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“IZMIR’DE FIYATLAR ARTACAK”
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle düşen emlak fiyatları, ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar 

için fırsata dönüşebilir. İZEKO Başkanı Güleroğlu, 2019’da fiyatların artacağını söyledi.

EN AZ ETKİLENEN İL
İZMİR Emlak Komisyoncuları Odası Baş-
kanı Mesut Güleroğlu, Türkiye çapında 
düşen konut satışlarından en az etkilenen 
ilin İzmir olduğunu söyledi.  

“FAİZ ORANLARI DÜŞMELİ”
KONUT kredi faiz oranlarının düşme-
si gerektiğinin altını çizen Güleroğlu, 
“Fiyatlar şu anda yüzde 10 ila 25 arasında 
daha avantajlı. İster oturmak için, ister 
yatırım yapmak için konut almanın tam 
zamanı. 2019’da fiyatlar artacak.” dedi.
CANSU TEMİR AKSU SAYFA 1O’DA

KILIÇDAROĞLU, İZMİR’İ 
ANLAMIYOR!

KILIÇDAROĞLU,  
İzmir Milletvekili olma-
sına rağmen bu kente 
uzak ve İzmirliyi an-
lamıyor. Belki 
de İzmir için 
çantasından 
bir tavşan bile 
çıkarabilir.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

KLASİĞİN DIŞINA ÇIKIN! 
DİYETİNİZ SİZE ÖZGÜ OLSUN

GARDIROPLAR KÜÇÜLÜP 
KAPSÜLE DÖNÜYOR

HEPİMİZİN 
bedeni, metaboliz-

ması ve belki de en 
önemlisi beklentisi 
çok farklı. O halde 

bırakın herkesin 
uyguladığı diyetleri. 

Yeni trend, kendinize 
özgü diyetle zayıfla-

mak...  12’DE 

ALIŞKANLIKLARINIZI, fazla-
lıklarınızı bir kenara atmanın vakti 
geldi. Dolaplar dolusu kıyafet yerine, 
ihtiyacınız olduğu kadar kıyafet, yeni 
mottonuz olmaya aday.  2’DE 

BAYRAKLI Belediyesi, ilçede 
yaptığı çalışmalarla büyük fark 
yarattı. Yeni kurulan bir ilçe olmasına 
rağmen Bayraklı, büyüme ivmesiyle 
tüm dikkatleri üzerine çekiyor 7’DE 

BORNOVA Belediyesi, tarafından 
İzmir’in kurtuluşundaki önemli nok-
talardan Belkahve’de oluşturulan Ata 
Anı Evi, ziyaretçilerine milli mücade-
le ruhunu hissettiriyor.  8’DE 

İzmir’deki 30+1 Koltuk İçin, Parti İçi Yarışlar Kıran Kırana...

SAYGI, MİNNET
VE RAHMETLE...

KELİMELERİN boğazımızda 
düğümlendiği bir 10 Kasım’ı 
daha yaşıyoruz. Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü saygı ve 
minnetle anarken, 1950’li yıllar-
da Demokrat Parti’deki Atatürk 
algısı ve o dönemin anmalarına 
bakmakta fayda var.   13’TE

!ADAYLARIN ILK 
HEDEFI PARTILERI
Yerel seçimlere 4,5 ay kala parti koridorların-
da büyük bir hareketlilik var. Farklı partilerden 
siyasetçiler, partisinin adayı olabilmek için kıya-
sıya bir mücadeleye girişmiş durumda.

CHP’DE İBRE DÖNDÜ MÜ?
CHP’DE birkaç ay öncesine kadar 
Büyükşehir adaylığı için milletvekilleri 
çok avantajlı konumda olsalar da bu-
gün işler ilçe belediye başkanları lehine 
değişmişe benziyor  

AK PARTİ’DE ‘SOYLU’ ETKİSİ
KURULDUĞU günden bu yana İzmir’de 
ilk kez bu denli iddialı olan AK Parti’dey-
se gözler Ankara’nın kararına çevrildi.. 
Büyükşehir adayı kim olursa, muhteme-
len ilçe adayları da ona göre belirlenecek. 
Mevcut belediyelerdeyse değişim rüzgarı 
esiyor. BURAK CİLASUN SAYFA 8’DE

Zor 
dostum 
zor...

Sevginin gücünü 
Atamızla hissettik

KOCAOĞ-
LU’NUN CHP’de 
kendinden 
sonraki Büyükşe-
hir adayında bek-
lentileri 
şöyle;

NE mutlu 
bize ki ,bu top-
raklarda yaşayan, 
sevginin gücünü 
hissettiren Ata-
mızın varlığına 
tanıklık 
ettik  
Zuhal 
Koçkar 
14’TE

Hamdi 
Türkmen 
8’de

Dönülmez felaketin 
ufkundayız!

DÜNYA insanlığın yarattığı 
tahribatı ve ortaya çıkan yükü 

kaldırmakta artık iyice zorlanı-
yor. Eğer bir an önce önlem ala-

mazsak ortaya çıkacak felaketler 
sadece insanoğlunun değil tüm 

canlıların sonu olabilir! 11’DE

Hygge, 
Lagom 

ve Lyyke
İLK bakışta 
anlamsız gelen 
bu 3 kelime, 
İskandinavlar 
içinse mutlulu-
luğun formülü 
anlamına geli-
yor.  2’DE 

PARTİ DIŞI ADAYA 
YEŞİL IŞIK YAKTI

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve İzmir Millet-

vekili Hamza Dağ, 
yerel seçim öncesi 

iddialı bir çıkış 
yaptı. Dağ ayrıca 

parti dışı aday 
formülüne de 

yeşil ışık yaktı. 
5’TE

PARTİ DIŞI ADAYA PARTİ DIŞI ADAYA 
YEŞİL IŞIK YAKTI

PARTİ DIŞI ADAYA 
YEŞİL IŞIK YAKTI

PARTİ DIŞI ADAYA 

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve İzmir Millet-

vekili Hamza Dağ, 
yerel seçim öncesi 

iddialı bir çıkış 
yaptı. Dağ ayrıca 

parti dışı aday 
formülüne de 

yeşil ışık yaktı.

Engeller sanata

‘engel’ değil
GÖRME engelli vatan-

daşlar, engelleri birer birer 

aşıyor. Tiyatro Nienor sa-

yesinde sahneyle buluşan 

engelli bireyler, enerjileriy-

le örnek oldu.  11’DE 

Enflasyon esnafı
nasıl etkiledi?

9’DA

İzmir’in yıldızı
Bayraklı oldu

Milli ruhun adresi: 
ATA ANI EVİ

EGE Bölgesi Sa-
nayi Odası Başkanı 
Ender Yorgancılar 
çuvaldızı sanayici-
lere batırdı. Yor-
gancılar “Bugüne 
kadar kaç patent 
aldık?” diyerek dik-
kat çekici bir çıkış 
yaptı. 

Yorgancılar 
ne demek  

istedi?

Abdül Batur Şengül
Hablemitoğlu Hasan Karabağ Süleyman Soylu

Ender 
Yorgancılar

Hamza Dağ
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Moda sektörü her geçen gün 
bir çığ gibi büyüyor. Sü-
rekli yeni trendlere uyum 

sağlayabilmek için yeni kıyafetler 
almak zorunda kalıyoruz. İşte tam bu 
noktada ortaya kapsül gardırop adı 
verilen yeni bir formül çıktı.

Kapsül 
Gardırop Nedir?

Kapsül gardırop hiç bir zaman 
modası geçmeyecek, "basic", kombin 
yaparken zorlanmayacağınız maksi-
mum 30-55 parçadan oluşan gar-
dıroptur.  Diğer bir adıyla "zamansız 

stil" de diyebiliriz. 
Kapsül gardırop oluştur-

mak için yola çıktığınızda 
ilk adım olarak günlük 
yaşantınızın büyük kıs-
mını nerede geçirdiğinize 
bakmanız gerekir. Yani 
gününüzün yüzde sek-
senini işte geçiriyorsanız 
dolabınızı spor kıyafetler 

ağırlıklı olarak oluşturamaz-
sınız. Daha sonra size en çok 

yakışan renkleri belirleme-
lisiniz. Bu kriterleri ön plana 

alarak tek bir sezon için dola-
bınızda bulunan 30-40 birbiriyle 
uyumlu parçayı kombinleyerek 
3 ay boyunca başka hiçbir ürü-
ne ihtiyaç duymadan geçire-
ceğiniz bir sistem oluşacaktır. 
Seçtiğiniz parçaların kaliteli ve 

dolabınızdaki diğer kıyafetlerle 
uyumlu olmasına önem göster-
melisiniz. Yani kaliteli ve bedeni-
nize oturan bir kot pantolonu 
her şeyle kombinleyebilirsiniz. 
Uzun süreli kullanmanız da 
cebinizi rahatlatacaktır. Sezon-

da trend olan renk ve desenlere çok 
paralar harcamamalısınız. Örneğin 
fosforlu renkler moda diye öyle bir 
parçaya çok para verirseniz önümüz-
deki sezon dolabınızda hem demode 
olduğu için giyemediğiniz hem de 
maddi olarak karşılığını alamadığınız 
bir yük kazanmış olursunuz. Verdi-
ğiniz paranın karşılığını almak şu 
anlama geliyor; 250 TL'ye aldığınız 
kaliteli bir elbiseyi en az 5 yıl bir fiil 
giyebiliyorsanız verdiğiniz paranın 
karşılığını almışsınızdır. 

Örnek Bir Kapsül 
Gardıropta Neler Bulunur?

Dolabınızı sadeleştirmek işlerinizi 
gerçekten kolaylaştıracaktır. Kapsül 
gardırop klasik parçalardan oluşma-
lıdır. Örnek bir dolapta genel olarak 
şu parçalar bulunmalıdır: Tiril tiril 
beyaz bir gömlek, zarif bir siyah ku-
maş pantolon, üzerinize tam oturan 
blazer ceket, koyu renk jean panto-
lon, siyah jean pantolon, kaliteli bir 
deri ceket, denim şort, hafif bir kot 
ceket, V yaka beyaz tişört, sıfır yaka 

gri tişört, trençkot ve zevkinize göre 
doğal renklerde bir palto. 

Kapsül Gardırop Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gerekenler

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE 
PARÇALAR EKLEYİN: Yaz ve kış 
dolabının aksesuarları ve parçaları 
farklıdır. Kışın dolabınıza doğal renk-
lerde sıcak tutan kazaklar ve şallar 
ekleyin.

KIYAFETLERİNİZİ ZENGİN-
LEŞTİRECEK AKSESUARLAR 
SEÇİN: Sade bir giyim tarzında en 
önemli nokta aksesuarlardır. Bu 
sebeple seçeceğiniz takı, ayakkabı ve 
çantaların kıyafetlerinizle uyumlu 
ve tarzınızı yansıtır şekilde olmasına 
önem göstermelisiniz. 

FARKLI STİLLERİN PARÇA-
LARINI BİRLEŞTİRİN: Sürekli aynı 
şekilde giyinir gibi görünmemek için 
farklı tarzda kıyafetleri de dolabınız-
da bulundurmalısınız. Şık bir eteğin 
üstüne beyaz bir tişört giyerek farklı 
ve ilgi çekici bir tarz yakalayabilir, 
ilgiyi üstünüzde toplayabilirsiniz.  

Moda sektörü her geçen gün 
bir çığ gibi büyüyor. Sü-
rekli yeni trendlere uyum 

sağlayabilmek için yeni kıyafetler 
almak zorunda kalıyoruz. İşte tam bu 
noktada ortaya kapsül gardırop adı 
verilen yeni bir formül çıktı.

Kapsül 
Gardırop Nedir?
Kapsül 
Gardırop Nedir?
Kapsül 

Kapsül gardırop hiç bir zaman 
modası geçmeyecek, "basic", kombin 
yaparken zorlanmayacağınız maksi-
mum 30-55 parçadan oluşan gar-
dıroptur.  Diğer bir adıyla "zamansız 

stil" de diyebiliriz. 
Kapsül gardırop oluştur-

mak için yola çıktığınızda 
ilk adım olarak günlük 
yaşantınızın büyük kıs-
mını nerede geçirdiğinize 
bakmanız gerekir. Yani 
gününüzün yüzde sek-
senini işte geçiriyorsanız 
dolabınızı spor kıyafetler 

ağırlıklı olarak oluşturamaz-
sınız. Daha sonra size en çok 

yakışan renkleri belirleme-
lisiniz. Bu kriterleri ön plana 

alarak tek bir sezon için dola-
bınızda bulunan 30-40 birbiriyle 
uyumlu parçayı kombinleyerek 
3 ay boyunca başka hiçbir ürü-
ne ihtiyaç duymadan geçire-
ceğiniz bir sistem oluşacaktır. 
Seçtiğiniz parçaların kaliteli ve 

dolabınızdaki diğer kıyafetlerle 
uyumlu olmasına önem göster-
melisiniz. Yani kaliteli ve bedeni-
nize oturan bir kot pantolonu 
her şeyle kombinleyebilirsiniz. 
Uzun süreli kullanmanız da 
cebinizi rahatlatacaktır. Sezon-

GARDIROPLAR KÜÇÜLÜP
KAPSÜLE DÖNÜYOR
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AK PARTİ, DIŞARIDAN ADAYLA 
BAŞARILI OLAMAZ!

� İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İzmir’den aday 
gösterilme ihtimali için ne söyleyebilirsiniz?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İzmir’i tanımadığını 
söylerim.Çünkü yine dışardan bir adayla başarılı olmaları 
söz konusu değil. Sonuçta bir yerel yönetici seçiyoruz. 
Sayın Süleyman Soylu çok iyi bir İçişleri Bakanı olabilir 
ama İzmir ile hiçbir ilişkisi yok. Süleyman Bey ne kadar bu 
kentin sorunlarını biliyor? Bu kentte yaşananlara ne kadar 
vakıf? Bu şehirle çok fazla ilgilenmiş olan, bu kente önemli 
yatırımların baş mimarı olan ve kendini İzmirli kabul eden 
Binali Yıldırım bile bu şehirde başarılı olamadı. Bu durum 
CHP adayının ekmeğine yağ sürmek gibi olur. Çünkü AK 
Parti ilk defa bu şehirde, yerelde bulacağı bir adayla başarı 
şansına sahip durumda.

“KILIÇDAROĞLU, İZMİR’İ ANLAMIYOR”

“TUNCAY ÖZKAN’IN 
İZMİR AJANDASI TUTMAZ”

� CHP’nin Büyükşehir adayını 15 Kasım’a kadar açıklaması 
gerektiğini söylemiştiniz ama görünen o ki olmayacak. Bu durum 
CHP’nin aleyhine mi?

Bakın Kemal Kılıçdaroğlu bu şehri anlayan bir CHP Genel 
Başkanı değil. İzmir Milletvekili olmasına rağmen İzmir’i an-
lamıyor. Örneğin Aziz Bey’e sorduğu iki isimden biri Ege 
Üniversitesi’nden öğretim üyesi, diğeriyse Koç Grubu’ndan bir 
yönetici. Şimdi İzmir’in hassasiyetlerinden bu kadar uzak bir 
insanın, İzmir’de kimi tercih edeceği çok merak ediliyor. Bunu bir 
an önce açıklaması lazım. Belki de çantadan bir tavşan çıkacak. Bu 
tavşan’ı İzmir’in kabul etmesi için süreye ihtiyacı var.  

� Ben TV ve Ben Haber olarak yeni yayın dönemine 
başlıyoruz. Neler söyleyeceksiniz?

Geçtiğimiz yıllardaki yayıncılığımızı aynen devam 
ettireceğiz. Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden taviz 
vermeyeceğiz. Tamamen tarafsız yayıncılık anlayışıyla 
sürdürdüğümüz yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tarafsızı 
da tabii biraz açalım.  İzmir ve Ege’nin çıkarları noktasında 
elbette taraf olmaya devam edeceğiz. İstemezükçülere karşı 
tarafl ı olmayı sürdüreceğiz. Çünkü şehrimiz bu kafadan 
çok çekti ve çekmeye devam ediyor. Örneğin Körfez Geçiş 
Projesi için ben de taraftım ve olması gerekiyordu ama iste-
mezükçüler nedeniyle rafa kalktı. İzmir’in menfaatlerinden, 
ekonomisinden, sporundan taraf olacağız.

� Tuncay Özkan’ın İzmir 
ile ilgili çalışmaları dikkat 
çekiyor. Hatta son olarak 
ilçe başkanları ile bir araya 
gelmiş, İl Başkanı Yücel’in 
sözleriyse çok konuşulmuştu. 
Sizce Özkan’ın bir İzmir 
ajandası mı var?

Tuncay Özkan’ın ne kadar 
İzmir ajandası olursa olsun 
bu tutmaz. Siyasette belli 
menfaat zincirleri oluştuğu 
için şu anda Genel Başkan 
Yardımcısı olduğu için 
Tuncay Özkan ile beraber 
hareket etmeye çalışan ilçe 
başkanları olabilir ama şu bir 
gerçek ki Tuncay Özkan bu 
şehirde bölücü bir siyaset uy-
gulamaktadır. O toplantıya 
ilişkin İl Başkanı Deniz Yücel 
çok haklıdır. Orada il binası 
dururken, otelde ilçe başkan-
larını toplayıp konuşmak 
farklı gözüküyor. Neden 
ilçe başkanlarını bu şekilde 
toplamaya çalışıyorsun? 
Orada Deniz Yücel’in “Genel 

Başkan Kılıçdaroğlu’nu İl 
Başkanı temsil eder” demesi 
anlayana çok büyük bir 
mesajdı. Buradan görüyoruz 
ki CHP’nin bu kentte 
kavgaya dayalı siyaseti 
devam ediyor. Bu siyaset 
devam ettiyse CHP de zarar 
görür. O yüzden diyorum 
işte adaylarını bir an önce 
açıklasınlar ki ne kavga 
olacaksa, etekteki ne taşlar 
dökülecekse dökülsün. 
İzmir’in hassasiyetini an-
lamayan bir Genel Başkan 
olduğu için son ana kadar 
adayı açıklamaktan kaçına-
caktır. Bu arada Aziz Bey’in 
de Oğuz Oyan’ı önerdiği 
ortaya çıktı ama o da bu 
kentte tutmaz. Demek ki 
mevcut adaylar arasından 
birinin seçilmesi gerekiyor. 
Umuyorum bu kadar seçime 
girip sadece İzmir’de gülen 
fakat yine de İzmir’i an-
lamayan Kılıçdaroğlu, kente 
bir yanlış daha yapmaz.

� CHP İzmir’deki “Büyükşehir” yarışını nasıl görüyor-
sunuz?

Bir kere her şeyden önce milletvekilleri 
Büyükşehir adayı olmayı unutsunlar. 
İzmir, çantadan çıkacak bir tavşan adayı 
da istemiyor. Yine CHP kendi içine dönüp 
mevcut adaylardan birini seçmek zorunda 
kalacak. Bununla birlikte hiç ummadığımız 
bir aday da ortaya çıkabilir ama bu um-
madık isim de yine CHP’nin içinden olur.

“MİLLETVEKİLLERİ ADAY 
GÖSTERİLMEYİ UNUTSUN!”

“İYİ PARTİ’Yİ ÇOK ÖNEMLİ BİR 
SINAV BEKLİYOR”

� İYİ Parti İzmir İl 
Başkanlığı, listesini Akşen-
er’e onaylattı. Peki seçimde 
nasıl bir etkileri olacaktır?

Öncelikle Süleyman 
Demirel’in “Siyasette 24 
saat, çok önemli bir zaman-
dır.” sözünü hatırlamak 
gerekiyor. Şu an için görülen 
o ki, İYİ Parti İzmir’deki 
300 bin oyunu korumak 
ve yapabiliyorsa yükselt-
mek isteyecek ve bunun 
için de seçime herhangi bir 
partinin yanında değil, tek 

başına girecektir. Bununla 
birlikte bu 300 bin kişinin 
önceki partilerine sandıkta 
geri dönüp dönmeyeceği 
de meçhul. İzmir’de bugün 
sandığa gidecek seçmenlerin 
yüzde 20’si oyunu adaya 
göre verme eğiliminde. Nasıl 
adaylar çıkaracaklarını hep 
birlikte göreceğiz. Bana göre 
İYİ Parti’yi yurt genelinde 
önemli bir sınav bekliyor. 
Yüzde 10 barajını geçmek 
durumundalar. Yoksa gele-
cekleri tartışmalara yol açar.

“BİZ İZMİR’DEN, EGE’DEN TARAFIZ”

Kemal 
Kılıçdaroğlu Süleyman 

Soylu
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Mart 2019 seçimle-
ri yaklaşırken AK 
Parti'de aday adaylığı 

başvuru takviminin başlaması 
parti kulislerini hareketlendir-
di. İsmi sık sık Büyükşehir ile 
anılan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ ise 
gündeminde böyle bir şeyin 
olmadığını söylerken, İzmir 
için parti dışı bir adaya da yeşil 
ışık yaktı.

� AK Parti Genel Başkan 
Yardımcılığı gibi çok önemli 
bir görevi üstleniyorsunuz ama 
İzmir adaylığıyla anılıyorsu-
nuz. Bu anılmalardan ne derece 
hoşnutsunuz? Gönlünüzde var 
mı?

Bu zamana kadar çok net 
cevap verdim. Bir kez daha yi-
neliyorum ki öyle bir gündem 
yoktur. Dolayısıyla bu cevabın 
üstüne başka bir cevap vermek 
mümkün değil. Büyükşehir 
adaylığı konusunda bizim 
İzmir'de de, başka bir yerde de 
farklı bir yöntem uygulamamız 
söz konusu değil. AK Parti 
olarak bizim yöntemimiz her 
yerde aynı. Bazı partiler kamu-
oyu yoklamalarının mantıklı 
olmadığını düşünüyor ama 
biz bu uygulamayı bugüne 
kadar yaptık ve yapıyoruz. 
Bazen kamuoyu yoklamala-
rında ortaya çıkacak hataları 
gidermek için farklı yöntemler 
de uyguluyoruz. Milletvekille-
rimiz, MKYK üyelerimiz, MYK 
üyelerimizden fikir alıyoruz. 

Kimi arkadaşlarımız tebdil-i 
kıyafetle bilgi topluyor. Kentte 
ve partide genel olarak kimler 
konuşuluyorsa, adaylık için 
de o isimlerin konuşulması 
doğaldır. Bir kere TBMM'de 
milletvekili sayımızın durumu 
ortada. Milletvekillerimizden 
en fazla bir elin parmakları 
kadar ismi aday yapabiliriz. Bu 
yüzden ben böyle bir durumun 

gündemde olmadığı kanaatin-
deyim.

“AK PARTİ VE MHP 
TABANLARINDA 
GEÇİŞKENLİK 
KOLAYLAŞTI”

� Cumhur ittifakının yerel 
seçimde gerçekleşmeyecek 
olması AK Parti için Yozgat ve 
Rize gibi illerde çok da sıkıntı 

olmasa gerek. Buna karşın İz-
mir'deyse hassas dengeler var. 
İttifakın yerele sirayet etmeye-
cek olması teşkilatta sıkıntıya 
yol açtı mı?

Seçimde birlikte hareket 
etme konusunda bir karar şu 
anda verilmedi. Farklı bir du-
rum ortaya çıktı. Buna karşın 
ben 15 Temmuz sonrasında 
MHP ve AK Parti tabanlarının 
yakınlaştığı, buna bağlı olarak 
geçişkenliğin de kolaylaştığı 
kanaatindeyim. Burada genel 
merkezler düzeyinde bir ittifak 
söz konusu olmamış olsa da, 
daha lokal bir şekilde yerelde 
birlikteliklerin olabileceğini, 
insanların birbirine muhabbet 
duyarak oy verebileceğini 
düşünüyorum. Bu hem Bü-
yükşehir'de, hem de ilçelerde 
yaşanabilir. 

“PARTİ İÇİNDEN DE, 
DIŞINDAN DA 
OLABİLİR”

� İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı sizce nasıl bir 
profilde olmalı?

Öncelikle icraat odaklı bir 
profil. Göreve geldiğinde şeh-
rimize ciddi bir hizmet getirme 
noktasında çalışacak bir profil 
düşünüyorum. İzmir'i daha da 
yeşil kılacak, mavi ve yeşilin 
bir arada olmasını arzulayan, 
İzmir'i iyi bilen biri. Kentte 
yıllarını geçirmiş biri olmalı.

� Partili olması şart mı 
sizce?

Burada bir değerlendirme 
yaptığınız zaman parti içinde 
olmuş olmanın parti aidiyeti 
noktasında bir artısı olabilir. 
Bununla birlikte parti dışından 
olup da, iş ve sosyal hayatında 
başarılı olmuş, iyi işler yapmış, 
hem İzmir'de, hem dışarıda 
bilinen birinin olması da kente 
fayda sağlar. Bizim bakmamız 
gereken nokta, Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı ve o göreve 
geldiğinde ekibini iyi kurup, 
yıllardır yapılamayan işleri 
hızla yapabilen bir başkandır. 
Bu tarz isimler parti içinden 
de, parti dışından da olabilir. 
Esas nokta şu ki partimizin 
bir program ve tüzüğü var. 
Bunları içselleştirip de parti-
mizde yer almayan çok fazla 
insan var. Örneğin teşkilatta 3 
bin kişi aktif görev yapıyorsa, 
1 milyona yakın oy alıyoruz 
İzmir'de. 

� İzmir'de sizin, Binali 
Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya 
ve önde gelen isimlerin kente 
partiyi kabullendirme çabası 
var ama sanki kırılamayan da 
bir zincir var. Nasıl yorumla-
mak lazım?

İzmir bizi anlamadı vs. gibi 
sözleri kabul etmiyorum. So-
nuçta biz Türkiye'de 3. en fazla 
oyumuzu İzmir'den alıyoruz. 
Oran olarak diğer illere göre 
düşüklük olsa da, sayı olarak 
oldukça yüksek oy alıyoruz. 
Kaldı ki bunu Büyükşehir ve 
22 CHP'li belediyenin her türlü 

ayrımcılık ve sosyal baskısına 
rağmen başarıyoruz. Bu açıdan 
bizler İzmirliyiz ve kendimizi 
anlatmaya elbette devam ede-
ceğiz. Bugüne kadar 1 milyon 
insan teveccüh gösterdiyse 
bunu 1 buçuğa da çıkarabiliriz.

� CHP İzmir'de 30+1 
yapma iddiasında. AK Parti 
için ortaya konan tahminler-
deyse başarı kıstasının Binali 
Yıldırım'ın aldığı oyu geçmek 
olduğu iddia ediliyor.Peki ya 
AK Parti'nin hedefi nedir?

Elbette biz de 30+1 iddi-
asındayız. Binali Yıldırım'ın 
aldığı oy ile bu seçim arasında 
karşılaştırmaya gitmekse iyi 
bir niyet göstergesi değil. Sayın 
Meclis Başkanımız 17-25 Aralık 
gibi olumsuz bir süreçten 
geçmemize, tüm sıkıntılara 
rağmen böyle bir oya ulaştı. 
Bunları CHP'liler dillendireme-
dikleri için başkalarına söyleti-
yor da olabilirler. 

� Adaylar ne zaman açık-
lanır?

Geçmiş yıllardaki takvime 
bakacak olursak yıl sonu gibi 
bir durum gözüküyor. Mevcut 
başkanlarımızın ve diğer ar-
kadaşlarımızın durumunu ele 
alacağız ve karar verilecek.

� AK Partili belediyelerin 
performanslarını nasıl buldu-
nuz? 

En az icraat yapan AK 
Partili belediye, en çok icraat 
yapan CHP'li belediyeden 20 
kat fazla icraat yapmıştır.

A K  P A R T İ L İ  D A Ğ ,  Y E R E L  S E Ç İ M İ  D E Ğ E R L E N D İ R D İ

“ADAYIMIZ PARTİ 
DIŞINDAN DA OLABİLİR!”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Hamza Dağ, yerel seçimlere 
yönelik dikkat çekici bir çıkış yaptı. Dağ, 
“Parti programını içselleştirdikten sonra 
parti dışı bir aday neden olmasın?” dedi.

Geri dönebilir mi?
Zor ama, kapı az 

da olsa aralık duruyor 
sanki...

Ne kadar “Yeniden aday de-
ğilim. Kararım kesin. Bundan 
sonra nedeni ne olursa olsun; 
asla-mümkün değil” demiş 
olsa da “Gemileri yaksa da” 
CHP hala Aziz Kocaoğlu’nu 
konuşuyor.

Oysa Kocaoğlu cephesinden 
baktığınızda, “aday olmama 
kararı 2014’e dayanıyor.

Kocaoğlu; “2014’te Binali 
Yıldırım AK Parti’nin adayı ol-
masaydı aday olmayacaktım, o 
zaman noktalayacaktım” diyor.

Ben buna pek inanmıyorum. 
Başkanın kafasında böyle bir 
düşünce olsa bile, o günün ko-
şulları, “Binali Yıldırım olsun 
olmasın” mutlaka aday olması-
nı gerektiriyordu.

� � �

Kocaoğlu, 1 Ekim kararı-
na kadar, herkesin merakla 
sorduğu soruya; “Olabilirim de 
olmayabilirim de…” diyordu.

Peki; siz olmazsanız kim 
olur? sorusunun  karşılığı 
açıktı.

Bir kez sanırım, Bergama 
Belediye Başkanı Mehmet Gö-
nenç’in adını seslendirdi, o ka-
dar. 0 da yanılmıyorsam Mart 
2018’in sonlarıydı. Ama sonra-
sında o konuda ne söylemde 
bulundu, ne de yorum yaptı.

Kocaoğlu’na aday olmama 
kararı aldıran gelişmelerden 
biri de, 1 Ekim’den önceki 
CHP’deki gelişmelerdir.

Kocaoğlu, Kurultay tartış-
malarında net tavrını “değişim-
den” yana koydu.

Bu süreçte kendisine des-
tek çıkanlar ne yazık ki son il 
başkanlığı seçimlerinde karşı-
sına aldığı Asuman Ali Güven, 

Nevzat Kavalar gibi 
isimler oldu.

CHP Genel Başka-
nının, isim vermeden 
Kocaoğlu’na sert yanı-
tı; CHP’li İlçe Belediye 
Başkanları ve örgütün 
yarıya yakınının tep-

kisi; bunların hepsi zaten aday 
olup olmamakta gidip-gelen 
Kocaoğlu’nun aldığı 1 Ekim ka-
rarında etken rol oynadı.

Ben derim ki, siz yine de 
yazın bir köşenize; kabul eder 
ya da etmez, orasını bilemem 
ama, o top yeniden Kocaoğ-
lu’nun önüne getirilecektir.

Bunu o da çok iyi biliyor
� � �

Kocaoğlu’nun bir de açık et-
mese de İl Başkanı Deniz Yücel 
ile sorunu var.

Seçilinceye kadar Yücel için 
Kocaoğlu ağabeydi.

1 Ekim ve önce-
sindeki gelişmelerde 
kontrolden çıktı.

Şu söylemi çok 
severim; Ne yazık ki, 
her Sezar’ın bir Brü-
tüs’ü vardır!

Sorun Sezar olma-
maktadır.

Sezar olduğunuzda 
Brütüs’ün en yakını-
nızda ortaya çıkaca-
ğını herkesin bilmesi 
gerekir!..

İl Başkanı Deniz 
Yücel’e bir de böyle 
bakın bakalım; haklı 
mıyım, haksız mıyım?

� � �

Geçtik buraları, biz 
dönelim konumuza.

Aziz Kocaoğ-
lu’nun, kendi yerine 
tanımladığı adayda 
kendi söylemlerinden 
çıkartıyorum; aradığı 
özellikler şunlar:

İlk beş yılda başla-
nan ve yapımı süren 
projelerin bitirilmesi.

CHP’nin Mart 
2019’da İzmir’de yük-
seltmese bile, partinin 

mevcut oy oranını koruması 
düşürmemesi.

Olmazsa olmazları; bo-
şalttığı koltuğa Genel Başkan 
Yardımcısı, İzmir Milletvekili 
Tuncay Özkan yine İzmir Mil-
letvekilleri Murat Bakan, Kamil 
O. Sındır, Tacettin Bayır ve 
Tunç Soyer’den herhangi biri-
nin atanması halinde CHP’den 
de istifa etme kararı aldığı.

CHP adayının, seçildiği tak-
dirde AK Parti ile baş edebile-
cek donanım ve birikime sahip 
olması.

Kırsalda olduğu gibi metro-
polle de barışık bir ismin aday 
yapılması.

Kısacası, CHP’nin işi çok 
zor. Çünkü CHP, AK Parti 
adayının kim olacağını da 
hesaba katmak zorunda. Şayet 
AK Parti, Mahmut Özgener 
derse CHP’nin işi bilin ki daha 
da zor.

üyelerimizden fikir alıyoruz. yüzden ben böyle bir durumun 

Zor dostum, zor!..
HAMDİ TÜRKMEN

14.6.2018

Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı
Jak Eskinazi, ekonomi,

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

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

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

“HİZMET
İHRACATI DA
HESABA
EKLENİRSE...”

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

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

“KİRAZ
İHRACATI 4-5
YILINMEYVESİ”

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

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

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

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

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

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

“DİREKT
UÇUŞLARA
İHTİYAÇ VAR”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Hep beraber ifadesini

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

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

� Yerel yönetimleri nasıl
buluyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

olarak bir arada hareket edeceğiz” diye konuştu

� Seçim�sonrasında�döviz�kurunda�değişiklik�bekliyor
musunuz?

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

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

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

“FAİZLER DAHA
ÖNCE ARTMALIYDI”

Burak 
Cilasun

Jak 
Eskinazi
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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

Hamza 
Dağ

Burak 
Cilasun
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Bayrak-
lı Belediye 
Başkanı Hasan 
Karabağ,  72 
sivil toplum 
kuruluşundan 
450 yönetici 
ve üyeyle bir 
araya geldi. 
Düzenlenen birlik ve 
beraberlik yemeğinde 
katılımcılara seslenen 
Karabağ, “Sivil toplum, 
dernek dayanışması 
budur. Kendiliğin-
den oluşan bir gönül 
birliği, işte bu gönül 
birliğini 29 Ekim'de 
yaptık biz,  bir ilçe 

belediyesi Türkiye'ye ses 
getiren bir hareket yapabili-
yorsa büyükşehir imkanları 
Türkiye'yi sarsan hareketler 
yapar” dedi.

Karabağ ayrıca ko-
nuşmasında gecekondu 
hayatında yetişmiş oldu-
ğunu belirtip, başkanlığını 
Atatürk’e borçlu olduğuna 
vurgu yaptı.
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Bayraklı Belediyesi geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
29 Ekim Cumhuriyet Bayra-

mı’nda tarihi bir projeye daha imza 
attı. 6 bin gönüllü cumhuriyet sev-
dalısı Anadolu esintileri canlandır-
masıyla başlayan etkinlikte zeybek 
oynayıp, dalgalanan Türk bayrağı ve 
Atatürk’ün at üzerindeki üniformalı 
görüntüsünü oluşturdu. Binlerce 
kişinin katıldığı etkinlikte coşkulu 
kalabalığa seslenen Bayraklı Bele-
diye Başkanı Hasan Karabağ, “Biz 
yaşadıkça, bu Anadolu topraklarında 
son Atatürkçü toprağa düşünceye 
kadar; Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik 
ve bayrağını seven yurtseverlerin 
mücadelesi sürecektir” diye konuştu.

Bayraklı Smyrna Meydanı’nda 
gerçekleşen etkinliğe Bayraklı 
Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 
eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayrak-
lı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, 
meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve 
binlerce cumhuriyet sevdalısı katıldı. 
İzmir’in birçok ilçesinden ve farklı il-
lerden izlemeye gelen vatandaşların 
yanı sıra Kanada ve İsviçre’den de 
özel olarak etkinliğe gelen vatandaş-
lar katılımcılar arasında yer alarak 
büyük coşkuya ortak oldu. Türki-
ye’de her yıl ses getiren görkemli 
etkinlikte 3D mapping video gösteri-
si de izleyenlerin beğenisini kazandı.  
Milyonlarca vatandaşın merakla 

beklediği gösterinin finalinde ise, in-
san vücuduyla hazırlanan gösteriler 
arasında eşine rastlanmayan Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün at üzerinde 
muhteşem bir portresi oluşturuldu.

“SON ATATÜRKÇÜ 
TOPRAĞA DÜŞÜNCEYE 
KADAR…”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan 
Karabağ, etkinlikte yaptığı konuş-
mada, “Emeklerinize yüreklerinize 
sağlık. Mükemmel bir resim çıktı 
ortaya. Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Bu gösteri dünyada 
emsalsiz bir gösteridir. Gönüllülerle, 
cumhuriyet sevdalılarıyla ancak bu 
kadar güzel olur. Cumhu-
riyetin kuruluşun 95’nci 
yılındayız. Cumhuriyet 
kurulduğundan ve sevgili 
Atatürk’ü kaybettiğimiz 
yıllardan itibaren bu ülke-
yi kurtuluş savaşı öncesi 
işgal edenler, Ata-
türk’ümüzden sonra 
değişik metotlarla 
yıkmak istediler. 
12 Eylül 1980 
öncesi sağ ve 
sol çatışması 
çıkararak 
denediler. 
12 Eylül 
1980 dar-

besinden sonra etnik zeminde Kürt 
ve Türk ayrımıyla bölmek istediler 
ve son günlerin modası da İslamı 
siyasallaştırarak, Türkiye’de totaliter 
bir din devleti kurup, Orta Doğu’da 
olduğu gibi kolayca parçalamak 
istiyorlar. Burası Orta Doğu değil. 
Buradan emperyalist Amerikan 
uşaklarına sesleniyorum. Burası 
Arap Cumhuriyetleri değil. Burada 
kurtuluş savaşı verildi. Size karşı 
verildi. Dünyada emperyalizme 
karşı kurtuluş savaşı veren ilk ve tek 
ülkenin evlatlarıyız. Bugün bunun 
bayramını kutluyoruz. Çelenk 
sunumlarında çelenkleri sınırlayan-
lara buradan sesleniyorum: Bir gün 
Atatürk’e yaptıklarınıza pişman 

olacaksınız, pişman. Her darbe 
sonrası herkes Atatürkçü oluyor 

ve ondan sonra yine kafa-
larındaki siyasal İslamı 

yaşatmaya çalışıyorlar. 
Bu ülkede Atatürk 

sayesinde ezanlar 
okunuyor, camiler 

susmuyor ve 
bayrak 

inmiyor 
bunu 
böyle 
bilsin-
ler.“ 

ifadelerini        
kullandı. 

BAYRAKLI'DA 
DESTANIN ADI 

ATATÜRKÇÜLÜK!
Bayraklı Belediyesi, her yıl yaptığı gibi bu yıl da Türkiye Cumhu-
riyeti'nin doğum günü olan 29 Ekim'i, şanına yakışır şekilde kut-
ladı. 6 bin gönüllünün yarattığı görsel şölen, görenleri büyüledi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Mü-

dürlüğü’nde görevli Kamil Göktaş 

(33) ve 8 aylık hamile Esra Göktaş 

(28) çiftinin ilk çocukları Servet Me-

tin Göktaş, lösemi hastalığı nedeniy-

le tedavi gördüğü Ankara'da seven-

lerinin desteğiyle moral buluyor. Bu 

kapsamda her zaman arkadaşlarının 

yanında olan Bayraklı Belediyesi per-

soneli, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar 

Haftası'nda da küçük Servet Metin 

ve ailesini unutmadı. Aralarında 

Bayraklı Belediyesi kadın basketbol 

takımı oyuncularının da bulunduğu 

yaklaşık 200 kişiden oluşan belediye 

personeli, Bayraklı Belediye Başkanı 

Hasan Karabağ ile birlikte, maske 

takıp "Biz farkındayız ya siz?" yazılı 

pankart açarak ortak açıklama yaptı. 

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan 

Karabağ da maske takarak etkinliğe 

destek oldu.
Löseminin, Türkiye’de ve dünya-

da çocuklarda en sık görülen kanser 

türü olduğuna dikkat çekilen açık-

lamada çocukların moralini yüksek 

tutmanın önemine değinildi.

MASKENİ TAK, 
LÖSEMİLİ 

ÇOCUKLARA 
UMUT OL!

türü olduğuna dikkat çekilen açık-

lamada çocukların moralini yüksek 

tutmanın önemine değinildi.

Bayraklı’da toplumun her kesiminin ih-
tiyacına yönelik projeleriyle adından 
söz ettiren Bayraklı Belediyesi, Nafiz 

Gürman Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan 
Aşık Mahzuni Şerif Cemevi ve Kültür Mer-
kezi’ni görkemli törenle hizmete açtı. 

“Bir cemevi daha yapacağız”
Etkinlikte yaptığı konuşmada Bayrak-

lı’ya merkezde mutlaka yeni bir cemevi 
daha kazandıracaklarını ifade eden Bayraklı 
Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bay-
raklı’mızın bu bölgesindeki ikinci cemevi 
olarak ihtiyacı karşılamada önemli bir yer 
olacak burası. Ama Bayraklımızın belediye 
binasının olduğu bölgede mutlaka bir ceme-
vi daha yapacağız. Ve cemevi sayılarımızı 
artıracağız. Alevi toplumunun yüzyıllardır 
Anadolu topraklarında ezilmişliğinin bura-
da haykırışını hep beraber yapacağız.

“Başkanım sizi 
Büyükşehir’de görelim”

Açışışın finalinde sahneye çıkan Arif Sağ 
ise Karabağ için övgü dolu sözler kullandı. 

Sağ, “Başkanım seni İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olarak görelim inşallah.” dedi.

Projede neler var?
Bin 18 metrekare alanda 4 katlı olarak ta-

sarlanan cemevi ve kültür merkezinde cem 
salonu, yemekhane, cenaze işlemlerinin yü-
rütülmesi için morg da yer alıyor. Son katı 
cem salonu olarak yüksek tavanlı tasarlanan 
merkez ayrıca çeşitli kültürel etkinliklere de 
ev sahipliği yapacak.

sağlık. Mükemmel bir resim çıktı 
ortaya. Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Bu gösteri dünyada 
emsalsiz bir gösteridir. Gönüllülerle, 
cumhuriyet sevdalılarıyla ancak bu 
kadar güzel olur. Cumhu-
riyetin kuruluşun 95’nci 
yılındayız. Cumhuriyet 
kurulduğundan ve sevgili 
Atatürk’ü kaybettiğimiz 
yıllardan itibaren bu ülke-
yi kurtuluş savaşı öncesi 
işgal edenler, Ata-
türk’ümüzden sonra 
değişik metotlarla 
yıkmak istediler. 
12 Eylül 1980 
öncesi sağ ve 

ülkenin evlatlarıyız. Bugün bunun 
bayramını kutluyoruz. Çelenk 
sunumlarında çelenkleri sınırlayan-
lara buradan sesleniyorum: Bir gün 
Atatürk’e yaptıklarınıza pişman 

olacaksınız, pişman. Her darbe 
sonrası herkes Atatürkçü oluyor 

ve ondan sonra yine kafa-
larındaki siyasal İslamı 

yaşatmaya çalışıyorlar. 
Bu ülkede Atatürk 

sayesinde ezanlar 
okunuyor, camiler 

susmuyor ve 
bayrak 

ifadelerini        
kullandı. 

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF 
CEMEVİ COŞKUYLA AÇILDI

“İLÇE İMKANIYLA BUNLAR OLUYORSA
BÜYÜKŞEHİR İMKANIYLA NELER OLMAZ?”

Bu
 b

ir 
ha

be
r i

la
nd

ır.

Hasan 
Karabağ
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Bayraklı Belediye Başkanı Hasan 
Karabağ, Aşık Mahzuni Şerif Cemevi’n-
de düzenlenen etkinlikte birçok ilçeden 
gelen Alevi vakıf, dernek başkanları, 
yöneticileri ve Alevi dedeleriyle bir araya 
geldi. Karabağ, “Ben Alevi insanının her 
zaman pozitif ayrımcılığa uğramasından 
yanayım. Ekonomik özgürlüğü olma-
yan bir insanın ne dinini ne siyasetini 
yaşaması mümkün değildir. Ekonomik 
yönden özgür olmayan hiçbir yönden 
özgür olamaz” diye konuştu.

Geniş katılımla gerçekleşen etkin-
likte çevre ilçelerden gelen birçok Alevi 
vatandaşa seslenen Başkan Karabağ, 
Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi’nin 
özelliklerinden bahsederek, İzmir’in en 
büyük cem salonlarından birine sahip 
olduğunu vurguladı. Karabağ, “Daha 
büyük bir alan bulsaydık çok daha büyük 
bir cemevi yapacaktık. Bu arsanın kapalı 
alanı toplam bin 80 metrekare. Morgu en 
az 4 mevtayı alabilecek kapasitede soğuk 
hava sistemli. Cem salonu 4,5 metre yük-
sekliğinde yaklaşık 300 insanımızın aynı 
anda cem yapabileceği mükemmel bir 
salon oldu. Yemekhane biraz daha büyük 
olabilirdi. Bunu gidermek için inşaatın 
bitmesini bekledik. Çatımızı sandviç 
panelle kapatacağız” dedi.

İMAR 
REVİZYON 
PLANLARI 

HALKA 
ANLATILIYOR

İzmir’in birçok yerinde oldu-
ğu gibi Bayraklı’nın da en büyük 
sorunlarından olan eskiyen imar 
planları, çarpık yapılaşma ve 
gecekondulaşmanın önüne geç-
mek için çalışmalarını sürdüren 
Bayraklı Belediyesi, bu kapsam-
da Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, 
Soğukkuyu, Postacılar, Onur ve 
Körfez Mahallelerini kapsayan 
imar plan revizyonu hazırladı. 
Planların vatandaşlara anlatıldığı 
tanıtım toplantılarının ikincisi 
Postacılar İsmet İnönü Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Yeni hazırlanan planlara göre 
küçük parseller bir araya getirile-
rek büyük imar adaları oluşturu-
lacak. Yeni imar planı revizyonu 
küçük parsellerin birleşerek 
büyük imar adalarının oluşma-
sına ve 10 katlı yeni konutların 
ortaya çıkmasına olanak tanıya-
cak. Yaklaşık 600 hektarlık alanı 
kapsayan çalışma vatandaşlara 
da büyük avantaj sağlayacak. 
Halkın yoğun katılımıyla ger-
çekleşen tanıtım toplantısında 
açıklamayı Plan ve Proje Müdü-
rü ile müdürlükte görevli şehir 
plancıları yaptı. Birim yetkilile-
ri, bilgilendirme toplantısının 
ardından vatandaşlardan gelen 
soruları yanıtladı. Bayraklı Bele-
diyesi tarafından hazırlanan imar 
planı revizyonu İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin onayından 
sonra yürürlüğe girecek.

İzmir’in sahile kıyısı olan güzel ilçele-
rinden Bayraklı, kentin merkezi olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Bayraklı Belediyesi’nin 2009’dan bu yana 
yaptığı fiziki yatırımlarla ilçenin çehresin-
de gözle görülür değişiklikler yaşanıyor. 
Sosyal belediyeciliğin en iyi örnekleri 
sergileniyor. Bayraklı Belediye Başkanı 
Hasan Karabağ, 2009’dan bu yana 24 
mahalleye eşit hizmet götürdüklerini 
belirterek, “Artık İzmir denilince akla ilk 
gelen ilçelerden biri Bayraklı oldu. Bu 
hepimizin başarısı” dedi.

VATANDAŞIN İHTİYACINA 
GÖRE PROJELER

Başkan Karabağ, göreve geldiğinden 
bu yana halkın içinde olduğunu belirte-
rek, “Benim yapımda makamda oturmak 
yok. Sürekli mahallelerimizde, sokakları-
mızda geziyorum. Çalışmalarımızı yerin-
de inceliyorum. Yeni kurulan bir belediye 
olarak geçen süreçte önemli işlerin altına 
imza attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim” 
diye kaydetti.

“HER YERDE VARIZ”
İzmir’de birçok projeyle örnek olduk-

larını ve bu anlamda ilkleri başardıklarını 

vurgulayan Başkan Karabağ, “Geçtiği-
miz süreçte diş hekimi sayımızı 7’ye, 
kütüphane sayımızı 16’ya, semt merkezi 
sayımızı 28’e çıkardık. Sağlık evlerimizde 
her yıl binlerce vatandaşımıza hizmet 
veriyoruz. 8 diş hekimimizle yılda 20 
binden fazla ilçe sakinimizin dişini tedavi 
ediyoruz. 9 yılda ilçemize çok sayıda park 
ve yeşil alan kazandırdık. Sosyal tesisleri-
mizle parklarımızı vatandaşlarımızın ra-
hat nefes alabileceği birer cazibe merkezi 
haline getirdik.O smangazi mahallemiz-
deki hizmet binamızı engellilere tahsis 
ettik. Hayvan bakım ve rehabilitasyon 
merkezi projemizi tamamladık. Fen İşleri 
şantiye binamızın inşaatını da bitirdik ve 
hizmete açtık. Alt yapı çalışmalarımızı 
önemli ölçüde tamamladık. 

”DAR GELİRLİNİN 
YANINDAYIZ”

Sosyal proje ve eğitime verdikleri 
öneme de değinen Karabağ, “Dar gelirli 
vatandaşlarımıza destek olmaya, çocuk-
larımızı geleceğe hazırlamaya devam 
edeceğiz. BAYSEM’de bu yıl üniversite 
sınavlarına hazırlanan 122 öğrencimizden 
106’sı önemli üniversiteleri kazanarak 
büyük bir başarıya imza attı.” dedi.

BAYRAKLI, İZMİR'İN 
YILDIZI OLDU

Hayata geçirdiği sosyal ve fiziki projelerle adından söz ettiren ve örnek bir belediye haline gelen 
Bayraklı Belediyesi, bugüne kadar ilçeye yaptığı yatırımla adeta Bayraklı’nın çehresini değiştirdi. 

Nafiz Gürman Mahallesi’nde 
280 pazarcı tezgahının yer 
alacağı 5 bin 500 metrekare 

oturma alanına sahip kapalı pazar 
yeri geniş katılımla hizmete açıldı. 
Nafiz Gürman Pazar Yeri'nde dü-
zenlenen etkinliğe  katılımsa yoğun 
oldu. Grup Mecaz'ın türküleriyle 
renk kattığı törende vatandaşlar 
doyasıya eğlendi.

"GECEKONDU HAYATINDAN 
KURTULACAĞIZ"

 45 yıldır gecekonduda yaşamış 
biri olarak sorunları iyi bildiğini 
vurgulayarak konuşmasına başlayan 
Karabağ, vatandaşa müjdeler verdi. 
Karabağ, "Buranın ilk müjdesini 
veriyorum. 30-40 yıldır bekleyen 
Doğançay'ın imar planları bitti. 
Parselasyon planları bitti. Büyükşe-
hir encümeninde. Çıktığı an bölge 
bölge dağıtacağız. Yamanlar, Onur, 
Nafiz Gürman, Postacılar'ın iki katlı 
bölümü, Soğukkuyu'nun bir bölümü 
ile Emek ve Gümüşpala'da imar ça-
lışmaları devam ediyor. Orada imarlı 
yapı fazla olduğu için bölge bölge 
çözülüyor. Çalışma yaptığımız yer-

lerde imarlar 10 kata çıktı. Bunu nasıl 
yaptık? Küçük parseller büyüklerle 
birleşti ve kimsenin hakkı kaybolma-
dan inşaat hakları katlara verilerek 
bu çalışmayı yaptık. Dolayısıyla 
yollar açılacak, yeşil alanlar oluşacak 
ve daha güzel bir Nafiz Gürman ola-
cak. Yamanlar olacak. Onur Mahal-
lesi olacak. Gecekondu hayatından 
kurtulacağız. Gecekonduda yaşamak 
kader değil. Ben çok eski bir gece-

kondu çocuğuyum." diye konuştu.  
Bayraklı'da boş bulunan uygun 
alanlara tesisler yapmaya çalıştıkla-
rının altını çizen Başkan Karabağ, " 
Park ve pazar alanları yaptık. Nafiz 
Gürman'da 2 tane yaptık, Yamanlar 
pazarını büyüttük, Alparslan'ın Os-
mangazi'nin ve Çaymahalle'in pazar 
yerini yaptık. Yaptığımız bu 6'ncı 
pazar yeri. Tepekule pazarıyla Adalet 
Mahallesi'nin pazar yerleri imar pla-

nında ayrıldı. Özkanlar Pazar Yeri'ni 
yapanlar planlarda orayı pazar yeri 
olarak ayırmamışlar. Telekom'un ar-
kasındaki eğitim alanına 2013 yılında 
"Büyükşehir, biz buraya pazar yeri 
yapmak istiyoruz. Eğitim alanını Os-
mangazi'deki itfaiye alanına verelim 
burayı belediye hizmet alanı yapalım 
ve burada pazar yeri yapalım" dedik 
ama büyükşehir reddetti. Sonra 
yine o bölgede bir yeşil alanda yeşil 
alanı yer altına alıp o alanı da yukarı 
alıp, yeşil alan kaybı olmadan bir 
proje hazırladık, pazar yeri yapa-
lım istedik. Muhtarımızla toplantı 
yaptık. Bir dayak yemediğimiz kaldı. 
Vatandaş istemedi. Oranın halkı iste-
medi. Sonra bir başka bölgeye daha 
gittik. Orası da çok uzak dendi. Son 
çözüm olarak viyadüğün altı dendi. 
Büyükşehir Belediye Başkanım bana 
'Tamam olur' dedi. Danıştay kara-
rıyla pazarı kapattıktan 3 gün sonra 
'olmaz' dendi. Pazarı çözümsüz 
bırakanlar bizler değiliz. Danıştay 
kararıyla kapanacağı tarih belliydi.
Çamkıran Pazar Yeri’nde haftanın bir 
günü giyip pazarı olabilir.” ifadeleri-
ni kullandı.

NAFİZ GÜRMAN'A
DEV PAZAR YERİ
Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki pazar yeri ihtiyacına yönelik Bayraklı Belediyesi'nin 

yaptığı çalışmalarda sona gelindi. Kapalı pazar yeri, törenle hizmete açıldı.

BAŞKAN 
KARABAĞ, ALEVİ 
VATANDAŞLARLA 

BULUŞTU
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Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün İzmir’i 
seyrettiği ve İzmir’in 

düşman işgalinden kurtulu-
şunun başladığı konum olan 
Belkahve’de hayata geçirilen 
Ata Anı Evi, İzmirlilerden 
büyük ilgi görüyor. Bornova 
Belediyesi tarafından 2016 
yılında tarihe yakışır şekilde 
yenilenerek hizmete açılan 
mekanda işgal yıllarına ait 
eşyalar, dönemin askeri ve 
halk hareketini  ifade eden 
fotoğraflar ile maketler yer 
alıyor. Atatürk  ile ilgili bir 
çok kitabın da bulundu-
ğu Anı Evi’nde  gösterilen  
bilgilendirici videolar ve 
belgeseller de ziyaretçilerin 
duygusal anlar yaşamasına 
neden oluyor. 

Açıldığı günden bu yana 
30 binin üzerinde kişinin 
ziyaret ettiği mekan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümü-
nün 80. yılında da İzmirlileri 
ağırlamayı bekliyor. Borno-
va Belediye Başkanı Olgun 
Atila, “Atatürk’ü özellikle 
geleceğimiz olan çocuklara 
daha iyi anlatmamız ve onun 
açtığı yolda emin adımlarla 
yürümemiz gerekiyor. Bu 
10 Kasım’da da her zaman 
olduğu gibi kendisini şükran 
ve minnetle anıyoruz. Tüm 
vatandaşlarımızı Ata Evimize 
bekliyoruz” dedi.

Tarihi eserler  
sergileniyor

Ata Anı Evi’nde tarihi 

değeri olan ve o döneme ait 
çok sayıda eşyayı görmek 
mümkün. İşgal yıllarında 
toplatılan Türk Bayrakları 
yerine, İzmirli kadınların 
kendi elleriyle diktikleri bay-
raklardan, generalinden erine 
herkes için tek tip olarak 
hazırlanan İstiklal madal-
yalarına kadar bir çok eşya 
bulunyor. Hasan Tahsin’in 
işgalcilere ateşlediği silahın 
aynı serisi de Ata Anı Evi’nde 
sergileniyor. Türk ve Yunan 
askerlerinin mataralarını, dua 
kitabı, bayrak, Şayek, Kalpak 
ve savaş yıllarına ait silahlar-
da sergide görülebiliyor.  

Taş kitabe 
Ata Anı Evi, çok önem-

li bir tarihi belgeye de ev 
sahipliği yapıyor. Vali Kazım 
Dirik’in 1926 ile 1928 yılları 
arasında Belkahve’de bu-
lunan çeşmenin alınlığına 
koydurduğu taş kitabe, bir 
süre önce Bornova Belkahve 
mevkisinde bulunan Kavak-
lıdere Mahallesi Camisi’nin 
bahçesinde bulundu. Üze-
rinde eski Arap harfleriyle 
“Vatanın ruhu büyük Gazi. 
Düşman ordusunu denize 
atarken bu çeşmenin bulun-
duğu Belkahve’den İzmir ve 
denizi temaşa buyurmuşlar-
dır” yazan kitabe Bornova 
Belediyesi tarafından yeniden 
eski yerine konulmak üzere 
korumaya alındı. Ata Anı 
Evi’ni ziyaret edenler bu taş 
kitabeyi de görebiliyor.

BORNOVA ATA ANI EVİ
ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Türkiye’ye örnek olan 

sosyal projelere imza atan 

Bornova Belediyesi, Çölyak 

hastaları ve PKU’lu (Fe-

nilketonüri) çocuklar için 

hayata geçirdiği Diyet Kafe 

ikinci yaşını kutladı. 
İzmir İl Sağlık Müdür-

lüğü, İZBAŞ, Fenilketonüri 

Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği ile Çölyakla Yaşam 

Derneği işbirliğiyle düzen-

lenen organizasyon Dra-

malılar Köşkü Kent Arşivi 

ve Müzesi içinde bulunan 

Diyet Kafe’de yapıldı. 

Renkli görüntülere sah-

ne olan etkinliğe aileleri ile 

birlikte katılan çocuklara 

diyetlerine uygun ikram-

lar yapıldı. Müzik ve dans 

gösterileri ile eğlenen PKU 

ve Çölyak’lı bireyler özel 

olarak hazırlanan 2. Yıl 

pastasını da hep birlikte 

kesti.

DİYET KAFE 2 YAŞINDA!

Bornova Belediyesi 
ile İESOB arasında 
iş birliği protokolü 

imzalandı.  
Bornova Belediye Başkanı 

Olgun Atila ile İzmir Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Zekeriya Mut-
lu’nun imzaladığı 
protokol kapsa-
mında; daha 
önce sadece 
öğrenciler 
için geçerli 
olan Dost Kart 
uygulamasının 
kapsamı ge-
nişledi. Bornova 
Belediyesi ile bağlı 
şirketlerinde çalışan per-
sonele, Bornova Belediyesi 
bünyesinde faaliyet gösteren 

Çocuk Kulübü ve Kadın 
Kulübü ile yeni kurulacak 
Sosyal Kulüp üyelerine, kent 
konseylerini oluşturan sivil 
toplum kuruluşlarının üyele-
ri ile birinci derece yakınları-
na Dost Kart verilecek. 

“Her zaman 
esnafımızın 

yanındayız”
Bornova Be-

lediye Başkanı 
Olgun Atila,  
“Biz Borno-

va’da yaşayan 
herkesin Borno-

va’dan alışveriş 
yapmasını, yerli malı 

almasını istiyoruz. Yerelde 
kalkınma modelini geliştir-
meli.” dedi.

MUTLU: OLGUN ATİLA VARSA 
HİÇ BAKMAM, İMZAMI ATARIM
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Zekeriya  
Mutlu

Olgun  
Atila
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Mart 2019 seçimleri yakla-
şırken, parti genel mer-
kezlerinin koridorları da 

İzmirlilerle dolup taşıyor. Parti 
ayrımı olmaksızın, olabiliyorsa genel 
başkanlarla, olmuyorsa genel başkan 
yardımcılarıyla görüşebilmek için 
yoğun çaba sarf eden İzmirli belediye 
başkan aday adayları, vatandaştan 
önce partilerinden onay alabilmenin 
yolunu arıyor.

CHP'de ibre 
o isimlere mi döndü?

CHP İzmir, geçen yerel seçime 
nazaran bu yerel seçimde çok daha 
yoğun bir iç süreç geçiriyor. Sürecin 
adıysa: Büyükşehir... İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğ-
lu'nun yeniden aday olmama kararı 
almasıyla birlikte, Büyükşehir için 
arka arkaya aday adaylıkları açıklan-
mış, aday adaylığını açıklayanlardan 
belki daha fazla isimse kulislerde 
konuşulmaya başanmış ve gayrires-
mi şekilde yoklamalara başlamış olan 
birçok isimse çalışmalarını hızlandır-
mış vaziyette. İzmir'in iktidar parti-
sinde görünen o ki, milletvekillerin-
den herhangi biri İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı için aday göste-
rilmeyecek. Bu durumda Tuncay Öz-
kan, Kamil Okyay Sındır ve Tacettin 
Bayır, denklemin dışında gözüküyor. 
Parti potasıyla, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklından 
geçenlerinse birbirinden ayrı olması 
büyük soru işareti yaratıyor. Kılıçda-
roğlu'nun Kocaoğlu'na danıştığı her 
iki isim de örgütlere oldukça uzak. 
Büyükşehir yarışının şu durumda 
Narlıdere Belediye Başkanı Abdül 
Batur, Bayraklı Belediye Başkanı 
Hasan Karabağ, 
Seferihisar Bele-

diye Başkanı Tunç Soyer ve Karşı-
yaka Belediyesi eski Başkanı Cevat 
Durak arasında geçeceğini söylemek 
mümkün. CHP Lideri, örgütten gelen 
bu baskı karşısında “İlle de kendi 
adayım” diyebileceğe benzemiyor.
Tuncay Özkan Büyükşehir 
denkleminin dışında ama...

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Tuncay Özkan'ın son tabloda İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
gösterilmesi zor gibi duruyor. Ancak 
Özkan, Büyükşehir'den aday olma-

sa dahi 
ilçelerin 

belirlenmesi 
noktasında Kılıç-

daroğlu'na karşı belli bir kontenjana 
sahip olacağa benziyor. Bu noktada 
da Karabağlar'dan aday adayı olan 
Mehmet Şakir Başak'ın bu ilçeden ya 
da Konak'tan, Utku Gümrükçü'nün 
de Çiğli'den aday gösterilme ihtimali 
yüksek duruyor.

Narlıdere, Bayraklı ve 
Seferihisar'ın durumu 
ne olacak?

Mevcut belediye başkanları, Bü-
yükşehir için çalışma yürüten Nar-
lıdere, Bayraklı ve Seferihisar'daysa 
dikkat çekici isimler var. Narlıdere'de 
Tuncay Özkan'ın Ezgi Deniz Urungu 
için çalışma yaptığı, Başkan Abdül 
Batur'un ise halihazırda memur olan 

Erkan Kalaycı ismini dil-
lendirdiği belirtiliyor. Ayrıca 

ilçede Hakan Kılıç'ın da iddialı 
isimlerden olduğu biliniyor. Bay-
raklı'daysa Karabağ sonrası Murat 
Haluk Öncel'in avantajlı durumda 
olduğu belirtiliyor. Seferihisar'daysa 
CHP adayının Tayfun Emre olabile-
ceği konuşulurken, CHP'nin ilçede 
sıkıntıda olması da CHP Genel Mer-
kezi'ni düşündürüyor.

O adaylar kesin gibi
CHP'nin bazı ilçelerdeki aday-

larınaysa kesin gözüyle bakılıyor. 
Karaburun'da Bülent Çumçum ve 
Selçuk'ta Emir Cömert'in dışında bir 
ismin aday gösterilme ihtimali çok 
düşük bulunuyor.

AK Parti'de işler karıştı
İzmir'de bir önceki yerel seçimde 

6 belediyeyi kazanan ve sonrasında 
Kiraz'daki parti değişimiyle belediye 
sayısını 7'ye çıkaran AK Parti'yse 
adeta kapalı kutu gibi. İktidar par-
tisinde kimlerin aday gösterilece-
ğinden çok, kimlerle kazanılabileği 
gündemde. Ayrıca İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu'nun isminin son 

dönemde Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a sorulacak derecede gündeme 
getirilmesi de yine partideki çok 
bilinmeyenli denklemi daha da 
karmaşık hale getiriyor. Kemalpa-
şa Belediye Başkanı Arif Uğur-
lu'nun yeniden aday gösterilme-
sine kesin gözüyle bakılan partide 

çanlarsa Torbalı Belediye Başkanı 
Adnan Yaşar Görmez ve Selçuk 
Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı için 
çalıyor. Bu ilçelerden Torbalı'da Ab-
dulvahap Olgun'un önde olduğu da 
bilinen bir gerçek. Bununla birlikte 
ilçe adaylarının büyük bir kısmının 
da Büyükşehir adayına göre şekille-
neceği belirtiliyor. Masadaki isim-
lerden olan Hamza Dağ, Nükhet 
Hotar, Mahmut Atilla Kaya, Aydın 
Şengül ve Mahmut Özgener'e artık 
Bakan Soylu'yu da eklemek gereki-
yor.

İYİ Parti ve MHP'de 
heyecan düşük

Yerel seçimler yaklaşırken kentte 
iddialı olmaya çalışan iki parti İYİ 
Parti ve MHP'deyse adaylık heye-
canının düşük olduğu görülüyor. 
Geçtiğimiz günlerde Şengül Hab-
lemitoğlu'nun Büyükşehir adayı 
olacağına yönelik haberlerin çıktığı 
İYİ Parti'de yalanlanan bu gelişme 
Genel Merkez tarafından yapılan 
bir nabız yoklama gibi adlandırı-
lırken, Milliyetçi Hareket Partisi'n-
deyse Cumhur İttifakı'nın seçim 
öncesi rafa kalkması nedeniyle 
aday adayları kendini belli etmeye 
başladı. Partide bu anlamda yapılan 
çalışmaların başındaysa  Türk Eği-
tim Sen İzmir 4 No'lu Şube Başkanı 
Hasan Şen'in Kemalpaşa Belediye 
Başkanlığı için aday adayı olması 
sayılabilir. 
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Türkiye’deki döviz kuru 
artışı ve bunun sonu-
cunda ortaya çıkan 

maliyet tablosu, ülkeyi pek 
de ‘dillendirilmek’ istenme-
yen bir krizin eşiğine getirdi. 
Ceplerdeki yangın, mutfağa 
da sıçrayınca, kur hareket-
lerindeki sürecin yarattığı 
olumsuz dalgalanma sonucu 
iktidar, fiyatlarda dengele-
me sağlama yoluna gitti. Bu 
bağlamda, Hazine ve Mali-
ye Bakanı Berat Albayrak, 
ekonomide ‘seferberlik’ ilan 
ederek, Enflasyonla Topye-
kün Mücadele Programını 
açıkladı.

Bu program kapsamında, 
tüm firmaların asgari yüzde 
10 oranında indirim yapma-
ları kararı verildi.

EKİM ayı enflasyon 
verileri beklenenin 
üzerinde

9 Ekim tarihinde açıkla-
nan bu kararın üzerinden 
yaklaşık bir ay geçtikten 
sonra (5 Kasım 2018) merakla 
beklenen enflasyon verileri 
de açıklandı.

Ekim ayında enflasyon 

beklentileri aşarak yüzde 2.67 
yükseldi. Yıllık enflasyon 
ise yüzde 25.24 seviyesinde 
gerçekleşti. Ortaya çıkan bu 
tablo, Enflasyonla Topyekün 
Mücadele Programının etkili 
olmadığını gösterse de, Ka-
sım ve Aralık ayı verilerinde 
programın yansımalarının 
olacağı öngörülüyor.

Peki , Enflasyonla Topye-
kun Mücadele Programına 

firmalardan beklenen des-
tek sağlandı mı? Vatandaş 
yansıyan bu indirimlerden 
ne kadar memnun? Esnaf, bu 
süreçten nasıl etkilendi?

İzmir Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odası Başkanı Zekeriya 
Mutlu, Ben Haber okuyucu-
ları için değerlendirmelerde 
bulundu...Enflasyonun son 
aylarda hızlı yükseliş eğili-
mine girdiğine dikkat çeken 

Mutlu ; "Ağustos ayında 
kurlardaki yaşanan artışa da 
bağlı olarak üretici fiyatların-
daki yıllık artış yüzde 46’yı, 
tüketici fiyatlarındaki artış 
ise yüzde 24’ü aşmıştır. Bu iki 
gösterge arasındaki büyük 
fark henüz üretici fiyatların-
daki artışın perakendeye tam 
yansımadığını, dolayısıyla 
da gelecek aylarda peraken-
de fiyatlarında artış yaşan-
ma ihtimali bulunduğunu 
göstermektedir."dedi.

"Yüksek enflasyon bir 
taraftan halkın satın alma 
gücünü azaltmakta, diğer 
taraftan da kredi faizlerini 
artırmaktadır." diyerek sözle-
rine devam eden Mutlu; "Bu 
durumda başta üyelerimiz 
olmak üzere girişimcilerimizi 
ikili bir sıkıştırmayla karşı 
karşıya bırakmaktadır. Bir 
taraftan satışlar ve gelirler 
azalmakta, diğer taraftan 
da finansman maliyetleri 

artmaktadır. " ifadelerini 
kullandı.

Her kesime görev 
Yaşanan sıkıntıların çözü-

mü için başlatılan Enflasyon-
la Topyekun Mücadele Prog-
ramı kapsamında her kesime 
görevin düştüğümü belirten 
Mutlu; program kapsamın-
daki önlemlerin mücadeleye 
katkı sağlayacağını ifade etti. 

"Ancak etkin bir mücadele 
için enflasyonun yapısal kay-
nakları ortadan diyen Mutlu 
; "Bu bağlamda dış girdi ve 
kaynak bağımlılığının azaltıl-
ması, yerli üretimin artırılma-
sı, enerji maliyetlerinin rakip 
ülkeler düzeyine düşürül-
mesi önem taşımaktadır. 
Vatandaşlarımızın yerli malı 
kullanma bilincinin daha da 
artırılması faydalı olacaktır." 
dedi.

"Kar marjı 
azalmaktadır"

Üyelerin, imkanları 
ölçüsünde maliyet artışlarını 
fiyatlara daha düşük oranda 
yansıttıklarını ifade eden 
Mutlu; "Bu durum üyeleri-
mizin kar marjını azaltmak-
tadır ancak esnaf sanatkarlar 
yaşanılan koşullarda her bir 
vatandaşın fedakarlık yap-
masının zorunlu olduğunun 
bilincindedir." dedi.

Dost kart
Bu noktada İzmir Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları Birliği ile 
Bornova Belediyesi arasında-
ki örnek iş birliğine de dikat 
çeken Mutlu; "İki kurum 
arasında daha önceden 
imzalanan Dost Kart projesi 

ile, belediyeden kartlarını 
alan üniversite öğrencileri 
ilçe esnaf sanatkarlarından 
indirimli mal ve hizmet 
temin edebiliyorlardı. Artık 
bu projenin kapsamı geniş-
letilmiş, Bornova’da yaşa-
yan herkesin uygulamadan 
yararlanabilmesi için ayrı 
bir protokol imzalanmıştır. 
İESOB ile Bornova Belediyesi 
arasında imzalanan dostluk 
ve kardeşlik protokolü ile 
hem halka hizmet veren hem 
de esnaf sanatkarlara destek 
olan bir proje üretilmiştir. 
Bu çalışma tüketicilerin alım 
gücünü destekleme özelliğiy-
le ayrıca Enflasyonla Topye-
kün Mücadele Programı’nda 
hedeflenen ilkelere de paralel 
bir anlayışı benimsemekte-
dir." dedi.

Ekonomik sorunlar sonrasında enflasyona karşı başlatılan top-
yekün mücadele akıllarda soru işaretleri yarattı. Firmalar ger-
çekten enflasyonla mücadele için elini taşın altına koydu mu?

AMA...

Batur, Bayraklı Belediye Başkanı 
Hasan Karabağ, 
Seferihisar Bele-

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

PARTİ İÇİ YARIŞLAR 
KIRAN KIRANA GEÇİYOR!
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BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Yerel seçimler öncesi belediye başkanlığı isteyen isimlerin geçeceği ilk sınav parti sınavı. Birçok siyasetçi, 
kendisi yahut desteklediği isimler için Ankara'da ve İzmir'de yoğun çalışma içinde.

Abdül Batur

Zekeriya Mutlu

Hasan Karabağ

Süleyman Soylu

Mahmut Özgener
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Ekonominin lokomotifi 
olarak tabir edilen inşaat 
sektörü, yaşanan eko-

nomik krizden payını aldı. 
Kredi faiz oranlarındaki artışlar, 
konut satışında ve talepte ciddi 
azalmalara neden oldu. Yaşanan 
bu sıkıntılar, inşaat sektörünün 
parlayan yıldızı İzmir'de de 
kendini göstermeye başlasa da, 
İzmir Emlak Komisyoncuları 
Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, 
İzmir'in bu dalgalanmalardan 
önemli bir yara almadığını 
vurguladı

Birkaç ay öncesine kadar, 
İzmir inşaat sektörünün yükse-
len değeri olarak görülüyordu. 
Özellikle İstanbul'da inşaat 
alanında yaşanan doyumla bir-
likte, çok sayıda firma İzmir'de 

projeler başlatarak 
yatırımda bulun-
dular. 

Bu yatırım-
ları kucaklayan 
İzmir, hem 
konut satışla-
rında hem  de 
konut fiyat-
larında artışa 
sahne oldu. Ancak, 

döviz kurlarındaki 
dalgalanma, inşaat 

sektörünü de etki-
ledi. Peki İzmir, 
bu dalgalanma 
krizinden nasıl 
etkilendi?

İzmir Emlak 
Komisyoncuları 

Odası Başkanı 
Mesut Güleroğlu, 

İzmir'in konut satışının en çok 
olduğu iller arasında olduğunu 
ifade ederek; "Tabii ki etkilenme 
oldu, olmadı değil. Ancak bu et-
kinin boyutu çok yüksek değil. 
İllerin dağılımına baktığımızda, 
en çok İzmir'in alışveriş yaptığı-
nı görüyoruz." dedi. 

Sektöre nefes aldırmak adı-
na, konut kredi faiz oranlarının 
aşağı düşmesini istediklerini 
söyleyen Güleroğlu; "Elbette ko-
nut kredi faiz oranlarının aşağı 
düşmesini istiyoruz. Yüzde 4 
olan alım satım vergisinin yüz-
de 3 olması sevindirici bir haber. 
Aynı zamanda mevduat faizleri 
de biraz daha piyasalarda da-
ralma hissettirdi. Bu hissetir-
meden, sıkıntıdan dolayı sonuç 
itibariyle gayrimenkul piyasası-
na para dönmedi. Para dönme-
diği için, piyasalar biraz daraldı. 
Ancak; şu anda ne avantajı var 
bu işin? Konut fiyatları, talebin 
artmaması sebebiyle artmadı. 

Yani gayrimenkul şu anda 
değerinden yüzde 10, yüzde 25 
daha uygun fiyatlı. Normalde, 
250 bin lira olan gayrimenku-
lun fiyatı şu anda 300-320 bin 
lira olması gerekiyordu. Ancak 
talebin olmamasıyla birlikte, 
fiyatlar aşağıda kaldı. Özetle 
fiyatlar şu anda ucuz, peşin 
parayla tam alınacak zaman." 
şeklinde konuştu. 

"2019'DA TALEPLE 
BİRLİKTE FİYATLAR 
YUKARI ÇIKACAK"

2019 yılından beklentilerini 
anlatan Güleroğlu; "Piyasalar-
daki mevduat faizleri düşerse ki 
böyle olma hazırlığı yapılıyor; 
olumlu sinyalleri görüyoruz. 
Bu paraların da gayrimenkule 
dönmesini bekliyoruz. Örneğin; 
1994 krizini, 2000-2001 krizini 
yaşadım. Muhakkak krizlerin, 
sıkıntıların sonucunda, dövizde, 
mevduatta, altında durup kâr 

edenler, gayrimenkule yatırım 
yapmaya başladılar. Hâl böyle 
olunca ucuz gayrimenkulün 
fiyatı yükseldi. 2019'da bu 
fiyatların talep doğrultusunda 
yukarı doğru çıkacağı da açık ve 
nettir." dedi.

"ODAYA KAYITLI 
EMLAKÇILARLA 
ÇALIŞIN"

Gayrimenkul alanında 
yatırım yapacak olanlara 
tavsiyelerde bulunan Güleroğ-
lu; "Kesinlikle bir kere şunun 
özellikle altını çizerek söylüyo-
rum, emlakçılar odasına kayıtlı 
emlakçılarla çalışsınlar ve bunu 
sözleşme dahilinde yapsınlar. 
Çünkü her emlakçının bağlı 
bulunduğu bölge uzmanlık 
alanıdır. O yüzden o insan-
lara güvenip, gönül rahatlığı 
ile alışveriş yapmaları, onlara 
danışmaları onlar için faydalı 
olacaktır." şeklinde konuştu. 
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CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

İZMİR, KONUT 
SATIŞINDA 

İRTİFA MI 
KAYBEDİYOR?

Ekonomide ya-
şanan sıkıntılı 
süreç, en sonun-
da İzmir'deki 
konut satışlarını 
da vurdu. Düne 
kadar doludiz-
gin ilerleyen İz-
mir'deki konut 
satışları da ülke 
şartlarından 
nasibini almışa 
benziyor.

İŞTE İZMİR'İN EMLAK KARNESİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İstanbul’daki 

konut satışları 2017 yılında 2010’a kıyasla yüzde 55 arttı. 
Aynı yıllarda İzmir’deki konut satışlarındaki artış ise yüzde 
112’ye ulaştı. 2018 Ağustos verilerine göre, İzmir’deki konut 
fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 15,68 arttı, İstanbul’da 
ise bu rakam yüzde 3,70’te kaldı. Eylül 2018’de Türkiye’de 
konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında azaldı. 
İzmir’de ise konut satışlarındaki azalma, yüzde 18’i geçti.

2018’in ilk yarısında yapı ruhsatı verilen daire sayısı bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 46’dan fazla azaldı. İzmir’de bu 
rakam yüzde 55’i aştı.

Mesut 
Güleroğlu
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Sagay engellilerle tiyatro 
çalışmalarına kadınlar 
gibi onların da ikinci 

planda olmasına tepki olarak 
başladığını belirterek nasıl ça-
lışmalar yapıldığını şu sözlerle 
anlattı: “Karşıyaka'daki alış-
veriş merkezinin hazırladığı 
sahnede, Braille alfabesinden 
okuyarak okuma tiyatroları 
gerçekleştiriyoruz. Görme 
engellilerle çalışmalar yapa-
rak, genelde 2 ayda bir oyun 
çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen 
sene Sophokles'in Antigone ve 
Haldun Taner'in "Haldun Ta-
ner'in Timsahı" adlı oyununu 
binlerce kişiye izlettik. Bu sene 
William Saroyan'ın 'İstiridye 
ile İnci' oyununu oynayacağız. 
Onların iletişim kaynaklarına, 
medyaya ve dünyaya hangi 
yoldan bağlandıklarını gözler 
önüne seriyoruz.”

Görme engelli seslen-
dirme sanatçımız yok 

En büyük isteğinin görme 
engelli iyi bir seslendirme 
sanatçısının çıkması olduğunu 

söyleyen Sagay sebebini ise 
şöyle açıkladı: “Çünkü Tür-
kiye'de yok. Ağız okuyama-
dıkları için yapımcılar tercih 
etmiyorlar ancak ağız okuma-
dan yapabilecekleri bir çok iş 
var. Kişisel çabamla bazı baş-
vurularda bulundum fakat hiç 
geri dönüş alamadım. Belki 

sizin aracılığınızla belgesel ve 
film yapımcıları bizleri duyar. 
Çünkü gerçekten içlerinde çok 
yetenekli kişiler var.”

'Cesaretimiz yok'
Görme engellilerle çalış-

manın ufkunu açtığını anlatan 
Sagay: “Görme engellilerle 

çalışmaya cesaret etmiyoruz. 
Cesaret ettikten sonra benim 
dünyam daha renklendi, bakış 
açım genişledi. Mesela onlarla 
sabah çalışmaya geldiğimde 
onları şarkı söylerken duyu-
yorum ve çıkan armoniye 
inanamıyorum. Bundan yola 
çıkarak 12 parçanın seslendi-
rildiği bir koro da oluşturduk 
ve tiyatro oyunundan sonra 
koromuz da çok ses getirdi.” 

dedi.
Sagay engellileri yaşama 

katan projeler üretilmesi 
gerektiğinin altını çizdi ve şu 
sözlerle devam etti: “Görme 
engelliler, güzel konuşma, ses, 
diyafram, fonetik ve hareket 
eğitimleri dersleri alıyorlar. 
Belki bu sayede ezber bozan, 
yaşamı içine alan insanlar da 
proje üretirken belki onla-
ra yer verir. Fiziksel olarak 

toplumun görme engellilere 
tutumu hep yapamaz diyorlar 
ve öğrenilmiş çaresizliğin içine 
itiyorlar. Onlara daha çok alan 
açmamız gerektiğine inanıyo-
rum.” 

‘Görme engellileri 
tiyatroya bekliyoz’

En iyi tiyatro oyunu ödülü 
alacaklarını müjdeleyen Sa-
gay; “Bu sene ayrıca hareket 
kabiliyetlerine başladık. Bunu 
da başardıktan sonra tiyatro 
oyunculuğu da yapabilirler. 
Kendilerini sosyo kültürel an-
lamda geliştirmiş olanlar belki 
yazarlık, yönetmenlik yapabi-
lir. Engelin sanat yapmak için 
engel olmadığını kanıtlamaya 
çalışıyoruz. Bu sene Türkiye 
engelsiz ödüllerinde en iyi ti-
yatro oyunu ödülünü alacağız. 
Çok önemli bir ödül onu da 
İzmir'e kazandırdığımız için 
çok mutluyuz.” dedi. 

Sagay görme engellileri şu 
sözlerle tiyatroya davet etti; 
“Görme engelli ve Braille al-
fabesi okuyabilen, tiyatronun 
içinde yer almak isteyenler 
Tiyatro Nienor’a ulaşabilirler. 
14 yaş ve sonrası gruplara 
eğitim veriyorum, yurtdışında 
bazı eğitimler aldım 7-14 yaş 
grubuna da vermeye başlaya-
cağım.”
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ENGEL, SANAT 
YAPMAK İÇİN 
'ENGEL' DEĞİL

İzmir'de tiyatro eserlerini Braille alfabesiyle okuyarak sahneye koyan 
Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu Türkiye'de fark yaratıyor. Görme 
engellilerle tiyatroyu buluşturan Tiyatro Nienor kurucusu ve oyuncu 

Ebru Sagay, merak edilenleri Ben Haber okuyucuları için anlattı.
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ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.ozen@kanalben.com

DÖNÜLMEZ ISINMANIN UFKUNDAYIZ!

Dünya ne yazık ki insanlığın yarattığı tahribat karşısında 
her geçen gün zarar görüyor. Ozon tabakasının delinme-
siyle başlayan süreçte yeryüzünün 1,5 derece daha ısın-
ması durumunda yaşanacaklarsa oldukça ürkütücü.

Küresel ısınmanın dünya 
için çok büyük tehlike 
olduğunu bilmeyen 

yoktur herhalde. Ancak henüz 
yaşanmamış felaketlerin kapı-
da olduğu fikri kimseye inan-
dırıcı gelmiyor. Bilim insanları 
ise çok değil en fazla 12 yıl 
sonra iklim değişikliğinin geri 
dönülemeyecek felaketlere yol 
açacağı konusunda uyarılarda 
bulunuyor. 

Birleşmiş Milletler Hükü-
metlerarası İklim Değişikliği 
Paneli geçtiğimiz ay 700 
sayfalık bir rapor yayınladı. 
Bu rapor 40 ülke, 133 yazar ve 
6000'den fazla bilimsel araştır-
ma ışığında yazıldı ve ulaşı-
lan bilgiler 1000 bilim adamı 
tarafından teyit edildi. Peki 
ne yazıyor bu raporda ve bu 
kadar çalışma neden yapıldı? 

Felaketler kapıda
Raporda 2030 yılına kadar 

1.5 santigrat derecelik bir 
global sıcaklık yaşanacağı 
anlatılıyor. Bu artışın kulağa 
çok yüksek gelmediği aşikar. 

Ancak raporda dünya toplum-
larının daha düşük bir küresel 
ısınma hedefini karşılamak 
için enerji tüketimi, inşaat 
ve seyahat alanlarında "eşi 
benzeri görülmemiş" adımları 
atması gerektiği aksi takdirde 
küresel ısınma kaynaklı sıcak 
hava dalgaları, sele neden olan 
kasırgalar, bazı bölgelerde kıt-
lık ve türlerin neslinin tüken-
mesi gibi risklerle daha fazla 
karşı karşıya kalacağı uyarısı 
yapıldı. 

Artış 1,5 dereceden 
fazla olursa ne ola-
cak?

Raporu yayınlayan örgüt 
bu artışın artık önüne geçile-
meyeceğini ancak en azından 
1.5 santigratlık artışla sınırlan-
dırılmasının önemini vurgula-
dı. Çünkü 1.5 santigrat derece-
lik bir küresel ısınmada, Arktik 
Okyanusu'nun yaz aylarında 
buzsuz olma ihtimali 100 yılda 
birken, 2 santigrat derecelik bir 
küresel ısınmada bu durum 10 
yılda en az bir kere gerçekleşe-

cek. Mercan resifleri 1.5 san-
tigrat derecelik bir küresel 
ısınmada yüzde 70-90 kadar 
azalırken, 2 2 santigrat dere-
cede resiflerin hemen hemen 
tamamı yok olacak. 

Son 138 yılın en sıcak 18 
yılın 17'sinin 2001'den sonra 
yaşandığı günümüzde bile or-
talama sıcaklık sadece 1 derece 
artmıştı. Önlem alınmadan bu 
şekilde devam edilirse bu yüz-
yılın sonuna varamadan orta-
lama sıcaklık artışı 3 santigrat 
dereceyi geçecek ve kutuptaki 
buzlar eriyecek, zaten yüksel-
mekte olan deniz seviyesi daha 
da yükselecek pek çok kent 
sular altında kalacak. 

Zaman kazanabiliriz
Raporda küresel ısınmayı 

1.5 santigrat derecenin altında 
tutma hedefinin 2 santigrat 
derece hedefine göre 2100 yılı 
itibarıyla küresel deniz seviye-
si yükselme oranını 0.1 metre 
azaltacağı belirtildi. Bunun da 
selleri azaltacağı ve kıyı böl-
geleri, adalar ve ırmak delta-

larında yaşayan kişilere iklim 
değişikliğine uyum sağlama 
konusunda zaman kazandıra-
cağı vurgulandı.

Hükümetlerin tavrı 
çok önemli

Birleşmiş Milletler Hükü-
metlerarası İklim Değişikliği 
Paneli'nden bilim adamları 
üzerlerine düşen görevi yerine 
getirdiklerini ve insanlığı uyar-
dıklarını belirttiler. Bu konuda 

ey-
leme geçme-

nin artık hükümetlerin 
sorumluluğu olduğunu açık-
ladılar. İnsanlığı bu korkutucu 
sona mahkum etmemek için 
hükümetlerin politik adımlar 
atması gerekiyor. Özellikle de 
dünyayı en çok kirleten Çin ve 
Amerika gibi kalabalık nüfuslu 
ülkeler harekete geçmeli. Ra-
pora göre 1.5 santigrat derece 
hedefini tutturmak için 2016-
2035 yılları arasında enerji 
sitemlerinde 'yıllık ortalama 
2.4 trilyon dolar (dünyanın 
gayri safi milli hasılasının 
yüzde 2.5'i) yatırım yapılması' 

gerekiyor.
Sadece ülkeler değil 

bireyler olarak da küçük 
tasarruflarla küresel 
ısınmanın engellenme-
si için katkıda bulu-
nabiliriz. Evimizdeki 
enerji kaynaklarını 
akılcı şekilde kul-
lanmalıyız. Yakında 
küresel ısınma de-
nildiğinde sadece 

evsiz kutup ayısı görselleri 
değil sularla kaplı şehirlerde 
can pazarı yaşayan insan gör-
selleri de göreceğimizi aklımız-
dan çıkarmayalım.  
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Geçen yıl 10 KASIM için yazdığım 
köşe yazımı kuantum fiziğiyle 
bağdaştırmış, “kuantum fiziğine 

göre hiçbir şeyin vardan yok, yoktan 
var edilemediğini, bedenin toprağa 
dönüştüğü yerde ruhun enerji ola-
rak varlığını sürdürdüğünü” yazmış, 
“ATATÜRK ölmedi, yüreğimde yaşıyor; 
Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor.” 
sözlerinin önemine değinmiş, tüm dün-
yanın bildiği onur mücadelesini bizlere 
kazandırmış Ata’mızın ölmediğini, 
yüreklerde gönüllerde yaşadığını dile 
getirmiştim.   

Atatürk’ün dünya liderleri arasında-
ki yeri malum!!! Öyle bir lider ki gelmiş 
geçmiş tüm liderlere ışık olmuş. Onu 
anlamak ve verdiği öğretilerin şu an 
için bile önemini anlayabilmek müm-
kün değil. Gerçekte verdiği mesajlara 
bakıldığında gelecek nesiller için bile 
öngörüsü olduğu, cümlelerinin altında 
yatan mesajlarının kapsamını anlaya-
bilmek için defalarca okuyup üzerinde 
düşünmek gerektiğini anlıyor insan.      

Bu kadar değerli ve bilgili bir insana 
duyulan sevginin ve dolayısıyla özle-
min, tabulaştırma olduğunu düşünen 
insanlar var ne yazık ki. Belki de doğru-
dur. Onu ve öğretilerini anlamadan ve 
üzerinde düşünmeden, bir tek yaptığı 
kahramanlıklarla adını anmanın tabu-
laştırmak olduğunu kabul edebilirim.

Enerjisel boyutta bu günlerde çok 
gündemde olan bir konu var. Seslerin, 
düşüncelerin ve kelimelerin altında 
yatan iyileştirme gücü ve çekim yasası. 
ATATÜRK’ün cümlelerini ve hayata 
geçirdiklerini bu bağlamda anlama-
ya çalıştığımızda verdiği mesajların 
olumlama gücünü görebiliriz. Onun bu 
gücünün ileriki medeniyetler için de 
önderlik ettiğini, barış gönüllüsü olan, 
kendini insanlığa adayan, sevginin gü-
cüyle yola çıkan, değerli bir ENERJİSEL 
VARLIK olduğunu algılayabiliriz.

Bugün “NE MUTLU TÜRKÜM Dİ-
YENE” diyerek sesini duyuran bu güzel 
varlığa ben de seslenmek istiyorum… 
Ne mutlu bu topraklarda yaşayan, 
gönüllerimizde sevginin gücünü hisset-
tiren Atamızın varlığına tanıklık ettik. 
Ne mutlu onun ilkelerini ve düşüncele-
rini öğrendik. Ne mutlu ki bize verdiği 
görevle Cumhuriyeti gelecek nesillere 
taşımak ve varlığını daim kılmak göre-
vini üstlendik.

SEVGİNİN GÜCÜNÜ 
ATAMIZLA HİSSETTİK
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Merhaba sevgili Ben Haber 
okurları; Kilo vermek, 
incelmek, yağ yakmak 

dediğimizde pek çoğumuzun he-
yecanla karşıladığı, 'hayır' diyeme-
yeceği bir kavramı konu edinmiş 
oluruz.

Aslına bakarsanız pek çoğumuz 
da zaman zaman ya kendimize 
özgü ya da bir uzman danışman-
lığında zayıflama diyetleri veya 
programları denemiş, uygula-
mışızdır. Başarılı olduğumuz da 
olmuştur, sonuç alamadığımız da.

Pek çoğumuz diyet dendiğinde 
birçok genel kuralı ezbere bilir. 

Mesela ara öğünleri, 2,5 litre su 
içmeyi, bir öğün sebze yiyip, bir 
öğün ızgara et tüketmeyi, ekmek 
ve tatlıyı kesmeyi, kuru kayısı 
taşımayı... Ama bu bilinen en genel 
kurallarla zayıflama sisteminden 
de çok sıkılmış ve yenilikleri me-
rak ediyor olabiliriz.

Eğer siz de sıkıldıysanız en 
yeni, bilimsel, özü sağlık olan, 
standartlardan farklı, yepyeni, 
kişiye özel zayıflatan metodlar ile 
tanışmanızın zamanı gelmiş de-
mektir. Bu yeni yaklaşımları sizler 
de deneyerek, kişiye özel yepyeni 
diyet modelleri keşfetmiş ve yağ 

kaybı hatta kas kazanımı ile sonuç-
lanmış güzel ve farklı bir zayıfla-
ma diyeti uygulamış olabilirsiniz.

Rutin diyet programlarına 
farklılık getiren ağız içinden alınan 
doku kültürü ile DNA şifrenizin 
çözüldüğü, sizin bedeninize en 
uygun olan ve hiç uygun olmayan 
besinlerin tespit edilip, beslenme 
programından uzaklaştırılması 
ile kişiye özel olarak planlanmış 
diyet metodudur. Az kilo problemi 
olup özellikle hazımsızlık, şişkin-
lik, migren, eklem ağrısı, halsizlik 
ve defekasyon sorunları olan ve 
ailesinde kronik dejeneratif hasta-
lıklara yatkınlığı olan kişiler için 
uygundur.

İÇERİĞİ PROTEİNCE 
ZENGİNLEŞTİRİLİP ÖZEL 
ÜRETİM HAZIR PAKET 
GIDALAR

Bu yöntem dünyada çok yaygın 
ülkemizde yaklaşık iki yıldır aktif 
kullanılan sizin tıbbi analiz ve 
değerlendirmelerinizden sonra sa-
dece uzman kontrolünde şahsınıza 
sipariş edilen protein içeriği eşit 
hale getirilmiş çorbadan makarna-
ya hatta tatlıya kadar özel formülle 
üretilmiş gıdaların günlük planda 
yenildiği diyet modelidir. Normal 
diyetlere kıyasla daha çok yağ 
yakımının yanısıra kas kazanımı 
sağlayabilen şeker, kolesterol soru-
nu dahil pek çok sağlık sorununda 
bile uzman eşliğinde kişiye özel 

uyarlanarak yapılan diyet tekniği-
dir. Ürünler sizin için özel sipariş 
edilir.Protein kısıtlanması yapılmış 
hastalar hariç pek çok metabo-
lizmaya uygun yeni bir alternatif 
yöntemdir. Ürünlerin hazır geliyor 
olması diyette bulamama yapama-
ma sorununu ortadan kaldırır.

ALKALİ SIVILAR VE 
SIVI DETOKS KÜRLERİ

Bu yöntem özel hazırlanmış 
ALKALİ sebze, meyve ve besin 
karışımlarıyla hazırlanmış, haftada 
iki veya maksimum üç gün süreyle 
uygulanan katı beslenmeye ara 
verilen kilo vermeyi ayrıca detoks-
la karaciğer ve bağırsak sistemini 
arındırmayı hedefleyen diyet 
metodudur.Sağlık sorunu olmayan 
ve kilo fazlası 2 ile 4 kilo ile sınırlı 
kişiler için geçerlidir.

HAFTALIK 
ELEMİNASYON METODU

Her hafta bir gıda grubunun 
uzaklaştırılmasına dayanan, yapımı 
kolay yeni diyet metodudur. Gluten 
Laktoz et ve ürünleri meyve ve en 
son çiğ ve pişmiş sebzenin sistemden 
elemine edildiği yöntemdir.Gelişme 
dönemi dışında ve herhangi bir has-
talık bulgusu yok ise yapılan haftalık 
uygulanan yeni yaklaşımlardan 
biridir. Tüm bu yöntemlerse sadece 
uzman eşliğinde uygulanmalıdır. 
Öncesi veya sırasında kan tahlili 
mutlaka yapılmalıdır. 
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ZAYIFLAMADA 
KİŞİYE ÖZGÜ DÖNEM

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Hygge, lagom ve 
lykke... İskandi-
nav yarımada-
sının mutluğuk 
formülü işte bu 
üç kelime ve o 
kelimelerin 
ardında yatan 
felsefik düşünce-
lerde saklı.

Mutluluk insanoğ-
lunun varlığının 
başlangıcından beri 

peşinden koştuğu bir kavram. 
Peki mutluluğu nasıl yakala-
yabiliriz? Bu soru dünyadaki 
bütün insanların kafasını 
yoruyor. Öyle ki mutluluğu 
bulmak için bir çok felsefe 
ortaya çıktı. Özellikle refah 
düzeyi yüksek mutlu insanla-
rın yaşadığı İskandinavya'da 
ortaya çıkan mutluluk felse-
feleri tüm dünyayı sardı. Ki-
tapçıların vitrinlerinde Hygge, 
Lykke, Lagom kavramları son 
zamanlarda mutlaka karşı-
nıza çıkmıştır. Peki nedir bu 
İskandinav mutluluk sırları? 
Ben Haber olarak sizler için 
araştırdık.

Hygge nedir?
Hygge'nin net bir tanımı 

Danca'da bile bulunmuyor. 
Türkçe'ye rahatlık ve sami-
miyet gibi çevrilse de tam 
olarak bu kavramı karşıladığı 
söylenemiyor. Hygge'nin 
Kopenhag’ta kurulan Mutlu-
luk Araştırmaları Merkezi'nin 
duvarında da asılı olan bir 
manifestosu var. Bu mani-
festoya göre hygge kültürü 7 
felsefeden oluşuyor: Atmosfer, 
anda kalmak, küçük keyifler, 
eşitlik, minnettarlık, uyum, 

rahatlık, ateşkes, birliktelik, 
sığınak.

 Hygge, konfor ve rahatlık 
üzerine kurulu bir trend. Kü-
çük şeylerden mutlu olmayı 
hedeflerken ev dekorasyonun-
da yumuşacık battaniyeler, 
minderler, mumlar, kilimler 
gibi objelerle sıcaklık hissini 
artırmaya odaklanıyor. Bu 
felsefenin temeli sadelik ve 
doğallıktır. Yaşam alanı ola-

bildiğince sade olmalı. Hu-
zurlu bir yaşam için eskiyen 
kıyafetlerinizi ve eşyalarınızı 
bağışlamanız veya atmanız 
gerekir.Aynı sadeliği beslenme 
konusunda da uygulamanız 
gerekiyor. İşlenmemiş, az 
yağlı veya yağsız, tamamen 
organik ürünler tercih ediliyor. 
Ancak konu tatlılara gelince 
sadelik olayı biraz olsun kulak 
arkası yapılabiliyor. Tatlılar, 

çikolatalar ve kurabiyeler bu 
felsefenin en önemli parçası. 
Hgyye'de aile ve arkadaşlarla 
vakit geçirmek çok önemli. 
Ayrıca ‘anı yaşamak’ da bu 
kültürün başlıca sloganı. 

Lykke nedir?
Danca'da “mutluluk, iyi 

şans” anlamlarına gelen “lyk-
ke” genel olarak yaşamın her 
alanını kapsayan bir kavram. 

Ly-
kke etkisiyle 

hazırlanan tasarımlar ise bir 
evin tüm unsurlarının uyum-
la bir araya gelerek içinde 
yaşayanları mutlu etmesini 
hedefliyor. Lykke, hyyge ile 
benzerlikler gösterse de evle 
ilgili yaklaşımları farklı. Lykke 
evlerde sadelik ve doğallığın 
getirdiği tatmin olma duy-
gusu üzerinde yoğunlaşıyor. 
Lykke tarzı iç mekanlarda 
ahşap, taş, seramik gibi doğal 
malzemelere ağırlık verili-
yor. Bunun yanında 
lykke şömine, bahçe 
ve doğal havuzların 
evlerdeki serotonin 
artırıcı etkilerinden 
faydalanıyor. Bu yak-
laşımda ev, psikolojik 
ve sosyal ihtiyaçları 
da karşılayabilen bir 
yaşam alanı konu-

munda.

Lagom nedir?
İsveç konsepti lagom, 

kelime anlamı olarak “ne 
çok fazla ne de çok az” 
diyerek dengeli bir yaşam 
sürme felsefesini ortaya 
koyuyor. İhtiyaç duydu-
ğundan fazlasını tüketme 
ama sevdiğin şeylerden 
de kendini mahrum 

etme yani tam kararında ol 
düşüncesiyle yola çıkıyor. Bu 
mutluluk akımında, yaşamı 
yeşil yaşamak yani sürdürü-
lebilir yaşamak da son derece 
önemli. Su ve enerji harcama-
ları ile gıda tüketimini ihtiyaç 
doğrultusunda yapmamız 
gerektiğine vurgu yapıyor. 
Sürdürülebilirlik, İsveçlilerin 
hayatında öyle önemli bir 
konu ki, ülkenin Uluslar arası 
mobilya üreticisi bile sürdürü-
lebilir parçalara yoğunlaşmış 
durumda.

MUTLULUĞUN TARİFİNİ 
VİKİNGLERDEN ALIN!

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com
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10 Kasım dendi-
ğinde aklımıza ne 
gelir? Siren sesleri, 

araçlarından inip kor-
naya basan sürücüler, 
balkonlarında saygı 
duruşunda bulunan 
insanlar, belki de 
hep yerinde oldu-
ğunu bilsek de 
batan bir güneşin 
verdiği hüzün... 
Tabii bununla bir-
likte bir de nahoş 

tartışmalar var. Ata-
türk'e, hatta Türk'e 
olan öfkesini 10 
Kasım'daki anmalar 
üstünden dışa vuran 
bir güruh... O halde 
tarihte bir yolculuk 
yapalım ve Demok-
rat Parti döneminde-
ki Atatürk algısı ile 
layıkıyla yapılan 10 
Kasım anmalarına 
şöyle bir bakalım;

Tek parti dönemi-
nin sona ermesi ve 
seçimleri Demokrat 
Parti'nin kazanma-
sıyla birlikte parti 
içindeki Atatürk algı-

sı olumlu ve olumsuz örnek-
leri bir arada barındırır. Öyle 
ki Demokrat Parti döneminde 
Atatürk algısı kişilere göre 
değişken bir yapı gösterir.

Örneğin Demokrat Par-
ti'nin programında Atatürk'e 

hiç yer verilmediği, 1950 ve 
sonraki seçimlerdeki Demok-
rat Parti tarafından kurulan 
hükümetlerin, hükümet prog-
ramlarında Atatürk'ü anma-
dığı görülür. Hatta DP Konya 
Kongresi'nde fes, çarşaf ve 
Arap harflerinin geri getiril-
mesi istenir. Bununla birlikte 
Atatürk'ün vefatından sonra 
paralarda ve devlet daire-
lerinde İnönü'nün resminin 
bulunması da DP döneminde 
iptal edilmiş ve hem parada 
hem de devlet dairelerinde 
Atatürk'ün resminin olacağına 
yönelik Bakanlar Kurulu tara-
fından karar alınır. Çankaya 
Köşkü'nde Atatürk'ün kaldığı 
kısım ve Atatürk'ün Etnoğraf-
ya Müzesi'ndeki geçici kabri 
ziyaretçi kabul etmeye başlar. 
Dini irticaya alet eden Sebilür-
reşad ve Büyük Doğu gibi der-
gilere soruşturma açılır. Yine 
de cesaret aldığı yerler şaibeli 
bazı kimselerin bu dönemde 
çeşitli şehirlerde Atatürk büst-
lerine saldırdığı da kayıtlara 
geçmiştir. Hatta son yıllarda 
çok konuşulan Atatürk'ü Ko-
ruma Kanunu da bu saldırılar 
üzerine Adnan Menderes'in 
önderlik ettiği Demokrat Parti 
tarafından çıkarılır.

10 Kasım anmaları 
nasıl yapılırdı?

1950'de iktidara gelen 
Demokrat Parti'nin askeri 

darbeye kadar sü-
ren döneminde ilk 
anma oldukça dik-
kat çekicidir. Milli 
yas ile birlikte tüm 
eğlence yerleri ve 
tiyatrolar kapalıdır. İstanbul 
ve Ankara radyoları yalnızca 
Atatürk'ün sesini dinletir. Ga-
zetelerin tamamına yakının-
daki haber ve köşe yazılarında 
duyulan acı hakimdir. Tüm 
illerde düzenlenen törenlerde 
Atatürk anılır, ancak İsmet 
İnönü tarafından gönderilen 
anma metnine resmi törenler-
de yer verilmez. Hatta İsmet 
İnönü'nün Atatürk'ün kabrine 
gidişi sırasında birkaç kez 
yapılan tezahüratlar, iktidara 
yakın bir gazete tarafından şu 
ifadelerle eleştirilir; 

“Atatürk’ün ölümünün 
12. yıl dönümü münasebetiy-
le şehrimizde yapılan ihtifal 
merasiminde C.H.P Başkanı 
İnönü’ye karşı vaki tezahü-
rat umumi efkarca mürettep 
bir nümayiş telakki edilerek 
üzüntü ile müşahede edilmiş-
tir. Bu mahfiller milli matem 
günümüzün hasis particilik 
menfaatlerine alet edilerek 
alkış toplanılmasından esefle 
bahsetmektedirler. Filhakika 
C.H.P. Genel Başkanı, taraf-
tarlarınca hazırlanmış bu 
nümayişi önlemek istememiş 
bilakis önlerine katılmak ve te-
bessümle karşılamak suretiyle 

hazin merasimin bir bayram 
manzarası arz etmesine sebe-
biyet vermiştir…”

Anıtkabir inşaatı
Demokrat Parti'nin en çok 

önem verdiği konular biri de 
Anıtkabir inşaatının bir an 
önce tamamlanmasıdır. Nor-
malde 1954 yılında bitirilmesi 
planlanan alanın 2 yıl erken 
bitmesi için İstanbul Üniversi-
tesi'nin profesörlerinden olu-
şan bir heyet başkanlığında, 
çeşitli plan değişiklikleri ger-
çekleştirilir. Yer alacak heykel 
ve rölyeflerin belirlenmesi için 
yarışma düzenlenir. Anıtkabir 
etrafına dikilmek üzere farklı 
ülkelerden fidanlar ve tüm 
şehirlerden toprak istenir. Ni-
hayetinde de 10 Kasım 1953'te 
Atatürk'ün naaşı, neredeyse 
tüm Ankara'nın katılımıyla 
ebedi istirahatgahına taşınır. 
Öyle ki tören alayı dahi 1,5 ki-
lometrelik bir uzunluğa erişir. 
Aynı gün Anıtkabir'in ziyaret-
çi sayısı da 70 bini bulur.

Uzun lafın kısasına gelmek 
gerekirse;

Dün de bugün de Atatürk’e 
karşıt olanlar olacak. Lakin 
yüreklerden silmeye kimsenin 
gücü yetmeyecek.

10 KASIM'A BİR DE 
1950'LERDEN BAKIN

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, vefatından 14 yıl sonra 
Demokrat Parti döneminde tamamlanır. İşte o yıllar ve anma törenleri;

1950'LERDEN BAKIN1950'LERDEN BAKIN
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, vefatından 14 yıl sonra 

Demokrat Parti döneminde tamamlanır. İşte o yıllar ve anma törenleri;
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, vefatından 14 yıl sonra 

Demokrat Parti döneminde tamamlanır. İşte o yıllar ve anma törenleri;
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, vefatından 14 yıl sonra 
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