
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

AK Partili Hamza 
Dağ, Tunç Soyer’in 

30 binlik Seferihi-
sar’ı yöneteme-
diğini söyleyip, 

4,5 milyonluk 
İzmir’i nasıl 
yöneteceğini 
sordu.   6’DA

SAYFA 01

Yerel seçimler, siyasileri olduğu kadar finans çevrelerini de yakından 
ilgilendiriyor. Seçim sonrası içinse farklı teoriler dikkat çekiyor.

SEÇİM ve sonrasına ilişkin dikkat çekici 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. 
İbrahim Attila Acar, “Hükümet, 
ekonomi üstündeki kontrolünü 
kaybetmek istemiyor. Bu yüz-
den riske girmiyor.” dedi.

KARŞIYAKA Belediyesi Oda Orkestra-
sı, ilçenin gururu olma noktasına geldi. 
200’ün üzerinde konseriyle birlikte on 
binlerce sanatsevere müzik ziyafeti çeken 
KODA’nın başarısı büyük ilgi çekiyor. 
Yola çıkışından itibaren 4 yılını geride 
bırakan KODA, klasik müzik dünyasının 
yükselen yıldızı olmayı başardı.  4’TE

YAZ mevsimi 
yaklaşırken, 
özellikle kadın-
larda gardırop 
yenileme telaşı 
başladı. Peki 
yazın moda-
sında neler ön 
plana çıka-
cak? 2’DE

SAĞ-
LIKLI 
beslen-
menin 
önemi 
keşfe-
dildi. 
Şimdi 
sıra cilt ve 
saç için en 
uygun besin-
lerde... 11’DE

İKTİDAR kanadından gelen 
iyimser mesajlar dikkat çeker-
ken kimi iktisatçılarsa tanzim 

kuyrukları ve konkordato ilanla-
rının açıklanmayışını tehlike çanları 

olarak değerlendiriyor. 7’DE

  BORNOVA Belediye Başkan Adayı 
Dr. Mustafa İduğ, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü nedeniyle kadın futbolculara 
sürpriz yapıp, maçlarını izledi. Maçın so-
nunda formasını giyip sahaya inen İduğ, 
“Futbolda kadınların da 
var olabileceğini göster-
diğiniz için yürekten 
kutluyorum.” dedi. 
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ve sonrasına ilişkin dikkat çekici 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. 
İbrahim Attila Acar, “Hükümet, 
ekonomi üstündeki kontrolünü 
kaybetmek istemiyor. Bu yüz-
den riske girmiyor.” dedi.

“SEÇİM SÜRECİ RİSKE 
GİRMEDEN GÖTÜRÜLÜYOR”

MADALYONUN DİĞER 
TARAFINDA NE VAR? 

“SPORUN KADINI 
ERKEĞİ OLMAZ”

MART

DÜNYA KADINLAR
GÜNÜ KUTLU

OLSUN

MUSTAFA CENGER: ÇEŞME’Yİ
ÇEŞMELİLER YÖNETECEK

Yerel seçimlere geri sa-
yım başlamışken, turiz-
min önemli ilçesi Çeşme 
için Cenger, proje bom-

bardımanı yaptı.

YIL BOYU TURİZM HEDEFİ
ÇEŞME Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Cenger, ilçede yıllar boyun-
ca oluşan belediyecilik tecrübesini 
ve ilçe ticaretine yönelik bilgisini be-
lediye başkanı seçilmesi durumunda 
ilçe yararına kullanmak için sabır-
sızlandığını söyledi. İlçenin içinde 
RES’lere karşı olduğunu söyleyen 
Cenger, Çeşme turizmini tüm yıla 
yaymak istiyor.  5’TE

YAZ mevsimi 
yaklaşırken, 
özellikle kadın-
larda gardırop 
yenileme telaşı 
başladı. Peki 
yazın moda-
sında neler ön 
plana çıka-

2019’UN 
TRENDLERİNİ 
MERAK 
EDENLER BURAYA! EKONOMI

SANDIGA
KILITLENDI

plana çıka-
cak? 2’DE SANDIGASANDIGA

KILITLENDIKILITLENDI
sıra cilt ve 
saç için en 
uygun besin-

11’DE

GÜZELLİĞİN SIRRI
CİLT VE SAÇLARDA...

Seçim Sonrası İçin Farklı Senaryolar Var...
KODA’DAN REKOR
SAYIDA KONSER!

SOYER’İN DE BİR YOĞURT
YİYİŞİ OLACAK

HER yiğidin bir yoğurt yiyişi 
vardır. Örneğin Kocaoğlu, rah-
metli Piriştina’yı her zaman saygı 
ve sevgiyle andı ama kendine 
özgü bir çizgiyi de 
çekmesini bildi. Güzel 
yapılanların üzerine 
taş koymazsa eleştiri-
lir ama koyarsa daha 
iyi şekilde anılır
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

Kadın eğitimliyse...
EĞİTİM seviyesi düşük 
toplumlarda kadın erkek 
eşitsizliği ve hak aramanın 
zor olması olasıdır.
Zuhal Koçkar 11’DE

HÜSEYİN 
MUTLU AK-
PINAR’DAN
DUYGUSAL 
VEDA...

“Turizm seçimi sevmez”“Turizm seçimi sevmez”
“DURAKLAMAYA GİRDİK”
TÜRK turizminin en önemli durakla-
rından Çeşme’de seçim durgunluğu 

yaşanıyor. Rezarvasyonların 
durma noktasına geldiğini 
söyleyen ÇEŞTOB Başkanı 

Yakup Demir, “Turizm, 
seçimleri sevmiyor ama 
yine de, yaz dönemi için 

iyimseriz. Yaz rezervas-
yonları geçen yıla göre 

yüzde yirmi arttı.” 
dedi. 8’DE

GAZETECİ -yazar Ünal Ersözlü, 
edebiyat macerasında dokuzun-
cu kitabı olan “Tanrının Yaşam 
Kılavuzu”nu okuyucuyla bu-
luşturdu. Felsefi bir içeriği olan 
kitabından bahseden Ersözlü, 
“Hakikat arayıcıyım” dedi. 11’DE

AK  Parti İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Nihat Zeybekci, göreve 
gelmesi durumunda Büyükşehir içinde 
üreticiyi destekleyecek ve holding 
niteliği taşıyacak bir şirket açılacağını 
ve bu şirketin İzmir’in gıda ve 
tarım ürünlerini marka yapa-
cağını söyledi. 9’DA
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“HAKİKAT ARAYICI
KONUMUNDAYIM”AK

Dağ, Tunç Soyer’in 
30 binlik Seferihi-

sar’ı yöneteme-
diğini söyleyip, 

 Parti İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Nihat Zeybekci, göreve 
gelmesi durumunda Büyükşehir içinde 
üreticiyi destekleyecek ve holding 
niteliği taşıyacak bir şirket açılacağını 

İzmir tarım ve gıdada 
MARKA OLACAK

SOYER’İN VAY 
HALİNE!

8 Mart 2019 / Sayı: 80
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Baharın ilk günlerinin gelmesiyle 
birlikte güneş tatlı yüzünü göster-
meye başladı. Üzerimizden kalın 

giysiler yavaş yavaş çıkarken özellikle 
kadınları yaz trendlerini yakalama telaşı 
sardı. Biz de siz değerli Ben Haber oku- 
yucularımızı bu dertten kurtarmak için 
2019 yazını ele geçirecek trendleri derler-
dik...

Atletizm akımı
Geçen sene sıkça Kardashian kardeş-

lerin üzerinde rastladığımız bisikletçi 
taytları bu yaz yine revaçta. 80'li yılların 
nostaljik aerobik sınıflarını akıllara getirse 
de moda piyonları fitness kıyafetini sek-
sapalitesi yüksek bir şekilde yorumladı. 
Dış görünüş olarak herkesin çok beğendi-
ği bir trend olmasa da bisikletçi taytları-
nın çok konforlu olduğunu söyleyebiliriz. 
Sokak stiline çok rahat uydurabileceğimiz 
bu parça fit kadınları oldukça mutlu 
edecek. Ancak özellikle bacakları kalın 
olanlar bu trendden biraz uzak durmalı.

Efsane geri döndü
Uzun zamandır Boyf-

riend pantolonlar gardroplarımızı işgal 
etmişti. 2019'da ise bu pantolonlar yerini 
90'lı yılların efsanesi kargo pantolonlara 
bırakıyor. Kargo pantolonlar rahat kesimi 
ve büyük cepleriyle hem şık hem de işlev-
sel olarak en çok tercih edilecek trendle-
rin başında geliyor. Ayrıca bu pantolonlar 
sadece yazın kullanılmıyor. Geçen son-
bahardan beri hayatımızdalar. Postallar, 
spor ayakkabılar ve sandaletlerle oldukça 
güzel kombinlenebilirler. 

Victorian kollar
Victoria Dönemi ve 80’lerin ortak nok-

tası olan kabarık kollar, 2019 İlkbahar/
Yaz döneminin stil kodlarını oluşturuyor. 
Güneşli günlerin en iddialı parçalarından 
biri olmaya hazır desek, yanılmış olma-
yız. Bluz ve elbiselere eklenen bu kollar 
feminen görünümün altını çiziyor.

Geçmişe özlem: 
El işi tasarımlar

Her alanda olduğu gibi modada da 
geçmişteki trendlerin gün yüzüne çıkması 
kaçınılmaz. Önümüzdeki sezon gelenek-
sele yatırım yapın. Tığ işi tasarımlardan 
balık ağı örgülere, makrome aplikelerden, 
uçuşan ipliklere, bahar koleksiyonları 
zanaatkarların elinden çıkma.

Yamalı denimler
Denim kumaşı her daim moda. 

Ancak bu sezon kot ceket ve panto-
lonlarda yamalara yer verilecek. 

Giysi dolabınıza farklı ve dikkat 
çekici bir kot pantolon eklemek isti-
yorsanız yamalı pantolonlara mutla-

ka şans vermelisiniz! Denim kumaşın 
farklı renklerinden oluşan yamaları 

tercih edebileceğiniz gibi renkli, desen-
li yamalarla da ilgi çekici görünümler 
arasında. Giymekten sıkıldığınız pan-

tolonlara yama yaparak siz de hem eski 
pantolonlarınızı değerlendirebilir hem de 
tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Romantik fırfırlar, 
sportif danteller

Aşırı kadınsı ve romantik fırfırlar yine 
dolaplarımızda yerini alacak. Özellikle 
gece kıyafetlerinde fırfırlar göz doldu-
racak. Romantizm ve şıklığın simgesi 
dantel ise, hanımefendi kimliğinden 
sıyrılıyor. Bu sezon istediği zaman sportif 
ve çocuksu olabilen dantel detayların en 
güzel örneklerine rastlayacağız. 

Sezonun renkleri: Kırmızı, 
beyaz ve zerdeçal sarısı

Geçen sezonlardan hayatımıza giren 
takım takım giyinme bu sezon da yine re-
vaçta. Özellikle tek renk kombinler sezo-
nun en trend görünümlerinden. Özellikle 
kırmızı, beyaz ve zerdeçal sarısından tek 
renk takım elbiseler mutlaka dolabınız-
da yer bulmalı. Çok canlı ve etkileyici 
görünen bu renklere sezon boyu sık sık 
rastlayacağız. 

2019 YAZINDA NELER 
TREND OLACAK?

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com
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� Tunç Soyer’in Fuarizmir 
ve Kültürpark’taki İZFAŞ’a 
ait binaya ilişkin açık-
lamaları, Kocaoğlu dönemini 
geride bırakma nişanesi mi?

Tabii her yiğidin bir yoğurt 
yiyişi vardır. Nasıl ki, Aziz 
Bey rahmetli Piriştina’dan 
sonra kendi çizgisini çekti, 
tabii her zaman Piriştina’yı 
saygı ve sevgiyle andı. 
Burada da Tunç Soyer’in 
kendi yöntemlerini ortaya 
koyması doğaldır. Soyer’in 

de bir yoğurt yiyişi olacak. 
Güzel yapılanların üzerine 
bir taş koymazsa, elbette 
Tunç Soyer eleştirilir. Ama 
güzel olan şeylerin üzerine 
taş koyarak devam ederse 
yoluna, kendisi önümüzdeki 
günler için farklı bir belediye 
başkanı olarak anılır. Kültür-
park tahsisine gelince de orası 
sonuçta doğum aşamasındaki 
bir üniversiteye geçici olarak 
tahsis edildi. Ömür boyu olsa 
ben de karşı çıkardım.“O DÜŞÜNCE İNŞALLAH 

GERÇEKLEŞİR”

� Anadoludaki AK Partililer, İzmir’deki AK Parti-
lileri seçim sürecinde zora sokuyor. Siz bu süreci nasıl 
görüyorsunuz?

O münferit çıkışlar, bence eleştiri alıyor. Hem 
AK Parti kanadından, hem de diğer partilerden... 
İzmir’deyse ne Nihat Bey’in ne de ilçe adaylarının 
rahatsız edici bir konuşması yok. Bilakis, İzmir’in bu 
hassasiyetlerini çok iyi algıladıkları ve bildikleri için o 
türdeki söylemlerden veya o tür eylemlerden, partili 
olmayanlardan daha fazla rahatsız oluyorlar. Çünkü; 
sahada onlara soruluyor ve cevap vermekte zorlanı- 
yorlar. Lafı eden AK Partili olunca, onları da bağlıyor. 

� Yine Soyer’in Koç Holding ile ilgili sözleri 

dikkat çekti. Bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz?

Bana göre güzel bir düşünce. İnşallah ger-

çekleştirir. Çünkü İstanbul; ekonomide de sanatta 

da sinemada da, bankacılıkta da, hangi sektörde 

olursa olsun hem nüfus olarak hem de yük olarak 

bunları kaldıramayan bir şehir haline geldi. 

Dünyaya bakın, bütün bu sektörlerin her biri 

hemen hemen ülkenin birkaç şehrine dağılmıştır. 

Yani sinema sektörü bir şehirdedir, bankacılık bir 

şehirdedir, politika başka şehirdedir ama ne yazık 

ki Türkiye’de her şey İstanbul’a yüklenmiştir, 

İstanbul merkez olarak kabul edilmiştir. Bana 

göre artık bu yükün Türkiye’ye, sektörlere göre 

dağıtılması lazım.Tunç Soyer’in o hayali güzel 

bir hayal. Seçimlerin neticesine göre kazanırsa, 

gerçekleştirir. 

SOYER’İN DE BİR 
YOĞURT YİYİŞİ OLACAK

“SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLUNMALI”

“İYİ PARTİ, SEÇMENİ 
KÜSTÜRDÜ”

� İzmir’in önde gelen STK’ları kent lehine adaylardan doğru sözler alabiliyor mu?Elbette istekler var fakat hemen olmaz. Mühim olan programlara alınması. Nihat Zeybekci’nin de çok güzel projeleri var, baktığınız zaman Tunç Soyer’in de var. Merak ediyorum, Atatürk Stadı ile ilgili Nihat Zeybekci’nin vaadi, AK Parti kay-betse de yapılacak mı? Sonuçta hükümet destekli bir projede belediye tek başına altından kalkamaz. Önemli olan bugün verilen sözlerin yarın takipçisi olmak.

� İYİ Parti içinde 
erime var. İYİ Parti’nin 
bu süreci tersine çevirmesi 
mümkün mü?

Bana göre zor. Yani 
çocuk sağlıklı doğsa da 
aynı şekilde büyüyemedi.. 
Hem kıyılarda hem de iç 
bölgelerdeki vatandaşların 
merkez sağ beklentisi İYİ 
Parti’den. Ne yazık ki, 
İYİ Parti yöneticilerinin 
yaptıkları bütün hatalar, 
İYİ Parti’yi kendileri için 
umut olarak gören insan-

larda çok büyük bir hayal 
kırıklığı yarattı. Bana 
göre en büyük yanlışları 
da kurumsal kimliklerini 
CHP’ye teslim etmiş bir 
görüntü çizmeleri oldu. 
Anadolu’da İYİ Parti’nin 
CHP değirmenine su 
taşıdığı işlendi. CHP’den 
farkı olmadığı algısı yara-  
tıldı. Buna karşın birkaç 
meclis üyeliği, birkaç 
belediye için kurumsallık-
tan verilen taviz, seçmeni 
küstürdü.

YOĞURT YİYİŞİ OLACAKYOĞURT YİYİŞİ OLACAKYOĞURT YİYİŞİ OLACAK

“İZMİR’DEKİ 
AK PARTİLİLER 

RAHATSIZ”

Tunç Soyer

Nihat 
Zeybekci
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Karşıyaka Belediyesi tarafından 
baştan sona yenilenen Atatürk, 
Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile 
alt kısmında oluşturulan Kadına 
Saygı Müzesi, İngiltere’de verilen 
Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri 
kapsamında ‘Dünya Ödülü’nün 
sahibi oldu. İngiltere’nin başkenti 
Londra’da, 1995 yılından bu yana 
verilen Uluslararası Gayrimenkul 
Ödülleri’nde geçtiğimiz ay Avrupa 

kategorisinde iki büyük ödülün 
sahibi olan Atatürk, Annesi ve 
Kadın Hakları Anıtı ile alt kısmında 
oluşturulan Kadına Saygı Müze-
si, bu kez ‘Dünya Ödülü’ne layık 
görüldü. Ödülü Londra’da alan 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüse-
yin Mutlu Akpınar “Dünya Ödülü, 
Karşıyakamıza hayırlı olsun. Ödülü 
tüm Karşıyakalılar adına aldım. Bu 
gurur hepimizin” dedi.

“HAYALLER, CESARET 
VE EMEK İSTER”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, görev süresini 
tamamlamasına bir aydan kısa bir zaman kala duygusal bir veda 
yazısı kaleme aldı. Karşıyaka'nın kazandığını söyleyen Akpınar, 
“Ülkeme hizmet etmekten kendimi, ben bile alıkoyamam” dedi.

İşte Akpınar'ın o 
duygusal vedası;

“Hayallerimle 
geldim, emeğim-
le ve cesaretimle 
çalıştım, gerçekle-
rimle mutlu ve onur 
doluyum. Beş yılın 
özeti benim için 
budur. Altında başta 
sevgili ailem olmak 
üzere, Karşıyaka 
Belediyesi emekçi-
lerinin, yol arkadaş-
larımın, çocuğuyla 
genciyle, kadınıyla 
erkeğiyle hemşeri-
lerimin çalışkanlığı, 
güveni, yurtsever-
liği ve dayanışma 
ruhu vardır. Bilim, 
akıl, ülkeyi ve kenti 
doğru okuma, şef-
faflık ve tartışılamaz 
bir Karşıyaka aşkı 
vardır. Bunlar olma-
saydı, duruşumu 
göstermez, hayal-

lerimi eserlere ve 
sosyal sorumluluk 
projesi mucizelerine 
dönüştüremezdim.

Hayatın hiçbir 
alanını ihmal et-
meden, ötekileştir-
meyi ve ayrımcılığı 
tümüyle reddede-
rek, düne saygıyı, 
bugünü sahiplenme-
yi ve yarına sorum-
luluğu unutmamak 
her zaman birinci 
ilkem oldu. Yaşa-
dığım her zorluk-
ta, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
yol göstericiliğine, 
Türkiye Cumhuri-
yeti değerlerine ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisinin var oluş 
nedenlerine sığın-
dım. Enerjisi yük-
sek, haksızlık kar-
şısında susmayan, 
eşitlik ve adaletten 

ödün vermeyen, 
içi dışı bir beledi-
ye başkanı olmak, 
kuşkusuz kimilerin-
ce yadırgandı. Ama 
bundan Karşıyaka 
kazandı. Hepsini 
kentime ve gelecek 
kuşaklara emanet 
ve armağan ediyo-
rum. Hepsi, bundan 
sonraki yolculuğum 
için dersler, mutlu-
luklar, deneyimler 
toplamıdır. Ülkeme 
hizmet etmekten 
kendimi, ben bile 
alıkoyamam. Nöbeti 
coşkuyla ve büyük 
sorumlulukla aldım, 
sürdürdüm, şimdi 
de iç huzuru ile dev-
rediyorum. Yaşayan 
ve yaşatan Karşı-
yaka’ya yürekten 
teşekkür ederim. O 
her şeyin en iyisine 
layıktır.”

KARŞIYAKA'NIN FİLİZLERİ TÜRKİYE'Yİ SARDI
Karşıyaka Belediyesi’nin, üniversite 

öğrencilerine burs vermek için başlattığı 
Karşıyaka’nın Filizleri Projesi; Çankaya, 
Ataşehir, Süleymanpaşa, Nilüfer, Çukur- 
ova ve Biga gibi büyük ilçelerden sonra 
Mersin Mezitli’de de uygulanmaya baş-
ladı. Projeyi basından takip eden Palma 
2 Sitesi sakini Emekli Öğretmen Nigar 
Önen ve komşuları, kendi aralarında ör-
gütlenerek bir üniversite öğrencisine burs 
vermeye başladı.

Mezitli Belediyesi de 
sahiplendi

Avrupa’nın En İyi Uygulanan Sosyal 
Sorumluluk Projesi ödülüne sahip olan 
Filizler’in, farklı il ve ilçelerde hayat bul-
masından mutluluk duyduklarını ifade 
eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin 
Mutlu Akpınar, Mezitli’ye giderek site sa-
kinleri ile buluştu. Projeyi başlatan Nigar 
Öğretmen ve site sakinleriyle sohbet eden 
Akpınar, sitenin girişine de ‘Bu Sitenin Bir 
Öğrencisi Var’ plaketini astı. 

EVRENSEL ÇOCUK MÜZESİ'NE 
ÇEYREK MİLYON ZİYARETÇİ

Karşıyaka Belediyesi tarafından hizmete açılan, Türkiye’nin ilk ‘Evrensel 
Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ 250 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. İzmir 

ve farklı kentlerden yüzlerce okul müzeye geziler düzenledi.

Eylül 2017’de kapılarını açan 
Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk 
Müzesi ve Eğitim Kampüsü, bölge-
nin yeni çekim merkezi haline geldi. 
Mavişehir’de yer alan eşsiz müze; 

dev dinozor maketleri, hayvan rep-
likaları, bilimle eğlenceyi buluşturan 
sergi ve eğitim alanlarıyla beğeni ka-
zandı. Haftanın her günü açık olan 
müzeyi bugüne kadar yaklaşık 250 

bin kişi ziyaret etti. Başkan Hüse-
yin Mutlu Akpınar, “Çocuklarımızı 
burada bilim, eğitim ve eğlenceyle 
buluşturmaktan memnuniyet duyu-
yoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, hem üretici kooperatif-
lerini desteklemek hem de halka ucuz ve kaliteli 
gıda sunmak için kurduğu ‘Kent Koop Gıda Mar-
ket’ zinciri ile köylerin bereketini kente taşıdı. 
Kaliteli gıdalara uygun fiyatlarla ulaşma imkanı 
sunan 4 şube ile bugüne kadar toplam 2 milyon 
kişiye hizmet verildi. Üreticiye kazandıran mar-
ketler, aile bütçelerine de katkı sağladı.

MARKETLER 4 ŞUBEYE ULAŞTI
Kent A.Ş. bünyesindeki marketlerin ilki, Ni-

san 2016’da Mavişehir’de hizmete girdi. Koope-
ratiflerden temin edilen doğal ve kaliteli gıdalar 
başta olmak üzere, onlarca kalemde ürünün çok 
uygun fiyatlarla halka sunulduğu market büyük 
ilgi gördü ve şube sayısı kısa sürede 4’e yükseldi.

HESAPLI VE KALİTELİ ALIŞVERİŞTEN
MİLYONLAR YARARLANDI!

SEMBOL ANITA, 
ULUSLARARASI ÖDÜL!

Çocukları çağdaş 
ve sağlıklı ortamlarda 
geleceğe hazırlamak 
için çalışan Karşıyaka 
Belediyesi, okul öncesi 
eğitim kurumlarının 
sayısını 7’ye çıkardı. 
Belediyenin yatırım 
hamlesi kapsamında ilk olarak, Şemikler Mahallesi’nde 
‘Ahmet Piriştina Anaokulu’ hizmete sunuldu. Ardından, 
Örnekköy Mahallesi’nde ‘Kardelenler Anaokulu’, Yalı 
Mahallesi’nde ‘Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu’ açıldı. 

Okul öncesi eğitime yatırım yağmuru
Hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşamı-

nı kolaylaştırmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 
Mustafa Kemal Mahallesi’nde ‘Kısa Süreli Engelli 
Dinlenme Merkezi’ projesini 
hayata geçirdi. Aralık 2017’de 
törenle kapılarını açan merkez, 
kısa zamanda yüzlerce misafirini 
ağırladı. Proje engelli bireyler ka-
dar; bakmakla yükümlü oldukları 
engelli yakınlarını yalnız bırakıp 
evden çıkamayan ailelerin de bü-
yük beğenisini kazandı. 

ENGELSİZ YATIRIM

AVRUPA’NIN ‘12 YILDIZ 
ŞEHRİ ÖDÜLÜ’ 5. KEZ 

KARŞIYAKA’NIN!
Katılımcı demokrasi anlayışıyla 

insan haklarına saygılı projeler 
üreten Karşıyaka Belediyesi; 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi tarafından 
verilen “12 Yıldız Şehri” unvanına 
5. kez layık görüldü. Karşıyaka 
Belediyesi, hayata geçirdiği örnek 
hizmetleri göz önünde bulunduru-
larak ödüle ulaştı. Başkan Akpınar, 
“mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Karşıyaka’nın 
gururu KODA

Sanat yolculuğunda 4 yılı ge-
ride bırakan Karşıyaka Belediyesi 
Oda Orkestrası (KODA), hem yurt 
içinde hem de yurt dışında ver-
diği muhteşem konserlerle klasik 
müzik dünyasının yükselen yıldızı 
oldu. Türkiye’de bir ilçe belediyesi 
tarafından kadrolu sanatçılar ile 
kurulan ilk oda orkestrası olan 
KODA, bugüne kadar 200’ün 
üzerinde konsere imza attı. Kon-
serlerde şimdiye dek on binlerce 
dinleyiciye ulaşıldı.

KARŞIYAKALI KADINLAR 
EKONOMİDE DE GÜÇLÜ

Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Ko-
operatifi, 600 kadının emeğiyle Türkiye’nin 
en büyük kadın kooperatiflerinden biri 
haline geldi. 

Karşıyakalı kadınlar, yiyecekten takıya, 
giyim eşyalarından nikah şekerine kadar 
onlarca farklı kalemde üretim yapıyor. 
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Çeşme'de turizmin 1,5-2 ayla 
sınırlı kalmasının kabul 
edilemez olduğuna vurgu 

yapan Mustafa Cenger, ilçe turiz-
minin kademeli olarak önce tüm 
yaza, ardından altı aya ve nihayetin-
de de tüm yıla yayılması için çaba 
göstereceklerinin sözünü verdi. 
"Çeşme'de istihdam bekleyen çok 
sayıda gencimiz var." diyen Cenger, 
"Misafi rlerimizi, tur operatörleri-
mizi mutlaka rahat ettirmemiz 
lazım. Çeşme'de turizmin 45 güne 
sığdırılmaya çalışılması kabul 
edilemez. Bunun da yolu belediye 
ekiplerinin çalışmasından geçer. 
Benim saat mefhumum yok. Bakın 
Çeşme bir holdingin patronuna da, 
CEO'suna da, beyaz yakalı ve mavi 
yakalısına da ev sahipliği yapa-
bilecek tesislere sahip. O yüzden 
Çeşme'ye pahalı denmesi çok da 
doğru değil. Evet pahalı olan yeri 
de var ama hesaplı olan yeri de var. 

“RES'LERİN YERİ YANLIŞ”

Çeşme'de RES'ler üzerine 
yaşanan tartışmalara ilişkin Cum-
hur İttifakı Çeşme Adayı Mustafa 
Cenger, çarpıcı bir çıkış yaptı. 
RES'lerin yerinin yanlış olduğunu 
söyleyen Cenger, “RES'ler Çeşme'de 
son yıllarda çok gündeme geldi. 
Evet ülkemizin enerji ihtiyacı var ve 
kimse de RES üzerinden bir enerji 
kazanımına karşı değil. Fakat kentin 
merkezine yapılmalarına herkes 
karşı. Bakın kimse RES'e karşı değil, 

yerine karşı. İlk başta şehir dışına 
yapılırken çok güzeldi. Pervaneleri 
dönüyor, sevimli geliyordu. Bunla-
rın şehir merkezine kadar girmele-
riyse doğru değil. Turistik bir kentte 
RES'lerin şehir dışına taşınması en 
isabetli karar olur. Çeşme'de bele-
diye başkanı oluru olmadan bir çivi 
bile çakılmaz. Biz şehri korumaya 
çalışıyoruz.” dedi.

TECRÜBEMİ 
KULLANMAK İSTİYORUM

Geçmiş yıllarda Çeşme'de be-
lediye başkan yardımcılığı, beledi-
ye meclis üyeliği gibi görevlerde 
bulunduğunu dile getiren Cenger, 
"Çeşme, Türkiye'nin çok önemli bir 
beldesi. Geçmiş dönemlerde beledi-
ye meclis üyeliği ve dört yıl boyun-
ca belediye başkan yardımcılığı 
yaptım. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanlığı yaptım. Çeşme'nin 
sorunlarını baştan sona bilen bir 

insan olarak çözebilmek adına yola 
çıktım. 

Gerek esnaf başkanlığı, gerek 
belediyedeki hizmetlerimde hep 
halkın içinde oldum. 1994-1999 
yılları Çeşme için altın yıllar oldu. 
Zirvede bir Çeşme bıraktık. Şimdi 
bayrağı yine en üste çıkarmak için, 
geçmiş tecrübelerimizi yeniden ilçe-
mizin hizmetine sunmak için göreve 
talibiz." dedi.

PROJELERDE BAŞKA 
NELER VAR?

Çeşme Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Cengel'in projeleri arasın-
da dikkat çeken diğer başlıkların 
arasında Çeştur'un olduğu bölgede 
camlı asansörlerin yapılarak, kaya-
lıklarda cam tabanlı seyir terasları-
nın oluşturulması, ilçeye simge bir 
nikah salonunun yapılması, otopark 
ve turizm yatırımlarına destek gibi 
maddeler yer alıyor.

Yerel seçimler öncesi adaylar, aday gösterildikleri noktalara ilişkin projelerini açıklarken, 
Cumhur İttifakı Çeşme Adayı Mustafa Cenger de ilçeyi adeta proje bombardımanına tuttu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler yaklaşıyor. 
Partiler tarafından aday gösterilen isimler saha çalışma-
larını yoğunlaştırırken, seçilmeleri durumunda yapacak-

larını da hem çeşitli toplantılar aracılığıyla STK ve kamuoyuna 
hem de sokak çalışmalarında seçmenlerine anlatıyor. Cumhur 
İttifakı Çeşme Adayı Mustafa Cenger de çalışmalarını yoğun-
laştıran isimlerden olarak dikkat çekiyor. İzmir'in turistik ilçesi 
Çeşme'yi projelerinde bölge bölge ele alan Cenger, Alaçatı'dan 
Çiftlikköy'e, merkezden Ilıca'ya kadar birçok projesiyle ilçede 
iddialı bir konumda bulunuyor. Dünya medyasının geçmişte 
Çeşme'yi konuştuğunu belirten Cenger, “Çeşme'nin şaşalı 
günlerini geri getirmek zorundayız. Bizim rakibimiz San Remo, 
Nice gibi kentlerdi. Yeniden üst klasmana dönmek için var 
gücümüzle çalışacağız.” dedi.

ÜST DÜZEY TURİST...

Türkiye'nin özellikle iç 
turizmde en önemli turizm 
merkezlerinden olan ve 
uluslararası üst düzey tu-
ristlerin Türkiye'ye çekilme-
sinde ciddi bir rolü bulunan 
Alaçatı için Cumhur İtti-
fakı Çeşme Adayı Cenger 
harekete geçmiş durumda. 
Alaçatı'ya yeni bir yapı 
yoğunluğu getirmeyeceğini 
dile getiren Cenger, böl-
genin yükünü arttırmama 
taraftarı.Bununla birlikte 
Cenger, bölgedeki sportif 
amaçlı kıyı balıkçılığı, sörf, 
yelken ve doğa sporları 
için rezerv alanların doğru 
şekilde değerlendirileceği 
sözünü verdi. Cenger ayrıca 
Alaçatı-Tursite yolunun 
tamamlanacağını, Tursi-
te-Çiftlikköy arasındaki 

mevcut yol ve ara yollar 
genişletilerek standartlara 
uygun hale getirileceğini be-
lirtti. Alaçatı'nın turizmdeki 
değerini katlamak istedikle-
rini söyleyen Cenger, sağlık 
ocağı binasının yıkılması 
gerektiğini söylerken, yeri-
ne de ÇEŞTUR tarafından 
işletilecek tek katlı küçük 
bir bina ve çay bahçesi ya-
pılması gerektiğini söyledi. 
Projeye göre sağlık ocağı 
ise her yerden ulaşımın ve 
parkın kolay olduğu beledi-
ye binasının uygun bölümü-
ne taşınacak. Ayrıca balık 
mezatı arkasındaki metruk 
binanın da yıkılması sözü 
veren Cenger, yerine de 
Alaçatı mimarisine uyumlu 
dükkanların olduğu yeni bir 
bina yapılmasını önerdi.

Çeşme'de özellikle Alaçatı'daki işlet-
meler yerelinde tartışılan gürültü prob-
lemi için çözüm önerisi getiren Cenger, 
"İngiltere'nin Soho'su gibi bir yer düşü-
nün. 24 saat hizmet verebilecek bir turizm 
bölgesi oluşturmayı planlıyoruz. Tabii 
mevcut işletmelerin limitleri zorlamaması 
için de azami gayret gösterilecek." dedi.

GÜRÜLTÜ 
TARTIŞMALARINA 
İNGİLTERE MODELİ

Başta yatlar olmak 
üzere özel tekne-
lerin yoğun olarak 
geldiği Çeşme'de 
Çiftlikköy'e rıhtım 
sözü veren Cenger, 
Çiftlikköy Balıkçı 
Barınağı'na köprü ile 
bağlanan ilave rıhtım 
yapma sözü verdi. 
Yatların kısa süreli 
konaklamaları ve 
ikmal ihtiyaçları için 
tasarlanacak alanın 
işletmesiyse Çiftlik-
köy Balıkçı Koopera-
tifi tarafından gerçek-
leştirilecek.

ÇİFTLİKKÖY'E 
RIHTIM SÖZÜ

KENT MERKEZİNE 
TIR GİRMEYECEK

“TURİZMİ ZAMANA YAYACAĞIZ”

8 Mart 2019

CENGER'İN PROJELERİ
ÇEŞME'Yİ UÇURACAK!
CENGER'İN PROJELERİCENGER'İN PROJELERİ
ÇEŞME'Yİ UÇURACAK!

Turistik ilçenin yaşam kalitesini 
üst seviyede tutmak için çaba har-
cayacaklarını söyleyen Cenger, ilçe 
merkezine TIR girişi olmaması adına 
önlem alınacağını söyledi. Cenger, 
"Otoyoldan çıkan büyük vasıtaların 
şehre girmeden limana ulaşması için 
Kuşyeri'nden Çiftlikköy çevre yo-
luna bağlantılı yeni yol yapma sözü 

verdi. Projeye göre Kuşyeri'nden çı-
kacak olan yeni yol, Karadağ orman-
lık alanın üstünden geçecek şekilde 
dolaşarak Kızılay Kampı üstünden 
Çiftlikköy yoluna bağlanacak. Ayrıca 
ormanlık alanın uygun bölümleri de 
mesire yeri olarak düzenlenecek ve 
vatandaşlara yeni bir soluk noktası 
oluşturulacak.

Mustafa 
Cenger
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AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve İzmir Milletvekili 
Hamza Dağ, Ben TV'de 

ekrana gelen Rota Siyaset programına 
katılarak, yerel seçim sürecine ilişkin 
açıklamalarda bulundu ve CHP'ye 
sert sözlerle yüklendi. AK Partili Dağ, 
önümüzdeki hafta Seferihisar Bele-
diyesi'nde yaşananlar, Tunç Soyer'in 
tutumu ve aday belirleme sürecinde 
başta Buca olmak üzere CHP'de 
yaşananlara ilişkin bir basın toplantısı 
düzenleyeceğini belirtti.

CHP Genel Merkezi'nin İzmir'e 
hep şaşı baktığını söyleyen Dağ, " 
Kendi içlerinde çeteleşmeye gidiyor-
lar. İçlerinde bir iktidar mücadelesi 
var. Bakın 24 Haziran'da partisinden 
10 puan fazla almış Muharrem İnce'yi 
harcamaya, siyaset sahnesinden sil-
meye çalışan bir genel başkanları var. 
CHP'li kardeşlerimin bunu sorgula-
ması lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir millet-
vekili olmalarına karşın kent için ithal 
isimler olduğunu dile getiren Dağ, 
"Biz İzmir için proje yapıyoruz. Onlar-
da proje de yok. Bakın mesela Sayın 
Cumhurbaşkanı ne zaman İzmir'de 
koku problemini söylese, Kocaoğlu 
hemen yanıt verdi. Şimdi Büyükşehir 
Adayı Tunç Soyer koku problemini 
gidereceğini söyleyerek Kocaoğlu'nu 
yalancı çıkardı.

Burak Cilasun'un, Nihat Zey-
bekci'nin Tunç Soyer ile canlı yayına 
çıkmaya ilişkin sözlerini hatırlatması 
ve "AK Parti Genel Merkezi olarak 
nasıl bakıyorsunuz?" diye sorması 
üzerine Dağ, "Canlı yayına çıkmaları-
nı tamamen destekliyoruz. İki adayı 
karşılaştırınca bir tarafta 10 sene bir 
ilçede başkanlık yapmış bir isim görü-
yor, diğer tarafta Zeybekci'ye bakınca 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı ve Ekonomi Bakanlığı yapmış bir 
isim görüyoruz. Ben rakibinin yayına 
çıkabileceği ihtimalini vermiyorum." 
dedi.

Programda 
Tunç Soyer'e 
ve Seferi-
hisar'daki 
taşınmaz 
satışlarına 
ilişkin de 
çarpıcı 
ifadeler 
kullanan 
Dağ, "Tunç So-
yer, Seferihisar'ın 
adayı değil. Dolayısıyla bu 
saatte halen taşınmaz satışı 
yapmaya çalışmak nasıl bir 
akıl tutulmasıdır bilemiyo-
rum. Bakın Seferihisar'da 
memur ve işçi maaşlarının 
ödenemediği ve çalışanla-
rın bunu gündeme getir-
memesi için taşınmazların 
satılmaya kalkışıldığını 
duyuyoruz. Bakın başka 
bir satıştan da vergi dairesi 
üstünden taşınmazın hacizli olmasın-
dan dolayı vazgeçildi. Eğer 'Duyulur-
sa mahvolurum' korkusuyla böyle bir 
hamle yapıyorsa Soyer'in vay haline... 
30 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetemeyen, 
4,5 milyon nüfuslu şehri nasıl yöne-
tecek?"

HDP desteğinin 
CHP'ye bir bedeli 
olacak

Yerel seçimde 
HDP'den CHP'ye gele-
cek olan oy desteğini 
değerlendiren 
Dağ, "HDP des-
teğinin mutla-
ka bir bedeli 
olacak. Biz 
İzmir'de her 
kökenden 
gelmiş 
insan 
olarak 
birlikte 

yaşıyoruz. Bakın HDP'ye oy verenle-
rin yüzde 98'i bu ülkenin bölünmesi-
ne karşı insanlar. Hendekleri destek-
lemiyor, PKK'ya tepki gösteriyorlar. 
Ancak bu parti içinde aktif siyaset 
yapan insanları ayrı görüyorum. So-
nuçta bu partinin listeleri Kandil'de 

yapılıyor. Böyle bir partiden 
insanlar yarın belediyelerde 
görev aldığında kimsenin 
huzurlu olmayacağı tabloyla 
karşılaşabiliriz." dedi.

"Kocaoğlu, Soyer 
yüzünden 

soluğu 
Ankara'da 
almadı 
mı?"

Koca-
oğlu'nun 

Soyer'in 
adaylı-
ğının 
kesin-

leşmesi ihtimali üzerine Ankara'ya 
gittiğini ve yeniden aday olduğunu 
söyleyen Dağ, "Bakın biz zaman 
zaman Kocaoğlu'nu eleştirdik ama va-
tanseverliğinden hiç şüphemiz olma-
dı. Soyer'in ismi geçtiğinde Kocaoğlu 
soluğu Ankara'da almadı mı? İzmir 
üzerine tehlikeli bir oyun olduğunu 
söyleyip, bozmak için aday olduğunu 
söylemedi mi? İzmir üzerindeki tehli-
keli oyun nedir? Soyer belli olduktan 
bir gün sonra İzmir'in tamamının da 
Seferihisar gibi sermayeye peşkeş 
çekileceğinden mi endişe etti? Soyer 
başkan olursa İzmir'i nasıl bir gelecek 
bekliyor?" dedi.

Çiçek'e sert cevap
Öte yandan Tire Belediye Başkanı 

Tayfur Çiçek'in ilçede üniversite için 
talepte bulunduğu ancak AK Parti ve 
Hamza Dağ tarafından reddedildiği 
iddiasına yönelik de açıklamalarda 
bulunan Dağ, "Ben 8 yıldır İzmir 
milletvekiliyim. Kendisiyle herhangi 
bir görüşmem olmadı. Tire Belediye 
Başkanı hayal dünyasında yaşıyor." 
dedi.

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ, 

yerel seçime sayılı 
günler kala sert 
ifadeler kullandı.

üzerine Dağ, "Canlı yayına çıkmaları-

ilçede başkanlık yapmış bir isim görü-
yor, diğer tarafta Zeybekci'ye bakınca 

tecek?"

HDP desteğinin 
CHP'ye bir bedeli 
HDP desteğinin 
CHP'ye bir bedeli 
HDP desteğinin 

olacak
CHP'ye bir bedeli 
olacak
CHP'ye bir bedeli 

Yerel seçimde 
HDP'den CHP'ye gele-
cek olan oy desteğini 
değerlendiren 
Dağ, "HDP des-
teğinin mutla-
ka bir bedeli 
olacak. Biz 
İzmir'de her 
kökenden 
gelmiş 
insan 
olarak 
birlikte 

nuçta bu partinin listeleri Kandil'de 
yapılıyor. Böyle bir partiden 

insanlar yarın belediyelerde 
görev aldığında kimsenin 
huzurlu olmayacağı tabloyla 
karşılaşabiliriz." dedi.

"Kocaoğlu, Soyer 
yüzünden 

"Kocaoğlu, Soyer 
yüzünden 

"Kocaoğlu, Soyer 

soluğu 
yüzünden 

soluğu 
yüzünden 

Ankara'da 
soluğu 
Ankara'da 

soluğu 

almadı 
mı?"

Koca-
oğlu'nun 

Soyer'in 
adaylı-
ğının 
kesin-

“SOYER'İN VAY HALİNE!”

14.6.2018

Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı
Jak Eskinazi, ekonomi,

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

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

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

“HİZMET
İHRACATI DA
HESABA
EKLENİRSE...”

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

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

“KİRAZ
İHRACATI 4-5
YILINMEYVESİ”

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

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

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

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

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

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

“DİREKT
UÇUŞLARA
İHTİYAÇ VAR”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Hep beraber ifadesini

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

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

� Yerel yönetimleri nasıl
buluyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

olarak bir arada hareket edeceğiz” diye konuştu

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

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

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

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

“FAİZLER DAHA
ÖNCE ARTMALIYDI”

Burak 
Cilasun

Jak 
Eskinazi

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

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

HABER MÜDÜRÜ VE 
SORUMLU MÜDÜR
BURAK CİLASUN

REKLAM VE 
İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ

LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ÇİĞDEM ÖZEN - AYSEL KAYARDI

CANSU TEMİR AKSU - ADİFE TERYAKİ

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY. 

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
Sınmaz Boyalı İş Merk. İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No:28
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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 Nihat 

Zeybekci

Tunç 
Soyer

Burak 
Cilasun

Hamza 
Dağ
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Türk ekonomisi, 2014 
yılından beri seçimler, referan-
dumlar ve hatta darbe girişimi 
gibi finans piyasalarının pek 
de hoşlanmadığı süreçleri 
yoğun bir şekilde geçirirken, 
ay sonunda gerçekleştirilecek 
olan yerel seçimler bir dönüm 
noktası olacağa benziyor. Yerel 
seçim sonrası olağanüstü bir 
gelişme olmadığı sürece 2023'e 
kadar sandığa gitmeyecek 
olan vatandaşlar, 'seçim süreci' 
söylemlerinden de uzaklaşmış 
olacak. Peki ekonomide bugü-
nün göstergeleri gelecek için 
neleri işaret ediyor? Muhale-
fetin seçim sonrasına ilişkin 
çizdiği kötümser senaryoların 
gerçekleşmesi muhtemel mi? 
Tüm bu soruların yanıtlarını 
Katip Çelebi Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. İbrahim Attila Acar 
yanıtladı.

“Seçim süreci, 
riske girmeden 
götürülüyor”

Seçim döneminde hüküme-
tin yaklaşımını değerlendiren 
Acar, "Siyasi iktidar seçim 
döneminde stabil kalmayı 
tercih ediyor. Bu nedenle de 
iç piyasaya olan ödemeleri 
aksatmadan, çiftçiye yap-    
-tığı gübre yardımlarını eksik 
bırakmadan, müteahhitlik 
hizmetlerinin hak edişlerini 
zamanında karşılayarak süreci 
götürüyor. İç piyasada bir 
sıkıntı izlenimi oluşturmama-
ya çalışıyor. Çünkü hükümet, 
ekonomi üzerindeki kontrolü 
kaybetmek istemiyor. Fonla-
rı finanse edip dengelemek 
istiyor. Hatırlayacaksınız 24 
Haziran öncesinde doların 
bu kadar yükseleceği baştan 
öngörülemedi. Bir kez daha 
böyle bir sıkıntıyla karşılaşma-
mak için süreç riske girmeden 
götürülüyor.

“Durum o kadar 
kötü değil”

Mevcut ekonomik politika-
ların seçim döneminden sonra 
da devam edeceğini tahmin 

ettiğini belirten Acar, "Şu anda 
bazı çevreler kötümser ve 
karamsar senaryolarla doların 
patlayacağını, halkın büyük 
zarar göreceğini, faizlerin 
yükseleceğini söylüyor. Böyle 
bir yaklaşım Siyasi bir koltuk 
adına ekonomiyi baskılamak 
ve kötü duruma düşürmek 
haline gelebilir. Ben bu 
senaryoların tutmayacağını 
düşünüyorum. Çünki ekono-
mi anlatılanlardaki gibi kötü 
durumda değil.” dedi.

“Kamu, bir bu kadar 
daha borçlanabilir”

Türkiye'de kamu borç 
yükünün 
Avrupa 
Birliği 
stan-
dartları-
nın dahi 

altında olduğunu söyleyen 
Acar, “Dünyada devletlerin 
borç yükü çok ciddi bo-
yutlara ulaşmış durum-
da. Ülkemize baktığımız-
daysa kamunun yüzde 30 
civarı bir borç yükü var. 
Avrupa ülkelerindeyse 
yüzde 80 civarında ve hatta 
yüzde 100'ü geçenler 
var. AB'nin limitiy-
se yüzde 60. Yani 
bizim devletimiz 
bu aradaki 
ciddi farkı 
ekonomide 
kendine 
alan 

açmak için belli ölçüde 
kullanabilir. Ondan 
dolayı ekonomi 
şu anda devletin 
delindeki enstrü-
manları kullan-
masıyla rahatla-
yarak gidiyor.” 

Acar ayrıca 
se-

çim sonrasındaki dolar kuru 
beklentisinin 5.30 civarında 
olduğunu belirtirken, 24 
Haziran öncesi doların 13-14 
liraya kadar çıkabileceğine 
ilişkin tahminlerde bulunan 
isimlereyse tepki gösterdi. 
Acar, “Bakın mevcut durumun 
dışında gelişmeler olabilir. 
Örneğin Münbiç'e girmek 
zorunda kalabiliriz, ABD 
ile sorun yaşama durumları 
olabilir. Tüm bunlara karşın 
ekonomiye yönelik strateji al-
tında uçuk kötücül tahminler-
de bulunmak bana göre vatan 
hainliğidir.” dedi.

Madalyonun diğer 
tarafında neler var?

Öte yandan Acar'ın 
açıklamalarının yanı sıra, 
bazı iktisatçılarsa seçim 
sonrası ekonomik durum 

için daha karamsar tablo-
lar çiziyor. 

Ortaya konan tahmin-
lerde, iktidarın elindeki 
sıcak para akışının seçim 
sonrasında zayıflayabile-
ceğine yönelik söylemler 
dikkat çekerken, kimi 
ekonomi uzmanları reel 
piyasalarda yaşanan prob-
lemleri, 2019 konkonrdato 
sayılarının henüz açıklan-
mayışını örnek göstererek 
özetliyor. 

2019'da konkonrdato 
ilan etme masrafının bir 
önceki yıla göre yük-
selmesi, son tüketicinin 
temel tüketim maddeleri-
ne erişimde zorlanmasıyla 
ortaya çıkan tanzim satış 
yerleri de yine ekonomi-
deki kötü gidişatın göster-
gesi olarak dile getiriliyor.
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EKONOMİNİN
SEÇİM İMTİHANI

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Yerel seçimler, 
siyasi çevreler-
de olduğu kadar 
ekonomik çevre-
lerde de sıkı bir 
şekilde takip edili-
yor. Sandığın ade-
ta bir genel seçim 
havasına bürün-
mesinin temel se-
beplerinden biri 
de ekonomi ola-
rak gösteriliyor.

Prof. Dr. 
İbrahim 
Attila Acar
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Ekonomik dalgalan-
malar, sebze meyve 
fi yatlarındaki artış, 

beraberindeki tanzim satış, 
yerel seçim süreci derken, 
Türkiye'nin en önemli gelir 
kaynağı olan turizmde, yaz 
aylarının da yaklaşması ile 
birlikte beklentiler de yük-
selmeye başladı. 2018 yılına 
oranla, turizmde yüksek bir 
ivme umudu taşıyan turizm-
ciler, hazırlıklarına da başladı.

"Her seçim öncesi 
duraklamaya giriyoruz"

Ancak, 31 Mart'ta gerçek-
leşecek olan yerel seçimler, 
turizmde bir duraklama döne-
mine neden oldu. Seçim süreci 
ve sonrasına ilişkin yapılan 
ekonomik tahminler, 
ileriyi görmeyi bi-
raz zorlaştırıyor. 
Çeşme Otelciler 
Birliği (ÇEŞ-
TOB) Başkanı 
Yakup Demir; 
turizmin şu 
günlerde 
seçime odak-
landığını ifade 
ederek; "Bir de 
bu seçimle 
birlikte, 
dö-

viz hareketlerinden 
korkmaya başladı. 

Biz daha çok iç turiz-
me hizmet verdiği-

miz için, ki buna 
gurbetçi-

lerimiz 
de 
dahil-
Bi-
raz 

durmaya başladılar. Seçim 
sonrasında kur hareketlerin-
de haberler sürekli negatif 
etki yapıyor. Bu etkiyi biraz 
pozitife çevirmek lazım ama 
bu da zor geliyor.  Rezervas-
yonlarımız da seçim nedeniyle 
durdu. Turizm seçimleri hiç 
sevmiyor. Her seçim öncesi 
bir duraklamaya giriyoruz. 
Ama onun dışında, Çeşme'de 

yaz rezervasyonlarımız  geçen 
yılın yüzde 20 daha üstünde." 
dedi.

Çeşme olarak küçük çaplı 
çalışmalara devam ettiklerini 
söyleyen Demir; "Fuarlarımız 
olsun, sosyal medya olsun. 
Bununla birlikte acentelar 
üzerinden, özellikle ETS 
Tur ile Çeşme'nin termal 

tanıtımına, 
kış tanıtımı-
na çok önem 
verdik." dedi.
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bir duraklamaya giriyoruz. 
Ama onun dışında, Çeşme'de 

yaz rezervasyonlarımız  geçen 
yılın yüzde 20 daha üstünde." 

Çeşme olarak küçük çaplı 
çalışmalara devam ettiklerini 
söyleyen Demir; "Fuarlarımız 

tanıtımına, 
kış tanıtımı-
na çok önem 
verdik." dedi.

Mart ayına girdik, 
baharı da getirdik. 

Hatta yılın ilk çeyreği-
ni de Mart ayıyla son-

landırmış olacağız. 
Peki, turizmde gidişat 

nasıl? Turizmde de 
bahar havası 

hakim mi?  ÇEŞTOB 
Başkanı Yakup Demir 

ile konuştuk.

Kış turizmine gerekli 
önemin verilmesi için Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy ile de görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Demir, Türkiye'nin mevsim 
ürünlerinin dört mevsim su-
nulması gerektiğini ifade etti. 

Demir; "Termali ön plana 
çıkarmaya çalışıyoruz, bu-
nun mücadelesini veriyoruz 
ama Sayın Bakanımıza her 
gittiğimizde Türkiye'nin dört 
mevsim ürünlerinin sunulma-
sını istiyoruz, bölgesel olarak. 
Tabii Antalya, deniz, kum, 
güneş olarak kendini çok iyi 
tanıttı. Ama bunun dışındaki 
destinasyonlarda maalesef 
yeteri kadar tanıtım yok. Özel-
likle Ege'nin turizm çeşitliliği 
çok fazla olmasına rağmen, 
Antalya'ya göre turizm ürünü 
çok daha fazla olmasına 
rağmen, bunu tanıtmakta Ege 
sıkıntı çekiyor. Yani Çanak-
kale'den Kaş Kalkan'a kadar 
olan tanıtımda bir zafiyet var. 
Bakanımızın önüne bunu 
koymaya çalışıyoruz. Ege'yi 
bu kadar geri bırakmamak 
lazım diye düşünüyoruz ama; 
Türkiye'nin genel 4 mevsim 
ürünlerini tanıtmak için biz 
mücadele ediyoruz. Altınyu-
nus, Ilıca, Çeşme Radison vs, 
bunlar lokal tantımlar. Artık 
global yapıda çok fayda sağla-
mıyor." şekinde konuştu.

Son 20 yılın en şiddetli 
kışının yaşandığını ama buna 
rağmen, geçtiğimiz yıllara 
oranla kış turizmindeki payın 
bir nebze büyüdüğüne de 

dikkat çeken Demir; "Kışın bu 
kadar ağır şartlarda geçmesine 
rağmen, fena değildik.Yani çok 
zaman oldu, Çeşme'de misa-
firlerimiz yoldan sular çekilsin 
diye beklediler. Buna rağmen, 
kış turizminde iyi sayılırız 
diyebilirim" dedi.

"2019 umut 
vadediyor"

Öte yandan, rakamsal 
verilerle bakıldığında; Türki-
ye'yi yılın ilk ayın ziyaret eden 
yabancı sayısı bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 5.33 
arttı ve 1 milyon 539 bin 496 
yabancı ziyaretçi ağırlandı. 
İzmir'e ise Ocak ayında 15.740 
ziyeretçi geldi.

Bu tabloya bakıldığında, 
yaz sezonu için 'umut vade-
diyor diyebiliriz' yorumunda 
bulunan Demir; "Turizmdeki 
sular, daha güçlenerek art-
maya devam ediyor. Biz bir 
15 Temmuz yaşadık, hemen 
arkasından getirdikleri oldu, 
seçimler bitti, ekonomideki bir 
takım algılar meydana geldi. 
Ancak, dünya bize bir Avrupa 
ülkesi olarak bakıyor. Öyle 
olunca da Avrupa'daki demok-
ratik standartlar izleniyor, göz-
leniyor. Bu da takip ediliyor. 
Bir takım pozitif etkiler olun-
ca, turizm de hemen kendisini 
gösterdi ve 2018'de gerçekten 
yüzde 30'luk büyüme ile ka-
pattık. Biz bu büyümeyi geçen 
yılın üstüne bir yüzde 10-15 
koyacağımıza inanıyorum. 
Önemli olan, seçim sürecinde 
kötü haberler gelmesin." dedi. 

"Ege, tanıtımda 

sıkıntı çekiyor"

Yakup 
Demir
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Nihat Zeybekci, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü ile ilgili açıklamalarda 

bulunarak bir kutlama mesajı yayınladı. Tarihi 
1857 yılına kadar dayanan bu özel günün hem 

ülkemiz hem de dünya kadınları için önemine 
değinen Nihat Zeybekci, kadın haklarının hiç 
olmadığı kadar iyileştirildiğini söyledi.

“Ülkemizdeki en büyük kadın 
STK'sı AK Parti'mizdir”

Zeybekci, “Biz AK Parti olarak yola 
çıkarken kadınlarımızın durumunu ve 
koşullarını iyileştirerek hakları konu-
sundaki adımları bir demokrasi meselesi 
olarak gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her 8 
Mart’ı yakıştığı şekilde kutluyoruz. Ayrıca 
kadınlarımızla ilgili hakları da yasalarımız-

la kuvvetlendirdik. Kadınlarımızın hakları 
hiç olmadığı kadar iyileştirildi.” dedi.

“On binlerce kadınımızı 
meslek sahibi yaparak 

istihdam sağlayacağız”
AK Partili Zeybekci, “Biz, gücümüzü en çok 

kadınlarımızdan alıyoruz. Projelerimiz arasında en 
önem verdiğimiz çalışmalarımız da kadınlarımızla 

ilgili. İzmir’de kadınlarımıza çok farklı imkanlar suna-     
cağız. On binlerce kadınımızı meslek sahibi yaparak istih-

dam sağlayacağız. Kadın Eğitim, İstihdam ve İş Merkezleri 
açarak halıcılık ve el sanatları başta olmak üzere birçok alanda 

kadınımızı daha üretken ve ekonomide söz sahibi yapacağız. Aynı şe-
kilde hep dediğimiz gibi hayatın her alanında tarım ve çiftçilik dahil olmak 

üzere kadınlarımıza eğitimden öğretime, sosyal sorumluluk projelerine kadar çok 
geniş çalışma alanları açacağız.” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, “Kadınlarımızın üretime, üretmeye ve hayatın her alanında daha güçlü haklarla aktif olduğu 
bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın "8 MartDünya Kadınlar Günü”nü en kalbi di-
leklerimle kutluyorum." diyerek sözlerini noktaladı. 
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“KADIN HAKLARI BİZİM İÇİN 
DEMOKRASİ MESELESİDİR”

Cumhur İttifakı İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Nihat 

Zeybekci, Torbalı Belediyesi 
Kültür Merkezinde 'Tarım ve 
Gıdada Marka İzmir' slo-
ganıyla tarım kapsamında 
gerçekleştirmeyi planladığı 
projeleri açıkladı.

Büyükşehir 
kapsamında 
yeni şirket sözü

"Ekonomimizde İzmir'de 
tarım olmazsa olmaz" diyen 
Zeybekci, "Tarımsal üretim ve 
çiftçilerimiz, üretici kardeş-
lerimiz olmazsa olmazımız 
olacak. İzmir Büyükşehir 
Belediyesini yeniden yapılan-
dıracağız. 1 Nisan itibariyle 
altında daire başkanlıklarıyla 
gıda, tarım ve hayvancılıkla 
ilgili genel müdürlüğümüz 
olacak ve belediyede holding 
statüsünde İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi Tarım ve Gıda 
Ürünleri A.Ş. adıyla bir şirket 
kuracağız. Bu şirket diğer 
şirketleri kurabilecek, ortaklık 
yapabilecek. İlçelerdeki koo-
peratiflerle tarımsal üretimler-
de sizlerin yanında olacağız. 
Her alanda üreticiden tüke-
ticiye kadar faaliyet gösteren 
bir şirket olacak. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, İzmir'in 
tamamında bütün ilçelerimiz-
deki tarım, tarımsal üretim, 
hayvancılık, bitki, peyzaj başta 
olmak üzere üreticiden son 
tüketiciye kadar bir üst şirket 
kuracak. Bu şirketle birlikte 
ekim aşamasından teslimine 
kadar tarımla uğraşan kar-
deşlerimize her türlü kolaylık 
sağlanacak" dedi. 

Holding statüsünde hayata 
geçecek olan bu şirketin İz-

mir'in tüm tarımının birleştiği 
bir alan haline geleceğini ve 
İzmir'in ürünlerinin 'uluslara-
rası bir marka' olacağını ifade 
eden Zeybekci, "Ana şirket 
gerekli gördüğü ürünlerde 
ayrı ayrı şirketler kurmanın 
yanında ortaklıklar da oluş-
turabilecek. Her tarım ürünü 
için özel marka çalışması 
yapılacak, İzmir'imizin doğal 
zenginliği olan bu ürünlerin 
her biri marka haline getiri-
lecek. Bunun için özel marka 
çalışmaları gerçekleştirilecek" 
diye konuştu. 

"Tarım ürünlerinde 
peşin ödeme 
yapılacak" 

Tarım ürünlerinde şirket 
ve belediyenin peşin ödemeye 
yapacağını ifade eden Zey-
bekci, şöyle devam etti: "Her 

ilçemizde üretilen ürünlerin 
alımıyla ilgili peşin ödeme 
yapılacak ve ülkedeki tüm 
tüketim ağlarına dağıtım araç-
larıyla, depolama sistemleriyle 
göndereceğiz. 3 ay yetmedi 
mi, 6 yetmedi mi, 8 ay, bu 
şirket yapacak ama benim üre-
ticim parasını peşin alacak. 

Tüm mağazalar ve market-
ler ayrıca ihracat yaptığımız 
ülkeler 'İzmir'den alacağız' 
diyecek. Ürünleri aldığımız 
çiftçimize, tarımla uğraşan 
kardeşlerimize bunların öde-
meleri anında ve peşin olarak 
yapılacak. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, balıkçılık ve tüm 
yan kollarında da üreticinin 
yanında yer alacak. Balık 
ürünleri özel paketleme 
yöntemleri ve kendi markala-
rıyla hayata geçecek. Balıkçı 
barınakları değil balıkçı liman-

larında ürünlerin işlenmesi, 
paketlenmesi, depolanması ve 
sevkiyatı yapılacak." 

"Çiftçilerin ihtiyaçları 
karşılanacak" 

Çiftçilerin ihtiyacının bu 
şirketle yapılacağını söyleyen 
Zeybekci, tarımsal üretimdeki 
tüm üreticilerin başta gübre, 
makine, teçhizat olmak üzere 
ihtiyaçları ile ilgili şirket ola-
rak oturup konuşacaklarını, 
gerekirse peşin alacaklarını 
belirtti. 

Zeybekci, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Örneğin üretici 
kardeşim 'ben bu kadar vade-
de öderdim' diyecek. Belediye 
toplu alımlarla avantaj sağla-
yacak. Bunlar tarımla uğraşan 
ve üretim yapan çiftçilerimize 
zorlanmayacağı vadelerle 
sunulacak." 

TARIM VE GIDADA 
MARKA İZMİR

Tarım kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri açıklayan Cumhur İttifakı İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci üreticiden tüketiciye kadar faaliyet gösteren İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Ürünleri A.Ş. isimli şirket kuracakları müjdesini verdi.

İZMİR'E YAZILIM 
VADİSİ YAPILACAK

31 Mart Yerel Seçimleri 
öncesinde AK 
Parti İzmir Bü-
yükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı 
Nihat Zeybek-
ci'nin İzmir'e 
yazılım vadisi 
sözü, büyük ilgi 
gördü. Karabu-
run ve çevresini 
bilim, teknoloji 
ve yazılım üssü 
yapacakları-
nı söyleyen 
Zeybekci'nin 
ifadeleri, yankı 
uyandırdı.

Dünya bugün bilgi ve 
teknolojiyi üretenler ve 
tüketenler olarak ikiye ayrı-
lıyor." ifadesini kullanan ve 
üretenlerin aynı zamanda 
yönetenler olduğunu vur-
gulayan Zeybekci, projeye 
ilişkin şu bilgileri verdi:

"En önemli projelerimiz-
den biri İzmir'i 21. yüzyıl 
dünyası ve Türkiye'sine 
yakışır biçimde, dünyanın 
sayılı bilim, teknoloji ve 
yazılım serbest bölgelerin-
den birine sahip kılmak 
olacak. Bilim Teknoloji ve 
Yazılım Vadisi, İzmir Yük-
sek Teknoloji Enstitüsü'nün 
arazisi içinde yaklaşık 40 
bin dönüm alanda hayat 
bulacak. Bunun için gerekli 
hukuki altyapıyı tamamla-
mak üzereyiz. Bakanlığım 

döneminde hayata geçir-
diğimiz Proje 
Bazlı Teşvik 
Sistemi sayesin-
de bu bölgede 
faaliyet göste-
recek firmalara 
dünyanın en id-
dialı teşviklerini 
sağlayacağız. 
Vergi, enerji, 
finansman, alt-
yapı, istihdam, 
çalışma izinleri, 
bankacılık işlem 
maliyetleri gibi 
pek çok konuda 

destek ve muafiyet sağlaya-
cağız. Bu bölgeyi yatırımcı 
için cazibe bölgesi haline 
getireceğiz."

Katma değere 
dikkat çekti

Bilim, teknoloji ve yazı-
lım vadisinin avantajlarıyla 
çekim merkezi olacağını bil-
diren Zeybekci, Türkiye'nin 
oyun yazılımı ihracatının 
2018 yılında 1 milyar 150 
milyon dolar seviyesinde 
gerçekleştiğini belirterek, 
vadinin Türkiye'ye sağlaya-
cağı katma değere dikkati 
çekti. Dizi ve film ihracatın-
da ABD'den sonra dünyada 
ikinci sırada Türkiye'nin 
geldiğini vurgulayan Zey-
bekci, bölgede ayrıca bir 
film platosu da oluşturmayı 
düşündüklerini aktardı.

AK Parti İzmir 
Adayı Nihat 
Zeybekci'nin 
Karaburun 

Yarımadası'nı 
bilim, tekno-
loji ve yazılım 
üssü haline 

getirecek pro-
jesi heyecan 

yarattı.
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ABD’nin New York kentin-
deki Cotton tekstil fabrikasında 
çalışan işçi kadınlar, 1800’lü 
yılların ortalarından beri daha 
iyi çalışma koşulları, emeklerinin 
karşılığında hak ettikleri ücret 
ve daha iyi yaşam için müca-
dele vermektedir. 8 Mart 1908 
günü, haklarını alabilmek için 
son çare olarak greve gider-
ler. Ancak patronlar bu greve 
zalim bir şekilde müdahale edip 
greve giden kadınları fabrika 
binasına kilitlerler. Patronlar bu 
yolla grevin başka fabrikalara 
sıçramasını engellemek isterler. 
Ancak beklenmedik bir şey olur 
ve fabrika yanmaya başlar. Ne 
yazık ki yangında fabrikada bu-
lunan kadın işçilerden 129’u feci 
şekilde yanarak can verir.  

Bu hazin hikaye kadın erkek 
ayrımına dikkat çekiyor gibi gö-
rünse de özü sınıf farklılıkları ve 
toplumsal demokrasi mücadele-
sidir. Bu günün “emekçi kadınlar 
günü” değil de, “kadınlar günü” 
olduğunu iddia etmek, 8 Mart’a 
yüklenen anlamı saptırmak an-
lamına gelir. Bu gün, daha en ba-
şından bu yana çalışan ve hayata 
emek veren kadınların günüdür. 
Bu bakımdan insanlığın sınıfta 
kaldığı bir gün, aksine çevrilerek 
en önemli günlerden biri haline 
getirilmiştir.

Modern anlamda kadın-er-
kek eşitlik arayışının kökenleri 
ise tam da sınıf mücadelesinin 
kökenlerinde yatıyor.   Dünya 
Kadınlar Günü eşitlik için, ba-
ğımsızlık için, politik haksızlık-
ların ortadan kalkması için, daha 
iyi yaşama ve çalışma koşulları 
elde edebilmek için bir anma 

günü olarak kutlanıyor.
Atatürk kadınlarımıza birçok 

alanda özgürlük getirmiştir. Ve 
1924 yılında meclise 17 kadın 
milletvekili alınmıştır. Türki-
ye’de 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü ilk kez 1921 yılında 
“Emekçi Kadınlar Günü” olarak 
kutlanmaya başlanmıştır. 1975 
yılında “Türkiye 1975 Kadın 
Yılı” kongresi yapılmıştır. Bu 
konuda diğer ülkelere kıyasla 
oldukça hassas olan ülkemizde 
ne oldu da son yıllarda kadın 
giderek değersizleşti. Yeniden 
şiddet gören kadın oranı arttı. 
Toplumda kadının değeri yapıcı 
ve temel bir durumdadır. Bu 
pozisyonun değişmesi müm-
kün değildir. Kadınlar toplumu 
meydana getiren ana unsurlar-
dır. Toplumun bir arada birlik ve 
beraberlik içinde, barış ve huzur 
ortamında yaşaması, başarıların 
sağlanması, değerlerin korun-
ması gibi durumlar kadınların 
varlığı ve ailedeki rolüyle korun-
maktadır.

Eğitim seviyemizi ve kali-
tesini sorgulamamızın zamanı 
gelmedi mi?  Eğitim seviyesi 
düşük toplumlarda kadın erkek 
eşitsizliği,  sınıfsal farklılık, 
demokrasi ve hak arayışının zor 
olması olasıdır.  

Böyle anma günlerinde 
somut problemlere değindikten 
sonra çözüm için önermelerde 
bulunmak toplumun her kesimi-
nin görevidir. Benim önermem 
kadınlarımızın dolayısıyla tüm 
toplumun eğitim seviyesinin 
ve kalitesinin yükseltilmesidir. 
KADIN EĞİTİMLİYSE TOPLUM 
EĞİTİMLİDİR.

KADIN EĞİTİMLİYSE 
TOPLUM EĞİTİMLİDİR

ZUHAL KOÇKAR
zuhal@kut-si.com.tr

İzmir'in tanınmış gazetecile- 
rinden olan ve edebi yönüyle 
de en az gazeteciliği kadar 

adından söz ettiren ödüllü şair 
ve yazar Ünal Ersözlü, yeni ki- 
tabı “Tanrının yaşam kılavuzu” 
ile bir kez daha okuyucularıyla 
buluştu. Ersözlü, yeni kitabı ve 
edebiyat serüvenine ilişkin so- 
rularımıza içten yanıtlar verdi.

� Yeni kitabınızla birlik-
te bir kez daha okuyucuyla 
buluşuyorsunuz. Neler hissedi-
yorsunuz? Kitabınızdan biraz 
bahseder misiniz? Kitabın bir 
hedef kitlesi var mı?

Heyecanlı bir süreç. Kitabım 
insanın ‘hakikat’ kavramına sür-
dürdüğü yolculuğun bir ifadesi. 
Yine bir arayış ve sorgulama ki-
tabı. Yıllardır üzerine düşündü-
ğüm kavramlar üzerine; hisset-
tiklerim, sezgilerim, bilgilerim, 
aklımla bütünleşerek, gösterdi-
ğim mütevazı, yalın bir derin-
leşme çabası. Sonuçta insan hep 
gerçek kendine 
kavuşma 
çabasın-
da. Ben 
hep bu 
arayışın 
peşinde 
bir 

hakikat arayıcısı konumunda-
yım yazarken. Kitabımın hedef 
kitlesi, benim için bu kavramlara 
ilgi duyan herkes. 

� Dört Gün Buda, Üç Gün 
Zorba adlı felsefi içerikli kitabı-
nızın ardından, yeni kitabınızda 
da tasavvuf, Mevlana ve kader 
gibi kavramlarla bezenmiş 
şekilde yine felsefi bir yaklaşım 
görüyoruz. İki kitap arasında 
nasıl bir bağ kurabiliriz?

Hem birbirine bağlı olarak, 
hem de birbirinden bağımsız 
olarak okunabilecek iki ayrı 
kitaptan söz ediyoruz. Tanrının 
Yaşam Kılavuzu’nda sorgula-
dığım çok sayıda kavramın ilk 
işaretleri, Dört Gün Buda, Üç 
Gün Zorba’da da vardı. Örneğin 
‘Tanrısal Öngörü’ başlığa altında 
kader kavramını incelemiştim. 
Ama bu kitapta çok sayıda dü-
şünürün gözünden ve tasavvuf 
penceresinden de ‘kader’ kav-
ramına baktım. Örneğin ‘teva-
fuk ve kuantum’ sözcüklerinin 
perde gerisindeki anlamlarının 
ortaklığını işaret edip, bizleri 
bu yaşamda gölgemiz gibi takip 
eden ‘kaderimizle ilişkimizi’ ye-
niden kurgulamanın yolları üze-
rinde durdum.  Ayrıca Tanrı’nın 
Yaşam Kılavuzu, adlı kitabım-
da, algılayabildiğim kadarıyla 

kutsal olanın bize sunduğu 
olanakları da anlatmayı he-
defledim. Çünkü, daha iyi, 
daha güzel, daha doğru bir 
yaşam için bu olanaklardan 
yararlanıp yararlanmamak 
insanın kendi elinde. 

� Ünal Ersözlü şiirle-
rini son olarak Sarmaşk 
kitabınızla birlikte oku-
duk. Yeni dönemde yeni 

şiirler gelecek mi? 
Aslında yeni yazdıklarımla 

birlikte, 
bir süre-

dir bekleyen şiirlerim var. Yani 
iki şiir kitabım hazır, basılmak 
üzere kenarda bekliyor. Biri bir 
destan niteliğinde. Ama şiir 
kitaplarımın basılması için acele 
etmiyorum. Doğru zamanı bekli-
yorum. Çünkü başta Yunus Nadi 
Ödülü’ne layık görülen ‘Kapıyı 
Çalıyorum’ adlı şiir kitabım 
olmak üzere, bütün şiir kitapları-
mın baskısı tükenmiş durumda. 
Ancak ikinci elde ya da internet 
sitesi üzerinden kalan son kitap-
lar satılıyor. Bu nedenle o kitap-
larımın yeni baskısıyla birlikte, 
yeni şiir kitaplarımın devreye 
girmesini istiyorum. Yani şiirde 
kendi küçük adacığımda bir 
yanda çalışmayı sürdürürken, 
şimdilik bir bekleyiş içindeyim. 

� Edebiyat yolculuğunuz 
içinde kendinizi serüvenin ne-

resinde görüyorsunuz? Örneğin 
Ersözlü'nün kaleminden farklı 
bir türde eser de görebilir miyiz 
gelecekte?

Edebiyat yolculuğu yaşam 
boyu sürecek bir yolculuk. Hatta 
yazmak istediklerinize bir ömür 
yetmeyebilir. Genellikle de 
öyle olur. Benim bu serüvende 
amacım, geleceğe kalabilmek, iz 
bırakabilmek. Bunca ustalıklar 
dünyasında geleceğe kalmak 
ve iz bırakmak kolay değil. Ben 
sadece bunun çabasını veriyo-
rum. Yaşamımla hem iyi bir 
insan olarak anılmak, hem de 
yaptıklarımda iyi olabilmek. Bu 
yolculukta, yazarlık serüveninde 
bunu başarabilirsem, ne mutlu 
bana… 

Çok uzun yıllardır bir roman 
kaleme almak istiyorum. Hika-

yesi, kurgusu, notları, karak-
terler hazır; bir köşede sabırla 
durup yıllardır beni bekliyorlar. 

� Doğası, tarihi ve kent kim-
liğiyle İzmir'in, sanat yaşamını-
za olan etkileri nelerdir?

İzmir benim hiç bitmeyen 
aşkım. Ben çocukluğumdan bu 
yana bu aşk ile yaşadım. Bu aşk 
ile büyüdüm. İzmir beni hiç 
bırakmadı. Bir dönem İstan-
bul’a gittim, sonra yine şehrime 
döndüm. Bir dönem gazetecilik 
görevim nedeniyle Antalya’ya 
gittim, sonra yine İzmir. Hep 
İzmir’den beslendim, şiirim-
de ve yazdıklarımda İzmir’in 
büyük izleri var. İzmir tarihsel 
mirasının şemsiyesi altında, çok 
özel, çok büyük, muhteşem bir 
şiir-şehir. Hala hikayeleri yazıl-
mayı bekleyen büyük bir şehir. 

Bir yazarın böyle bir şehirden 
etkilenmemesi olası değil.   

� Kitaplarınıza en çok ka-
dınlardan mı, yoksa erkeklerden 
mi geri bildirimler alıyorsunuz?

Hem kadınlardan, hem de 
erkeklerden geri bildirim alı-
yorum. Şiir serüvenimde sayısı 
sınırlı da olsa, beni yıllardır sabır 
ile takip eden sevgili okurlarım 
var. 

Şiirlerim henüz geniş kitle-
lere ulaşmış değil. Bu nedenle 
yeni baskılarını çok önemsiyo-
rum. Ayrıca baskıya hazır olan, 
modern bir destan özelliğindeki 
şiir kitabımın, çok geniş kitlele-
re ulaşabilecek iddia taşıdığını 
biliyor ve hissediyorum. Bunun 
için sabırla bekliyorum. 

“BİR HAKİKAT ARAYICISI 
KONUMUNDAYIM”
“BİR HAKİKAT ARAYICISI 

Yeni kitabı “Tan-
rının yaşam 

kılavuzu”nu oku-
yucuyla buluştu-
ran Ünal Ersözlü, 

satırlarına bu 
kez; kader, kuan-
tum, tevafuk gibi 

kavramları taşıdı.

tiklerim, sezgilerim, bilgilerim, 
aklımla bütünleşerek, gösterdi-
ğim mütevazı, yalın bir derin-
leşme çabası. Sonuçta insan hep 
gerçek kendine 
kavuşma 
çabasın-
da. Ben 
hep bu 
arayışın 
peşinde 
bir 

Ama bu kitapta çok sayıda dü-
şünürün gözünden ve tasavvuf 
penceresinden de ‘kader’ kav-
ramına baktım. Örneğin ‘teva-
fuk ve kuantum’ sözcüklerinin 
perde gerisindeki anlamlarının 
ortaklığını işaret edip, bizleri 
bu yaşamda gölgemiz gibi takip 
eden ‘kaderimizle ilişkimizi’ ye-
niden kurgulamanın yolları üze-
rinde durdum.  Ayrıca Tanrı’nın 
Yaşam Kılavuzu, adlı kitabım-
da, algılayabildiğim kadarıyla 

kutsal olanın bize sunduğu 
olanakları da anlatmayı he-

Merhaba sevgili okurla-
rımız;

Biz kadınlar artık uzun 
yaşamın ilk şartının sağlık-
lı beslenmeden geçtiğini 
biliyoruz. Yaşamın bir 
parçası olarak yaşlanmak 
kaçınılmaz olsa da bu 
sürecin hızını yavaşlatmak, 
etkilerini azaltmak, daha 
genç bir cilde sahip olmak, 
kısaca yaşlanmaya meydan 
okumak ne kadar sağlıklı 
beslendiğimizle birebir 
ilişkili.

Bilimsel çalışmalar 
bizlere tükettiğimiz doğal 
katkısız taze ve doğru 
besinlerin içeriden dışarıya 
yaşlanma sürecini frenle-
diğini daha genç ve güzel 
görünmenin sırrı olduğunu 
kanıtladı. Gelin daha genç 
ve sağlıklı kalabilmek için 
beslenmenizde nelere özen 
göstermeniz gerektiğine 
şöyle bir bakalım.

Yaşınız ilerlediği halde 
hem genç hem güzel 
görünmek istiyorsanız 
önceliğiniz cildiniz ve 
saçlarınız olmalı. Onlara 
dışarıdan yapacağınız her 
türlü dokunuş ve kozmetik 
destekten daha önemlisi 
içeriden yeterli ve dengeli 
beslemektir.

Saç ve ciltte en üst 
seviyede bakım için ön-
celiğiniz antioksidan ve c 
vitamininden zengin sebze 
ve meyvelere ağırlık ver-
mek olmalı. Tüketilen yeşil 
lifli bitkiler, sarı, turuncu, 

mor renkli meyveler daha 
sağlıklı, güçlü ve ışıltılı cilt 
ve saç için temel ihtiyaçtır.

Esansiyel yağ asitleri-
den zengin kuruyemişler, 
zeytinyağı, balık ve yumur-
ta, saçların dökülmesi ve 
kırılmasını engellerken cil-
de sağlamlık verip kırışık 
oluşumunu geciktirecektir.

Bitkisel desteklerden 
yeşilçay ıhlamur ısırganotu 
ve çörekotu tüm serbest 
radikal hasarlarına ve stre-
sin vereceği zararlara karşı 
hem şaclarınızı hem de cil-
dinizi koruyacaktır. Ayrıca 
en önemli destekçimiz su 
asla unutulmamalı.

Sağlıklı saçlar ışıltılı 
cilt için 
sakın-
manız 
gereken-
ler tüm 
abur 
cubur ve 
sana-
yi tipi 
paketli 
ürünler

� şeker
� aşırı 

tuz
� alkol
� sigara
� stres
� hareketsiz 

yaşam
� uykusuzluk

Saç ve cilt dostu 
besinler
� alkali su

� sirke
� kemik 

suyu
� peynir 

altı suyu
� avokado
� üzüm çekirdeği
� elma
� badem ceviz
� somon, sardalya
� yumurta
� hindistan cevizi ve 

yağı
� chia -karabuğday
� zeytinyağı
� yeşil çay, ısırgan yap-

rağı çayı
� sarımsak

Cilt için sirke toniği
� 1 subardağı beş da-

kika demlenmiş ıhlamur 
çayı içine 4 corba kaşı-

ğı sirke 1 tatlı kaşığı 
çöekotu yağını 

karıştırın buz kalıbında 
dondurun her sabah bır 
tane buz kübünü tüm 
yüzünüze eriyene kadar 
uygulayın. Cildiniz sağlık 
ve ışıltıyı anında kazana-
caktır.

Bu küçük tüyoları uy-
gulamanız sayesinde kısa 
vadede beklediğiniz sonuç-
ları almaya başlayacaksı-
nız, uzun vadede hem daha 
sağlıklı ve formda hem de 
daha genç bir görünüşe 
yatırım yapmış ve harika 
hissediyor olacaksınız. 
Bedeninize ve cildinize 
iyi bakın. 8 Mart Kadınlar 
Günümüz kutlu olsun.

KADININ GÜZELLİĞİ 
CİLDİ VE SAÇLARIDIR

diğini daha genç ve güzel 
görünmenin sırrı olduğunu 
kanıtladı. Gelin daha genç 
ve sağlıklı kalabilmek için 
beslenmenizde nelere özen 
göstermeniz gerektiğine 

Yaşınız ilerlediği halde 
hem genç hem güzel 
görünmek istiyorsanız 
önceliğiniz cildiniz ve 
saçlarınız olmalı. Onlara 
dışarıdan yapacağınız her 
türlü dokunuş ve kozmetik 
destekten daha önemlisi 
içeriden yeterli ve dengeli 

Saç ve ciltte en üst 
seviyede bakım için ön-
celiğiniz antioksidan ve c 
vitamininden zengin sebze 
ve meyvelere ağırlık ver-
mek olmalı. Tüketilen yeşil 
lifli bitkiler, sarı, turuncu, 

cilt için 
sakın-
manız 
gereken-
ler tüm 
abur 
cubur ve 
sana-
yi tipi 
paketli 
ürünler

� şeker
� aşırı 

tuz
� alkol
� sigara
� stres
� hareketsiz 

yaşam
� uykusuzluk

Saç ve cilt dostu 
besinler
� alkali su

� 1 subardağı beş da-
kika demlenmiş ıhlamur 
çayı içine 4 corba kaşı-

ğı sirke 1 tatlı kaşığı 
çöekotu yağını 

hissediyor olacaksınız. 
Bedeninize ve cildinize 
iyi bakın. 8 Mart Kadınlar 
Günümüz kutlu olsun.

CİLDİ VE SAÇLARIDIR
BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Ünal 
Ersözlü
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