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Egemenlik Kayıtsız
Şartsız Milletindir

23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı, 

tüm yurtta çocuklar için 
coşkulu ve renkli etkinlik-

lere ev sahipliği yapıyor. 
Peki ulusal egemenlik? 

Unutmamalıyız ki, ulusun 
egemen olmadığı, yahut 
egemenliğinin farkında 
olmayan toplumlarda, 

çocukların kutlayacağı bir 
bayram da olmaz. 7’DE 

UYANALIM

23 NİSAN’I ANLAMAK

ÇOCUKLARIMA, torun-
larıma bugünü armağan 
eden koca yürekli adamı, 
Atatürk’ü anlatmalıyım.
Zuhal Koçkar 11’de

ÇOCUKLAR bizim yarınla-
rımız, geleceğimizdir. Onları 
bu vatana sevdalı birer birey 
olarak yetiştirmek hepimizin 

görevidir. Çocuk-
larımız bu milletin 
nasıl şaha kalk-
tığını ruhlarında 
hissetmeliler.
Hamdi Türkmen 
5’te

VİTRİNLER  
rengarenk biki-
nilerle süslen-
meye başladı. 
Modellerse çok 
çarpıcı... 2’DE 

BİKİNİLER
GİTTİKÇE
KÜÇÜLÜYOR

SUT ITHAL 
EDILEBILIR

Kırmızı Et, Mercimek, Saman, Buğday ve Tohumdan Sonra Süt de İthal Edilebilir

Tanzim satış kuyruklarıyla birlikte tarımsal üreitimde yaşanan sıkıntılar bir kez daha 
gündeme gelirken, hayvancılıkta yaşanan poblemlerse buzdağının alt kısmına benziyor.

ÇİFTÇİ KAZANABİLMELİ
TARIM yazarı Ali Ekber Yıldırım, 
hayvancılığın temel sorunların-
dan olan ithalatçılığın, hayvansal 
ürünlere de sirayet edebileceğini 
söyledi. Yıldırım çiftçinin para ka-
zanamaması durumunda tarımsal 
ürünlerden sonra sütün bile artık 
ithal edilme tehlikesi taşıdığını dile 
getirdi.

BU SARMALI KIRMALIYIZ
YILDIRIM, “Eğer sütten para kaza-
namayan üretici ineklerini kestirirse 
ve doğurganlık kaybedilirse, süt için 
dişi, et için erkek buzağı elde edile-
meyecek. Tabii et fiyatları da yine 
artacak. Geçmişte yem krizi nedeniy-
le 1 milyondan fazla inek kesilmişti. 
Yeni bir kriz daha kapıda.” dedi.  
CANSU TEMİR AKSU SAYFA 6’DA

Mutfak enflasyonu
RAHMETLİ Demirel’in sözüdür: 
“Tencerenin düşüremeyeceği hükü-
met yoktur.” der. İnsanlığın en eski 
üretimi tarımsal üretimdir. Fiyatlar 
düşsün diye ithalat konusunda ne 
kadar iyimser olursak olalım, temel 
mesele ülkeye verdiği zarardır. 
İBRAHİM ATTİLA ACAR SAYFA 9’DA

Yanlış yapıyorsunuz!
Ben TV Genel Yayın Yönetmeni Erol Yaraş, yerel seçimlerden sonra İzmir’de çok hızlı başlayan siyasi ku-
tuplaşmaya tepki gösterdi. Yaraş, Soyer’in davetini reddeden AK Parti ve MHP’li başkanları eleştirdi.

Yaraş, Soyer’e destek verdi AK Partili belediye başkanlarını uyardı

SEÇİM döneminin geride kaldığı-
nı dile getiren Yaraş, bundan sonra 
siyasiler arasındaki yarışın polemik-
lerle değil, hizmetle yapıl-
ması gerektiğine dikkat 
çekerek, Tunç Soyer’in 
iki davetine de gelen ret 
cevaplarını doğru bul-
madığını söyledi.

SEVGİ, öfke, kıskanç-
lık gibi birçok duygu, 

bazen duygusal 
açlığa neden 
olur. Duygu-

sal açlık ise
yeme 

arzusunu 
tetikler. 

11’DE

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

23 NİSAN  mevzubahis 
olunca aklımıza hep eğlenen 
çocuklar gelir. Fakat ne yazık 
ki madalyonun diğer yüzün-
deyse suça itilen çocuklar yer 
alıyor.  ADİFE TERYAKİ 8’DE 

HİÇBİR ÇOCUK SUÇLU
DOĞMAZ AMA...

Kırmızı Et, Mercimek, Saman, Buğday ve Tohumdan Sonra Süt de İthal Edilebilir

TİCARETİN ZİRVESİNDEKİ
DEĞİŞİM BİR YAŞINDA!

ODA AYAĞA KALTI
İZMİR Ticaret Odası’nda 
çeyrek asırlık Demirtaş 
döneminin ardından 
başlayan Mahmut 
Özgener döneminin ilk 
yılı geride kaldı. Bir 
yıllık süreçte 
İZTO’nun 
faaliyetleri 
kentin yüzü-
nü güldürdü.   

‘DAHA GÜÇLÜYÜZ’ 
İZTO’daki değişimi anla-

tan Meclis Başkanı Sela-
mi Özpoyraz, “İzmir ve 
İzmirli iş insanları artık 
bakanlıklar nezdinde 
de, yerel yönetim ve 
dış bağlantılarda da 

çok daha güçlü.” 
dedi. BURAK 

CİLASUN 
SAYFA 9’DA

 Ticaret Odası’nda 
çeyrek asırlık Demirtaş 
döneminin ardından 
başlayan Mahmut 
Özgener döneminin ilk 
yılı geride kaldı. Bir 
yıllık süreçte 
İZTO’nun 
faaliyetleri 
kentin yüzü-
nü güldürdü.   

İZTO’daki değişimi anla-
tan Meclis Başkanı Sela-
mi Özpoyraz, “İzmir ve 
İzmirli iş insanları artık 
bakanlıklar nezdinde 
de, yerel yönetim ve 
dış bağlantılarda da 

çok daha güçlü.” 
dedi. BURAK 

CİLASUN 
SAYFA 9’DA

BALKONDA
TARIMA
HAZIR MISINIZ?
PAZAR ve market fi-
yatları ateş pahası olun-
ca, vatandaş da kolları 
sıvadı. Balkonda tarımın 
yaygınlaştığı şu günler-
de kimimiz taze soğan 
ve patlıcan yetiştiriyor, 
kimimiz maydanoz ve 
çilek. Sonuç mu? Hem ta-
sarruf, hem keyif... 10’DA

SEVGİ, öfke, kıskanç-
lık gibi birçok duygu, 

bazen duygusal 
açlığa neden 
olur. Duygu-

sal açlık ise
yeme 

arzusunu 
tetikler. 

11’DE

DUYGUSAL AÇLIKLA
MÜCADELE EDİN!
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BİKİNİLER GİTTİKÇE KÜÇÜLÜYOR
BU YAZ PLAJLAR YANACAK!BU YAZ PLAJLAR YANACAK!

Sahilleri hepimiz çok 
özledik. Siz de tatil 
çantanızı şimdiden 

hazırlıyorsanız muhtemelen 
ilkbahar/yaz 2019 mayo 

ve bikini modelleri 
konusunda derin bir 

araştırma içine gird-
iniz bile... Bu yaz 
hanımlar birbirin-
den canlı renkler-

in, hareketli 
desenlerin ve 
hiç olmadığı 

kadar cesur kes-
imlerin öne çıktığı 

mayo ve bikinilerle 
boy gösterecek. 
Klasikleşmiş     
tarzların yanı 
sıra güncellen-
miş eski tarz 
mayo ve bikinil-

er bu yaz plaj 
modasının 

en dikkat 
çeken 

parçaları 
arasında 
yer alı- 
yorlar.. 

İşte sizin 
için derler-

diğimiz tatil 
alışverişini-
zi tamam-

lamadan 
önce mutlaka 
incelemeniz 
gereken ilkba-
har/yaz 2019 
mayo ve bikini 

trendleri..

Küçücük bikiniler
Bilindiği üzere bikiniler 

her geçen sezon daha da kü-
çülüyor. Küçük üçgen kesim 
üstler ve tanga bikini altları 
cesur ve dişiliğini ön plana 
çıkarmak isteyen hanımların 
ilk tercihi oluyor. Ayrıca biki-
ni izini minimuma indiren bu 
modeller muhteşem bronzluk 
için büyük kolaylık sağlıyor. 
Ancak bu bikiniler fit vücut 
istiyor. O sebeple bu bikinileri 
giymek isteyen hanımlara 
sağlıklı beslenip bol bol spor 
yapmaları gerektiğini hatırla-
tıyoruz. 

Hem şık, hem 
rahat: Tek 
parça mayolar

Geçen sezonlarda haya-
tımıza tekrar giren tek parça 
mayolar hala tam anlamıyla 
trendler. Aynı zamanda 
kol, derin kesim detayları 
ve inanılmaz güzellikteki 
baskı desenleriyle yaz için 
güncellenmiş durumdalar. 
Bu yaz düzenlenen defi-
lelerde podyumlarda en 
çok dikkat çeken tek parça 
mayolar arasında özellikle 
renkli hayvan deseni baskılı 
tasarımlar bu sezon plajda 
en sık göreceğimiz modeller 
arasında yer alıyorlar. Eğer 
seçiminizi tek parçadan 
yana kullanacaksanız, desen 
seçimi konusunda hayvan 
desenleri trendine ayak 
uydurabilirsiniz.

Retro etkisi: 
80'ler, 90'lar

2019 sezonunda geçmiş 
yılların moda trendleri öne 
çıkmış durumda, özellikle 
80’li ve 90’lı yılların nostaljik 
etkilerini sokak modasından 
sonra plajlarda da 
gör-
meye 
baş-
laya-
cağız. 
Geçmiş 
dönem-
lerin ult-
ra parlak, 
yüksek 
bel bikini 
altları 
bu sezon 
birbirinden 
güzel renkle-
ri ile plajlara 
hareket ve 
enerji katıyor.. 
Bu yaz için 
2019 mayo ve 
bikini model-
leri arasından özellikle 
90’lar tarzını yansıtan şık 
parçaları tercih edebilirsiniz.
Romantik kıvrımlar

Fırfır detayları bu sezon 
hemen her tarz mayo ve 
bikini modelinde öne çıkan 
trend detaylar arasında yer 
alıyor. Fırfır detayları yeni 
sezon tasarımlarda sadece 
üst parçalarda değil, bikini 
altları için de vurgulayıcı bir 
detay. Yumuşak pastel renkli 

tasarımlar kadar bu yaz fırfır 
detayları koyu renk tasa-
rımlar için de öne çıkarılmış 
durumda..

En seksi trend: Açık 
balenli bikini üstleri

Geçen yazın 
sonlarında bir 
anda patlayan 
açık balenli 
bikini üstleri 
bu yaz da 
tam gaz 
revaçta de-
vam ediyor. 
2019 mayo 
trendleri 
arasında 
şüphesiz 
ki en 
heyecan 
verici 
tasa-
rımlar 
arasın-
da yer 
alıyor. 

Düz renklerin 
yanı sıra sezonun öne çıkan 
desen trendleri ile bu ya-
zın en dikkat çeken bikini 
modelleri olduklarını söyle-
yebiliriz. Öte yandan bu yaz 
plajda ya da denizde hem şık 
hem de sportif bir görünüme 
sahip olmak için uzun kollu, 
fermuar detaylı mayoları 
tercih edebilirsiniz. Kavurucu 
sıcaklarda bu mayolar ile ne 
derece rahat edilebilir bilin-
mez fakat, sportif mayoların 
bu sezon plaj modasında öne 

çıktıkları bir gerçek.. Seçimi-
nizi tek renkten yana kullana-
bileceğiniz gibi, daha hare-
ketli ve popüler olan baskı 
desenleri de seçebilirsiniz.

kadar cesur kes-kadar cesur kes-
imlerin öne çıktığı imlerin öne çıktığı 

mayo ve bikinilerle mayo ve bikinilerle 
boy gösterecek. boy gösterecek. boy gösterecek. boy gösterecek. 
Klasikleşmiş     Klasikleşmiş     
tarzların yanı tarzların yanı 
sıra güncellen-sıra güncellen-
miş eski tarz miş eski tarz 
mayo ve bikinil-mayo ve bikinil-

er bu yaz plaj er bu yaz plaj 
modasının modasının 

en dikkat en dikkat 
çeken 

parçaları parçaları 
arasında arasında 
yer alı- yer alı- 
yorlar.. yorlar.. 

İşte sizin İşte sizin 
için derler-için derler-

diğimiz tatil diğimiz tatil 
alışverişini-alışverişini-
zi tamam-zi tamam-

lamadan 
önce mutlaka önce mutlaka 
incelemeniz incelemeniz 
gereken ilkba-gereken ilkba-
har/yaz 2019 har/yaz 2019 
mayo ve bikini mayo ve bikini 

trendleri..
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KOCAOĞLU VEDAYI 
PEK İYİ YAPAMADI

■ Aziz Kocaoğlu fi nali nasıl yaptı?
Bana göre Aziz Bey vedayı pek iyi 

yapamadı. Ancak vedaya gelmeden önce 
hakkını teslim etmek gerekirse Aziz 
Kocaoğlu, İzmir’in 150 yıllık belediyecilik 
tarihinde gerçekten de gelecekte efsane 
başkanlar sayıldığında en başa yazılacak 
bir isim olmuştur. Doğal Yaşam Parkı ile, 
İzmir Modeli adlı tarım projesiyle, koope- 
ratifl erle, kent ormanı ve Fuar İzmir ile ve 
daha nicesiyle. Fakat Kocaoğlu, 1 Ekim’de 
“Ben yokum” dedikten sonraki süreci çok 
kötü götürdü. Efsaneye yakışmayacak bir 

veda oldu. Yeniden aday olması vs. çok 
tartışıldı. Yanlış mıydı? Yanlıştı. Kırmızı 
çizgilerinden bahsetti. Yanlış mıydı? Yan-
lıştı. Çizgilerden biri Büyükşehir Belediye 
Başkanı oldu. Diğeri de İzmir’deki birçok 
ilçe belediye başkanının göreve getiril-
mesinde en büyük paya sahip.  Yine de 
bana göre en kötü vedayı, devir teslim 
gününde yaptı. Nezih Öztüre’ye karşı 
davranışını kastediyorum. Ben bekler-
dim ki Aziz Bey o gün daha sakin olsun. 
Çünkü Öztüre’yi tanıyan herkes bilir ki, 
Öztüre’nin duruşu kollarını bağlayaraktır. 

Bu duruş Kocaoğlu’na hakaret değildi. 
Aziz Bey de bunu nasıl öyle anladı? Onu 
da anlamış değilim. Tokalaşırken Öz-
türe bakın iki eliyle tokalaşıyor Aziz Bey 
ile. Sonrasında Aziz Bey’in kullandığı, 
“Parayla adam olunmuyor, saygısız, terbi-
yesiz” gibi ifadeler, devir teslim törenine 
gölge düşüren bir olay oldu. Aziz Bey’in 
de toplum içindeki son anısı olarak bu 
olay kaldı. Tabii bu durum daha önce yine 
gerildiği dönemleri akla getirdi bence. 
Aziz Bey için insanın aklına bu olaylar 
değil, hizmetleri gelmeliydi.

“SOYER BANA GÖRE ÇOK İYİ BİR İŞ YAPTI”

“AK PARTİLİ BELEDİYELER 
DAHA UYUMLU OLMALI”

“POPÜLİZM SÜRERSE BÜTÇE 

SIKINTISI DAHA DA BÜYÜR”
■ İzmir’de birçok yeni başkan, borçlu belediyeler dev-

raldı. Bu borçlarla hizmetlerini nasıl yapacaklar?

Önce şunu kabul etmek lazım ki, koltuğu devraldık-

ları başkanlar da kendilerinden önce gelenlerden borçlu 

belediyeler aldılar. Belediyeler devamlı borç içinde 

devrediliyor ama miktarı önemli. Bazı belediyeler ger-

çekten çok borçlu. Ha bu durum yeni başkanları cay-

dırmaz. Eğer öyle olsa İstanbul’da İmamoğlu’nun göreve 

başlamaması lazım. 22 milyar TL gibi bir borçla başladığı 

iddia ediliyor. Onun için borçlu belediyelerin başkanları 

da elbet biraz sıkıntı çekecek. Yalnız belediye başkanları 

geçmişte çok popülist davrandılar ülkemizde. Kimsenin 

maaşında gözüm yok ama belediyenin en önemli iş kapısı 

olarak görülmesinin sebebi, ödenen personel ücretlerinin 

piyasa normallerinin çok üstünde olmasıdır. İş isteyen-

lerin akın akın belediyelere girmeye çalışmasının sebebi 

de bu aslında. Ama şimdi ne oldu? Bazı belediyelerde 

bütçenin yüzde 73’üne varacak oranda paralar, personel 

maaşına gidiyor. Böyle de bir gerçek var. Geriye kalan 

yüzde 25 bütçeyle de belediyeler nasıl hizmet yapacak? 

İşte bu büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bununla 

birlikte ilçe belediyelerinin ana gelirleri işgaliye ve emlak 

vergisi gibi şeyler... Ekonomi bozuldukça insanlar beledi-

yelere bu vergilerini de ödeyemez oldu. Buradan da bir 

sarmal ortaya çıktı. Bunun bedelini de hem o belediyelerde 

çalışanlar ödeyecek, hem de oranın halkı ödeyecek. Belki 

belediye işçileri bana kızacak ama doğruları söylediğim 

için kızmasınlar. Bugün birçok belediyede işçi maaşlarının 

ödenmesiyle ilgili sıkıntı olduğu söyleniyor. Alamazlar 

tabii... Popülist politikalarla öyle noktalara çekildi ki bu 

maaşlar, bugünün bütçeleri bu ödemeleri yapmaya yet-

miyor. Gelirler bunları karşılayamıyor. Bu sarmal gittikçe 

de büyüyecek ve daha büyük sıkıntılara yol açacak.

■ Soyer'in akşam yemeği ve 
Anıtkabir davetlerine MHP ve AK 
Partili belediye başkanları katıl-
madı. Bu durum şehirdeki kutup- 
laşmayı tetikler mi?

Bir kere bu çok yanlış. Geçmişte 
aynı belediyeden olup protesto 
edenler de oldu, farklı partilerden 
olup protesto edenler de oldu. 
Bunların İzmir'e hiçbir faydası 
olmadı. O siyasetçiler ve ilçeleri 
kaybetti. Benim MHP'li ve AK 
Partili belediye başkanlarına tek bir 
tavsiyem vardır, o da uyum içinde 

çalışmaları. Yoksa bunun bedelini 
daha sonra ilçelerinde yaşayan 
insanlar hissediyor. İzmir'de yıllar 
boyunca Aziz Bey 30 belediyenin 
hiçbirini ayırmadı. Hatta destek 
vermiyor denmesin diye AK Partili 
belediyeleri kayırdı bile. Ama 
siz burada kendiniz bir tavır ko- 
yarsanız, haklı olarak karşı taraf 
da "Yapacak bir şey yok kardeşim." 
der.  Onun için burada yanlışı 
yapan AK Partili belediyelerdir. Bir 
an önce uyum içinde çalışıp ilçeler-
ine faydalı olmaya çalışmalılardır.

■ Tunç Soyer'in göreve geldikten 
sonra ilk yaptıklarından biri 
Tarihi Elektrik Fabrikası'nın ihale- 
sine girip, orayı kültür ve sanat 
merkezi yapmak üzere İzmir'e 
kazandırması oldu. Nasıl buldunuz 
bu başlangıcı?

Tabii biraz şaşırdım. Böyle bir 
adımla başlaması İzmir adına 
umut verici. Tunç Bey geçmişte mal 
satışlarıyla gündeme gelirken, bu 
kez satın alarak gündeme geliyor. 
Buna çok sevindim. Orayı da kültür 
merkezi olarak toplumsal bir hiz-
mete sunarsa, başlangıç olarak bana 
göre iyi bir iş yapmış olacak.

■ Seçim sonrasında AK 
Parti'de Aydın Şengül dönemi 
sona erdi. Sandığın faturasını 
sizce Şengül mü ödedi? 

Elbette bir yerde bir 
başarısızlık olursa, o 
başarısızlığın bedelini ilk 
olarak yöneticiler öder. Fab-
rikanıza bir CEO aldıysanız 
ve o CEO döneminde fab-
rika ifl asa 
doğru 
giderse  
yolları 
ayırırsınız. 
Burada 
da Cum-
hurbaşkanı 
Erdoğan, 
Aydın 
Bey ile 
yollarını 
ayırdı. 
Bu da doğal bir durum. 
Ben bunun İzmir ile sınırlı 
kalacağını düşünmüyorum. 
Adana, Antalya, İstanbul, 
Ankara gibi şehirlerde de 
buna benzer durumlara şahit 
olacağımızı görüyorum. 
Çünkü Cumhurbaşkanı, 
başarısızlığı kabul etmeyen 
bir yapıya sahip.

“AK PARTİ'DE 
DEĞİŞİM, 
İZMİR İLE 
SINIRLI 

KALMAZ”

SÖKÜLEN KAPILAR GERİ TAKILACAK

■ Şengül sonrası yeni dönemin kararı hızlı alındı. Sizce 
Kerem Ali Sürekli, yeni görevinde başarılı olabilecek mi?

Kerem Ali Sürekli, partisinin her kademesinde çalışmış 
bir isim. İlçelerde ve ilde çalışmış, milletvekilliği yapmış 
bir siyasetçi. İzmir'de de başta STK'lar ve iş dünyasıyla iyi 
diyalogları olan bir insan. Kaldı ki İzmir'de ancak böyle 
ilişkileri olan bir insan gelecekte başarılı olabilir. Kerem Ali 
Sürekli de bu profi le uygun bir insan olduğu için gelecekte 
başarılı olabilir.

“SÜREKLİ, BAŞARI ŞANSI OLAN BİR İSİM”

■ İzmir’de yeni bir dönem 
başladı. Kapılar söküldü, masalar 
kaldırıldı. Nasıl buluyorsunuz bu 
yaklaşımı?

Bunlar 
tabii verilmiş 
olan sözler-
in sonucu. 
Başkanlar da 
önümüzdeki 
günlerde 
görecekler 
ki, kapıların 
sökülmesi 
vs. gelecek dönemde yürümeye-
cek. Çünkü Türkiye’de işsizlik çok 
yüksek. İşsiz insanlar ve onların 
ebeveynleri, belediyeleri en önem-
li iş kapısı olarak görüyorlar. Bu 
nedenle de belediyelere iş talebiyle 
gidiyorlar. Belediye hizmetleri zaten 
yolunda gidiyor. Muhtar geldiğinde 
parkının bakımını vs. istiyor. Onun 
dışında çoğunlukla bekleyen in-
sanlara baktığımızda iş isteyenleri 
görüyoruz. Bir noktadan sonra iş 

isteme yoğunluğu başkanları boğ-
maya başlayacak. Böyle olunca 

kendi işlerini 
yapamaz, 
takip etmesi 
gerekenleri 
edemez 
noktaya 
gelecekler. 
Sonrasında 
da hepi-
miz göre-
ceğiz ki o 

kapılar yerine geri 
takılacak. Geçmişte örneklerini çok 
gördük. Esasen güzel bir şey yap-
maya çalışıyorlar ama işsizlik ve iş 
talebi bunun önüne geçiyor. Göreve 
gelmelerinin üstünden daha bir 
ay bile geçmedi. Çoğuna yapılan 
ziyaretlerde iş talebi var. Anneler, 
babalar “Oğlum şurayı bitirdi iş is-
tiyorum. Kızıma lütfen iş...” diyerek 
geliyor. Bu nedenle ister istemez 
başkanlar da önlemlerini almak 
zorunda kalacak.

“BU SEÇİM 2023'Ü DE ETKİLER”
■ Bursa'yı ve halihazırda CHP tarafından yönetilen 

İzmir'i saymazsak, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin 
gibi Türkiye'nin en büyük kentleri CHP'nin yönetimine geçti. 
Bu değişimin Türk siyasetine etkisi ne boyutta olacaktır?

Türk siyasetini bu değişim çok önemli oranda etkileye-
cektir. 2023'te genel seçimler var. Vatandaşlar sandığa gider-
ken, yerelde aldıkları hizmeti de göz önünde bulunduruyor. 
Bu nedenle büyükşehirlerde göreve gelen CHP'li belediye 
başkanlarının görev süreleri boyunca ortaya koyacakları 
performanslar, 2023'ü de çok ciddi anlamda etkileyecektir.

“ÖZGENER BAŞARILI 
BİR YIL GEÇİRDİ”

■ İzmir Ticaret Odası'nda Mahmut Özgener yönetimi ilk 
yılını geride bırakıyor. Sizce bu süreç verimli geçirildi mi?

Bana göre geçirildi. Mahmut Özgener'in yaptığı çalışmalarda 
da, projelerde de ve hatta İZTO’ya girdiğimiz andan itibaren 
gözlemleyebildiğimiz o dinamik yapıyla birlikte bunu çok net 
olarak görebiliyoruz. Her şeyden önce Demirtaş döneminde tabu 
olan birçok konu, masaya yatırılabiliyor. Projeler ve yatırımlar 
şeffafl aşıyor. İZTO ile kimin ne iş yaptığı tamamen şeffaf hale 
geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki yapı çok farklı ve güzel 
bir noktaya getirildi. Bu nedenle süreci gayet başarılı buluyorum.
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523 Nisan 2019

“23 Nisan 1920” tarihi 
bir gündür…

İlk Meclis için şöyle 
denir;

“TBMM yakın tarihi-
mizin en onurlu Meclis’i 
olması bir yana…

Yakın tarihimizin en 
önemli hizmeti yapan 
Meclis’tir!”

Bu Meclis'in tablosu 
önemlidir;

Yüzde 27 memur,
Yüzde 14 eşraf,
Yüzde 13 serbest mes-

lek sahibi,
Yüzde 13 asker,
Yüzde 11 din adamı…
Yani, çok güçlü bir 

‘temsil fotoğrafı’ söz konu-
sudur!

★ ★ ★

“23 Nisan 1920” tarihi 
bir gündür…

Günlerden Cumadır… 
Mübarek bir gündür…

İstanbul’un fethini müj-
deleyen Hacı Bayram Veli 
Camii’nde,

Birlikte ‘Cuma Namazı’ 
kılınır!

Oradan, TBMM’nin 
önünde “dualar ve yaka-
rışlarla” ilk Meclis açılır!

Meclis’i, Refik Şevket 
Beyler açacaktır;

“…Bizler birbirlerine 
bağlı ve sonsuz kötülükle-
rin doğurduğu faciaların 
son aktörleriyiz!..”

O aktörler, “Milletin 
azim ve iradesi ile yüklen-
mişlerdir!

Herkes, tarihi sorum-
luluklarını çok iyi bilmek-
tedir.

★ ★ ★

Bu Meclis, çok büyük 
görevler yapmıştır.

Her şeyden önce, “ku-
rucu meclis” yetkilerine 
sahiptir.

İstiklal mücadelesi;
“Mondros Mütareke-

si'nden (1918) Mudanya 
Anlaşmasına (1923) kadar 
devam eden bir süreç…”

Bu süreci yöneten de, 
bu “Meclis'tir…”

1921 Anayasası bu 
Meclis zamanında kabul 
edilecektir!

İstiklal Marşımız ona 
keza…

Lozan görüşmelerine 
bu Meclis başlayacaktır!

“23 Nisan 1920 tarihi 
sadece TBMM’nin açılış 
tarihi değil, aynı zaman-
da millet egemenliğine 
dayanan demokrasinin ve 
Cumhuriyetimizin temelle-
rinin atıldığı gündür…”

★ ★ ★

Şartlar o kadar zor ve 
çetindir ki,

Bir milletin üze-
rine, “ateşten 
gömlek”giydirilmiştir.

Bütün işgalcilere karşı 
verilen onurlu bir mücade-
ledir.

İşgal altında bir İstan-
bul… Ve İstanbul Hükü-
meti düşününüz…

Milli Mücadeleyi 
destekleyen dört önemli 
gazete;

“Yeni Gün, İleri, Akşam 
ve Vakit…”

Sürekli baskı altında-
dırlar!

O baskının altında, 
“ölüm tehditleri” söz ko-
nusudur.

140’a yakın, “gazeteci, 
aydın ve yönetici” Malta 
Adası’na sürülürler!

Bütün olumsuz şartlara 
rağmen, “çok güçlü bir 
direnç” vardır.”

Bu Meclis, “savaşı yö-
neten” bir Meclis'tir!

Bu Meclis’te çok güçlü 
“temsili irade” vardır!

Çocuklar bizim, ‘gelece-

ğimiz’ yarınlarımızdır.
Onları, bu vatana 

“sevdalı birer birey olarak” 
yetiştirmek hepimizin 
görevidir.

İngilizler, çocuklarında 
ilk alfabeyi öğrettiklerinde;

“Tarih biliminin öne-
mine ve geleceğe” vurgu 
yaparlar!

Bizde de bu savaşın 
adına; “Her türlü emper-
yalizme karşı verilen;

Milletin Hürriyet ve 
İstiklal Savaşı” adı verilir.

Nitekim, bu Meclis o 
savaşın ruhunu, cumhuri-
yete taşıyacaktır.

Bu Meclis o savaşın 
ruhunu, “Büyük Türkiye 
idealine…” taşıyacak olan 
bir Meclis’tir…

1921’lerde Sakarya’da…
1922’lerde Kocate-

pe’den Büyük Taarruz…
1922’lerde, İzmir’in 

kurtuluşu…
17 Şubat 1923’lerde, 

İzmir İktisat Kongresi…
Savaş sonrası, Türki-

ye’nin imar ve inşası!
Çocuklarımız, o gün-

lerin “yokluklarını ve de 
sıkıntılarını…”

Bilerek, bir milletin na-
sıl şaha kalkacağını ruhun-
da hissetmelidir…

23 Nisan’larda; Türkiye 
ayağa kalkmalıdır!

Tarihi bir dönemi 
yaşamalı/ ve de bizlere de 
yaşatmalıdır!

★ ★ ★

“23 Nisan 1920…”
Tarihi hafızamızın güç-

lendirilmesi gereken bir 
gündür!

Coğrafyayı “vatan ya-
pan…” bir gündür!

O günlerin bedelinde, 
“şahadet” vardır!

★ ★ ★

Bu bayramın içerisin-
de, TBMM’nin açılış tarihi 
vardır…

Bu bayramın ilk adı, 
“Hâkimiyeti Milliye” Bay-
ramıdır (1935)

Gazi Atatürk bu bay-
ramı çocuklara armağan 
edecektir (1927)

UNESCO’nun 1979 
yılını, “Çocuk Yılı” ola-
rak duyurmasının hemen 
akabinde;

Bu tarihten itibaren 
Uluslararası, “23 Nisan Ço-
cuk Şenliği” başlayacaktır,

Çocukları, “makama 
kabul etme geleneği” 1933 
tarihinde, Atatürk’le baş-
latılmıştı. Bu gelenek hala 
sürüyor.

Anlamı, çocuklarımıza, 
‘değer vermektir…’

Makam ve unvanların 
yarınki sahiplerinin çocuk-
larımız olacağına vurgu 
yapmaktır…

O vurguda şunlar 
vardır;

“Cumhuriyetin bir fazi-
let olduğu…”

“Milletin iradesi ve o 
iradenin temsil yeri…”

“Milli değerler sevgi-
si…”

“Tarih ve vatandaşlık 
ruhu…”

★ ★ ★

TBMM, Osmanlı Dev-
leti'nin itilaf devletlerince 
işgali sırasında direniş 
gösteren Türk Milleti'nin 
oluşturduğu irade ile 
kurulan ve Türk Milleti'nin 
anayasa ile verdiği yetki ile 
yasama görevi yapan Tür-
kiye Cumhuriyeti anayasal 
devlet organıdır.

Ve… "Egemenlik, 
kayıtsız şartsız milletin-
dir" ilkesi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin varolu-
şunun temel dayanağını 
oluşturur.

23 Nisan sadece bir 
“Çocuk Bayramı” değildir

23 Nisan 2019

HAMDİ TÜRKMEN

14.6.2018

Ege İhracatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı
Jak Eskinazi, ekonomi,

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

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

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

“HİZMET
İHRACATI DA
HESABA
EKLENİRSE...”

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

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

“KİRAZ
İHRACATI 4-5
YILINMEYVESİ”

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

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

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

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

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

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

“DİREKT
UÇUŞLARA
İHTİYAÇ VAR”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Hep beraber ifadesini

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

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

� Yerel yönetimleri nasıl
buluyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

olarak bir arada hareket edeceğiz” diye konuştu

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

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

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

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

“FAİZLER DAHA
ÖNCE ARTMALIYDI”

Burak 
Cilasun

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK Partili Dağ’dan
‘mega’ müjde! 

Hamza 
Dağ

Türkiye ile İtalya arasında dış ticaret 
hacmi 20 milyar dolara koşuyor. Türkiye, 
2018 yılında İtalya’ya 9 milyar 467 milyon 
dolar ihracat yaparken, İtalya’dan 
yaptığı ithalat 10 milyar 154 milyon 
dolar oldu.

Türkiye ile İtalya arasındaki dış 
ticaretin dengeli bir şekilde seyret-
tiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iki 
ülke arasında tarihi bağları güçlü, 
sağlıklı gelişen bir ticaret ol-
duğunu dile getirdi. İzmir’e 
yeni atanan İzmir Konso-
losu Valerio Giorgio’nun 
Ege İhracatçı Birlikleri’ni 
ziyaretinde konuşan 
Eskinazi, “İki ülkenin 
birbirini tamamlayan 
özellikleri var. İhraca-

tımız ve ithalatımız karşılıklı olarak dengeli 
gidiyor. Şu anda yüzde 93’e ulaşan bir dış 
ticaret dengesi söz konusu. İtalya ile Türki-

ye’nin benzerlikleri fazla, İtalyanların 
başarılı kümelenme modelleri var, 
biz de aynı yolda ilerliyoruz. İki 
ülke arasında ticaretin gelişimi için 
iş insanlarımızın vize işlemlerinde 
karşılıklı işbirliğiniz geliştirilmesi-

ni istiyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye ile İtalya’nın 
partner olmasını 

istediklerini dile ge-
tiren İtalya’nın İzmir 
Konsolosu Valerio 
Giorgio ise; iki ülke 

ekonomisinin karşılıklı 
yatırımlarla gelişmesini 
ve büyümesini istedikle-
rini vurguladı.

TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA
EKONOMİ KÖPRÜSÜ GÜÇLENİYOR!
2018 yılında İtalya’ya 9 milyar 467 milyon 
dolar ihracat yaparken, İtalya’dan 
yaptığı ithalat 10 milyar 154 milyon 

Türkiye ile İtalya arasındaki dış 
ticaretin dengeli bir şekilde seyret-
tiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iki 
ülke arasında tarihi bağları güçlü, 
sağlıklı gelişen bir ticaret ol-
duğunu dile getirdi. İzmir’e 
yeni atanan İzmir Konso-
losu Valerio Giorgio’nun 
Ege İhracatçı Birlikleri’ni 
ziyaretinde konuşan 
Eskinazi, “İki ülkenin 
birbirini tamamlayan 
özellikleri var. İhraca-

ticaret dengesi söz konusu. İtalya ile Türki-
ye’nin benzerlikleri fazla, İtalyanların 

başarılı kümelenme modelleri var, 
biz de aynı yolda ilerliyoruz. İki 
ülke arasında ticaretin gelişimi için 
iş insanlarımızın vize işlemlerinde 
karşılıklı işbirliğiniz geliştirilmesi-

ni istiyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye ile İtalya’nın 
partner olmasını 

istediklerini dile ge-
tiren İtalya’nın İzmir 
Konsolosu Valerio 
Giorgio ise; iki ülke 

ekonomisinin karşılıklı 
yatırımlarla gelişmesini 
ve büyümesini istedikle-
rini vurguladı.
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Toplanan inek sütü 
miktarı bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 

7,8 azaldı. Süt, peynir, yoğurt, 
ayran üretimi sıkıntıda. Her 
şeyin ithal edildiği günümüz 
‘şartlarında’, süt de ithal edile-
cek noktaya 
gidiyor.

Tabii 
işin belki de 
kinayeli tarafı 
sütte ve süt 
ürünlerinde 
ithalat. Ancak 
işin ciddiyetini 
kavramak için 
çok da abartılı 
olmasa gerek. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre; , ticari süt 
işletmelerince Şubat ayında 751 
bin 17 ton inek sütü toplandı. 
Toplanan inek sütü miktarı Şu-
bat ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 7,8 azaldı. 
Yani buna paralel olarak, süt, 
peynir, yoğurt ve ayran üretimi 
de azalma gösteriyor.

Peki bunun altında yatan 
temel neden ne? Tarım yazarı 
Ali Ekber Yıldırım, Ben Haber 
okuyucuları için anlattı.

“Yüksek maliyet, çiftçiye 
ineğini ya sattırıyor ya kestiri-
yor”

Şubat ayında toplanan inek 
sütü miktarında, geçen yılın 
aynı ayı ile kıyaslandığında 
yüzde 7,8 oranında azalma 
olduğu görülüyor. Süt ve peynir 
üretiminde de gerileme mev-
cut. Sizce bunun temel kaynağı 
nedir?

Bunun temel kaynağı, çiftçi 
sütten para kazanamadığı için 
uzunca bir süredir özellikle son 
5-6 aydır süt ineklerini kesmeye 
başladı. Ya satıyor ya elinden çı-
karıyor. 2010 yılında 0 faizli kre-
diyle birçok işletme kurulmuş-
tu, süt hayvancılığına yönelik. 
Bu işletmelerden de bazılarının 
kapandığını gö-
rüyoruz. 
Artık 
süt 

yem 
paritesi sağlamadığı 

için, normalde dünyada 1 kilo 
süt sattığı zaman bir çiftçi, 1.3 
kilo yem alması gerekiyor. Ama 
bu 1’n altına indi. 1 litre süt 
satıp, 1 kilo yem bile alamıyor. 
Dolayısıyla bunu karlı görmedi-
ği için, büyük işletmeler çekildi,  
küçük işletmeler dediğimiz 
çiftçiler ise, ineklerini aşamalı 
olarak satıyor. Buradaki temel 
sorun, hayvancılık yapmak 
için artık maliyetler çok yüksek 
olduğu için, üretici hayvancılık 
yapamadığı için elindeki ineği 
satıyor veya elden çıkarıyor, 
kesiliyor yani inekler. Temel 
nedenlerden birisi bu.

“Çiftçinin sütten para 
kazanması lazım”

● Bunun önüne nasıl geçi-
lebilir?

Temel sorun, girdi fiyatları-
nın çok yüksek olması. Burada 
en önemli girdi nedir? Yem. 
Bugün hayvancılıkta yemin, 
üretim maliyeti içerisinde top-
lamı yüzde 40’lar 50’ler civarın-
da. Bunun da yüzde 60’ı ithal 
ediliyor. Dolayısıyla, yem ham 
maddesi olarak ithal ediliyor. 
Döviz arttıkça, fiyat artıyor. Bu 
fiyat artışının önlenmesi lazım. 
Çiftçinin sütten para kazanması 
gerekiyor. Çiftçi eğer sütten 

para kazanamıyorsa, zaten 
üretimi sürdürmesi 

mümkün değil. 
Mazotta bir dönem 
gündeme gelmişti, 
şu anda da uygu-
lanıyor; mazotun 
yarısı bizden diye 
bir açıklamıştı Bi-
nali Yıldırım Baş-
bakan olduğunda. 
Şuanda yarısı öde-
niyor ama yine de 
önemli bir destek. 
Bunun yemde de 

olması gerekiyor.
● Her şeyin ithal 

edildiği bu dönemde 
'Sütü de ithal edecek 

konuma geldik' di-
yebilir mi-

yiz?

Süt zaten ithal ediliyor. 
Dolaylı olarak ithal edili-
yor. Süt tozu olarak ithal 
ediliyor. Son dönemde Et 
ve Süt Kurumu devreye 
girdi, piyasadaki fazla 
sütü alıp süt tozuna 
dönüştürüyor ama 
peynir ithal ediliyor. Bu 
şekilde inekler kesil-

meye devam edilirse, doğrudan 
süt bile ithal edilecek konuma 
gelinecek. Eğer inekler kesilirse, 
doğurganlık kaybedilirse, biz 
şimdi inekten hem dişi hem 
erkek buzağı alıyoruz. O zaman 
dişi olanlar süt üretiminde 
erkek olanlar et üretiminde 
değerlendiriliyor. Et üretimi 
de azaldığı için et fiyatları da 
artacak. 2007-2008’de yine 
böyle yem fiyatları çok artmıştı.
Yoğun bir kuraklık yaşanmıştı. 
Bu kuraklık sonucunda da yem 
maliyetleri yüzde 100 arttı.  O 
dönemde Tarım Bakanlığı’nın 
açıklamasıyla 1 milyondan fazla 
inek kesildi. 2 yıl sonra da et 
krizi olarak karşımıza çıktı. Bu-
nun sonucu yine bir et krizi. 
“Hayvanı, yemi, ilacı 
ithal ediliyor. Bu 
sarmalı kırmamız la-
zım”

● Türkiye genelinde bir 
model haline geldi Tire Süt Koo-
peratifi. Fakat, benzer başa-
rılar ne yazık ki göremiyoruz. 
Kooperatifleşmenin önemi daha 
fazla dile getirilse, yaşanan 
bu sıkıntılara bir nebze olsun 
çözüm olabilir mi?

Olur. Çünkü Tire Süt Koope-
ratifi modeline batığımız zaman 
genelde küçük üreticilerin bir 
araya gelip güçlerini birleştire-
rek ihtiyaçlarını ortak bir alımla 
gerçekleştirmeleri, ürettiği 
sütün yerel yönetim tarafından 
değerlendirilmesi. Yani bu tek 
başına kooperatif değil, yerel 
yönetimlerle iş birliği halinde 
Türkiye genelinde bir İzmir 
Modeli olarak bakarsak, yerelde 
kalkınma modeli olarak bakılır-
sa, örnek alınırsa tabii ki ciddi 
bir rahatlama olur. İzmir’de bir 
şeyler yapılıyor ama, İzmir’deki 
üretici de merkezi hükümetin 
aldığı kararlardan hep olumsuz 
etkileniyor. Burada yapılması 
gereken öncelikle süt hayva-
nından damızlığa, ilaçtan yeme 
kadar ithalat sarmalını kırma-
mız gerekiyor. 

ÜRETİMDE 
KORKUTAN DÜŞÜŞ

Ticari süt işletmeleri 
tarafından gerçekleşti-

rilen içme sütü üre-
timi de yüzde 16,5 
azalarak 128 bin 
986 tona geriledi. 

Aynı dönemde inek peyniri 
üretimi yüzde 2,8 azalışla 
54 bin 757 tona düştü. Ko-
yun, keçi, manda ve karışık 
sütlerden elde edilen peynir 
çeşitleri üretimi ise yüzde 
67,5 azalarak 743 ton oldu.

Yoğurt üretimi, şubat-

ta geçen yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 1,2 düştü ve 
89 bin 116 ton oldu. 

Ayran üretimi ise yüzde 
1,8 azalarak 53 bin 527 tona 
geriledi.

Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış 

toplanan inek sütü miktarı, 
şubatta bir önceki aya göre 
yüzde 2,2 azaldı. Şubatta 
takvim etkisinden arındı-
rılmış toplanan inek sütü 
miktarı da geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 7,8 
azaldı.

Kriz sütten kesti!
“Böyle devam ederse süt bile ithal edilecek konuma gelinecek”

kapandığını gö-
rüyoruz. 
Artık 
süt 

gerekiyor. Çiftçi eğer sütten 
para kazanamıyorsa, zaten 

üretimi sürdürmesi 
mümkün değil. 

Mazotta bir dönem 
gündeme gelmişti, 
şu anda da uygu-
lanıyor; mazotun 
yarısı bizden diye 
bir açıklamıştı Bi-
nali Yıldırım Baş-
bakan olduğunda. 
Şuanda yarısı öde-
niyor ama yine de 
önemli bir destek. 
Bunun yemde de 

olması gerekiyor.
● Her şeyin ithal 

edildiği bu dönemde 
'Sütü de ithal edecek 

konuma geldik' di-
yebilir mi-

yiz?

genelde küçük üreticilerin bir 
araya gelip güçlerini birleştire-
rek ihtiyaçlarını ortak bir alımla 
gerçekleştirmeleri, ürettiği 
sütün yerel yönetim tarafından 
değerlendirilmesi. Yani bu tek 
başına kooperatif değil, yerel 
yönetimlerle iş birliği halinde 
Türkiye genelinde bir İzmir 
Modeli olarak bakarsak, yerelde 
kalkınma modeli olarak bakılır-
sa, örnek alınırsa tabii ki ciddi 
bir rahatlama olur. İzmir’de bir 
şeyler yapılıyor ama, İzmir’deki 
üretici de merkezi hükümetin 
aldığı kararlardan hep olumsuz 
etkileniyor. Burada yapılması 
gereken öncelikle süt hayva-
nından damızlığa, ilaçtan yeme 
kadar ithalat sarmalını kırma-
mız gerekiyor. 

ÜRETİMDE 
KORKUTAN DÜŞÜŞ

Ticari süt işletmeleri 
tarafından gerçekleşti-

rilen içme sütü üre-
timi de yüzde 16,5 
azalarak 128 bin 
986 tona geriledi. 

Son yıllarda sü-
rekli olarak kriz-
ler ve krizlerin 
doğurduğu itha-
latlarla gündeme 
gelen hayvan-
cılık sektöründe 
yangın bir türlü 
dinmiyor. Üreti-
len çözüm plan-
ları ya uygula-
namıyor, ya da 
yarayı dindirme-
yi başaramıyor. 

“Böyle devam ederse süt bile ithal edilecek konuma gelinecek”

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

Ali Ekber Yıldırım
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23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı'nı 
kutladığımız şu günde, 

Türkiye'nin her noktasında 
çocuklar için birbirinden 
renkli etkinlikler yapılıyor 
olsa da, ne yazık ki büyüklerin 
ulusal egemenlik kavramını 
zihinlerinde ve kalplerinde 
pekiştirici etkinliklerin ye-
terince yapıldığını söyleye-
meyiz. Zira ulusal egemen-
liğin ülkemizde fi lizlenmesi 
ve binlerce yıl mutlakıyetle 
yönetildikten sonra kısa bir 
meşrutiyet geçmişi olan mil-
letimizin kalbinde serpilmesi 
kolay olmamıştır. 

Ulusumuz bugün Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk'ün 
"Efendiler, yarın cumhuri-
yet ilan edeceğiz" cümlesini 
yaygın olarak bilse de, TBMM 
çatısı altında çıkarılan kanun-
ların zorlu bir dönemeçten 
ve sert bir muhalif süzgeçten 
geçtiğini yeterince bilmemek-
tedir. İşte ulusal egemenliğin 
kazanıldığı yıllarda, TBMM’de 
yaşananlar;

DAĞINIK FAKAT 
YOĞUN MUHALEFET

TBMM'de Mustafa Kemal 
önderliğinde kurulan ve ismi-
ni milli mücadeleye damga-
sını vurmuş olan Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti'nden alan 
Müdafaa-i Hukuk Grubu, 
devrimlerin merkezinde ve 
mensupları çıkarılmak istenen 
kanunların arkasında olsa 
da, muhalefet de yok değil-
di. Başlarda kurumsallaşmış 
bir yapıya sahip olmayan bu 
muhalefet, TBMM'nin çoğun-
lukla daha muhafazakar ve 
hatta tutucu olan üyelerinden 
oluşuyor, Osmanlı İmparator-
luğu'ndan kalma saltanata ve 
şeriata dayalı bazı alışkanlık-
ları burada da gösteriyordu.

İstiklal Harbi'ni takip eden 
süreçte İstiklal Mahkemele-
ri'nin kurulması ve bu mah-
kemelere ilişkin kanunların 
oluşturulmasında çok sert 
muhalif çıkışların kendini 

göstermesi, TBMM çatısı al-
tındaki aykırı seslerin kendini 
en net gösterdiği örneklerden 
olarak kabul edilebilir. Muha-
liflerin İstiklal Mahkemeleri 
için en yoğun tepki gösterdiği 
noktaysa, bu mahkemele-
rin doğrudan Mustafa 
Kemal'e bağlı olmasıydı. 
Dayanak noktası ise 
hükümet yetkilerinin 
gasp edildiği iddiası 
oldu.

23 NİSAN'IN 
BAYRAM 
OLMASI BİLE 
TARTIŞMALARA 
KONU OLDU

23 Nisan'ın bay-
ram haline getirilmesi, 
TBMM'de bazı milletve-
killeri arasında tartışmalara 
neden olur. Örneğin vekil-
lerden Vehbi Efendi, Bursa 
ve İzmir'in kurtuluşlarının 
da bayram olmasını dile 
getirirken, Kırşehir Mebusu 
Yahya Galip Bey ise her şehir 
için bayram ilan etmenin 
yanlış olduğu yönünde görüş 
belirtir. 

Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Bey TBMM tarihine 
geçecek şekilde, 23 Nisan'ın 
neden bayram olması gerek-
tiğini şu sözlerle dile getirir:

“Efendiler; bunu millet 
esaretten kurtulup İstanbul'a 
kavuştuğu, Edirne'sine, İz-
mir'ine kavuştuğu, Bursa'sına 
kavuştuğu zaman kendisi 
yapacaktır. Bizi bu muzafferi-
yetlere, bu muvaffakiyetlere 
nail eden 23 Nisan'da şura-
da toplayan millettir. Bunu 
millet yapacaktır. Millet 
kadirşinastır. Kendimiz bunu 
teklif etmek muvafık değildir. 
Kendi kendimize teselliden 
başka bir şey değildir.”

Ali Şükrü Bey'in sözlerini 
perçinlercesine Bursa Me-
busu Muhittin Baha Bey'in 
sözleriyse şu şekildedir:

“Efendim, 22 Nisan ile 23 
Nisan arasındaki farkı dü-

şün-
mek 
bugünün millî bir îyd günü 
olup olmadığına dair katî ka-
rar vermek için iyi bir vesile 
olmuştur. 22 Nisan’da bize 
hıyanet etmiş, Makamı Âlii 
Hilâfet ve Saltanata tasal-
lut etmiş bir adam ve onun 
avenesi vardı. Millet başsızdı. 
Hariçteki hükümetler, milleti 
kurtarmak için öne atılan, or-
taya atılan kimselere, kahra-
manlara âsi diyorlardı, mevki 
kapmak için ortaya atılmış 
birtakım adamlar diyorlardı. 
Binaenaleyh, milletin başında 
kimse yoktu. Millet resmen 
tanınmış bir Hükümete 
malik değildi. Herkes bu işin 
ne olacağı hakkında kendi 
kendine düşünüyor, ağlıyor 
ve birbirleriyle dertleşiyor-
lardı. Kim gelip de bu milleti 
kurtaracak, diye herkes için 
için ağlıyordu. 23 Nisan'da 
milletvekillerini gönderdi ve 
o vekiller burada toplanarak 
milletin hissiyatına, efkârına 
tercüman oldular. Hiçbir za-
man milletin heyeti umumi-
yesine dair söz söylemeyen 
millet bu-

rada 23 Nisan’da ilk sözünü 
söyledi. Ve bu dâvayı millîye 
atıldı, efendiler; yapacağı 
şeyleri takrir etti ve bir sene-
den beri bunları yapmıştır. 
Yoktan bir ordu çıkardı. Da-
ğılan milleti bir araya topladı. 
Milletin başına musallat olan 
Halifeyi orada yalnız bıraktı. 
Müslüman âlemini ve halkın 
buraya raptetti. Bir Müslü-
man Hükümeti sefirini bu-
raya gönderdi. Evvelki gün 
onu buraya getirdik. Bütün 
İslâm âleminin nazarı ümit 
ve amalini bu Meclise ve bu 
Anavatana raptetti. Binaena-
leyh, yalnız Türklerin, yalnız 
Anadolu'nun değil, bütün 
İslâm âleminin hayatını, istik-
balini kurtaracak bir milletin 
temellerini 23 Nisan’da attı, 
efendiler”

İSTİKLAL MADALYASI 
BİLE TARTIŞMALARA 
NEDEN OLUR

Kurtuluş Savaşı'na katılmış 
ve yararlılık göstermiş olanlara 
verilen İstiklal Madal-

yası da 1. TBMM'de tartışma-
lara konu olan bir diğer başlık 
olarak dikkat çekiyor. 

Örneğin Kayseri Mebusu 
Hasan Basri Bey, vatana hiz-
metin madalya uğruna yapıl-
mayacak kutsallıkta olduğunu 
söyleyerek, madalya verilmesi 
yerine takdirname önerisini 
ortaya atar. Hatta bu iddiasını 
da " Efendim, bendeniz de bu 
maddeye aleyhdarım. Çünkü 
madalyaya aleyhdarım. Koca-
man adamlara nişan takmağa 
kalkışmak katiyen doğru değil-
dir." ifadeleriyle dile getirir Bir 
başka mebus olan Dr. Abidin 
Bey ise madalyalar için harca-
nacak bütçelerin gereksiz bir 
masraf olduğunu savunarak 
İstiklal Madalyası hakkındaki 
kanun teklifine karşı çıkar. 
Bir diğer mebus olan Yozgat 
Mebusu Süleyman Sırrı Bey de 
kendinden önce söz alanlara 
destek çıkarak vatana hizmetin 
bir müfakatı olamayacağını, 
bu hizmetin vicdani bir hizmet 
olduğunu söylemiş, bu neden-

le de 
kanun 
teklifi-

nin reddini talep etmiştir. Tüm 
bu karşı çıkışlardan görülüyor 
ki, İstiklal Madalyası için karşı 
çıkışların temeli doğrudan 
doğruya Müdafaa-i Hukuk 
Grubu'nu sabote etmektir. 

Hakkari Mebusu Mazhar 
Müfid Bey ise teklifi şu sözlerle 
savunur:

Bu madalya bir nevidir, 
bir cinstir. Kumandana başka, 
mebusana başka, efrada başka 
değildir. Hattâ mebusların ki 
cephede bilfiil hizmet etme-
dikleri için kurdelâsı başkadır. 
Zannetmeyiniz ki, cephede 
bilfiil canını tehlikeye koyup-
ta fedakârlık edenlerle bizim 
buradaki mebusların madal-
yası bir olacak, müsavi olacak-
tır. Hayır, kurdelâsında fark 
vardır. Fakat mebus da cephe-
ye gitmiş ise, o da eline tüfengi 
almış ise kurdelâ değişecektir. 
Yarsısı kırmızı, yarısı yeşil 
olacaktır ki, hem mebus, hem 
de cephede, harp etmiş de-
mektir Nizamnamenin maddei 
mahsusası mütalâa buyurulur-
sa görülür ki, işbu madalyanın 
üç lira kadar bir masrafı, harcı 
vardır. İste bu harç alınacaktır. 
Siz isterseniz, kabul edersiniz, 
isterseniz reddedersiniz.”
İTİRAZLAR HER 
DÖNEMDE OLDU VE 
OLACAKTIR AMA…

Görüldüğü gibi TBMM 
çatısı altında ulusun çıkarına 
olan çalışmalar, milli ruhun en 
yüksek olduğu dönemde dahi 
karşısında zıt istikametli fikir-
lerle karşılaşmıştır. Geçmişten 
günümüze zaman zaman bu 
karşıt fikirler kendisine az ya 
da çok mutlaka bir destek de 
bulmuştur. Yine de tüm bu 
karşıt fikirlere rağmen Mustafa 
Kemal’in önderliğinde kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nden 
taraf olmak, her vatandaşın bir 
vatandaşlık görevi olduğu gibi, 
aynı zamanda gelecek nesillere 
de bırakacağı en büyük miras-
tır. Zira unutulmamalıdır ki, 
ulusal egemenliğin olmadığı 
bir toplumda çocukların bay-
ram etmesi de mümkün olma-
yacak, birçoğunun hayalleri, 
büyüdüklerinde yarım kala-
caktır. Hiçbir çocuğun hayali-
nin yarım kalmaması dileğiyle 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlu, başta 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere 
tüm vatanperverlerin ruhları 
şad olsun. 
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göstermesi, TBMM çatısı al-
tındaki aykırı seslerin kendini 
en net gösterdiği örneklerden 
olarak kabul edilebilir. Muha-
liflerin İstiklal Mahkemeleri 
için en yoğun tepki gösterdiği 
noktaysa, bu mahkemele-
rin doğrudan Mustafa 
Kemal'e bağlı olmasıydı. 
Dayanak noktası ise 
hükümet yetkilerinin 
gasp edildiği iddiası 

23 NİSAN'IN 

OLMASI BİLE 
TARTIŞMALARA 
KONU OLDU

23 Nisan'ın bay-
ram haline getirilmesi, 
TBMM'de bazı milletve-
killeri arasında tartışmalara 
neden olur. Örneğin vekil-
lerden Vehbi Efendi, Bursa 
ve İzmir'in kurtuluşlarının 

şün-
mek rada 23 Nisan’da ilk sözünü 

ULUS EGEMEN OLACAK Kİ
ÇOCUKLAR BAYRAM YAPABİLSİN!
Yurdun dört bir tarafında bugün 
bir bayram havası var. Nasıl 
olmasın ki? Ulusun egemenliğe 
giden yoldaki büyük adımı olan 
TBMM’nin açılması, pek tabii 
ulusun bayram edeceği gündür.

ÇOCUKLAR BAYRAM YAPABİLSİN!ÇOCUKLAR BAYRAM YAPABİLSİN!ÇOCUKLAR BAYRAM YAPABİLSİN!ÇOCUKLAR BAYRAM YAPABİLSİN!ÇOCUKLAR BAYRAM YAPABİLSİN!ÇOCUKLAR BAYRAM YAPABİLSİN!
BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com
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Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de çocuk 
suçluluğu, sosyolojik ve 

hukuksal açıdan asrın en önemli 
sorunlarından biri. Ülkemizde 
ve dünyada çocuk suçluların 
sayısında giderek bir artış mey-
dana gelmekte. Çocuk suçlu-
luğunun nedenleri, sosyoloji, 
psikoloji, biyoloji ve hukuk gibi 
farklı alanların araştırma ko-
nusu durumunda. Çocuk suçlu-
luğunda kalıtsal ve bedensel 
özelliklerin yanı sıra özellikle 
aile, okul, arkadaşlar, çevre, 
sosyoekonomik vs. özelliklerin 
etkisi tartışılmakta. Değişen 
toplumsal düzen ve aile yapısı 
nedeniyle suça sürüklenen 
çocukların sayısı giderek artış 
göstermektedir. 

Türkiye’de her yıl 0-18 
yaş grubunda 83 bin suça 
sürüklenen, 76 bin mağdur ve 
mahkeme karşısına çıkmış 23 
bin çocuk kaydı bulunduğu 
bildirilmektedir. Ortalama her 
yıl 150 bin çocuğun “çocuk 
adalet sistemine” dâhil olduğu 
öngörülmektedir.

 Ülkemizde, suçların yak-
laşık olarak yarısı, 25 yaşın 
altındaki yaş diliminde bulunan 
çocuklar ve gençler tarafından 
işlenmekte olup, ileri yaşlar-
da suç işleyenlerin ise yüzde 
doksanı çocukluk ve gençlik 
çağında suç işlemişlerdir.

 Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre güvenlik 
birimlerine gelen veya getirilen 
çocuk sayısı 2017 yılında yüzde 
6.2 artmıştır. Bu çocukların yüz-

de 57.5’i 15-17 yaş, yüzde 24.5’i 
12-14 yaş grubunda ve yüzde 
17.9’u ise 11 yaş altında olup, 
yüzde 68.3’ü erkek, %31.7’si ise 
kız çocuğudur.

Ülkemizde yapılan birçok 
çalışma da erkek çocukların kız-
lara göre daha yüksek oranda 
suça sürüklendiğini, Denizli’de 
yapılan bir çalışma ise suçlu 
çocukların % 41.6’sının 14 yaş 
grubunda olduğunu (orta er-
genlik dönemi) göstermektedir. 
Türkiye’nin suça sürüklenen 
çocuk verilerinin il nüfuslarına 
göre dağılımına göre ise oranı 
en yüksek şehir Ardahan, en 
düşük şehir ise Ankara’dır. 

İzmir'de ise bu oran yüzde 2,5'le 
4. sırada yer almaktadır. 

Neden suça 
yöneliyorlar? 

 Çocukların suça sürüklen-
mesini önlemenin ilk koşulla-
rından biri muhakkak çocuk-
ları suça sürükleyen nedenleri 
belirlemektir. Çocuk suçlulu-
ğunun başlangıcında pek çok 
etken rol oynamaktaysa da  
uzmanlara göre altta yatan en 
önemli nedenin fakirlik olduğu 
görüşü yaygın. Çocukların suç 
işleme nedenleri bireysel, ailesel 
ve toplumsal olabileceği gibi 
sokakta yaşayan veya sokağa 

itilmiş çocukların suç işleme 
oranlarının yüksek doğrultuda 
olduğu gözlemlenmekte

Hiç bir çocuk suçlu doğmaz 
ya da hiç bir çocuğun aklından 
suç işlemek geçmez. Çocukta 
suç davranışını anlayabilmek 
için kişisel, ailesel ve çevresel 
özelliklerinin bilinmesi gere-
kir. Bebeğin doğduğu andan 
itibaren, annesiyle veya onun 
bakımını sağlayan kişiyle 
kurduğu sevgi dolu, kararlı 
ve güvenli ilişkinin, duygusal 
bağın olmayışı, duygusal ve 
fiziksel istismara maruz kalma-
sı, ailenin çocuğu büyütürken 
kullandıkları olumsuz ebeveyn 

tutumları, aile ilişkilerinin azlı-
ğı, parçalanmış ailede büyüme, 
madde bağımlısı veya sabıkalı 
aile bireyleri, ailenin deneti-
minin ve desteğinin az olması, 
ihtiyaçlarının karşılanmaması 
gibi faktörlerin suç ile ilişkisi 
bulunmuştur.  Bu açıdan ço-
cukların algıladıkları anne baba 
tutumları ve ebeveyne bağlan-
ma stillerinin çocuk suçluluğu 
ile ilişkisinin incelenmesi önem 
arz etmekte. 

Ne gibi önlemler
alınmalı? 

Çocukların suça yönelmesi-
ni önleyecek çözümlerin üretil-

mesi çok önemli ve toplumsal 
bir görev. Ancak, suça sürük-
lenen çocukların da topluma 
kazandırılması için kanunlar-
da yer alan mekanizmalara 
işlevsellik kazandırmak en az 
önlemek kadar önemli. Çocuk 
ve gençlerin suça itilmelerini 
önlemek için, küresel anlamda 
savaş ve çatışmaların durdurul-
ması, iç ve dış göçlerin önlen-
mesi, yoksulluğun ve işsizliğin 
azaltılması öncelikle sayılacak 
zorunluluklar. 

Toplumsal düzeyde ise 
çocuk ve gençlerin eğitimine 
destek olunması için ekonomik 
ve sosyal politikaların uygulan-
ması, ailelerin parçalanmasına 
yol açan nedenlerin en aza 
indirgenmesi, ailelerin çocuk ve 
gençlerin yetiştirilmesi ve des-
teklenmesi konusunda eğitil-
mesi, gençlerin madde bağım-
lılığına düşmelerini önleyecek 
projelerin geliştirilmesi gerek. 
Sokak çocukları ile sokakta 
çalışan, madde bağımlısı, suça 
sürüklenmiş çocuklar gibi tüm 
dezavantajlı grupların reha-
bilitasyonu, toplumla uyum 
içinde yaşamaları için gerekli 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
düzenlemeler gerçekleştirilmeli. 
Sonuç olarak, suç işlemiş bir 
çocuğun sosyal ve ekonomik 
hayata geçişini destekleyecek, 
sosyal haklarının farkına varma 
ve kullanma konularında danış-
manlık verecek, sosyal, sportif 
ve kültürel etkinliklerden yarar-
lanmasına yardımcı olacak bir 
sisteme gereksinim vardır. 

“KÜÇÜK ELLER,BÜYÜK SUÇLAR” 
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR 

Değişen toplumsal 
düzen ve aile yapısı 
nedeniyle ülkemizde 
ve İzmir'de istatisti-
ki oranlara göre her 
geçen yıl suça sürük-
lenen çocukların sayı-
sı artış göstermekte. 
Peki küçük yaşlarda-
ki bu çocuklar neden 
suça yöneliyorlar? 
Onlara engel olmak 
adına neler yapılmalı 
? İşte merak edilen 
tüm detaylar ADİFE TERYAKİ

adife.teryaki@kanalben.com
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İzmir Ticaret Odası, uzun 
yıllardır süren içine 
kapanık yapısından 

sıyrılalı tam bir yıl oldu. Peki 
süreç nasıl gelişti? Bilindiği 
gibi çeyrek asırlık Ekrem 
Demirtaş dönemi, önce Fuar 
İzmir'de komite seçiminde, 
hemen ardından da buradaki 
büyük fark sonrası adeta 
malumun ilanı şeklinde, ko-
mitelerden gelen meclis üyel-
erinin Mahmut Özgener ve 
ekibini İZTO Yönetim Kurulu 
olarak seçmesiyle birlikte son 
bulmuştu. Özellikle komite 
seçimlerinden önce ekipler 
arasında yer yer ciddi gergin-
liklerin yaşandığı ziyaretler 
ve Fuar İzmir'deki pankart 
gerilimine kadar uzanan 
süreci taçlandıransa, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi'nin 
gerekli yasalar doğrultusunda 
İzmir Ticaret Odası bünyes-
inde tutulabilmesi olmuştu. 

Oda yıllar sonra 
ayağa kalktı

İzmir kamuoyunun 
yakından takip ettiği bu 
sürecin üstünden 
bugün artık bir 
yıl geçti. Bu 
bir yıllık 
süreçte, 
başta 
İZTO 
Baş-
kanı 
Mah-
mut 
Özge-
ner'in 
ve hemen 
arkasın-
dan yönetim 
kurulu üyelerinin 
kişisel diyaloglarının da 
güçlü olmasıyla birlikte kent-
teki diğer önde gelen oda-

larla birlikte İzmir için ortak 
çalışmaların yapılması kentin 
ticari hayatının, küresel ve 
ulusal ölçekli ekonomik sıkın-
tılara rağmen silkinmesi ve 
ayakta kalması için büyük ya-
rarlılıklar sağladı. Gerçekleş-
tirilen paneller, yurt dışından 
ağırlanan heyetler, varılan 
anlaşmalar, çeşitli bakanlık-
lardan iyi haberlerle dönüşler 
de eklenince, İZTO'nun tam 
anlamıyla yıllar sonra ayağa 
kalktığını söylemek mümkün.

“Bir yılın nasıl 
geçtiğini 
anlamadık bile”

Oda bünyesinde gelinen 
sürece dair Ben Haber için 
açıklamalarda bulunan İZTO 
Meclis Başkanı Selami Öz-
poyraz, hem geride bırakılan 
yılı özetledi, hem de gelece-
ğe dair umut dolu mesajlar 
verdi.

Özpoyraz, İzmir Ticaret 
Odası olarak birlik ve bera-
berlik içinde geçen, oldukça 
başarılı bir yılı geride bırak-

tık. Odamız yaklaşık 80 
bin üyesiyle bir-

likte, katılımcı 
bir yönetim 

anlayışıyla 
yönetildi 
ve ka-
rarlar 
da bu 
doğ-
rultuda 
birlikte 

alındı. 
Gönül 

rahatlığıy-
la söyleye-

bilirim ki tüm 
meclis üyelerimiz-

le birlikte İZTO Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mahmut 
Özgener'in "birlikte" mesajıy-

la, altını çizerek söylüyorum 
ayrıştırmadan çok büyük 
başarılara imza atıldı. 79 
komiteden oluşan odamızda 
tüm sektörlerde sorunların 
mümkün mertebede çözül-
düğü bir yıl gördük. Bir yılın 
nasıl geçtiğini anlamadık 
bile. Bu yönetim anlayışının 
devam edeceği yeni bir yıla 
başlamanın da mutluluğu 
içindeyiz.

“Dış temaslarımızın 
meyvesini almaya 
başladık”

İzmir Ticaret Odası'nın 
başta Çin olmak üzere 
yoğun yurt dışı temasların-
dan da başarı müjdesi veren 

Özpoyraz, "Yurt dışı temas-
larımızın meyvesini yavaş 
yavaş almaya başladık. Bu 
süreç içinde kamuoyunun 
da gördüğü gibi Çin ile 
ilişkilerimizde büyük ivme 
yakaladık. Tabii Japonya 
başta olmak üzere diğer 
bölge ülkeleri ve coğrafya-
mızın birçok farklı ülke-
siyle olan temaslarımızda 
da kentimiz ve ülkemizin 
ekonomisine katkı koyacak 
sonuçlar alıyoruz. Özellikle 
eğitim konusunda da İzmir 
Ekonomi Üniversite'miz 
bünyesinde Girişimcilik ve 
İnovasyon Merkezi'nin de 
yakında açılacak ve faali-
yete geçecek olması, bizleri 

bir değil birkaç adım daha 
öteye taşıyacaktır." dedi.

“İzmir artık çok 
daha güçlü”

İzmir Ticaret Odası'nda-
ki yönetim değişikliğiyle 
birlikte kent dinamiklerinin 
büyük bir sinerji yakala-
dığını söyleyen Özpoyraz, 
"Bugün Ege Bölgesi Sana-
yi Odası Başkanı Ender 
Yorgancılar, Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, İzmir 
Ticaret Borsası Başkanı 
Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi Başkanı 
Yusuf Öztürk, Mahmut Bey 
ile çok yakın ilişki içerisin-

de. Bu iş birliği de sorunla-
rın hızlı çözümünü sağlıyor. 
Sadece işverenler olarak 
da düşünmeyin bunu. 
Mimarlar, mühendisler ve 
aklınıza gelebilecek tüm 
meslek birliklerinin oluştur-
duğu odalarla, kentimizin 
menfaati için bir aradayız. 
Bu durum İzmir tarihinde 
görülmemiş bir şey. İzmir 
bu bağlamda Ankara'da ba-
kanlıklar nezdinde de, yerel 
yönetimlerle olan diyalog-
larda da, iş çevrelerinde ve 
yurt dışı bağlantılarında 
da eskiye nazaran artık çok 
daha güçlü. Bu da bizler için 
bir gurur kaynağı." dedi. 

İZMİR TİCARET ODASI'NDA
DEĞİŞİMİN İLK YILI GERİDE KALDIDEĞİŞİMİN İLK YILI GERİDE KALDI

Üye, komite sayısı ve etkin olduğu sa-
halarla İzmir ticari hayatının kalbi konu-
mundaki İzmir Ticaret Odası, Mahmut Öz-
gener yönetimindeki ilk yılını doldurdu.

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Rahmetlik Süleyman Demirel’in 
sözüdür: “Tencerenin düşüre-
meyeceği hükümet yoktur.” 

der. İnsanlığın en eski üretimi tarımsal 
üretimdir, gıdadır, beslenmedir. O 
olmadan varlığın devamını sağlamak, 
yaşamak mümkün olamaz.  Gıda 
üretiminin çok eskiden beridir bilinen 
bu gerçeğini 40 yıl önce ABD Dışişleri 
Bakanlarından H. Kissinger şöyle 
ifade etmektedir: “Petrolü kontrol 
ederseniz ülkeleri; gıdayı kontrol 
ederseniz insanları yönetirsiniz.” 
Gıda ve yahut sofraya ilişkin konular 
insanları harekete geçirme konusunda 
birebirdir. Enfl asyon konusunda da en 
çok konuşulan konunun gıda enfl asy-
onu olması bu yüzden normaldir.

Tanzim Satış mağazaları ile hükü-
metin konuya el atması da gıda enf-
lasyonunun “mutfağı” hedef alması 
ile başlamış oldu. Özellikle hükümetin 
anında müdahalesi sorunun daha da 
büyümesine mani olmuş görünüyor. 
Bu yüzden Hazine ve Maliye Baka-
nı Berat Albayrak’ın da açıkladığı 
eylem planı taaa!… en baştan tarımın, 
hayvancılığın ve çiftçinin yönünü 
göstermesi açısından önemlidir. Bu 
kapsamda;

Çiftçiye mesaj
“Enflasyonla Mücadele” başlığı 

altında, Tarımda Milli Birlik Projesi 
ve Sera A.Ş. ve yılların sorun yumağı 
Hal Yasası en dikkat çekici olanları…  
2 bin hektar sera kurup “teknolojik 
sera” oluşturmak ise tam da hayal 
gibi. Ümit verici.. Umarım iyi uygula-
ma örnekleri olarak çiftçiye yön verir.  
Hal Yasası ile yaş sebze ve meyvede 
hem doğru üretim hem, doğru fiyat ve 
pazarlama gerçekleşmiş olacak.

Hayvancılık konusunda Türki-
ye’nin son yıllarda geldiği bu durum 

inanılır gibi değil. Bunu ne yılların 
problemi, ne destekler ne de üretimde 
verimlilik konusu ile açıklamak müm-
kün. Vatandaş et tüketmek istiyor, 
et pahalı… İthal eti yönetmek kolay 
değil; tür ve cinsler kadar damak 
lezzeti de sorun. Ama en önemlisi 
hastalıklar… Hayvanlar arasında 
hızla yayılan hastalıkların Türkiye’de 
önlenmesi için çok çalışıldı. Sil baştan 
her şeyin ithal canlı hayvan ve etler 
üzerinden gelmesi yeni ve başka bir 
sıkıntı doğuracak.

“İthal Etmeyelim de Besleyelim 
mi?”  diye sorduğumuz zamanların 
üzerinden çok geçmedi. Yerli üreti-
mi desteklemediğimiz her süreç cari 
açık, işsizlik, köyden kente göç olarak 
karşımıza çıkıyor. Hem kendi üreti-
cimizi küstürdüğümüz gibi hem de 

çiftçiyi ve küçük üreticiyi kendi başına 
bırakmış oluyoruz. Haliyle sermayesi 
yetersiz üreticinin özellikle bankalar-
dan kullandığı kredilerin, icra-haciz 
işlemleri ile geri dönmesi başka sorun-
ları tetikleyecek gibi görünmektedir. 
2018 yılının çiftçi icralarının toplam 
sayısına 2019’un ilk üç ayında ulaşıl-
mıştır. Canlı hayvanlar icra yoluyla 
satılmaya başlanmıştır.

Fiyatlar düşsün diye ithalat ko-
nusunda, ne kadar iyimser olursak 
olalım temel mesele ülkeye verdiği 
zarardır. Hükümet, yeni önlemler ve 
teşvik politikası ile tarım ve hayvancı-
lık konusunda “cansuyu”nun  ötesine 
geçmek istemektedir.  En önemli ger-
çek, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye 
potansiyelinin çok gerisindedir. Bek-
lentiler ise verilecek destekler sayesin-

de  47 milyon olan küçükbaş hayvan 
varlığının “4 yıl içinde 100 milyon”a 
yükseltilmesi yönündedir.

Tohumdan gübreye,ilaçtan sofraya 
varan ithal bağımlılığı ise önemini 
koruyan bir durumdur. Dört mevsi-
min yaşandığı bir ülkede, hakkaniyetli 
bir üretim, kazanım olmaması inanılır 
gibi değildir. Doğru bir değer zinciri 
ile üretim, yeterli ve kazançlı hale dö-
nüşebilir. Kooperatif konusu güçlü bir 
kurumsal alt yapı oluşturmasında et-
kili olacaktır. Bunun en önemli ayağını 
da “sözleşmeli tarım” oluşturacaktır.

“Sütten ucuz”
Hayvancılık konuşulurken en 

önemli göstergelerden birisi “1 kg 
yem, 1 kg süt” dengesidir. Şimdiler-
de ise “sudan ucuz” ifadesi, “sütten 

ucuz”a  dönüşmüş durumdadır. 
Süt, gerçek fiyatını bulamamaktadır. 
Haliyle üreticinin kazanmadığı, verim 
elde edemediği durumlarda üretimin 
devamı söz konusu olamaz. Küçük 
çiftçi, büyük çiftçi ayırımı yapmadan 
üretim esas olmalıdır. Okullarda, okul 
sütünü verebilecek firma bulmakta 
dahi zorluk çekildiği unutulmadan, 
üretimin önündeki engeller aşılmalı, 
teşvikler bir an evvel hayata geçiril-
melidir. 

Üreticilerin yeme para yetireme-
mesi süt ineklerinin kesime gitmesine 
yol açar ki bu başka bir tehlike de-
mektir. Çiftçinin sütü para etmelidir. 
Aksi takdirde borcunu nasıl ödesin, 
geçimini nasıl sağlasın? Tarım deyin-
ce Tanzim satışlar ile sorun, kısmen 
yönetilmeye çalışılsa da özellikle 
hayvancılıkla geçimini sağlayan 
üreticinin mizanı şaştı. Bu nedenle 
çiftçi borcunu ödeyemiyor. Biz patates 
soğan tamam; ama hayvancılık doğru 
süt politikası ile gelişecektir. Hayvan-
cılık göz ardı edilemez. Bunun tek 
şartı “süt fiyat politikasının doğru 
belirlenmesidir” Belki çiftçi kredileri-
nin Ziraat Bankasına aktarılması dahi 
değerlendirilmelidir. Bakanın “Tarım-
da Milli Birlik Projesi” diye açıkladığı 
yeni paketin ise hakikaten ne kadar 
“birlik” içerdiği görülmelidir. Tarımsal 
üretici organize değildir.  Organize 
olan bir tarım kesimi hem üretimi hem 
verimliliği arttıracaktır. Küçük ve az 
sayıdaki hayvanlarıyla üretim yapma-
ya çalışan kesimin maliyeti yüksek, 
verimi düşük, pazara erişimi kısıtlıdır. 
Ürün kaybını, darayı fireyi sormayın 
bile: Kırsal sahipsiz… Bu projeler ha-
yata geçtiği takdirde kırsalda tarımsal 
üretim artar; toprağa bağımlılık artar, 
bereket artar, topraktan vazgeçip kent-
lere göç durur.

TARIM GIDA VE MUTFAK ENFLASYONU

acar@ikc.edu.tr

İ. ATİLLA ACAR

Mahmut 
Özgener
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Sebze meyve fi yatlarının 
harareti bu sene nere-
deyse hiç sönmedi. 

Eskiden büyükşehirlerde 
yeşile olan özlemle evle- 
rimizde keyif için ektiğimiz 
küçük bitkiler, artık eko-
nomik açıdan da önemli 
hale geldi. Tabii olayın bir 
de sağlık kısmı var. Satın 
aldığımız meyve sebzeler 
o kadar hormonlu, GDO'lu 
ve ilaçlı hale geldi ki evde 
yetiştireceğimiz organik 
bitkiler daha cazip oldu. 
Biz de Ben Haber olarak 
sizin için evde sebze, meyve 
yetiştiriciliğini inceliklerini 
araştırdık. 

Keyfine 
doyamayacaksınız!

Balkon bahçeciliği yapma-
nın yararı da, keyfi de, kendi 
yetiştirdiğiniz sebze meyve-
nin lezzeti de anlatmakla bit-
mez. Tecrübeyle sabit, toprağa 
elini veren kolunu kaptırır. 
Baharat yetiştireceğim diye 
pencere önü yetiştiriciliğine 
girişirsiniz, bir bakmışsınız 
balkondan domates, limon, 
biber topluyorsunuz.

Yavaş yavaş 
başlayın!

Bahar ayları balkon bahçe-
ciliği için en uygun mevsim. 
Peki balkonda hangi sebzeler, 
hangi koşullarda yetiştiri-
lir? Bakımı nasıldır? Balkon 
bahçeciliğine başlamayı zor 
bir uğraşmış gibi gözünüzde 
korkutup geri adım atmayın. 
Tavsiyemiz bitki yetiştiricili-
ğine yavaş yavaş başlamanız 
ve toprağa ısındıkça bitki 
sayısını artırmanız. Aynı anda 
birçok çeşit bitki ekerseniz 
hepsinin bakımı ile ayrı ayrı 
uğraşmak gözünüzde bü-
yüyebilir ve ilk denemede 

tutmayan fideler hevesinizin 
kaçmasına sebep olabilir.

İlk adım kolay 
bitkiler seçmek

Fesleğen, nane, maydanoz, 
roka ve biberiye gibi aromatik 
bitkiler, evde bahçeciliğe baş-
lamak için idealdir. Marketten 
aldığınız bitkilerin canlı bir 
dalını bir bardak suya koyup 
kök salmasını bekleyebilir 
(tabii belli aralıklarla suyu-
nu yenilemek kaydıyla) ya 
da pakette satılan tohumları 
kullanabilirsiniz. Aromatik 
bitkiler çoğunlukla küçük 
topraklarda hızla büyüyen ar-
sız bitkilerdir. Mutfağınızda 
pencere varsa, içeride pencere 
önünde yetiştirebilirsiniz. 
Böylece yemek yaparken taze 
baharatlarınız her zaman 
elinizin altında olur. Yeşille-
nen baharatlarınızın uçlarını 
koparmaktan çekinmeyin 
bu bitkiler siz kopardıkça 
alttan filiz verir ve büyüyüp 
gelişirler. Taze baharatlarınızı 
çatlamış genişçe bir bardakta, 
minik saksılarda ya da kul-
lanılmış bir yoğurt kabında 

kolaylıkla yetiştirebilirsiniz.

Toprak seçimi
Aromatik bitkiler çiçekçi-

lerde satılan torfta yetişecek 
kadar güçlü olsalar da torf 
genel olarak sebze meyve ye-
tiştiriciliği için fazla gübreli 
bir malzemedir ve tohumların 
yanmasına sebep olabilir. 
Taze baharatlardan sonra 
başka sebze ve meyveler de 
yetiştirmeye niyetliyseniz, 
eşit miktarda torf ve steril 
toprak karışımı kullanmanız 
daha doğru olur. Steril toprak 

elde etmek için civardaki bir 
park ya da bahçeden ihtiyacı-
nız olduğu kadar toprak alın, 
bir fırın tepsisine yayın ve 120 
derecede 30 dakika fırınlayın. 
Ardından steril toprağınızı 
torfla iyice karıştırın. Diler-
seniz ekstra besin için kil ya 
da kül de ekleyebilirsiniz. 
Birçok bahçeci toprağa besin 
açısından zengin olan zeolit 
maddesinden de ekler ama 
elinizde yoksa kullanmanız 
şart değil.

Doğru ve sağlıklı to-
humlar bulmak

Tarımın en önemli sorun-
larından biri sağlıklı tohum 
bulmaktır. Ekim dikim işleri 
deneme yanılmayla ilerler ve 
zevki biraz da burada saklı-
dır. Kaynağını bildiğiniz, tadı 
hoşunuza giden domatesin 
içindeki çekirdekleri ayırıp 
kurutun, buyurun size doma-
tes tohumu. Kullanmadığınız 
ve yeşillenmeye başlayan 
soğanı toprakla doldurduğu-
nuz bir yoğurt kabına gömüp 
sulayın, yeni soğan bitkiniz 
hazır! Yaz meyve ve sebze-
lerinin neredeyse tümünü 
baharın başında ekebilirsiniz. 
Özellikle Nisan başı organik 
pazarlarda tohum ve fide 

bulmak için idealdir.

Nasıl sulanır?
İlk hafta; fidelerinizin 

tutması için susuz kalma-
malarına, toprağın sürekli 
nemli kalmasına özen gösterin. 
Bitkilerinizi fazla sulamaktan 
kaçının ve saksılarınızın dip-
lerinde mutlaka fazla suyun 
akmasını sağlayacak delikler 
olmasına dikkat edin. Her 
bitkinin su ihtiyacı farklıdır. 
Sebze ve meyveler az sulan-
ması gereken bitkilerdir. Bitki 
susuz kalınca neslini devam 
ettirmek için meyve verir. Bu 
nedenle bitkinizi toprağın 
yüzeyi nemli kalacak kadar 
sulayın. Bitkinizin yaprakları 
susuzluktan boynunu bükme-
dikçe su vermeyin. Suyu bol 

tutarsanız bitkileriniz sürekli 
yeni yeşil yapraklar vererek 
uzarlar. Oysa sebze meyve 
bahçeciliğinde meyve veren 
dalların yamulup kırılmaması 
için daha kalın ve kısa olmala-
rı tercih edilir.
Hangi bitki 
nereye ekilir?

Sürdürülebilir tarım uz-
manları, güneş alan bir balkon 
için fasulye, salatalık, patlı-
can, pırasa, biber, tatlı kabak, 
domates, rezene, mercanköşk, 
kekik, biberiye, narenciye ve 
çilek yetiştirilmesini öneriyor. 

Güneşi az alan balkonların-
da ise havuç, turp, karalahana, 
marul, ıspanak, kış kabağı, 
pazı, biberiye, nane ve mayda-
noz yetiştirmenin daha uygun 
olacağını söylüyor.

23 Nisan 2019

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.comBALKONDA TARIM 

YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
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AÇLIK DUYGUNUZ GERÇEK Mİ?
Sevgili Ben Haberciler

bugün sizlere 
üzerine düşünmenizi 

istediğim önce bir kaç soru 
sorayım.

Neden yemek 
yiyoruz?

Hissettiğimiz yeme dür-
tüsü fizyolojik yani gerçek 
mi?

Hissettiğimiz yeme 
dürtüsü duygusal yani sanal 
mı?

Şimdi biraz bu konular-
dan ve yeme davranışları-
mızın duygularımızla olan 
bağlantısından konuşalım.

Sıklıkla ve hatta durma-
dan bir şeyler atıştırmak ye-
mek veya içmek istiyorsanız, 
herhangi bir stres unsuru 
sevinç üzüntü veya duygu 
değişimi karşısında kendi-
nizi buzdolabının önünde 
veya bir şeyler atıştırırken 
buluyorsanız bu yazımı 
mutlaka okumalısınız.

DUYGUSAL 
AÇLIK NEDİR

Herhangi bir duy-
gunun çözülememiş 
veya doyurula-
mamış olması 
halidir. 
Sevgi, 
öfke, 
kıs-
kanç-
lık, 

başarı, değer, beğeni, umut 
ve benzeri herhangi havada 
kalmış çözülememiş veya 
yüzleşilememiş bir duygu-
nun yansıması duygusal 
açlıktır.

Eğer duygularınızı doyu-
ramazsanız tanımlayamaz ve 
çözümleyemezseniz fiziki 
olarak doygun olma duygu-
nuzu algılayışınızın sağlıklı 
ve doğru kalması mümkün 
olmayacaktır. Bu durum bir 
süre sonra bitmek bilmeyen 
bir yeme arzusunu oluştu-
racaktır. Bu arzu tutkuya 
dönüşecek sizin acıktıkça 
acıkmanıza yedikçe yemeni-
ze sebep olacaktır.

Maalesef karşılığında da 
ne kadar yerseniz yiyin mi-
denizin doyması ruhunuzu 
doyuramayacağı için yağlan-
maya ve kilo al-
maya 

başlayacaksınız. Tabii ki 
kilo aldıkça mutsuz hisse-
decek böyle hissettikçe de 
tekrar bir şeyler atıştırarak 
veya yiyerek bu duyguyu 
atlatmaya çalışacaksınız.

Psikoloji biliminin yap-
tığı çalışmalar der ki; birçok 
insan mutsuzluk duygusunu 
stres ve kaygısını yiyecekler-
le haz duygusunu uyararak 
bastırmaya çalışır, kendini 
yediklerinden sonra anlık 
salgılanan keyif veren hor-
monlar sayesinde iyi hisset-
meye çalışır.

Konunun zor ve karışık 
kısmı ise yerken duyulan 
bu hissin anlık olması ve 
sonrasında tatminsizlik ve 
pişmanlık duygusu oluşma-
sı ile demoralize olunması-
dır. Bu hissin üzerine de iyi 
hissetmek ve bu duygudan 
kurtulmak için de tekrar bir 
şeyler tüketmek ihtiyacının 

başlamasıdır. Bu kısır 
döngü giderek kilo al-
mış duygusal aç ve asla 
doyuma ulaşamayan 
bir ruh oluşturacağı 
için çok tehlikelidir.

DUYGUSAL 
AÇLIKTAN
KAÇINMAK 
İÇİN

Eğer böyle 
dalgalanmalar 
yaşıyorsanız 
yapmanız gere-
kenler sırasıyla 
şöyle:

 İlk iş olarak 
derin bir nefes 
alıp 1 dakika 
boyunca sayı 
saymak

Kendini-
ze “Ben şu 
an ger-
çekten aç 
mıyım?” 

sorusunu net bir şekilde 
sormak

Yemeniz konusunda duy-
gunuzdan gönderilen sinyal 
hangi besine yönelikse ki 
genellikle karbonhidrat veya 
tatlıdır bu sinyalin dışında 
bir besini tüketmek.

Atak anlarında sinyal 
blokajı yapmak. Pasta için 
gelen sinyal yerine havuç, 
çikolata için gelen sinyal ye-
rine limonlu salatalık, abur 
cubur için gelen sinyalin 
yerine aromatik hoş kokulu 
bir çay tüketmek.

Yiyecek yerine soda, su 
bitki çayı sebze suyu gibi 
herhangi bir içeceğe yönel-

mek.
Atak anında besini 

reddedip yürüyüş yapmak 
müzik dinlemek veya dost 
bir sesle konuşmak.

DUYGUSAL AÇ 
OLABİLİR MİSİNİZ?

Bunu fark etmenin en 
kısa ve kolay yolu; eğer bir 
yemek yedikten hemen son-
ra veya 1 saat içinde “Acaba 
ne yesem?” diye düşünmeye 
başlıyorsanız ve vücudunuz 
size ısrarla tatlı, abur cubur, 
çikolata, makarna, cips, çerez 
gibi yiyecekleri tüketme çağ-
rısı yapıyorsa; Gece bir şey-
ler tüketmeden duramıyor 

veya uyuyamıyorsanız bilin 
ki DUYGUSAL AÇSINIZ!

Muz, nar, çilek, fındık, 
susam, yumurta, somon, 
yoğurt, avokado, salatalık, 
nane, havuç, limon, kahve, 
kakao, içecek olarak bol 
tarçınlı veya ham kakaolu 
süt, elmalı tarçınlı zencefilli 
havlıcanla çay, nane yapraklı 
elma dilimli limonlu su, bir 
iki dilim portakal eklenmiş 
soda, kakuleli tarçınlı Türk 
kahvesi iyi gelir. Mutlaka 
deneyin.

Beslenmenizi düzene 
oturtmadan önce duyguları-
nızı ertelememeyi ve ihmal 
etmemeyi de öğrenin.

değişimi karşısında kendi-değişimi karşısında kendi-
nizi buzdolabının önünde nizi buzdolabının önünde 
veya bir şeyler atıştırırken veya bir şeyler atıştırırken 
buluyorsanız bu yazımı buluyorsanız bu yazımı 
mutlaka okumalısınız.mutlaka okumalısınız.

DUYGUSAL DUYGUSAL 
AÇLIK NEDİRAÇLIK NEDİRAÇLIK NEDİRAÇLIK NEDİR

Herhangi bir duy-Herhangi bir duy-
gunun çözülememiş gunun çözülememiş 
veya doyurula-veya doyurula-
mamış olması mamış olması 
halidir. halidir. 
Sevgi, Sevgi, 
öfke, öfke, 
kıs-kıs-
kanç-kanç-
lık, lık, 

maya ve kilo maya ve kilo al-al-
maya maya 

hissetmek ve bu duygudan hissetmek ve bu duygudan 
kurtulmak için de tekrar bir kurtulmak için de tekrar bir 
şeyler tüketmek ihtiyacının şeyler tüketmek ihtiyacının 

başlamasıdır. Bu kısır başlamasıdır. Bu kısır 
döngü giderek kilo al-döngü giderek kilo al-
mış duygusal aç ve asla mış duygusal aç ve asla 
doyuma ulaşamayan doyuma ulaşamayan 
bir ruh oluşturacağı bir ruh oluşturacağı 
için çok tehlikelidir.için çok tehlikelidir.

DUYGUSAL DUYGUSAL 
AÇLIKTANAÇLIKTAN
KAÇINMAK KAÇINMAK KAÇINMAK 
İÇİNİÇİNİÇİN
KAÇINMAK 
İÇİN
KAÇINMAK KAÇINMAK 
İÇİN
KAÇINMAK KAÇINMAK 
İÇİN
KAÇINMAK 
İÇİN

Eğer böyle Eğer böyle 
dalgalanmalar dalgalanmalar 
yaşıyorsanız yaşıyorsanız 
yapmanız gere-yapmanız gere-
kenler sırasıyla kenler sırasıyla 
şöyle:şöyle:

 İlk iş olarak  İlk iş olarak  İlk iş olarak 
derin bir nefes derin bir nefes 
alıp 1 dakika alıp 1 dakika 
boyunca sayı boyunca sayı 
saymaksaymak

Kendini-Kendini-
ze “Ben şu ze “Ben şu 
an ger-an ger-
çekten aç çekten aç 
mıyım?” mıyım?” 

sorusunu net bir şekilde sorusunu net bir şekilde 
sormaksormak

Yemeniz konusunda duy-Yemeniz konusunda duy-
gunuzdan gönderilen sinyal gunuzdan gönderilen sinyal 
hangi besine yönelikse ki hangi besine yönelikse ki 
genellikle karbonhidrat veya genellikle karbonhidrat veya 
tatlıdır bu sinyalin dışında tatlıdır bu sinyalin dışında 
bir besini tüketmek.bir besini tüketmek.

Atak anlarında sinyal Atak anlarında sinyal 
blokajı yapmak. Pasta için blokajı yapmak. Pasta için 
gelen sinyal yerine havuç, gelen sinyal yerine havuç, 
çikolata için gelen sinyal ye-çikolata için gelen sinyal ye-
rine limonlu salatalık, abur rine limonlu salatalık, abur 
cubur için gelen sinyalin cubur için gelen sinyalin 
yerine aromatik hoş kokulu yerine aromatik hoş kokulu 
bir çay tüketmek.bir çay tüketmek.

Yiyecek yerine soda, su Yiyecek yerine soda, su 
bitki çayı sebze suyu gibi bitki çayı sebze suyu gibi 
herhangi bir içeceğe yönel-herhangi bir içeceğe yönel-

Yarın sabah bir çocuk olarak uyanmak 
istiyorum. Bayram tadını hissettiren yeni 
elbiselerimin, bir hafta öncesinde alınmış 
ama henüz giyilmemiş rugan ayakkabıla-
rımın kokusunda güneş henüz doğmadan, 
uykusuz ama uykusuzluğun neşesizliğin-
de değil, heyecan içinde uyanmak istiyo-
rum. Üşüyen minicik bedenimle titreyerek, 
soğuk suyla yüzümün yarısını yıkamak 
istiyorum. “Olmadı “ diyen büyüklerimin 
uyarısıyla dişlerim birbirine vura vura 
yüzümü yıkarmış gibi yapmak,  özenle ve 
heyecanla, alelacele, kısıtlı yapılan kah-
valtının ardından giyilmesine izin verilen 
yeni elbiselerimle rugan ayakkabımın 
tadına varmak ve koşarak okuluma gitmek 
istiyorum. Öğretildiği gibi yeni giysilerim 
kirlenmesin, ayakkabılarım çamur olmasın 
diye kaygı duymak istiyorum. Heyecanla 
buluştuğumuz arkadaşlarımızla bando 
eşliğinde büyük bir ciddiyetle caddelerden 
gururla geçerek stadyuma gitmek, bizi 
izleyen büyüklerimize gelecek neslin emin 
ellerde olduğunu göstermek istiyorum. 
Evlatlarını onlar kadar heyecanla izleme-
ye gelen, stadyumları dolduran anneler 
babalar halalar teyzeler komşuları görmek 
istiyorum. Kalabalıkta simit, mısır, bayrak, 
balon satmaya çalışan satıcıların telaşını, 
simit istediği için ağlayan bebekleri gör-
mek istiyorum.  Bayrak ve Flama taşıma 
görevini ve gururunu bana yaşattığı için 
Öğretmenime teşekkür etmek istiyorum.  
O minicik bedenimle gösterinin en heye-
canlı yerinde yaptığım yanlışın utancını 
yaşarken kendimi büyümüş hissetmek 
istiyorum. Var oluşumu göstermek, bize 
armağan edilen bu günün önemini benli-
ğimin en ücra köşesine yeniden kazımak 
istiyorum. Kürsüye çıkıp bağırmak geliyor 
içimden: TÜRKÜM DOĞRUYUM ÇALIŞ-
KANIM………

Geçmişe duyulan özlem hiç bitmiyor. 
Ancak bu özlem değil, ATA’mızın bize 
armağanının çocukluğuma yaşattıkları. 
Uyanmalı ve bu güne dönmeliyim. Büyük 
bedenimin en ücra köşesine kazınan özgür 
benliğimle çocuklarıma, torunlarıma bu 
günü armağan eden koca yürekli adamı 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü anlatma-
lıyım.  

UYANALIM!

ZUHAL KOÇKAR
zuhal@kut-si.com.tr

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Ateş misin içten içe yanan,
Su musun umarsızca 

akan…
Toprak mısın yoksa kuruyup 

taşlaşan…
Her insanın dünyaya cevap ver-

meme  günü var.Tıpkı  özleyip de 
aramak istediğin ya da özlemeyip 
sadece işini halletmek için telefona 
sarılıp aradığın insanların telefona 
cevap vermemeleri gibi..

Bazen bu aramaların karşılıksız 
kalmasının nedenlerinden birinin 
de, evrenin dengeleme döngüsü 
olduğunu düşünüyorum. Kısasa 
kısas!

Oysa ne çok ihtiyacın olur tele-
fonun ucundaki o sese... Evrenin 
bu kısasa kısas yasasının, insanları 
zorlama ve insanların sabırlarının 
bir üst insanlık adımına geçirme 
aşaması olduğunu tahmin ediyo-
rum! Tabii o ses ihtiyacınız olan 
sevgi, aşk, para, huzur vs. şeyler de 
olabilir.

Evrenin yaşayan tüm canlıları 
dayak ata ata eğitme yasası var 
sanki. İnsanoğlunun bu öğrenme 
çabası içinde neşe, mutluluk, acı, 
kahır ve hüzün demeti içinde yaşa-
maları bir gurup askerin farkındalık 

talimleri gibi gelir bana. 
Önce farkına varan 
kazanır. Varama-
yanın vay ha-
line, devam-
lı, uzun 
metrajlı 
sessizlik 
bocala-
maları…

Ka-
zanan 
insan 
farkında-
lığı ise acı 
verir. Çünkü 
hayatı daha 
çok algılar, daha 
çok hisseder… 
Sonra da diğer insan-
lardan uzaklaşır.

Yalnızlık bir motivasyon şekli… 
En sevdiğim... İçine dönüp kendini 
ve etrafındaki herkesi, her şeyi irde-
leme biçimi. Kendini sevme kabul 
etme. İnsanlara karşı tavırların, 
olaylara karşı duruşun, onların seni 
anlayabilme ve senin dünyaya karşı 
duyduğun empatin. Bitti mi? Hayır, 
hayır daha işin vicdanı var ahla-
kı var, merhameti var, sempatisi, 

antipatisi 
ve en zor 
olanın-
dan aşkı 
sevgisi 
var. 
Bunları 
dengede 

tutup 
mutlu me-

sut yaşaya-
rak kendini ta-

nıyarak üstelik 
de kendini tanı-

dığın halinle sevmesi 
var... Zor iş büyüye büyüye 

yaşamak. Önce bedenin sonra ru-
hun büyüyecek. Doğması, büyüme-
si, ergenliği, zayıflığı, şişmanlığı, 
sağlığı, güzelliği bir taraftan; diğer 
taraftan sosyalliği, kişiliği, cinselliği, 
ilişkisi, muhabbeti var, geliştirecek 
yaşam boyu insanoğlunun... En 
zoru da yaşadığımız topluma ken-
dimizi kabul ettirmek, onaylatmak 
galiba. Hiç birimiz kopya kâğıdı 

değiliz bu büyüme aşamalarında. 
Yaşadığımız toplumda da farklı 
kişiliklerin, farklı ırkların, farklı 
kültürlerin ışık kümeleriyiz. Tıpa-
tıp birbirimize benzemek çok sıkıcı 
olmaz mıydı? O zaman kendi hali-
mizle, benliğimizle toplumda kabul 
görme kaygısı olmadan yaşayalım 
gönlümüzce… Elbet sevileceğiz, el-
bette sevecekler birileri bizi, çünkü 
hepimiz farklı olsak da aynı ruhani 
tabiattan geliyoruz…

Tek başınayız evrendeki her şey 
gibi… Bu dünyada birlikteliğimizin 
yalnızlığını yaşıyoruz sessizce.

Ve belki de bir tek sevgi bağlıyor 
bizi birbirimize…

VAR MISIN?
Bir çiçek gibi geleceksin dünya-

ya,
Üzerine yağmurlar, karlar yağa-

cak, belki bir kedi işer
Şanslıysan arı konar yaprakları-

na.
Soğukta, sıcakta
Su damlasına hasret kalacaksın 

belki zamanla.
Senin doğadan ne farkın var,
Varlığın bu yeryüzünde neyi 

arar?  

VARLIĞIN ELEMENT HALLERİ…VARLIĞIN ELEMENT HALLERİ…
GAMZE GÜREL
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