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EKONOMI PARCALI BULUTLU
2018’de dövizde yaşanan dalgalanmanın iç piyasaya ve ihracata olan etkileri, kendini 

2019’da gösterebilir. İş dünyası ayağını yorganına göre uzatmakta hemfikir...
“ACİL ÖNLEM ALINMALI” 
TÜRKİYE için 2019 beklentilerinin düşük 
olması iş dünyasında keyifleri kaçırdı. 
Kanaat önderleri yeni yılda bir önceki yıl 
yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için 
gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.  

“GELİŞİM İÇİN 4.0 ŞART!”
EKONOMİK sıkıntılara karşı teknoloji 
ve Ar-Ge’nin önemine dikkat çeken iş 
çevreleri, yeni yılda oyunu kuralına göre 
oynamak istiyor. Bunun da yolu sanayide 
de, tarımda da 4.0’dan geçiyor. 

SAYFA 11’DE

MODA 
dendiğinde akla 
gelen ilk isim-
lerden olan 
Hakan Akka-
ya, giyimden, 
İzmir’e ka-
dar çarpıcı 
açıklamalar 
yaparken, 
yılbaşı tü-
yolarını 
da ihmal 
etmedi.  
2’DE 

NARLIDE-
RE Belediyesi, 
ilçede büyük 
bir sorumluluk 

alarak yürüt-
tüğü kentsel 

dönüşüm çalış-
malarında mutlu 
sona çok yakın. 

Başkan Batur ve 
ekibinin yoğun mesaisi 
büyük takdir gördü 8’DE 

Yerel Seçime 3 Ay Kala, Partiler Nihai Kararlarını Verecek!

HEDEF TULUM ÇIKARMAK!
CHP İYİ Parti arasındaki Millet İttifakı, 
31 Mart öncesi çıtayı yükseğe çaktı. Her 
iki partinin il başkanı da ittifakın gücüyle 
İzmir’in tüm ilçelerinde başarılı olacakla-
rına inanıyor.

SURLARDA GEDİK AÇILIR MI?
AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur 
İttifakı, 2014’teki kırsal başarısı sonrasında 
bu kez gözünü metropole dikti. Başta kentin 
en büyük ilçesi Karabağlar olmak üzere 
merkezdeki ilçeler için, çalışmalar kazanabi-
lecek aday çıkarmaya yoğunlaştı. 6 ve 7’DE

İZMİR’DE,  herkes Büyükşehir 
adayının kim olacağını 
konuşuyor. Buna karşın 
CHP’nin önündeki esas 
tehlikeyse metropol 
ilçelerin durumu.

YENİ yıla gi-
rerken en büyük 

dileğimiz yine 
sağlık. Hemen 

ardından 
huzur ve 

mutluluk 
geliyor. O 

hal-
de 
iyi 

yıllar! 
12’DE 

NARLIDE-

bir sorumluluk 
alarak yürüt-

tüğü kentsel 
dönüşüm çalış-
malarında mutlu 

MUTLU BİR YIL
GEÇİRMENİZ

DİLEĞİYLE MODA 
dendiğinde akla 
gelen ilk isim-
lerden olan 
Hakan Akka-
ya, giyimden, 
İzmir’e ka-
dar çarpıcı 
açıklamalar 
yaparken, 
yılbaşı tü-
yolarını 
da ihmal 
etmedi.  
2’DE

Hakan Akkaya’dan yılbaşı 
için hanımlara eşsiz tüyolar 
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MUTLU BİR YIL
GEÇİRMENİZ
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YILBAŞININ klasik 
rengi kırmızı, bu yıl meta-
bolizmamıza da damgası-

nı vurmaya hazır! 14’TE 

METABOLİZMAYA
KIRMIZI DAMGA!
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ICIN CARPISACAK
31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde İzmir’in önemi büyük. Bu değerin 

farkında olan partiler de kentte başarılı olmanın formülleri üzerinde çalışıyor.farkında olan partiler de kentte başarılı olmanın formülleri üzerinde çalışıyor.

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

CHP’NİN İŞİ BU KEZ ZOR

Oda Başkanlarına Göre Yeni Yılda Yağmur da Var Güneş de

2018 merkezin yılı Kışın misafirliği
80’LERDE başlayan devlet 
borçlanması da, son 10 yılda-
ki özel sektör borçlanması da 
zirve yaptı.
İ. Attila Acar yazdı 8’de

GÜNEŞ 1 Ocak’ta yeniden 
doğar. Yeni başlangıçlar 
için güzel bir fırsattır yeni 
doğan güneş...
Zuhal Koçkar 14’te

NAYLON poşetlerin ücretli olması 
birçoğumuzun pek hoşuna gitmedi. 
Buna karşın doğamızı koruyabilmek 
ve gelecek nesillere aktarabilmek için 
arınmamız şart! 12’DE 

POŞETLERDE YENİ
DÖNEM BAŞLIYOR

EROL YARAŞ SAYFA 3’TEEROL YARAŞ SAYFA 3’TEEROL YARAŞ SAYFA 3’TEEROL YARAŞ SAYFA 3’TEEROL YARAŞ SAYFA 3’TE

PARTİLİ GENÇLER 
FIRSAT BEKLİYOR

HER seçim-
de partilerinin 
yükünü çeken 
gençlik kolları, 
artık sandığın 
meyvesini de 
paylaşmak isti-
yor.  5’TE

İZMİR’DE
FASIL

FURYASI

İZMİR eğlence 
hayatı son yıllarda 
önemli bir dönü-
şüm geçiriyor. Ne-
redeyse her semtte 
açılan ve neo fasıl 
olarak adlandırılan 
müziklerle müşte-
rilerini cezbetmeye 
çalışan mekanların 
sayısında adeta 
patlama yaşandı 
15’TE 

NARLIDE-
RE Belediyesi, 
ilçede büyük 
bir sorumluluk 

alarak yürüt-
tüğü kentsel 

dönüşüm çalış-
malarında mutlu 
sona çok yakın. 

Başkan Batur ve 
ekibinin yoğun mesaisi 
büyük takdir gördü 

Güçlü hizmet
güçlü belediye! ITTIFAKLAR IZMIR

ICIN CARPISACAKICIN CARPISACAKICIN CARPISACAK
31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde İzmir’in önemi büyük. Bu değerin 

Türk bilim insanları
kansere savaş açtı

ÇAĞIMIZIN amansız hastalığı 
kansere karşı tıp dünyası her geçen 
gün yeni mevziler kazanıyor. Türk 
bilim insanlarının yaptığı çalışmalar 
bu mücadelede dikkat çekiyor. 13’TE 

Burun kıvrılan ritüeller
felsefeye büründü

KİMİLERİNCE’Kocakarı ilacı’ 
olarak dahi nitelendirilen yüzlerce 
yıllık ritüeller bugünlerde farklı 
bir yolla yeniden revaçta. 12’DE 

2019’A 
SEVGİYLE GİRİN

DAHA çok sev-
gi, merhamet, 
şevkat bizimle 
olsun... Yelda 
Çetiner 15’TE

Kentsel dönüşümde
Narlıdere farkı

Abdül Batur

KONAK Belediyesi, hizmetten 
sanata, spordan tarihe kadar birçok 
alanda yatırımlarını sürdürüyor. Baş-
kan Pekdaş, “Borçsuz bir belediyeyiz, 
aralıksız çalışıyoruz.” dedi. 4’TE 

Adife
Teryaki

İskender 
İnce

E. Kadir 
İnan

Orçun 
Çeken

Ozan 
Uyan

Hüsmen 
Kırkpınar

Veysel 
Şahin

Deniz 
Yücel

Aydın 
Şengül
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ben her zaman siyahçıyım. 
� Türkiye'deki sanatçılar ara-

sında yurtdışındaki markalardan 
giyinme modası başladı. Siz nasıl 

buluyorsunuz?
Herkes istediğini giymek-

te özgür. Ama beğeniyor 
muyum işte o konuda 
bir şey söyleyemem. 
Maalesef dünyada artık 
o kadar belirgin mar-
kaları, belirgin logolu 
kıyafetleri Avrupa'da 
ve Amerika'da insan-
lar tercih etmiyorlar. 
Daha çok Orta Doğu 

tercih ediyor. Dünyada 
genç tasarımcılara insan-

lar ağırlık veriyorlar, aynı 
paralara adını hiç duymadı-
ğınız yeni tasarımcılar var. 
Çünkü kimse herkeste olanı 
giymek istemiyor. 

� Peki Türkiye'ye geç 
gelmiş bir moda akımı mı?

Hayır Türkiye'de de genç 
tasarımcıları tercih edenler 

var. Şimdi İstanbulluları ayrı tutmak 
lazım. Dünyada da böyle New York başka 
bir şey Washington başka bir şey. Burada 
da böyle İstanbul başka bir şey Türkiye 
başka bir şey. Biraz daha zamanı var. Bir 
kere genç tasarımcılara Türkiye'nin her 
yerinden internet dışında ulaşmak müm-
kün değil.

� Leopar, timsah ve zebra desenler bu 
sene çok moda. Sizce Türk kadını doğru 
kullanıyor mu?

Şimdi herkes çılgınca stil ikonu oldu-
ğu için, herkesin yaratıcılığı diğerinin üs-
tüne geçiyor. O yüzden de isteyen istediği 
gibi kullansın. 

� Genç tasarımcılara desteklerinizden 
bahsedelim biraz da...

Her sene en az 10 öğrenci oluyor 
atölyemde. Şimdi Amerika'da bir şeyler 
yapmaya başlıyorum. 5 tasarımcıyı New 
York'a götüreceğim. Onlara pazarlama-
yı öğretip, Amerika pazarına sokuyor 
olacağız. Bu proje Ticaret Bakanlığı ile 
birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük bir 
proje olacak. 

� Bu sene çok moda olan ama sizin 
hiç beğenmediğiniz şey nedir?

Benim dışım-
da hiçbir şeyi 
beğenmiyorum.

� İstanbul 
aşığı olduğunuzu 
söyleyebiliriz 
herhalde...

Evet öyleyim, 
ama Urla'yı da 
çok seviyorum.

� Yaz ayların-
da Çeşme'de ya 
da popüler olan 
tatil beldelerinde 
sizi göremiyoruz.

Çeşme'ye 
kalabalık olduğu 
için çok gelmiyo-
rum, yazın tatil 
zamanlarımı Urla 
veya Seferihi-
sar'da geçiriyo-
rum.
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ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.ozen@kanalben.com

'İZMİRLİ KIZLAR TAHTI KAPTIRDI'
ben her zaman siyahçıyım. 

� Türkiye'deki sanatçılar ara-
sında yurtdışındaki markalardan 
giyinme modası başladı. Siz nasıl 

buluyorsunuz?
Herkes istediğini giymek-

te özgür. Ama beğeniyor 
muyum işte o konuda 
bir şey söyleyemem. 
Maalesef dünyada artık 
o kadar belirgin mar-
kaları, belirgin logolu 
kıyafetleri Avrupa'da 
ve Amerika'da insan-
lar tercih etmiyorlar. 
Daha çok Orta Doğu 

tercih ediyor. Dünyada 
genç tasarımcılara insan-

lar ağırlık veriyorlar, aynı 
paralara adını hiç duymadı-
ğınız yeni tasarımcılar var. 
Çünkü kimse herkeste olanı 
giymek istemiyor. 

� Peki Türkiye'ye geç 
gelmiş bir moda akımı mı?

Hayır Türkiye'de de genç 
tasarımcıları tercih edenler 

var. Şimdi İstanbulluları ayrı tutmak 
lazım. Dünyada da böyle New York başka 
bir şey Washington başka bir şey. Burada 
da böyle İstanbul başka bir şey Türkiye 
başka bir şey. Biraz daha zamanı var. Bir 
kere genç tasarımcılara Türkiye'nin her 
yerinden internet dışında ulaşmak müm-
kün değil.

� Leopar, timsah ve zebra desenler bu 
sene çok moda. Sizce Türk kadını doğru 
kullanıyor mu?

Şimdi herkes çılgınca stil ikonu oldu-
ğu için, herkesin yaratıcılığı diğerinin üs-
tüne geçiyor. O yüzden de isteyen istediği 
gibi kullansın. 

� Genç tasarımcılara desteklerinizden 
bahsedelim biraz da...

Her sene en az 10 öğrenci oluyor 
atölyemde. Şimdi Amerika'da bir şeyler 
yapmaya başlıyorum. 5 tasarımcıyı New 
York'a götüreceğim. Onlara pazarlama-
yı öğretip, Amerika pazarına sokuyor 
olacağız. Bu proje Ticaret Bakanlığı ile 
birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük bir 
proje olacak. 

� Bu sene çok moda olan ama sizin 
hiç beğenmediğiniz şey nedir?

'İZMİRLİ KIZLAR TAHTI KAPTIRDI'

Ona siyah renk aşığı ve modanın dahi 
çocuğu deniyor... 

Yaptığı tasarımlarla ve giydirdiği ünlü-
lerle, tarzını ve stilini her zaman ortaya koyan ünlü 
moda tasarımcısı Hakan Akkaya ile moda üzerine 
keyifli bir röportaj gerçeleştirdik.

� Sosyal medyanın etkisiyle modanın değişim 
hızı bir hayli hızlandı. Siz bu noktada kendinizi 
nasıl yeniliyorsunuz?

Sosyal medyanın tüketim hızına karşıyım. 10 
sene öncesine kadar moda 6 ayda bir değişiyordu. 
Bugün dakikada bir değişiyor. Sosyal medyaya 
koyduğunuz her şey eskimiş oluyor. Moda zaten 
hızla değişen bir şeydi şu anda hız ötesi bir duru-
ma geldi. Bunun yanısıra kendi tarzı ve stili olan 
tasarımcılar ve insanları o değişim zaten ilgilen-
dirmiyor. Onlar kendi tarzında devam ediyor. Ben 
de öyleyim her türlü değişikliği yansıtmıyorum. 
Benim markamın bir tarzı var, onu korumaya çalı-
şıyorum. 

� Birlikte çalışmayı sevdiğiniz Türk model kim 
ve neden diye sorsam?

Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy ile çalışmayı sevi-
yorum. İkisi çok eski arkadaşım ve çok disiplinli 
çalışıyorlar. Özellikle Çağla Şıkel ile başka bir ener-
jimiz ve heyecanımız var.

'İzmir o tahtı
kaptırdı’

� İzmirli kadınların gi-
yimlerini nasıl buluyorsunuz?

İzmirli kızlar maalesef eski-
dendi, artık bütün Türkiye kızları 
çok güzel ve çok güzel giyiniyor. 
Eskiden öyle bir İzmir ayrıcalığı 
vardı ama o kalmadı artık. İzmir o 
tahtı kaptırdı. 

Yılbaşı için
renk tavsiyesi

� Yeni yıl yaklaşıyor partilerde şık 
olmak isteyenlere ne önerirsiniz?

Öncelikle dikkat etmeleri gereken 
nokta gittikleri mekana ve okazyona uy-
gun giyinmeleridir. Siz restoran ve kafe 
gibi bir yere giderken tuvalet giyemezsi-
niz, bir otelin balo salonuna giderken de 
jean pantolonla gidemezsiniz. Giyinirken 
her zaman amacına uygun giyinmek la-
zım. Hele ki böyle özel günlerde. Yılbaşın-
da renk olarak da kırmızı coşkusu var. Gold 
rengi de çok yakıştırıyorum yılbaşına ama 

Hakan 
Akkaya Çiğdem 

Özen



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 03

330 Aralık 2018 3

CHP, İZMİR’DE
ZORLANABİLİR!

� CHP'nin İzmir adayının açıklanması beklenenden 
daha geç olacak. Bu durum partiye ve adaya zarar verir 
mi?

Bu durum CHP'nin mevcut tepe 
yönetiminin İzmir'in değerlerinden 
ne kadar uzak olduğunu ve beceriksiz 
olduğunu gösteren bir süreç oldu. Son 
birkaç aya baktığımızda, bu şehirde 
yaşamamış insanlar aday adayı olarak 
ortaya çıktı. Bu kenti kaldıracak bir 
vizyona sahip olmayan Kamil Okyay 
Sındır'ın adı geçmeye başladı. İzmir'den 
milletvekili olup, İzmir'e gelip gelmediği belli olmayan bir 
hanımefendinin ismi ön plana çıkarıldı. Bu isimler bizzat 

Kılıçdaroğlu tarafından İzmir üstünde test edildi. Kentten 
gelen tepkilerle birlikte bunların hiçbirinin olmayacağı an-

laşıldı.  Adalet ve Kalkınma Partisi akıllılık 
yaparak adayını erken açıkladı. Tartışıldı 
ve bu süre bitti. Şimdi ise adayı İzmir'in 
ne kadar kabullenip kabullenmeyeceği 
süresi başladı. Çok planlı bir şekilde Sayın 
Zeybekci İzmir'i gezmeye, İzmirliyle bu-
luşmaya başladı. CHP'deyse aday aday-
larının hepsi kendilerini potansiyel olarak 
koltukta görüyorlar. CHP'yi herkes çok 

iyi tanıyor. Adaylık kime verilirse, diğerleri onun 
aleyhinde konuşacak. Sen bunları bir an önce açıklayıp, 
tartışmaları bitirseydin aday şimdiye yol almış olurdu.

“Kocaoğlu istifa kartını 

bile ortaya koydu”

“İstanbullu gazeteciler 
neden İzmir dışındaki 
illerle ilgilenmedi?”

� Aziz Kocaoğlu'nun Soyer'e yönelik çıkışını 

nasıl görüyorsunuz?
Aziz Bey daha önce Tuncay Özkan ve Tunç 

Soyer'in kırmızı çizgisi olduğunu söyledi ve 

istifa kartını bile ortaya koydu. Bu kadar kritik 

bir ortamda Kocaoğlu'nu kaybetmeyi göze alarak 

Soyer'i aday gösterirseniz, zaten tepkili olan CHP 

örgütünde de işler çok farklı yere gider ve hiç 

umulmadık şekilde Zeybekci seçimi kazanabilir. 

Bu durum AK Parti'nin başarısına değil, CHP'nin 

beceriksizliğine bağlanır.

� İstanbullu gazetecilerin İzmir adayına özel bir 
ilgisi var. Sizce neden?

İzmir ve ilçeleri İstanbullu gazetecilere her za-
man cazip gelmiştir. Çok güzel ahbap çavuş ilişkileri 
kurulmuş ve beklentiler oluşmuştur. O yüzden İstan-
bulluların İzmir'e aday önerme ve hatta belirlemeleri 
gayet doğaldır. O İstanbulluların Adana, Mersin, 
Antalya için herhangi bir yazısını gördünüz mü? 
Antalya da İzmir kadar önemli bir şehir. Keza Adana 
ve Antalya da öyle. Buralara yönelik bir düşünceleri 
oldu mu? Olmadı. Neden İzmir? Çünkü İzmir, çok 
farklı kesimlerin farklı rantlar elde edebileceği bir 
kent. Herkesin burada belirli adamları ve ekipleri 
var. O insanlar bu kentte başkan olursa, bunların da 
beklentileri var. Bu kadar basit.

� AK Parti, Nihat Zeybekci'yi içine sindirdi mi?
AK Parti, sindirse de sindirmese de 
zaten bunu belli eden bir parti değil. 

Orada belli bir siyaset kültürü var 
ve bu kültürün getirdiği bir bütün-
leşme anlayışı var. Bugün AK Par-
ti'den herhangi bir çatlak ses çıkıyor 
mu? “Denizlili bir insanı bize niye 

reva gördünüz?”, “İzmir'den aday 
bulunamaz mıydı?” diyen var 

mı? Belki vardır ve içler-
inde konuşuyorlardır ama 

dışarıya yansıtmıyorlar. 
İşte CHP ve AK Parti ar-
asındaki fark bu.

� AK Parti, Nihat Zeybekci'yi içine sindirdi mi?
AK Parti, sindirse de sindirmese de 
zaten bunu belli eden bir parti değil. 

Orada belli bir siyaset kültürü var 
ve bu kültürün getirdiği bir bütün-
leşme anlayışı var. Bugün AK Par-
ti'den herhangi bir çatlak ses çıkıyor 
mu? “Denizlili bir insanı bize niye 

reva gördünüz?”, “İzmir'den aday 
bulunamaz mıydı?” diyen var 

mı? Belki vardır ve içler-
inde konuşuyorlardır ama 

dışarıya yansıtmıyorlar. 
İşte CHP ve AK Parti ar-

“CHP, İzmir'de kazansa bile...”
� AK Parti, metropolden ilçe kazanırsa, CHP'de 

nasıl yankılanır?
İzmir'de herkes Büyükşehir ile ilgili adaya odak-

lanıyor. Esasında bu şehirde çok önemli ilçelerin el 
değiştirmesi söz konusu ama CHP yönetimi bunu 
algılamıyor. Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir gibi ilçeler 
el değiştirebilir. Aziz Bey tepki koyar da kırsalda 
da değişim olursa Büyükşehir bile zora girer. CHP, 
Büyükşehir'de kazansa bile Meclis dengesi nedeniyle 
rahat edemez. Bir an önce İzmirlinin kabul edebileceği 
adaylar açıklanmazsa İzmir çantada keklik değil.

İYİ Parti'ye 
birkaç ilçe 

teklif edilebilir

� İttifak yapan 
partiler arasında 
sıkıntı olur mu? 
Yoksa süreç sorun-
suz mu götürülür?

Bence parti 
ittifaklarında 
beklentilerden 
daha doğal bir şey 
olamaz. Bir parti 
size rakamsal bir 
destek veriyorsa, 
belli ilçelerde 
kendine yönelik 
çalışma yapılması 
doğaldır. Bana 
göre İYİ Parti'ye de 
İzmir'de birkaç ilçe 
teklif edilecektir.

Asgari ücrette her 
iki taraf da haklı

� Asgari ücret zammını nasıl 
görüyorsunuz?

Gıdadaki anormal fi yat 
artışıyla 1600 lira insanları 
geçindiremez hale gelmişti. 2 
bin lira biraz daha bir nefes 
oldu ama bu artış işverene de 
bir yük getirdi. Bu nedenle 
korkarım ki belli yerlerde işten 
çıkarmalar yaşanabilir. Burada 
işverenin vergi yükü hafi fl etil-
seydi, patronlar da zammı daha 
rahat karşılayabilirdi. Bana 
göre işçi de, işveren de haklıdır.

Aziz 
Kocaoğlu

Nihat 
Zeybekci
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KONAK'TA GÜÇLÜ BELEDİYE
GÜÇLÜ HİZMET!

İzmir'in kalbi olarak adlandırılan Ko-
nak'ta yatırımlar birer birer yükselmeye 
devam ediyor. Gültepe Spor Tesisi, Beş-
tepeler Kapalı Pazaryeri ve Toros Sosyal 
Tesisi, çok kısa zamanda tamamlanarak 
İzmirlilerin hizmetine girecek. Bununla 
birlikte yeni hizmet binası için çalışmalar 
da sürüyor.

Gültepe, spora  
damga vuracak! 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü’nden tahsisi alınan Çınarte-
pe Mahallesi’ndeki bin 900 metrekarelik 
araziye modern ve çok yönlü mimarisiyle 
bölgeye yeni bir soluk getirecek bir spor 
salonu inşa ediliyor. A ve B olmak üzere 
iki bloktan oluşan tesisin A Bloğunda 

32x20 metre boyutlarında bir kapalı alan, 
soyunma odaları ve 300 kişilik tribün yer 
alıyor. B Blokta ise 3 adet bireysel spor ve 
atölye amaçlı kullanılacak salon, 24 araç-
lık otopark, mini halısaha ile 150 kişilik 
açıkhava tribünü ve kafeterya bulunuyor.

Toros'a yeni bir soluk geliyor
Toros Semti’nde 11 bin 500 metrekare 

alanda inşaatı süren Toros Sosyal Tesis 
bölge sakinlerinin daha rahat ve temiz 
olanaklar içinde pazar alışverişini yap-
masını sağlayacak. Sosyal tesiste meslek, 
hobi ve spor kurslarının da verileceği 
merkezler bulunacak. Ayrıca düğün ve 
nişan organizasyonlarına da ev sahipli-
ği yapacak. Kaliteli bir hizmet vermek 
için100 araçlık bir otopark da yer alacak.  

Sineması da olacak...
Beştepeler olarak adlandırılan bölge-

ye hem pazaryeri hem de semt merkezi 
olarak hizmet veren modern bir yapı 
kazandırılıyor. 5 bin 700 metrekarelik alan 
üzerinde inşa edilecek tesiste bir pazarye-
ri, 210 kişilik çok amaçlı bir salon, sanat 
ve meslek edindirme kurslarının verile-
ceği bir semt merkezi ve 60 kişilik açık 
hava sineması olacak. Ayrıca 35 araçlık 
bir kapalı otopark da yine merkezde yer 
alacak.

Yaklaşık 3 bin tescilli yapının bulunduğu 
Konak’ta başlatılan restorasyon çalışmaları 
yeni yapılarla sürüyor. Konak Belediyesi’nin 
mülkiyetini satın aldığı Alanyalı Konağı 
ve Halil Rıfat Paşa Semti’ndeki tarihi İkiz 
Evler’de başlatılan restorasyon çalışmala-
rında sona yaklaşıldı. Büyük bir titizlikle 
süren yenilemeler kısa sürede tamamlanarak 

her iki tarihi yapı da çok yakında İzmirli-
lerin hizmetine açılacak.  Konak Belediyesi 
ayrıca devam eden restorasyon çalışmalarının 
yanında İkiçeşmelik'teki İstiklal İlkokulu'na 
ait bina, Tepecik'te Yunan askerlerinin de 
karakol olarak kullandığı Tarihi Kıllıoğlu 
Hamamı'nı da kente yeniden kazandırmak 
için çalışmalarına başladı.

TARİH YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, gündüz 
nüfusu bir buçuk milyonu aşan ilçedeki çalışma-
larının aralıksız olarak sürdüğünün altını çizdi. 
30 milyon liralık kamulaştırma yapıldığının ve öz 
kaynaklardan 15 milyon TL'lik pay ile mevcut araç 
filosunun tamamen yenilendiğini belirten Pekdaş, 
"İzmir’in kalbi dediğimiz Konak’ın sosyal, kültürel 

ve fiziki gelişimi-
ne katkı koyan 
hizmetlerimizi 
bir bir hayata 
geçiriyoruz. 
İnsan odaklı hiz-
met anlayışımız 
doğrultusunda 
her yaştan ve 
her kesimden 

yurttaşımızın bu hizmetlerden eşit şekilde yarar-
lanmasını sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. 
Büyük bir titizlikle uyguladığımız tasarruf ilkeleri 
sayesinde belediyemizin gelir ve gider tablosunu 
düzene soktuk. Borçsuz bir belediye olmanın guru-
ruyla, güçlenen bütçemiz ile hem hizmet kalitemizi 
artırıyor hem de yatırımlar yapıyoruz.” dedi.

“KONAK İÇİN 

ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ”

SEYİRCİ REKORU 
KIRILIYOR

Bizim Tiyatro ile 
kültür merkezlerindeki 
salonları yerel tiyatro 
topluluklarına açan, 
Çocuklara Cumartesi 
Oyunları adı altında her 
hafta bir çocuk oyunu-
nu minik izleyicileriyle 
buluşturan, Okulda 
Tiyatro Var etkinliğiyle 
de her Çarşamba tiyat-
royu okullara taşıyan 
Konak Belediyesi, şimdi 

de “Tiyatro Konak” 
projesiyle Türkiye’nin 
önemli tiyatro toplu-
lukları ve oyuncularını 
yeni sezonda İzmirlilerle 
buluşturuyor. 

Farklı oyunlara ev 
sahipliği yapan proje 
kapsamında sahnelenen 
tiyatro oyunlarında se-
yirci rekoru kırılıyor. Va-
tandaşlar biletleri günler 
öncesinden tüketiyor.
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31 Mart yerel seçimleri 
öncesi, siyasetin 
merkezinde yer alan 

gençlik kolları başkanları ile, 
seçim sürecini ve gençlerin 
beklentilerini konuştuk...

Türkiye’de gözler 31 
Mart’ta gerçekleşecek olan 
yerel seçimlere çevrildi. Ge-
ride bıraktığımız 24 Haziran 
seçimlerinde siyasi partilerde 
alınan iş birliği kararı yerel 
seçimlerde de uygulanacak.

İzmir, İstanbul ve Anka-
ra'da İYİ Parti, CHP'yi; MHP 
ise AK Parti'yi destekleme ka-
rarı aldı. Alınan bu kararlarla 
beraber, seçim sürecinde çok 
daha hareketli günler yaşan-
maya başladı. 

Yerel seçimlerde kilit rol 
oynayan, genel bir ‘CHP’nin 
kalesi’ algısı yaratılan İz-
mir’de, seçim sürecinde neler 
yaşandığı az buçuk kendini 
belli etse de, işin perde arka-
sında, belki de en temelinde 
gençlerde, bu süreç nasıl 
gözlemleniyor? Gençler, yerel 
yönetimden neler bekliyor? 
Seçim sürecinde ne kadar söz 
sahibiler? 31 Mart’ta az bir 
zaman kala, süreci AK Parti, 
CHP ve İYİ Parti  Gençlik Kol-
ları Başkanları ile konuştuk.

"BELEDİYECİLİKTE 
SONUÇ ÇOK ÖNEMLİ"

İYİ PARTİ GENÇLİK 
KOLLARI BAŞKANI OR-
ÇUN ÇEKEN: İzmir'de bir 
ittifak oldu ve ilçelerde de 
ittifak olup olmayacağı henüz 
belli değil. Bunu ana kademe, 
il yönetimi ve genel merkez 
organize ediyor zaten. Bunun 

organize edildikten sonra 
konuşulmasnı daha doğru 
buluyorum. 

İzmir'deki bütün 
gençlerimize adaylık 
başvurularında,özellikle ücret 
konusunda bizzat destek 
sağlayacağımı söyledim. Bu 
konuda çoğu kişiyi heyecan-
landırdık. Karabağlar'dan 
4, Aliğa'dan 1, Buca'dan 1, 
bunların dışında 2-3 yerden 
daha gençlerimiz meclis üye-
likleri için adaylık başvuruları 
yapmış bulunuyorlar. Kendi 
bütçemizden biraz gençlere 
ayırıp, destek sağlamak isti-
yorum. 

İlçe ilçe herkesin sorunları 
farklı. Ama genel anlamda-
ki sorunlardan bahsedecek 
olursak, İzmir'in alt yapısında 
bir problem olduğunu dü-
şünüyorum. İkinci bir konu, 
Karşıyaka'dan örnek verecek 
olursam, tramvay çok büyük 
iş güvenliği tehlikesi ile karşı 
karşıya. Tramvayın, daha bir 
güvenirliğini arttırmak gere-
kiyor. Sonuç odaklı projeler 
gerekiyor. Belediyecilikte 
sonuç çok önemli. Vatandaşa 

bu değmedikten sonra, bir 
önemi yok.
"İZMİRLİ GENÇLER, 
BU ŞEHRİN 
POTANSİYELİNDEN 
YARARLANAMADI"

AK PARTİ GENÇLİK 
KOLLARI BAŞKANI EYÜP 
KADİR İNAN: Biz İzmir'de 
en güçlü gençlik hareketiyiz.  
İzmir İl Gençlik Kolları, 31 
Mart'a tam teşekküllü hazır. 
Seçim kampanyasında dijital 
ortamda çok önemli. Yerel 
seçimde de bunu da çok etkin 
kullanacağız; sosyal medya 
mitingleri, buluşmaları dü-
zenleyeğiz. Sahada İzmir'in 30 

ilçesine 
hemhal 
olmadı-
ğımız, 
dokun-
madığı-
mız genç 
kalma-
yacak. 
İzmirli 
gençler 

hiçbir zaman bu kentin po-
tansiyelinden yararlanamadı. 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
yerelde iktidar olduğu zaman-
larda, gençlere hiç bir zaman 
bu yönde bir potansiyel su-
nulmadı. İnşallah 31 Mart'tan 
itibaren Nihat Zeybekci ile 
birlikte İzmirli gençler 
kazana-
cak. 

AK 
Parti'nin 
2002'den 
bu yana, 
tüm karar 
mekaniz-
malarında 
gençler 
var. Bugün 
Genel Başkan 
Yardımcı- mız ve 
İzmir Milletvekilimiz Hamza 
Dağ, benden 3 dönem önceki 
gençlik kolları başkanıydı. 
Bunun bir çok örnekleri tüm 
Türkiye'de var. Bu seçimde 
de gençlerin gerek belediye 
meclislerinde, gerek büyükşe-
hir meclisinde, gerek belediye 

başkan adaylıklarında en çok 
yer alan partinin AK Parti 
olduğunu göreceksiniz. 

İzmir, işsizlikte başı çeken 
büyükşehirlerimizden bir 
tanesi. İzmirli gençler, üniver-
siteyi bitirdikten sonra 
bu 

şehirde ne 
yazık ki kalamıyor. Mani-

sa'da, Kocaeli'nde, Konya'da, 
Sakarya'da ve İstanbul'da, be-
lediye imkanlarının el verdiği 
şehirlerde iş bulabiliyorlar. 

Biz dibimizdeki Ma-
nisa'da, İzmirli gençlerin 
çalışmasından çok mutlu de-
ğiliz. Arzuladığımız; İzmirli 
gençlerin, kendi şehirlerinde 

katmadeğer bir iş sürecinin 
başlaması. İzmir'de Nihat 
Zeybekci ile birlikte gençler 
yaşayacak. 

"GENÇLER, 
BELİRLEYİCİ UNSUR 
OLARAK VAR 
OLMA MÜCADELESİ 
VERİYOR"

CHP GENÇLİK KOLLA-
RI BAŞKANI OZAN UYAN: 
Siyasi partiler ve STK'lar dahil 
her türlü bir oluşumun var ol-
ması ve bir adım daha ileriye 
gitmesi için gençler mutlaka 
ana temel unsurdur. Ancak ve 
ancak gençler bu süreçlerde 
taşıyıcı değil belirleyici unsur 
olarak var olma mücadele-
si veriyor. Bugün de bizim 
talebimiz düşüncelerimizi ve 
hayallerimizi gerçekleştir-
mek için mücadele etmektir. 
Gençler kent hayalini bir adım 
daha ileriye taşımak için her 
türlü emeği ve mücadeleyi 
vermeye hazırdır. Cumhuriyet 
Halk Partisi'nde gençler Genel 
Başkanımız tarafından öneri-
len ve gençlerin hak talepleri 
ile olumlu sonuçlanan yüzde 
20 gençlik kotası ile Türki-
ye'de ki tüm partilerden daha 
fazla yer sahibi olma hakkına 
sahiptir. Bizler, gençlerin öz-
gürce siyasetini savunuyoruz. 
Bu sebeple karar mercilerin-
de varız var olmaya devam 
edeceğiz.

Gençler, halkçı belediye-
cilik anlayışının devamını 
bekliyor. Vatandaşa odak-
lanan belediyecilikte genç-
ler sorunlarının ve talep-

lerinin yerleşme noktasında 
her zaman daha fazlasını talep 
etmişlerdir. Gençler özgürce 
yaşadıkları İzmir’de, fayda-
landıkları sosyal demokrat 
belediyeciliğin devamını talep 
edeceklerdir. Bizler de beledi-
yelerimizde gençlere hizmet 
etmeye ve onların özgürce, 
rahatlıkla hizmet alması için 
mücadele edeceğiz.

YEREL SEÇİM ÖNCESİ GENÇLER 
"BİZ DE VARIZ" DİYOR
YEREL SEÇİM ÖNCESİ GENÇLER 
"BİZ DE VARIZ"
YEREL SEÇİM ÖNCESİ GENÇLER 
"BİZ DE VARIZ"
YEREL SEÇİM ÖNCESİ GENÇLER 

 DİYOR
YEREL SEÇİM ÖNCESİ GENÇLER 

 DİYOR
YEREL SEÇİM ÖNCESİ GENÇLER 

Yerel seçimlere 3 aylık 
bir zaman kalmışken, 
İzmir'de belediye 

başkan adaylarının kim olacağı 
sorusunun cevabı Ankara'da 
aranıyor. Partililer özellikle genel 
merkezler üstünde istedikleri 
etkiyi bırakabilmek için sık sık 
Ankara'nın yolunu tutuyor. Öyle 
ki İzmir-Ankara uçaklarında 
farklı partilerin aday adayları, 
yan yana koltuklarda yolculuk 
yapıp birbirlerine tüyolar bile 
verir hale geldi.

CHP ve AK Parti 
arasında dikkat 
çeken bir fark var

İlçelerde çok sayıda aday 
adayı bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi'nde ilçe aday adayları 
hem kendileri için, hem de ken-
dilerinin göreve gelmesinde des-
tek olabileceğine inandıkları olası 
Büyükşehir adayı için yoğun 
mesai harcarken, AK Parti'deyse 

işler biraz daha farklı ilerliyor. 
AK Parti'den İzmir'de belediye 
başkan aday adayı olmak isteyen 
partililer, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti 
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Nihat Zeybekci ve AK 
Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şen-
gül'e yakın markaj uyguluyor. 
İlçe adaylarının belirlenmesinde 
her üç ismin de çeşitli ilçeler üze-
rinde etkili olacağı bekleniyor. 

Cumhur İttifakı'nın orta-
ğı MHP ve Millet İttifakı'nın 
ortağı İYİ Parti'deyse, İzmir için 
beklentilere dair birçok ismin 
farklı fikirlerle gündeme gelmesi 
kafa karışıklığı yaratsa da, her 
iki parti de ittifaklar sayesinde 
kentte çeşitli belediyeleri kazana-
caklarına kesin gözüyle bakıyor. 
Özellikle kırsaldaki bazı ilçelerde 
CHP'nin İYİ Parti adayını, AK 
Parti'nin de MHP'yi destekleme 
ihtimalinin yüksek oluşu bu iki 
partiyi seçim sürecinde daha 

çok karşı karşıya getirebilir. AK 
Parti destekli bir MHP ve CHP 
destekli bir İYİ Parti'nin aynı ilçe 
için yarışma durumunda ilçe 
bazlı mitingler düzenlemesi de 
olasılıklar arasında. Halihazırda 
MHP bir önceki seçimlerde bü-
yük miting yerine ilçe mitingleri 
düzenlemiş, ilk seçim sınavını 
24 Haziran'da veren İYİ Parti de 
kentte benzer bir yöntem izle-
mişti.

İzmirliler kente uygun 
adaylar bekliyor

Öte yandan partilerde aday 
belirleme süreci devam ederken, 
İzmirliler de süreci yakından 
takip ediyor. 

Vatandaşlar İzmir ve yaşadık-
ları ilçelerin sorunlarını iyi bilen 
isimleri aday olarak görmek 
isterken, parti genel merkezle-
rine de aday adaylarına yönelik 
faks ve e-posta gibi yöntemlerle 
taleplerini iletiyor.

İZMİR 
SİYASETİNİN 
KALBİ
ANKARA'DA 
ATIYOR

Orçun Çeken E. Kadir İnan Ozan Uyan

R
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Türkiye’nin merakla 
beklediği yerel 
seçimlere yalnızca 3 ay 

kaldı. Partilerin 24 Haziran 
seçimlerinde oluşturdukları it-
tifaka devam kararı almasının 
ardından, aralarındaki trafi k 
de hızlandı. Özellikle CHP’nin 
kale olarak gördüğü İzmir’de, 
alınan bu iş birliği kararının 
nasıl etki edeceği sorusu yanıt 
arıyor.

Partiler arasında ilçe pay-
laşımına ilişkin görüşmeler 
sürerken İYİ Parti, CHP, MHP 
ve AK Parti İzmir İl Başkanları 
ittifaktan, seçim çalışmalarına 
kadar birçok konuda değer-
lendirmelerde bulundu.

“ONLAR BENİM İÇİN 
YOK HÜKMÜNDE”

MHP İL BAŞKANI VEY-
SEL ŞAHİN: Cumhur İttifakı 
kazanacak. 'Cumhur İttifak'ı 
MHP'ye ne kazandıracak' 
penceresinden bakmıyoruz 
biz. Biz Cumhur İttifakı'nın 
kazanmasına kilitlendik. 
Bizim çalışmalarımızın sonu-
cunda ortaya çıkan tabloda, şu 
an mevcut olan 8 ilçenin 19'a 
çıkacağını düşünüyoruz. İYİ 
Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen 
Kırkpınar'ın sık sık dile getir-
diği '30-0' söylemine, sadece 
gülüyorum. Onları kale almı-
yorum, onlar benim nezdimde 
yok hükmünde. O yüzden 
gülüp geçiyorum. Onlar elin 
gücünü kullanıyor.

“30-0 SLOGANIM 
OLDU ARTIK”

İYİ PARTİ İL BAŞKANI 
HÜSMEN KIRKPINAR: 
İzmir'in Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı noktasında 
Cumhuriyet Halk Partisi 
yöneticilerinin de İYİ Parti'nin 
tamamının oyuna mazhar 
olacak bir profille karşımıza 
çıkmasını bekliyoruz. Ben, iş 
birliği gerçekleştiğinden beri 
bir şey söylüyorum. İzmir'de 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
22 ilçe belediyesi var. Milliyet-
çi Hareket Partisi'nin 1, Adalet 
ve Kalkınma Partisi'nin 7. 
Toplam, 22'ye 8 gibi değerlen-
dirmek lazım. Ben de diyorum 
ki, 30 ilçenin 30'unda da akıllı, 

bilinçli davranırsak; vicdanlı 
ve ferasetle bu işi yürütürsek 
30-0 yaparız. 30-0 benim slo-
ganım oldu artık. Bu sloganın 
arkasında duralım. Çünkü 16 
yıllık iktidar, Türkiye'nin 3 
büyük değil, 7 büyükşehrinde, 
kendisine büyükşehir belediye 
başkanı bulamadığında artısı 
da şu olacak, İzmir'den de 
bir tane bile belediye başkanı 
alamadığında 1 Nisan günü 
konuşulacak iki maddeden 
biri İzmir olur. Ve demokrasi-
ye susamış, hukuku arayan, 
adaletin peşinde olan bütün 
herkesin İzmir'de bu iş birliği-
ne oy vereceğine inanıyorum.

İlçeler bazındaki iş birli-
ğinde sıra geldiğinde, mutlak 
suretle her iki partinin başkan 
ve oluşturacakları heyet, bir 

müzakereye gideceklerdir ben 
buna inanıyorum. Bu da yılba-
şından hemen sonra olabilir.

Bizim artık tecrübemiz 
oluştu, biz 7 aylıkken Meclis'e 
girdik, 41 milletvekilimiz var. 
Türkiye'nin bütün coğrafya-
sında, aklınıza gelebilecek her 
yerde belediye başkanlıkları-
mız olacak. 

Bizim, toplumun her 
kesimini kucaklayan bir 
yapımız var. Kimsenin etnik 
kimliğine, mezhebine ya da 
meşrebine bakmayız. Nereden 
geldiği umurumuzda değil, 
ne düşündüğü umurumuzda. 
O da vatan ve millet sevgisi. 
Devletin birliğini ve bütünlü-
ğünü düşünen herkesin yolu 
İYİ Parti'ye çıkacaktır. Göre-
ceksiniz.

“CHP O KONUDA 
ENTERESAN BİR 
BAŞARIYA SAHİP!”

AK PARTİ İL BAŞKANI 
AYDIN ŞENGÜL: İttifak’ta 
bir sorun yok. Hemen hemen 
her konuda anlaştık. Belli ilçe-
lerde biz aday çıkarmayacağız, 
MHP de belli ilçelerde aday 
çıkarmayacak. İzmir’de çıka-
cak belediye başkan adayları 
Cumhur İttifakı’nın adayları 
olacak. Sıkıntılar, sorunlar ya-
şanmıyor. Mutabakata vardık.

İzmir CHP’nin kalesi değil. 
İzmir’in hassasiyetleri var. 
Aslında CHP biraz da İzmir’in 
o hassasiyetleri üzerinden 
siyaset yaptı. Maalesef o 

hassasiyetler konuşulmaktan, 
İzmir’in sorunlarını konuşma 
noktasına gelinemedi. Uzun 
yıllardır İzmir’de iktidarda 
olmaları, o birikmiş sorunlara 
bırakın çözüm üretmeyi, o 
sorunların üzerine daha da 
fazla sorunların eklenmesi, 
nasıl olsa seçim yaklaştığında 
İzmir’in hassasiyetleri üze-
rinden siyaset yaparak tekrar 
iktidara geliriz algısı var. Bunu 
2-3 kere yaptılar. Ama bu defa 
başarılı olacaklarına inanmı-
yorum. Atatürk, bu ülkenin 
değeridir. Biz Atatürk’ün 
üzerinden siyaset yapmadık. 
Kendileri AK Parti'yi eleştirir-
ken, bazı değerleri kullanarak 
siyaset yaptığını söylüyorlar 

ama kendileri 
de Atatürk’ü ve 
Cumhuriyet’i 
kullanarak siyaset 
yapıyorlar, istis-
mar ediyorlar. Ar-
tık ciddi bir tepki 
var. O kale algısı 
da önümüzdeki 
süreçte yıkılacak.

CHP kimi aday 
gösterir, Aziz Ko-
caoğlu’na bıraktı-
rır bıraktırmaz onu 
bilemiyorum. Aziz 
Bey, bırakın sorun-
ları çözmeyi, günü 
kurtarmak, basit 

söylemlerle, basit birkaç proje 
ile 15 yılı doldurmuştur. Yani, 
Kocaoğlu bırakır, bırakmaz 
bilemem ama seçime gider-
se halk onu zaten bırakacak 
sandıkta.

AK Partili belediyelere 
dönüp baktığınızda, o 5 yıllık 
süreç içerisinde bütün fotoğ-
rafın değiştiğini görürsünüz. 
Bizim en büyük eksikliğimiz, 
zannediyorum hizmetin 
reklamını yapamıyoruz. CHP 
allayıp, pullayıp, en ufak şeyi 
dev yapıyor. O konuda entere-
san bir başarıları var.
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2 İTTİFAK, 1 İDDİA: 
GÖZLER 31 MART’TA

31 Martta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi İzmir’de 
partilerin seçim ve ittifak nabzını tuttuk. İl başkanları süreci 

Ben Haber okuyucuları için değerlendirdiler.

30 Aralık 2018

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

“31 MART AKŞAMINA 
KADAR AĞIRLAYACAK, 
1 NİSAN’DA 
“UĞURLAYACAKLAR”

CHP İZMİR İL BAŞKA-
NI DENİZ YÜCEL: Seçim 
sürecinde, adaylarımızla ilgili 
bir sorunumuz yok. Bazen 
heyecanla, coşkuyla yapılan 
açıklamalarda veya sosyal 
medya paylaşımlarında parti 
tüzüğümüze 
uygun düşmeyen 
küçük sorunlar 
oldu ama buna il 
başkanlığı olarak 
anında müdaha-
le edip gereken 
uyarıları yaptık. 
Bu süreçte büyük 
bir sıkıntı yaşa-
madık.

Sayın Zeybek-
çi'nin adaylığı 
ile pek ilgilen-
miyoruz. Aslına 
bakarsanız biz en 
azından bu defa 
AKP saraydan 
inme bir belediye 
başkan adayı değil de, İzmir'i 
ve İzmirliyi tanıyan bir aday 
gösterir diyorduk ama görü-
nen o ki AKP kendi cenahın-
dan olanların düşünceleriyle 
hareket etmeye devam ediyor. 
İzmirliler misafirperverdir. 
Kendisini 31 Mart akşamına 
kadar ağırlayacak ve 1 Ni-
san'da İzmir'den uğurlayacak-

lardır.
Biz İYİ Parti’nin vereceği 

desteği çok önemsiyoruz. İtti-
fak konusu bizden çok genel 
merkezlerin karara bağlayaca-
ğı bir konu. 

Yerel yönetim biraz tecrü-
be ve bilgi isteyen bir konu. 
Bu bağlamda adayların yerel 
yönetimlerde bir geçmişinin 
olması büyük bir artı ama 
aday belirlemede elbette tek 

kriter değil. 
Geçmiş 
dönemler-
de başa-
rılı, halk 
tarafından 
beğenilen 
ve des-
tek gören 
belediye 
başkanlığı 
yapmış 
isimlerin 
yeniden 
aday gös-
terilmesi 
oldukça 
normal. 
İzmir'de 

de bu kriterlere uyan aday 
adaylarımız var.  Ben özellik-
le 8 ilçemizde adaylarımızın 
erken açıklanması yönünde 
Ankara'da görüşmelerde 
bulundum. Aslında genel 
merkezimizin de bu yönde bir 
kararı vardı. Ancak her geçen 
gün değişen gündem maalesef 
bu işin uzamasına sebep oldu.

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
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31 Mart öncesinde kulisler 
iyiden iyiye ısınırken, 
İzmir'de merak edilen 

konularsa birkaç başlıkta 
toplanıyor. Bu başlıklardan 
ilki CHP'nin İzmir adayının 
kim olacağı, ikincisi ittifak-
ların içinde ilçe dağılımının ne 
şekilde olacağı, üçüncüsü de 
ilk ikiye bağlı olarak partilerin 
ilçe adaylarının kim olacağı. 

CHP'nin İzmir  
adayı için flaş teori!

Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin İzmir adayı henüz açık-
lanmazken; İstanbul, Ankara, 
Antalya, Adana ve henüz 
resmen açıklanmamış olsa da 
Bursa'nın muhtemel adayıysa 
ortaya çarpıcı bir teori çıkar-
dı. Cumhuriyet Halk Partisi, 
önemli belediyelere belediye-
ciliği bilen isimleri koymak 
istiyor! Nasıl mı? İstanbul'dan 
aday gösterilen Ekrem İma-
moğlu, halihazırda mevcut 
bir ilçe belediye başkanı. 
Keza Antalya ve Adana'da da 
CHP'nin büyükşehir adayları 
ile Bursa'daki muhtemel CHP 
adayı da ilçe belediye baş-
kanlığı görevini yürütüyor. 
Ankara'daysa Mansur Yavaş 
geçmişte Beypazarı Belediye 
Başkanı olarak görev yapmıştı. 
Denklem böyle olunca ortaya 
çıkan teoride, CHP'nin halkla 
bütünleşmenin yolunu ma-
halli idareler olarak gördüğü 
ve bunun için de bu görev-
lere gelmeleri durumunda 
adaptasyon sürecini en hızlı 
tamamlayacak ve belediyecili-

ği bilen isimlerle yol yürümek 
istediği öngörülüyor. 

Eğer diğer illerdeki bu 
durum bir tesadüf değil de 
parti stratejisi olarak ortaya 
konduysa, CHP'nin İzmir'deki 
adayı da belediyecilik tec-
rübesi bulunan isimlerden 
olacak. Bu noktada tarife uyan 
4 isim var. Abdül Batur, Cevat 
Durak, Kamil Okyay Sındır 
ve Tunç Soyer. 4 isimden 
özellikle Tunç Soyer'e, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu'ndan kırmızı 
kart yemiş durumda. 2014'teki 
yerel seçimlerde benzer bir 
tepkinin odağındaysa Kamil 
Okyay Sındır vardı. CHP 
Genel Merkezi'nin bu noktada 
Kocaoğlu'nu gözardı etme-
yeceği tahmin ediliyor. Tabii 
bu teorinin dışında kalıp da 
iddialı durumda olan isimler 
de yer alıyor. Bunların başında 
da Alaattin Yüksel geliyor.

İlçelerin gözü  
Büyükşehir adayında

30 ilçedeki toplam aday 
adayı sayısı yüzlerle ifade 
edilen Cumhuriyet Halk Par-
tisi'nde aday adaylarının gözü 
de her ne kadar kendileri için 
çalışma yapıyor olsalar da Bü-
yükşehir adayının kim olaca-
ğında. Özellikle metropol ilçe-
lerdeki aday adayları, birlikte 
çalışabileceklerine inandıkları 
ve geçmişten bugüne birlikte 
siyaset yaptıkları isimlerin 
Büyükşehir yarışında galip 
gelmesi için de çaba sarf edi-
yor. Bununla birlikte ekip siya-

setinin bu dönem özellikle AK 
Parti-MHP ittifakı karşısında 
seçimin çekişmeli geçeceği 
ilçelerde ikinci plana atılması 
bekleniyor. Bu durumun en 
bariz örneğiyse Metropolde 
Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir 
ile kırsalda da Tire, Bayındır, 
Bergama gibi ilçelerde yaşa-
nacağa benziyor. Karşıyaka, 
Çiğli, Güzelbahçe, Narlıdere 
gibi CHP üstünlüğünün bariz 
olduğu ilçelerdeyse aday gös-
terilecek ismi parti içi dengeler 
belirleyecek.

AK Parti'de odak 
nokta hangi  
isim olacak?

Cumhur İttifakı'nın büyük 

ortağı Adalet ve Kalkınma 
Partisi'nde İzmir adayının 
Nihat Zeybekci olarak açıklan-
masından sonraysa gözler ilçe 
adaylarına döndü. Bu süreçte 
belirleyici olması beklenen 3 
isim yer alıyor. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Hamza Dağ, İzmir 
Adayı Nihat Zeybekci ve AK 
Parti İzmir İl Başkanı Aydın 
Şengül... Üç ismin her birine 
yakın aday adayları çalışmala-
rını hızla götürürken, Kara-
bağlar, Konak ve Torbalı başta 
olmak üzere bazı ilçelerdeyse 
Ceyda Bölünmez Çankırı 
ve Mahmut Atilla Kaya gibi 
AK Parti'nin İzmir'deki bazı 
milletvekillerinin de destek-

ledikleri isimler için devrede 
olduğu biliniyor.

İYİ Parti'de  
buruk heyecan, 
MHP'de sevinç var

31 Mart'ta ilk kez yerel 
seçime girecek olan İYİ Parti 
ve İzmir'de geçen seçim iki 
belediye kazanıp sonrasında 
birini AK Parti'ye kaptıran 
MHP'deyse farklı heyecan-
lar yaşanıyor. İYİ Parti'nin 
İzmir'in metropol ilçelerinde 
aday çıkarması beklenmemesi 
partilileri ikiye böldü. Kimi 
partililer aday çıkarılsa da 
kazanmanın çok zor olduğu 
ilçelerde enerji harcamayı 
doğru bulmayıp, ittifak doğ-

rultusunda kazanılabilecek 
ilçelere odaklanılması gerekti-
ğini düşünürken, kimileriyse 
aynı görüşü paylaşmıyor. 
Bununla birlikte Milliyetçi 
Hareket Partisi'nde de kentte 
Aliağa dışında birkaç ilçe-
ye daha hakim olma şansı 
mutlulukla karşılandı. Her iki 
parti de içinde bulundukları 
ittifakların büyük ortaklarıyla, 
belli ilçeler için sıkı pazarlık 
halinde. Buna karşın CHP 
ve AK Parti'nin İYİ Parti ve 
MHP'ye kendilerinin kazanma 
ihtimalinin bulunduğu ilçe-
lerde adaylık şansı vermeye 
yanaşmadıkları, parti örgütle-
rinden gelebilecek tepkilerden 
çekindikleri belirtiliyor.

İZMİR, 4 PARTİ ARASINDA
BÖLÜŞÜLEBİLECEK Mİ?

Yerel seçimlere halihazırda 3 farklı partinin sahip olduğu belediyelerle 
girecek olan İzmir'de, pastanın dilim sayısı 4'e çıkacağa benziyor. 
Dilimlerin büyüklüğünde de dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.

Alattin  
Yüksel

Aziz  
Kocaoğlu

Hamza 
Dağ

Nihat  
Zeybekci

Abdül 
Batur
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Narlıdere Belediye Başkanı 
Abdül Batur,  Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Altyapı ve 

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne bir önceki başvuru son-
rasında evraklarda istenilen değişiklikleri 
tamamlayarak  yeniden teslim etti. Bu 
değişiklik ile birlikte Narlıdere’deki kent-
sel dönüşümde sona gelindi.

“Artık gecekondusuz 
Narlıdere çok yakında”

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Ba-
tur, Narlıdere’nin en önemli projesi diye 
nitelendirdiği ve Narlıdere’de gecekondu 
yerine modern bir Narlıdere görüntü-
süne ulaşılacağı hedef için artık sona 
gelindiğinin müjdesini Ankara Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı önünden verdi.  Batur 
“Narlıdere’miz için kentsel dönüşümde 
son aşamaya geldik. Ankara’da Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'nda Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dö-
nüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
daha önceden yaptığımız başvurusu 
sonrasında istenen birtakım değişiklik ve 
eksiklikleri gidererek Narlıdere Beledi-
yemizin bu çalışmaları oluşturulmasının 
başında bulunan teknik arkadaşımız Aslı 
Kipöz ve Belediye Başkan yardımcımız 
Ali Ulvi Dülger ile birlikte  Genel müdür-
lüğe teslim ettik. Bu son başvurumuza 
Bakanlıktan gelecek onay sonrasında 
Narlıdere’mizde kentsel dönüşüme start 
vereceğiz. Kentsel dönüşüm, yerinde 
dönüşüm 2000 yılından beri Narlıdere’de 
yaptığımız ve Narlıdere’ye değer katan 
bu çalışmalarımız. Narlıderemizin, kent-
sel dönüşümde örnek alınan çalışmalarını 
‘Gecekondusuz Narlıdere’ hedefindeki 
son aşamaya getirmiş bulunuyoruz. Ba-
kanlığın vereceği onay sonrasında kentsel 
dönüşümün uygulanacağı 2. İnönü, Ata-
türk, Narlı ve Çatalkaya mahallelerimizin 
temsilcileri, mahalle sakinlerimiz ile bir 
araya gelip sözleşme aşamasına geçece-
ğiz. Sözleşmelerin sonrasında ilk kaz-
mayı vurarak artık özlenen ve beklenen 
hayaller gerçeğe dönüşecek. Vatandaşla-
rımız modern evlerine, Narlıderemizde 
gecekondusuz Narlıdere hedefine ulaşmış 
olacak. Şimdiden Narlıderemize ve vatan-
daşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

NARLIDERE'NİN KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜNDE ENGEL KALMADI!

İzmir'de kentsel dönüşümün öncü ilçesi olan Narlıdere'de, ilçenin ve ilçe halkının fiziki 
şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Narlıdere Belediyesi, ilik nakli 
olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki 
Öykü Arin için, Ahmet Pirişti- 

na Demokrasi Meydanı’nda, Kızılay ile 
iş birliği yaparak, bir bağış kampanyası 
başlattı. Narlıdere Belediyesi tarafından 
organize edilen kampanya çerçeve- 
sinde Narlıdere Belediye Başkanı Abdül 
Batur, belediye personeli ve vatandaşlar, 
bağışlarını Kızılay'a yaptı. 

Binlerce çocuk için...
Günün ilk saatlerinde Narlıdere 

Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’na 
gelen Kızılay ekipleri, kan vermek, Öykü 
Arin ve onun gibi Lösemi ile mücadele 
eden binlerce çocuğa yaşam umudu ol-
mak için kan bağışında bulunmak isteyen 
vatandaşların, bağışlarını kabul etmeye 
başladı.  Narlıdere Belediye Başkanı Ab-
dül Batur, belediye personeli ve vatandaş-
larla birlikte Ahmet Piriştina Demokrasi 

Meydanı’ndaki bağış noktasına giderek 
bağışta bulundu. 

“Herkesi bağış yapmaya 
davet ediyorum” 

Başkan Batur “Öykü bizim geleceği-
miz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. 
Geleceğimize, Öykü Arin gibi lösemi ile 
mücadele eden binlerce çocuğa umut 
olmak istedik. 

Sağ olsun vatandaşlarımız yoğun 
ilgi göstererek, Öykü gibi bu hastalığın 
pençesindeki tüm çocuklarımıza yardım 
için buraya koştular. Hepimizin çabası 
ile Eylem ve Çağdaş Yazıcı kardeşleri-
min güzel kızı Öykü için umarım en kısa 
zamanda bir donör bulunur. Öykü diğer 
çocuklarımız içinde simge bir isim oldu. 
Geleceğimize, çocuklarımıza umut olmak 
için herkesi, kendilerine en yakın Kızılay 
bağış noktalarında bağış yapmaya davet 
ediyorum” dedi.

NARLIDERE, ÖYKÜ'YE UMUT OLDU!
Sağlığına kavuşmak için ilik nakli bekleyen Öykü Arin için 
yardım çağrısına Narlıdere'den topyekün destek geldi. İlçe-
deki kampanyada ilk bağışı Başkan Batur yaptı.

NARLIDERE, ÖYKÜ'YE UMUT OLDU!

Bu
 b

ir 
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NARLIDERE'DE SOSYAL 
HAYAT BİR BAŞKA GÜZEL

Narlıdere'de sosyal hayat Yaşar Kemal Kül-
tür ve Sanat Vadisi'nde oldukça canlı geçi-
yor. Her mevsime ve hava koşullarına uy-
gun etkinlikler, vatandaşları ilçeye çekiyor.

Narlıdere Belediyesi Yaşar Kemal Kültür ve Sanat 
Vadisi, sosyal tesisleri ile Narlıdereli ve İzmir-
lileri ağırlıyor. Narlıdere'nin 2. İnönü Mahallesi 

Narbel konutları yanında yer alan 80 bin metrekarelik 
alana kapsıyan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi; sosyal 
tesisleri, Nar Cafe ve Restoranı ile misafi rlerini ağırlamaya 
devam ediyor. 

Yaz konserlerine büyük rağbet
Yaz ayları boyunca amfi tiyatrosunda düzenlenen 

konserler ve etkinliklerle Narlıderelilere keyifli saatler 
geçirten tesisler kış ayları içinde Nar Cafe ve Restoranı ile 
misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Zengin menüsü 
ve ekonomik fiyatları ile doyumsuz körfez manzarası 
eşliğinde keyifli saatler geçirmek için Yaşar Kemal Kültür 
ve Sanat Vadisi sosyal tesisleri misafirlerini bekliyor.

Narlıdere Belediyesi Pakize 
Ateş Kadın Danışma Merke-
zi tarafından organize edilen, 

ilk kez bir belediyenin gerçekleştirdiği 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına 
Yönelik Şiddet” konulu eğitim, Narlıdere 
Atatürk Kültür Merkezi meclis salonunda 
gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nden, Prof. Dr. Serpil 
Salaçin  tarafından verilen  “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik 
Şiddet” konulu eğitime, Narlıdere Bel-
ediyesi'nde çalışan kadın-erkek memur 
ve işçi personeli katıldı. Dört gün süren 
olan eğitimde kadınların maruz kaldıkları 
şiddet, çözüm yolları ve hukuksal hakları 
aktarıldı.

“Kadınlara pozitif 
ayrımcılık sağladık”

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül 
Batur, verilen eğitimin önemine dikkat 
çekerken aynı zamanda kadına yönelik 
şiddetin, kadınların beden ve ruh sağ-    
lığını ciddi olarak tehdit eden önemli bir 
sağlık sorunu olduğunu ve  şiddete uğra-
yan kadının dışında çocuklardan başla-
yarak,  toplumun tüm katmanları  zarar 
gördüğünü ifade etti. Batur “ Ülkemizde, 
son yıllarda  kadın cinayetleri oranında, 
maalesef büyük artışlar oldu. Kadına yö-
nelik şiddet yüzde 1400 arttı. Ülkemizin 
kanayan yarısı kadın cinayetlerinin, bir 
nebze de olsun azalmasına katkı sunmak 
için yaptığımız çalışmalara ek olarak, biz 
de ilk önce evimizden başladık. Bugün 
burada, Belediye çalışanlarımıza bu özel 
eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz.  Do-

kuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
emekli olan değerli hocamız, Prof. Dr. 
Serpil Salaçin bu konuda bilgi birikimle-
rini arkadaşlarımızla paylaşacak. Kendi-
sine ben şimdiden değerli katkılarından 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bele-
diye olarak kadınlarımıza yönelik pozitif 
ayrımcılığa, her zaman devam ediyoruz.  
Belediyemiz Emekçileri ile yaptığımız 
Toplu Sözleşmede; “Sözleşmeden yarar-
lanan belediye çalışanlarının ailesinin 
şikâyeti üzerine aile içi şiddet uyguladığı 
ilgili merciler tarafından tespit edildiği 
durumlarda; söz konusu 
çalışanın sözleşme 
hükümlerinde yer 
alan mali ve sosyal 
yardımlardan elde et-
tikleri elinden alınarak, 
bunlar çalışanın eşine 
ödenir.” Maddemiz 
var. Bu maddeyi toplu 
sözleşmeye koyarak, 
eşine şiddet uygulayacak 
olan ya da eğilimi olan 
çalışanımız üzerinde cay-
dırıcı olmasını hedefledik. 
Narlıdere’de, aile içinde ya 
da dışında fiziksel, cinsel 
veya psikolojik, ekonomik 
şiddete uğrayan kadınlarımı-
zın doktor, karakol, hastane, 
savcılık gibi yerlere yapacakları 
başvurularda yardımcı olduk. 
Kendilerine ve çocuklarına talep 
ettikleri veya ihtiyaç duydukları 
hukuksal problemler konusunda 
danışmanlık yaptık. Kadın Danış-

ma Merkezimiz kurulduğu 2004 yılından 
bu yana, şiddete uğrayan 973 kadınımıza 
psikolojik ve hukuki destek verdi. Ka-
dınların eşit hak ve fırsatlara ulaşmasını 
sağlayacak çalışmalar yürüttük. Ailenin 
ve toplumun bel kemiği olan kadınları-
mıza her zaman destek olduk ve destek 
olmaya devam edeceğiz. Eğitime katılan 
arkadaşlarımı kutluyor ve bu değerli eği-
timi veren Prof. Dr. Serpil Salaçin’e tekrar 
teşekkür ediyorum” dedi.

KADINA ŞİDDETE 
KARŞI ÖRNEK EĞİTİM

Narlıdere’nin 
ilk yerleşim yeri 
olarak Tahtacı 
Türkmen Alevi-
lerinin kurduğu 
Yukarıköy Ma-
hallesi, tarihine 
uygun olarak yeni-
den düzenleniyor. 
10800 metrekarelik 
alanı kapsayan 
proje kapsamında, bölgede 
yer alan 9’u tescilli tarihi 
bina 153 konut, Narlıdere 
Belediyesi desteği ile restore 
edilecek.

Yukarıköy'de restorasyon 
projesini yeniden canlandır-
mak için gerekli olan çalış-
malar, Anıtlar Kurulu onayı 
sonrası gerçekleşecek ihale 
arkasından askıya çıkacak 

ve en kısa sürede 
harekete geçi-
lecek. Yukarı-
köy projesi ile 

ilgili açıkla-
mada bulunan 

Narlıdere Belediye 
BaşkanıBatur “ Yu-
karıköy restorasyon 
projemizde bulunan 

9 adet tescilli tarihi 
bina ve 153 adet konutun 
yeniden hayat bulması için 
Narlıdere Belediyesi tarafın-
dan hazırlanan çalışmaların 
tüm hızıyla devam ettiğin 
ifade etti. Proje tamamladık. 
İhalenin tamamlanmasının 
ardından hızlı bir şekilde Be-
lediyemizin hazırladığı proje 
ile restorasyon çalışmalarına 
başlayacağız” dedi.

YUKARIKÖY, 
TURİZME 

KAZANDIRILACAK

Narlıdere’nin 
ilk yerleşim yeri 
olarak Tahtacı 
Türkmen Alevi-
lerinin kurduğu 
Yukarıköy Ma-
hallesi, tarihine 
uygun olarak yeni-
den düzenleniyor. 
10800 metrekarelik 

ve en kısa sürede 
harekete geçi-
lecek. Yukarı-
köy projesi ile 

ilgili açıkla-
mada bulunan 

Narlıdere Belediye 
BaşkanıBatur “ Yu-
karıköy restorasyon 
projemizde bulunan 

Narlıdere Belediyesi, 
parklarını hem çevreci hem 
de tasarruflu olan güneş 
enerjisi sistemi (SOLAR) 
ile aydınlatıyor. Modern 
şehircilik anlayışına uygun 
park-bahçe düzenleme-
lerinden sonra parkla-
rın gece aydınlatılması 
tamamen güneş enerjisi 
ile sağlanmaya başlandı. 
Üzerinde güneş panelleri 
bulunan estetik görünüm-
lü aydınlatma direkleri 
ile geceleri aydınlanan 

parkların elektrik tüketimi 
ortadan kalktı. 

Kurulan güneş enerjisi 
ile aydınlatma sistemi, 
yapılan hesaplamalar 
sonucunda yapılış mali-
yetini 1 yıl gibi kısa bir 
sürede sağladığı tasarruf 
sayesinde kendini amorti 
ediyor. Narlıdere Beledi-
yesi de böylece yapmış 
olduğu tasarrufla, bütçe-
sinde parkların elektrik 
giderlerinde önemli ölçüde 
tasarruf edecek.

PARKLAR, GÜNEŞ 
ENERJİSİYLE AYDINLANACAK

Bu
 b

ir 
ha

be
r i

la
nd

ır.



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 10

10 30 Aralık 2018

Merkez Bankası bir ülkede 
bankaların bankası konu-
mundadır. Devletin de piya-

salar üzerindeki güvencesidir. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda 
da durum, temel görev ve yetkilerin 
anlatıldığı 4. Madde “Bankanın temel 
amacının fi yat istikrarını sağlamak 
olduğu” belirtilmektedir. Bankanın bu 
amacı gerçekleştirmek için uygulayacağı 
para politikası ve araçlarını doğrudan 
kendisinin belirleyeceği söylenmektedir. 

Son olarak kanunda “hükümetin bü-
yüme ve istihdam politikalarını destekler-
ken” ibaresi hükümet ile TCMB arasın-
daki uyuma dikkat çekmek içindir. Bunu 
ifade eden kanundaki görev ve yetkilerin 
tanımlandığı b) maddesidir ki, oradaki 
ifade şöyledir:

“b) Hükümetle birlikte Türk Lirasının 
iç ve dış değerini korumak için gerekli 
tedbirleri almak…”

Bu ifade ile TCMB hem hükümetle iş-
birliği içerisinde, hem bağımsız olma gibi 
bir zorluğun başarılması görevini yerine 
getirmektedir. 

Trump’a rağmen...
Kurda faiz sopasını kullanan, ülkeye 

fon çekme konusunda faizi hep bir “yem” 
haline getirmeye mecbur kalan bir Merkez 
Bankası’nın tek başına para politikası ile 
bunu başarabilmesi, orta-uzun vadede zor 
görünmektedir. Bu yüzden faizin yüksek-
liği sayesinde ya da faizle gerçekleştirilen 
iyimserliğin uzun vadeli olmasını bekle-
mek yanlış olacaktır. Yapısal sorunların 
tesbit edilmesi, önlemlerin önceliklendiril-
mesi şarttır.

Son bir hafta bu yüzden Merkez 
Bankalarının haftası idi. Bizim Merkez 
Bankamız, Avrupa Merkez Bankası, Nor-
veç Merkez Bankası faizleri sabit tuttular. 
Hemen Ardından Trump bir açıklama ya-
parak, “umarım bizimkiler de arttırmaz” 
dedi demesine de; FED arttırdı.  

Son raporda flaş ifadeler!
ABD göstergeleri düzelmeye başladı. 

Veriler iyi gidiyor. Üretim belirli bir ivme-
ye ulaştı. ABD’nin yeni agresif ticaret po-
litikası Amerikan endüstrisinin işine yara-
dı. O da şimdilik. FED’in son yayınladığı 
raporlarda “Başkan Trump’ın korumacı 
politikalarının ABD ekonomisine zarar 
verebileceği ve işsizliği arttırabileceği” yö-
nünde uyarılar yer almaktadır.  Trump’ın 
endişesi de artan faizlerin enflasyon ve 
fiyatlar üzerine etkisinin, maliyet etkisi ve 
ABD rekabetine engel olacağı yönünde. 
Genel görünüm budur…

Türkiye çekilir mi? Çekilmez!
Türkiye bunun neresinde? Türkiye 

hala daha jeopolitik risklerin, S400 ve 
Patriot dengesinin, Suriye konusunda-
ki belirsizliklerin tam da ortasında yer 
almaktadır. ABD’nin son “çekiliyoruz” 
hamlesinin arkasında, “siz de çekilin, 
burası egemen bir devletin toprağı, işgalci 
olmayın” mesajı vardır. Çekilir mi, elbette 
çekilmez! Sayı azalır, yer değişikliği yapı-
lır ama tamamen çekilme zaman ister. O 
zamanda da olanlar olur.

ABD’nin kozu...
Türkiye, Rusya ve İran ile bölgede bir 

etki alanı oluşturdu. Odak oldu. Bu ittifak 
şimdilik ABD’nin hiç de tasvip etmediği 
bir durum olarak görülüyor. İran ve Rus-
ya’ya benzer bir baskı uygulayamayacağı 
için, “işgalci” olarak niteleyip ambargola-
rın hedefi haline getirmek ABD’nin kozu 
olarak görülüyor. İstikrarsızlığın devamı, 
ABD’nin bölge politikaları açısından 
“zaman kazanmak” SDG/ PYD/ PKK 
üzerinden planları gerçekleştirmek açısın-
dan önemlidir. 

Maliyetler katlandı
Türkiye, her hâlükârda hazırlıklı oldu-

ğu bu konuya “ekonomi” olarak hazırlık-
sız yakalanmıştır.  Ekonomide özellikle 
borçluluk konusu ve borçların sürdürü-
lebilirliği şimdilik bardağın boş tarafı ile 
ilgilidir.    

Borçlanma konusunda maliyetler son 
10 senenin maliyetlerini katlamıştır. Yeni-
den makul faiz ve CDS seviyeleri beklen-
mektedir. 

Aksi takdirde yeniden yüksek maliyet, 
ülkenin temel sorunu olan enflasyonun 
düşmesine mani olacaktır. 

Borçlar zirve yaptı!
Türkiye’nin borç meselesi dünden 

bugüne iki günlük bir mesele değildir. 
Kırım Harbi ile başlayıp, 165 yılı bulan bir 
dönemden söz ediyoruz. Borcumuzu 100 
yılda kapattık. 1954’te borcumuz bitmişti.  
Sonra 1980’lerde başlayıp bugünlere ka-
dar önce devlet borcu zirve yaptı; 10 yıldır 
da özel sektör borçlarını konuşuyoruz. 

Özel sektörün nefes alması ve aldırıl-

ması gerekmektedir. Üretim devam et-
melidir.  Bilinen en basit iktisat teorisinde 
bile üretimin gevşemesi, işsizlik ve talep 
yetersizliği olarak adlandırılır. Buna fırsat 
verilmemelidir. 

Güven korunmalıdır
Ekonominin de bu zamanda gerçekle-

rini konuşmak ile keyfini kaçırmak arasın-
daki denge kaçmış durumdadır. Uyarıla-
rın kendi çapında bir makullük düzeyi ve 
suret-i haktan tarzı gözetilmelidir. Bunun 
adı güvendir: iyi olacağına dair güven 
korunmalıdır.

Kişilere güven, kurumlara güven, siya-
sete güven, hukuka güven, ticarete güven 
derken; güven olmadan ülke içinde ve 
dışında ekonominin başı dertte demektir. 

Siyaset büyük oyun kurucudur. Hükü-
met öncelikle hukuk ortamını tesis etmeli 
ki GÜVEN başlasın.  Etkin işleyen demok-
ratik sistem, siyaset kurumu ve hukuk 
düzeni toplumsal güven düzeyinin yük-
selmesine ve refahın yaygınlaşıp gelişme-
sine katkı sağlayacaktır. Siyaset kurumu 
sistemin tam ortasında yer alarak, vatan-
daşlar arası güvenin tesisinden sorumlu 
olacaktır.  Borcun döndürülmesinde bile 
bu güven düzeyi özel önem teşkil etmek-
tedir. Aksi halde borcu ödenmediği gibi 
yenisi de bulunmaz. Tefecilerin bayram 
etmemesi için bu durum şarttır. Elimizde 
ne var ne yok satsak da bu borçluluk, sü-
rekli yeni sıkıntıların kaynağı olur. Sadece 
borcu çevirmeyi düşünmek de üretime 
mani bir durumdur. 
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Ekonomik sıkıntılarla 
geride bıraktığımız 2018 
yılını ve bu sıkıntıların 

sonuçlarıyla girdiğimiz 2019 
yılı beklentilerini, İzmir'de 
ekonominin kalbinde yer alan 
iş insanları ile konuştuk.

Büyüme oranlarındaki 
yavaşlama eğilimi, dövizdeki 
ani dalgalanma, ardı arkası 
kesilmeyen konkordato haber-
leri, kapanan büyük/küçük 
çaplı şirketler; daha da mini-
malize edersek, evlerimizde 
mutfaklarımıza kadar sıçrayan 
yangın. Ne yazık ki, ekono-
mi çevrelerinin 2019 Türkiye 
beklentileri de, bu tablonun 
değişmeyeceği yönünde.

The Economist Dergisi’nin, 
son yayınlanan 2019 Türkiye 
beklentileri raporunda önü-
müzdeki yıl, ‘küresel bazda’ 
en kötü performans gösteren 
ekonomilerden biri olacağı 
ön görülürken, Ekonomik İş 
Birliği ve Kalkınma Örgütü 
de Türkiye ekonomisinin 
gelecek yıl yüzde 0.4 oranında 
küçüleceğini tahmin ediyor. 
Bu raporlara ek olarak, TÜİK 
tarafından açıklanan raporda 
da; 2018 yılı Eylül ayı Sanayi 
Üretim Endeksi verisinin, 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,7 azaldığı ifade 
ediliyor.

Peki, yeni bir yıla girdiği-
miz şu günlerde, 2018 yılını 
İzmir’de, tam da ekonominin 
kalbinde yer alan iş insanları, 
sanayicileri, bu süreci nasıl 
yorumluyor, Ben Haber için 
değerlendirdiler…

İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu 
Kestelli: 

� 2018 yılına dönüp baktı-
ğımızda, ekonomideki gidişatı 
nasıl yorumluyorsunuz?

Döviz kurlarındaki yükse-
liş ile faizlerdeki artışın ekono-
mik göstergelere yansımaları 
artık daha net hissediliyor. 
Son dokuz yıldır kesintisiz 
olarak büyüyen ekonomimiz-
de, dış kaynaklı olarak yaşa-
dığımız olumsuz etkilerden 
sonra bir dengelenme sürecine 
girdik. Tüketim, yatırım ve 
ithalatta nispi bir azalma söz 
konusu. İthalattaki düşüş 
kısmen nakit sıkışıklığından 
kaynaklanıyor. 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar: 

2018, hem küresel hem de 
ulusal ekonomi açısından ol-
dukça zorlu ve belirsizliklerle 
mücadele etmek zorun-
da kaldığımız bir 
yıl oldu. ABD’nin 
Çin başta olmak 
üzere pek çok 
ülkeye yaygın-
laştırdığı ticaret 
kısıtlamaları, 
likidite bollu-
ğunun sonuna 
gelinmesi, 
Amerikan 
Merkez 

Bankası’nın (FED) faiz artı-
rımları, vb. olaylar küresel 
arenada yaşanan zorlukları 
işaret ediyor. 

İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut 
Özgener: 

Türkiye ekonomisi için 
2018 yılı, sert virajların 
alındığı, zorlu sınavlar-
dan geçilen bir yıl oldu. 
Özellikle Ağustos ayı 
içinde yaşanılan suni 
döviz krizi, sadece 
Türkiye değil dün-
ya ekonomisinde 
yaşanan spekülatif 
hareketler nihayete 
eremeden yerini yatı-
rım ve ihracat motivas-
yonuna bıraktı.

Özellikle 2018 yılının son 
aylarında, artan konkordato 
haberleri peş peşe geldi. Kon-
kortado, yaşanan bu ‘ekono-
mik krizi’ ne derece çözüm 
sundu?

KESTELLİ: Konkordato, 
zor duruma düşen şirketler 
açısından kısa vadede bir 
çözüm olarak görülse de söz 
konusu şirketlerden alacak-
lı olanları sıkıntıya sokan 
bir süreç. Dolayısıyla bunu 
ekonomik krizin aşılmasında 
bir çözüm olarak görebilmek 
mümkün değil. 

YORGANCILAR: Ülke-
mizde de, politik ve ekonomik 
belirsizlikler yıla damgasını 
vurdu. Bu süreçte, konkorda-
toların belirgin bir biçimde 
arttığına tanık oluyoruz. 
Alınan tüm tedbirlere rağmen 
art arda gelen konkordato ha-
berleri, piyasaya motivasyon 
açısından da olumsuz yansı-
yor. Gerçekten zor durumda 
kaldığı için bu yola başvuran-
lar olduğu kadar suistimal 
edenler olduğunu da görmek-
teyiz. Burada denetimlerin 
çok iyi yapılması gerekir.

2019 yılı Türkiye Beklen-

tileri raporunda, Türkiye’de 
ekonominin giderek dara-
lacağı ön görülmekte. Sizin 
2019 yılı tahmin ve beklenti-
leriniz nelerdir?

KESTELLİ: 2019 yılı, ardı-
mızda bıraktığımız yılda ya-
şanan dış kaynaklı daralmayı 
alınan yerinde önlemlerle bü-
yük ölçüde dengelemeyi başa-
ran Türk ekonomisi açısından 
yeniden büyümenin başlangıç 
yılı olabilir. Biz de üzerimize 
düşenleri zamanında ve etkin 
politikalarla uygulayabilirsek, 
kalıcı reformları hayata geçire-
bilirsek dengeleme evresinden 
toparlanma sürecine geçebili-
riz. Ama oldukça zor ve kritik 
bir dönemden geçeceğiz. Hata 
yapma lüksümüz yok.

YORGANCILAR: Eko-
nomide yaşanan olayların 
etkisini genellikle gecikmeli ve 
uzun vadeye yayılmış olarak 

izleyebiliyoruz. Söz konusu 
gecikmeli etki itibariy-

le ve içinde bulun-
duğumuz şartları 
dikkate alarak 2018 
son çeyrek ve 2019 
ilk çeyrek büyüme 
verisinin negatif 
gelmesi öngö-
rülmektedir. Bu 
açıdan, 2019’un 
özellikle ilk 6 
ayının ol-
dukça zorlu 

geçmeye devam edebileceğini 
ifade edebiliriz. Bu olumsuz 
tablonun değiştirilmesine, 
enflasyonla mücadele ve 
istihdam destek eylemleri her 

zamankinden daha önemli 
hale gelecek. 

ÖZGENER: 
2019’un da sert 
virajların ardın-
dan geniş ve 
düz bir yolun 
başladığı bir yıl 
olacağına ina-
nıyorum. 2019 
senesinde her 
zamankinden 
daha fazla tek-
noloji, tasarım, 
markalaşma, 

patent, ar-ge ve 
inovasyon konuşu-

lacak. Küresel arena-
da geleneksel sanayi 
şirketlerinin yerini bir 

tık’la ulaşabildiğimiz teknoloji 
devlerinin aldığı bu yeni dö-
nemde, en çok da “yeni şeyler 
söylemek”, icat çıkarmak ve 
yeni düzeni dünyayla eş za-
manlı olarak anlayıp harekete 
geçmek gerekiyor. 

Önümüzdeki yıl, işsizli-
ğin yüzde 13’e yaklaşması 
bekleniyor. Bu durumun 
önüne geçmek için, hükümet 
nasıl bir politika izlemeli? 
İş insanı olarak bu süreçte 
ne gibi destekler bekliyorsu-
nuz? Sizin bu noktadaki çö-
züm dinamikleriniz nelerdir?

KESTELLİ: Ekonomimiz-
deki dış kaynaklı daralma 
sebebiyle yeni yatırım için 
kaynak bulunamazken işsiz-
liğin artması kaçınılmaz. Bu 
dönemde reel sektör açısından 
yaşanan kayıpların önlenmesi 
hayati önem taşıyor. Son bir 
yılda ekonomimizde yaşa-
nanlarla birlikte gelirimiz bir 
nebze geriledi. Yeni dönem 
için çıtayı, orta gelir seviye-
sinin üzeri olarak belirleme-
liyiz. Bunun için de tüketim 
yerine üretim ekonomisine 
yönelmemiz, Sanayi 4.0, Tarım 
4.0 gibi uzun vadeli ve kalıcı 
modellere, gelişen teknoloji-
lere yatırım yapmalıyız. Bunu 
başarabilmek için de eğitim 
sistemini tekrar ele almalıyız.

YORGANCILAR: 2019 
yılının zor geçeceğini söyle-
mek yanlış olmayacaktır. Bu 
süreçte iş dünyası olarak en 
büyük önceliğimiz ise üreti-
min desteklenmesidir. Krizin 
en ağır faturası olan işsizliğin 
ve enflasyonun azaltılmasında 
en önemli çözüm noktamız 
ise her zaman dile getirdiğimi 
üzere, katma değer yaratıcı 
üretimdir.

� Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele, yaşanan bu sıkın-
tılı süreçte, ne derece etkili 
oldu? Bunun tam anlamıyla 
başarıya ulaşması için artı 
olarak ne yapılabilir?

KESTELLİ: Biz, tüm 

üyelerimizle kampanyaya 
destek verdik. Ancak destek 
verirken de bunun daha çok 
psikolojik anlamda piyasalara 
etki edeceğini, kalıcı çözümler 
gerektiğini söyledik. Nitekim 
kısa vadede enflasyonda göre-
celi bir düşüş yaşandı. Kalıcı 
çözüm için üretime yatırım 
yapmak zorundayız. Nitelikli 
üretimi, katma değeri yüksek 
üretimi teşvik etmeliyiz. Sa-
nayi 4.0 ve Tarım 4.0 alanında 
yaşanan hızlı dönüşümün 
dışında kalmamalıyız.

YORGANCILAR: Bu kam-
panyayla birlikte tüketici ve 
üretici enflasyonu verilerinde 
bir miktar iyileşme kaydettik. 
Ancak, hala uzun bir yolumuz 
olduğu da bir diğer gerçek. Bu 
bağlamda, 2019’un özellikle 
ilk 6 ayının zorlu ve mücadele 
içinde geçeceğini bir kez daha 
vurgulamak isterim. 

ÖZGENER:  2018 yılın-
da çift hanelerin üzerinde 
olmasın derken yüzde 20’le-
rin üzerine çıkan enflasyon 
rakamlarına karşı önemli bir 
refleks gösterildi. Hem reel 
sektör kanadında Enflasyonla 
Topyekun Mücadele Programı 
ile, hem de kamu tarafında 
vergi indirimleri başta olmak 
üzere pek çok adımla piyasa-
lara moral aşılandı. 

� Ekonomik sıkıntılarla 
geride bıraktığımız 2018 yılı, 
2019 için bir resesyon yaratır 
mı?

KESTELLİ: Bunu ekono-
mi yönetiminin politikaları 
belirleyecek. Çünkü sorun 
hayli kapsamlı ve üretici-
den tüketiciye, sanayiciden 
tüccara kadar toplumun çok 
geniş bir kesimini etkiliyor. 
Bu boyuttaki bir problemin 
çözüm anahtarı, sadece ekono-
miyi yönetenlerin elindedir. 
Piyasalar, onların çizeceği 
yolda yürüyüp çözüme destek 
verebilirler ancak.

YORGANCILAR: 2019 yılı 
iç piyasası kilitlenen ülkemiz 
için çıkış yolumuz ihracat. 
Alternatif pazarlara yönelerek, 
e-ticareti daha yoğun kullana-
rak bu süreci atlatabiliriz.

ÖZGENER:  2019 yılı iyi 
değerlendirmesi halinde Tür-
kiye için bir fırsatlar yılı 
da olacaktır. Özel-
likle ihracatımız 
için çok önemli 
bir konumda 
bulunan 
AB’de 
yaşanan 
gelişmeler 
önümüz-
deki yıl 
da Oda 
olarak mar-
kajımızda 
olacak. 

� Tarım-
sal üretimde 
2018'den çıkarıla-
cak en büyük ders ne 

oldu?
KESTELLİ: Gayri safi milli 

hasılasının neredeyse yüzde 
8’ini tarımdan sağlayan, her 
5 kişiden 1’ini tarım alanında 
istihdam eden, gıda ve ta-
rımda 2017 yılında 4,2 milyar 
dolar dış ticaret fazlası veren 
Türkiye, tarıma ve tarımdaki 
teknolojik dönüşüme yatırım 
yaptığı sürece bunun karşılığı-
nı fazlasıyla alacaktır. Dün-
ya Hükümetler Zirvesi’nin 
raporuna göre; artan taleple 
birlikte 2050 yılında şu anda-
kinden yüzde 70 daha fazla 
gıda üretilmek zorunda... Bu 
nedenle, ülke olarak bizim de 
demografik değişim, doğal 
kaynakların doğru kullanımı, 
iklim değişiklikleri ve gıda is-
rafı problemlerini göz önünde 
bulundurarak uzun vadeli bir 
planlama yapmamız şart. 

� Ekonomik problemle-
rin Ar-Ge çalışmalarına ve 
Endüstri 4.0'a geçiş sürecine 
etkisi nasıl oldu? 

YORGANCILAR: Kuş-
kusuz artık Ar-ge ve endüstri 
4.0’ın önemini kavramamış 
üyemizin bulunmadığı inan-
cındayım. Ancak, yaşadığımız 
gerçekler bağlamında da 
biliyoruz ki, maliyet gerekti-
ren her iş böylesi süreçlerde 
ötelenir. Vizyon sahibi, farkın-
dalığı yüksek iş insanlarımızın 
şunu gördüğü inancındayım. 
Sınırların ortadan kalktığı bir 
dönemde, farklı, kaliteli, yeni-
likçi bir üretimle ancak ayakta 
kalabilirsin. 

ÖZGENER: 2019 yılında 
en çok konuşulacak konular-
dan birisi Endüstri 4.0 ve diji-
talleşmeyle ilgili konular ola-
caktır. Ülkemizin ve İzmir’in 
de Endüstri 4.0’ın üretim 
süreçlerinde yarattığı büyük 
dönüşümden uzak kalmaması 
ve bu yapıya entegrasyonu 
önem taşıyor. Bunun için reka-
betçi sektörlerin belirlenmesi, 
teknoloji transferinin sağlan-
ması, katma değeri yüksek 
ürünlerin ihraç edilmesi gibi 
unsurlar ile sanayinin inovas-
yon ekseninde dönüşmesine 
yönelik çalışmalara hız veril-
mesi gerekiyor. 
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2018’in sona er-
diği, 2019’a yel-
ken açıldığı şu 
günlerde iş dün-
yasının önde ge-
len isimleri hem 
geride kalan yılı 
değerlendirdi, 
hem de 2019’a 
yönelik beklenti-
lerini dile getirdi.

Gelenekselli-
ği bırakıp ar-
tık yeni şeyler 
söylemek, icat 
çıkarmak ve 
yeni düzeni 
dünyayla eş 

zamanlı olarak 
anlayıp hare-
kete geçmek 
gerekiyor.

İŞ DÜNYASI 2019'DAN 
UMUTLU AMA...

girdik. Tüketim, yatırım ve 
ithalatta nispi bir azalma söz 
konusu. İthalattaki düşüş 
kısmen nakit sıkışıklığından 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar: 

2018, hem küresel hem de 
ulusal ekonomi açısından ol-
dukça zorlu ve belirsizliklerle 
mücadele etmek zorun-
da kaldığımız bir 
yıl oldu. ABD’nin 
Çin başta olmak 

laştırdığı ticaret 

2019 yılı Türkiye Beklen- politikalarla uygulayabilirsek, 
kalıcı reformları hayata geçire-
bilirsek dengeleme evresinden 
toparlanma sürecine geçebili-
riz. Ama oldukça zor ve kritik 
bir dönemden geçeceğiz. Hata 
yapma lüksümüz yok.

YORGANCILAR:
nomide yaşanan olayların 
etkisini genellikle gecikmeli ve 
uzun vadeye yayılmış olarak 

izleyebiliyoruz. Söz konusu 
gecikmeli etki itibariy-

le ve içinde bulun-
duğumuz şartları 
dikkate alarak 2018 
son çeyrek ve 2019 
ilk çeyrek büyüme 
verisinin negatif 
gelmesi öngö-
rülmektedir. Bu 
açıdan, 2019’un 
özellikle ilk 6 

geçmeye devam edebileceğini 
ifade edebiliriz. Bu olumsuz 
tablonun değiştirilmesine, 
enflasyonla mücadele ve 
istihdam destek eylemleri her 

zamankinden daha önemli 
hale gelecek. 

ÖZGENER:
2019’un da sert 
virajların ardın-
dan geniş ve 
düz bir yolun 
başladığı bir yıl 
olacağına ina-
nıyorum. 2019 
senesinde her 
zamankinden 
daha fazla tek-
noloji, tasarım, 
markalaşma, 

patent, ar-ge ve 
inovasyon konuşu-

lacak. Küresel arena-
da geleneksel sanayi 

üyelerimizle kampanyaya 
destek verdik. Ancak destek 
verirken de bunun daha çok 
psikolojik anlamda piyasalara 
etki edeceğini, kalıcı çözümler 
gerektiğini söyledik. Nitekim 
kısa vadede enflasyonda göre-
celi bir düşüş yaşandı. Kalıcı 
çözüm için üretime yatırım 
yapmak zorundayız. Nitelikli 
üretimi, katma değeri yüksek 
üretimi teşvik etmeliyiz. Sa-
nayi 4.0 ve Tarım 4.0 alanında 
yaşanan hızlı dönüşümün 
dışında kalmamalıyız.

YORGANCILAR: Bu kam-
panyayla birlikte tüketici ve 
üretici enflasyonu verilerinde 
bir miktar iyileşme kaydettik. 
Ancak, hala uzun bir yolumuz 
olduğu da bir diğer gerçek. Bu 
bağlamda, 2019’un özellikle 
ilk 6 ayının zorlu ve mücadele 
içinde geçeceğini bir kez daha 

oldu?

hasılasının neredeyse yüzde 
8’ini tarımdan sağlayan, her 
5 kişiden 1’ini tarım alanında 
istihdam eden, gıda ve ta-
rımda 2017 yılında 4,2 milyar 
dolar dış ticaret fazlası veren 
Türkiye, tarıma ve tarımdaki 
teknolojik dönüşüme yatırım 
yaptığı sürece bunun karşılığı-
nı fazlasıyla alacaktır. Dün-
ya Hükümetler Zirvesi’nin 
raporuna göre; artan taleple 
birlikte 2050 yılında şu anda-
kinden yüzde 70 daha fazla 
gıda üretilmek zorunda... Bu 
nedenle, ülke olarak bizim de 
demografik değişim, doğal 
kaynakların doğru kullanımı, 
iklim değişiklikleri ve gıda is-
rafı problemlerini göz önünde 
bulundurarak uzun vadeli bir 

Bankası’nın (FED) faiz artı-
rımları, vb. olaylar küresel 
arenada yaşanan zorlukları 

İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut 

Türkiye ekonomisi için 
2018 yılı, sert virajların 
alındığı, zorlu sınavlar-
dan geçilen bir yıl oldu. 
Özellikle Ağustos ayı 
içinde yaşanılan suni 
döviz krizi, sadece 
Türkiye değil dün-
ya ekonomisinde 
yaşanan spekülatif 
hareketler nihayete 
eremeden yerini yatı-
rım ve ihracat motivas-

planlama yapmamız şart. 

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com



SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

doğaya bırakılıyor.” dedi. 

“Tamamen yasak-
lansa 
tepki çekerdi”

Bayrak uygulamanın ya-
vaş yavaş insanlara alışkan-
lık kazandırmak amacıyla 
yapıldığını şu sözlerle 
anlattı: Plastik poşetin 
ani bir kararla tamamen 

yasaklanması çok büyük 
tepki çekerdi. Kulla-

nımını azaltmak için 
ilk etapta bu adım 
çok önemli. Bir nevi 
poşet kullanımında 
caydırıcılık olarak 
düşünebiliriz. Poşet 
yerine kağıt torba, bez 

çanta ya da file kullanmak 
çok da zor değil zaten. Bu 
alışkanlığı kazanmalıyız. 
Aynen eskiden annelerimi-
zin, ninelerimizin, dedele-
rimizin yaptığı gibi fileyle 
gitmeliyiz alışverişe. Hatta 
ilk olarak bütün market-
ler gelen müşterilerine 
ücretsiz olarak bir kere-
liğe mahsus bez çanta 
ya da file dağıtacaklar. 
Bu aldıkları torbaları 
diğer alışverişlerinde de 
tekrar tekrar kullana-
bilecekler. Bayrak, son 
olarak insanların çevre 
konusunda genel ola-
rak duyarsız olduğu-
nu şu sözlerle anlattı: 

Geçenlerde İstanbul Çevre Zirvesi gerçekleşti 
ve ben ona katıldım. 

“Kendi sağlığımız için 
duyarlı olmalıyız”

Ulaşımı çok kolay ücretsiz olan bu zirveye 
katılım çok azdı. Orada anlatılanlar tüm insan-
lığı ilgilendiriyordu. Biraz halk olarak da taşın 
altına elimizi koymamız gerekiyor. Bilinçlenip 
doğru şeyler yapmalıyız. Çevre sağlığı insan 
sağlığını etkiliyor. Çevreyi düşünmüyorsanız 
kendi sağlığınız için bir şeyler yapın. Plastik-
ten kaynaklı ve atık yakımında ortaya çıkan 
gazları soluyoruz. Zararlı maddeler yiyecek-
lere geçiyor ve biz bunları tüketiyoruz. Zaten 
deniz canlılarının yaşamı büyük tehlike altın-
da. Biz ne kadar az plastik tüketirsek o kadar 
az üretilir. Tüm bunların üzerine hükümetimiz 
de düzenli denetim yaparsa üretim ve tüketim 
kontrol altına alınabilir. 
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Dünyada naylon poşet kullanım 
oranları yüksek. Bazı ülkeler 
yasakladı, bazıları kısıtladı. 

Türkiye de de ülke olarak 2019 yılı 
itibariyle çevrenin korunmasına yönelik 
kanuna göre plastik alışveriş poşetleri 
tüketiciye en az 25 kuruştan satmaya 
başlayarak kullanımı kısıtladık. Bu yas-
anın uygulandığı ülkelerde plastik poşet 
kullanımının yüzde 80 oranında azaldığı 
gözlemlendi.

Kanuna göre, çevrenin korunması, 
çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilme-
si için plastik poşet, plastik ambalaj kulla-
nımının azaltılması, depozito uygulama-
sı, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat 
alınması gibi mekanizmalar kullanılacak.

2021'de zorunlu olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre 

kirliliğinin önlenmesi amacıyla belirleye-
ceği ambalajlar için depozito uygula-
masını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
zorunlu tutacak. Depozito kapsamın-
daki ambalajlı ürünlerin satış nokta-
ları depozito uygulaması toplama 
sistemine katılım sağlayacak. Yani 
bu geri dönüşümün başlaması için 
halkı alıştırmak adına önemli bir 
ilk adım. Biz de bu yasanın ne 
gibi faydalar sağlayacağını Çevre 
Mühendisi İrem Bayrak'tan 
öğrendik. 

Uygulama için 
geç bile kalındı

Plastik poşetlerin parayla 
satılması uygulamasının 
çevre açısından çok önemli 
faydaları olacağının altını 
çizen Bayrak bu uygula-
ma için geç bile kalındı-
ğını şu sözlerle belirt-
ti: İstatistiki verilere 
göre, Türkiye’de 
bir kişi ortalama 
bir yılda 312 adet 
plastik poşet 
kullanmakta, tam 
312 adet. Danimarka 
gibi plastik kullanımın 
kontrol altında olduğu 
ülkelerde ise yılda kişi başına 
düşen poşet sayısı sadece 4. 
Avrupa'da bu yasa çok uzun zamandır 
işliyor. Biz biraz geriden takip ediyoruz. 
O sebeple bu projeyi gönülden destekli-
yorum. Sadece plastik poşet için de değil 
bence genel olarak plastik kullanımına 
dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım gelir 
geçer bir moda akımı olmaz. Ayakları 
yere sağlam basan bir değişim olmalı. 
Çünkü insan alışkanlıkları çok zor değişi-
yor. Önemli olan bu bilincin oturması. 

Doğada çözünmesi 
bin yıldan uzun!

Bayrak, plastik poşetlerin doğaya ve 
insan sağlığına nasıl zararlar verdiğini 
şöyle özetledi: Plastik poşetler petrol bazlı 
polietilen denilen bir maddeden üreti-
liyor. Bu polietilenin doğada bozulması 
1000'lerce seneyi buluyor. Tüm insanlık 
yok olsa hala varlığını sürdürecek plastik 
atıklar var.  Ekosistemdeki hayvanlar, 
insanlar ve bitkiler için oldukça zararlı  
ve zehirli bir madde bu. Doğa katliamı-
na sebep oluyor. Isıya ve güneşe maruz 
kaldıklarında bileşiğindeki maddelere 
çözülerek kansere neden oluyor. Denize 
atıldıklarında; yunus, fok balığı, balina 
gibi hayvanlar bu maddeleri yiyerek bün-
yelerine alıyorlar. Sindirim sistemi bo-
zulmalarına ve ölümlerine neden oluyor 
bu durum. Şeffaf olmaları nedeniyle de 
sera gibi davranarak orman yangınlarına 
sebep oluyorlar. Yine kimyasal madde 
içerdiklerinden dolayı içine koyduğu-
muz sebze meyve gibi besinlerden insan 
vücuduna geçerek insan sağlığına zarar 
veriyorlar. 

Geri dönüşümü zor
Plastiğin geri dönüşümün zor olduğu-

nu ve insanların dönüşüm yerine yeniden 
üretimi tercih ettiğini söyleyen Bayrak; 
“Yaptığım bir araştırmaya göre Türki-
ye'de farklı sektörlerde toplam  8 milyon 
612 bin ton plastik tüketilmekte 1 milyon 
800 bin ton plastik ambalaj piyasaya 
sürülmekte ve bunun sadece 384 bin tonu 
toplanmakta. Çünkü geri dönüşümü de 
çok pahalı olan bir maddedir plastik. O 
sebeple insanlar bu çabaya girmiyor. Ona 
para vereceğine yeniden üretiriz diye 
düşünüyorlar. Toplanması da geri dönü-
şümü de zor olduğu için bir dünya atık 

POŞETİN PARALI OLMASIPOŞETİN PARALI OLMASIPOŞETİN PARALI OLMASI
AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com
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tepki çekerdi”
Bayrak uygulamanın ya-

vaş yavaş insanlara alışkan-
lık kazandırmak amacıyla 
yapıldığını şu sözlerle 
anlattı: Plastik poşetin 
ani bir kararla tamamen 

yasaklanması çok büyük 
tepki çekerdi. Kulla-

nımını azaltmak için 
ilk etapta bu adım 
çok önemli. Bir nevi 
poşet kullanımında 
caydırıcılık olarak 
düşünebiliriz. Poşet 
yerine kağıt torba, bez 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre 
kirliliğinin önlenmesi amacıyla belirleye-
ceği ambalajlar için depozito uygula-
masını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
zorunlu tutacak. Depozito kapsamın-
daki ambalajlı ürünlerin satış nokta-
ları depozito uygulaması toplama 
sistemine katılım sağlayacak. Yani 
bu geri dönüşümün başlaması için 
halkı alıştırmak adına önemli bir 
ilk adım. Biz de bu yasanın ne 
gibi faydalar sağlayacağını Çevre 
Mühendisi İrem Bayrak'tan 
öğrendik. 

Uygulama için 
geç bile kalındı
Uygulama için 
geç bile kalındı
Uygulama için 

Plastik poşetlerin parayla 
satılması uygulamasının 
çevre açısından çok önemli 
faydaları olacağının altını 
çizen Bayrak bu uygula-
ma için geç bile kalındı-
ğını şu sözlerle belirt-
ti: İstatistiki verilere 
göre, Türkiye’de 
bir kişi ortalama 
bir yılda 312 adet 
plastik poşet 
kullanmakta, tam 
312 adet. Danimarka 
gibi plastik kullanımın 
kontrol altında olduğu 
ülkelerde ise yılda kişi başına 
düşen poşet sayısı sadece 4. 
Avrupa'da bu yasa çok uzun zamandır 
işliyor. Biz biraz geriden takip ediyoruz. 
O sebeple bu projeyi gönülden destekli-

ÇEVRE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Eskilerin uyguladığı ve yaşam 
tarzı haline getirdiği bazı ritüeller 
aslında çocukluğumuzdan kalan 
anılar demek doğru olacak. İçinde 
bulunduğumuz yüzyılda da hale et-
kisini koruyan ve tekrar karşımıza 
çıkan bu ritüeller sadece 'ad' olarak 
değişti diyebiliriz. Aslında eskile-
rin kocakarı uygulamaları olarak 
baktıkları ve çocukluğumuzda 
annelerimizin her zaman yaptıkları 
ritüeller, artık bulunduğumuz çağ-
da kişisel gelişim yöntemleri...

Birçok ünlünün de sirke, adaça-
yı ve tuz gibi maddelerin kullanıl-
dığı ve negatif enerjilerden arınma 
sağlayan yöntemleri uyguladıkları 
son zamanlarda haberlere konu 
oldu. Tabii ki ünlüler de bu uygu-
lamaları yaptıklarını dile getirince 
ister istemez tekrar merak uyandır-
dı diyebiliriz.

Peki nedir bu negatif enerji ve 
arınma yöntemleri, işte Ben Haber 
olarak sizlere bu konuyu araştır-
dık... Hadi hep birlikte bir göz 
atalım...

Nedir bu negatif enerji?
Sosyal çevre içinde devamlı yer 

alan insanoğlu, farklı enerji kanal-
larıyla iletişim halinde 

bulunmaktadır. Konuşmaya gerek 
kalmadan kişinin içinde bulunduğu 
ortam enerjisi etkilemektedir. Ve bu 
enerji her zaman iyi olmayabilmek-
tedir de. Bazen miskinlik, bazen baş 
ağrısı, bazen yaşanan tartışmalar, 
huzursuzluk hali yaşanması negatif 
enerji olarak adlandırılabilmekte-
dir.

İşte annelerimizin ve büyükleri-
mizin uyguladıkları kişisel gelişim 
ritüeller...

ADAÇAYI: Adaçayı kötü 
enerjileri arındırmak için 
kullanılan ideal yöntem-
lerden biridir. Kızılderi-

lilerin ruhani ritüelle-
re önem verdikleri 
herkes tarafından 
bilinmektedir. Kı-

zılderililer adaçayını 
yüce ruhun insanlığa 

hediyesi olarak benim-
semişlerdir. Tabii ki eski 

zamanlarda aile büyükleri 
de evlerde adaçayı tütsüsü 

yakarak çocuklarına koklatmış-
lardır ve bunu yaşamayan çocuk 
yoktur diyebiliriz.

ADAÇAYI TÜTSÜSÜNÜN 
YAPILIŞI: Birkaç dal kurumuş 
adaçayını tavaya ekledikten sonra 
tavayı ocağın üstüne koyabilirsiniz. 
İsterseniz ve bize göre mutlaka 
yapmalısınız içine bir tutam tuz da 
ekleyebilirsiniz. Adaçayı yandık-
tan sonra isterseniz tavayı odaların 
içerisinde gezdirebilir, siz ve aile 
fertlerine koklatabilirsiniz.

SİRKE: Son zamanlarda ünlüler 
dünyasında da çok sık duymaya 
başladığımız ritüellerden biri de 
sirke... Sirkenin arınma açısından 
kullanım alanı daha fazla diyebili-
riz. Hem temizlik için hem de arın-
mak için kullanılan sirke, negatif 
enerjilere karşı büyük bir öneme 
sahip.

SİRKE ARINMAK İÇİN NASIL 
KULLLANILIR?: Ev temizliği ya-
parken yerleri silmek için çamaşır 
suyu yerine mutlaka sirke kullan-

malısınız. Evdeki eşyaların tozunu 
sirke ile alabilir, dış kapınızın eşik-
liğini sirke ile silebilirsiniz, hatta 
kapınızı bile sirke ile silerek güzel 
bir arınma döngüsü sağlayabilirsi-
niz. Kişisel arınma için de sirkeli 
suyu şu şekilde kullanabilirsiniz; 
Banyodan çıkmadan önce sirkeli 
suyu başınızdan aşağıya dökerek, 
negatif enerjilerden arınabilirsiniz.

TUZ: Tuzun da geçmişten günü-
müze kadar bilinen manevi arın-
ma etkileri bulunmaktadır. Hatta 
eskilerde yemeklere tuz konması-
nın sebebi olarak negatif enerjilere 
karşı bir önlem olduğu da rivayetler 
arasında yer almaktadır. Hatta tuzu 
ve ekmeği baş üstünde üç kere 
çevirip başkalarına verme ritüelleri 
de bunlardan bir tanesidir.

TUZ ARINMAK İÇİN NASIL 
KULLANILIR?: Tuzu negatif ener-
jilerden arınmak için iki şekilde 
kullanabilirsiniz. Öncelikle bir 
tabağa tuz koyarak evinizin farklı 
köşelerinde bulundurursanız, or-
tamdaki negatif enerjileri alacaktır. 
Bu yöntemi 10 günde bir tekrarla-
manız arınma döngüsü için daha 
verimli olacaktır. 

ÜZERLİK OTU: Eskiden şaman 
inancına mensup kişiler tarafından 
kullanılan üzerlik otu, ruhsal arın-
ma için büyük bir öneme sahipmiş. 
Üzerlik otu günümüzde de nazar, 
büyü ve negatif enerjiye karşı kul-
lanılmaktadır.

ÜZERLİK OTU NASIL KULLA-
NILIR?: Yaklaşık 10 tohumu tavaya 
koyduktan sonra, içine bir tutam 
tuz da ekleyerek üzerlik otunu oca-
ğın üstünde yakabilirsiniz. Üzerli 
otu yandıktan sonra siz ve aile fert-
leriniz koklayabilir, evinizde tavayı 
gezdirerek arınma sağlayabilirsiniz.

BURUN KIVRILAN RİTÜELLER,
BUGÜN POPÜLER OLDU

Sosyal çevre içinde devamlı yer 
alan insanoğlu, farklı enerji kanal-
larıyla iletişim halinde 

İşte annelerimizin ve büyükleri-
mizin uyguladıkları kişisel gelişim 
ritüeller...

ADAÇAYI: Adaçayı kötü 
enerjileri arındırmak için 
kullanılan ideal yöntem-
lerden biridir. Kızılderi-

lilerin ruhani ritüelle-
re önem verdikleri 
herkes tarafından 
bilinmektedir. Kı-

zılderililer adaçayını 
yüce ruhun insanlığa 

hediyesi olarak benim-
semişlerdir. Tabii ki eski 

zamanlarda aile büyükleri 
de evlerde adaçayı tütsüsü 

ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.ozen@kanalben.com

İrem 
Bayrak



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 13

1330 Aralık 2018

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 13SAYFA 13

1330 Aralık 2018

KANSER 
TEDAVİSİNDE 
MİLLİ 
BULUŞ,
DEVRİM 
YARATACAK 
Kansere karşı çalışmalar geleceğe 
umut veriyor. Öğr.Gör.Dr. İskender 
İnce ve ekibi, akciğer kanseri tedavi-
sinde kullanılmak üzere devrim niteli-
ğinde prototip bir ürün geliştirdi. 

Uzun süren araştırmalar sonun-
da akciğer kanseri nedeniyle 
uygulanan tedavi esnasında 

sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ve 
tümörlü hücreleri iyileştiren prototip 
bir ürün geliştimeyi başaran Öğr.
Gör. Dr. İskender İnce ve ekibi, çörek 
otu bitkisinin tohumlarının özünde 
yer alan timokinon adlı biyoaktif 
bir maddeden yaralandı. TQGMNP 
adı verilen prototip ürün TÜBİTAK 
1001 projeleri kapsamında sağlanan 
bütçe ile geliştirildi ve Türkiye Patent 
Enstitüsü'nden patenti alındı. Uluslar-
arası ve ulusal alanda ses uyandıran 
milli buluş niteliğindeki prototip 
ürün ilaç haline gelebilmek ve piyas-
aya sunulmak için sponsorlarını ve 
yatırımcılarını bekliyor. 

Devrim niteliği taşıyan prototip 
hakkında detaylı bilgi almak adına 
Ege Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. 
İskender İnce'yle bir röportaj gerçek-
leştirdik. 

Projede ne amaçlandı?

 Projemizin ana amacı akciğer 
kanseri hücrelerine biyolojik olarak 
yönlendirerek sağlıklı hücrelere zarar 
vermeden, yan etkileri az,  kanser 
teşhis ve tedavisinde tanı ve tedavi 
amaçlı kullanılabile- cek bir ürün 

geliştirmekti. 
İkinci amacı 
da bu ürünün 
geliştirme 
aşamalarının 
tümünü ülke-
mizde mev-
cut altyapı, 
bilgi birikimi 
ve kaynak-
larımızı 
kullanarak 
gerçek an-
lamda yerli 
ve milli bir 
ürün ge-
liştirerek 
moral ve 
motivas-
yonumu-
zu arttır-
maktı. 

ΩSi-
zin 
cülüğü-
nüzde 
Ak-

ciğer kanserinde tıp 
dünyasında devrim yaratacak nite-

likte prototip bir ürün geliştirildi. Bu 
buluştan ve buluşun aşamalarından 
bahsedebilir misiniz ?

Başta akciğer kanseri olmak üzere 
bazı kanser hücrelerinde glukronidaz 
enzimi normal hücrelerden çok fazla 
bulunmaktadır. Kanser hücrelerinin bu 
özelliğinden yararlanarak ürünümüzü  
akciğer kanseri hücrelerine biyolojik 
olarak gönderebilmek için öncelikle ti-
mokinonu glukronik asit ile kimayasal 
olarak bağladık. Ardından timokinon 
glukronid molekülünü demir manyetik 
nanopartiküle bağlayarak ürünümü-
zü savaşması için kanserli hücrelere 
gönderdik. Akciğer kanser hücreleri 
geliştirdiğimiz timokinon glukronid 
manyetik nanopartikülü yapısında 
taşıdığı glukronidi tanıyarak hücre 
içine almasını sağladık. Akciğer kanser 
hücresi içinde bol miktarda bulunan 
glukronidaz enzimi timokinon ile 
glukronik asit arasında ki bağlantıyı 
kopararak glukronik asit ve  timokino-
nun açığa çıkmasına yol açıyor.  Açığa 
çıkan timokinon da  kanserli hücreleri 
öldürüyor.

Bu arada bizim geliştirdiğimiz pro-
totip ürün orijinal bir ürün. Taşıyıcı bir 
platform değil. Timokinon glukronid 
ve bu prototip ürün ilk kez bizim ta-
rafımızdan geliştirildi. Bunu da patent 
alarak belgeledik. 

Ürün ulusal  ve uluslararası alanda 
yankı uyandırdı. Bu durum ne gibi 
geri dönüşler almanızı sağladı? Ki-
şisel anlamda baktığımızda da sizde 
uyandırdığı duygular nasıl oldu?

Gurur ve hüznü bir arada yaşatıyor. 
Bu tür ürünleri ülkemizde ve ülkemi-
zin olanaklarıyla gerçekleştirebilmiş ol-
mak bizi gururlandırıyor. Ancak bunu 
henüz hastaların kullanımına sunama-
mış olmak ise beni hüzünlendiriyor.

Genellikle hasta ve hasta yakınla-
rı bu ilacı kullanmak için başvuruda 
bulunuyor. Özellikle bir tanesi beni çok 
duygulandırdı. Arayan bir hastamızın 

eşiydi. Eşinin 
akciğer kan-
seri olduğu ve 
son evrede ol-
duklarını ken-
dilerine yarar 
sağlamasa da 
bundan sonra 
bu hastalığa 
yakalanacak 
kişiler için 
faydası olması 
amacıyla bu 
ürünü eşinin 
üzerinde 
deneyebil-

memiz için her türlü izni verebile-
ceklerini söyledi. Ben de kendilerine 
bunun mümkün olmadığını bu ürünün 
insanlar üzerinde denenebilmesi için 
bazı ilave çalışmaların yapılarak Sağlık 
Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği-
ni söylüyorum. 

Geliştirdiğiniz bu ürün sadece 
akciğer kanserinin tedavisinde mi 
kullanılabilecek?

Bu prototip ürün sadece akciğer 
kanserinde değil glukronidaz enzimini 
bol miktarda taşıyan meme, barsak  
gibi kanserlerde de kullanılabilecektir.

Geliştirdiğiniz bu ürünün hastala-
rın kullanıma sunulabilmesi için ne 
gibi süreçlerden geçmesi gerekiyor?

Hücre kültürü modellerinde ve ak-
ciğer kanseri tümör modeli oluşturul-
muş fareler üzerinde  molekülümüzün 
çalıştığını gösterdik ve patent aldık. 
Bundan sonra ilave bazı küçük çalış-
maları tamamlayarak insanlar üzerinde 
deneyebilecek hale gelebileceğiz. Biz 
bugüne kadar yaptığımız bu çalışmala-
rı TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında 
sağlanan bütçe ile gerçekleştirdik.  

Sokaktaki vatandaşımızı, bitki-
lerin sağlık amacıyla kullanımları 
ile ilgili bilinçlendirmek adına neler 
söylemek istersiniz?

Bitkilerin sağlık amacıyla kullanım-
ları çok geniş bir konu ve bu konuda 
söylenecek çok şey var. Bitkilerin tüm 
yararlarına karşın yanlış kullanımları 
halinde sağlığımızın düşmanları haline 
dönüşebileceğini unutmamak gereki-
yor.

Tüm hastalarımız ve özellikle de 
kanser hastalarımız (gerek kemoterapi 
ve gerekse radyoterapi sırasında) dok-
torlarının bilgisi ve onayı dışında asla 
destek amacıyla doğal kaynaklı destek 
ürünleri (bitkisel, hayvansal ürünler 
vb) kullanmamalıdırlar. Bu ürünler, 
hastalarımızın tedavilerinde  olumsuz 
etkiler meydana getirebilmektedir.

Hollywood ünlülerinden dün-
yaya yayılan son çılgınlık 'plasenta 
yemek'. İlk olarak ünlü aktör Tom 
Cruise, bebeği doğduğunda karısı-
nın plasentasını yiyeceğini açıkla-
masıyla gündeme gelen plasenta 
yemek daha sonra diğer ünlüleri de 
etkisi altına aldı...

Plasenta yeme 
eğilimi nereden doğdu?

Popüler olan bu davranışın 
temelinde yenilen plasentanın çok 
faydalı ve yenmesinin elzem oldu-
ğu yatıyor. Bilimsel açıdan bakacak 
olursak plasenta yemek en özünde, 
yeni doğum yapmış memeli canlıla-
rın, doğumdan sonra güçsüz düşme-
leri ve yavrularını bırakıp avlanma-
ya gidemeyecek olmaları nedeniyle 
doğa tarafından içgüdüsel olarak 
kodlanmış bir davranıştır. Peki hay-
vanların doğa şartlarında yaptığı bu 
iç güdüsel davranış insanlar için de 
geçerli olabilir mi?
Lohusa depresyonunu 
engelliyor!

Bu eğilimin gösterilmesindeki 
temel sebep ise plasentanın içinde-
ki büyüme faktörü ve kök hücrele-
rin bol olduğu ve vücutta iyileşmeyi 
dolayısıyla doğum hasarlarının 
çabuk iyileşmesini sağladığının dü-

şünülmesi. Ayrıca plasentadaki ok-
sitosin hormonu, annede süt yapı-
mına yardım ediyor. Kortikotropin 
hormonu ise stresi azaltarak doğum 
sonrası depresyon riskini azaltıyor. 
Ağrıların da azaldığı söyleniyor. 
Aslında Antik Çin geleneklerinde 
plesantalar, içlerindeki kimyasallar 
nedeniyle bazı otlarla karıştırılıp 
ağrı kesiciler elde edildiği biliniyor. 
Bazı uzmanlar biyolojik avantajları 
olduğunu söylüyor. Çünkü plasen-
tada yüksek oranda demir, B-12 ve 
hormonlar barındırıyor.

En önemli sorun hijyen
Asıl sorun, plasenta yemek hak-

kında yapılmış hiçbir araştırmanın 
olmaması. Ancak birçok uzmanın 
üzerinde mutabık kaldığı bir veri 
var ki anneden ayrılan plasentada 
bulundan bu hormonların doğum 
gerçekleştikten sonra artık işlevsiz 
hale gelmesi. Faydalı olabileceği 
ihtimalinden çok zararlı olabileceği 
de konuşuluyor. Bazı hastaneler 
sağlık açısından risk taşıyıp taşı-
madığını öğrenmek için annelerin 
plasentalarını patolojiye gönderdik-
leri de biliniyor. Ayrıca uzmanlar 
plasenta yiyecek anneleri temiz 
ve hijyenik bir ortamda tutulması 
hakkında uyarıyor. 

JANUARY JONES: Ünlü aktris 

2011 yılında dünyaya getirdiği 
oğlu Xander Dane'in plasentasını 
kapsülleştirerek yedi. Bu hapların 
enerjisini fazlasıyla arttırdığını 
iddia etti. 

ALICIA SILVERSTONE: Ame-
rikalı oyuncu Silverstone da 2011 
yılında dünyaya getirdiği oğlu Bear 
Blu'nun plasentasını haplara dönüş-
türmüştü. Oyuncu hapları kullan-
maya başladıktan sonraki günlerde 
o kadar mutlu görünüyormuş ki 
eşi Christopher, bu haplara mutlu 
haplar demeye başlamış.

KOURTNEY KARDASHIAN: 
Her ne kadar kız kardeşi Kim, 
plasenta yemek konusundaki açık-
lamarıyla gündemden düşmese de 
Kardashianlarda kendi plasentasını 
yiyen ilk kişi Kourtney oldu. 3. ço-
cuğunu dünyaya getirdikten sonra 
plasentasını haplara çevirmenin 
hayatını değiştiren bir şey olduğu-
nu söyleyen Kourt-
ney, plasenta yemeye 
bayılıyor.

KIM KARDAS-
HIAN: Her konuda 
olduğu gibi bu konuda 
da adı sıkça telaffuz 
edilen bir isim Kim 
Kardashian! 2015 yı-
lında oğlu Saint West'i 
dünyaya getiren Kim 

Kardashian, doğum sonra-
sı depresyonunu atmak ve 
enerjiyi arttırmak amacıyla 
plasentasını yediğini dün-
ya aleme duyurdu.

HILARY DUFF: 
Son olarak 2. bebe-
ğini kucağına alan 
şarkıcı Hilary 
Duff da çocuğu-
nun plasentasını 
yiyip içen ünlüler 
kervanına katıldı. 
32 yaşındaki Hillary 
Duff, Banks Violet adını 
verdiği kızının plasen-
tasını meyveli içeceği 
karıştırıp içtiğini söyle-
di. Duff, bunun hayatı 
boyunca tükettiği en 
lezzetli meyveli içecek 
olduğunu da söyledi.

bulunuyor. Özellikle bir tanesi beni çok 
duygulandırdı. Arayan bir hastamızın 

hastalarımızın tedavilerinde  olumsuz 
etkiler meydana getirebilmektedir.

Kardashian, doğum sonra-
sı depresyonunu atmak ve 
enerjiyi arttırmak amacıyla 
plasentasını yediğini dün-
ya aleme duyurdu.

HILARY DUFF: 
Son olarak 2. bebe-
ğini kucağına alan 
şarkıcı Hilary 
Duff da çocuğu-
nun plasentasını 
yiyip içen ünlüler 
kervanına katıldı. 
32 yaşındaki Hillary 
Duff, Banks Violet adını 
verdiği kızının plasen-
tasını meyveli içeceği 
karıştırıp içtiğini söyle-
di. Duff, bunun hayatı 
boyunca tükettiği en 
lezzetli meyveli içecek 
olduğunu da söyledi.

PLASENTA YİYEREK GENÇ 
KALMAYA ÇALIŞIYORLAR!

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com

ğinde prototip bir ürün geliştirdi. ğinde prototip bir ürün geliştirdi. 

ADİFE TERYAKİ
adife.teryaki@kanalben.com
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KOÇ
2019 yılında siz 

Koçları ilginç deği-
şimler beklemekte. 
Öncelikle iş hayatınız-
da birtakım canlan-
malar yaşıyacaksınız. 
Yeni iş tekliflerine yılın 

ilk yarısından itibaren hazır olun. 
Ayrıca yılın ikinci yarısından sonra 
Yay burcunda olan jüpiter gezegeni 
sizlerin ruh salığı ve genel olarak iyi 
hissetmenize yardımcı olacak.Her ne 
kadar aile hayatınızda bazı anlaşmaz-
lıklar yaşansa da bu sene moraliniz 
hep yüksek olacak.

BOĞA
2019 yılında 

siz Boğaları 
ekonomik 
olarak büyüme 
bekliyor. Alınacak olan borçlarınızı 
bu yıl almanız mümkün olacak ya 
da tamamlamanız gereken borçları 
kolaylıkla tamamlayıp rahat bir nefes 
alacaksınız. Geçtiğimiz yıldan beri 
kendinize ve insanlara olan inançlarını 
kaybetmiş olabilirsiniz ancak insanlara 
güvenmeyi bu yıl tekrar öğrenmeli-
siniz. Olaylara gerçekçi yaklaştığınız 
takdirde inandığınız şeylerin sizin 
yanınızda olduğunu fark edeceksiniz.

İKİZLER
2019 yılında siz İkizleri aşk bekle-

mekte... Bu yıl yeniden aşık olabilirsiz, 
eğer hayatınızda birisi zaten varsa 

özellikle yılın ocak 
ve aralık aylarında 
ilişkinizi ileri boyuta 
taşımak isteyebilir-
siniz. Bu sene kesin-
likle sürprizlere açık 
olmalısınız ve karşını-

za çıkan fırsatları zamanı geçmeden 
değerlendirmeyi bilin. Ancak evli olan 
ve mutlu olmayan İkizler ise, bu sene 
özgürleşme kararlarını verip boşanma 
kararı alabilirler. Ekonomik anlamda 
biraz daha dişinizi sıkın.

YENGEÇ
2019 yılında siz 

Yengeçleri büyük 
sorumluluklar 
beklemekte.İkili 
ilişkilerinizde sıkıntılar yaşıyor olabi-
lirsiniz. Kendi hayatınızda ve ilişki-
nizde sorumluluk almaktan çekinmez-
seniz daha iyi olacaktır. Ancak zaman 
zaman kendinizi bunalmış ve pek çok 
konuda isteksiz hissediyor olabilirsi-
niz, bir yandan büyüyen sorumluluk-
lar bir yandan ise duygusal anlamdaki 
hissizliğiniz sizi bunaltsa da Satürn 
gezegenin verilen emek karşısında 
ödülleri çok büyük olacaktır.

ASLAN
2019 yılında siz 

Aslanları eğelence 
ve sosyalleşme 

beklemekte. Yılın büyük bir kısmında 
çok popüler olduğunuzu fark edecek-
siniz. Pek çok davet ve partilere davet 
edilebilir insanların sizin hakkınızda 

konuştuğuna şahit olabilirsiniz. Aşk 
anlamında henüz fazla bir sorumluluk 
almadan eğlenmek isteyebilirsiniz 
ancak bunu yaparken karşınızdaki in-
sanın duygularına saygılı olmaya özen 
gösterin. Yoksa bu sene pek çok kalp 
kırabilirsiniz. Yılın ikinci yarısında 
yeni insanlardan oluşan bambaşka bir 
çevrede kendinizi bulabilirsiniz.

BAŞAK
2019 yılı siz 

Başakları aileniz ve 
evinizde daha çok 
vakit geçirmeye 
itebilir. Yeni bir ev satın alabilir ya da 
hamile kalmak isteyen başak burçları, 
sürpriz bir haberle ailelerine yeni bir 
bireyi daha dahil edebilirler. İş anla-
mında da güzel gelişmeler yaşayabilir 
ve yeni anlaşmalar imzalayabilirsiniz.

TERAZİ
2019 yılında 

siz Terazileri aile 
hayatınızda birta-
kım zorlanmalar ve 

huzursuzluklar beklemekte. Aileniz 
ile ilgili sorumluluk bu yıl sizi oldukça 
zorlayabilir. Bu dönemde aile büyük-
leriniz sorunları ile ilgilenebilirsiniz. 
Yaşadığınız yeri, yaşam alanınızı 
değiştirme isteğiniz olabilir ve bulun-
duğunuz yerden taşınabilirsiniz. Bu 
durum borca girerek ev alma şeklinde 
de gelişebilir. Aynı zamanda bu yıl 
iletişim yeteneğiniz oldukça güçlü. 
Kendinizi doğru ifade edip anlaşılabi-
leceksiniz. Tatlı diliniz yılanı deliğin-

den çıkaracak.

AKREP
2019 yılında siz 

Akrepleri iletişimde 
yanlış anlaşılmalar ve 
kendinizi ifade edememe gibi zorlan-
malar beklemekte. Eğer iletişim ve 
kısa yolculuklar gerektiren bir işiniz 
varsa kendinizi daha fazla sorumlulu-
ğa maruz kalmış, daha çok çalışmak 
zorunda kalan bir ruh hali şeklinde 
hissedebilirsiniz. Fakat risk almaktan 
kaçınmanızı öneririm. 

YAY
2019 yılında 

siz Yayları maddi 
konularda zorlan-

malar ve sorumluluklar beklemekte. 
Ödeme planlarınızı düzenlemeniz 
gereken bir yıl geçireceksiniz. Aynı 
zamanda burcunuzdaki Jüpiter size 
oldukça şans getirecek, kendinizi daha 
güzel ve özgüvenli hissedeceksiniz. Fi-
ziksel değişim için kendinizde büyük 
bir istek olabilir saçınızı ya da tarzınızı 
değiştirebilirsiniz. Ayrıca, sporunuzu 
ihmal etmemelisiniz bu konumdaki 
Jüpiter size kilo da aldırabilir. 

OĞLAK
2019 yılında siz Oğ-

lakları oldukça sorum-
luluklarınız arttığı bir 
yıl olarak gözlemleyebilirsiniz. Kişisel 
olarak hayata farklı bir bakış ve bilinç 
geliştirebileceğiniz bir dönem olacak. 

Maddi konularda kendinizi sağlama 
alma isteğiniz artabilir ve ayaklarınız 
yere daha sağlam bassın isteyebilirsi-
niz. Dışarıdan daha ciddi ve olgun gö-
rüneceksiniz. Aynı zamanda zihninizi 
daha arınmış ve rahatlamış hissedece-
ğiniz bir yıl olacak.

KOVA
2019 yılında siz 

Kovaları kendi-
nizi, zihninizi , 
bilinçaltınızı te-

mizleyebileceğiniz sorumluluklarınız 
bu konularda artacağı farkındalık ka-
zanacağınız bir yıl olarak etkilemekte. 
Hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz 
sağlığınız için ihmal ettiğiniz durum-
ların kontrolünü gerçekleştirebilirsi-
niz. Aynı zamanda Jüpiter size yeni 
bir arkadaş çevresi ve sosyal ortam 
fırsatı sunabilir. Hayata pozitif bakan 
insanlarla tanışabilirsiniz.

BALIK
2019 yılında 

siz Balıkları sosyal 
çevreniz ve arka-
daşlık ilişkileriniz 
bu yıl zorlayabilir.  Size iyi arkadaş 
gibi görünenleri hayatınızdan soyutla-
yabilirsiniz. Grup çalışması gerektiren 
konularda bu yıl boyunca zorlanmalar 
yaşayabilir, daha çok bireysel çalış-
malar yapabilirsiniz. Kariyer evinizde 
konumlanan Jüpiter iş yaşamınızda size 
oldukça şans getirecek. Bu yıl, terfi veya 
yeni iş teklifleri alabilirsiniz fakat yine 
de iyi düşünmeli ve karar vermelisiniz. 

31 Aralık da aslında her gün gibi güneşin 
battığı bir gündür. Güneş, 1 Ocakta yılın ilk 
gününde yeniden doğar. Güneşin etrafında 

tam turunu tamamlayan dünyamız tekrar 
başladığı noktada bulmuştur kendisini. İşte yeni 
başlangıçlar için güzel bir fırsattır yeni doğan 
güneş.

DÖRT MEVSİM MASALI
Bir zamanlar Toprak Ana, evinde yalnız yaşı-

yormuş. Yalnız yaşamak zormuş, bu yüzden canı 
çok sıkılıyormuş. Bir gün kalkmış, gök kralına 
misafirliğe gitmiş. Sarayın kapısına varınca, gü-
rültüler, patırtılar duymuş. Kapıdaki nöbetçiye, 
“bunların ne olduğunu” sormuş.

Nöbetçi: Ne olacak, demiş. Mevsim kardeş-
lerin gürültüsü. Dört yaramaz çocuk var. Kavga 
edip duruyorlar.

Toprak Ana: Onları bana gönderin, demiş. 
Ben yalnızım, biraz da benimle otursunlar.

Nöbetçi Toprak Ananın isteğini krala söyle-
miş. Kral da “Peki” demiş. Toprak Ana bunun 
üzerine evine dönmüş, mevsim kardeşleri bekle-
meye başlamış.

Önce en küçük kardeş gelmiş. Pembe, beyaz 
saçlı, güzel bir çocukmuş. Toprak Ana’ya: Benim 
adım İlkbahar, demiş. İlkbahar, çantasını açmış, 
çantasından tomurcuklanmış dallar, renk renk 
çiçek demetleri, cıvıl cıvıl ötüşen kuşlar çıkarmış.

Çok geçmeden ikinci kardeş gelmiş. Tom-
bul, kırmızı yanaklı bir kızmış. Adı da Yaz’mış. 
Kardeşine: Haydi çekil bakalım, bak, ben geldim, 
demiş. Sonra o da çantasından çilek, kiraz, şeftali, 
erik gibi meyveler çıkarmış, bunları Toprak Ana-
ya sunmuş.

Derken üçüncü kardeş gelmiş. Sarı sapsarı 
bir çocukmuş. Toprak Ana’ya: Ben sonbaharım 
demiş. Yalnızlığı, sessizliği çok severim, demiş. 
Sonra da kuşları kovmuş, her yeri sarıya boya-
mış. Ortalığa bir sessizlik çökmüş. Tam bu sırada 
dördüncü kardeş gelmiş. Çiçekleri, meyveleri da-
ğıtmış, cebinden beyaz bir su çıkarmış, bu suyla 
her yeri beyaza boyamış. Bir yandan da : Benim 
adım kış, benim adım kış diye bağırıyormuş.

Dört kardeş de Toprak Ana’nın evinden 
gitmek istememiş. Kavgaya tutuşmuşlar. Ortalık 
alt üst olmuş. Toprak Ana kızmış: Beni dinleyin, 
demiş. Ya sırayla gelin, evimde üçer ay misa-
fir kalın, ya da çekilip gidin. Hepinizi birlikte 
istemiyorum. Bunun üzerine mevsim kardeşler 
düşünmüşler. Aralarında anlaşıp Toprak Ana-
ya, “peki” demişler. İşte o günden beri sırayla 
geliyor, Toprak Ana’da üçer ay misafir kalıyor-
larmış….. İşte Son kardeş olan KIŞ’ın misafirli-
ğinde kutladığımız yeni yılın doğuşu hepimizin 
umutlarının yeniden yeşerdiği güne, yine 1 
OCAK 2019 yılına merhaba diyecek. Bembeyaz 
yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmi-
şin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve 
yeni başlangıçlara… Getirdiği mutluluğun tüm 
kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başa-
rısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatımızı 
dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi yıllar..

KIŞIN MİSAFİRLİĞİ
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Merhaba Ben 
Haberciler... 
Şöyle geçip 

giden yılımıza bir göz atsak 
acaba kaçımız sağlığının 
değerini bilerek ve ona 
gereken özeni göstererek 
geçirdi bu bir yılını? Acaba 
kaçımız 2019 için sağlığım 
önceliğim kararlılığı ve 
planları içerisindeyiz? Bu 
yılda aynı ısrar ve özenle 
sizi sağlığınızla ilgili 
bilgilendirmeye devam 
edeceğiz.

Biliyorsunuz yılbaşının 
rengi kırmızıdır.Kırmızı 
renk gücü enerjiyi temsil 
eder.Kırmızı giydiğinizde 
kendinizi çok iyi hisse-
dersiniz.Peki kırmızıyı 
yediğimizde neler olur hiç 
düşündünüz mü? Besinlere 
kırmızı rengi veren mad-
deler nedir ve tam olarak 
bedenimiz ve sağlığımıza 
neler katarlar?

KIRMIZI RENK demek 
ANTİOKSİDAN demektir.
Antioksidanlar vücutta ser-
best radikallerin yok edil-
mesinde görevlidir. Dışarı 
atılmayan serbest radikaller, 
hücre zarlarına yapışarak, 
onların yıpranmasına, yaş-
lanmasına, hatta DNA'sını 
bozarak kanserojen bir özel-
lik kazanmasına sebep olur. 
Antioksidanlar hücrelere za-
rar veren serbest radikalleri 
etkisiz hale getirerek, kanser 
dahil pek çok hastalığa ve 
erken yaşlanmaya neden 
olan süreçleri engelleme-

ye çalışırlar. 
Aslında 
kırmızı 
yiyerek al-

dığımız 
antiok-
sidan 
mad-
de-

lerle 

sağlık kazanırız. Kırmızı 
besinlerden en değerleri 
olanları; domates, kiraz, nar, 
karpuz, kırmızı biber, pan-
car, kırmızı turp ve kırmızı 
eriktir.

Kırmızı besinlerin 
sağlığa faydaları:

KIRMIZI ERİK: Eriğe 
rengini veren madde anti-
osiyanindir.Yine çok 
kıymetli bir an-
tioksidan olan 
antiosiyanin; 
çok güçlü 
olduğu için 
hücre yaş-
lanmasını 
önler. Sağ-
lıklı doku 
ve hücreleri 
korur. Kalp 
ve kanser 
hastalıklarına 
karşı koruma 
sağlar. Ayrıca idrar 
yolları enfeksiyonlarından 
koruyucudur. Hafızayı güç-
lendirir ve sağlıklı yaşlanma 
üzerinde olumlu etkileri 
vardır.

DOMATES: Domatese 
kırmızı rengi veren mad-
de likopendir. Bilinen en 
kıymetli antioksidanlardan 
birisidir.Bu madde hüc-
relere zarar veren serbest 
radikalleri etkisiz hale geti-
rerek, kanser dahil pek çok 
hastalığa ve erken yaşlan-
maya neden olan süreçleri 
engellemeye yardım eder.

KİRAZ: A C ve K 
vitaminleri ile fosfor, demir 

ve kalsiyum 
gibi mineraller bakımından 
oldukça zengindir.Kiraz da 
özellikle pelargonidin, siya-
nidin ve peonidin antosiya-
ninler başlıca antosiyanin-
leri teşkil eder.Bu maddeler 
antioksidan etkisiyle kanse-
re karşı koruma sağlar.Kalp 
ve damar sağlığını korur.
Hafıza sorunlarını giderir.
Nörolojik hastalıkların gö-
rülme riskini azaltır.Diyabet 
riskini düşürür.Cildi korur, 
yaşlanma belirtilerini ge-
ciktirir.Bağışıklık sistemini 
güçlendirerek hastalıklar-
dan korur.Ayrıca saplarının 
ödem atıcı ve kolesterol dü-
şürücü etkileri vardır.Kiraz 
melatonin içerdiği için uyku 
sorunlarında da etkilidir.

NAR: Çiçeğinden ka-
buğuna çekirdeklerinden 
tanelerine kadar kıymetli 
narın en önemli özelliği 

kansere karşı olan 
koruyuculu-
ğudur. Damar 
plaklarını önle-
yici, tansiyonu 
dengeleyici, 

cildi güzelleşti-

rici özellikleri narın değeri-
ne değer katar.İçeriğindeki 
fenolikler, flavonoidler ve 
elagitanninler nara kırmızı 
rengini veren bileşiklerdir.

KIRMIZI TURP: Kırmızı 
rengini likopenden alan 
turbun kökü C vitamini, 
kükürt ve iyot bakımından 
zengindir. İçinde B1, B2 vita-
minleri ve çeşitli mineraller 
bulundurmaktadır.Diş, diş 
eti rahatsızlarına iyi gelir.
Saç ve tırnaklar için olduk-
ça yararlıdır.Sinir ve stresi 
azaltır.Solunum yollarına 
iyi gelir. Nezle ve grip 
gibi hastalıklarda burnun 
akmasını engeller.Böbrek 
taşlarına, hazımsızlığa karşı 
faydalıdır. Kalp ve damar 
sağlığına faydalı olmasının 
yanında kansere karşı da 
koruyucu etkilere sahiptir. 
Tam bir karaciğer dostu olan 
turp suyu, damar sertliği ve 
uykusuzluğa da iyi gelir.

KIRMIZI BİBER: Ren-
gini karatenoidlerden alır. 
Vücut metabolizma hızını 
etkiler ve proteinin ener-
jiye dönüşümüne ve yağ 
yakımına yardımcı olur. E 
vitamini hücrelerde hasar 
görülmesini engeller ve bu 
sayede kanser potansiyelini 
azaltır. Kırmızı biberde C 
vitamini ve potasyum da 
bol miktarda bulunur. C 
vitamini bağışıklık sistemini 
güçlendirirken potasyum 
kalp krizi riskini azaltır.
Yüksek karotenoid içeriği 
sayesinde prostat, mide, 
mesane ve karaciğer kan-
serleri üzerine tedavi edici 
özelliği bulunmaktadır.Mide 
ve salgı bezlerini uyararak 

mide asitini düzenlemekte, 
sindirimi kolaylaştırmak-
ta ve idrar söktürücü etki 
yaratmaktadır.

PANCAR: Kırmızı rengi-
ni veren antosiyaninlerden 
betalain grubu bileşiklerdir.
Pancar Kanın temizlenmesi 
ve karaciğerin toksinlerden 
arınmasına yardımcı olur.
İç organları koruyucu kan 
basıncı ve kolestrerolü düşü-
rücü özellikleri vardır.Ayrıca 
damar sertliğini önler başta 
prostat ve mesane olmak 
üzere pek çok kanser çeşidi-
ne karşı önleyicidir.iltihap 
giderici özellikeleri vardır.
Bağışıklık sistemini destek-
leyen C vitamini,bağırsak 
düzenleyici yoğun lif,sinir 
ve kas fonksiyonlarını güç-
lendirici potasyum,kemik, 
karaciğer, böbrek ve pank-
reas sağlığını destekleyici 
manganaz,kalp damar has-
talığına, sakat doğumlara ve 
kansızlığa karşı koruyucu 
folik asit B vitamini,göz has-
talığını engelleyen lutein ve 
zeaksanthin gibi çok değerli 
maddeler içermektedir.

KARPUZ: Rengini liko-
penden alır.Karpuzun bol 
miktarda içerdiği ‘likopen’ 
kalp ve damar sağlığımız 
için ve ayrıca kemik sağlığı-
nı korumada önemli bir fak-
tördür. Ayrıca kan basıncını 
düzenler. 

Likopen açısından zen-
gin gıdalar tüketen kişiler 
daha güçlü ve sağlıklı kemik 
yapılarına sahiptirler. Kar-
puz, doğal bir idrar söktürü-
cü olduğu için idrar akışını 
hızlandırır. Karpuzun bu 
özelliği böbreklerin işini 
kolaylaştırırken, karaciğerin 
de sağlıklı ve yorulmadan 
çalışması için katkı sağlar.

2019 yılı için sağlığınız 
önceliğiniz ise başta kırmızı 
olmak üzere sarı, turuncu, 
mor ve yeşil renkleri beslen-
menizden eksik etmeyin. 

2019 YILI KIRMIZI 
ANTİOKSİDAN YILINIZ OLSUN

etkisiz hale getirerek, kanser 
dahil pek çok hastalığa ve 
erken yaşlanmaya neden 
olan süreçleri engelleme-

ye çalışırlar. 
Aslında 
kırmızı 
yiyerek al-

dığımız 
antiok-
sidan 
mad-
de-

lerle 

hastalığa ve erken yaşlan-
maya neden olan süreçleri 
engellemeye yardım eder.

KİRAZ: A C ve K 
vitaminleri ile fosfor, demir 

riskini düşürür.Cildi korur, 
yaşlanma belirtilerini ge-
ciktirir.Bağışıklık sistemini 
güçlendirerek hastalıklar-
dan korur.Ayrıca saplarının 
ödem atıcı ve kolesterol dü-
şürücü etkileri vardır.Kiraz 
melatonin içerdiği için uyku 
sorunlarında da etkilidir.

NAR: Çiçeğinden ka-
buğuna çekirdeklerinden 
tanelerine kadar kıymetli 
narın en önemli özelliği 

kansere karşı olan 
koruyuculu-
ğudur. Damar 
plaklarını önle-
yici, tansiyonu 
dengeleyici, 

cildi güzelleşti-

 YILINIZ OLSUN
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Yeni yıla beş kala 
mesajlar ardı ardına 
yağarken, ben de 

sizlere hepimiz için içim-
den gelenleri paylaşmak 
istedim.

Her şey sevgiyle 
mümkün biliyorsunuz.
Yaşamamızın en temel 
gereksinimlerinden, hatta 
bazılarımız için yaşam 
amacıdır sevgi. Dünyanın 
köklü bir değişim dönüşüm 
sürecinden geçtiği şu zaman 
diliminde kendimizi bazen 
allak bullak veya tepetak-
lak hissetiğimiz oluyor. Bu 
süreci minumum sıkıntıyla 
atlatmanın tek yolu, kendi-
mizi şifalandırma yöntemle- 
rinin en başında sevginin 
olduğunu hatırlamamız 
gerekiyor.

Osho’nun dediği gibi:
Eğer herkes sevgiden 

konuşmak yerine,
sevgi vermeye başlarsa, 
bu dünya cennet olabilir..
Yeni yılda kendinize ve 

sevdiklerinize daha fazla 
zaman ayırın.

Büyük başarılarınız,bol 
kazancınız, iyi bir kariye- 
riniz olabilir.

Tüm bunların getirile- 
rini sevdiklerinizle paylaşır, 
yaşamın tadını çıkarırsanız, 
yaşlandığınızda hiçbir 
pişmanlık ve keşke yaşamaz-
sınız.

Başarılarınızın, hedefl e- 
rinizin en büyük destekçileri, 
size değer veren sevdik-
lerinizi ruhen ve fi ziken 
yanınızda tutun.

Ve hayatınıza anlam 

kattıkları, ışık oldukları için 
onlara sık sık teşekkür edin.

Bilelim ki aradığımız 
sevgi her an ve her yerde... 

Unutmayın kontrolü 
elinden bırakmayan, sev-
ginin gerçek hazzına vara-
maz.

İzin verin yüreğiniz 
özgürleşsin...

Duvarların ardından 
sadece izleyebilirsiniz...

Sevginin içinize girme- 
sine izin verin...

İşte o zaman yaşam size 
her daim gülümser.

‘’Seni Seviyorum’’ 
cümlesi sevdiklerinize 
vereceğiniz en büyük 
armağandır!

Sanılanın aksine sık sık 
söylendikçe büyüsü kaçmaz. 
Bilakis büyüler...

Ve sevgi; duyuldukça, 
hissedildikçe çoğalır.

Odağımız sevgiyse ve o 
hep sarıp sarmalayacağımız 
neşe, keyif ve coşku duy-
gularına hizalandığımızda 
titreşimlerimiz daima 
yüksek olacağından, ya- 
ratımlarımız, dileklerimiz 
jet hızında bize ulaşacaktır 
emin olun. Kalbimizdeki 
kalan endişe kırıntıları da bu 
neşeli coşkulu halin etkisiyle 
silip süpürülecektir.

 2019’da dünyamız için 
daha çok sevgi daha çok 
huzur daha çok farkındalık, 
merhamet, şefkat, huzur, 
barış bizlerle olsun.Şükran 
duygularımızı kalbimiz, 
sevdiklerimiz ve dünya 
anamız için genişletelim.En 
içten sevgilerimle...

2019’A 

SEVGİYLE GİRİN
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Ege Bölgesi'nin incisi 
İzmir, gece hayatıyla da 
merak uyandıran bir 

kent. Şehrin oldukça renkli 
bir eğlence anlayışı olduğunu 
bir çırpıda söylemek müm-
kün. Her müzik zevkine, her 
bütçeye ve renge göre mutla-
ka gidilecek ve eğlenceli bir 
gece geçirilecek mekanların 
yer aldığı kentte, son yıllarda 
fasıllı eğlencelerin giderek 
revaçta olmasıysa dikkat 
çekiyor. Yaşanan değişi-
mi Hikmet Durmuş 
(Namıdiğer Mikrop 
Hikmet) ve işletme-
ci Eray Arınç, Ben 
HABER için yorum-
ladı.

“İŞLERİN ESKİ 
TADI KALMADI”

Mikrop Hikmet:
İzmir’de gece hayatının en 

revaçta olduğu dönem 1995 
yılından sonraki dönemdi. 
İzmirli gezmeyi, eğlenmeyi se-
ver ama artık eskisi gibi değil. 
İzmir halkı eğlence için ekstra 
para harcamıyor. Eğlence sek-
törü gittikçe küçülüyor. Gece 
hayatının eskisi kadar tadı 
tuzu yok. Aslında Türkiye ge-
nelinde de, İzmir'de de bu du-
rumun sebebi ekonomik ola-
naklardan doğuyor. Ekonomi 
kötüleştikçe insanlar eğlenceye 
ayırdığı bütçeyi daha temel 
ihtiyaçlarına harcamayı tercih 
ediyor. Bu durum eskiden 
tam tersiydi tabii insanlarda 
ekonomik durum iyi oldukça 
sosyalleşme oranları da daha 
yüksek seviyelerde oluyordu. 

Yani bol 
para bol 

eğlence 
getiriyordu. 

Şimdi ise bir 
mekan açılıyor, 

çok sürmeden işletilemediği 
için hemen kapanıyor. Kıyasa 
vurusak eğer eğlence mekanla-
rının üçte bir oranında azaldı-
ğını söyleyebiliriz.

Geçmişte İzmir halkı özel 
günlere önem verir, mutlaka 
böyle günleri dışarıda kutla-
mak isterdi. Anlayış kendin 
getir kendin ye mantığına 
dönüştü artık. 

Alkollü işletmeler bile pik-
nik-mangal anlayışıyla 'Mekan 
bizden, içeceğiniz sizden’ 
diyorlar. Meyhane anlayışımız, 
kültürümüz bile değişti. Fasıllı 
meyhane adıyla şekil değiş-
tirdi. Müşteri içeceğini içip 
kalkmıyor artık. Bir süre sonra  
Ankara'nın bağları çaldığını 
görebilirsiniz.

“FASILLI 
MEKANLARDA 
PATLAMA YAŞANDI”

Eray Arınç: 
10 yıl önceki meyhane 

kültürüyle bugünkü mey-
hane kültürü arasında biraz 
fark olduğunu söyleyebiliriz. 
2000'den sonra meyhanelerde 
bir anda artış oldu. Özellikle 
İzmir'de 2005-2006 yıllarında 
40-50 arası olan meyhaneler 
son 10 yılda 150-200'e çıktı. Bu 
da istihdamın arttığını göste-
riyor ve meyhane kültürüne 
önemin arttığını gösteriyor.  
Biz de İzmir'in en eski mey-
hanesi olarak 1958’den beri 60 
yıllık bir meyhaneyiz. Dedemi-
zin bıraktığı bayrağı layıkıyla 
taşımaya çalışıyoruz. Fasıllı 
meyhanelere ilgi artışı oldu. 
İnsanların eskiden alım gücü 
yüksek olduğu için önce ye-
meğini yerdi, eğlenmeyi başka 
yerde tercih ederdi. Şu anda 

in-
san- lar 
tek bir mekanda 
hem yemeğini yiyip hem eğ-
lenip evine gitmeyi veya çor-
bacıya gitmeyi tercih ediyor. 
Bunun sebebi de ekonomik 
kriz. 

“İzmirli reklam 
yapmayı sever”

Genç nesil ekonomik sıkın-
tılar çekmese daha çok gezmek 
ister. Özellikle İzmirli reklam 
yapmayı sever. Gezdiği, giy-
diği, yediği şeylerin markasını 
paylaşmayı sever. Artık fasllı 
meyhane adı altında bir de 
şimdi yeni nesil meyhane 
kültürü ortaya çıktı. Yeni nesil 
meyhanede fasıl yapılıyor bir 
saatten sonra da disko tarzı 
müziğe dönülüyor. Canlı 
müzik yapılıyor 80'ler 90'lar 
yapılıyor. Bana göre İzmir'de 
en az 30 yıl daha bu tarz böyle 
devam eder.

İZMİR’DE EĞLENCE 
ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR MU ?
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