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MODA, marka 
ve tasarım dendi-
ğinde akla gelen 
ilk isimlerden 

Erdal Güvenç, 
hem kadın-

lara, hem de 
erkeklere 

tavsiyelerde 
bulundu. 

2’DE

HAMİLELİKTE en çok 
merak edilenlerin ba-

şında, bebeğin sağlıklı 
doğup doğmaya-
cağı geliyor. Bu 
sorunun SGK 

kapsamındaki 
cevabının tek 

adresiyse 
İzmir... 
4’TE

“HER KADININ
GARDIROBUNDA

BUNLAR OLMALI”

HAMİLELER İÇİN
TÜRKİYE’DE TEK 

ADRES: İZMİR!

 marka 
ve tasarım dendi-
ğinde akla gelen 
ilk isimlerden 

Erdal Güvenç, 
hem kadın-

lara, hem de 
erkeklere 

BEDEN VE ZİHİN
SAĞLIĞINIZI
DENGELEYİN

SAĞLIĞIN 
tanımını sadece 
fiziksel sağlıkta 

arayanlar çok 
yanılıyor. Dünya 

Sağlık Örgütü, 
zihin sağlığının  da 

en az fizik kadar 
önemli olduğunu 

açıkladı. Peki sağ-
lığımızı nasıl koru-

yacağız? 11’DE

IZMIR’DE 28’IN ALTI 
BAŞARISIZLIKTIR

Prof. Dr. Tanju Tosun, Millet İttifakı İçin Başarı ve Başarısızlığın Adını Koydu!

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler ön-
cesi İzmir’de en büyük merak konusu, ittifaklar 
arasındaki ilçe belediyelerinin dağılımı...

BORNOVA Belediyesi, yatırımlar-
da hız kesmiyor. Son olarak Yeşilçam 
Mahallesi’nde rekreasyon alanının 
açılışı yapılırken, Başkan Atila’ya Ko-
caoğlu’ndan da övgü geldi 5’TE 

BORNOVA’DA HİZMET
YAVAŞLAMIYOR

KARABAĞLAR Belediyesi, ilçe-
nin sağlıklı büyümesi için 2050 yılına 
kadar planlarını hazırladı. Başkan 
Selvitopu planlamayı gurur tablosu 
olarak değerlendirdi. 10’DA 

KARABAĞLAR’IN
GELECEĞİ EMİN ELLERDE

GÜZELBAHÇE Belediye Başkanı 
Mustafa İnce’nin, CHP tarafından 
yeniden aday gösterilmesi, ilçede 
büyük sevinç yarattı. Güzelbahçeliler, 
kararı sloganlarla kutladı. 4’TE 

GÜZELBAHÇE, İNCE’Yİ
BAĞRINA BASTI

cesi İzmir’de en büyük merak konusu, ittifaklar 
arasındaki ilçe belediyelerinin dağılımı...
“CHP SÜRECİ İYİ YÖNETEMEDİ”
SİYASET bilimci Prof. Dr. Tanju 
Tosun, 24 Haziran verileri baz alına-
rak Millet İttifakı’nın kentteki başarı 
kıstasının 28 belediye olduğunu ifade 
etti. Tosun ayrıca Cumhur İttifakı için 
de kentte iki belediyeden fazlasının 
başarı olacağını söyledi. 

KRİZİN SANDIĞA ETKİSİ...
EKONOMİDEKİ  dalgalanmaların 
sandığa etkisinin olacağını söyleyen 
Tosun, AK Parti’nin hasarı minimu-
ma indirmek için sosyal politikalar 
üstünden önlem aldığını belirtip 
elektrik faturası örneğini verdi. 
BURAK CİLASUN SAYFA 7’DE

ANKARA’DAN İZMİR’E
MENFAAT ZİNCİRİ Mİ KURULDU?
CHP Genel Merkezi’nin beledi-
ye başkan adaylarının belirlen-
mesinde çok etkin olmasını bir 
nebze anlarım. Lakin belediye 
meclis üyesi aday 
listesi dahi neden 
Ankara’da yapılır ve 
oraya bile ithal isim 
yazılır? İşte bunu 
anlamıyorum
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

BORUN DEĞERİ İKİ BİN KAT ARTABİLİR
Türkiye’nin en değerli madenlerinden olan ve kullanım alanı her geçen gün yaygınla-

şan bor, önümüzdeki günlerde adından çok daha fazla söz ettireceğe benziyor.
“ÜRETTİĞİMİZİ İHRAÇ EDİYORUZ”
TÜRKİYE’NİN milli 
serveti olarak adlandı-
rılan bor, bilim insan-
ları, devlet desteği ve 
özel sektörün ilgisiyle 
her geçen gün değeri-
ni bulmaya başlıyor. 
Yine de bugünkü 
üretimimizin yüzde 
98’ini yurt dışına 
satıyoruz.     
ADİFE TERYAKİ 9’DA

KONAK Belediye 
Başkan Adayı Ab-

dül Batur, ilçeye dair 
hedeflerini anlatırken, 

teminat olarak da Narlı-
dere’de yaptıklarını gös-
terdi. Batur, ortak akılla 

yönetim vurgusu 
yaparak, “Birlikte 

Konak” dedi. 
CANSU TEMİR 

AKSU 
7’DE 

KONAK Belediye 
Başkan Adayı Ab-

dül Batur, ilçeye dair 
hedeflerini anlatırken, 

teminat olarak da Narlı-
dere’de yaptıklarını gös-
terdi. Batur, ortak akılla 

yönetim vurgusu 
yaparak, “Birlikte 

Konak” dedi.
CANSU TEMİR 

AKSU 
7’DE

CHP’Lİ BATUR, KONAK
SEVGİSİNİ ANLATTI

TANRILAR ARASI
DENEY-İM!

GAMZE GÜREL YAZDI... 11’DE 

ASTROLOG 
Serap Gezer, 
astrolojik 
haritamızda 
Chiron etki-
sini kaleme 
aldı. 11’DE

ASTROLOJİDE
CHİRON
ETKİSİ

İLACIMIZ İTHAL AMA
SORUNUMUZ YERLİ!

İLAÇ sektöründe 
dışa bağımlı olmamız ve 
dövizdeki dalgalanma, 
hem eczacıları, hem de 
vatandaşı mağdur ediyor. 
Hatta bazen karşı karşıya 
bile getirebiliyor. 8’DE 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması 
için bor madeninin önemi çok büyük...

Doç Dr. Cüneyt 
Eftal Taner

Erdal 
Güvenç

Prof. Dr. 
Tanju Tosun

Prof. Dr. 
Yüksel Abalı

Abdül 
Batur
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Moda ve markalaşma deyince 
akla ilk gelen isimlerden 
Erdal Güvenç ile Türk 

kadınının modası, sosyal medyanın 
moda üzerindeki etkileri, bir kadın 
ve erkeğin mutlaka gardırobunda yer 
alması gereken kıyafetler ve tabii ki 
2019 yaz modası üzerine keyifl i bir 
sohbet gerçekleştirdik.

� Türk genç tasarımcılar daha do-
nanımlı olmaya ve tasarım kaliteleri 
art- maya başladı mı?

Bizim zamanı-
mızda gençlerin 
önünü açacak 
organizasyonlar 
yoktu. Artık günü-
müzde bu kadar 

donanımı 
genç-

leri-
mi-

zin alıp, içlerine sindirip aktarmaları 
daha kolay. Ama bu da al ve kopyala 
anlamında olmaması lazım. Bir tasa-
rımcının önce kendi kimliğini oluş-
turması için aldığı tüm doneleri kendi 
süzgecinden geçirip, ona göre tasarım 
çizmesi gerekir. Bu markalaşmak 
için de geçerli. Paranız varsa etiketi 
basarsınız, en iyi yerde mağazayı da 
tutarsınız, ürünü de alır koyarsınız 
ama diğer seneler ne yapacaksınız?

� İzmirli şıklığına önem veren 
bayanlar İstanbul'a giderlerdi. Ancak 
son yıllarda İzmirli tasarımcıların 
kapılarını çalan çok fazla kadın var. 
İzmir'in son yıllarda tasarımda ken-
dini gösterebiliyor olmasının sebeple-
ri nelerdir?

İzmir moda anlamında aslında 
çok güçlü bir şehir ve çok yaratıcı 
tasarımcılar var. Bu da çok çalışmak-
tan geçiyor. İzmir'de farklı imkanlar, 
yarışmalar ve fuarlar var. Onları iyi 
takip ediyorlar. Özgün çizgilerini 
korudukları zaman da iyi bir modacı 
oluyorsunuz ve markalaşıyorsunuz. 
Sonuçta çok iyi çizmek önemli değil, 
o çizdiğiniz şeyi birebir aynı kalitede, 
aynı dokuda ve karşınızdaki insana 
da onun içine sindirerek o şeyi yap-
mak önemli. Bir kadın elbiseyi giydiği 
zaman kendini prenses gibi hissetmeli 
ve o günün en şık kadını olduğunu 
hissettirmeniz lazım. Onu başarırsa-
nız zaten başarı geliyor. Artık ünlüler 
de İzmirli modacılarla çalışıyor. 

“Her kadın her şeyi giye-
cek diye bir şey yok”

� Türk kadınlarının modaya 
ilgisini nasıl görüyorsunuz?

Modaya bu kadar ilgili olma-

sınlar diyorum. Çünkü moda özünde 
kendine yakışandır. Moda olan her 
şeyi illa her kadın giyecek diye bir 
şey yok. Türk kadınlarımız ve erkek-
lerimiz modayı çok yakından takip 
ediyorlar. Çok güzel bir çağı yaşıyo-
ruz ve nesiller de modernleşmeyi çok 
çabuk kabul ediyorlar. Artık her birey 
sabah kalktığında bir modacı ya da 
styling gibi uyanıyor. Çünkü bugün 
ne giysek diye gardrobu karıştırıyo-
ruz. Artık dış görünüşe daha fazla 
özen gösteriyoruz.

� Modaya bakışımızda sosyal 
medyanın etkisi nedir?

Moda için çok büyük etkisi var. 
Çünkü eskiden mağazada bu senenin 
modası dediklerinde inanırdık artık 
çağımızda buna kimse inanmıyor. 
Çünkü sosyal medyaya baktığınız za-
man modayı takip edebiliyorsunuz. 
Moda sosyal medyayla daha şefaf 
oldu, kimse kimseyi kandıramıyor.  

“Bütün kadınların stiletto 
giymesi lazım!”

� Gece davetinde bir kadına 
en çok yakışacak renk nedir?

O kadının tarzına, kimliği-
ne ve yaptığı işe bağlı. Ama 
şu anda en kolay yanıt bir 
kadına en güzel yakışacak 
kıyafet siyah mini bir elbise 
ve altına giydiği stilettodur. 
Ben hep şunu söylerim 'Bü-
tün kadınlar stiletto giymesi 
lazım'. Çünkü o kadının si-
lüetini daha güzel gösterir ve 
daha şık duruyor. Her kadının 
gardırobunda bir tane siyah mini 
elbisesi ve 3 renk stilettosu, 3 renk 
de basic balıkçı yaka kazağı olması 

lazım. Bunlar olursa her yere her 
şekilde şık gidebilirler.

� Bir erkeğin gardırobunda nelere 
ihtiyaç var?

Erkeğin mutlaka siyah bir takımı 
olmak zorunda. Denim pantolon, 
çok kaliteli spor ayakkabı ve normal 
ayakkabı gardırobunda yer almalıdır. 
Bir beyaz gömlek, 3 renk balıkçı yaka 
kazak ve sıfır yaka basic tişörtler de 
olursa her zaman şık görünebilirler.

� 2019 yaz modasıyla ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?

Kadın ve erkekler çok şanslılar. 
Çünkü bu sene her şey moda. Ka-
dınlarda ekoseler, renkler, çiçekler, 
şifonlar ve düz ayakkabı çok moda. 
Erkek modasında hardal, sarı, haki 
rengin yanısıra bomba bir renk gece 
mavisi geliyor. Jean pantolonlar, göm-
lekler ve ceketler erkek modasında bu 
yaz atakta. Bir de kadında ve erkekte 
ayakkabı ve çanta uyumu kalktı.
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sınlar diyorum. Çünkü moda özünde 
kendine yakışandır. Moda olan her 
şeyi illa her kadın giyecek diye bir 
şey yok. Türk kadınlarımız ve erkek-
lerimiz modayı çok yakından takip 
ediyorlar. Çok güzel bir çağı yaşıyo-
ruz ve nesiller de modernleşmeyi çok 
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sabah kalktığında bir modacı ya da 
styling gibi uyanıyor. Çünkü bugün 
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ruz. Artık dış görünüşe daha fazla 
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Çünkü sosyal medyaya baktığınız za-
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oldu, kimse kimseyi kandıramıyor.  
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Gece davetinde bir kadına 
en çok yakışacak renk nedir?

O kadının tarzına, kimliği-
ne ve yaptığı işe bağlı. Ama 
şu anda en kolay yanıt bir 
kadına en güzel yakışacak 
kıyafet siyah mini bir elbise 
ve altına giydiği stilettodur. 
Ben hep şunu söylerim 'Bü-
tün kadınlar stiletto giymesi 
lazım'. Çünkü o kadının si-
lüetini daha güzel gösterir ve 
daha şık duruyor. Her kadının 
gardırobunda bir tane siyah mini 
elbisesi ve 3 renk stilettosu, 3 renk 
de basic balıkçı yaka kazağı olması 

lazım. Bunlar olursa her yere her 
şekilde şık gidebilirler.

� Bir erkeğin gardırobunda nelere 
ihtiyaç var?

Erkeğin mutlaka siyah bir takımı 
olmak zorunda. Denim pantolon, 
çok kaliteli spor ayakkabı ve normal 
ayakkabı gardırobunda yer almalıdır. 
Bir beyaz gömlek, 3 renk balıkçı yaka 
kazak ve sıfır yaka basic tişörtler de 
olursa her zaman şık görünebilirler.

� 2019 yaz modasıyla ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?

Kadın ve erkekler çok şanslılar. 
Çünkü bu sene her şey moda. Ka-
dınlarda ekoseler, renkler, çiçekler, 
şifonlar ve düz ayakkabı çok moda. 
Erkek modasında hardal, sarı, haki 
rengin yanısıra bomba bir renk gece 
mavisi geliyor. Jean pantolonlar, göm-
lekler ve ceketler erkek modasında bu 
yaz atakta. Bir de kadında ve erkekte 
ayakkabı ve çanta uyumu kalktı.

“KADIN DEDİĞİN 
STİLETTO GİYER”

Kendine has 
tarzıyla yal-
nızca moda-
yı sevenlerin 
değil, modayı 
yaratanların 

da takip ettiği 
Erdal Güvenç, 
kadınlara en 
güzel tüyola-
rını verirken, 

erkekleri de es 
geçmedi.

Bizim zamanı-
mızda gençlerin 
önünü açacak 
organizasyonlar 
yoktu. Artık günü-
müzde bu kadar 

donanımı 
genç-

leri-
mi-

bayanlar İstanbul'a giderlerdi. Ancak 
son yıllarda İzmirli tasarımcıların 
kapılarını çalan çok fazla kadın var. 
İzmir'in son yıllarda tasarımda ken-
dini gösterebiliyor olmasının sebeple-
ri nelerdir?

İzmir moda anlamında aslında 
çok güçlü bir şehir ve çok yaratıcı 
tasarımcılar var. Bu da çok çalışmak-
tan geçiyor. İzmir'de farklı imkanlar, 
yarışmalar ve fuarlar var. Onları iyi 
takip ediyorlar. Özgün çizgilerini 
korudukları zaman da iyi bir modacı 
oluyorsunuz ve markalaşıyorsunuz. 
Sonuçta çok iyi çizmek önemli değil, 
o çizdiğiniz şeyi birebir aynı kalitede, 
aynı dokuda ve karşınızdaki insana 
da onun içine sindirerek o şeyi yap-
mak önemli. Bir kadın elbiseyi giydiği 
zaman kendini prenses gibi hissetmeli 
ve o günün en şık kadını olduğunu 
hissettirmeniz lazım. Onu başarırsa-
nız zaten başarı geliyor. Artık ünlüler 
de İzmirli modacılarla çalışıyor. 

“Her kadın her şeyi giye-
cek diye bir şey yok”

“Her kadın her şeyi giye-
cek diye bir şey yok”

“Her kadın her şeyi giye-

ilgisini nasıl görüyorsunuz?

hissettirmeniz lazım. Onu başarırsa-
nız zaten başarı geliyor. Artık ünlüler 
de İzmirli modacılarla çalışıyor. 

“Her kadın her şeyi giye-

ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.ozen@kanalben.com

Erdal 
Güvenç
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� CHP, İzmir’de başkan ve 
meclis üyesi adaylarını belirlerken 
adeta kaos yaşadı. Geçmiş yıllarla 
karşılaştırınca nasıl görüyorsunuz?

Özellikle belediye meclis üyele 
ri için böyle bir şeyi hiç hatır-
lamıyorum. Hatta Aziz Bey’e 
sorduğumda, “Bizim dönemimizde 
kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. 
Ben, dönemin il başkanı Ali Engin, 
ilgili ilçenin ilçe başkanı ve belediye 
başkan adayı olmak üzere dörtlü top- 
lantılarla listeleri hazırladık.” dedi. 
2014 yılında da böyle bir kavgayı 

hatır-
lamıyoruz. Hele bir ilçe 

belediye başkan adayının listesinin 
Ankara’da değiştirildiğine ilk kez 
şahit oluyoruz. Bana göre ilçe aday-
ları yüzde yüz haklıdırlar. Sonuçta 

her ilçede belli dengeler vardır 
ve listeler ona göre hazırlanır. Bu 
seçimde yaşananlardan şikayetçi 
olmayan ilçe belediye başkan 
adayı yok gibi. Esas soru şu; me-
clis üyesi listeleriyle neden genel 
başkan yardımcıları bu kadar 
oynadı? Ne oldu da kendi adam-

larınızı böylesine listeye yerleştirmek 
istediniz? Bu işin maaşı da yok. 
Bakıyorsunuz başka ilçeler ve hatta 
başka şehirlerden insanlar listelere 
yazılmış. O zaman neyin peşindesiniz 
diye soruyorum bu isimlere.DAHA AÇIK SORARSAM 

SUÇA GİRECEK!

CHP'Lİ İKİ VEKİLİ 
KUTLUYORUM!

� Tacettin Bayır ve Sevda Erdan Kılıç’ın sürece 
tepkilerini nasıl değerlendirmek lazım?

CHP’nin İzmir’de 14 vekili var. Ben bu iki mil-
letvekilini en cesurca ve gerçekçi çıkışları yaptıkları 
için kutluyorum. Şimdi bu işlerin kentte organizatörü 
olarak 2 milletvekili öne çarpıyor. Kılıç ve Bayır’ı da 
düşünce geriye kalan 10 milletvekili ne yapıyor? Bu 10 
milletvekili, yarın bir gün olumsuz bir netice alınırsa 
sessizlikleri nedeniyle mesuldür, vebal ortağıdır. 
Vicdan muhasebesini nasıl yapabilecekler? Özel 
olarak konuşunca hepsi şikayetçi. Açıkça neden ifade 
etmiyorsunuz? Çünkü koltuk beklentileri var.

� CHP, 31 Mart’a kadar parti içinde ve vatandaş-

taki kırgınlıkları telafi  edebilecek mi?

Süre uzun ama küskünlükler de çok derin. Çok 

kolay tamir edilecek kalpler kırılmadı ve zorla dikte 

edilen isimler oldu. Belli sorular aydınlatılmadıkça 

ben tamiratın kolay kolay olacağını düşünmüyorum. 

Belediye başkan adaylıklarında ısrar, meclis üye 

listesinde ısrar... Neyin zincirini kuruyorsunuz 

burada? Daha da açık sormak istemiyorum çünkü 

suça girecek. Tepeden tabana doğru bir zincir 

oluşturuluyor. Bunun bir adı olsun. Hizmet mi, bilgi 

mi? Yoksa menfaat zinciri mi? Mesela İstanbul’dan 

Buca’ya meclis üyesi diye yazılan arkadaş... Bu isim 

bir şehir plancısı olsa, mimar ya da mühendis olsa 

neyse ama siz bir avukat koyuyorsunuz. İzmir’de 

bir avukat mı yok, yoksa Buca Belediyesi’nin 

çözemediği davalar mı var?

ANKARA'DAN İZMİR'E
MENFAAT ZİNCİRİ Mİ KURULDU?

“AK PARTİ YANGINA KÖRÜKLE GİDERSE...”

MHP O İLÇELERİ KAZANIRSA

� CHP’deki sürece AK Parti’nin sessizliğini nasıl görüyorsunuz?AK Parti sessiz kalmakla, CHP’nin umduğu safl ardaki sıklaşmanın gerçekleşmemesini sağlıyor. Çünkü zaten CHP’li muhalifl er gerekli tepkiyi koyuyor. AK Parti yoluna bakıyor. AK Parti akıllı bir siyasetle projeler üzerinden, İzmir’in geri kalmışlığı ve gelecekteki beklentileri üzerinden politikalar geliştirme çalışıyor. Bana göre de artı puan topluyor. Çünkü CHP’deki yangına körükle gitseler, ters tepki alabilirler.

� MHP’nin elindeki 
belediye sayısı artar mı?

İttifak kapsamında 
MHP'ye verilen ilçelere 
baktığımızda Aliağa, Foça 
ve Çeşme'de kazanma 
ihtimali var. Buraları 
kazanırlarsa İzmir'deki en 
başarılı parti MHP olur. 
Çeşme,Foça gibi ilçel-
eri kazanırlarsa büyük 
başarı olur. Çeşme'nin 
MHP'ye geçmesi demek 
ülke çapında bir olay-
dır. Hatta Çeşme, Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun istifa 
etmesine neden olacak bir 

ilçe olur.
� İlçeler ve adayları 

nasıl görüyorsunuz?
Tabii daha bir ay gibi 

uzun bir süre var ama 
Konak'ta Abdül Batur'un 
yoğun bir çalışma içinde 
olduğunu görüyorum. 
Bayraklı'da Ali Aslan 
asılıyor ama Serdar 
Sandal cevap vermeye 
başladı. Buca'da CHP'nin 
iç problemleri, AK Partili 
adayın şansını ve mo-
tivasyonunu arttırdı. 
Bornova'da İduğ'un tem-
posu da dikkat çekici.
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“İŞTE ÖRGÜT İŞTE BAŞKAN”

Güzelbahçe Belediye 
Başkanlığına üçüncü kez 
aday gösterilen Mustafa 

İnce ayağının tozuyla Cumhur-
iyet Halk Partisi Güzelbahçe 
İlçe Başkanlığı’na giderek parti-
liler ve halkla bir araya geldi. 
Güzelbahçeliler Başkan İnce’yi 
çiçeklerle karşıladı, ardından 
‘Halkçı Başkan İnce’, ‘Güzelbahçe 
seninle gurur duyuyor’ slogan-
larıyla karşıladı.

Güzelbahçe İlçe Başkanlığı 
önünde toplanan yüzlerce partili 
ve Güzelbahçelilerin sevgi seliyle  
karşılaşan Mustafa İnce zaman 
zaman duygusal anlar yaşadı. 
CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı 
Çağlayan Bilgen, Mustafa İnce’yi 
tebrik etti, martın sonunun bahar 
olacağının işaret fişeğini bugün 
burada ateşlendiğini gördük 
diyen Çağlayan Bilgen; ‘ Dü-
rüst, çalışkan güvenilir belediye 

başkanımızın bir dönem daha bu 
güven oyunu aldığını görmüş 
bulunuyoruz. İzmir nasıl ki Tür-
kiye’de farkını ortaya koyuyorsa, 
Güzelbahçe’de İzmir’de bu farkı 
yaratacağına inanıyorum. Sandık-
ları patlatmaya hazır mıyız, bu 
bozuk düzenin çarklarının başın-
da duran iktidarı alaşağı etmeye 
hazır mıyız, bir kez daha güneşi 
İzmir’den, Güzelbahçe’den yeni-
den doğmasına hazır mıyız’ diye 
konuştu.

‘Birlikte yönetmek için, 
birlik olmak için’

Üçüncü kez belediye başkan-
lığı koltuğuna aday gösterilen 
Güzelbahçe Belediye Başkanı 
Mustafa İnce İlk mesajını parti bi-
nasında verdi. Güzelbahçelilerle 
bir araya gelen Başkan İnce; ‘Sev-
gili Güzelbahçeliler partim beni 
tekrar aday gösterdi. Başta Cum-

huriyet Halk Partisi Genel Başka-
nı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na 
ve tüm Parti Meclisi’ne bu onurlu 
görevi bana verdikleri için teşek-
kür ediyorum. Önce örgütümün 
huzuruna çıkıp teşekkür etmek 
istedim. Sonra sizlerin huzuruna 
çıkıp tekrar takdirinizi almak 
için kapı kapı, sokak sokak, ev ev 
gezip Güzelbahçe’de en yüksek 
oyu almak için gece gündüz 
demeden çalışacağız. Güzelbah-
çe’de bir olmanın, birlik olmanın 
zamanıdır. Tüm aday adayı arka-
daşlarımı Güzelbahçe’yi birlikte 
yönetmek için bir arada olmaya 
davet ediyorum. Artık ben değil 
biz olmaya, Güzelbahçe’de yine 
ve yeniden Cumhuriyet Halk 
Partisi bayrağını dalgalandırmak 
için çalışacağız. Güzelbahçe’yi 
İzmir’in birincisi yapmayı hep 
birlikte başaracağız. Güzelbahçe 
sevdamız devam edecek.’ dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP tarafından bir kez daha aday gösterildikten sonra 
partililer ve vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. “İşte örgüt, işte başkan” sloganları atıldı.

TURİZM 
FUARINDA 

GÜZELBAHÇE 
RÜZGARI

İstanbul’da düzen-
lenen ve dünya-

nın 4 büyük fuarı 
arasında gösterilen 

23. EMITT- Doğu 
Akdeniz Uluslar- 
arası Turizm ve 

Seyahat Fuarı’na, 
Güzelbahçe Beledi-
yesi damga vurdu.

Açmış olduğu stantlarda büyük 
bir ilgi gören Güzelbahçe 
Belediyesi, stantlarında 

herkese hitap edecek ürünler ve 
hediyelik eşyalar sergileniyor.  Veri-
len hediyelerin hem çocuklara hem 
de yetişkinlere yönelik olduğunu 
söyleyen Kültür Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nde görevli Koordinatör 
İlkay Kıyak, “Semt Evlerimiz bünyes-
inde 30’a yakın kurs bulunmakta. 
Kurslarımızda gönüllü eğitmen-
lerimiz eğitim vermekte. Yıl içinde 
ortaya çıkan ürünlerimizi bu tür fuar-
larda sergileme şansı buluyoruz. Bazı 
ürünler kursa katılan öğrencilerin 
yapmış olduğu çalışmalar. Bunları 
bu stantlarda satıyoruz ve bunlar 
kursiyerlerimiz için bir gelir kaynağı 

oluyor. Kurslarımızla, el becerisini 
geliştirmek isteyen, gelip orda yeni 
yeni meslekler öğrenenler evler-
ine küçükte olsa katkı koyuyorlar. 
Standımıza gelen misafi rlerimize 
küçük ama anlamlı hediyelik eşya- 
lar da veriyoruz. Mesela bunlardan 
notalarla kitap ayracı ve dekoratif 
taş, atık kumaşlardan alışveriş 
çantası, belediyemizin her yıl yap-
mış olduğu masa takvimi, küp not, 
ajanda, Başkanımız Mustafa İnce’nin 
çocuklara doğaya sahip çıksınlar 
diye  yeşeren tohum kalem hediye 
ediyoruz. Ayrıca Çamlı Köylü kadın-
larımız için kurmuş olduğumuz 
Çamlı Kadın Üretici Pazarı’nda 
yapılan doğal zeytinyağlı sabunlar 
veriyoruz.” diye konuştu. 

Ülkemizde ilk ve 
tek olarak SGK 
kapsamında yapıl-

maya başlanan, hamile 
bireyden alınan kan örneği ile 
bebekte down sendromu olma 
olasılığını yüzde 90’ın üzeri 
nde doğrulukla saptayabilen 
serbest DNA taramasının 
da yapıldığı Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Genetik 
Tanı Merkezi’nde, diğer has-
tanelerden ve üniversitelerden 
de bu tarama için örnekler 
kabul ediliyor. 

NIPT Testi olan adlandı-
rılan test ve uygulama prose-
dürleri hakkında bilgi almak 
amacıyla Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Kliniği 
Eğitim Sorumlusu – Perina-
toloji Uzmanı Doç Dr. Cüneyt 
Eftal Taner’le bir söyleşi ger-
çekleştirdik.

� Hocam bizlere perina-
toloji hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz?

Perinatoloji anne ve bebek 
sağlığını ilgilendiren riskli 
durumların yönetilmesi anla-
mına geliyor. Aslında kadın 
doğum uzmanlığı sonrasında 
üç yıllık bir üst ihtisas ya da 
yan dalı gerektiren bir bi-
lim dalı. Çok sayıda düşük 
yapan hastalar, gebeliğinde 
bir sürü medikal hastalık 
riski taşıyanlar;kalp hastaları, 
şeker hastaları, hipertansiyon 
hastaları, düşük tehlikesinden 
tutunda plesantanın yerleşim 
anomalilerine varasıya bebeği 
ile ilgili çeşitli problem yaşa-
yanlar gibi gebelikte yaşanan 
tüm hastalıkları toplayan ince-
leyen ve sonlandıran ana bilim 
dalına perinatoloji diyoruz.

� Az ya da çok tüm gebeler 
risk taşır diyebilir miyiz, yani 
gebeleri risk grubuna taşıyan 
etmenler neler?

Risksiz bir gebe ile riskli 
gebeyi ayıran çok kesin bir çiz-
gi hiçbir zaman yok. Sorunsuz 

başlayan bir gebelik riskli 
gebelik grubuna taşınabilir. 
Ama zaten gebelik başlı başına 
bir risk. 

Örneğin çok basit bir şekil-
de açıklayacak olursak gebe 
kalan her kadının yüzde 15 
düşük riski vardır. Yine yüzde 
15 erken doğum riski de bu-
lunmaktadır.

� Peki anne adayının 
perinatologla buluşması nasıl 
oluyor? Her gebe bir peri-
natalog tarafından muayne 
edilmeli mi?

Tüm gebelere ulaşma 
şansımız yok. Prensipte kadın 
doğum uzmanları gebelerin 
rutin takiplerini yapıyorlar, 
saptadıkları riskli gebeleri pe-

rinatoloji uzmanlarına yönlen-
diriyorlar. Ama hasta kendini 
riskli görüyorsa bir anksiyete 
varsa ve bize geliyorsa biz de 
kendisini reddetmiyor,  mua-
yenesini yapıyoruz.

� Genetik Hastalıklar Tanı 
Merkezi hakkında bilgi almak 
istiyorum sizden.

Önceden hastanemiz bi-
nasında hizmet veren merkez 
2016 yılından itibaren daha 
geniş bir alanda Tepecik EAH 
Bornova Ek Binası’nda hizmet 
veriyor ve oldukça önemli 
işlere imza atıyor. 

Hastane olarak Türkiye’nin 
önde gelen genetik klinikle-
rinden birine sahibiz. Birçok 
genetik tanı testi merkezimde 

yapılıyor bunun la birlikte 
NIPT Testi olarak adlandırı-
lan, herhangi bir girişimsel 
müdahale olmadan sadece 
anneden alınan kan örneği 
üzerinde fetüste genetik 
hastalıkların taranmasını 
sağlayan testi SGK kap-
samında gerçekleştiren 
Türkiye’deki ilk ve tek 
merkez olma özelliği-
ni taşıyor.

NIPT testiyle anne-
den alınan 10 ml kan 
örneğinden, bebeğine 
ait DNA parçacıkları 
tanımlanıyor ve bun-
lar bilgisayar ortamında 
yorumlanıyor. Sonuç olarak, 
en çok rastlananan Trizomi  

dediğimiz krozom anomalile-
rinden bir tanesi varsa bunları 
saptamak mümkün oluyor.

Bunlar da tirzomi 21,13,18 
dediğimiz bozukluklar ve X 
kromozom bozukları.  Yani 
her şeyi saptamak mümkün 
olmuyor. Ama bu test ami-
nosentez gibi girişimsel bir 
müdahale olmadığından  ve 
yüzde 98-99 başarı ortaya 
koyduğundan oldukça tercih 
edilen bir tanı testi. Tahmin 
ediyorum ülkemizin koşulları 
geliştikçe ileride rutin bir test 
halini alacak.

� Hocam testi uygulamak 
için anladığım kadarıyla bir 
takım şartlar daha doğrusu 
riskler taşımak gerekiyor? 
Prosedür hakkında bizleri 
bilgilendirir misini?

Bu testi her isteyene yap-
ma- mız 

mümkün değil çünkü yüksek 
bir maliyet söz konusu. Bunun 
için dünyaca kabul edilen 
kriterler var. Hasta önce ikili 
tarama testini yaptırıyor, ikili 
testi normalse zaten bir şey 
yapmıyoruz. İkili testinde 
orta derece de risk varsa bu 
testi yapıyoruz. İkili testinde 
yüksek risk varsa o zaman 
mecburen amniyosentez yada 
cvs dediğimiz girişimler yapı-
yoruz. 

35 yaş ve üstü gebeler-
de de NIPT testi yapıyoruz. 
Ama bir de yapamadığımız 
durumlar var. Mesela 9. 
haftadan önce yapamıyoruz, 
çoğul gebeliklerde yapma 
şansımız yok anne adayının 
kilo fazlası varsa ve daha önce 
kromozom anormalisi mevcut 
gebelikler gerçekleşmişse bu 
gibi durumlarda amniosentez 
uyguluyoruz.

� Yüksek maliyetten bah-
settiniz? Özel merkezlerde 

uygulanıyor ve anne kanı 
yurt dışına gönderiliyor 
diye biliyorum?

ABD  merkezli la-
baratuarlarda 3000 Tl, 
Güney Kore merkezli 
laboratuvarlarda  2000 
TL civarında 
yapılıyor. Bizdeyse bu 

testin tamamen bedelsiz 
SGK kapsamında ger-

çekleşmesi için hastanın 
bilimsel kriterleri taşıyor 

olması yeterli.

O TESTİN TÜRKİYE'DE TEK 
ADRESİ TEPECİK OLDU!ADRESİ TEPECİK OLDU!ADRESİ TEPECİK OLDU!

Anne ve bebek 
sağlığı için çok 

önemli olan 
NIPT Testi, SGK 

kapsamında 
ülke genelin-

de yalnızca 
İzmir'de yapı-
lıyor. Özelde 

oldukça mali-
yetli olan tes-

tin varlığınıysa 
çok az insan 

biliyor.LEZİZE MANİSALI YÖNEY
lezize@mayatanitim.com.tr

Doç Dr. 
Cüneyt Eftal Taner
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Bornova Belediyesi, ilçenin 
45 mahallesinde de yaşam 
standartlarını yükselten 

projeleri hayata geçirmeye devam 
ediyor. Yeşilçam Mahallesi’nde 
de vatandaşların en büyük 
isteklerinden biri olan rekreasyon 
alanının yapımı tamamladı. İçer-
isinde çocuk oyun alanı, etkinlik 
alanı, taziye evi ile halı sahanın 
yanında ağaçlandırma alanı ve 
spor aletlerinin de yer aldığı 7 bin 
metrekarelik Yeşilçam Rekreasyon 
Alanı törenle hizmete açıldı.  
İzmir manzarasına hakim bir 
noktada bulunan alanın açılışına 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova 
Belediye Başkanı Olgun Atila, Ber-
gama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç, Belediye Meclis üyeleri, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

“Doğrunun kalesi 
yıkılmaz”

İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova 
Belediye Başkanı Olgun Atila’nın 
yaptığı çalışmalarda başarılı 
olduğuna vurgu yaparak, “Berga-
ma Belediye Başkanımız Mehmet 
Gönenç 2 dönem boyunca 10 
yıldır çok başarılı bir Belediye 
Başkanlığı yapmıştır. Geçmişte ve 
son 5 yılda İzmir’deki 30 Belediye 
Başkanı arasında en başarılı olan 
Olgun Atila’dır. Kendisi dürüst, 
namuslu, şerefli ve başarılı bir 
başkandır. Bu dönem iki başka-
nımız için de bir mola dönemi 
olacak. Ama bizler partimiz için 
çalışmaya devam edeceğiz. ‘Doğ-
runun kalesi yıkılmaz’ ve ‘Doğru 
sallanır ama devrilmez’ bu iki 
sözü asla unutmayın” dedi. 

Başkan Atila’dan 
teşekkür

Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, rekreasyon alanı-
nın 7 bin metrekare alana sahip 
olduğunu ifade ederek, “Alanın 
içinde halı saha, taziye evi, etkin-

lik alanı ve çocuk oyun alanı da 
bulunuyor” diyerek alan hak-
kında bilgi verdi. 5 yıllık çalışma 
süresinde yanında olan herkese 
de teşekkür eden Başkan Atila, “ 
45 mahallemizin muhtarlarına, 
Meclis üyelerimize, Spor Kulüple-
rine, üniversitelerimize, STK’lara 
ve hizmete geçen herkese  çok 
teşekkür ederim. Ama en büyük 
teşekkürü İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na 
ederim. Kendisiyle 10 yıl boyunca 
çalışma imkanına sahip oldum. 
Hem Bornova’da hem İzmir 
Büyükşehir Belediyesi meclisinde 
birlikte hizmet etmenin onurunu 
yaşadım. Hayatımın en güzel dö-
nemlerini birlikte yaşadık. Kendisi 
çok büyük bir devlet adamı. Bizler 
kendisinden çok şey öğrendik ve 
öğrenmeye devam edeceğiz”diye 
konuştu. 

Rekreasyon alanı açılışına 
zeybek gösterisi renk katarken, 
minik sporcuların dostluk maçı da 
ilgiyle izlendi.

K O C A O Ğ L U ' N D A N  A T İ L A ' YA  A N L A M L I  Ö V G Ü

BORNOVA'YA BİR 
REKREASYON ALANI DAHA

Bornova’da 7000 metrekarelik Yeşilçam Rekreasyon 
alanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 

Kocaoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı. 

Bornova Belediyesi’nce projelen-
dirilen, Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü’nden onay yazısı alındıktan 
sonra hizmete başlayan 1. Sınıf Atık 
Getirme Merkezi’nde pet şişelerden 
büyük hacimli atıklara kadar 13 ayrı 
kalemde atık toplanıyor. 

2 bin 486 metrekare alan üzerinde 
geri dönüşüm atık konteynerları-
nın bulunduğu merkez içinde aynı 
zamanda ziyaretçilere ve öğrencilere 
yönelik geri dönüşüm süreçlerinin 
anlatıldığı bir eğitim alanıda yer 
alıyor. Okullardan gelen talepler üze-
rine randevu verilerek çalışan alanda 
alanında uzman kişiler görev yapıyor. 
Bu sayede özellikle çocukların çevre 
bilinci edinmesi amaçlanıyor. Ayrıca 
evsel atıklardan kullanılabilecek olan 
eşyalar da eşya bankası aracılığıyla 
vatandaşlara dağıtılıyor. 

“Sağlıklı çevre 
bırakmak istiyoruz”

Atıkların doğaya bırakılmaması 
ve geri dönüşüme kazandırılabil-
mesi adına Atık Getirme Merkezini 
kurduklarını ifade eden Bornova 
Belediye Başkanı Olgun Atila,  “Atık 
pil, atık yağ, plastik, metal ve kağıt-
ların ayrı toplanması ve ekonomiye 
kazandırılması için bir çok çalışma 
yapıyoruz. Bu merkez sayesinde ge-
lecek nesillere daha sağlıklı bir çevre 
bırakmak istiyoruz” dedi. 

GERİ 
DÖNÜŞÜMDE 
ÖRNEK İLÇE

Bornova Belediyesi, ilçede 
yaşayan kadınların hayatın 
her alanında yer alması ve 

söz sahibi olabilmeleri için birçok 
proje üretti. Kadın Kulübü’nden 
Kadın Kooperatifi ’ne, kadınlara özel 
kurslardan meslek edindirme kur-
slarına ve sağlık seminerlerinden 
ihtiyaçlı gebe ve loğusalara kadar 
her konuda çalışmalar yapıyor. 
Ayrıca yeni yıl kutlamalarından  
anneler gününe ve  “25 Kasım 
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele 
Günü”, “8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü” ve “5 Aralık Kadın 
Hakları Günü” gibi özel günlerde 
de  düzenlediği etkinliklerle farkın-
dalığı arttırıyor. 

Kadınlara psikolojik destek 
Bornova Belediyesi, Kadın 

hakları ve kadınların yaşadıkları 
sorunlara yönelik panel, söyleşi ve 
eğitimlerle Bornovalı kadınların bi-
linçlenmesi için çalışmalar yapıyor. 
Çamdibi’nde bulunan Kadın Danış-
ma Merkezi ile Doğanlar Prof. Dr. 
Aysel Bayraktar Kültür Merkezi ve 
Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi 
içerisinde de kadınlara psikolojik 
destek sağlanıyor. Uzman psikolog-

lar tarafından kadınların yaşadıkları 
sorunlar dinlenirken sosyal yaşamın 
içinde daha fazla var olabilmeleri 
için de çalışmalar yapılıyor. Ayrıca 
Bornova Belediyesi, kadınların istih-
damına yönelik “Bornova Konfek-
siyon Eğitim Merkezi” (BOR-KEM) 
ve Mutfak Atölyesi gibi projeleri 
de hayata geçirerek meslek sahibi 
olmalarını sağlıyor.

Çocuk Aktivite Merkezleri

Bornova Belediyesi’nin, anne-
lerin çocuklarını yarım günlüğüne 
bırakıp kendilerine zaman ayırabil-
meleri için projelendirdiği ücretsiz 
Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri 
büyük ilgi görüyor. Mevlana Ma-
hallesi‘nde bulunan Mevlana Çocuk 
Oyun ve Aktivite Merkezi ile Evka 
3 Mahallesinde bulunan Yağmur 
Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi 
büyük ilgi görüyor.

Kadın Kulübü
Bornova Belediyesi, Bornova’da 

kadınlara destek olmak amacıy-
la Kadınlar 
Kulübü’nü 
kurdu. Kadın-
ların kültürel, 
sosyal, ekono-
mik, sportif ve 
eğitime dayalı 
faaliyetlere ka-
tılımını daha 
da arttırmak 
amacıyla ku-
rulan Kulüp, 
bünyesindeki 
çalışma grup-
ları beğeni 
topluyor. 

BORNOVALI KADINLAR 
ÇOK ŞANSLI

Bornova Belediyesi, kadınların hayatın içinde daha faz-
la söz sahibi olmasını sağlamak, kültürel, sosyal, eko-
nomik, sportif ve eğitime dayalı faaliyetlere katılımını 
arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla örnek oluyor. 

Çocuk ve gençler için yüzme, voleybol, basketbol, 
hentbol, taekwondo, futbol, jimnastik kursları düzen-
leyen Bornova Belediyesi, yetişkinlere yönelik olarak 
da yüzme, step, aerobik, pilates ve fitness, dağcılık 
branşları ile hizmet veriyor. İzmir’de en çok amatör 
spor kulübünün bulunduğu ilçe olan Bornova’da 
takımların maç ve antrenman için saha ihtiyaçları da 
karşılanıyor. Külüplere spor malzemesi ihtiyaçları 
karşılanıyor, ulaşım-yemek-konaklama ve federasyon 
masraflarına destek veriliyor, nakdi yardımlarla da 
ayakta durmalarına destek veriliyor. Bornova Bele-
diyesi ayrıca, statların altındaki ofisleri kulüplerin 
kullanımına vererek bina ihtiyaçlarını da karşılıyor. 
Başarıyı özendirmek amacıyla başarılı sporculara 
ödüller de veriliyor.

UEFA standartlarındaki Bornova Stadyumu ve 
Atatürk Spor Kompleksi sayesinde Bornova, hem fut-
bolda hem de salon sporlarında ulusal ve uluslararası 
önemli spor karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

SPORUN VE SPORCUNUN KENTİ
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2004 ve 2009 yılı yerel seçimler-
inde aldığı rekor oylarla, 20 
yıllık başkanlık tecrübesine 

sahip Narlıdere Belediye Başkanı 
ve Millet İttifakı Konak Belediye 
Başkan adayı Abdül Batur, isminin 
açıklanmasıyla birlikte seçim 
çalışmalarına da start verdi.

Her gün adım adım Konak’ı 
dolaşan ve vatandaşların sorunlarını 
dinleyen Batur, seçimlere kısa bir 
süre kala Ben Haber okuyucuları 
için, merak edilenleri yanıtladı.

"Konak 
biraz küskün"

� Seçimlere kısa bir 
zaman kaldı. Son 1 aylık 
süreci nasıl değerlendire-
ceksiniz?

Seçim gezileri sıra-
sında vatandaşlarımız 
ile bire bir görüşürken 
bize aktardıkları sorun ve 
taleplerini bir havuzda 
biriktiriyoruz. Bu biriktir-
diğimiz sorun ve talepler 
bize daha sonraki yol 
haritamızı çıkarmamızda 
yardımcımız olacak. Ko-
nak İzmir’in Kalbi. Fakat 
biraz küskün Konak. Bazı 
bölgeleri özellikle ilgisiz-
likten yakınıyor. Sorunla-
rının çözümü bende.

� Seçim sürecinde 
ailenizin desteği nasıl 
oldu?

Ailem zaten Narlı-
dere’de dört dönemlik 
belediye başkanlığım 
sürecinde de benim 
her zaman yanımda ve 
destekçim oldular. Onlar 
benden daha da heye-
canlıydı. Biliyorsunuz bu 
dönem ilk olarak İzmir 
Büyükşehir belediye 
başkanı adaylığımız söz 
konusu idi. Güzel bir 
mücadele sonucunda 
Genel başkanımız bizi 
Konak’ta görevlendirdi. 
Biz de bu onurlu göre-
vi yerine getirmek için 
çalışmalarımıza başladık. 
Tabi bu süreçte en büyük 
destekçilerim Ailem. 

"En önemli 
hedefim..."

� Konak için en önem 
verdiğiniz proje hangisi?

En önemli hedefim 
kentsel dönüşüm. Gülte-
pe, Toros, Gürçeşme böl-
geleri ile başladık seçim 
gezilerimize. Özellikle 
bu bölgelerde çok büyük 
sıkıntı var. Sıkıntıları ye-
rinde inceledik ve bölge-
deki sıkıntılar bir mimar 
vizyonuyla çözmek için 
hemen çalışmalarımıza 
başlayacağız. Kentin 
planlama noktasında, 
çalışmalar yürütmemiz 
gerekiyor. Yıllardır sıkıntı 
yaşayan bölgelerin yerin-
de dönüşüm sağlanması 
noktasında Narlıdere’de-
ki tecrübemizi Konak’a 
da aktarmayı planlıyo-
ruz. 

� İsminizin belediye 
başkan adayı olarak 
açıklanmasının ardın-
dan, Konak’ı adım adım 

geziyorsunuz, vatandaşlara doku-
nuyorsunuz. Peki, vatandaşların 
Konak’ta önceliği nedir?

Bu sorunun cevabı da aynı. En 
önemli madde Kentsel dönüşüm. 
Eski ve ömürlerini tamamlamış 
ve yıkılma tehlikesi altında olan 
binalar mevcut. O yüzden en çok 
istenen dönüşüm talebi. Bu böl-
gelerdeki vatandaşlarımız, doğal 
olarak sosyal donatı alanları, çevre 
koşulları ve tesisleri ile çağdaş bir 
şehirde yaşamak istiyorlar. Kimseyi 
yerinden etmeden yerinde dönüşüm 
yapacağız. 

"Belediye başkanı olmak 
hizmet yaptığınız yerin 
babası olmaktır"

� 20 yıllık bir deneyim… Kendi-
nize dışarıdan baktığınızda, ‘Abdül 
Batur’ denildiğinde ilk ne geliyor 
aklınıza?

Çalışmak geliyor. Biz bu kadar 
hizmeti çalışarak gerçekleştirdik. 
Fakat sadece belediyecilik olarak 
söylemiyorum. Belediye başkanı 
olmak, hizmet yaptığınız yerin abisi, 
babası olmaktır. Konak içinde Bir-
likte Konak sloganı ile anlattığımız 
budur aslında. 

Ortak akıl vurgusu
� Abdül Batur’un Konak yöneti-

mi nasıl olacak?
Ortak akıl… Konak için yapaca-

ğımız tüm çalışmalarda ortak akıl 
ile hareket edeceğiz. Sivil toplum 
örgütlerimiz, derneklerimiz, mes-
lek birliklerimiz, muhtarlarımız ve 
vatandaşlarımız ile birlikte  hareket 
edeceğiz. Konak için en faydalı 
çalışma için birlikte karar vereceğiz. 
Hepimiz Konak için en iyisini istiyo-
ruz. Büyük bir aile gibi, Birlikte Ko-
nak için çok güzel işler başaracağız. 

� Konaklılar neden Batur deme-
li?

Aslında Abdül Batur demek için 
bir neden yok çok neden var. Batur 
İzmir’i iyi biliyor. Tecrübe, bilgi ve 
birikim konusunda donanımlı. Nar-
lıdere’de yaptığımız kent yenileme 
projeleri ortada. Narlıdere İzmir’in 
parlayan yıldızı oldu. Konak’ta da 
bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü 
nasıl yapılacağını biliyoruz. Pek çok 
projeyi hayata geçireceğiz. Tema 
parkları yapacağı Türkiye’ye örnek 
olacak. 

"Burası kişilik savaşların 
yapılacağı bir alan değil"

� Adaylığınız ile birlikte dikkat 
çeken bir örgüt-aday birlikteliği var. 
Bunu nasıl başardınız?

Ben zaten örgütün her zaman 
içinde ve her çalışmasında yanında 
oldum. Narlıdere’de ilçe başkanları-
mız ile birlikte uyum içinde süreçler 
geçirdik. Bugüne kadar hiçbir ilçe 
başkanımla çatışma ortamı içinde 
olmadım.Burası kişilik savaşların 
yapılacağı bir alan değil. Burası bir 
hizmet alanı.

6

31 Mart yerel seçim-
lerine kısa bir süre 

kaldı. İzmir’in kalbi 
Konak’ta, 20 yıllık 

belediye başkanlığını 
taçlandırmaya hazırla-

nan Abdül Batur, Ben 
Haber’e özel açıkla-

malarda bulundu.

Narlıdere'yi teminat gösterdi
Konak'ta iddiasını anlattı

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com
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Ege Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Siyaset Bilimci Prof 
Dr. Tanju Tosun, yerel 

seçimlere bir ay kala yaşanan 
atmosferi yorumladı. Kentteki 
sürecin iyi okunamadığını 
söyleyen Tosun, her iki ittifak 
için de İzmir'deki başarı çıtasına 
ilişkin dikkat çekici ifadeler 
kullandı.

� Seçim süreçleri CHP'de 
gerilimlere yol açar. Şu andaki 
kaotik süreci siz nasıl görüyor-
sunuz?

CHP'nin ulusal politikada 
iktidar olamamasından kay-
naklanan bir arayış söz konusu. 
İktidar cazibesinin ürünü olarak 
ortaya çıkan bir tablo. Ulusal 
politikada iktidar olamıyorsanız 
yerel politikada iktidar olmanın 
size getireceği maddi manevi 
bir sürü ödüller var. CHP Genel 
Merkezi'nin süreçleri bu denli 
merkeziyetçi bir şekilde işletme-
sinin temel nedeni yerel iktida-
rın cazibesi ve yerel iktidardan 
merkezi iktidara uzanacak 
birtakım arayışları kontrol 
altında tutmak. Partinin merkez 
yönetimi kendi iktidarının kon-
solide etme derdinde. Peki bunu 
nasıl yapabilir? Ancak yerelde 
kontrol edebileceği aktörlerle...
kendi iktidarı nasıl konsülte 

edebilir ancak yerelde kontrol 
edebileceği aktörlerle. Dolayı-
sıyla öyle aktörlerle yerelde si-
yaseti tanzim edeceksiniz ki kral 
çıplak diyecek aktör olmayacak 
parti içinde.

� AK Parti özellikle İz-
mir'de CHP'nin iç sorunlarını 
malzeme olarak kullanmıyor. 
Bu taktiksel mi?

AK Parti'nin dışarıdan 
izlemesinin taktiksel bir karşılığı 
var. AK Parti bu sürece lokal 
düzeyde müdahale etme şansı-
na tabii sahip değil. Çünkü alan 
doğrudan doğruya CHP'nin 
alanı. Ama en azından bunun 
üzerinden bir eleştiri getirebi-
lirdi. Eleştiri getirmemesinin 
temel nedeni bunun bu 
kentte prim yapma-
dığı şeklinde ve 
zaten AK Parti 
şunu gözlemle-
di. Bu sancılı 
süreç CHP' 
nin kendi 
kendine 
yorul-
masına 
neden 
oldu. 
Dola-
yısıyla 
biz de bu 

topa girersek bizim zamanımızı 
bu konu meşgul etmesin. Biz 

alanda kendi işimize bakalım 
diye düşünmüş olabilir. 

� Millet İttifakı, İzmir 
yerelinde biraz sıkıntılı 

mı?
Bu sürecin teknik 

olarak yönetilmesi 
gerekiyordu. İYİ 
Parti'ye 50'nin üs-
tünde meclis üyesi 
adaylığı verildi ki 24 
Haziran üstünden 
gittiğimizde, İYİ 
Parti seçime yalnız 
gitse zaten 9 ila 59 
arası meclis üyesi 
çıkarabilirdi. Yani 
CHP verebileceğinin 
maksimumunu verdi 
aslında. Bundan 
fazlasını verecek bir 
sosyolojik karşılığı 
yoktur İzmir'de İYİ 
Parti'nin. Bir de İYİ 
Parti'nin çoğunlukla 
MHP kökenli seçme-
ni CHP adayı Tunç 
Soyer'e mesafeli yak-
laşabilir ama bence 
CHP'den  İYİ Parti'ye 
geçen seçmen ki bu 

seçmenin bir kısmı artık yeni bir 
durak arayışında tekrar. Yani 
İYİ Parti'de kalma ihtimallerinin 
düşük olduğunu da görüyorum. 
Yeniden CHP'ye dönme süre-
cinde bu seçmen. CHP kökenli 
seçmen için bunun bir sorun 
olduğunu düşünmüyorum.

“İzmir'de başarı 
kriteri...”

� CHP ve İYİ Parti kanadı-
nın İzmir için sık sık söylediği 
30+1 iddiası var. Peki başarısız-
lığın rakamı ne olur?

CHP ve İYİ Parti için 
başarı her koşulda AK Parti 
ve MHP'nin toplam oylarının 
altına bu partileri çekebilmek. 24 
Haziran'da bu iki partinin aldığı 
oyların toplamının gerisine 
düşürmek. Gerisine düşürdüğü 
takdirde en fazla AK Parti-MHP 
ittifakı 2 belediye başkanlığı 
kazanabilir. Ama gerisine düşü-
remediği takdirde kendi oyları 
düşüyor. Millet İttifakı'nın oyları 
artarsa Cumhur İttifakı açısın-
dan sıkıntılı bir durum ortaya 
çıkar. Bence başarının kriteri 
en fazla 2 belediye başkanlığı 
kaptırmaktır. Millet İttifakı için 
28 belediyeyi kazanmak nor-

mal bir başarıdır. 28'in altıysa 
başarısızlıktır. Bununla birlikte 
tüm belediyeleri kazanmaksa 
muazzam bir başarıdır. 

“Krizin sandığa 
mutlaka etkisi olur”

� Ekonomik sürecin sandığa 
nasıl bir etkisi olur?

Türkiye'de seçmenin oy 
verme davranışında ekonomik 
faktörler azınmayacak derece 
önemli. Araştırmalara göre 
ekonomik krizlerin seçmenlerin 
parti tercihinde minimum 8-10 
puan arasında bir etkisi var. bu 
seçimde de mutlaka olacak tabii. 
AK Parti, iktisadi kriz nedeniyle 
kendinden uzaklaşmaya baş-
layan seçmeni yeniden yuvaya 
davet etmede sosyal politika-
ları öne çıkarıyor. Mesela en 
son açıklanan yoksul ailelerin 
elektrik faturalarına destek... AK 
Parti bununla tamamen kriz/
parti tercihi ilişkisinde kendi 
aleyhine oluşmaya başlayan 
duruma karşı adım atmış ve 
hasarı minimuma indirmeye 
çalışmaktadır.

“Kentteki süreç 
iyi okunamadı”

� İzmir'de Cumhur ve Millet 
İttifakının adaylarına baktığı-
mızda, partiler aday gösterme 
konusunda ne kadar başarılı 
olabildi?

Başta CHP olmak üzere çok 
daha iyi yönetebilirdi. AK Parti 
ve MHP için fazla gözlemim 
yok onlar çünkü biraz daha 
kendi içlerinde, kamuoyuna 
yansımayacak şekilde bu süreci 
yönettiler. Ama süreç yönet-
me konusunda CHP'den daha 
iyi bir performans beklenirdi. 
Sürecin iyi yönetilememesi ne-
deniyle, CHP'nin ulusal politika 
düzeyinde temsil krizi yerele de 
sirayet etmiştir. Yerel düzeyde 
de bu temsil krizini pekiştirecek 
birtakım taktiksel ve yöntemsel 
hatalar yapmışlardır.

Kurultay olur mu? 
� 31 Mart sonrası bir kurul-

tay beklenebilir mi?
CHP açısından İstanbul, 

Ankara ve Eskişehir yahut 
Trakya'da bir il kaybedilirse 
CHP'de çok şiddetli bir kurul-
tay tartışmasının başlayacağını 
öngörüyorum. Zaten parti içi 
tartışmaları bırakın, toplumdan 
yükselen partili olmayan ama 
'yeter' diyecek olan hazır kitle 
var. biz bunu 24 Haziran sonrası 
gördük. Yine de partilerin örgüt 
yapısını dikkate aldığımızda 
genel başkan istemedikçe, 
kurultay toplanıp genel başkan 
değişmesi o kadar kolay değil. 

MİLLET İTTİFAKI'NDA
28'İN ALTI BAŞARISIZLIKTIR

Prof. Dr. Tanju Tosun, 31 Mart öncesi 
İzmir'deki siyasi iklimi değerlendirdi. 
Tosun, ekonomik sıkıntıların sandıkta 

etkisinin görülebileceğini söyledi.

28'İN ALTI BAŞARISIZLIKTIR
BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

söyleyen Tosun, her iki ittifak 
için de İzmir'deki başarı çıtasına 
ilişkin dikkat çekici ifadeler 

Seçim süreçleri CHP'de 
gerilimlere yol açar. Şu andaki 
kaotik süreci siz nasıl görüyor-

CHP'nin ulusal politikada 
iktidar olamamasından kay-
naklanan bir arayış söz konusu. 
İktidar cazibesinin ürünü olarak 
ortaya çıkan bir tablo. Ulusal 
politikada iktidar olamıyorsanız 
yerel politikada iktidar olmanın 
size getireceği maddi manevi 
bir sürü ödüller var. CHP Genel 
Merkezi'nin süreçleri bu denli 
merkeziyetçi bir şekilde işletme-
sinin temel nedeni yerel iktida-
rın cazibesi ve yerel iktidardan 
merkezi iktidara uzanacak 
birtakım arayışları kontrol 
altında tutmak. Partinin merkez 
yönetimi kendi iktidarının kon-
solide etme derdinde. Peki bunu 
nasıl yapabilir? Ancak yerelde 
kontrol edebileceği aktörlerle...
kendi iktidarı nasıl konsülte 

� AK Parti özellikle İz-
mir'de CHP'nin iç sorunlarını 
malzeme olarak kullanmıyor. 
Bu taktiksel mi?

AK Parti'nin dışarıdan 
izlemesinin taktiksel bir karşılığı 
var. AK Parti bu sürece lokal 
düzeyde müdahale etme şansı-
na tabii sahip değil. Çünkü alan 
doğrudan doğruya CHP'nin 
alanı. Ama en azından bunun 
üzerinden bir eleştiri getirebi-
lirdi. Eleştiri getirmemesinin 
temel nedeni bunun bu 
kentte prim yapma-
dığı şeklinde ve 
zaten AK Parti 
şunu gözlemle-
di. Bu sancılı 
süreç CHP' 
nin kendi 
kendine 
yorul-
masına 
neden 
oldu. 
Dola-
yısıyla 
biz de bu 

topa girersek bizim zamanımızı 
bu konu meşgul etmesin. Biz 

alanda kendi işimize bakalım 
diye düşünmüş olabilir. 

� Millet İttifakı, İzmir 
yerelinde biraz sıkıntılı 

mı?
Bu sürecin teknik 

olarak yönetilmesi 
gerekiyordu. İYİ 
Parti'ye 50'nin üs-
tünde meclis üyesi 

seçmenin bir kısmı artık yeni bir 
durak arayışında tekrar. Yani 
İYİ Parti'de kalma ihtimallerinin 
düşük olduğunu da görüyorum. 
Yeniden CHP'ye dönme süre-
cinde bu seçmen. CHP kökenli 
seçmen için bunun bir sorun 
olduğunu düşünmüyorum.

“İzmir'de başarı 
kriteri...”

14.6.2018

Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı
Jak Eskinazi, ekonomi,

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

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

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

“HİZMET
İHRACATI DA
HESABA
EKLENİRSE...”

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

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

“KİRAZ
İHRACATI 4-5
YILINMEYVESİ”

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

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

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

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

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

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

“DİREKT
UÇUŞLARA
İHTİYAÇ VAR”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Hep beraber ifadesini

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

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

� Yerel yönetimleri nasıl
buluyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

olarak bir arada hareket edeceğiz” diye konuştu

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

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

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

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

“FAİZLER DAHA
ÖNCE ARTMALIYDI”

Burak 
Cilasun

Jak 
Eskinazi

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

Prof. Dr. 
Tanju Tosun

Recep Tayyip
Erdoğan

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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Dövizde yaşanan 
dalgalanmalar, önce 
cepleri, sonra mutfak-

ları yakıyor derken, yangın 
son olarak ilaç sektörüne 
sıçradı. Hatta öyle bir hal aldı 
ki, hayati öneme sahip olan 
diyabet ve kanser ilaçları çoğu 
eczanelerde bulunamamaya 
başladı. Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca'nın ayın 19'unda 
yaptığı zam hamlesi, geçici 
de olsa sorunlara pansu-
man olacak gibi görünüyor. 
Yaşanan sıkıntı ve çözüme 
ilşkin konuları İzmir Eczacılar 
Odası Başkanı Sayılkan ile 
konuştuk...

Peki, yaşanan bu ilaç 
sıkıntısının temel kaynağı 
nedir?

İzmir Eczacılar Odası Baş-
kanı Tuncay Sayılkan, yaşanan 
sıkıntıyı Ben Haber ile pay-
laştı. Türkiye'de ilaç fiyatla-
rını belireyen bir kararname 
olduğunu ve burada belirle-

nen euro kuru üzerinden ilaç 
fiyatlarının belli olduğunu 
ifade eden Sayılkan; "Şöyle ki; 
2018 yılındaki euro kurunda-
ki artış baz alınıyor, ondaki 
artışın yüzde 70'i kadar zam 
yapılıyor. Euro kurundaki 
artış bu zam oranını belirli-
yor. Geçen yıl, ilaç fiyatlarını 
belirlemek için kullanılan euro 
kuru 2,69'du. Şimdi bu kur, 

yapılan zamla birlikte, 3,40 
oldu. Ama yine mevcut euro-
dan çok uzakta. Aslında temel 
sorun bu." dedi.

"Davulla zurnaya, 
göstere göstere zam 
yapıyoruz"

"Yıllar içinde, yeni jeneras-
yona ait, hayati öneme sahip ilaçlar bulunamamaya başla-

dı." diyerek sözlerine devam 
eden Sayılkan; "Buna ilaveten 
son aylarda yaşadığımız yok-
luğun sebebi, göstere göstere, 
davulla zurnayla, randevu ve-
rerek zam yapıyoruz. Mesela 
Şubat'ın 19'unda zam geleceği-
ni sektördeki sağır sultan bile 
biliyor. Sadece oranı ne olur 
bu kestirelemiyorlar. Herkes 
kendince bir hesap yapıyor. 
Bu kadar aleni ve açık bir zam 
takvimi ortaya koyarsanız, en 
başından üretim anlamında bu 
işin azaltıldığını görüyoruz. 
Bu yöntemden kaynaklanan 
bir sıkıntı. Burda da herkes 

birbirini suçluyor. Sektör 
temsilcileri diyor ki, depocular 
saklıyor, hayır eczacılar stok 
yapıyor. Halbuki ilaç yok. Ol-
mayan bir ilacın stoğunu nasıl 
yapacaklar? " dedi.

Periyodik aralıklarla zam 
vurgusu

Yaşanan bu sıkıntıların tek-
rarlanmaması için, yöntemin 
değişmesi gerektiğini vurgula-
yan Sayılkan; "Temelde sorun 
stok değil, yöntem yanlış. Ne-
dir doğrusu derseniz, geçmiş-
te olduğu gibi ilaç fiyatlarına 
yapılacak zammın periyodik 
aralıklarla 3 ayda bir küçük 
oranlarda yapılması daha 
mantıklı." şeklinde konuştu. 

Akşama karar, saba-
ha zam

Zam mekanizmasının yan-
lışlığına da değinen Sayılkan, 
karar aşamasıyla fiyat artışının 
arasındaki sürenin uzama-
ması gerektiğini vurguladı. 
Sayılkan; "Bir de tarih bugün 
belirlendiğinde yarın yeni 
fiyata geçilmeli. Bizde 5 gün 
bekleme süresi var.  Dolayısıy-
la 5 günlük süreyi bekledikçe, 
herkes ihtiyacından fazlasını 
almaya çalışıyor. Yüzde 26,4 
büyük bir oran. Geçmişte 
öyleydi, belli aralıklarla, gerek 
görüldüğünde akşam belli 
olur, sabah uygulanırdı.  Her-
kes belli bir noktada talepte 
bulununca, gerçek ihtiyaç 
sahipleri de ulaşamıyor." dedi.

"Zam geliyor, 
ilaçlar ortaya 
çıkmaya başlıyor"

Çözümün bir an önce 
hayata geçirilmesi gerektiğini 
ifade eden Sayılkan; "Hızlı 
bir şekilde çözümlerin hayata 
geçmesi lazım. Yoksa her sene 
Eylül Ekim'den başlıyor bu 
senaryo, Kasım Aralık Ocak'ta 
tavan yapıyor, Şubat'ta zam 
geliyor. Ertesi gün ilaçlar 
ortaya çıkmaya başlıyor. 
19'una kadar olmayan ilaçlar, 
20-21'inde çıktı. Daha hala 
olmayan ilaçlar var." dedi.  

Stokçuluk 
iddialarına yanıt

İlaç sıkıntısının yaşanma-
sının ardından ortaya atılan 
'eczanelerin stokçuluk yap-

tığı' iddiasına da yanıt veren 
Sayılkan, hiç bir aklı başında 
eczacının 1,5-2 aylık süreçte 
elinde ilaçlarla beklemeye-
ceğinin altını çizdi. Sayılkan; 
"Eczaneler, stokçuluk yapmaz. 
Yani aklı başında, üniversite 
mezunu  bir insan 100 liralık 
ilacı satmayayım, bekleteyim 
125 liraya satayım diye 1,5-2 
ay beklemez. Hangi birini 
stok yapacaksınız? Sipesifik 5 
kalem ilaca zam gelmiyor. Bin-
lerce ilaca, rafta duran bütün 
ilaçlara zam gelecek." dedi. 

İlaç kullanan hastaların, pi-
yasada ilaçlarını bulamayınca 
soluğu yanında aldığını söy-
leyen Sayılkan; "İlaç buluna-
madığı için hayatını kaybeden 
var mı, duymadım ama şey 
oldu; kapı kapı, eczane eczane  
gezip ilacını bulamayan, 
çaresiz herkes, oda başkanı 
ve yönetici olduğumuz için 
bizde final yapıyorlar. Bütün 
İzmir'i dolaşmış, bana gelmiş. 
Ama ben nasıl bulacağım? 
Ne eczanede var, ne depoda 
var. Aylardır yok. Bazı ilaç-
lar Haziran'a kadar yokmuş. 
Bakıldığında kaotik bir durum 
var. İnsanların böyle çaresizce 
dolaşmaması lazım." dedi. 

"Sağlığa gereken 
değer verilmiyor"

"Biz sürekli bununla ilgili 
en az 10 tane öneri ile Sağ-
lık Bakanlığı'na gidiyoruz" 
diyen Sayılkan; "Bu işin hızlı 
bir biçimde çözülmesi lazım. 
Ülkedeki diğer bütün işler 
aksayabilir ama sağlığı ihmal 
etmemek lazım. Sağlık hizmet-
lerinin önceliği yok ne yazık 
ki, gereken değer verilmiyor." 
şeklinde konuştu. 
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İLAÇ 
İTHAL AMA, 

SIKINTI YERLİ
İlaçta dışa bağımlılık, Türkiye'nin önündeki önem-
li sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Vatandaş 
ilaç bulamamaktan, eczacılar da her yıl yaşanan 

fiyat ayarlama süreçlerinden yara alıyor.

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

Tuncay 
Sayılkan
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Savunma Sanayii'nden 
inşaat sektörüne, alev 
geciktiriciden temizlik 

ürünlerine, bir çok alanda 
kullanılan ve yükselen 
değerimiz olan bor made-
ni ve geleceği hakkında 
tüm merak edilenleri BEN 
HABER olarak Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Kimya 
Bölümü'nden Prof. Dr. Yüksel 
Abalı'ya sorduk

� Türkiye'de çıkarılan bor 
madeninin çok az bir kısmı 
işleniyor, geriye kalan kısımı 
ise işlenmeden ihraç ediliyor. 
Bu ne kadar doğru bir durum? 
Bor madeninin işlenmesi 
durumunda ülke ekonomisine 
getirisi nedir?

Türkiye’de 2017 yılı 
verilerine göre yılda yakla-
şık 2 milyon 200 bin ton bor 
üretimi yapılmaktadır. Bunun 

yaklaşık 1.5 milyon tonu ham 
bor cevheri olarak satılmakta-
dır. Boru ham olarak ihraç et-
tiğimizde elde ettiğimiz gelir 
ton başına yaklaşık 350-400 
Amerikan Doları iken, boru 
rafine ürün haline getirdiği-
mizde bu fiyatlar 2-3 katına 
çıkmaktadır. Halbuki yükte 
hafif pahada ağır olan yüksek 
katma değerli bor uç ürünle-
rinin üretilmesi durumunda 
bu rakamlar bin katına kadar 
çıkabilmektedir.

� Bor'un son dönemlerde 
bu kadar öne çıkmasının ana 
nedeni nedir ?

Son yıllarda borla ilgili ge-
rek ulusal basında gerek yerel 
basında çok fazla haber çıktı. 
Özellikle dünyada en büyük 
rezervlerin ülkemizde olması 
ve sanayinin tuzu olarak 
adlandırılan borun hemen 

hemen kullanılmadığı alanın 
olmayışı yönüyle dikkatleri 
üzerine çekti. Ayrıca son gün-
lerde TV reklamlarında yerli 
ve milli borlu deterjanımız 
BORON’un gündeme gelmesi 
de bir farkındalık oluşturdu 
diye düşünüyorum.

“Ürettiğimizin 
yüzde 98'ini...”

� Bor rezervinin doğru 
şekilde kullanılması halin-
de söylenildiği gibi Türkiye 
dünyaki büyük ekonomilerle 
yarışır hale gelebilecek mi ?

Geçtiğimiz yıllarda imkan-
larımızın ve teknolojimizin 
yetersiz oluşundan kaynaklı 
olarak bor hakettiği değeri 
görememiş olsa da günümüz-
de artık belirli bir seviyeye 
ulaşmış durumdadır. Bu 

açıdan Bor özellikle ülkemiz 
için oldukça büyük bir öneme 
sahip olan bir madendir. 
Fakat yine de istenilen konu-
ma taşınamamıştır. Ülkemiz 
dünyanın yüzde 73 bor rezer-
vine sahip olması nedeniyle 
üzerine daha çok düşülme-
lidir ve AR-GE çalışmaları 
yapılmalıdır. 

Gerekli olan teknoloji yay-
gınlaştırılmalı, ve ekonomik 
destek paketleriyle sektör 
daha çok desteklenmeli, 
üniversite ve hatta lise dengi 
eğitim kurumlarında gençle-
rimize tanıtılmalıdır. Dünya 
bor pazarı yaklaşık 2 miyar 
dolar civarında olup bunun 
yarısından fazlasına zaten 
Türkiye olarak biz sahibiz. 
Burada önemli olan borun 
yeni kullanım alanlarının 
artırılması ve bor pazarının 
kapasitesini artırmak gereki-
yor. Ürettiğimiz bor madenle-
rinin yüzde 98’ini, başta Çin, 
Hindistan ve Avrupa ülkeleri 
olmak üzere yurt dışına ihraç 
ediyoruz. Yurt içi bor kullanı-
mımız çok düşük seviyeler-
dedir. 

“Vazgeçilmez bir 
mikro besleyici”

� Bor madeni tarımdan 
uzaya, sanayiden sağlığa 
neredeyse her alanda kulla-
nılıyor. Önümüzdeki yıllarda 
boru hangi alanlarda, hangi 
ürünlerde görebileceğiz ?

Bor elementi meyve ağaç-
ları için çiçek açma, meyve 
verme ve meyve kalitesi 
yönünden vazgeçilmez bir 
mikro besleyicidir.

Ayrıca borlu çimentodan 
yapılan betonların radyasyon 
tutma özelliği olduğundan 
radyasyon kalkanı olarak 
kullanılmakta ve nükleer bir 
saldırıya maruz kalındığında 
insanlar evlerinde radyasyon-
dan etkilenmeden korunabi-
leceklerdir.

Çok önemli bir bor uç 
ürünü olan Bor Karbürün 
ülkemizde üretimiyle ilgili 
olarak Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanımız, Eti Maden 
ve Çinli şirket Dalian Jinma 
arasında borda teknoloji 

transferi iş birliği protokolü 
imzalandığını duyurdu ve 
bu anlaşma doğrultusunda 
Balıkesir’de Yüksek Tekno-
loji bor karbür üretim tesisi 
kurularak bor karbürün, 
borun katma değerini iki 
bin kata kadar arttıracak bir 
teknoloji olduğunu söyledi. 
Bunun ülkemiz adına çok 
önemli bir gelişme olduğunu 
düşünüyorum. Yurt içi bor 
kullanımımız oldukça sınırlı 
olup son yıllarda bu konuyla 
ilgili Eti Madenin çalışmaları 
olduğunu biliyoruz. Temizlik 
ve tarımın yanısıra seramik, 
cam, fiber ve özellikle çi-
mento ve çelik sanayiinde 
kullanımları artırıldığında 
o zaman ekonomimize çok 
büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.

“Eğer o tesisleri 
kurabilirsek...”

� Borun gerçek değerini 
bulmaya başladığını söyleye-
bilir miyiz? Bir modernizas-
yon mu geçiriyor ?

Borlu deterjan ve borlu 
gübreden sonra stratejik bir 
ürün olan bor karbürün üreti-
mine geçilecek olması borun 
gerçek değerini bulmaya baş-
ladığının habercisidir. Alev 
geciktirici olarak kullanılan 
çinko borat üretimi ile bera-
ber borlu çimento ve borlu 
çelik üretimlerini gerçekleşti-
recek olan tesisleri de en kısa 
zamanda kurup işletebilirsek 
borun bir modernizasyon 
geçirdiğini gönül rahatlığı ile 
söyleyebiliriz.

� Türkiye'nin yükselen 
değeri Bor mu? Bor Tür-
kiye'nin geleceği diyebilir 
miyiz?

Türkiye'nin 2023 yılı 
hedeflerine ulaşmasındaki 
en önemli itici gücün ye-
raltı kaynaklarımız olacağı 
bilinci ile; ülkemizin yükselen 
değeri Bor ve diğer maden-
lerimizin ham olarak ihraç 
edilmesi yerine yükte hafif 
pahada ağır olan uç ürünlerin 
üretimine yönelik yatırımla-
ra yoğunlaşıldığında  “BOR 
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ-
DİR” diyebiliriz. 
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BORUN DEĞERİ 
İKİ BİN KATA 
KADAR ARTABİLİR
Ülkemizin en önemli yeraltı kaynaklarından olan Bor ma-
deni her geçen gün farklı sektörlerde kullanılarak yıldızını 

parlatmaya ve adından söz ettirmeye devam ediyor.

ADİFE TERYAKİ
adife.teryaki@kanalben.com

Prof. Dr. 
Yüksel Abalı
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Karabağlar Beledi-
yesi, hazırladığı 
planlarla ilçenin 

geleceğini garanti altına 
aldı. Osman Aksüner, Aşık 
Veysel ve Aydın mahalle- 
lerinde riskli alan da dahil 
ilçedeki yaklaşık 2 bin hek-
tarlık bir alanın imar plan-
larının tamamlandığını 
belirten Başkan Muhittin 
Selvitopu,  “Belediyemiz 
örnek bir çalışmayı 
tamamlamış oldu. Bu 
planlamayı yapmamızdaki 
amaç gelecek kuşaklara 
karşı temel görevimiz ol-
masındandır. Bunun tarihi 
yönü olması da budur. 
Bunları yapmazsanız kenti 
geleceğe taşıyamazsınız. 
Bunun bizim tarafımızdan 
yapılması da ayrıca gurur 
tablosudur. Türkiye’deki 

örnek uygulamayı Kara-
bağlar Belediyesi olarak 
gerçekleştirdik. Kimse 
bu işlere cesaret edemez. 
Bunlar zor iştir. Ama biz 
cesaret ettik ve tamam-
ladık. Tüm imar planlarını 
oy birliği ile meclisten 
geçiren CHP ve AK Partili 
meclis üyelerine teşekkür 
ediyorum. Bu planların 
Karabağlara hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi.

Yenilenen 
planlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldı?

Son olarak bu planla-
malarda zamanla eksikler 
olabileceğinin altını çizen 
Başkan Selvitopu, eksikler 
oldukça belediye meclisi 
gerekli çalışmaları yapa-
caktır" diye konuştu. 

Yenilenen imar planları 
sayesinde vatandaşların 
yeşil alan, okul, sağlık 
ocakları, otoparklar, geniş 
yollar gibi rahat yaşaya-
bilecekleri, temel ihti-
yaçlarını karşılayacakları 
çalışmalar yapıldı. Parsel 
bazında yeni otopark 
yönetmeliğe uygun plan 
notları getirilirken, binala-
rın yeni imar mevzuatına 
uygun bir şekilde bir araya 
gelerek 10-15 kat olması 
hedeflendi. Yine vatandaş-
ların talepleri göz önün-
de bulundurularak ana 
akslara ticaret fonksiyonla-
rı getirildi. Kısaca Kara-
bağlar’ın yaşanabilir bir 
şehre dönüşmesi, sağlıklı 
çevreler oluşturulması için 
gerekli olan planlamalar 
yapıldı.

Karabağlar’ın her mahallesine bir semt 
merkezi kurulması için çalışmalarını 
sürdüren Karabağlar Belediyesi, bu 

hedefe bir adım daha yaklaştı. Başkan Muhit-
tin Selvitopu göreve geldiğinde 4 olan semt 
merkezi sayısı, yeni açılan Hatay Nokta Semt 
Merkezi ile birlikte 16’ya çıktı.

Karabağlar Arap Hasan Mahallesi’nde 
hizmete giren Nokta Semt Merkezi açılış tö-
renine mahalle sakinleri, siyasi parti temsilci-
leri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin 
temsilci ve üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

58 mahallede birer semt merkezi
Törende konuşan Karabağlar Belediye 

Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitim, kültür ve 
sanata özel önem verdiklerinin altını çizerek, 
“Kültür ve sanat toplum yaşamında önemli 
bir yer tutar. Toplumlar kültür ve sanatsız 
ayakta duramaz. Bir toplumun başarıları da 
kültür sanat alanındaki başarıları ile ölçü-
lür. Onun içindir ki Mustafa Kemal Atatürk 
eğitime, sanata ve kültüre çok önem vermiş-
tir.  Çünkü o biliyordu ki dünyadaki diğer 
ülkelerle baş etmenin yolu eğitim, kültür ve 
sanattan geçer. 

Bazıları kültür ve sanatın yeni yeni farkına 
varmaya başladılar. Oysaki kültür ve sanat, 
hayatımızın, toplumsal yaşamımızın vazgeçil-
mez bir parçası. Toplumumuzu ayakta tutan 
unsurdur. İşte bunları geliştirmek adına biz 
de Karabağlar Belediyesi olarak 58 mahalle-
mizde de semt merkezleri açmak istiyoruz. 
Göreve geldiğimde semt merkezlerimizin 
sayısı 4'tü. Şu anda bu sayı 16’ya çıktı. Yakın 
zamanda bu sayı daha da artacak. 58 mahalle-
mize yayacağız.” dedi.

“Derman belediyeciliğini 
İzmir’e yayacağız”

“Biz yeni bir baharı bekliyoruz. Martın 
sonu bahar!” diyerek yeni dönem için tekrar 
göreve aday olduğunu hatırlatan Başkan Sel-
vitopu, “Semt merkezlerimizde Karabağlar’da 
yaşayan halkımızla doğrudan iletişim kur-
mak istiyoruz. Kimseyi ayağımıza çağırmak 
istemiyoruz. Bizler sizin ayağınıza geleceğiz.  
Sizlerle dertlere çare arayacağız, derman 
arayacağız. 

Derman belediyeciliğini bütün Kara-
bağlar’a ve İzmir’e diğer belediye başkanı 

adaşlarımızla yayacağız.  Semt merkezlerimi-
zin yanında belli mahallelerimizi bir arada 
tutacak kültür merkezlerini de oluşturacağız. 
Şu anda önemli bir kültür merkezi inşaatı-
mız Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde sürmekte-
dir.  Yine Kibar Pazaryeri'nin bir katı kültür 
merkezi olacak. Mimkent’te de yine büyük 
bir kültür merkezimizi İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi ile birlikte hayata geçireceğiz. Ama-
cımız toplumun her kesimini, kadınlarımızı, 
gençlerimizi, çocuklarımızı kültürle sanatla iç 
içe tutmaktır. Bu merkezde de açılacak çeşitli 
kurslarla, etkinliklerle, eğitim programlarıyla 
sizlerin hep yanında olacağız” diye konuştu.

SEMT MERKEZİ SAYISI 
DÖRDE KATLANDI

28 Şubat 2019
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planlarla ilçenin 
geleceğini garanti altına 
aldı. Osman Aksüner, Aşık 

örnek uygulamayı Kara-
bağlar Belediyesi olarak 
gerçekleştirdik. Kimse 
bu işlere cesaret edemez. 
Bunlar zor iştir. Ama biz 

Yenilenen imar planları 
sayesinde vatandaşların 
yeşil alan, okul, sağlık 
ocakları, otoparklar, geniş 
yollar gibi rahat yaşaya-

KARABAĞLAR'IN
GELECEĞİ EMİN ELLERDE

Karabağlar'da semt merkezi olmayan mahalle kalmayacak. İlçedeki 
semt merkezi sayısı Başkan Selvitopu döneminde dörde katlandı.

Karabağlar Belediyesi ile Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) Genel İş 5 No'lu Şubesi 

arasında yürütülen ve 880 şirket işçisini 
kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci, 
coşkulu bir imza töreniyle sonlandı. 

Davul zurna eşliğinde halayların çe-
kildiği imza törenine yüzlerce işçi katıldı. 
Törende konuşan Başkan Muhittin Selvi-
topu, “Biz alın teri döken, emek veren her 
insanın yanındayız. Emekçilerin, başımı-
zın üstünde yeri var!” dedi. İmzalanan 
toplu iş sözleşmesinde işçi maaşlarına 
yüzde 20 oranında zam yapılırken, halen 
6 hafta olarak devam edem doğum izni 8 
haftaya çıkarıldı. Çalışanların öğrenim gö-
ren çocukları için ödenen ekler ile çalışan 
kadınların maaşlarına eklenen kreş ücreti 
yüzde yüz oranında artırıldı. Bunun yanı 
sıra yeni sözleşmede birçok alanda işçiler 
lehine iyileştirmeler gerçekleştirildi. 

İŞÇİNİN 
YÜZÜ

SELVİTOPU 
İLE GÜLDÜ

Karabağlar Belediyesi, 
ilçede bulunan tüm semt 
pazaryerlerini daha düzenli 
ve modern hale getirirken 
aynı zamanda yeni pazaryer-
lerinin yapımlarına da tüm 
hızıyla devam ediyor. Bu 
kapsamda Kibar Pazaryeri 
projesi devam ederken, Yu-
nus Emre Pazaryeri tamam-
lanarak hizmete girdi. Yapı-
mı tamamlanan Yaşar Kemal 
Pazaryeri de önümüzdeki 
günlerde hizmete girecek. 

MODERN PAZARYERLERİ KURULUYOR
5 bin 700 metrekare inşaat alanı 

ve 4 bin metrekare yeşil alana sa-
hip 8 katlı misafirhane  açıldığın-
da Karabağlar İlçesi modern bir 
hizmet binasına kavuşacak. Söz 
konusu tesis, kız öğrenciler için de 
her türlü konforun sağlandığı bir 
yer olacak. Karabağlar Kız Öğren-
ci Misafirhanesi’nde   270 öğrenci 
konaklayacak. 94 odası bulunan 
misafirhanede ayrıca spor salonu, 
yemekhane, kütüphane, çamaşır-
hane, araç otoparkı gibi faaliyet 
alanları da bulunacak. 

KARABAĞLAR, KIZ 
ÖĞRENCİLERE YURT OLACAK

Karabağlar Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulama ile ilçenin ihtiyaçlarına yanıt veremeyen eski 
imar planlarını değiştirip,  2050 yılına kadar yetecek yeni bir planlama gerçekleştirdi. 
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Yaşadığımız dünyada hepi- 
miz, teknolojinin getirdiği 
yaşam koşullarından mıdır 

nedir, akıl oyunları, para hırsı ve 
görselliğe olan maymun iştahlı 
yüzeyselliğimizden, ruhlarımızı 
beslemeyi unuttuk.

     Günümüzde psikolojik 
ilaçların ve psikologların pirim 
yapması(moda haline gelmesi) bunu 
kanıtlıyor.

Şimdi düşünün,paranın,görsel 
estetiğin hükmü olmadığı bir 
dünyada ne yapardınız? Amaları 
bırakın, sadece  aynadaki gerçek 
,maskesiz kendinizi hayal edin! Bu 
dünyada amacınız gerçek istediğiniz 
nedir,niçin yaşıyorsunuz!

     İnsanlar genellikle kendi-
lerine iyi gelen şeylerden kaçma 
eğilimindedirler. Galiba kendilerine 
iyi gelen  ne varsa onları ruhlarına 
götürdükleri için. Onları bütünün 
parçasına ‘’BİR’’ e götürdükleri için... 
Bu düşünce hiç hoşumuza gitmez, 
egolarımız özümüze izin vermez.

Bunca sanatçının geceler boyu 
obsesif bir şekilde evrene, kendisine 
has melodisini sunmaya çalışması 
nedir sizce!

Yaşamdaki kayboluşlarımız, 
ruhlarımıza kulak vermememizin 
nedenidir... Bu yüzden, onca yaratı-
cılığı olan beyin, hayat koşturmacası 
içinde yitip gidiyor...

Mitolojik bir hikaye vardır;
Tanrılar toplanmış yeryüzündeki 

canlıları seyrediyorlarmış .Bu fanile-
rin varoluş nedenlerine aldırmadan, 
üstelik de yeryüzünde bu kadar 
kısıtlı zamanları varken, yaptıkları 
manasız şeyleri hayretle izliyor-
larmış. Sonra da oturup günlerce 
nedenini niçinini tartışıyorlarmış 
aralarında. Mesela şu domuzları... 
Domuz denen şu yaratıkların çamur-
da debelenmelerine bir türlü akıl 
sır erdiremiyorlarmış. Bu domuzlar 
neden durmadan çamur denen pis 
ıslak toprak parçasına batıp çıkıyor-
lar sanki?

Sonunda Tanrılar domuzların 
çamurda neden debelenip durduk-
larını anlayabilmek için içlerinden 
bir tanrıyı yeryüzüne domuz olarak 
yollamışlar.

Görevlendirilen Tanrı domuz bir 
annenin karnından doğacak ve bir 
süre domuz olarak yeryüzünde ya-
şayacaktı.Sonra da kendisi gibi Tanrı 
olanların yanlarına gelip domuzların  
çamurda yuvarlanma amaçlarını 
anlatacaktı.

Ve öyle de oldu.Seçtikleri tan-
rı yeryüzüne domuz bir anneden 
doğarak geldi. Biraz büyüyünce 
diğerleriyle birlikte çamur göletinin 
yanına gittiler. Önce çamuru kokladı 
biraz tiksindi, sonra da alıştı. Gün-
lerce diğer domuzlarla birlikte balçık 
çamurun içinde yuvarlanıp durdu.

Diğer Tanrılar merak ve sabır-
sızlık içinde onu beklerken domuz 
kılığında yeryüzüne inen Tanrı 
görevini unuttu balçıklarda yuvar-
lanıp oynamaya devam etti. Öyle ki 
diğer tanrıların yukarıdan seslenip 
çağırdıklarını duymadı bile... Verilen 
süreyi çoktan aşmıştı üstelik.

Domuz  şeklinde yeryüzüne inen 
tanrı amacını umutmuş olmalı ki, 
tanrılar onun yaşamına

son verip yeryüzünden ayırmak 
zorunda kalmışlar. Görevi biten Tan-
rı diğerlerinin yanlarına geldiğinde 
ise cevabı BİLMİYORUM olmuş!

İnsanoğlu da böyle... Bilmiyo-
ruz! Doğduğumuz ilk halimizdeki 
saflığımızı zekamızı, yaratıcılığımızı, 
kısaca tanrısallığımızı duyumsayıp 
üretmek, hissetmek yerine, diğer 
ölümlülerle birlikte kıyaslamalar, 
egolar, kıskançlıklar, kinler, savaşlar, 
tatminsizliklerle yuvarlanıp duruyo-
ruz..

Bilmiyoruz! Varoluş amacımızı 
ve gerçek mutluluğumuzu... Tanrısal 
gücümüzü unutup yeryüzü denen 
bu çamur aleminde kayboluyoruz...

TANRILAR ARASI 
DENEY-İM

28 Şubat 2019

GAMZE GÜREL
gamze.gurel@kanalben.com

Sevgili Ben Haberciler sev-
gi dolu bir merhabayla 
başlayalım. Bugünün 

konusu hep ayrıştırdığımız, 
birbirinden farklı işliyor-
muş gibi kabul ettiğimiz ve 
ihmal ettiğimiz beden ve zihin 
sağlığımızın dengesi olsun.

Şimdi ilk soru şu; Sağlık nedir? 
Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre 
yalnız hastalık ve sakatlığın olma-
yışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal 
yönden tam bir iyilik halinde olma 
durumudur.Bu sebeple ayrıştır-
maksızın fiziksel ve zihinsel sağlık 
dengede olmalıdır ve birbirini bes-
lemelidir. Fakat durum böyle mi? 
Hayır. Peki ne oldu? 21. yüzyılda 
ekran basın sosyal medya internet 
bize güzellik ve fit vücut algısını 
dayattı. Bu nedenle tüm ilgi ve tüm 
yapılan sağlıksal yatırımlar fiziki 
beden odaklı oldu. Öte yandan 
zihinsel hastalıklar ve depresyon 
salgın hastalık gibi yayıldı. Hiçbir 
şey yoksa bile mutsuzluk sendromu 
her eve neredeyse 
ha- kim oldu. 

Son 25 yılda antidepresan kullanımı 
yüzde 400 arttı. Neden mi? Çünkü 
doğru ve bilinçli beslenmiyoruz ve 
zihnimizi de besleyemiyoruz. Fiziki 
bedene odaklanıp insan olarak 
gitgide bedenen ve ruhen hastalanı-
yoruz.Bugün sağlıksız beslenmeye 
eşit oranda zihinsel sağlık durumu-
muzun;

� Obeziteye
� Diyabete
� Kansere
� Tansiyon hastalığına
� Otoimmün hastalıklara
� Migrene
� Eklem hastalıklarına
� Mide ve bağırsak hastalıkları-

na ve
� Kısırlığa sebep olduğunu 

biliyor muyuz?

Tar-
tışmasız 

sağlıklı ol-
mak için ilacımız 

besinimiz olmalı ve 
zihnimizi hem doğru 
besinlerle hem de 

sosyal ve ruhsal yön-
den beslemeyi asla ihmal 

etmemeliyiz. 

Beden ve zihnin beslenme-
si asla birbirinden ayrı 

değil tam anlamıyla 
bir bütündür.

ZİHİNSEL SAĞLIK 
HORMONLARIMIZ

� Dopamin (keyif ve enerji)
� Seratonin (mutluluk hormo-

nu)
� Endorfin (ağrı kesici gevşetici 

hormon)
� Adrenalin-noradrenalin (atak 

ve canlandırıcı hormon)
� Melatonin (uyku ve biyolojik 

ritm hormonu)

BU HORMONLARIN 
ÜRETİMİNİ SAĞLAYAN 
EN İYİ BESİNLER

� Kefir
� Nohut mayasından ev yoğur-

du
� Ev yapımı sirke ve turşu
� Spiriluna
� D vitamini
� Omega 3
� B 12
� Yumurta
� Keten tohumu
� Peyniraltı 

suyu
� Kemik suyu
� Yeşilçay
� Badem
� Muz
� Avokado
� Ceviz
� Kakao
� Kahve

BU HORMONLARIN 
ÜRETİMİNİ OLUMSUZ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

� Stres yönetimsizliği
� GDO'lu besinler
� Ağır metaller
� Koruyucu ve katkılı yapay 

besinler
� Şeker
� Aşırı besin tüketimi
� Uykusuzluk
� Gece atıştırmaları
� Hareketsizlik
� Aşırı kafein
� Tehlikeli alışkanlıklar

ZİHİN VE BEDEN 
BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
SAĞLAMAK İÇİN 
YAPMANIZ GEREKENLER

� Doğru ve sağlıklı bes-
lenme

� Dogru ve kaliteli 
uyku

� Gerekli besin 
takviyelerini almak

� Sevmek, sevil-
mek, sarılmak

� Egzersiz yap-
mak

� Doğru nefes
� Müzik

� Sosyal yaşamda aktif 
olmak...

Hepinize fiziksel ve zihinsel 
sağlık dolu günler dilerim. 

evgili Ben Haberciler sev-
gi dolu bir merhabayla 
başlayalım. Bugünün 

konusu hep ayrıştırdığımız, 
birbirinden farklı işliyor-
muş gibi kabul ettiğimiz ve 
ihmal ettiğimiz beden ve zihin 
sağlığımızın dengesi olsun.

Şimdi ilk soru şu; Sağlık nedir? 
Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre 
yalnız hastalık ve sakatlığın olma-
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durumudur.Bu sebeple ayrıştır-
maksızın fiziksel ve zihinsel sağlık 
dengede olmalıdır ve birbirini bes-
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SAĞLIĞINIZI DENGELEYİN
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� Endorfin (ağrı kesici gevşetici 
hormon)

� Adrenalin-noradrenalin (atak 
ve canlandırıcı hormon)

� Melatonin (uyku ve biyolojik 
ritm hormonu)
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ÜRETİMİNİ SAĞLAYAN 
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BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Hani bir yer vardır ruhumuz-
da, orası  sadece sızlar…..

Hepimizin ruhunda bir yara 
vardır. 

Yüreğimizi sızlatan, üzeri 
hiçbir zaman kabuk bağlamayan, 
gözlerimizin dolmasına sebep 
olan  işte tam da orası dediğimiz 
……  

Kahkahalarımızın arasında 
bile o bir yer bulup oturmuştur.

Astrolojide adına Chiron dedi-
ğimiz; yaralı / şifacıdan bahsedi-
yorum.

O hiçbir zaman dinmeyecek 
olan yaramızdır. Ama bu yaramız-
dan edindiğimiz tecrübelerimiz 
ile başkalarına yardım edebilir ve 
hatta onların yaralarını onarabili-
riz. Ve bu sayede kendi yaramızın 
da hafiflediğini hissederiz.

Chiron mitolojide yarı at yarı 
insan sembolünde yasak bir aşkın 
çocuğudur. Yani Chiron evlilik 
dışı doğmuştur. Annesi çirkin 
diye onu  terk etmiş, babası ise 
hiç görmemiştir.  Hayat yolunda 
ki her şeyi kendisi öğrenmiştir.  
Zekâsı, bilgeliği, sanata ve müzi-
ğe olan kabiliyeti o kadar fazladır 
ki bütün Tanrılar çocuklarını 
yetiştirsin ve eğitsin diye ona 
gönderirlermiş. Savaş sanatları 
konusunda da çok fazla bilgiye 
sahipmiş.  Tanrılar tanrısı Zeus 
ona ölümsüzlüğü vermiş. 

Chiron başkalarının yaralarını 
iyileştirebilmesine rağmen kendi 

yarasını iyileştiremezmiş  (tale-
besine hazırladığı zehirli bir okla 
yanlışlıkla kendisi vurulmuştur) 
Bu yüzden astrolojik olarak Chi-
ron ruhumuzun yara aldığı yerdir.  

 Astrolojik haritalarımız da 
Chiron’un bulunduğu yer bizim-
de zorlandığımız konuları anlatır. 
Ama bu zorlandığımız konularda 
kendimize olamasak da başka-

larına şifa olabiliriz. Deneyim-
lerimizi onlarla paylaşabiliriz. 
Eğer farkındalığımızı arttırıp, 
yaralarımızı sarmayı, iyileştirmeyi 
hedeflersek Chiron’un sembolü 
olan anahtarı yani haritamızın 
anahtarını çevirmiş oluruz. Önce-
likle böyle bir anahtarın olduğu-
nu bilmemiz ve onu kullanmayı 
öğrenmemiz gerekir. 

Hayat yolunda öncelikle kendi 
yaralarımızı sevgiyle sarmayı 
öğrenmeliyiz. 

Kendi doğum haritalarımız da 
Chiron hangi ev ve burca yerleş-
miş ise o konular bizim yara aldı-
ğımı yerlerdir ama aynı zamanda 
da şifa vereceğimiz alandır. 

Chiron 2027/Nisan ayına kadar 
kalmak üzere koç burcuna geçti.

Chiron’un Koç burcuna geçi-
şini genel olarak ifade edersek;  
tabi ki haritanızda Koç burcunun 
denk geldiği alan etkilenecektir.  
Haritamızın bu alanında yaşadı-
ğımız bizi üzen, yaralandığımız 
konular şifalanacaktır.           

Tüm yaralarımıza iyi gelmesi 
dileği ile sevgiler. 

ASTROLOJİDE CHİRON: 

SERAP GEZER
www.astroizmir.com
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