

Şu andaki durumumuz il 
yönetim kurulu ve il disiplin 

kuruluyla yedek üyelerinin 
tespiti çalışması. Her şey çok 
hızlı gelişiyor. Partimiz, iç 
dinamikleri çok olan bir parti. 
Zaten şartlardan dolayı da; sü-
rekli bir kurulma, kurulmadan 
sonra kongreler, kongrelerden 
sonra kurultaylar... İkinci ku-
rultayımızı bile yaptık biz. Bu 
işlerimizi bir bitirelim, İzmir 
kamuoyuyla paylaşacağımız 
güzel isimler var. İddialı isim-
ler var. Çok yakın bir zamanda 
da ilçe belediye başkanları-
mızdan 5 tanesini açıklamayı 
düşünüyoruz.

� Yerel seçimlerde İYİ Parti 
– CHP ittifakı olacak mı?

Yerel seçimlerde ittifak 
gibi bir kavram, bence çok da 
yerine oturmayan bir kavram. 
Bu konuda Genel Başkanımı-
zın paylaştığı ve parti politika-
larımızla örtüşen ifadeler var. 
Önümüzdeki süreçte daha da 
netleşir. Yani yazılı olmayan, 
ya da ittifak kavramı, 'ittifak' 
ismi olmadan da çıkaracağınız 
adaylar, kendi bölgelerindeki 

tercih edilme noktalarına doğ-
ru bizi götürecektir.

"Bu partiye 
herkes gönül 
rızasıyla geldi!"

� İsminizin açıklanma-
sıyla, hatta ilk başkanlık 
koltuğu için anılmaya baş-
ladığı andan itibaren; 'İYİ 
Parti, küçük MHP olacak" 
şeklinde eleştiriler gündeme 
gelmişti, gelmeye de devam 
ediyor. Hatta öyle ki, bu 
eleştiriler beraberinde 
istifaları da getirdi. Sizin 
bu konudaki düşünceleriniz 
nelerdir?

Şu anda Demokrat 
Parti, parlamento 
da temsil edili-
yor ve bir genel 
başkanları var. 
Halihazırda se-
çime hazır bir 
parti. Milli-
yetçi Hareket 
Partisi de, 
Cumhuriyet 

Halk Partisi de, Adalet ve 
Kalkınma Partisi de öyle. İYİ 
Parti'nin bir felsefesi var, dokt-
rini var. Doktrini, cumhuriyet 
değerlerine sahip çıkmak, 
parlamenter demokrasiye 
geri dönmek ve ortak paydası 
vatanseverlik olan bir partiyiz. 
Vatanseverim diyen her ke-

simden, her inançtan,  
her meşrepten 

insanın kendini 
bulacağı bir 
partiyiz. Dola-
yısıyla kimse 
bir yerlerden 

zorla koparı-
lıp, alınıp 

gelin-

medi. Herkes gönül rızasıyla 
çıktı bu partiye geldi. Bu par-
tiye gelen insanların hepsinin 
siyasi bir geçmişi yok. Yani 
sıfırdan gelip, bir partiye üye 
olup başlayan arkadaşlarımız 
var. Ayrıca, diğer siyasi parti-
lerde geçmiş dönemde hizmet 
etmiş, yönetim organlarında 
görev almış arkadaşlarımız da 
kendi partilerinde bazı şeylere 
karşı geldikleri için, yapılan 
birtakım  uygulamaların veya 
ifadelerin olumsuz olduğunu 
değerlendirdikleri için böy-
le bir üçüncü yola geldiler, 
geldik. Biz-onlar diye bir şey 
yok artık. Herkes İYİ Parti'li 
olmayı öğrenecek. Biz İYİ 
Parti'yiz.

"Aşiret değiliz ki 
aynı partiye bağlı 
olalım"

� AK Parti İzmir Millet-
vekili Yaşar Kırkpınar ile olan 
akrabalığınız dolayısıyla da 
eleştiri oklarının hedefi oldu-
nuz. 'İzmir siyasetini Kırkpı-
nar ailesi yönetecek' şeklinde 
değerlendirmeler var. Bunu 
nasıl yorumluyorsunuz?

Kırkpınar ailesinin bir fer-
diyim. Yaşar Bey'in babası ile 
benim babam kuzen. Biz bir 
aşiret değiliz ki bir siyasi par-
tiye bağlı olalım ve sadakatle 
oy verelim. Bu büyük ailenin 
içinde muhtemelen CHP’li, 
belli ilçelerde yöneticiler 
var, üyeler var. AK Parti'den 
milletvekili olmuş, olabilir. 
Belediye başkanı da olabilir. 
MHP'de de olabilir. Ama hiç 
kimsenin iradesi, hiç kimsenin 
elinde değildir. Herkesin bir 
anlayışı, siyasi yaklaşımı, dün-
ya görüşü vardır. Herkesin 
birbirine saygısı vardır.
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"İDDİALI ADAYLARIMIZ VAR"
İYİ Parti İzmir 
İl Başkanı Hüs-
men Kırkpınar, 
kentte partililer 
arasındaki istifa 
gerilimine çarpıcı 
bir yorum yaptı. 
Kırkpınar,"Biz-
onlar diye bir şey 
yok. Herkes İYİ 
Partili olmayı öğ-
renecek." dedi.

kamuoyuyla paylaşacağımız 
güzel isimler var. İddialı isim-
ler var. Çok yakın bir zamanda 
da ilçe belediye başkanları-
mızdan 5 tanesini açıklamayı 

Yerel seçimlerde İYİ Parti 

Yerel seçimlerde ittifak 
gibi bir kavram, bence çok da 
yerine oturmayan bir kavram. 
Bu konuda Genel Başkanımı-
zın paylaştığı ve parti politika-
larımızla örtüşen ifadeler var. 
Önümüzdeki süreçte daha da 
netleşir. Yani yazılı olmayan, 
ya da ittifak kavramı, 'ittifak' 
ismi olmadan da çıkaracağınız 
adaylar, kendi bölgelerindeki 

Parti, küçük MHP olacak" 
şeklinde eleştiriler gündeme 
gelmişti, gelmeye de devam 
ediyor. Hatta öyle ki, bu 
eleştiriler beraberinde 
istifaları da getirdi. Sizin 
bu konudaki düşünceleriniz 
nelerdir?

Şu anda Demokrat 
Parti, parlamento 
da temsil edili-
yor ve bir genel 
başkanları var. 
Halihazırda se-
çime hazır bir 
parti. Milli-
yetçi Hareket 
Partisi de, 
Cumhuriyet 

her meşrepten 
insanın kendini 
bulacağı bir 
partiyiz. Dola-
yısıyla kimse 
bir yerlerden 

zorla koparı-
lıp, alınıp 

gelin-

değerlendirmeler var. Bunu 
nasıl yorumluyorsunuz?

Kırkpınar ailesinin bir fer-
diyim. Yaşar Bey'in babası ile 
benim babam kuzen. Biz bir 
aşiret değiliz ki bir siyasi par-
tiye bağlı olalım ve sadakatle 
oy verelim. Bu büyük ailenin 
içinde muhtemelen CHP’li, 
belli ilçelerde yöneticiler 
var, üyeler var. AK Parti'den 
milletvekili olmuş, olabilir. 
Belediye başkanı da olabilir. 
MHP'de de olabilir. Ama hiç 
kimsenin iradesi, hiç kimsenin 
elinde değildir. Herkesin bir 
anlayışı, siyasi yaklaşımı, dün-
ya görüşü vardır. Herkesin 
birbirine saygısı vardır.

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com
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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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YAYIN KURULU
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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

Torbalı Ticaret Odası 
Başkanı Abdulvahap 
Olgun, Ben TV'de Burak 

Cilasun'un sunduğu Rota 
Siyaset programına katıldı. 
Torbalı Belediye Başkanlığı'na 
henüz AK Parti'de adaylık 
takvimi başlamadığı için aday 
olamayan Olgun, görevi iste-
diğini söyledi.

“Torbalı'ya borcum 
olduğuna inanıyorum”

Torbalı Ticaret Odası Baş-
kanlığı görevinde 2. dönemini 
yaşayan Olgun, tecrübesin-
den bahsederken şu ifadeleri 
kullandı. "Aşağı yukarı 18-19 
yaşındayken belediye başkan 
danışmanlığı yaptım. 20 yaşı-
na geldiğimde gençlik kolları 
başkanı oldum. 26 yaşında 
ilçede arkadaşlarımızla Genç 
İşadamları Derneği'ni kurduk. 
30 yaşına gelince Torbalı Ti-
caret Odası Meclis Başkanlığı 
görevine seçildim. Seçildiğim 
dönemde TOBB çatısı altında 
bu görevi üstlenen en genç 
isim oldum. 34 yaşında Torbalı 
Ticaret Odası Başkanlığı göre-
vine seçildim. 38 yaşındaysa 

oy birliğiyle rakipsiz olarak 
görevime yeniden seçildim. 
Tabii bu bir başarı ve kariyer 
hikayesi. Öyle olunca çev-
remizde de bir talep ortaya 
çıkıyor. Torbalı insanını çok 
iyi tanıyorum. Tüm belde, 
cadde, mahallelerde insanı-
mızla temas içinde olduk. 
Torbalı'yı seviyorum ve bu 
kente borcumuzun olduğunu 
düşünüyorum. Genel seçim-
lerde vatandaşlarımız ideolo-
jik davranabilir. Bu normal bir 
durumdur ama yerel seçimde 
hizmet odaklı olarak oy verile-
ceğine inanıyorum.” dedi.

“Yapabilecek 
yeterlilikte olduğumu 
düşünüyorum”

Adaylığına ilişkin açıkla-
malarda bulunan Olgun, “Yeni 
bir alternatif ortaya koyduk. 
Toplumda bir değişim talebiy-
le birlikte bana karşı da bir gü-
ven görüyorum. Biz de buna 
hazır olduğumuzu beyan 
ettik. Burada bazı kriterlere 
göre hareket etmek gereki-
yor. Hedefe ulaşmak için her 
yol mübah mıdır? Değildir. 

Belden aşağı vurup, insanların 
paçasından çekerek değil, po-
litik hastalıklara yakalanma-
dan etik kurallar çerçevesinde 
hareket etmemiz gerekiyor 
diye düşünüyorum. 5 yıldır 
bir belediye başkanımız var. 
Eğer Genel Merkez kendisinin 
göreve devam etmesi nokta-
sında bir irade ortaya koyarsa 

biz bugüne kadar olduğu gibi 
yine onun yanında hizmete 
devam edeceğiz. Ancak eğer 
bir değişim durumu ortaya 
çıkarsa, yeni bir aday arayışı 
ortaya çıkarsa ben göreve 
hazırım. Bunu yapabilecek 
yeterlilik, irade ve vizyonda 
olduğumu düşünüyorum.”

Projelerinden de kısaca 
bahseden Olgun, "Akade-
misyenler, mimarlar, şehir 
plancıları ve mühendislerden 
oluşan bir proje ekibi kurdum. 
Farklı olacağız. Göreve talibiz. 
Hal böyle olunca ne anlataca-
ğımız, ne yapacağımız soru-
lacak. Torbalı için 20 
büyük projemiz var. 
Bunları tamam-
layınca yakın 

zamanda kamuoyuna da 
duyuracağız." dedi.

Kendisine karşı bir yıp-
ratma çalışmasının olduğunu 
da söyleyen Olgun, "Adaylar 
üzerinden bir tartışma ve 
spekülasyona karşıyım. Bakın 
ben bunlara maruz kalıyorum. 
İzmir'den maaşlı bir ekip 
getirtilmiş. 'Biz bunu nasıl 

yıpratırız?, Ayağından nasıl 
çekeriz?' diye uğraşıyorlar. 
Neyi yıpratacaksın? Kimi 
yıpratacaksın? Ben çocuklu-
ğumdan beri Torbalı insanı-
nın gözü önünde büyüdüm. 
Bakın rahmetli olmuş belediye 
başkanlarımızla geçmiş dö-
nemdeki Torbalı'yı inceledim. 
Gelişimini çok iyi biliyorum." 
dedi.

“Sadece yol ve park 
yapmakla olmaz”

Torbalı'nın gelişim hızına 
dikkat çeken ve bu hıza ayak 
uydurulması gerektiğini söy-

leyen Olgun, “Torbalı'yı 
geleceğe hazırlamamız 
lazım. İlçemizi 2050'ye 
hazırlamalıyız. Bakın 
nüfus artış hızıyla Tür-
kiye'de ikinci sıradayız. 
Nüfusu bu kadar artan 

il ve ilçelerin örneklerini ince-
leyince dikkat çekici sonuçlar 
çıkıyor.Belli bir artıştan sonra 
birtakım mafyalaşma hareket-
leri, tefecilik ve uyuşturucu 
şebekeleri ortaya çıkıyor. Suç 
oranı yükseliyor. O yüzden 
yol yapmakla, park yapmakla 
olmuyor. Kenti ileriye sosyal 
anlamda da nasıl taşıyacağı-

mızı bilmemiz, hesaplamamız 
lazım.Bakın İlçemizde intihar 
vakaları artmaya başladı. 
Buna karşı sosyal çözümler 
bulmamız gerekiyor. Torba-
lı'nın trafik sorunu içinden 
çıkılmaz bir hal almaya başla-
dı. Bunu çözecek cevaplar var 
mı? İsimler değil, kadrolar ve 
projelerin hazır olması lazım. 
Topyekûn kalkınmacı olmak 
lazım. Kurumlar arasında sı-
kıntılar var. Her ay bir kurum, 
sokaklarımızı kazıp gidiyor. 
Burası Ali Baba'nın çiftliği mi? 
İrade ortaya koymamız lazım. 
Sayın Cumhurbaşkanımız da 
kadrolarını sık sık yenileyen, 
dinamik tutan bir lider. Bir 
gençleşme iradesini görü-
yorum. Aradığı kriterlere de 
sahip olduğumu düşünüyo-
rum.” dedi.

“Büyükşehir, 
Torbalı'yı unuttu”

Torbalı'nın İzmir Büyük-
şehir Belediyesi'nden destek 
alamadığını söyleyen Olgun, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyükşehir maalesef Tor-
balı'yı unuttu. İZSU adı altın-
da bir kurum var ve kimin ne 
yaptığı belli değil. Kendileri 
bile nereyi, neden kazdıkla-
rını bilmeyen bir ekipleri var. 
Kazıp, gidiyorlar ve kapat-
mıyorlar. İZSU bir yılda aynı 
sokağı üç kez kazdı. Büyük-
şehir, partizan bir anlayışla 
hareket ederek beklediğimiz 
hiçbir hizmeti yapmadı. Me-
zarlık sorunundan tutun da, 
sosyal projelere kadar birçok 
şey eksik kaldı. Büyükşehir 
tarafından eksik bırakılan 
hizmetler, merkezi hükümet 
ile el ele vererek yapılmaya 
çalışıldı. İlçemizin gelişmesi 
noktasında en büyük çabayı 
gösteren Sayın Mahmut Atil-
la Kaya'ya teşekkür etmek 
gerekiyor. Mobilya OSB'den 
tutun da hastaneye kadar her 
şeyi yakından takip ediyor. 
Torbalı'nın neye ihtiyacı 
varsa buna odaklı olarak 
çalışıyor.”

TORBALI 
İÇİN GÖREVE 

HAZIRIM!
Yerel seçimler yaklaşırken, Torbalı'dan dikkat 

çekici bir çıkış geldi. Torbalı Ticaret Odası Başkanı 
Abdulvahap Olgun, "Göreve hazırım" dedi.
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uydurulması gerektiğini söy-uydurulması gerektiğini söy-

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Konkordato... Belki de son zamanlarda kulağımıza en çok 
çalınan kelimelerin başında geliyor. Peki nedir bu konkor-

dato? Şirketlerin konkordato ilan etmesi ne anlama geli-
yor? Konkordato bir çaresizlik mi yoksa uyanıklık mı?

Döviz kurundaki dalga-
lanma, enflasyondaki 
yükselişle birlikte sadece 

vatandaşın değil, büyük şirket-
lerin de cepleri yandı. Hal böyle 
olunca, ödeme güçlüğü çeken 
şirketler de, borçluların icra takibi 
baskısından kurtulmak için, çözüm 
arayışına girdi. Bu gibi durumlarda 
yapılan, şirketlerin toparlanmak için 
zaman kazanmaya dönük aldığı if-
las erteleme kararı, artık yasaklandı. 
Onun yerine, ödeme güçlüğü çeken 
şirketler, icra iflas yasasının 285- 309 
maddeleri arasında düzenlenmiş 
olan konkordatoya başvuruyor.

Biz de konu ile ilgili bağımsız 
denetçi Emin Gemici ile konuştuk. 
Gemici konkordatoyla ilgili merak 
edilenleri Ben Haber okuyucuları 
için cevapladı.

� Peki nedir bu konkordato?
Gemi Sigorta kurucu ortakla-

rından ve sorumlu müdürü aynı 
zamanda bağımsız denetçi Emin 
Gemici, kon-

kordatoyu şu şekilde tanımlıyor:
"Konkordato, mali açıdan zor 

durumda olan borçlu şirketlerin, 
alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını 
yapılandırmaya dönük bir anlaşma-
dır. Borçlu olan şirket, borçlarının 
en az yarısını ödemek ve kalan 
borçlarını da bir ödeme takvimi 
oluşturarak, alacaklılarının üçte 
ikisiyle anlaşma yapmaktadır."

� Konkordato fırsatçılağa mı 
dönüştü?

Konkordato 
ilan eden şirket-
lerde hızlı bir ar-
tış görülürken, 
uygulamanın 
amacı dışına 
çıkıp çıkma-
dığı, konkor-
datonun bir 
‘fırsatçılığa’ 
dönüştüğü 
tartışmaları 
başladı.

� Şirketlerin geçim kaynağı 
haline mi geldi?

Bence öyle bir tanımlama gerçek-
çi olmaz. Nedenine gelince; kon-
kordatonun sonuçları bakımından 
borçlu şirketin iflasına kadar giden 
bir süreç yaşanacaktır, burada amaç 
şirketleri kurtarmaktır, batırmak 
değil. Şirketlerin kurtuluşu ekonomi 
için, istihdam için önemlidir. Bunu 
sağlamak için borçların belirli bir 
plana göre ödenmesini temin etmek 
amacını güder. Tabi burada bütün 
yük konkordato ön projesini hazır-
layan bağımsız denetim kuruluşuna 
ve mahkemenin atayacağı konkor-
dato komiserine düşmektedir. Bu ki-
şilerin görevlerini layıkıyla yapma-
ları ve kamu menfaatini gözetmeleri 
önem arz etmektedir.

"Domino etkisi"
� Konkordato isteyen şirket 

sayısında ciddi bir artış gözlem-
lenmekte, bu artış iktisadi hayatı 
kaosa sürükler mi?

Bu konuda bir istatiki bilgiye 
şahsen sahip değilim ancak basın-
dan izlemekle edindiğimiz bilgiler 
doğrultusunda her gün üç beş fir-
manın bu talebi yaptığını biliyorum. 
Doğal olarak piyasadaki nakit akışı-
nı ve ticareti doğrudan etkileyeceği 
için domino etkisi yaratacaktır.

� Konkordato ekonomi içindeki 
nakit akışını zedeler mi? Ne gibi 
sonuçlar doğurur?

Hiç şüphesiz ki etkiler, işletmele-

rin kapanması ya da iş hacimlerinin 
daralması demek işsizliğin artması, 
üretimin azalması bu da sonuçta 
yüksek enflasyon baskısı yaratacak-
tır.

Şirketlerin ne kadarı bu durumu 
fırsatçılığa dönüştürüyor, ne kadarı 
ihtiyaçtan bu yola başvuruyor?

Ben bu konuyu fırsata çevirmeyi 
düşünen şirket olduğuna inanmı-
yorum, neticede ticari itibar söz 
konusu.

� Ekonomide hangi tehlikelere 
yol açabilir?

Ekonomide durgunluk, mal ve 
hizmet üretiminin azalması veya 
başka bir deyişle kapasite kullanım 
oranının düşmesi, işsizlik artışı ve 
sonuçta yüksek enflasyon tehlikesi 
vardır. Bu sebeple geçici değil kalıcı 
tedbirler alınarak konunun mutlaka 
kesin bir şekilde çözüme kavuştu-
rulması gereklidir.

"İstismar edilmemeli"
� Tüm bu olumsuzlukların yanı 

sıra konkordatonun şirketler açısın-
dan sağladığı avantajlar nelerdir?

İyi niyetle konkordato talep eden 
şirketler; yani bilançodaki varlıkları 
borçlarını ödemeye yetiyorsa ve 
alacaklarını tahsil edemediğinden 
dolayı borçlarını ödeme güçlüğü 
içine düşen şirketlerin kurtarılması 
bakımından konkordato talep etme-
leri doğru bir hareket olur diye dü-
şünüyorum, ancak bunun kesinlikle 
istismar edilmemesi gerekir.

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com
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Hamilelik süreci ve 
doğum anne babalar 
için oldukça önem-

li bir dönem. Ancak gerek 
bebeğin sağlığı, gerekse de 
annenin psikolojik ve fiziksel 
sağlığı ne yazık ki aile bü-
yüklerinin bilgisi ve kulak-
tan dolma bilgilere emanet 
ediliyor ve bu da çoğu zaman 
ciddi sıkıntılara yol açıyor. 
Bunun önüne geçmenin yeni 
yöntemiyse doulalık. Hami-
le koçluğu olarak da anılan 
doulalıkla birlikte, başta anne 
olmak üzere bebek bekleyen 
aile, süreç boyunca bilmesi 
gereken tüm kavramları ve 
uygulamaları profesyonel bir 
şekilde doulalardan öğreni-
yor. Peki nedir bu doulalık, 
nasıl ortaya çıktı, ne işe ya-
rar? Ben Haber olarak merak 
edilen bütün soruları Doula 
Sevilay Kurt'tan öğrendik. 

� Öncelikle doula nedir 
ve kimdir? 

Doulalığın henüz tam bir 
sözlük karşılığı olmasa da 
doğum destekçisi, doğuma 
yardımcı kadın, doğum koçu 
gibi ifadelerle eşleştiğini 
söyleyebiliriz. Doula, anne-

ye, babaya ve ailedeki diğer 
bireylere doğum öncesinde, 
doğum sırasında ve doğum 
sonrasında fiziksel, duygusal 
ve bilgisel olarak destek olan 
bu konuda uzman eğitimi al-
mış kişidir. Babayı da, anneyi 
de istedikleri her konuda 
bilgilendirip, destekliyoruz.

� Doula bir meslek mi-
dir? Ülkemizde nasıl ortaya 
çıktı?

Yurtdışında özellikle 
Amerika'da 1922 yılından 

beri yapılan bir iştir 
doulalık. Türkiye'ye 
ilk geldiğinde sade-
ce ebeler, hemşi-

reler ve hekimler 
gibi yalnızca 

sağlık çalışan-
larının 

yap-
ması 
ge-
rek-
tiği 
şek-
linde 

bir 
dü-

şünce 
vardı. 

Fakat bu 
tamamen 

yanlış 
bir 

düşünce. Önemli olan çok 
detaylı bir eğitim almak, 
mutlaka konuya en ince ay-
rıntısına kadar hakim olmak.

� Bu mesleği yapmak için 
anne olmak gerekiyor mu? 

Ben anne değilim ama 
benim bir sürü çocuğum var 
ve olmaya da devam ede-
cek. Birçok doğuma girdim, 
tecrübeli olmama ve işimi 
profesyonelce yapmama 
rağmen her doğum sonrası 
ebeveynlerle birlikte ben de 
ağlarım ve onların duyguları-
nı paylaşırım. Çünkü aileyle 
de aranızda bağ oluşuyor. 
Doğumuna eşlik ettiğim her 
bebek, benim de bebeğim 
gibi oluyor artık. Duygusal 
bir bağ kuruyorsunuz. Orada 
farklı bir atmosfer var. O 
yüzden her doğumdan çıkı-
şımda kendimi hep yeni bir 
bebekle yeniden anne olmuş 
gibi hissediyorum. 

� Anneler size en çok 
hangi sorularla geliyorlar? 

“Sezeryan mı, normal 
doğum mu yapayım? Ya da 
sadece normal doğuma mı 
destek oluyorsunuz? Do-
ğuma hazırlık eğitimlerini 
ne zaman almalıyız?” gibi 
birçok sorular geliyor. Ama 
benim en çok duyduğum 
soru gerçekten “Sezaryan 
mı olmalıyım yoksa normal 

doğum mu?” Bu noktada 
kararın onlarda olduğunu 
vurgulamak gerekiyor. Asla 
yönlendirme yapmıyoruz. 
İşimiz onları bilgilendirip, 
desteklemek.

� Anneleri nasıl doğu-
ma hazırlıyorsunuz? Doula 
olarak annelere ve babalara 
nasıl destek oluyorsunuz?

Doğuma hazırlık eğitim-
leri yaparak hem anneyi hem 
de babayı bu sürece hazırla-
mış oluyoruz. Doğumla ilgili 
merak ettikleri her şeyi bu 
eğitimlerde öğrenme şansları 
oluyor. Doğum nedir? Nasıl 
başlar? Nasıl gerçekleşir? 
Evreleri nelerdir? Sezer-
yan nedir? Epidural nedir? 
Doğal doğum nedir? Normal 
doğum nedir? Korkunun 

doğuma etkileri nelerdir? 
Doğumda kullanılacak nefes 
ve gevşeme egzersizleri 
nelerdir? Bebekle güveni 
bağlanma ve doğum 
provası… İşte eği-
timlerde bunlar ve 
bunlara benzer 
birçok sorunun 
cevabını tek tek 
anlatıyoruz.

 
� Babaları 

bu sürece nasıl 
dahil ediyorsu-
nuz?

Babalar 
ilk başta 
doğuma 
hazırlık 
eğitimine 
sıcak bak-
mıyorlar, 

gelmek istemiyorlar. Ancak 
biz kapıda bekleyen babalar 
değil, içeride olan annenin 
elini tutan babalar istiyo-
ruz. “Kapıda beklemek zor, 
içeride hiç yapamam” diyen 
babalar da var ama anneler 
için eşlerinin yanlarında 
olması çok daha kıymetli ve 
anlamlı. Eğitim sonrası da 
babaların fikri değişiyor ve 
“iyi ki gelmişim” diyorlar.

� Bir doulayla birlikte 
doğumun gerçekleşmesinin ne 
gibi faydaları var?

Bir bebeğin travmasız bir 
şekilde dünyaya gelmesi çok 
önemli. 

Tabii annenin de travma-
sız bir doğum yapması ve 
doğumun nasıl yapıldığı de-
ğil ama annelerin eve mutlu 
mu yoksa mutsuz mu gittiği 
çok önemlidir. Doğumda 
yeterince desteklenmiş bir 
kadın evine daha mutlu 
gidiyor. 

Bebek için ise ileri yaşlar-
da yaşanan psikolojik sıkın-
tıların doğum travmalarıyla 
bağlantılı olduğu söyleniyor. 
O sebeple doğumları güzel-
leştirmek, yetiştirilecek birey-
leri güzelleştirmekle eş değer. 

� Peki anneler size nasıl 
ulaşıyor? Bu mesleği bilme-
yen birçok insan var çünkü. 

Doula Sevilay adında 
bir Instagram hesabım 

var. Bu sayfadan 
anne adayları bana 

Türkiye'nin her 
yerinden ula-
şıyorlar. Anne 
adaylarıyla, 
annelerle 
sohbet edi-

yoruz, telefon-
laşıyoruz. 

Sormak is-
tediklerini 
soruyorlar 
ve ben de 
cevap-
lamaya 
çalışıyo-
rum.

HAMİLELERİN CAN 
SİMİDİ: DOULA

“Acaba gebelikte bunu yesem mi?”, “Çocuğum doğunca nasıl tutaca-
ğım?” gibi soruların artık profesyonel bir cevabı var. Hamile annele-

rin tüm sorularının cevabı doulalarda…
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nı paylaşırım. Çünkü aileyle 
de aranızda bağ oluşuyor. 
Doğumuna eşlik ettiğim her 
bebek, benim de bebeğim 
gibi oluyor artık. Duygusal 
bir bağ kuruyorsunuz. Orada 
farklı bir atmosfer var. O 
yüzden her doğumdan çıkı-
şımda kendimi hep yeni bir 
bebekle yeniden anne olmuş 
gibi hissediyorum. 

� Anneler size en çok 
hangi sorularla geliyorlar?

“Sezeryan mı, normal 
doğum mu yapayım? Ya da 
sadece normal doğuma mı 
destek oluyorsunuz? Do-
ğuma hazırlık eğitimlerini 
ne zaman almalıyız?” gibi 
birçok sorular geliyor. Ama 
benim en çok duyduğum 
soru gerçekten “Sezaryan 
mı olmalıyım yoksa normal 

doğum mu?” Bu noktada 
kararın onlarda olduğunu 
vurgulamak gerekiyor. Asla 
yönlendirme yapmıyoruz. 
İşimiz onları bilgilendirip, 
desteklemek.

� Anneleri nasıl doğu-
ma hazırlıyorsunuz? Doula 
olarak annelere ve babalara 
nasıl destek oluyorsunuz?

Doğuma hazırlık eğitim-
leri yaparak hem anneyi hem 
de babayı bu sürece hazırla-
mış oluyoruz. Doğumla ilgili 
merak ettikleri her şeyi bu 
eğitimlerde öğrenme şansları 
oluyor. Doğum nedir? Nasıl 
başlar? Nasıl gerçekleşir? 
Evreleri nelerdir? Sezer-
yan nedir? Epidural nedir? 
Doğal doğum nedir? Normal 
doğum nedir? Korkunun 

nelerdir? Bebekle güveni 
bağlanma ve doğum 
provası… İşte eği-
timlerde bunlar ve 
bunlara benzer 
birçok sorunun 
cevabını tek tek 
anlatıyoruz.

Babaları 
bu sürece nasıl 
dahil ediyorsu-

Babalar 
ilk başta 
doğuma 
hazırlık 
eğitimine 
sıcak bak-
mıyorlar, 

Doula Sevilay adında 
bir Instagram hesabım 

var. Bu sayfadan 
anne adayları bana 

Türkiye'nin her 
yerinden ula-
şıyorlar. Anne 
adaylarıyla, 
annelerle 
sohbet edi-

yoruz, telefon-
laşıyoruz. 

Sormak is-
tediklerini 
soruyorlar 
ve ben de 
cevap-
lamaya 
çalışıyo-
rum.

Kalbinizi açıp daha çok sevgi ver-
meye ve almaya hazır mısınız ?

Kalbinizle olan bağlantınızı 
yeniden canlandırıp   ona şefkatli cüm-
leler kurmaya ?

İncinmiş kalpler, zihinsel, ruhsal, fi -
ziksel rahatsızlıklara yol açar.

İçinize gerçek anlamda, o en derinle- 
rinize yolculuk yapmazsanız gerçek sizle 
buluşamazsınız.

Kalpten salıverilmesi geren birçok 
acı ve travma zamanla kalın duvarlara 
dönüşür.

Korkular gerçek potansiyellerinizin 
farkına varmanızı önlerken,bolluk bereket 
ve sevgisel ilişkilerinizin ve ruhsal büyü-
menizin önünde blokajlar oluşturur.

Güvenli bir alanda kalbinizle olan 
bağlantınızı yeniden kazanmak için,  
özünüze dönüp korkularınızla yüzleşip,  
geçmişi ve geleceği anda şifalandırmanız 
gerekir.  

Atalardan anne karnına, oradan da 
içinizdeki çocuğa uzanıp daha çok şefkat,  
merhamet, zarafet,  coşku,  neşe ve  daha 
çok sevgiyle kalbinizle olan bağlantınızı 
güçlendirdiğinizde blokajlarınızdan arınıp  
yolunuzu aydınlatırsınız. İçsel dönüşüm 
şifa çalışmalarında kalp çakranızı ak-tive 
edip titreşimlerinizi yükseltirken, ilahi 
armağan nefesi kullanıp dilediğiniz arın-
maya ulaşabilirsiniz. 

Kalbinizin sesini duymak için 
sadeleşip ruhunuzla bütünleşmeye zaman 
ayırın. İçinizdeki çocukla sık sık iletişime 
geçin.İçinizde taşıdığınız cevherin farkına 
varıp o cevheri yaratımlarınız için daima 
parlak tutun. Hepimiz doğuştan usta 
şifacıyız sadece bunu hatırlamaya ihti-
yacımız var.

Gerçek iyileşme içten gelir.  
Kalpte kalın.

PUSULANIZ; KALBİNİZ 
VE NEFESİNİZ OLSUN!
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Cumhuriyetin kıymetini en 
iyi bilenlerin, onu önceki 
dönemi de bilerek elde 

edenlerin olduğunu söyleyebiliriz. 
Öyle ki, Cumhuriyet Bayramı he-
nüz ilan edilmeden önce rejim de-
ğişikliği ilanının hemen ardından 
ülkemizde kutlamaların başladığı 
görülüyor. İşte cumhuriyetin ilk 
yılında yaşadıklarımız:

Cumhuriyet ilanı 
ve halkın sevinci

Milli mücadelenin sonunda 
Ankara'nın küresel güçler kar-
şısındaki başarısıyla birlikte, 
halkın, basının ve ülke yönetimine 
ilgi duyan herkesin aklında tek 
bir soru oluşur: Bundan sonra 
ne olacak? Ülkenin yönetimi 
yine İstanbul'a taşınıp, ardından 

hanedana mı bırakılacak, yoksa 
muzaffer ordunun ve milletin 
kalbi haline dönüşen TBMM'nin 
iradesi devam mı edecek? Soru-
nun Ankara'dan verilen cevabıysa 
çok da gecikmez. 29 Ekim 1923'te 
TBMM'de gerçekleştirilen otu-
rumda cumhuriyet rejimi kabul 
edilir. Haberin Meclis dışına taş-
masıyla birlikte top atışları, tüfek 
atışlarına, davul zurna sesleri ise 
sevinç çığlıklarına karışır. Ülkenin 
dört bir tarafına yayılan müjdeli 
haberi halk sokaklara çıkarak kut-
lar. Artık gerçekten de egemenlik, 
kayıtsız şartsız milletindir!

1924 yılı çok önemlidir
1923 yılında cumhuriyet reji-

mine geçilmesinin ardından, yeni 
sistemin pekişmesi adına Mustafa 

Kemal Atatürk tara-
fından siyasi adımlar 
arka arkaya atılır. 3 
Mart 1924'te halifelik 
kaldırılır. Bunu Şeriye 
ve Evkaf Vekaleti'nin 
kaldırılması ve Tev-
hid-i Tedrisat Kanu-
nu'nun çıkarılması 
izler. Hemen ardından 
kanun kapsamında 
medreseler 
kapa-
tılır ve 
misyo-
nerlik 
ve ajanlık 
faaliyet-

lerinin de odağı haline 
gelen yabancı okullar 
kontrol altına alınır. Tabii 
ortada bir de İngilizler 
ile yaşanan Musul sorunu 
ve ayaklanmalar vardır. 
Tüm bu dönüşüm ve 
karşılığındaki yıkıcı 
faaliyetlere karşı 29 Ekim 
1924 çok önemlidir. Yeni 
rejim birinci yılını doldura-
caktır.

Cumhuriyetin ilk yıl dö-
nümünün öneminin Ankara 
da farkındadır. Bu nedenle dü-
zenlenen resmi kutlama programı 
oldukça önemlidir. Mustafa Ke-
mal Atatürk, ilk olarak TBMM'de-
ki makamında kutlamaları kabul 
eder ve akabinde TBMM önünde 

resmi geçit düzenlenir. Ardından 
yabancı elçiler Atatürk'ün huzu-
runa çıkar. Günün akşamındaysa 
düzenlenen fener alayıyla kent 
ahalisi cumhuriyete sahip çıkar. 
Eski rejimin başkenti olan İstan-
bul'da 29 Ekim Valilik tarafından 
resmi tatil ilan edilir. Düzenlenen 
resmi geçitte ordu, polis, izciler, 
öğrenciler, memurlar ve halk iç 
içe- dir. Kentteki tüm 

dükkanlar ve 
resmi binaların 
süslenmesini, 
gece minarelerin 
aydınlatılması 
izler. Belki de en 

dikkat çekeni de 
istanbul'da cum-

huriyetin ilk yılının so-
nunda yapımı tamamla-

nan ve Mustafa Kemal 
Paşa Caddesi adı 

verilen bir cadde, 
29 Ekim'de açılır. 
Ya İzmir? İzmir 
9 Eylül 1922'den 

beri, 1923'te de, 
24'te de 2018'de 
de zaten aynı-
dır. O halde ya-

şasın ilelebet payidar 
kalacak cumhuriyet 
ve yaşasın Ulu Önder 
Mustafa Kemal Ata-
türk'e karşı içimiz-
de hiç bitmeyecek 

minnet duygusu!

CUMHURİYET, ALELADE 
BİR BAYRAM DEĞİLDİR!

Cumhuriyet bugün 95 yaşında! Bırakın tartışmayı da, hepimi-
ze tartışabilme hürriyeti veren günü birlikte anıp, kutlayalım.

BİR BAYRAM DEĞİLDİR!
BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com
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KOÇ
Venüs gerilemesi 

kardeş burcunuz 
olan Akrep burcunda 
artık gerilemesini 
bitirmekte ve bunun-
la birlikte derin bir 
nefes almaya başla-

dığınızı hissedeceksiniz. Yapılan 
anlaşmalar eğer sürümcemede 
kalmışsa, sonuçlanması için fazla 
çabalamayın zira bütün gerileme-
lerin bitmesi Aralık ayına kadar 
sürecektir. Ancak aksaklıkların bir 
kademe de olsa azalması sizleri 
mutlu edecektir.

BOĞA
Kasım ayı 

siz Boğa burç-
ları için biraz 
karışacak di-
yebiliriz, zaten 
Ekim ayından 
beri gerileyen Venüs, sizin tam kar-
şıt burcunuz olan Akrep burcunda 
gerilemekte. Bu pozisyon ise eski 
aşkların kafanızı epeyce karıştırı-
yor olması anlamına gelir. Kasım 
ayında ise eskilerle olan durumların 
yavaş yavaş şekilleneceğini göre-
ceksiniz. Aynı zamanda ortaklarınız 
varsa onlarla ilgili sorunlar yaşaya-
bilirsiniz.

İKİZLER
Kasım ayı siz İkizler burcu için 

ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayrı-

lıyor adeta. Kasım 
ayının ilk yarısında 
tamamen sakin bir 
akış varken ikinci 
yarısında fazlaca 
hareket var. Ancak 
bu süreçte iletişimle-

rinize dikkat etmelisiniz ve kendini-
zi doğru şekilde ifade etmeye özen 
göstermelisiniz zira arkadaşlarınız 
ve çevreniz sizi yanlış anlayabilirler.

YENGEÇ
Kasım ayı siz 

Yengeç burçları 
için sonunda 
nefes aldığınızı 
hissettiğiniz bir 
ay olabilir gibi gözükmekte. Ancak 
yüksek öğrenim gören Yengeç burç-
ları okul konusunda daha dikkatli 
olmalılar. Zira gözden kaçırdıkları 
ve sorumsuzluk yaptıkları her şey, 
bu sene boyunca bütün Yengeç 
burçlarını etkileyecektir. Satürn 
karşıt burçlarında ilerlerken artık 
büyük sorumluluklar almamızın 
gerektiğinin anlamına gelmektedir.

ASLAN
Kasım ayı siz 

Aslan burçları 
için duygusal 
anlamda dalga-
lanımların yoğun 
olduğu bir 

döneme işaret etmekte. Depresyon, 
hüzün gibi duygu durumlarınızın 
geçiş hallerine çok önem verme-

meli, bu durumun geçici olduğunu 
kendinize hatırlatarak kendinizi 
motive etmelisiniz.Duygusal an-
lamda değişiklikler dışında aslında 
sizler için daha sakin geçen bir ay 
olduğunu söyleyebiliriz.

BAŞAK
Kasım ayının 

ikinci yarısından 
sonra elektronik 
eşyalarınıza dikkat 
edin çünkü bozul-
ma ihtimalleri çok 
fazladır. Yapacağı-
nız görüşmelerde ise fazla eleştirisel 
yanınızı biraz daha törpülemeye 
çalışın. Çünkü insanların fark etme-
den damarına basabilirsiniz ve bu 
durum da, iş yerinizde huzurunu-
zun kaçması demek olabilir.

TERAZİ
Ayın ilk günle-

rinde maddi olarak 
yeni girişimlerde 
bulunabilirsiniz. Bu 
girişimler sayesinde 
gelirlerinizde artış 
olabilir. Ayın sonla-

rına doğru daha önce planladığınız 
seyahatleriniz için uygun fırsatlar eli-
nize geçebilir. Önceden planladığınız 
eğitimler, kurslar ve seminerler için 
de bu dönemi değerlendirebilirsiniz.

AKPREP
Ayın ilk günlerinde sezgile-

rinizi dinleyip, 
fiziksel olarak yeni 
başlangıçlar, deği-
şimler yapabilir-
siniz.  Uzun süreli 
ilişkileriniz ya da 
evliyseniz eşiniz ile ilgili yeni bir 
farkındalık kazanabilirsiniz. Bu 
sizde bir devrin kapanıp başka bir 
devrin başlamasına yeni başlan-
gıçlar yaşamanıza sebep olabilir. 
Ayın sonlarına doğru ödemelerinize 
dikkat etmelisiniz unuttuğunuz bir 
ödeme karşınıza çıkabilir.

YAY
Ayın ilk gün-

lerinde sezgile-
riniz özellikle 
çok güçlü bir 
durumda. Gizli 
saklı ilişkiler ve 

skandallar yaşayabilirsiniz. Sağlığı-
nızla ilgili meselelere dikkat etme-
nizi gerekli kontrolleri yaptırmanızı 
öneririm. Ayın sonlarına doğru, 
ortağınız, eşiniz, yakın arkadaşınız 
ile ilgili sözlü münakaşalara dikkat 
etmenizi öneririm.

OĞLAK
Ayın ilk günlerin-

de arkadaş çevrenizle 
daha sosyal ve hare-
ketli vakit geçirecek-
siniz.  Aynı zamanda 
gelecek planlarınızı 
gözden geçirebileceğiniz bir dönem 
yeni kararlar alabilirsiniz. Ayın 

sonlarına doğru iş arkadaşlarınız ile 
bir anlaşmazlık ve tartışma yaşaya-
bilirsiniz.

KOVA
Ayın ilk 

günlerinde 
kariyeriniz ve 
iş hayatınızda 
güzel değişimler 
olabilir. Patronu-
nuz yeni fikirleri-

nizi destekleyebilir. Aile büyükleri-
ne ziyaretleriniz artabilir. Ayın son 
günlerine doğru eğer çocuk sahi-
biyseniz onlarla ilgili problemler 
gündeme gelebilir. Ya da flörtünüz 
ile ilgili bazı tartışmalar yaşayabi-
lirsiniz

BALIK
Ayın ilk gün-

lerinde yurtdışı 
veya eğitimle 
alakalı işleriniz 
gündeme gele-
bilir. Bu konuda 
harcamalarınız 
oluşabilir. Seyahat ve eğitim plan-
ları yapabilirsiniz. Ayın sonlarına 
doğru aile ve yaşadığınız yer ile 
ilgili sorunlar gündeme gelebilir. 
Aile bireyleri tarafından yanlış 
anlaşmalar yaşayabilrsiniz.

Kasım Ayı Burç Yorumları

İnsanın birtakım ihtiyaçları vardır ve bu 
ihtiyaçlar olmadan insanın varlığını gerçek 
anlamda sürdürmesi çok zordur. Fizyolojik ve 
psikolojik olan bu ihtiyaçlardan fizyolojik olan-
lar canlı bir varlık olan insanın yaşaması için 
karşılanması gereken ihtiyaçlardır. Psikolojik 
ihtiyaçların giderilmemesi ise insanın yaşaması 
için tehdit olmamakla birlikte karşılanmaması 
durumunda bireyde bir gerginlik ve yaşam kali-
tesinde düşme durumu ortaya çıkarır.

Fizyolojik ihtiyaçların en temelinde beslen-
me ve su ihtiyacının giderilmesi vardır. Beslen-
me ihtiyacını sağlıklı bir şekilde gidermek, 3 
beyazdan uzak durmak ve doğal besinler tüket-
mekle      mümkün.. Psikolojik ihtiyacı sağlıklı 
bir şekilde gidermek ise oldukça karmaşık görü-
nüyor. Oysa ikisine aynı boyuttan baktığımızda 
karmaşıklığı kolayca çözümleyebiliyoruz….

Bedenimizin bir mutfak olduğunu düşüne-
lim. Düşüncelerimizin besinler, davranışlarımı-
zın ise pişirdiğimiz yemekler olduğunu varsaya-
lım. Ne pişirirsek onu sunarız. Beden dilimiz ne 
pişirdiğimizin aynası olur. Bu aynaya bakanlar 
ya mutsuzluğu ya mutluluğu tadacaktır. Mutfa-
ğımızdan servis edilen malzemelerin seçimi çok 
önemlidir. Aldığımız besinler kızgınlık kin ve 
tatminsizlik ve sevgisizlik ile süslenmiş ise sof-
raya sunduklarımız hem bizi hem de çevremiz-
dekileri mutlu etmeyecektir. Aldığımız her nefes 
için besin süslememizi sevgi, anlayış, mutluluk 
kalıplarıyla bezemek yemeğe atılan tuz kadar 
değerli olacaktır.

Tabii mutfağımıza alıp biriktirip, sakladıkla-
rımız da var... Biriktirdiklerimiz ileride kokuş-
muş bir buzdolabı kıvamında kötü kokular 
saçarak bizi ve sevdiklerimizi besin zehirlenme-
siyle yatağa bağlayacaktır. Duygusal ihtiyaçla-
rımızın en temel besini olan SEVGİ, ANLAYIŞ, 
MERHAMET gibi besinler dururken, kin, öfke, 
gurur gibi kokuşmuş besinlere yer vermek bizi 
yalnızca mutsuzluğa itecektir.

Bir kızılderili öylüsü: Cherokee kabilesinin 
yaşlılarından biri torunlarına eğitim veriyordu. 
Onlara dedi ki: “İçimde bir savaş var. Korkunç 
bir savaş. İki kurt arasında:

Bu kurtlardan birisi; korkuyu, öfkeyi, kıs-
kançlığı, üzüntüyü, pişmanlığı, açgözlülüğü, 
kibri, kendine acımayı, suçluluğu, küskünlüğü, 
aşağılık duygusunu, yalanları, yapmacık guru-
ru, üstünlük taslamayı ve egoyu temsil ediyor. 
Diğeri ise; zevki, huzuru, sevgiyi, umudu 
paylaşmayı, cömertliği, dinginliği, alçakgönül-
lülüğü, nezaketi, yardımseverliği, dostluğu, 
anlayışı, merhameti ve inancı temsil ediyor. 
Aynı savaş sizin içinizde de sürüyor ve diğer 
tüm insanların içinde…“Çocuklar anlatılanları 
anlamak için bir dakika düşündüler ve içlerin-
den biri büyük babasına, “Hangi kurt kazana-
cak?” diye sordu.

Yaşlı Cherokee kısaca cevapladı:                   
“BESLEDİĞİNİZ KURT”.  Marlo Morgan

MUTFAĞIMIZDA 
PİŞİRDİKLERİMİZ
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zuhal@kut-si.com.tr

Sevgili okurlar yine yeniden 
merhaba. Bu yıl sonbaharın dö-
nüşüm sürecinden yararlanarak 
kış aylarına girmeden sindirim 
sisteminizi tedavi ederek bağı-
şıklık sisteminizi güçlendirmeye, 
hastalanmadan ilaç kullanmadan, 
bir kış sezonu geçirmek için ön-
lem almaya ne dersiniz?

Bence doğru beslenerek beden-
sel yatırım yapmanın tam zamanı! 
Çünkü şöyle bir etrafınıza bakar-
sanız bağışıklık sistemi düşük pek 
çok kişiyi kızarık gözler, akan bir 
burun, kısılmış bir sesle hapşı-
rırken veya boğazından şikayet 
ederken görebilirsiniz.

Peki daha önce hiç duydunuz 
mu   bağışıklık sistemimiz için en 
önemli organın bağırsaklarımız 
oldugunu?

Eminim pek çok kişi bağırsak-
ların bu konudakı kıymetini ve 
bağışıklık sisteminin tedavisinin 
buradan başladığını bilmiyordur.

Öncelikle bağırsağımızı irite 
eden, yemek yedikten sonra gaz, 

şişkinlik, hazımsızlık oluşturan 
besinlerin ve beslenme şeklinin 
bağışıklık sistemimizi olumsuz et-

kilediğini bilmemiz gerekir. 
Bugünlerde bağırsağımıza 
özel bir beslenme planı ile 
sindirim sistemimizi arın-
dırmamız ve probiyotik 
bakterilerle güçlendirme-
miz lazım.

Hem zayıflaya, 
hem zinde kal!

Sindirim sistemimizi 
sadece bir hafta süreyle arın-

dırarak bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmiş olmanın yanı sıra 

huzursuzluk ve stres şikayetle-
rinde de gerileme olacak, uyku 
kalitesinde hissedilir bir artış, 
tartıda kısmi kilo kaybı ve 
beyne giden kan akımında 
hızlanmaya bağlı olarak zin-
delik hali daha uzun süreli 
konsantrasyon, hafıza ve 
algıda güçlenme de yaşa-
nacak pozitif değişimler 
arasında olacak.Sanırım 
denemeye değer.

1 haftalık arınma sürecinde ye-
nilecek serbest besinler nelerdir?

Amarant, karabuğday kinoa, 
mercimek, barbunya, maş fasul-
yesi, kırmızı fasulye, lor peyniri, 
süzme peynir, mozeralla, çökelek, 
probiyotik yoğurt, kefir, somon, 
sardalya ve hamsi balıkları, kuzu 
eti, yumurta, kereviz, kabak, bi-
ber, bal kabağı, patates, domates, 
pancar, ıspanak, pırasa, man-
tar, brokoli, lahana, maydanoz, 
marul, nane, dereotu, taze soğan, 
sarımsak, muz, kivi, 
ananas, manda-

lina, portakal, armut, badem, yer 
fıstığı, ceviz, fındık, zeytinyağı, 
zeytin, keten tohumu, zencefil, 
zerdeçal, sumak, çörekotu, kim-
yon, karabiber, tarçın, yeşil çay, 
ıhlamur, kuşburnu, ekinezya.  

Sadece serbest olan bu besin-
lerle geçireceğiniz tam bir hafta-
nın sonunda günlük olarak alkali 
değeri yüksek,   2-2,5 litre su içip, 
probiyotik destek almak koşulu 
ile hem arınmış, sindirim kanalını 
dinlendirmiş, hem de şişkinlikler-
den kurtulmuş ve bağışıklık siste-
minizi güçlendirmiş olacaksınız.

Üstelik tartıda birkaç kilo da 
kaybetmiş 
olabilirsiniz.

7 GÜNDE BAĞIŞIKLIĞINIZI 
7 KAT GÜÇLENDİRİN

Bugünlerde bağırsağımıza 
özel bir beslenme planı ile 
sindirim sistemimizi arın-
dırmamız ve probiyotik 
bakterilerle güçlendirme-
miz lazım.

Hem zayıflaya, 
hem zinde kal!
Hem zayıflaya, 
hem zinde kal!
Hem zayıflaya, 

Sindirim sistemimizi 
sadece bir hafta süreyle arın-

dırarak bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmiş olmanın yanı sıra 

huzursuzluk ve stres şikayetle-
rinde de gerileme olacak, uyku 
kalitesinde hissedilir bir artış, 
tartıda kısmi kilo kaybı ve 
beyne giden kan akımında 
hızlanmaya bağlı olarak zin-
delik hali daha uzun süreli 
konsantrasyon, hafıza ve 
algıda güçlenme de yaşa-
nacak pozitif değişimler 
arasında olacak.Sanırım 
denemeye değer.

7 KAT GÜÇLENDİRİN
BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

anlaşmalar yaşayabilrsiniz.
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