
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

YAZA girerken 
sağlıklı bir şekilde 
kilo vererek, fit bir 
görünüme kavuş-
mak istiyorsa-
nız, oku-
yacağınız 
öneriler tam 
size göre... 
11’DE 

CHP Narlıdere Belediye Başkan 
Adayı Ali Engin, ilçede yapacağı çalış-
malarla, Narlıdere ekonomisini ikiye 
katlayacağını söyledi. 4’TE 

AK Parti Bayraklı Adayı Ali Aslan, 
Özkanlar Pazarı için hem yer gösterdi, 
hem de projesini açıklayarak, sorunu 
çözeceğini söyledi 9’DA 

2015 yılında yerel yönetim, kamu ve akademik camianın or-
tak çalışmasıyla İzmir’de kalamar sayısının artmasına yö-

nelik başlatılan çalışmalar, yüzleri güldürüyor. Proje 
hem ekosistemimiz için, hem de ekonomi-

miz için olumlu sonuçlar doğuruyor. 
ADİFE TERYAKİ 9’DA 

CHP İzmir Büyükşehir 
Adayı Tunç Soyer, İstanbul 
ve Ankara’daki tanzim satış-
larının aksine İzmir’de farklı 
bir model uygulayacağını 
söyledi. Soyer’in projesine 

göre İzmir’de üretim koo-
peratif-
lerden, 
satış es-
naftan 
olacak. 

CHP Bornova Belediye Başkan 
Adayı Mustafa İduğ, göreve gelmesi 
durumunda önceliğinin kadınlar ve 
gençler olduğunu söyledi 2’DE 

İÇ giyimde moda tasa-
rımcıları yeni tasarım-
lar üretebilmek adına 
yoğun mesai harcar-
ken, bu yılın öne çı-
kan modellerindeyse 
dantel detaylarının 
ağırlıkta olması 
büyük dikkat çeki-
yor. İşte bu yazın 
modası 2’DE
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SECIMIN KADERINI 
ILCELER BELIRLEYECEK

İzmir’de En Az Büyükşehir Kadar İlçelerin Tercihleri de Kritik Rol Oynuyor!

ILCELER BELIRLEYECEKILCELER BELIRLEYECEK
Türkiye, yerel yöneticileri belirlemek için sandığa giderken, 
İzmir’de de bu yıl özellikle ilçeler bazında büyük bir heye-

can yaşanıyor. Bazı ilçelerde seçim, tam tabiriyle ortada!
MİLLET Mİ CUMHUR MU?
BU seçimde partilerin sandığa 
ittifaklarla gitmesi, sandığın den-
gesine de farklı dinamikler getirdi. 
Buna ilaveten meclis üyesi adayla-
rının dahi Ankara’dan belirlenmek 
istemesiyle birlikte, sahadaki denk-
lem iyice karışmışa benziyor. Tüm 
olumsuzluklara rağmen partilerin 
iddialı çıkışları dikkat çekiyor.  

SEÇMEN KARAR VERECEK
CHP İl Başkanı Deniz Yücel son söz 
olarak “30’da 30” derken, AK Parti 
İzmir Adayı Nihat Zeybekci ise, 
rakiplerinin 15 ilçe bile alamaya-
cağını iddia etti. Her halükarda hem 
metropolde, hem de turistik ilçelerde 
her iki ittifak ve seçime katılacak par-
tiler için sürpriz sonuçlar doğabilir. 
BURAK CİLASUN SAYFA 7’DE

İZMİRLİ SEÇMENİN DUYGULARI...
BANA öyle geliyor ki, İzmirliler sandığa gi-
derken karmaşık hissiyatların içinde 
duyguları ve mantığı arasında karar 
vermeye çalışacak. Her parti için 
söylüyorum,  oy kabinine girerken 
aklında sabit bir fikir olan seçmenin 
bile, kabinde karar değiştirebi-
leceği bir seçim yaşayacağız.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

İZMİR, yerel 
seçime ilerlerken, 
partiler de sandık 
güvenliğine dair 
hazırlıklarını 
tamamladı. 6’DA

SANDIK
HAZIRLIKLARI
TAMAM!

Kurtuluşun reçetesi
kooperatifleşme mi?
TÜRK tarımında uzun yıllardır yaşanan krizler 
karşısında, son dönemde İzmir’de etkisini  her 
geçen gün arttıran kooperatif ve belediye iş 
birliği, hem üreticiyi, hem de tüketiciyi mem-
nun ediyor. Cansu Temir Aksu 8’DE

Barışı öğrenmek...
SON yıllarda medyada 
sıklıkla çocuğun bir eşyay-
mışçasına haczedilmesi 
konuşuluyor. Ya sonrası?
Zuhal Koçkar 11’de

İÇ GİYİMDE
DANTEL
RÜZGARI

Kilo verdiren
MUHTEŞEM

ÜÇLÜ
 girerken 

sağlıklı bir şekilde 
kilo vererek, fit bir 
görünüme kavuş-
mak istiyorsa-
nız, oku-
yacağınız 
öneriler tam 
size göre... 

ÜÇLÜ

Izmir’de kalamar bereketi

“NARLIDERE
EKONOMİSİ 2’YE
KATLANACAK”

AK PARTİLİ ASLAN
PAZARCILARA
MÜJDEYİ VERDİ

“ÖNCELİĞİM
KADINLAR VE
GENÇLER”

PAZARCILARAPAZARCILARA
MÜJDEYİ VERDİMÜJDEYİ VERDİ

2015 yılında yerel yönetim, kamu ve akademik camianın or-
tak çalışmasıyla İzmir’de kalamar sayısının artmasına yö-

nelik başlatılan çalışmalar, yüzleri güldürüyor. Proje 
hem ekosistemimiz için, hem de ekonomi-

miz için olumlu sonuçlar doğuruyor. 
ADİFE TERYAKİ 9’DA

Izmir’de kalamar bereketi
Deniz canlılarının çoğalmasına yönelik İzmir’de 
yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. 

Gümüldür’de Ege Üniversitesi, Tarım Bakanlığı ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kalamar varlığını 

arttırma projesi başarıyla ilerliyor.

Her esnaf bir Tanzim 
Satış Merkezi olacak

CHP İzmir Büyükşehir 
Adayı Tunç Soyer, İstanbul 
ve Ankara’daki tanzim satış-
larının aksine İzmir’de farklı 
bir model uygulayacağını 
söyledi. Soyer’in projesine 

göre İzmir’de üretim koo-

Satış Merkezi olacakSatış Merkezi olacak

DEVLET Ti-
yatrosu Müdürü 
Levent Ulukut 
dikkat çekici bir 
çıkış yaptı. 11’DE 

ULUKUT, TİYATRO KURSLARI 
İÇİN VELİLERİ UYARDI!

HAMDİ 
TÜRKMEN 

7’DE 
Tunç Soyer
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Dış giyim unsuru kadar ön 
planda olmasa da seksi ve 
güzel hissetmek isteyen 

kadınlar için önemli olan bir moda 
alanı daha var. O da iç giyim trend-

leri…  Bu yazın iç giyim modasında 
neler var, neler yok öğrenmek 
isterseniz, işte karşınızda;

Vazgeçilmez dantel
Kadın zarafetini en güzel 

gösteren dokulardan, 
kumaşlardan biri 

hiç şüphesiz 
dantellerdir. Son 

sezonların en 
beğenilen iç 
çamaşırı 
konseptlerin-
de danteller 

ön planda 
yer alıyor. 

Kadınlara 
dişilik 

kazan-
dıran 
ve 
çok 
tercih 

edi-
len dantel iç 

giyim ürün-
leri, siyah, 
lacivert ve 
bordo renk 
seçenekle-
riyle daha 
da cezbe-
dici hale 
geliyor.

Hem iç, hem dış giyim 
olan seksi bodysuit’ler

Tek parça giyinmenin rahatlığının 
yanında inanılmaz seksi bir görüntü 
de sağlayan bodysuit’ler son yılların 
yükselen trendleri arasında. Farklı 
bir görüntü elde etmek isteyen tüm 
kadınlar bu bodysuit’lere yönelmiş 
durumda. Tabii bunu fark eden 
markalar da bu modelleri başköşeye 
koyup farklı stiller sunmaya başladı. 
Kısaca ortam şenlendi. Şık davetlerde 
hatta sokak stilinde bile kullanılan 
bu parçalar adeta kadınların seksi ve 
güçlü duruşunun altını çiziyor. 

Kadife etkisi
Kadife birkaç sezondur hayatımı-

zın her yerine sızmayı başardı. 2019 
için kadifenin bir sürpriz olmayacağı-
nı hatırlatalım. Özellikle de peluş de-
taylı kadife, önümüzdeki yıl için yük-
selişte olan parçalardan. Romantik bir 
görüntüden yumuşacık bir dokunuşa, 
bir iç çamaşırından beklenecek her 
şeyi bize veren kadife iç çamaşırları 
en göz alıcı trendler arasında. Özellik-
le kombinezonlar yıkılıyor.
Vahşi desenler

Bu sene vahşi desenler dış giyim-
de olduğu gibi iç giyimde de egemen-
liğini ilan ediyor. Yani içimiz dışımız 
vahşi desenlere bürünüyor. Hatta dış 
giyimde leopar desenini iddialı bu-
lanlar, iç çamaşırında rahat rahat bu 
desenin seksiliğini kullanabilir. 

Bantlı sütyen ve külotlar
2019 iç çamaşırı modasının en sek-

si trendi belli oldu; dekolteli sütyen 

ve külotlar... Kimi zaman pencereleri 
olan, kimi zaman ise tamamen ipten 
bu iç çamaşırları bir anda en popüler 
alışveriş markalarının koleksiyonla-
rına girdi. Tabii bu trend her kadını 
tatmin etmeyebilir. Bantlı görüntü çok 
seksi ve estetik olabilir ama göğüsleri 
desteklememesi ve rahat olma-
dıkları için çok kullanılışlı 
olmayabilir. Ancak  iddialı 
detayları seven kadınların 
yatak odalarına heyecan 
katacak, bizden söyle-
mesi.
Rahatlığından 
ödün 
vermeyenlere...

İç çamaşırı her zaman 
seksi olmak zorunda değil. 

Elbette ki rahatlığına düşkün olan 
kadınlar için de trendler mevcut. 

Sporcu sütyeni 
Sporcu sütyenlerini yalnızca spor 

yapan kadınların giydiğini düşünü-
yorsanız büyük bir 

yanılgı içinde-
siniz. Artık 

günlük spor 
kıyafetleri-

nizin içine 
tercih ede-
ceğiniz 
sporcu 
sütyeni, 
rahat ede-

bileceğinizi 
bir trend 

haline geldi.

DÜNYAMIZ
GICIKLAYACAK 
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İDUĞ'UN ROTASI GENÇLER VE KADINLAR
Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa İduğ, CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Bahara 

Merhaba Şenliği'ne katıldı. Gamze Matracı'nın Balkan ezgilerini seslendirdiği konser renkli görüntülere sahne oldu.

31 mart yerel seçimlerine sayılı 
gün kala çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden başkan 

adayı İduğ, Çamdibi Kapalı Pazary-
eri Sosyal Tesisleri'nde genç sanatçı 
Gamze Matracı'nın konserine eşi ve 
çocuklarıyla katıldı. CHP Bornova 
İlçe Başkanı Asım Güven, İYİ Parti 
Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, 
CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı 
Zeynep Atmaca ve CHP Borno-
va Gençlik Kolları Başkanı Sadık 
Yıldız'ın da bulunduğu konserde 
halaylar çekildi, türküler söylendi.

'Sanatın kenti' dediği Bornova'da 
çeşitli sanatsal faaliyetlere katılmaya 
ve bu organizasyonları destekleme-
ye devam edeceğini belirten İduğ, 
kendi seçim şarkılarının yaratılması 
sürecinde de aktif olarak rol aldığını 
söyleyerek: "Bizim şarkımızda genç-
lik var, çocuklar var, kadınlar var, 
insana değer var. Önümüzdeki 5 yıl, 
bizim rotamız, pusulamız kadınlar 
ve gençler olacak" dedi.

İzmir’de 
işsizlik 
oranının 

yüzde 16 
olduğunu 
vurgulayan 
İduğ, göreve 
geldiklerinde 
istihdam 
yaratıcı proje 
ve uygulama-
larla ilçenin 
refahının 
artması için 
çalışacağını 
söyledi. 
Kadınların 
ekonomik 
özgürlüğünü 
kazanıp, 
kendi ayak-
ları üzerinde 
durabilmesi 
gerektiğini ifade eden 
İduğ, "Kırsalda yaşayan 
üretici kadınları, üretim ve 
satış pazarlama faali-
yetleriyle de destekleye-
ceğiz. Göreve gelir gelmez 
ilk işimiz, Bornova’nın tüm 
köylerinde yaşayan üretici 
kadınlara 10 bin adet yu-
murta tavuğu dağıtarak, 
üretimi destekleyeceğiz. 
Kadın üretici kooperatifl eri 
ile satış pazarlama desteği 
vereceğiz. Bölgedeki resto-
ranlara da süt, yumurta, 

yoğurt başta olmak üzere 
ihtiyaçlarını bu kooperat-
ifl erden karşılamaları için 
teşvik edeceğiz" dedi.

Toplumu kadınların 
değiştireceğini, geliştirece-
ğini belirten İduğ, göreve 
geldiklerinde yaşamın tüm 
alanlarındaki kadınların 
mücadelesine, girişimle-
rine destek vereceklerini 
belirtti. İduğ: "Bornova’da 
en iyi 'Kadın Dostu Kent' 
uygulama örneklerini ve-
receğiz. Kadın dayanışma 
merkezlerinden, koope-

ratiflere, çeşitli kurs ve 
programlara kadar farklı 
alanlarda hayata geçirece-
ğimiz projelerimizle daima 
sizlerin yanında olacağız. 
Çalışan, üreten kadınları 
destekleyerek, el emeği 
ürünlerinin en iyi şekilde 
değerlendirilmesini sağ-
layacak projelerde, pozitif 
ayrımcılık ilkesiyle hareket 
edeceğiz. Toplumsal ya-
şamda kadınların eğitim, 
sosyo - ekonomik yönleri-
nin güçlenmesi önceliğimiz 
olacak." dedi.

ÜRETİCİ KADINLARA 
10 BİN TAVUK MÜJDESİ

Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Belediye Başkan 
Adayı Dr. Mustafa İduğ, Yakaköy ve Çiçekliköy baş-
ta olmak üzere kırsalda yaşayan kadınlara yönelik 

tavuk yetiştiriciliği projesinin müjdesini verdi.

KARİYER MERKEZİ SÖZÜ
Cumhuriyet Halk 

Partisi Bornova 
Belediye Başkan 
Adayı Dr. 
Mustafa İduğ, 
ilçenin eko-
nomik kal-
kınmasına 
ve istihda-
mın artma-
sına yönelik 
projeleri hayata 
geçireceklerini 
söyledi. İş insanı 
İduğ,  "Kariyer Merkezi 
projemizle, özel sektör ve kamu 
işbirliğini gerçekleştirerek, 
istihdama katkıda bulunacağız" 
dedi.

 Mahalle gezilerinde genç-
lerle sohbet eden ve sıkıntıla-
rını dinleyen İduğ, gençlerin 
yakındığı önemli konulardan 
birinin de işsizlik olduğunu 
belirtti. İş insanı olduğuna ve 
iş dünyasının içinden geldiğine 
vurgu yapan İduğ, "Yatırım ve 

istihdamda nitelikli, 
donanımlı insan 

gücünün önemi 
büyük. İş ara-
yanlarla özel 
sektör ara-
sında köprü 
olacak bir 
Kariyer 
Merkezi pro-

jesini hayata 
geçireceğiz. 

Gençlere mesleki 
eğitim ve donanım 

kazandıracak destek 
program ve projelerde ise sivil 
toplum örgütleri, iş dünyası ve 
İZKA ile işbirliğini gerçekleşti-
rerek, katkı koyacağız. 3. Sanayi 
Sitesi’ndeki AR-GE Merkezi’ni 
de bu işbirliği içerisine dahil 
ederek, istihdam yaratılmasına 
çok önemli bir katkı sağlayaca-
ğız. Çünkü, vatandaşlarımızın 
her sorununa çözüm üretmek, 
ihtiyaçlarına cevap vermek anla-
yışıyla yola çıktık" dedi.
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“CİDDİ RAHATSIZ 
BİR KESİM VAR”

■ İYİ Parti’deki sıkıntılar sandığa yansır mı?

İYİ Parti açısından baktığımızda, partinin 

küskün kesimi çok kalabalık. Özellikle de Ülkücü 

kesimin içinde... Partilerinin dümen suyu partisi 

haline gelmesini sindiremeyip ayrılanlar var. 

Çünkü iki seçimdir ittifak içinde sandığa gitmek-

ten ciddi rahatsız olan bir kesim var.

İZMİR SEÇMENİ KARMAŞIK 
DUYGULAR İÇİNDE

İŞİMİZ HİZMET OLACAK

BİRLİKTE

Kenti yenileyeceğiz. Tarihi ortaya çıkaracağız. Tema parkları yapacağız. Yeşili arttıracağız. 
Pazaryerlerini modernleştireceğiz, üretici pazarları oluşturacağız. Modern çöp toplama
sistemi kuracağız. Her mahallemize dokunacağız. Kültür, sanat ve sporda örnek olacağız. 
Festivaller düzenleyeceğiz. Gencimize, öğrencimize, emeklimize, yaşlımıza ve 
kadınlarımıza sahip çıkacağız. Sokak hayvanlarımızı koruyacağız. Engellilerimiz için 
merkez yapacağız. İyi günde kötü günde vatandaşımızın yanında olacağız. 
Hesap vereceğiz, dinleyeceğiz, ulaşılacağız. 

■ İzmir seçmeni nasıl bir seçime 
gidiyor?

Bu seçimde o alıştığımız seçim at-
mosferini yaşayamadık. Tabii afi ş sayısı 
azaldı, seçim müzikleriyle dolaşan ara-
balar, bayraklar azaldı. Meydan mitingleri 
dışında o sandık havasını çok görmedik. 
Bununla birlikte adaylar için İzmir'de çok 
ağır ve yıpratıcı süreçler geçirmedik. Bu 
iyiydi fakat İzmir seçmeni çok karmaşık 
duygular içinde. Bana göre seçmen, duy-
gularıyla mantığı arasında gidip geliyor. 
Oy kabinine girip aklında CHP varken 
AK Parti'ye, AK Parti varken CHP'ye oy 

veren bir seçmen bile olabilir. Büyükşehir 
hakkında fi kir yürütmek yine de biraz 
daha kolay olsa da ilçelerde yaşanacakları 
dikkatle izlemek lazım. Örneğin metro-
pol ilçelerde CHP kayıp yaşarsa, turistik 
ilçeler kaybedilirse, CHP'nin kayıp ilçe 
sayısı artarsa sorumlusu kim olacak? 
Geçen defa suç Kocaoğlu'na yüklendi. Bu 
kez sorumlu kim olacak? 

■ CHP'yi ve CHP seçmenini nasıl 
görüyorsunuz?

CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de 
yaptığı seçimleri sindiremeyen, bunu 
saygısızlık olarak gören çok büyük bir 

kitle var. Yine de bu seçmen "Biz oy 
vermezsek karşı tarafa yarayacak" diye 
de düşünebiliyor. 31 Mart günü duygu-
larıyla hareket edip, sandıkta eli git-
meden oy verecek bir seçmen profi li de 
var, mantığıyla düşünüp maruz kaldığı 
muameleyi hak etmediğine kanaat ge-
tirerek CHP'ye oy vermeyecek olanlar da 
var. Bir gün bile CHP için elini taşın altına 
sokmamış insanların belediye meclis 
üyesi adayı yapılması rahatsızlık yarattı. 
Bence Kılıçdaroğlu ve Tuncay Özkan, 
1 Nisan sonrasının delege hesaplarını 
yaparak liste oluşturdu.

“AK 
PARTİ'Yİ 

İZMİR DIŞI 
FAKTÖRLER 

ZORA 
SOKTU”

■ AK Parti, süreci sağlıklı geçirebildi mi?
AK Parti ise sandık sürecinde önce Tunç Soyer'in 

babası üstünden gitme gibi yanlış bir strateji izledi. 
Bu strateji yanlış bir stratejiydi ve ben de bunu sık sık 
dile getirdim. Çünkü kimse ebeveyniyle, çocuklarıyla 
yargılanamaz, suçlanamaz. Geçmiş hataların be- 
deli, çocuğa ödetilemez. Reşit bir çocuğun hatası da 
aileye mal edilemez. Daha sonra AK Parti, stratejisini 
değiştirdi ama bu kez de Ankara ve İstanbul'da 
AK Parti'nin söylemleri İzmir'i de etkiledi ve CHP 
seçmeninin safl arını sıklaştırdılar. Özellikle Mansur 
Yavaş'a yapılan muamele, İzmir'i de etkiledi. AK 
Parti'nin üst perdeden "seçilse bile cezalandırılır" 
şeklindeki söylemi tepkiye yol açtı. AK Parti İzmir'de 
Nihat Zeybekci'den dolayı farklı bir oy alabilirdi. 

“KÜÇÜK 
İLÇELERDE 

SONUÇLARA 
DİKKAT”

Bir de küçük ilçelerde 
partiden çok, adaya 
oy verecek bir seçmen 
profi li var. Çeşme, Foça, 
Seferihisar, Karaburun 
gibi ilçeler bunlar. 
Aday öne çıkıyor ve 
adayın geçmişi, ilçedeki 
ilişkileri seçmenin ter-
cihini etkiliyor. İzmir'de 
şaşırtan sonuçlar çıkarsa 
kimse şaşırmasın.

■ Kocaoğlu dönemi sona ererken neler söylemek 
istersiniz?

Sayın Kocaoğlu'nun seçim sürecinde önce aday 
olmadığını söylemesi, sonra adaylık açıklaması yap-
ması fi nalini pek iyi yapamayışına neden oldu. Tuncay 
Özkan ve Tunç Soyer'i kırmızı çizgi olarak gördüğünü 
ve istifa edebileceğini söylüyordu. Buna karşın 
CHP Genel Merkezi alay eder gibi Tuncay Özkan'ın 
desteklediği isimleri aday yaptı, Kocaoğlu'nun ekibini 
yok etti ve Soyer'i de Büyükşehir adayı yaptı. Aziz 
Bey de gücünü sınamak istedi ve Ankara'da gücünün 
olmadığını gördü. Öyle ya da böyle Aziz Kocaoğlu, 
15 yılda İzmir'e damga vurmuş bir isimdir. Yıllar 
geçse de bu isim silinemez ama Aziz Kocaoğlu'na 
yakışmayan bir fi nal oldu.

“KOCAOĞLU'NUN 
İSMİ İZMİR'DEN 
SİLİNMEZ”
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Cumhuriyet Halk Partisi Narlıdere Belediye Başkan Adayı 
Ali Engin, partisi tarafından adaylığının açıklandığı 
günden itibaren ilçeye yönelik yaptığı projeleri, temasları 

ve çalışmalarıyla Narlıderelilerin büyük takdirini topladı. İlçede 
yaptığı çalışmalarda gün boyunca sivil toplum kuruluşlarıyla, 
vatandaşlarla ve toplumun her kesimiyle kucaklaşan Ali Engin, 
siyaseten de iddiasını ortaya koydu.

"Gecekondusu olmayan 
tek İzmir ilçesi olacağız"

3 yıl içinde Narlıdere Metrosu'nun bitmesiyle birlikte ilçeye 
kentin farklı noktalarından vatandaşların ulaşım kolaylığıyla 
geleceğini ve bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getiren 
Engin, "Bakın benim mega projem barış ve eşitliktir. Neden barış 
ve eşitlik? Çünkü barış, huzur, kardeşlik, adalet gibi kavram-
ların olduğu yerlerde refah vardır. Ekonomi refahı sever. Önce 
refahı arttıracağız. Bunu yaparken çok yönlü olacağız. Sonrasın-
da ilçemizin turistik değerini yükseltecek ve ilçemize gezmeye 
gelen vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlayacağımız, onları 
rahat ettireceğimiz tesisleri belediye imkanları dahilinde ortaya 
koyacağız ki, ilçemiz pastadan pay alsın. Bu süreçleri tamam-
ladığımızda beş yıl içinde belki de gecekondusu olmayan tek 
İzmir ilçesi olup, ekonomimizi de iki katına çıkaracağız." dedi.

"Yüzde 75-80 bandında oy alacağız!"
Adaylığının Narlıdere'de kabul gördüğünün altını çizen En-

gin, "Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızdan teveccüh görüyo-
ruz. Sadece partililerimizden ve İYİ Parti'den değil, AK Partili, 
MHP'li, HDP'li vatandaşlarımızdan da oy alacağıma inanıyo-
rum. Belediye Meclisi için 9 kadın arkadaşımız, bir de engelli 
arkadaşımız aday listemizde yer alıyor. Tüm kesimlerimizi 
kucaklayarak yüzde 75-80 bandında bir oyla seçimi kazanacağı-
mızı düşünüyorum." dedi.

Kadınlara söz üstüne söz!
Kadınlara üretici kooperatifi sözü veren Engin, ekonomiye 

de katılmaları için çocuklarını emanet edebilecekleri bir de kreş 
sözü verdi. Engin, Pir Sultan Abdal Parkı'ndaki kot farkını da 
orayı iki katlı hale getirip alt katında STK'lar için bir alan ve 
engelli merkezi, üstü park olacak şekilde düzenleyeceklerini, 
parktaki çay bahçesinin de yine kurulacak üretici kadın koope-
ratifi tarafından işletileceğini söyledi.

Sanat ve kültürde marka olma vaadi
CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin ayrıca, 

ilçeye yeni bir kültür merkezi kazandırarak klasik müzik kon-
serlerinin, dans ve tiyatro topluluklarının Narlıderelilerle ve 
İzmirlilerle buluşacağı sözünü verdi. Engin, Yukarıköy olarak 
adlandırılan tarihi alanda da gerekli düzenlemelerin yapılma-
sıyla birlikte gastronomiden el sanatlarına kadar Narlıdereliler 
tarafından ortaya konan ürünlerin satılacağı sözünü verdi. 

Kentsel dönüşüme yönelik programda pozitif mesajlar ver-
meyi ihmal etmeyen Engin, "Narlıdere halkıyla aramızda güçlü 
bir güven bağı oluştu. Bu nedenle kentsel dönüşümde yüzde 
yüzlük başarıya ulaşacağız." dedi. 

ALİ ENGİN'DEN NARLIDERE'YE 
EKONOMİYİ KATLAMA SÖZÜ!
CHP Narlıdere Adayı Ali Engin, 

Narlıderelilere 3 yıl içinde kültür 
ve sanat faaliyetlerinde çağ atlama, 

5 yılda da ilçe ekonomisini ikiye 
katlama sözü verdi.

Ali Engin

Seçim çalışmalarını aralıksız 
sürdüren CHP Narlıdere Belediye 
Başkan Adayı Ali Engin, Atatürk 

Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. 
Bölgenin en büyük sorunu olan kent-
sel dönüşüme ilişkin düşüncelerini 
anlatan Başkan Adayı Engin “Kentsel 
dönüşümde halkın dediği olacak. Sizin 
istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayacağım. 
Eğer bir rant oluşacaksa, bunu halk pay-
laşacak” dedi.

İlk şart uzlaşı
Atatürk Mahallesi’nde, vatandaşların 

yoğun ilgisi ile karşılanan CHP Narlı-
dere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, 
kentsel dönüşüm konusunda bugüne 

kadar yapılanlar ve bundan sonra izle-
necek yol hakkında bilgi verdi. Bölgenin 
hali hazırda bir imar planı olmadığını, 
önce planların onaylanması gerektiğini 
belirten Engin, sonrasında uzlaşı görüş-
melerine başlayacaklarını söyledi.

“Rantı halk paylaşacak”
Başkan Adayı Engin “Kentsel dö-

nüşümde vatandaşın dediği olacak. En 
iyisini biz biliriz düşüncesinde olsaydık 
buraya gelmezdik. 

Belediye müteahhit değildir, kar bek-
lemez. Eğer ortada bir rant olacaksa, o 
rantı 50 yıldır burada oturan halk payla-
şacak. İnşaat maliyeti dışında her kuruş 
sizindir. Bize güvenin” diye konuştu.

Yerel seçim çalışma-
larını aralıksız 
sürdüren CHP Narlı-

dere Belediye Başkan Adayı 
Ali Engin, ilçenin merkez-
inde bulunan Ahmet Pirişti-
na Demokrasi Meydanı’nda 
bulunan tesisi, yeni kuru-
lacak Kadın Kooperatifi ’ne 
tahsis edeceklerini söyledi. 
Başkan Adayı Engin “Kadın-
larımız o tesisi işleterek 
hem üretim yapacak, hem ev 
ekonomisine katkıda bulun-
acak” dedi.

Tesis müjdesi
CHP’nin Narlıdere 

Belediye Başkan Adayı Ali 
Engin, yerel seçimler arife-
sinde ilçedeki kadınlara bir 

müjde daha 
verdi. Daha 
önce; gö-
reve gelir 
gelmez 
Kadın 
Koope-
ratifi 
kurarak 
onlarca 
kadına 
istihdam 
yarata-
caklarını 
açıklayan 
Engin, ilçe 
merkezinde-
ki Ahmet Piriştina 
Demokrasi Meydanı’nda 
bulunan tesisi de kadınlara 
tahsis edeceklerinin sözünü 

verdi. Kadın Kooperatifine 
üye kadınlar tesisi kafe ve 
çay ocağı olarak işletecek. 

Meydana kurulacak hedi-
yelik eşya satış noktaları da 
Narlıdereli kadınlara gelir 
sağlayacak. Kooperatif ve 
sosyal tesis sayesinde ka-
dınların el emekleri kazanca 
dönüşecek.

İstihdam imkanı
CHP Narlıdere Belediye 

Başkan Adayı Ali Engin 
“Yeni dönemde, Narlıdere’de 
en çok kadın konuşulacak. 
Kuracağımız Kadın Koope-
ratifi ile kadınlarımızın el 
emeğini kazanca dönüştü-
receğiz ve istihdam sağlaya-
cağız. 

Demokrasi Meydanı’nda-
ki tesisi kooperatife devre-
deceğiz.” dedi.

“NARLIDERE'DE YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ”

Yerel seçim çalışmalarını 
sürdüren Narlıdere Beledi-
ye Başkan Adayı Ali Engin, 

2. İnönü Mahallesi’nde bulunan 
Yaşar Kemal Sosyal Tesisleri 
içinde anaokulu, nikah salonu ve 
meslek edindirme kursları için 
özel eğitim salonları oluşturacak-
larının müjdesini verdi. Engin 
“Narlıdere’de yeni bir hikaye 
yazacağız. Başrolde kadınlar, 
çocuklar, engelliler olacak” dedi.

CHP Narlıdere Belediye 
Başkan Adayı Ali Engin, yerel 
seçimlerin ardından, 2. İnönü Ma-
hallesi’nde bulunan belediyeye ait 
Yaşar Kemal Sosyal Tesisleri’nin 
daha aktif ve işlevsel kullanılması 
için proje üreteceklerini söyledi.

Çok amaçlı tesis 
yüzleri güldürecek

Tesislerdeki restoran ve 
kafeteryaların istenilen düzeyde 
kullanılamadığını ve kazanca 
ulaşmadığını belirten Engin “Ya-
şar Kemal Tesisleri, güzel düşü-
nülmüş, kaliteli bir proje ancak 
arzu edildiği gibi işlevsel hale 
getirilememiş. Ne yazık ki resto-
ran ve kafeden faydalanan yurttaş 
sayısı çok az. Göreve geldiğimizde 
o tesisi anaokuluna ve iş garantili 
meslek edindirme kurslarının 
yapıldığı eğitim merkezine dönüş-
türeceğiz. Ayrıca yeni ve modern 
bir nikah salonu oluşturacağız. Ön 
kısmındaki yeşil alanda kafeterya-

larımız, parkımız, piknik alanımız 
olacak. Tesis içinde ayrıca ‘Bele-
diye Hizmet Birimi’ de oluştu-
racağız. Bu birim tüm bölgenin 
sorunlarını toplayacak ve gerekli 
yerlere iletip çözüm sağlayacak” 
dedi.

Yeni bir hikaye 
yazacağız

Narlıdere’yi 24 saat yaşayan 
bir ilçe yapacaklarının altını çizen 
Engin “Narlıdere için yeni bir hi-
kaye yazacağız. Başrolde kadınlar, 
çocuklar, engelliler, emekliler ve 
cıvıl cıvıl sokaklar olacak. Sanat, 
spor, deniz olacak. Bu hikayeyi 
birlikte yazacağız” dedi.

KENTSEL 
DÖNÜŞÜMDE 

HALKIN 
DEDİĞİ 

OLACAK

DEMOKRASİ MEYDANI KADINLARIN OLACAK!
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Heyecanlı ve yer 
yer gerginliklerin 
yaşandığı seçim 

süreci nihayet bu pazar son 
buluyor ve seçmenler sandıkla 
buluşuyor. Seçim sürecinin 
başından bu yana yaşananları 
ve seçim güvenliğini partilerin 
seçim işlerinden sorumlu 
yöneticileri ile konuştuk.

Bu pazar günü, sandıklar 
kurulacak ve seçmenler 5 yıl 
boyunca yaşadıkları şehri 
emanet edecekleri kişileri, 
şehr-i eminlerini seçecekler. 
Zaman zaman tansiyonun 
yükselerek tartışmaların 
yaşandığı İzmir'de de, pazar 
günkü seçim için heyecan hat 
safhaya ulaşmış durumda. 
Uzun süredir çalışmalarını sa-
hada vatandaşlara dokunarak 
geçiren partilerde durum ne, 
çalışmalarını nasıl yürüttüler, 
sandık güvenliği nasıl sağla-
nacak? Ben Haber okuyucuları 
için, partilerin seçim işlerin-
den sorumlu yöneticileri ile 
konuştuk...

O bahar AK Parti 
tarafından olacak

AK Parti SKM 
Başkanı Hüseyin 
Özkan; "Her ne 
kadar diğer par-
tiler bahar olarak 
görüyorlarsa da, 
biz o baharın AK 
Parti tarafından 
olacağını biliyoruz. 
İzmirli hemşerile-
rimize mümkün 
olduğu kadar ulaş-
maya çalıştık kendimizi ifade 
ettik." dedi.

İzmir'de 10 bin 200 san-
dığın olduğunu vurgulayan 
Özkan; "10 bin 200 sandıkta 
yaklaşık 51 bin civarında par-
tili arkadaşımız görev yapa-
cak. Sandıktan çıkan sonuçlar-

da, 3 tane tutanak 
tutuyoruz, sandık 
sonuç tutanağı. 
Bunun üçü de ıslak 
imzalı oluyor." 
dedi.

Yaşanabilecek 
sıkıntılarda yetkili 
kişinin müşahitler 
olduğunu ifade 
eden Özkan, bu-
nun yanı sıra parti 
adına görev yapan 
hukukçuların da 

yaşanabilecek sıkıntılarda 

itiraz edebileceklerini söyledi.

"Pazar gününe 
kilitlendik"

Çok iyi organize oldukları-
nı söyleyen Özkan;"24 Hazi-
ran sonuçları itibariyle hiç ara 
vermeden SKM'mizi kapat-
madan hazırlıklarımızı yaptık. 
Tabii ki eksiklerimiz vardır. Bir 
dahaki seçimde 'şunu da şöyle 
yapsak' diyeceğimiz çalışmla-
rımız olacak ama şuan tama-
men pazar gününe kilitlendik. 
Tek amacımız İzmir'e hizmet 
etmek." dedi.

"En büyük 
kutsalımız..."

Seçim günü 3 temel görev 
olduğunu ifada eden CHP 

SKM Başkanı 
Mehmet Kayhan 
Günal; "Seçim 
günü önceliğimiz 
sandıktaki görev-
liyi oluşturmak, 
ikincisi sandı-
ğa ulaşamayan 
seçmenlerimizi 
sandığa götüemek, 
üçüncü görev ise oy kullanımı 
bittikten sonra sandığa giren 
oyların sağlıklı çıkışını oto-
kontrol sistemi içerisinde de-
netlemek. Yani 3 ana başlıkta 
toplamak mümkün" dedi.

"Bölgesel 
sorumlularımız da 
olacak"

"Sandıktan çıkan oylar, 
önce her ilçede toplanacak." 
diyen Günal; "Ardından bura-
ya gelecek. Her ilçenin sandık 
süresine göre, görev alacak 
kişi sayımız da değişiyor. Her 
sandık çevresinde görevlile-
rimiz olduğu gibi, bölgesel 
sorumlularımız da olacak." 
dedi.

Seçim güvenliğine ilişkin 
konuşan Günal; "Bu kadar çok 
sandığın olduğu yerlerde el-
bette aksaklıklar olabilir. Ama 
bunu art niyetli değerlendir-
mek istemiyoruz. Eksiklik-
lerden, görev tanımlamasının 
yanlış yapılmasından dolayı 
olabilir. Burda da her ilçede 
bir hukuk komisyonumuz var. 
Artı, bölgesel anlamda gezici 
kadrolarımız var." şeklinde 
konuştu.

"Bu oyuna 
İzmir gelmez"

MHP İzmir Medya ve 
Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Serdar Seçgin:

Türkiye 
genelinde seçi-
min gergin bir 
havada geçece-
ği algısı yara-
tılmaya çalışıl-
dığını, ancak 
İzmirlilerin bu 
oyuna gelmeye-
ceğini söyleyen 
Seçgin, seçim 

güvenliğine yö-
nelik parti olarak 
hazırlıklarını şöyle 
anlattı:

"Malum, biz AK 
Parti ile bir ittifak 
yaptık. 25 ilçede 
onların listesinden 
aday oldk, 5 ilçede 
de bizim listemiz-

den. 25 ilçede bizim sandık 
görevlimiz yok yasa gereği. 
Ama biz müşahitlerle o alan-
larda yani okullarda seçimin 
doğru yürümesi için elimiz-
den geleni yapacağız. Her san-
dığın başında bir sorumlumuz 
olacak, sandık görevlimizin 
olmadığı yerde de müşahitle o 
sandığı kontrol edeceğiz. Biz o 
gün tüm kurum-
sal kimliğimizle 
alanda olacağız." 
dedi.

"Bu şehirde 
herkese ulaştm 
demek büyük bir 
yalan olur." diyen 
Seçgin;"Ama 
elimizden geldi-
ğince, gücümüzü 
maksimum dere-
cede kullandık. 
Hukukçulardan oluşan geniş 
kapsamlı bir ekibimiz var. 
O ekibimizle hazır vaziyette 
bulunacağız. Onlarla anında 
müdahale edeceğiz." şeklinde 
konuştu.

"İzmir kararını  verdi"
"İzmirli nasıl oy verece-

ğini biliyor." diyen İYİ Parti 
İzmir İl Sekreteri 
Ramazan Dündar 
Tanrıverdi; "İnsan-
ların kararlarını 
verdikleri kanaa-
tindeyim. Burada 

bir sürp-
rizin olma 
durumu 
da yok. Biz 
30+1 diye 
yola çıktık, 
inşallah bü-
yük çapta 
da gerçek-
leştirece-
ğiz." dedi.

"Herkes emeğine 
sahip çıkmalı"

Seçim güvenliği ile ilgili 
çalışmları hakkında da bilgi 
veren Tanrıverdi; "Oy ve ötesi 
çalışıyor, CHP'nin teşkilatları 
çalışıyor. İYİ Part'nin teşkilat-
ları çalışıyor. Genel Merkezi-
zimizin koordinasyonuda bir 
seçim merkezi oluşturuldu ve 
bu merkezden sandık temsilci-
leriyle genel merkezimiz ileti-
şim halinde olacaklar. Anında 
ıslak imzalı tutanaklar, Genel 
Merkeimizdeki seçim merke-
zine ulaştırılacak. Özellikle 
aday çıkardığımız 5 ilçede 
yoğun bir çalışma yapacağız." 
dedi.

"İmkanlarımız 
kısıtlı"

Seçmene yeteri 
kadar ulaşamadık-
larını ve seçimin 
propaganda imkanları 
noktasında adaletsiz-
liklerle dolu olduğunu 
söyleyen Tanrıverdi; 
"Eksiklerimiz var. Yeni 
bir partiyiz. Teşkilat-
larımız tam olarak 

rayına oturmadı. Birincisi bu. 
İkincisi ise; imkanlarımız kısıtlı. 
Örneğin; bize bayrak gönderin 
diyorlar, gönderemiyoruz. Genel 
Merkez'den gelen bayrakları bir 
şekilde dağıtmaya çalşıyoruz. Ye-
terli imkanımız yok. Üçüncüsüde 
seçim işi, bayrakla da bitmiyor. 
Bilboardlarda önemli. Ama kay-
nak ayıramadık "dedi.
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SANDIK HAZIRLIKLARI TAMAM!
SIRA OYLARI SAYMAKTA...

Seçim 2019 geldi çattı. Zaman zaman tansiyonun 
yükselerek tartışmaların yaşandığı İzmir'de de, 

pazar günkü seçim için heyecan hat safhaya ulaş-
mış durumda. Peki ya partilerde son durum ne?

14.6.2018

Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı
Jak Eskinazi, ekonomi,

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

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

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

“HİZMET
İHRACATI DA
HESABA
EKLENİRSE...”

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

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

“KİRAZ
İHRACATI 4-5
YILINMEYVESİ”

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

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

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

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

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

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

“DİREKT
UÇUŞLARA
İHTİYAÇ VAR”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Hep beraber ifadesini

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

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

� Yerel yönetimleri nasıl
buluyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

olarak bir arada hareket edeceğiz” diye konuştu

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

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

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

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

“FAİZLER DAHA
ÖNCE ARTMALIYDI”

Burak 
Cilasun

Jak 
Eskinazi
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AK�Parti�Genel�Başkan
Yardımcısı�ve�İzmir�Mil-
letvekili�Hamza�Dağ,�kent-

teki�sanayileşme�hamlelerine
yenisinin�ekleneceğini�belirtti,
“Mega�endüstri�bölgesi�istiyo-
ruz�ancak�arazi�bulamıyoruz”
dedi.�

AK�Parti’nin�önemli�isimle-
rinden�Hamza�Dağ,�kente�yeni
yatırım�ve�sanayileşme�müjdesi
verdi.�Çandarlı�Limanı'nın�üst
yapı�ihalesinin�de�tamamlan-
masıyla�birlikte�limanın�arka-
sında�yer�alan�bölgeye�dair
dikkat�çekici�ifadeler�kullanan
Dağ,�“Burada�İzmir,�bölgemiz
ve�ülkemiz�için�büyük�önem�ta-
şıyacak�bir�mega�endüstri�böl-
gesi�kurmak�istiyoruz�ancak
arazi�bulmakta�zorluk�yaşıyo-
ruz”�ifadesini�kullandı.�

Yerli�otomobilin�İzmir'de
yapılmasına�ilişkin�de�fikirle-
rini�dile�getiren�Dağ,�“Yerli�oto-
mobil�elbette�ülkemiz�için�çok

önemli.�İzmir,�gerek�ulaşımı,
gerek�dev�limanları�ve�gerekse
de�teknoloji�altyapısı�ile�bu�gör-
evi�üstlenebilecek�bir�kent.�Sü-
reci�yakından�takip�ediyoruz�ve
rol�çalmıyoruz.�Bununla�bir-
likte�kimsenin�rol�çalmasına�da
izin�vermiyoruz”�dedi.

İYİ�Parti'ye�tepki�
Hamza�Dağ,�İYİ�Parti

Genel�Sekreteri�Aytun�Çıray�ve
İYİ�Parti�Genel�Başkan�Yar-
dımcısı�Müsavat�Dervişoğ-
lu'nun,�“İzmir'de�en�çok�oyu�AK
Parti'den�alacağız”�söylemine
de�tepki�gösterdi.�Dağ,�“Neye
göre�söylediklerini�tabii�ben�bil-
miyorum�ama�şunu�biliyorum;
AK�Parti�olarak�oylarımızı�ar-
tırmak�için�var�gücümüzle�çalı-
şıyoruz.�AK�Parti'den�bir�proje
partiye�oy�gitmesi�zaten�söz�ko-
nusu�değil.�Diğer�partilere�de
bizden�oy�gitmez”�diye�konuştu.�

AK�Parti'nin�göreve�geldiği
günden,�bugüne�kadar�geçen
süreci�değerlendiren�Dağ,�“16
yılda�bu�ülkeyi,�ekonomi,�sağ-
lık,�eğitim,�ulaşım,�sosyal�yapı,
sanayi�hamleleri,�OSB'ler,�alt-
yapı�ve�birçok�alanda�büyüttük.
İktidara�geldiğimizde�22�ban-
kası�batmış�bir�Türkiye�vardı.
Bugün�çok�farklı�şeylerin�konu-
şulduğu,�yatırımın�ve�üretimin
konuşulduğu�bir�Türkiye'ye�gel-
dik”�şeklinde�konuştu.�

Dağ�ayrıca,�Menderes�Bele-
diye�Başkanı�Bülent�Soylu�ve
Büyükşehir�Belediye�Başkanı
Aziz�Kocaoğlu�arasında�yaşa-
nan�polemikte�de�Soylu'yu�sa-
vundu,�“Bülent�Soylu�sonuna
kadar�haklı.�Kazı�çalışmaları
yarım�bırakılıyor�ve�sorumlusu
ilçe�belediyesi�gibi�gösteriliyor.
Aziz�Bey,�yerel�seçim�atmosferi
gibi�bir�ortam�yaratmak�istedi-
ğini�görüyoruz�ama�bu�genel
seçim”�ifadesini�kullandı.�

AK Partili Dağ’dan
‘mega’ müjde! 

Hamza 
Dağ

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

Hüseyin 
Özkan

Mehmet 
Kayhan 
Günal

Dündar 
Tanrıverdi

Serdar 
Seçgin



SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Aylardır partilerin 
aday belirleme 
süreciyle başlayan 

ve propaganda dönemiyle 
devam eden yerel seçim 
heyecanında sona gelindi. 
Liderlerin meydanlarda, 
adayların da Türkiye'nin 
dört bir yanında sokak 
sokak gerçekleştirdikleri 
kampanyaların sonun-
da, sıra artık vatandaşın 
yapacağı tercihe geldi. 
Sandık mücadelesinin 
ülke çapında en dikkatle 
izleneceği illerden biri 
de İzmir. Kentteki seçim 
yarışında 24 Haziran 
sonuçları, ittifak ve ak-
abinde HDP'nin destek 
açıklamasıyla birlikte 
İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı için Tunç 
Soyer avantajlı konum-
da gözükse de, Nihat 
Zeybekci'nin alacağı oy 
oranı da yakından takip 
edilecek. Peki İzmir'de 
seçimi çekişmeli hale 
getiren en önemli faktör 
nedir? Hiç şüphesiz ki 
ilçelerde ortaya çıkacak 
tablo. CHP'nin kale olarak 
gördüğü İzmir'de bir önce-
ki seçimde AK Parti ve 
MHP toplamda 8 belediye 
kazanmış olması kritik bir 
eşik. Geçtiğimiz seçimde 
CHP-DSP geriliminden 
sandık avantajı çıkaran 
AK Parti ve MHP'nin, bu 
ilçelerde ne kadar kök sal-

abildiğini bu seçimde hep 
birlikte göreceğiz. Cumhur 
İttifakı eğer bu ilçelerde 
tutunmayı başarırsa, bir 
sonraki seçimde CHP'nin 
işi bugünkünden bile güç 
hale gelebilir. Tam tersi 
olur da, Millet İttifakı bu 8 
ilçede başarı elde ederse, o 
zaman da Cumhur İttifakı 
açısından psikolojik bir 
yıkım ortaya çıkar. 

Metropolde 
değişim 
yaşanır mı?

İzmir'de nüfus yükü-
nün en yoğun kısmını 
çeken metropol ilçelerin 
bazıları bu seçimde müt-
hiş yarışlara sahne olursa 
kimse şaşırmasın. Cum-
huriyet Halk Partisi'nin 
ve doğal olarak bu seçim 
için söylemek gerekirse 
Millet İttifakı'nın çok güçlü 
olduğu Karşıyaka, Konak, 
Güzelbahçe, Narlıdere gibi 
ilçelere nazaran gözler 
Buca ve Bayraklı gibi 
ilçelere çevrilmiş durumda. 
Kentin en yüksek nüfu-
sunu barındıran Buca'da 
CHP'nin kendi içinde 
yaşadığı sıkıntı, Rumeli 
ve Balkan dernekleri ile 
onların mensuplarının 
partiye tavır alması, AK 
Parti Adayı Mustafa Ars-
lan'ın dinamik çalışmaları, 
Buca'da seçim dengelerini 
ilgi çekici hale getirdi. İsmi 
son dakikada aday olarak 
açıklanan Erhan Kılıç'ın bu 
yarışta diğer CHP'li aday-
lara göre çok daha fazla 

çalışmak zorunda kaldığı 
aşikar. Bununla birlikte 
Bayraklı'da da Ali Aslan ve 
Serdar Sandal arasındaki 
atışmalar, proje lansmanla-
rı, her iki tarafın da seçime 
“kazanacağız” düsturuyla 
asılması, ilçede kıran kıra-
na bir seçim olabileceğine 
yönelik işaret fişeği olarak 
algılanıyor. Öte yandan 
AK Parti'nin seçim süreci-
ne dahi girmeden “kaza-
nacağız” iddiasını ortaya 
koyduğu Karabağlar ise, 
beklenen çekişmeye sahne 
olmayışıyla şaşırtan bir 
tabloya sahip. Karabağlar 
Belediye Başkanı Muhittin 
Selvitopu'nun bir önce-
ki seçime göre daha az 
yorulduğu bir seçim süreci 
yaşanıyor. AK Parti Adayı 
Bilal Doğan'ın, Karabağ-
lar'daki adaylık sürecinde 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi AK Parti Grup 
Başkanvekilliği dönemin-
de gösterdiği performansı 
dahi gösterememiş olma-
sı, AK Parti kulislerinde 
şaşkınlık ve hayal kırıklığı 
yarattı.

Nüfusu az, etkisi 
büyük ilçeler var...

İzmir'de seçimin psi-
kolojik belirleyici unsurla-
rının bir etken noktası da 
nüfusu az ama etkisi bü-
yük bazı ilçelerin olması. 
Örneğin bugün Kiraz, AK 
Parti tarafından yönetilen 
ve birçok İzmirlinin belki 
de hiç gitmediği bir ilçe. 
Bu nedenle burada verile-

cek belediyecilik hizmet-
lerinin, kentteki Cumhur 
İttifakı algısına olumlu ya 
da olumsuz pek bir kat-
kısının olma ihtimali yok. 
Ancak bu seçimde özellikle 
Çeşme, Foça ve Seferihi-
sar'a büyük bir dikkatle 
bakmak lazım. Çeşme'de 
daha önce AK Parti'den de 
aday olmuş ve küçük bir 
farkla seçim kaybetmiş, 
ilçede belediye başkan yar-
dımcılığı, esnaf başkanlığı 
gibi görevleri yürütmüş 
bir Mustafa Cenger var. 
Foça ve Seferihisar'day-
sa, daha önce buralarda 
başarılı birer belediyecilik 
örneği sergilemiş Hamit 
Nişancı ile Serdar Mersin. 
Millet İttifakı cephesin-
deyse; Çeşme'de geçmişte 
yaşananlarla eleştirilerin 
odağında kalmış Ekrem 
Oran, Foça'da çok genç bir 
aday olan Fatih Gürbüz, 
Seferihisar'daysa partisi ta-
rafından aday gösterilme-
yen, partisinin adayı Yelda 
Celiloğlu'nun adaylıktan 
çekilmesiyle aday olan İs-
mail Yetişkin var. Bu üç tu-
ristik ilçenin özellikle yerli 
turistlerin, hatta İzmir kent 
merkezinden hafta sonu 
için gelen vatandaşların 
uğrak yeri olduğu düşünü-
lürse, Cumhur İttifakı'nın 
buralardaki olası bir zaferi, 
başarılı bir belediyeci-
lik hizmetiyle taçlandığı 
takdirde, metropolde de 
ileriye dönük karşılık 
bulacaktır. Muhtemeldir ki 
belirlenen adaylar da bu 
sebepten dolayı oldukça 
iddialı olabilecek isimler-

den seçilmişe benziyor.

İddialar 
tutar mı?

CHP İzmir İl 
Başkanı Deniz 
Yücel'in, 30 ilçe-
yi de kazanma 
iddiası ve AK Parti 

İzmir Adayı Nihat 
Zeybekci'nin ise 

rakiple-
ri-

nin 15 ilçeyi bile alama-
yacağı iddiası için artık er 
meydanı seçim sandığıdır. 
Çıkacak sonuçlarsa 1 Nisan 
itibariyle İzmir siyasetinde 
yeni bir dönemin müjdecisi 
olacaktır.

İYİ Parti ve 
MHP faktörü

Yerel seçime gidilirken 
her ne kadar İzmir’de 
hem Cumhur İttifakı’nın, 
hem de Millet İttifakı’nın 
ana unsurları AK Parti ve 
CHP olsa da hem İYİ Par-
ti, hem de Milliyetçi Ha-
reket Partisi, İzmir’deki 
varlıklarını pekiştirmek 
için bu seçimi önemli bir 
basamak olarak görü-
yor. İlk kez yerel seçime 
girecek olan İYİ Parti, 
ittifak ortağı CHP’nin de 
desteğiyle birlikte Tire ve 
Kiraz’da, kendi olanak-
larıyla da Selçuk, Urla 
ve Karşıyaka’da gücünü 
sınayacak. Özellikle 24 
Haziran’da kentte ulaştığı 
en yüksek oyu Tire’den 
alan İYİ Parti, uzun yıllar 
merkez siyasetin ağırlıkta 
olduğu bu önemli tarım 
ilçesinde avantajlı bir 
konumda bulunuyor. İYİ 
Parti’nin kurulmasıyla 
birlikte son yerel seçim-
de İzmir’deki oylarında 
ciddi bir kayıp yaşayan 
Milliyetçi Hareket Partisi 
de, en az İYİ Parti gibi 
kentteki gücünü yeniden 
belli bir noktaya çekebil-
mek adına seçimi fırsat 
olarak görüyor. Özellik-
le Foça ve Çeşme’deki 
adayları ve Aliağa’daki 
mevcut yönetimiyle 
birlikte belediye sayısını 
üçe çıkarma ihtimali olan 
MHP, başarıya ulaştığı 
takdirde 24 Haziran’da 
aldığı yarayı da sarmış 
olacak. Yine de görülen 
o ki, ittifaklar olmadan 
İzmir’de tek başına bu se-
çimde kazanma şansı çok 
sayıf olan her iki parti de, 
gerek kazanabilecekleri 
belediyelerle, gerekse de 
kentin dört bir yanındaki 
ilçelerde alacakları bele-
diye meclis üyelikleriyle, 
belki de her halükarda 
kendi iç dinamikleri 
açısından başarılı bir 31 
Mart geçirecekler.
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Amaç; İzmir’de refahı 
büyütmek ve adil olarak 
dağıtmak.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Tunç Soyer, bunun 
ancak esnafla iş birliği yapılarak 
mümkün olabileceği görüşünde.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu 
ve 129 oda başkanının davetlisi 
olarak düzenlenen toplantıya katılan 
Soyer, çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

En önemlisi de tanzim satışlarla 
ilgiliydi.

Soyer; “İktidar ucuz meyve ve 
sebzeyi büyük zincir mağazalar ve 
marketlerle yapacak. Biz ise İz-
mir’de kooperatiflerin; yani köylü 
ve çifçinin ürettiği meyve-sebzeyi, 
esnafımız aracılığıyla ve çok ucuza 
halka, yani tüketiciye ulaştıracağız... 
Böylelikle İzmir esnafını yıllardan 
beri ezen marketlere karşı koruyaca-
ğız...”

★ ★ ★

Anlayacağınız; Büyükşehir Bele-
diyesi ile anlaşma imzalayan İzmirli 
bakkal, manav, pazarcı esnafı, hepsi 
CHP adayı Soyer’in seçimi kazan-
ması halinde birer tanzim satış 
mağazası haline dönüşecek.

Tire, Ödemiş, Seferihisar, Bayın-
dır, Bergama, Kınık, Kemalpaşa, 
Selçuk, Beydağ, Kiraz, Torbalı, 
Menderes gibi ilçelerdeki üretici 
kooperatiflerinden alınacak ürünler, 
esnaf aracılığıyla Büyükşehir Bele-
diyesi’nin belirleyeceği fiyatlardan 
satılacak.

“Her Esnaf bir Tanzim Satış Mer-
kezi” adlı proje uygulaması hazır-
lıkları 1 Nisan’da başlatılacak ve en 
geç 15 gün içinde de organizasyon 
şeması tamamlanarak İzmirli  tüketi-
ciye satış başlatılacak.

★ ★ ★

Soyer, belediyelerin esnafa rakip 
olmasının kabul edilebilir bir yakla-
şım olmadığı görüşünde.

Bunu açık ve net olarak seslendi-
riyor ve ekliyor:

“AK Parti ile temel farklılığımız 
da zaten bu...”

CHP İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Tunç Soyer, yerel 
yönetim olarak esnafın ekmeğini ve 
kazancını zora sokacak her uygu-
lamadan ya çekileceklerini ya da iş 
birliği yaparak ortak çalışacaklarını 
örnekleriyle anlattı, “İzmir esnafı 
artık benim himayemde ve Büyük-
şehir’in kanatları altında olacaktır. 
Kimseye esnafımızı ezdirmeyece-
ğim” dedi.

29 Mart 2019

Her esnaf, bir tanzim 
satış merkezi olacak

HAMDİ TÜRKMEN

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

SEÇİMİN GALİBİNİ İLÇE 
SONUÇLARI BELİRLEYECEK

Tüm Türkiye, Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlere kilitlenmişken, 
İzmir'de de rakiplerin iddiaları çarpıcı.  CHP İl Başkanı Yücel “30'da 30” 

derken, AK Parti Adayı Zeybekci ise “15'i zor görürler” diyor.
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İddialar 

Yerel yöneticilerin seçileceği 31 
Mart Seçimleri için vatandaşların 
dikkat etmesi gereken hususlar açık-
landı. Büyükşehirlerde seçmenler; 
büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe 
belediye başkanlığı, belediye meclis 
üyeliği ile muhtar- lık ve ihtiyar 
heyetini belirle- mek için 

sandığa 
gidecek. 

Seçmenler, 
Adıyaman, 

Ağrı, 
Art-
vin, 
Bin-
göl, 
Bitlis, 
Diyar-
bakır, 
Elazığ, 
Erzin-

can, Erzu-
rum, Gaziantep, 

Gire- sun, Gümüşhane, Hakkâri, 
Kars, Malatya, Kahramanmaraş, 
Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, 
Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, 
Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, 
Iğdır ve Kilis'te 07:00-16:00 aralığında 
oy kullanacak. Diğer tüm kentlerdey-
se sandıkta oy kullanma saati 08:00-
17:00 aralığında olacak.

SANDIĞA GİDERKEN 
BUNLARA DİKKAT

üyeliği ile muhtar- lık ve ihtiyar 
heyetini belirle- mek için 
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gidecek. 
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bakır, 
Elazığ, 
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Gire- sun, Gümüşhane, Hakkâri, 
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Güvenli ve uygun 
fi yatlı gıdaya 
ulaşmak için, 

üreticiden tüketiciye giden 
en kısa yol kooperatifl er. 
Türkiye’nin bir tarım kenti 
olduğunu düşünürsek, ko-
operatifçiliğin Türkiye’nin 
ekonomik krizden çıkış 
reçetesi olduğu da özellikle 
içinde bulunduğumuz şu 
dönemde sıkça dillendiri-
len bir gerçek…

Ülkemizde son yıl-
larda yaşanan ekonomik 
politikalar, özellikle tarım 
sektörünü olumsuz yönde 
etkilemekte, zincirin son 
halkası tüketiciler yani biz-
ler de bu olumsuzluğu ev 
ekonomimizde yaşamak-
tayız. Hal böyle olup, gıda 
enflasyonundaki yükseliş, 
'cep' ekonomimizdeki 
azalmayla paralel gidince, 
'kooperatif' çözümü de, 
üzerinde düşünülür bir hal 
alıyor.

Dünyada yaklaşık 150 
yılı aşkın bir geçmişe sahip 
olan kooperatifçilik mode-
li, başarısını kanıtlamış bir 
model olması neticesiyle 
ekonomik krizden çıkış ve 
sağlıklı büyümenin reçetesi 
olarak kabul edilmektedir.

■ Çözüm bu kadar net 
ortadayken, Türkiye'de 
kooperatifçilik hangi 
aşamada?

Dünya tarımında 
kooperatifleşme oranı 
Yeni Zelanda'da yüzde 

95, AB ülkelerinde yüz-
de 85, ABD'de yüzde 75, 
Türkiye'de yüzde 13 iken, 
Ortadoğu'da yüzde 1. 

Öte yandan ülkemizde 
toplam 12 bin 269 tarımsal 
kooperatif bulunuyor ve 
bu rakam İtalya, İspanya, 
Fransa ve Almanya’daki 
tarımsal kooperatiflerin 
toplam sayısına hemen 
hemen eşit. 

Bu oranlara bakıldı-
ğında, kooperatifleşme-
nin geliştiği ülkelerde 
refah ve zenginlik varken, 
gelişemediği ülkelerde de 
yoksulluk olduğu gözlem-
lenmektedir.

■ Peki neden koopera-
tifleşmeli?

Hem ekonomik, hem 
de sosyal nedenleri var 
elbette. Sıralayacak olur-
sak; toplu alımla üretim 
maliyetleri düşürülecek, 
haksız rekabet önlenecek, 
üreticinin pazarlama - 
sanayicinin tedarik sorunu 
giderilecek, gıda güvenli-
ğiyle tüketici korunacak, 
üretim planlamasıyla fiyat 
istikrarı sağlanacak, çift-
çilik güvenceli bir meslek 
haline getirilerek köyden 
kente göç önlenecek.

■ Peki, çözüm önerileri 
neler?

Bunun ise en başında, 
devlet tarafından gerçek-
leştirilecek olan 'destek-
leme politikaları' geliyor. 

Bunun beraberinde, yerel 
yönetimler, kooperatifler 
kanalıyla kırsal kalkınmayı 
desteklemelidir. Bunun 
belki de en temel örneği, 
İzmir Büyükşehir Belediye-
si tarafından hayata geçiri-
len İzmir Modeli'dir. (1967 
yılında Tire’de kurulan Tire 
Süt Kooperatifi, günümüz-
de 2000’in üzerinde süt 
üreticisinin birlikteliğiyle 
kendi alanında Türkiye’nin 
en büyük kooperatifi hali-
ne gelmiştir.)

"Çiftçiye para veren 
değil, para kazandıran bir 
tarım politikası oluşturul-
malı"

Konuya ilişkin, geçtiği-
miz günlerde İZTO bünye-

sinde düzenlenen 'Üretim-
den Tüketime Hayatın Her 
Alanında Kooperatifler 
Paneli'nde konuşan, İzmir 
Modeli ile Türkiye'nin ilk 
günlük, organik pastörize 
süt üretimini yapmayı 
başaran Tarımsal Koopera-
tifler Tire Süt Kooperatifi 
Başkanı Mahmut Eskiyö-
rük, daha yaşanılabilir 
bir İzmir için, önce kırsal 
sorunların çözülmesi 
gerektiğini vurgulayarak; 
"Yıllardır yabancı çiftçileri 
zengin ettik o destekleri 
bizim çiftçilerimize vermek 
gerekirdi. Çiftçiye para 
veren değil, para kazan-
dıran ulusal bir tarım 
politikası oluşturulmalıdır. 

Tire Süt Kooperatifi, Türk 
tarımının kurtuluş reçetesi-
dir." ifadelerini kullanarak 
kooperatifçiliğin önemine 
vurgu yapmıştı.

İzmir tarımsal 
üretimde ülke 
sıralamasında 
üçüncü  

Meyve ve sebzeden süs 
bitkilerine, et ve sütten ba-
lığa, organik üretimden sa-
nayi bitkilerine kadar pek 
çok alanda söz sahibi olan 
İzmir, 11,3 milyar liralık 
tarımsal üretimiyle ülke-
mizde üçüncü  sırada. Ge-
linen ekonomik noktada; 
kooperatifçilik bir tercih 
değil zorunluluk. Kısmen 

hayata geçirilen uygula-
malar ve projelerin artarak 
hayata geçmesi, üretici 
ve tüketicinin doğrudan 
buluşmasının sağlanması, 
yaşanan bu ekonomik kriz 
eşiğinde, nefes aldıracak 
adımlar olacaktır. Bunun 
içinde, kooperatifleşmek 
ve bunun yaygınlaşmasını 
doğru yöntemlerle sağla-
mak gerekiyor.

DEÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Yaşar Uysal’ın da 
söylediği gibi: 6 ton buğ-
day verip, bir akıllı telefon 
alabiliyorsak bunu sorgu-
lamak lazım. Ana ürünün 
bilgi olduğunu unutma-
mak dileğiyle...

KURTULUŞUN REÇETESİ
KOOPERATİFLEŞME Mİ?

Türkiye'nin tarımsal durum analizi
■ Güçlü yönler:
Tarıma uygun iklim ve toprak yapısı,
tarımsal ürün zenginliği ve çeşitliliği
Tarımsal yaşam tarzı ve kültürel yatkınlık

 ■ Zayıf yönler:
Kooperatifçiliğin gelişmemesi
plansız üretim
çiftçiliğin güvenceli meslek olmaması
İthalat politikası

 ■ Fırsatlar:
Genç Nüfus potansiyeli,
dünyada gıda ihracatının artması

 ■ Tehditler:
Su kaynaklarının azalması,
tarım arazilerinin imara açılması,
köyden kente göç CANSU TEMİR AKSU

cansu.temir@kanalben.com

Kanaatim odur ki, 
muhakkak surette 
birleşmede kuvvet 
vardır. Kooperatif 
yapmak, maddi ve 
manevi kuvvetleri, 
zeka ve maharetle-
ri birleştirmektir.

Mustafa Kemal 
Atatürk
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ADİFE TERYAKİ
adife.teryaki@kanalben.com

İzmir Körfezi'nde 
ve Gümüldür açık-
larında Ege Üni-
versitesi, Tarım 
Bakanlığı  ve İzmir 
Büyükşehir Bele-
diyesi ortaklığıyla 
yapılan 'Kalamar' 
projesi Ege Deni-
zi'ndeki canlılığı 
arttıracağa ve 
yöre balıkçısının 
yüzünü güldürece-
ğe benziyor

2015 yılının Temmuz ayında Ta-
rım Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi  Doç. dr. İlker Aydın 
öncülüğünde başlayan ve daha sonra-
sında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
Gümüldür ayağını üstlendiği 'Kalamar 
üretimini arttırmaya yönelik yapay yu-
murtlama düzeneklerinin kullanılma-
sı'projesi İzmir'in ve yöre balıkçısının 
yüzünü güldüreceğe benziyor. Projenin 
baş aktörlerinden olan Su Ürünleri 
Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme 
Teknolojisi Bölümü Avlama Teknoloji-
si Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  İlker 
Aydın, projenin ekonominin ve ege 
denizindeki canlılığın artışında büyük 
oranda etkisi olduğunu dile getirdi. Biz 
de ekosistemimiz adına önem taşıyan 
projenin tüm detaylarını öğrenmek adı-

na Ben Haber olarak 
merak edilen soruları 
Aydın'a yönelttik. 

■ Bu projenin olu-
şum aşamasından ve 
proje fikrinden biraz 
bahsedebilir misiniz?

Proje fikri Ege 
Üniverstesi'nden çıktı. 
Bakanlığa projeyi ver-
dik, onlar da bize hibe 
verdi. Proje ilk başta 
İzmir Körfezi'nde 

başladı. İzmir 
Körfezi'nin  

kayalık 
taşlık 

bölgelerin oldu-
ğu yerlerde..  2008 
yılında yapılan 
başka bir yapay resif 
projesi vardı. Biz bu 
yapay resif  bloklarına 
özel olarak yapılan 
düzenekleri  bağla-
dık. Aslında projenin 
Gümüldür aşamasına 
ikinci aşama da denebi-
lir.Projemiz çok san-
sasyon yaratınca İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
'Biz de bir şeyler yapmak 
istiyoruz'  dedi Mülkiyet 
hakkı TAGEM'e ait olduğu 
için gerekli izinler alındı. 
Böylelikle farklı bir yerde 
yine aynı projeyi denedik ve geliştir-
dik. İzmir Körfezi'ndeki projeye Tarım 
Bakanlığı, Gümüldür'deki projeye ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi destek ver-
di. Ege Üniversitesi de projenin yürütü-
cülüğünü üstlendi. 

■ Kalamar varlığındaki artışın, eko-
nomimize yapacağı katkı nedir?

Projenin ekonomiye büyük katkı-
ları oldu mu, olacak mı bilmiyorum. 
Bununla ilgili kesin konuşmak yanlış 
olur diye düşünüyorum. Fakat şöyle de 
bir gerçek var ki projenin gerçekleştiril-
diği yerdeki yöre balıkçıları daha fazla 
kalamar yakaladıklarını belirtiyor. Bu 
da daha çok ekonomik kazanç demektir. 
Ama tüketimimiz çok fazla olduğundan 
dolayı hala dışarıdan alıyoruz. İspanya 
gibi ülkelerden çok pahalıya alındığı 

da biliniyor. Ülkemizde o kadar 
çok yasa dışı balıkçılık 

var ki.. Şebeke 
adını 

alan 
yasa dışı trolcüler 

ne denk gelirse avlıyorlar çünkü tek 
düşünceleri kazanç..  

■ Bu proje geliştirilebilir mi ? Aşama-
larından bahsetmeniz mümkün mü?

Evet geliştirilebilir. Bununla alakalı 
olarak bir kaç tane marinadan teklif 
aldık.Marinalar doğaya dost olduklarını 
da göstermek istiyor. İkinci proje ise  
Bakanlık tarafından verilen hibe des-
tekleriyle su ürünleri kooperatiflerine 
avcılığın yapılmadığı yerlerde  kalamar 
rezerv alanları yapımında yardımcı 
olmak.  

■ Türkiye su ürünlerindeki potansiye-
lini ne kadar değerlendirebiliyor?

TÜİK'in verdiği rakamlara göre 
ortalama 700 bin ton su ürünleri üreti-
mimiz var. Bu kayıtlı olan miktar... Bir 
de kayıtlı olmayanlar var... Bunlarla bir-
likte ölçülemeyen tarafta  bu sayının iki 
katı üretimimiz var. Ama bu potansiyeli 
değerlendiremiyoruz. Biz su ürünleri tü-
ketimine alışkın insanlar değiliz maale-
sef... Avrupa'ya oranla Türk toplumunda 
3'te bir oran azlıkta balık tüketimimiz 
var. İnsanlarımız pişirme yöntemine ha-
kim değil ve deniz mahsülü kültürümüz 
yarım adada yaşıyor olmamıza rağmen 

yok denecek kadar az. 
■ İzmir'in su ürünleri varlığındaki 

yerini nerede görüyorsunuz?
İzmir balıkçılık filosu açısından 

kuvvetli bir şehir. Balık tüketimi 
açısından potansiyeli yüksektir ve 
kozmopolittir. Ancak İzmir ve İzmir-
li de bu yüksek potansiyeli doğru bir 
biçimde kullanamıyor. 

İZMİR’DE 
KALAMAR 
BEREKETİ 
YAŞANACAK

Yıllardır çözüme ka-
vuşturulamayan Özkan-
lar Pazar yeri ile ilgili 

müjdeyi Cumhur İttifakı AK 
Parti Bayraklı Belediye Baş-
kan Adayı Ali Aslan vermişti. 
Seçim projelerini açıkladığında 
Özkanlar Pazar yerinin eski 
yerine yapılacağını söyleyen 
Aslan Pazar yerinin görüntüleri 
kamuoyuna paylaştı. 

“YAPARSAK 
BİZ YAPARIZ”

AK Parti Bayraklı Belediye 
Başkan Adayı Ali Aslan Bay-
raklı’da yılan hikayesine dönen 
Özkanlar Pazar yeri ile ilgili 

sorunu çözdüğünün müjdesini 
verdi. Mansuroğlu ve Manav-
kuyu Mahallesi’nde esnaf ve 
vatandaşları ziyaret eden pro-
jelerini ve Özkanlar Pazar yeri 
ile ilgili bilgi verdi. Bayraklı’da 
yıllardır kurulan yerine tekrar 
pazarı getireceğini vurgulayan 
Ak Partili Aslan, “Özkanlar 
Pazar yeri konusunda biz asıl 
sorunu kendi yerinde çözül-
mesiyle ilgili olarak aday olur, 
olmaz gelişim başlattık. Pazarın 
olduğu yerin sahibi hayırsever 
iş adamı Mehmet Özkan Beyi 
ziyaret ettik. Kendisi normalde 
siyasilerle görüşmüyor, siya-
silere karşı kırgın. Ama hatırlı 

bir ağabeyimizi araya sokarak 
görüşmeyi sağladık. Sözünü 
aldık. “Eğer biz kazanırsak, çok 
katlı çağdaş modern bir pazar 
yeri yapacağız” dedik. O da bu-
nun sözünü verdi ve kazanırsak 
sadece bize özel olmak üzere 
yasal bir sorun çıkarmayacağını 
ve her türlü desteği vereceğini 
söyledi” diye konuştu.

AK Parti Bayraklı Beledi-
ye Başkan Adayı Ali Aslan, “ 
Özkanlar pazaryeri sorununu, 
bile çözemediler. CHP’li iki 
belediyenin zıtlaşmasıyla mağ-
duriyet yaşandı. İç çekişmeleri 
yüzünden, esnaf ve vatandaş 
mağdur edildi. Sizlerin bu basit 

problemine bile çözüm bula-
madılar. Söz verdiğimiz gibi 
çözüme kavuşturduk. Projemiz-
de açıkladığımız gibi Özkanlar 
pazaryeri şu an otopark olarak 
kullanılıyor. Vatandaşımız bura-
da hem otopark, hem de pazar 
sıkıntısı çekiyor. Yapacağımız 
pazaryeri Çağdaş ve modern 
dört katlı bir eser olacak. İnşa 
edeceğimiz Özkanlar pazarye-
rinin yer altında otopark, zemin 
katında sebze-meyve, birinci 
katında şarküteri ikinci katında 
giyim pazarı teras katında ise 
Belediyemize ait sosyal hizmet 
yeri açarak, vatandaşımızı en iyi 
şekilde ağırlayacağız.” dedi.

Yıllardır çözüme ka-
vuşturulamayan Özkan-
lar Pazar yeri ile ilgili 

müjdeyi Cumhur İttifakı AK 
Parti Bayraklı Belediye Baş-
kan Adayı Ali Aslan vermişti. 
Seçim projelerini açıkladığında 
Özkanlar Pazar yerinin eski 
yerine yapılacağını söyleyen 
Aslan Pazar yerinin görüntüleri 
kamuoyuna paylaştı. 

“YAPARSAK 
BİZ YAPARIZ”

AK Parti Bayraklı Belediye 
Başkan Adayı Ali Aslan Bay-
raklı’da yılan hikayesine dönen 
Özkanlar Pazar yeri ile ilgili 

sorunu çözdüğünün müjdesini 
verdi. Mansuroğlu ve Manav-
kuyu Mahallesi’nde esnaf ve 
vatandaşları ziyaret eden pro-
jelerini ve Özkanlar Pazar yeri 
ile ilgili bilgi verdi. Bayraklı’da 
yıllardır kurulan yerine tekrar 
pazarı getireceğini vurgulayan 
Ak Partili Aslan, “Özkanlar 
Pazar yeri konusunda biz asıl 
sorunu kendi yerinde çözül-
mesiyle ilgili olarak aday olur, 
olmaz gelişim başlattık. Pazarın 
olduğu yerin sahibi hayırsever 
iş adamı Mehmet Özkan Beyi 
ziyaret ettik. Kendisi normalde 
siyasilerle görüşmüyor, siya-
silere karşı kırgın. Ama hatırlı 

İŞTE ÖZKANLAR PAZAR YERİ 

Ali Aslan
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Hepinize yeniden 
merhaba sevgili 
Ben Haber okuyu-

cuları. Doğrı yöntemlerle 
sağlıklı bir şekilde, bir an 
önce kilo vermek istiyorsak 
yapmamız gereken ilk adım 
teff tohumuyla tanışmak, 
antioksidan bazı besin 
desteği almaya başlamak ve 
yürüyüşü yaşam tarzı haline 
dönüştürmektir.

Neden TEFF TOHU-
MU derseniz? Multi be-
sin deposu, bol proteinli, 
sağlıklı yağlar içeren, az ve 
kompleks karbonhidrat-
ları barındıran mineral ve 
vitamin içerikli çok değerli 
bir tohumdur. Teff tohu-
munun içerisinde omega 
3 ve omega 6 yağ asitleri, 
kalsiyum, magnezyum, 
fosfor,manganez, sodyum, 
potasyum,cinko, bakır ve 
yüksek düzeyde suda çözü-
nebilir diyet lifi bulunmak-
tadır.

Diyetsel açıdan en değer-
li özelliği ise gluten içerme-
yen yapısı ve sahip olduğu 
yüksek lif içeriği sayesinde 
tok tutması, kan şekeri-
ni dengelemesi bağırsak 
faaliyetlerini hızlandırması 
ve aynı zamanda güçlü bir 
omega3 kaynağı olmasıdır.

Teff tohumu tüketildiğin 
de uzun süre yüksek enerji 
verir ve metabolizma hızın-
da termojenezi arttırmak 
koşuluyla hızlandırıcı etki 
sağlar. Ağrı kesici özellikle-
ri vardır. Bağırsak faaliyet-

lerini hızlandırır, düzenler 
ve intestinal sistemimizi 
temizleyerek vücutta detoks 
etkisi yapar. Esansiyel yağ 
asitleri bakımından zengin 
olan bu tohum, kalp ve da-
mar hastalıklarını önlemede 
etkilidir. Aynı zamanda 
yağsız kas kütlesini artırır. 
Multi vitamin ve mineral 
içeren çok değerli tahıllar-
dan biridir. Kalorisi dü-
şüktür. Bu özelliği ile kilo 
kaybı ve kilo kontrol prog-
ramları için çok kıymetli-
dir. Teff tohumları sahip 
olduğu doğal yapısal içeriği 
sayesinde beynin işlevini 
iyileştirmeye yardımcı olur. 
İçeriğindeki esansiyel 
yağ asitleri, merkezi 
sinir sistemimizi 
onarır ve sinir 
iletimini destek-
ler. İçeriğindeki 
Omega-3 yağ asitleri 
hafıza, göz ve 
beyin fonk-
siyonlarını 
destekler. 
A, D, E ve K 
vitamini gibi 
yağda çözünen 
vitaminleri 
içerir. Teff 
tohumu 
besin 
öğesi 
ihtiyaç-
larımızın pek 
çoğunu tek ba-
şına karşılar.

Hızlıca kilo 
vermek için 

yapmanız gereken 
iki ana öğününüzü 
teff tohumu alarak 
tüketmek. Öne-
rim kahvaltı ve 
akşam yemeği-
nizi değiştirme-
niz. Bugünden 
sonra kahval-
tınızda 2 çorba kaşığı teff 
tohumunu 1 bardak sütle 
karıştırıp içine bir porsiyon 
meyve doğrayıp bol tarçın 
ekerek tüketmeye başlayın.

Diğer bir değişimi 
de akşam yemeklerinde 
yapmanız faydalı olacaktır. 
Bugünden sonra bir süre 
akşam yemeklerinizi bol 

yeşilliklerden renkli bir 
salata olarak hazırlayıp 
içine zeytinyağı baha-
rat ve 2 çorba kaşığı 
teff tohumu ekleyerek 
tüketin. Hızlıca kilo 

vermeye başlamış bir 
yandan da sağlığını-

za sağlık katmış 
olacaksınız. 

Yağ yakarken 
yağsız doku 

kazanımı 
da sizi çok 
daha fit 
göstere-
cektir.

Anti-
oksidan 

gücü: Teff tohu-
munu öğünleri-
nize kattıktan 
sonra sıra 
ikinci adım 
antioksidan 

desteği almaya başlamak. 
Çünkü antioksidanlar me-
tabolizma hızını arttırırken 
hücrenin yağ yakım kapasi-
tesini yükseltir, enerji verir, 
vücuttaki toksinlerin yok 
edilmesini sağlar, oksidatif 
hasarı azaltır, iştahı denge-
ler, mutluluk hissi verir ve 
tatlı isteğini azaltır. Hemen 
uzmanınızdan bu konuda 
görüş alıp içerisinde koen-
zim Q10, selenyum, çinko, 
C vitamini ve E vitamini içe-
ren bir antioksidan kokteyl 
kullanmaya başlamalı bol 
su içmelisiniz. Günde bir 
tablet almanız ve bu tableti 
kullandığınız dönemde 
bir ara öğününüzü yeşil 
bir detoks içecek karışımı 
yapmanız etkiyi arttıracak 
ve hücresel dönüşümü 
hızlandıracaktır. Maydanoz, 
salatalık, limon ve yeşil 
elma kürünü uygulamanızı 
öneririm.

Egzersiz; Atmamız 
gereken çok değerli üçüncü 
adım ise yürüyüşe başla-
mak. Her gün 40 dakika 
tempolu bir şekilde yürü-
meye özen göstermelisiniz. 
Kilo vermeye karar ver-
diğiniz an egzersiz yaşam 
tarzınız olmalı.

İzmirli sanatseverler 
özlemle beklediği tiyatro 
sahnelerine kavuştu. 1100 

koltuk ve 4 sahneyi İzmirli 
sanatseverlerle buluşturan 
İzmir Devlet Tiyatrosu 
Müdürü Levent Ulukut ile 
27 Mart Tiyatrolar günü 
dolayısıyla bir araya geldik ve 
hedefl eri, başarıları ve tiyatro 
üzerine keyifl i bir sohbet ger-
çekleştirdik...

■ Öncelikle 27 Mart mesa-
jınızı alabilir miyiz?

27 Mart tiyatro günü tiyat-
rocuların halkla bütünleştiği 
coşku dolu bir gün. Bizim için 
bütün tiyatrocuların, tiyatroya 
emek verenlerin, sahne önü ve 
arkasında çalışan emekçilerin 
bir bayramı gibidir. Ama daha 
da çok halkla bütünleşen ve 
kutlanan bir bayramdır. 

■ Bornova, Urla ve Kar-
şıyaka sahnelerinin açılması 
sizin için ne anlam ifade 
ediyor?

Bizim için bayram havası 
demek. Ne kadar çok sah-
nemiz varsa oyun demektir, 
halka gitmek demektir. Halka 
tek tip oyun değil ko-

medyasından dramına, çocuk 
oyunlarına kadar her çeşit 
oyunla seyircinin karşısına 
çıkabilmektir. Bu bizim birinci 
görevimiz. 

■ Bulunduğunuz görevde 
Levent Ulukut olarak başlıca 
hedefiniz nedir?

Bu bir bayrak yarışıdır ve 
repertuvarınızla yeni fikirleri-
nizle aldığınız bayrağı 
ile-

riye taşımaktır. Konak sahnesi 
tekken şimdi dört sahneye 
çıktık. Bizim bütün hedefimiz 
ve idealimiz halkla bütünleş-
mek. Öncelikle benim ideal-
lerimin başında hiç tiyatroya 
gidememiş çocukları tiyatroya 
getirmek, onları tiyatroyla bu-
luşturmak var. Daha çok nasıl 
oyun oynarız, tiyatro 

olmayan yere 
nasıl ulaşabiliriz 
diye düşünü-
yoruz. Bu bir 
erdemli vazife 
çünkü yarının 
seyircisini, 
sanatçısını ve 
sanatseverini 
yetiştirecek-
siniz.

■ Ti-
yatroya 
veya sanat 
etkinlikle-

rine gitmek 
maddiyattan çok bir eğitim 
diyebilir miyiz?

Evet 
tiyatro 
ve sanat 
kültürü 
bir eğitim. 
Oynadığımız 
oyunlar zaten 
10-15 lira. Yapılan 
sanatın karşılığı bu 
olamaz, bunu zaten devletin 
desteğiyle yapabiliyorsunuz. 
Tiyatroya gelen sanatsever 
zaten o kültüre sahip. Gel-
meyenler de tiyatro sanatının 
canlı ve sihirli performansını 
gördükten sonra alışkanlık 
yapıyor ve geliyorlar. 

■ Özel tiyatro ve kursların 
olmasını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Tiyatro, dramatik yazarlık 
veya tasarım için eğitim veren 
yerler olmalı. Bunlara karşı 
değilim. Sadece bu kursları 
verecek olan kişilerin ehil in-
sanlar olmasını, eğitim olarak 
o branştan mezun olmasını 
isterim. Örnek olarak pilot 

olmayan 
birinin 
kullandı-

ğı uçağa 
binmek 

ister misiniz? 
Aynı mantık 

bu. Bir yerden bir 
kurs alıp da ondan 

sonra kendi kurs yerini açmak 
yanlış. Bu insanların yapması 
sizi sanattan da soğutabilir.

■ Belediyelerle ortak çalış-
malar yapılması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Belediyelere çok iş düşü-
yor ve desteklemeleri lazım. 
Öncelikle tiyatro salonlarına 
ihtiyaç var. Her gördüğünüz 
salon tiyatro salonu değildir. 
Bize teklif geldiği zaman zaten 
onların elini boş çıkarmıyoruz, 
gidiyoruz. Öncelikle Devlet 
Tiyatrosu ön ayak olur, daha 
sonra belediyeler kendi tiyatro 
gruplarını kurarlar ve böyle-
likle de tiyatro gelişir. Bu bele-
diyelerin kendi politikalarıyla 

alakalı bir durum. 
■ Devlet tiyatrosunda her 

oyun kapalı gişe oynuyor. Bu 
başarının ve istikrarın sırrı 
nedir?

Yıllardır devlet tiyatro-
su var ve kurumsallaşmış 
artık bir marka. O marka yok 
olamaz ve o marka o kaliteyi 
getiriyor. Devlet tiyatrosu 
deyince insanlar burada ciddi 
bir performans izleyeceklerini 
biliyorlar. Kendi adıma bu 
kurumda olduğum için çok 
mutluyum. Çünkü tiyatro, 
disiplin ve ciddiyettir. Tiyatro-
nun kendi iç disiplini olduğu 
için devlet tiyatroları özeldir, 
ayakta duruyor ve durmaya 
da devam edecek. 

■ Basına ayrı bir önem 
verdiğinizi görüyoruz ve 
kurumum adına size teşekkür 
ediyorum...

Ben 6 yıl İstanbul'da 
Gencay Gürün ile özel tiyatro 
yaptım. Özel tiyatro yapma-
nın ne kadar zor olduğunu 
ve basının ne kadar önemli 
olduğunu orada gördüm. Ben 
yemeğimi paylaşmayı seviyo-
rum. Basın, halkla aramızda 
iyi bir kitle iletişim aracı ve o 
köprüyü basınla kuruyoruz. 
Basın benim için çok önemli 
ve her zaman da kapım açık.

■ Son olarak sanatseverle-
re söylemek istediğiniz bir şey 
var mı?

Bizim vazifemiz halk için 
halka hizmet. Sanat için halka 
gidiyoruz. Çünkü sanat insan-
ları kötülüklerden uzaklaştırır, 
sanat barıştırır, sanat iyileş-
tirir. Sanatla ne kadar iç içe 
olursak kendimizle, karşımız-
dakiyle barışık oluruz. 

İ Z M İ R  D E V L E T  T İ YAT R O S U  M Ü D Ü R Ü  U L U K U T  U YA R D I

'TİYATRO KURSLARI; PİLOT OLMAYAN 
BİRİNİN UÇAĞINA BİNMEK GİBİDİR'

Son günlerde 
medyada sıklıkla 
çocuğun bir eşyay-

mışçasına hacz edilmesi 
eylemi konuşuluyor. 
Boşanma sonrasında  
velayeti alan birey 
öfkesine yenik düşerek 
çocuğu göstermiyor. 
Bu durumda yapılabi-
lecek tek şey çocuğu 
görebilmek için icra 
dairesine başvurup bir 
malmış gibi haczetmek 
ve yaşadığı ebeveynin 
kapısına icra memur-
larıyla gitmek. Ya da sırf 
diğer tarafa duyduğu 
kızgınlığı nedeniyle 
iletişim kurmamak için 
icra yoluyla çocuğunu 
almayı tercih etmek! 
Evet bu işlemlerde bir 
psikolog olarak ben 
de görev alıyorum ve 
haczedilen çocuk zarar 
görmesin diye ebev-
eynlerle konuşmaya 
çalışıyorum.

Gözlemlerime göre: 
Ayrılık kararı alan an-
ne-babaların boşanması 
gerçekleştikten sonra 
çok az sayıda anne-baba 
ilişkilerine çocukları için 
dostça devam edebilir-
ken çoğu anne-baba da 
aralarındaki gerginlik, 
kızgınlık ve öfke ile başa 
çıkamayarak duyguları-
nı çocuklarına yansı-
tıyor ve çocuklarını 
birbirlerine karşı satranç 
oyunundaki piyonlar 
olarak kullanabiliyor. 
Her iki ebeveyn de 
çocuklarını sevdiklerini, 
çocukları için ellerin-
den geleni yaptıklarını 
söylese de gerçek hiç de 
söylendiği gibi değil ne 
yazık ki!!

Birçok anne ve baba, 
boşanmanın sadece 

kendilerini etkilediğini 
düşünür. Oysa çocuklar, 
bir ilişkinin gözlerinin 
önünde duvara tosla-
dığının ilk örneğini, en 
hakiki hali ile gözlem-
ledikleri ve pek çok 
konuyu anlayamayarak 
suçluluk hissettikleri 
için, anne ve babala-
rından çok daha fazla 
etkilenip kimlik ve kişi-
lik gelişimlerinde yara 
alabilirler. 

Bu durumda bo-
şanmamanın en doğru 
karar olduğu düşünüle-
bilir. Ancak unutulma-
malıdır ki, sorunlu anne 
baba hala beraberse 
çocuğun sorunlu olması 
kaçınılmazdır. 

Çocuğun boşanma 
sürecinden etkileniyor 
olması boşanma süreci 
ve sonrasında yaşanan 
sorunların çocuğa yansı-
tılmasından kaynak-
lanır. 

Bazı ebeveynler hiç 
kavga etmediklerini, bu 
şekilde çocuklarını ko-
ruduklarını düşünürler. 

Eğer çocuk boşanma 
öncesinde hiçbir çatış-
maya şahit olmadıysa, 
anne ve babasının 
neden ayrıldığını 
anlayamayıp, sorunu 
kendisinin yarattığını 
düşünüp suçluluk du-
yabilir. Bunun tam aksi 
olan büyük kavgalar da 
çocuklar için en güven-
de hissettiği ailesinde 
terkedilme korkusu 
yaşatır. 

Çocuklar anne ve 
baba arasında bir sorun 
olduğunu bildikleri 
zaman, ayrılma haberini 
daha çabuk kabullene-
bilir.

Aslında boşanan 

anne baba değildir, bo-
şanan eşlerdir. Boşanma 
ile anne babalık rolü 
değil, eş olma rolü sona 
erer. O sizin “eski” eşi-
niz olabilir, ama çocuğu-
nuzun “eski” annesi ya 
da babası değil,  , onun 
sahip olduğu tek anne 
babadır. Boşanma ile il-
gili hissedilen duygular 
çocukla paylaşılırken, 
diğer ebeveyni suçla-
yacak ve çocuğu taraf 
tutmaya zorlayacak 
şekilde olmamalıdır. Bo-
şanmış birçok annenin 
ve babanın, çocuklarını 
diğer ebeveyne karşı 
kışkırtması ona çok 
acı veren ve zararlı bir 
tutumdur.

Sağlıklı olan bundan 
sonra çocuğun hayatın-
da ne gibi değişiklikler 
olacağının detaylı bir 
şekilde anlatılması 
ve ayrılsalar bile yine 
annesi ve babası olarak 
onu çok sevdiklerinin 
bildirilmesidir. Ayrı 
olsalar bile hem anne-
siyle, hem de babasıyla 
kuvvetli sevgi bağları 
oluşturmuş bir çocuk 
geleceğe en iyi şekilde 
hazırlanır.

Seviyor, evleniyor, 
anlaşamıyor, ayrılıyo-
ruz. Çocuklarımıza ver-
diğimiz zararın farkına 
varmadan bir zamanlar 
aynı yastığa baş koyma-
ya değer bulduğumuz 
kişi ile artık anlaşama-
dığımız için savaşımızı 
sürdürüyoruz. 

Gelin; ayrılsak 
bile mutluluğumuzun 
meyvesi çocuklarımızın 
ebeveyni olduğumuzu 
hatırlayıp, ailede barışı 
sağlayıp, çocuklarımıza 
örnek olalım.

BARIŞI 
ÖĞRENMEKZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

iyileştirmeye yardımcı olur. 
İçeriğindeki esansiyel 
yağ asitleri, merkezi 
sinir sistemimizi 
onarır ve sinir 
iletimini destek-
ler. İçeriğindeki 
Omega-3 yağ asitleri 
hafıza, göz ve 
beyin fonk-
siyonlarını 
destekler. 
A, D, E ve K 
vitamini gibi 
yağda çözünen 
vitaminleri 
içerir. Teff 
tohumu 
besin 
öğesi 
ihtiyaç-
larımızın pek 
çoğunu tek ba-
şına karşılar.

Hızlıca kilo 
vermek için 

akşam yemeklerinizi bol 
yeşilliklerden renkli bir 

salata olarak hazırlayıp 
içine zeytinyağı baha-
rat ve 2 çorba kaşığı 
teff tohumu ekleyerek 
tüketin. Hızlıca kilo 

vermeye başlamış bir 
yandan da sağlığını-

za sağlık katmış 
olacaksınız. 

Yağ yakarken 
yağsız doku 

kazanımı 
da sizi çok 
daha fit 
göstere-
cektir.

Anti-
oksidan 

gücü: Teff tohu-
munu öğünleri-
nize kattıktan 
sonra sıra 
ikinci adım 
antioksidan 

uzmanınızdan bu konuda 
görüş alıp içerisinde koen-
zim Q10, selenyum, çinko, 
C vitamini ve E vitamini içe-
ren bir antioksidan kokteyl 
kullanmaya başlamalı bol 
su içmelisiniz. Günde bir 
tablet almanız ve bu tableti 
kullandığınız dönemde 
bir ara öğününüzü yeşil 
bir detoks içecek karışımı 
yapmanız etkiyi arttıracak 
ve hücresel dönüşümü 
hızlandıracaktır. Maydanoz, 
salatalık, limon ve yeşil 
elma kürünü uygulamanızı 
öneririm.

Egzersiz; Atmamız 
gereken çok değerli üçüncü 
adım ise yürüyüşe başla-
mak. Her gün 40 dakika 
tempolu bir şekilde yürü-
meye özen göstermelisiniz. 
Kilo vermeye karar ver-
diğiniz an egzersiz yaşam 
tarzınız olmalı.

KİLO VERDİREN 
MUHTEŞEM ÜÇLÜ

yapmanız gereken 
iki ana öğününüzü 
teff tohumu alarak 

MUHTEŞEM ÜÇLÜMUHTEŞEM ÜÇLÜMUHTEŞEM ÜÇLÜ

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Levent 
Ulukut

ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.ozen@kanalben.com
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