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CHP, İzmir’de Tarihi Bir Seçim Yapmanın Eşiğinde...

BU ARKADAŞIN
HİKMETİ NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde İzmir adayının belirlenmesi tam bir kangrene dönüştü. Yerel ikti-
darı elinde bulunduran partinin çıkışıysa bir an önce kentteki adayını ilan etmekten geçiyor.

KOCAOĞLU FAKTÖRÜ...
CHP’DE İzmir denklemi her geçen 
gün daha da karışık bir hal alıyor. Ko-
caoğlu, 1 Ekim’de “Adayım” deseydi, 
belki bugün çok farklı bir İzmir senar-
yosu konuşuluyor olabilirdi.  

SOYER DEVRE DIŞI MI?
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun son dakikaya 
kadar renk vermeden, farklı isimleri 
öne sürerek ve zaman kazanarak PM’ye 
götürmeye çalıştığı Tunç Soyer ismi, son 
gelişmelerle oyunun dışında kalmışa 
benziyor. Gerek Kocaoğlu’nun adaylık 
hamlesi, gerekse de İYİ Parti’nin Anka-
ra’da sürdürdüğü diplomasi, CHP Genel 
Başkanı’nı vazgeçireceğe benziyor. Peki 
o halde aday kim olacak? İşte bütün me-
sele bu...BURAK CİLASUN SAYFA 8’DE

KILIÇDAROĞ-
LU,  Soyer’i hiç 
tartışmaya açmadı 
ve kaosun birin-
ci sebebi kendisi 
oldu. Kardeşim 
madem bu arkada-
şı bulunmaz hint 
kumaşı 
gibi görü-
yorsun, 
hikmeti-
ni açıkla.
EROL YARAŞ 
SAYFA 3’TE

BUYUK IŞLETMELER
BUYUK BATIYOR

Tarım ve Hayvancılık, Bu Yıl da S.O.S Veriyor

TARIM BAKANI OLMAK İÇİN...
TARIM ve hayvancılık dendiğinde en yetkin 
gazetecilerden olan Ali Ekber Yıldırım, sektörü 
hem tüketici, hem de üretici açısından değerlen-
dirdi. Yıldırım, “Tarım Bakanı olmak için ilk şart 
tarımdan anlamamak sanırım.” dedi.  

“TÜKETİCİ KOOPERATİFLERİ OLMALI”
ÜRÜNLERDEKİ fiyatların tarlada çiftçiyi, sof-
radaysa vatandaşı bir türlü memnun etmediğini 
belirten Yıldırım, çözüm olaraksa tüketici koope-
ratifleri kurulmasını önerdi. Yıldırım “Tüketimi 
örgütlememiz lazım.” dedi. SAYFA 6’DA

Yaşamak güzel.. Sadeleşmek 
için...

Biyolojik saat...
BU kadar keşmekeş 
arasında yaşamak 
için bir sebep aradı-
ğımız günler vardır. 
‘Neden ben?’ dedi-
ğimiz günler için...
Zuhal Koçkar 
12’de

SADELEŞMEK, 
özgürleşmek adına 
harika bir araçtır. En-
dişelerden, bunalım-
lardan ve suçluluk-
tan arındırır.
Yelda Çetiner 11’de

BİYOLOJİK saa-
tinizi bilirseniz ve 
ona göre beslenir-
seniz hem kilo vere-
bilir, hem de hızlıca 
yağ yakabilirsiniz.
Burçin Çelikezer 
12’de

CUMHUR İTTİFAKI
SAHAYA İNDİ!

“HİZMET GÖTÜRECEĞİZ”

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
oluşturduğu Cumhur İttifakı, henüz 
rakibini göremedi ama saha çalışmaları-
na başladı. İzmir’in çeşitli ilçelerindeki 
ittifak adaylarının tek hedefiyse, sandık-
tan başarıyla çıkarak, İzmir’de yeni bir 
dönem yaratmak. 

İZMİR’DE KIŞ
TURİZMİ ARTAR MI?TURİZMİ ARTAR MI?TURİZMİ ARTAR MI?

TURİZMİN en önemli 
kentlerinden İzmir’de 
gözler bu kez kış turiz-
mine dikildi. Turizmciler 
kentin payinı büyütmek 
istese de henüz daha 
yapılacak çok iş var. 
ÇEŞTOB Başkanı 
Demir yorumladı... 
CANSU TEMİR 5’TE
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BÜYÜKŞEHİR, İZMİR’E
YATIRIM YAĞDIRDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018’de 2,5 milyar liranın 
üstünde yatırım yaparak, kente verdiği değeri gösterdi.

İZMİR, yatırım bombar-
dımanıyla yükselmeye 
devam ediyor. Son 15 
yılda 17,6 milyar lira 
yatırım yapan Büyük-
şehir, geçtiğimiz yıl 2,5 
milyar liralık yatırımıyla 
İzmirlilerin yüzünü bir 
kez daha yatırım yağmu-
ruyla güldürdü. 7’DE

İZMİR Büyükşehir Be-
lediyesi asfaltta 2018’i 

yüzde 22’lik artışla 
tamamladı 7’DE

ASFALTLAMADA 
TÜM ZAMANLARIN 

REKORU KIRILDI

BORNOVA Belediyesi, ilçede yap-
tığı çalışmalarla büyük fark yaratırken, 
bütçe hedeflerindeki gerçekleşme 
oranlarıyla da birçok belediyeye örnek 
olacak bir performans sergiledi. 3’TE 

BAYRAKLI Beledi-
yesi, sosyal hizmetler-
deki çarpıcı başarısını 

İnsani Gelişme Vakfı  
raporuna İzmir’den 

giren tek belediye 
olarak bir kez daha 

kanıtladı. 8’DE 

ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİN
ADRESİ BORNOVA

BAYRAKLI BELEDİYESİ
FARK YARATIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde İzmir adayının belirlenmesi tam bir kangrene dönüştü. Yerel ikti-

BAYRAKLI
yesi, sosyal hizmetler-
deki çarpıcı başarısını 

İnsani Gelişme Vakfı  
raporuna İzmir’den 

olarak bir kez daha 

“İZMİRLİ KIZLAR
CESUR VE ÖNCÜDÜR”

ÖFKELİYİZNEDEN

SÖZ 
konusu moda 

olduğunda, 
bilgisi, tecrü-

besi ve iddialı 
tasarımlarıyla 

adından söz 
ettiren Jeyan 
Gedik, Çiğ-
dem Özen’e 

dikkat çeken 
açıklamalar-
da bulundu. 

2’DE 

EVDE, işte, 
trafikte ve birçok 
yerde en büyük 
sorunlardan biri, 
öfkesine hakim ola-
mayan insanlarla 
karşılaşmak oldu. 
Peki ne oldu da si-
nirlerimiz bu kadar 
yıprandı? 11’DE 

YEŞİL ENERJİ
NE KADAR

YEŞİL?
RÜZGAR 

enerjisinde İz-
mir’in rakamla-
rı dikkat çekiyor 
ama...10’DA 

ALTIN SAATLERİ
MUTLAKA

DEĞERLENDİRİN

SAATLERİ daha 
verimli geçirmek isteyen 
bireyler yeni bir yönteme 
başvuruyor. 12’DE 

Yakup 
Demir

Olgun
Atila

Hasan 
Karabağ

Çiğdem 
Özen

Jeyan 
Gedik

Ali Ekber 
Yıldırım

Melek 
Eroğlu

Ayda 
Maç

Tunç 
Soyer

Mehmet 
Ali Susam

Abdül 
Batur

Aziz 
Kocaoğlu

Reşat 
Gençtürk

Bilal 
Doğan

ittifak adaylarının tek hedefiyse, sandık-
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17 yıllık moda geçmişine 
sahip, İzmir ve Avrupa'da 
adını duyuran, bohem 

ve gotik tasarımların öncüsü 
Jeyan Gedik... Güler yüzü, 
samimiyeti ve zarifl iğiyle 
karşılayan, 'Zamansız Model-
leri'nden günümüz modasına 
ve İzmir'in kızlarının stillerine 
dair her şeyi konuştuğumuz 
Jeyan Gedik ile keyifl i bir 
röportaj sizleri bekliyor...

� Sizce moda nedir?
Moda kitleleri peşinden 

sürükleyen akımlardır. Sadece 
giyim konusunda değil her 
şeyin modası var ve çok çabuk 
tüketilip kenara atılıyor. 

� Bu sene modada beğen-
mediğiniz bir şey var mı?

Bu sene payetler öyle bir 
giriş yaptı ki şimdiden bıkmış 
durumdayım. 

� Siz koleksiyonlarınızda 
modayı takip ediyor musu-
nuz?

Yılın trendlerini birebir 
direkt olarak koleksiyonuma 
uygulamam. Ancak dış hatlar-
la modaya sadık kalıp, kendi 
çizgimde tamamen kendi 
tarzımı uyguluyorum. 

� Size 'Zamansız modelle-
rin tasarımcısı' deniyor değil 
mi?

Evet 'zamansız modellerin 
tasarımcısı' diye adlandırılır 
koleksiyonlarım. Çünkü trend 
olarak belli bir kalıba otur-
madığı için istediğiniz zaman 

giyebilirsiniz 
modellerimi.

� Stil da-
nışmanlığı 
yaptığınız 
isimler var 
mı?

Ünlü-
lerden, iş 

dünyasından 
ve politika 

çevresinden stil 
danışmanlığı yaptı-

ğım ve koleksiyon ha-
zırladığım isimler var. 
Takım elbiseler, günlük 
kıyafetler ve dış giyim 
olarak, çeşitli kombinler 
yapabilecekleri kıyafetler 
hazırlıyorum. Kişinin 
kendi gardırobunu revize 
de edebiliyoruz.

“Bu yaz mercan 
kırmızısı ve tonları 
moda olacak”

� 2019 yaz modasında 
bizleri neler bekliyor?

Bu sene kışın çok geniş ke-
sim kıyafetler dikkat çekiyor. 
Genel anlamda artık kişilerin 
kendi stillerini oluşturması 
gerekiyor ve böyle daha şık 
olacaklarını düşünüyorum. 
Yaz ve bahar aylarında mer-
can kırmızısı ve tonları 
çok moda olacak. 

� 2019 sezon 
koleksiyonunuzda 
hangi gelinlik 
tasarımları yer 
alacak?

Ben bu 
yıl iki ayrı 
bölümde 
sergileyece-
ğim gelinlik-
lerimi. Biri 
natura ko-
leksiyonum 
diğeri de 
avangard. 
Natura 
tamamen 
doğal kumaşlar ve malze-
meler kullanarak yaptığım 

tasarımlar. Avangard tasarım-
lar da yılın trendlerini kapsa-
yan modeller olacak. 

� Natura koleksiyonu-
na ayrı bir önem verdiğinizi 
biliyorum...

Natura'nın 
oluşumu ge-
linliğin dışında 
bir felsefe. Mi-
nimalist çizgi-
lerin olduğu, 
doğaya ve 

çevreye 

önem veren kişilerin tercih 
ettiği bir koleksiyon. 3-4 yıllık 
bir geçmişe sahip koleksiyonu 
oluştururken kumaş ve mal-
zeme bulmak zor olduğu gibi 
kumaşların gelinliğe uyarlan-
ması da kolay bir iş değil. 

� Türkiye'de bu akımı baş-
latan sizsiniz diyebilir miyiz?

Evet çünkü Dünya'da da 
sadece İrlanda'da tasarımcı 
olduğunu biliyorum.

� Tarzınızı nasıl tanımlar-
sınız?

Benim tarzım bohem ve 
gotik...

� Gelin adaylarına öneri-
leriniz neler olabilir?

Düğünün yapılacağı 
alana göre gelinlik giymele-

ri çok önemli. Salon düğü-
nünde daha hacimli, pırıltılı 
gelinlikler, kır düğününde 
bohem, natura gelinlikler 
seçmeleri uygundur. Nikahta 
genel olarak şifon ve dantel 
elbise modelleri tercih edile-
bilir. Önceden sadece güzel 
olayım vardı. Artık hem şık 
hem de rahat olmak isteyen 
gelinler var.

� Tasarım oluştururken 
gelin adaylarını nasıl yönlen-
diriyorsunuz?

Gelin adaylarının fiziki 

görüntüsü benim için önemli 
değildir, her bayan güzeldir. 
Öncelikle gelin adayının ha-
yalini dinleyip daha sonra ona 
göre model çıkartıyorum. Bir 
gelin adayına olmaz diyerek 
o kişiyi en önemli gününde 
mutsuz edemem. Bir modelin 
gelin adayına uygun olup 
olmadığını üzerinde uygula-
yarak ve alt yapısını hazırla-
yarak anlatmaya çalışırım.

� Gelin adayının modele 
kaç ay öncesinden karar ver-
mesi gerekiyor?

Avrupa'da 8 ay önceden si-
pariş alınıyor. Türkiye'de daha 
kısa sürede istiyorlar. Bu işin 
standardı 3 ay 
ön-

cedir. Kilo alıp vermesi 
önemli değil çünkü provalı 
dikiş olduğu için düzeltme 
imkanı oluyor. Ne kadar 
önce başlanırsa o kadar iyi. 

� If Wedding Fashion 
İzmir hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Avrupa'nın en büyük 
moda fuarlarından. Tür-
kiye'nin tanıtımı, tasarım-
cılar ve İzmirli firmalar 

açısından önemli bir fuar. Bu 
sene de çok güzel olacağına 
inanıyorum. 

“Keskin hatları 
İzmir kızı cesurca 
kullanabilir”

� Modacı Hakan Akkaya, 
İzmir kızlarının güzellik tah-
tını kaptırdığını söyledi. Siz 
ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'nin bütün kızları 
güzel olabilir ama İzmir'in kız-
ları öncüdür. Kendine yakıştırıp 
ilk giyen, trendleri ilk yakala-
yan ve uygulamaya başlayan 
İzmir kızlarıdır. Ve daha cesur-
lardır. Türkiye'nin geneliyle 
kıyasladığımızda uç noktaları, 
keskin hatları İzmir kızı cesurca 
kullanabilir. 

SAYFA 02

2 19 Ocak 2019

“İZMİR'İN 

KIZLARI CESUR 

VE ÖNCÜDÜR”

19 Ocak 2019

KIZLARI CESUR ÇİĞDEM ÖZEN
cigdem.ozen@kanalben.com

Bu sene kışın çok geniş ke-
sim kıyafetler dikkat çekiyor. 
Genel anlamda artık kişilerin 
kendi stillerini oluşturması 
gerekiyor ve böyle daha şık 
olacaklarını düşünüyorum. 
Yaz ve bahar aylarında mer-
can kırmızısı ve tonları 
çok moda olacak. 

2019 sezon 
koleksiyonunuzda 
hangi gelinlik 
tasarımları yer 

Ben bu 
yıl iki ayrı 

sergileyece-
ğim gelinlik-
lerimi. Biri 
natura ko-
leksiyonum 

avangard. 

doğal kumaşlar ve malze-
meler kullanarak yaptığım 

oluşumu ge-
linliğin dışında 
bir felsefe. Mi-
nimalist çizgi-
lerin olduğu, 
doğaya ve 

çevreye 

� Türkiye'de bu akımı baş-
latan sizsiniz diyebilir miyiz?

Evet çünkü Dünya'da da 
sadece İrlanda'da tasarımcı 
olduğunu biliyorum.

� Tarzınızı nasıl tanımlar-
sınız?

Benim tarzım bohem ve 
gotik...

� Gelin adaylarına öneri-
leriniz neler olabilir?

Düğünün yapılacağı 
alana göre gelinlik giymele-

ri çok önemli. Salon düğü-
nünde daha hacimli, pırıltılı 
gelinlikler, kır düğününde 
bohem, natura gelinlikler 
seçmeleri uygundur. Nikahta 
genel olarak şifon ve dantel 
elbise modelleri tercih edile-
bilir. Önceden sadece güzel 
olayım vardı. Artık hem şık 
hem de rahat olmak isteyen 
gelinler var.

� Tasarım oluştururken 
gelin adaylarını nasıl yönlen-
diriyorsunuz?

Gelin adaylarının fiziki 

Çiğdem 
Özen

Jeyan 
Gedik
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ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİN 
ADRESİ BORNOVA OLDU
Bornova Belediyesi Şeffaflık konusunda da örnek oldu. Belediyeye ait 5 yıllık mali tablolar kentin 

değişik noktalarındaki led ekranlarda ve sosyal medyada vatandaşın bilgisine sunuldu.

Bornova Belediyesi’nin 
yaptığı çalışmalarla İn-
sani Gelişme Vakfı’nın 

araştırmasına göre Türkiye’de 
“çok yüksek insani gelişme per-
formansı” gösteren 30 ilçenin 
arasında Bornova da yer aldı. 
Bornova son 5 yılda “Çok yüksek 
insani gelişme performansı” sırala-
masında 7 sıra yükseldi. 

Şeffaflık konusunda da örnek 
olan Bornova Belediyesi 5 yıllık 
mali tablolarını belediye ait kentin 
değişik noktalarındaki led ekran-
larda ve sosyal medyada vatanda-
şın bilgisine sundu. 2014 yılından 
bu yana hangi müdürlüğün hangi 
alanlara ne kadar harcama yaptığı 
kalem kalem yer aldı. Bornova Be-
lediyesi güçlü mali yapısı, yatırım-
lara ayırdığı yüksek oran ve yüzde 
90’ları aşan bütçe gerçekleşme 
oranları ile dikkat çekiyor. 

Bütçede örnek oranlar
Belediye bütçelerinde yüzde 70 

ve üstü gerçekleşme oranı başarı 
olarak kabul edilirken Bornova 
Belediyesi’nde son 5 yılda bu oran 
yüzde 80’in altına hiç düşmedi. 
2014 yılında 186 milyon 962 bin lira 
olarak yüzde 83,09 oranında ger-
çekleşen Bornova Belediyesi gelir 
bütçesi 2018 yılında 314 milyon 35 
bin lira ve yüzde 94,01 gerçekleşme 
ile büyük bir artış gösterdi.

2014 yılında 180 milyon 965 bin 
lira olarak yüzde 80,4 oranında 
gerçekleşen Bornova Belediyesi gi-
der bütçesi 2018 yılında 316 milyon 
28 bin lira ve yüzde 90,28 gerçek-
leşme ile büyük bir artış gösterdi. 

Bornova Belediye 
Başkanı Olgun Atila 30 
Mart 2014 öncesi adaylı-
ğı sırasında verdiği va-
atlerin tamamını hayata 
geçirdi. Vaatler arasında 
olmayan yeni projeler 
de hayata geçirildi. 229 
milyon liralık fiziki, sos-
yal ve kültürel alandaki 
yatırımlarla rekor kıran 
Bornova Belediyesi ilçe-
de yaşam standartlarını 
yükseltti. İnsani Gelişme 
Vakfı’nın araştırması’na 
göre Türkiye’de “çok 
yüksek insani gelişme 
performansı” gösteren 30 
ilçenin arasında Bornova 
da yer aldı. Gerçekleşen 
vaatler arasında kültür 
merkezleri, spor alanları, 
meydan düzenlemeleri, 
kentsel dönüşüme yöne-
lik çalışmalar ve sosyal 
politikalara yönelik 
projeler büyük takdir 
topladı. Ayrıca dünyacı 
ünlü Conde Nast Tra-
veller Dergisi editörleri 
Bornova’yı dünya çapın-
da en çok ilgi çeken ve 
gelişme gösteren kentler 
arasında gösterdi. 

VAATLERİN 
ÖTESİNDE 
BAŞARI

BAŞKAN ATİLA, 5 YILDA 
GİRMEDİK SOKAK BIRAKMADI

DOST MARKET'TE BEZ 
TORBA DÖNEMİ BAŞLADI

Göreve geldiği 2014 yılın-
dan bugüne yerinde çözüm ve 
hizmet anlayışı ile çalışmalar 
yapan Bornova Belediye Baş-
kanı Olgun Atila, ilçenin 45 
mahallesini tek tek gezerek 
vatandaşlarla biraraya geldi. 
Vatandaşların beklenti, talep ve 
sorunlarını yaşadıkları yerde 
dinleyerek çözüm üretti. 

Hizmet yolunda güçlerini 
vatandaşlardan aldıklarını 
vurgulayan Başkan Olgun Atila, 
“Bizleri bu kutsal görevlere 
halkımız seçiyor ve yaşadıkları 
kente hizmet görevi veriyor. Biz 
de bunun bilinciyle 5 yıldan 
bu yana hep vatandaşlarımızın 
istek ve talepleri doğrultusunda 
çalışmalar yaptık” dedi.

Bornova Belediye-
si’nin ihtiyaç sahiple-
rinin ücretsiz olarak 
ihtiyaçlarını karşılaması 
için kurup şube sayısını 
4’e çıkardığı Dost Mar-
ket’te bez torba dönemi 
başladı. Bornova Beledi-
yesi’nin, hem çevreyi ko-
ruyan, hem bez torbaları 
üreten kadınları ekono-
mik olarak 

destekleyen hem de Dost 
Market’ten yararlanan 
5 bin 740 ailenin poşete 
ücret ödememesini 
sağlayan adımı memnu-
niyetle karşılandı.

Bornova Belediye 
Başkanı Olgun Atila, bez 
torba kullanımının art-
tırılması için daha önce 
de örnek uygulamaları 
hayata geçirdiklerini 
hatırlatarak, “Plastik po-
şetleri hiç kullanmamak 
en güzeli. Bu anlayışla 
bez torbalarımızı örnek 
teşkil etmesi için Dost 
Market şubelerinden 
kullanmaya başladık. 
Dost Market üyele-
rinin uygulamadan 
duydukları memnu-
niyet bizim açımız-
dan da oldukça 
sevindirici” dedi.
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“NEDİR BU ARKADAŞIN HİKMETİ?”
� CHP'deki süreç kangrene döndü. Neler söyleyeceksiniz?
Aziz Bey'in "Ben yokum" demesinin üstünden 3,5 ay 

geçmesine rağmen yakın zamana kadar herhangi bir isim 
söz konusu değildi. Ne zaman ki Halk TV'de Tunç Soyer'in 
aday olduğu söylendi; İzmir'de kıyamet koptu. Aziz Bey'in en 
baştan beri karşı olduğu isimlerin en birincisi Tunç Soyer'di. 
Bunu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na da söyledi, gazetecilere 
de... Aziz Bey İzmir adayının belirleneceği gün mutlaka gö-
rüşünün alınacağını bekliyordu fakat onsuz bir ismin ortaya 
çıktığını, karşı olduğu bir ismin ortaya çıktığını görünce apar 
topar Ankara'ya gitti. Sonrasını zaten hep birlikte yaşadık. Şu 
anda CHP İzmir'de bir kaos yaşıyor. Şimdi herkes "Ne ola-
cak?" diye soruyor ama ben inanıyorum ki bu soruya kaosu 
yaratan Kılıçdaroğlu bile cevap veremez. Kılıçdaroğlu bugüne 
kadar en yakınına bile "İnceliyorum" dedi ama aklında tama-

men Tunç Soyer vardı. Holding yöneticilerinden 
sosyetik iş kadınlarına kadar hepsi Kılıçdaroğ-
lu'nun oyalama taktiğiymiş. Süreci çok kötü 

yönetti, Soyer’i tartışmaya hiç açmadı ve 
kaosun birinci sebebi kendisi oldu. Çünkü 
sadece Kocaoğlu değil, birçok kişi de o 
isme karşıydı. Hatta ittifak yaptığı İYİ 
Parti de... Karşı olanlar nedenini söylü-
yor ama Kılıçdaroğlu neden destekledi-

ğini söylemiyor. Kardeşim madem 
sen bu arkadaşı bulunmaz Hint 

kumaşı olarak görüyorsun, o 
zaman bunun gerekçelerini 
açıkla da, İzmir'deki "anti 
Soyer" düşüncesindeki 

insanlar da kabullensin. 
Nedir bu arkadaşın 

hikmeti? Bunu sorunca 
üst yönetimden kimse 
cevap veremiyor.
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sen bu arkadaşı bulunmaz Hint 

kumaşı olarak görüyorsun, o 
zaman bunun gerekçelerini 
açıkla da, İzmir'deki "anti 
Soyer" düşüncesindeki 

insanlar da kabullensin. 
Nedir bu arkadaşın 

hikmeti? Bunu sorunca 
üst yönetimden kimse 
cevap veremiyor.

“Kılıçdaroğlu İzmir'i 
kamplaştırdı”

“Zeybekci çözüm 
odaklı ilerliyor”

� Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun sonucu ne olur?
Bana göre şu anda İzmir'i kamplaştırdı. Parti ikiye 

bölündü. Kılıçdaroğlu bana göre baskın basanındır diye 
düşünerek, 'Ben bunu zamana yayar, hiçbir şey söylemem 
ve vakit daralınca bir gecede PM'den geçirir oldu bittiye ge-
tiririm." dedi. Nasıl ki "Tıpış tıpış oy vereceksiniz." demişti 
ama bomba elinde patladı. Eğer kamplaştırılmış bir isimle 
yola devam ederse bu aday CHP'ye İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi'ni kaybettirir.

� Gelişmeler ışığında CHP'nin ilçe adayları ne kadar sağlıklı belirlenebilir?
Çok sağlıksız. Mesela açıklanan ilçelerden Kemalpaşa hakkında konuşa-

bilirim. Açıklandığı anda Kemalpaşa'da yaşayan, fabrika sahibi olan birçok 
insan beni aradı. Onların yorumlarına göre AK Parti 1-0 CHP... Çünkü aday 
olan arkadaş daha önce seçim kaybetmiş bir isim. Orada kazanacak tek isim 
Mehmet Türkmen'di. CHP İzmir'de kaybetmek adına her şeyi yapıyor. CHP, 
çaycısını Kemalpaşa'ya gönderip kiminle kazanacağını sordursa, çaycı "Meh-
met Türkmen" ismiyle dönerdi. Bir de Kılıçdaroğlu'nun burada da bir saygı-
sızlığı var. Nedir o saygısızlık? Belirlenecek olan Büyükşehir adayına fikrini 
sormadan ilçede aday gösteriyorsun. Önce Büyükşehir'den başlarsın, sonra 
ilçeleri açıklarsın. İzmir CHP'yi onurlandırmış bir şehir ama şehrin duygula-
rıyla oynayıp azap çektiriyorlar.

� Nihat Zeybekci polemiğe girmeme siyaseti izliyor. Na-
sıl bir Zeybekci bekliyordunuz, gördüğünüz Zeybekci nasıl?

Ben kendisiyle bakanlık döneminde de bir araya geldiğim 
için aynı Nihat Zeybekci'yi karşımda görüyorum. Kavga 
istemeyen, sorun çözme yanlısı, uzlaşmacı, şehrin daha iyiye 
gitmesi için neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışan 

bir aday var karşımızda. Bu tarz iş yapar 
mı İzmir'de? CHP'de bu kavgalar ve 

belirsizlik devam ettiği sürece yapar. 
Bunu da CHP'lilerin görmesi lazım. 
Bu şehirdeki seçmenlerine köle 
muamelesi yapıyorlar. Bu şehrin 
seçmenleri sizin paralı askerleriniz 
de değil. Görüyorum ki bu seçimde 
İzmir, CHP'ye bambaşka bir tepki 

verebilir. AK Parti şu anda çok güzel 
bir süreç götürüyor. Kavga CHP'de...
� Sokaktaki vatandaş CHP'deki 

kavgadan bıkıp AK Parti'ye döner mi?
Bugünden bunu söylemek çok erken. Sonuçta 2 ay çok 

uzun bir süre. Bununla birlikte CHP yönetimi işleri toparla-
yıp, İzmir'in üzerinde uzlaşacağı bir aday çıkarırsa tahmin 
ediyorum sorunu çözerler. CHP'nin adayına göre el değiş-
tirmeler olabilir. Eğer Soyer açıklanmış olsaydı, MHP'ye geri 
dönebilecek Ülkücüler yüzünden CHP bazı ilçeleri kaybede-
bilirdi.

İYİ Parti şimdiye kadar iyi dayandı! 
� CHP, İzmir'de İYİ Parti'yi küstürür mü?
Kiraz ve Tire'nin İYİ Parti'ye 

verileceği söyleniyor ama aday 
çıkarmama sözü Büyükşehir 
için verildi. Yaklaşık 10-15 ilçede 
İYİ Parti adayı görürsek kimse 
şaşırmasın. İYİ Parti, İzmir'de 
sürpriz yapabilir ve bu da den-
geleri çok etkiler. İzmir'in belli 

ilçelerinde İYİ Parti aday çıkarırsa, CHP'nin şansı 
kalmaz. Karşındaki partiyi kü-
çümsemek kimsenin hakkı de-
ğil. Nasıl ki CHP Genel Merkezi 
İzmir'i küçümsüyor, aynı şeyi 
İYİ Parti'ye de yapıyor. Bu bir 
ittifakta çok ayıp bir şey. Bana 
göre İYİ Parti şimdiye kadar bile 
çok iyi dayandı.
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İzmir denince, akla hiç 
şüphesiz Çeşme gelir. 
Deniz, güneş, sıcacık kum-

lar... Oysa İzmir, kış turizmi 
nde de oldukça iddialı ve eşsiz 
güzelliklere sahip. Ancak bu 
konuda henüz umduğunu 
bulabilmiş değil..

Tarih kokan sokakları, 
doğası, iklimiyle birlikte İzmir, 
turizm potansiyeli en yüksek 
illerden birisi. Denizi, kıyıları, 
antik kentleri, gece eğlenceleri, 
kendine has lezzetleri, termal 
kaynakları ile değişik turizm 
türlerine ev sahipliği yapıyor.

Ama ne yazık ki; yazın sık 
sık kulağımıza çalınan, belki-
de hepimizin ilk tatil durağı 
olan İzmir, kış turizminde 
beklediğini bulamıyor. Çeş-
me'nin, Balçova'nın termalleri, 
tarih kokulu Efes Antik Kenti, 
Meryem Ana Evi kış aylarında 
beklenen ziyaretçiye ulaşamı-
yor.

Öte yandan Ödemiş'te 
bulunan Bozdağ kayak mer-
kezinin 2017 yılından bu yana 
İzmir Valiliği oluru, Çığ Ko-
misyonu’nun aldığı 'çığ riski' 
kararı nedeniyle kapalı olması 
da, İzmir'in kış turizmi yol-

culuğunda daha çok yolunun 
olduğunun da bir göstergesi. 

Kış turizminde adeta buz 
kesen İzmir'de, kış turizminin 
nasıl gelişebileceğini ve Çeş-
me'nin kışının nasıl değiştiri-
lebileceğini ÇESTOB Başkanı 
Yakup Demir ile konuştuk. 

"KIŞ TURİZMİNİN 
TERMALE 
KAYMASINDAN 
ÜMİTLİYİZ"

Çeşme'nin özellikle yoğun 
kış şartlarının yaşandığı şu 
günlerde aradığını pek de bu-
lamamasından şikayetçi olan 
Demir, termal otellerde bir 
parça da olsun hareketlilik 
yaşandığını ifade etti. 
Demir; "Sömestırla 
birlikte otellerdeki 
yoğunlukta yüzde 
50-60'ları yakaladık. 
Kış turizminin termale 
doğru kaymasından 
ümitliyiz." 
dedi. 

Çeş-
me'nin 
güneşi, de-
nizi, kumu, 
gece hayatı 

kadar temal anlamda da bir 
zenginliğe sahip olduğunu 
vurgulayan Demir, tanıtımda 
eksikliklerin olduğunu ifade 
etti. ÇESTOB olarak tanıtım 
hazırlığına gittiklerini belirten 
Demir; "Daha çok bu konuda, 
bakanlığımızın  ve yerel yö-
netimin tanıtım konusunu ele 
alması lazım. Biz Çeşme'nin 
termalini/ kış turizmini, 
rakiplerimiz ve alternatifimiz 
olan Afyon kadar, Kızılca-
hamam, hatta Denizli kadar 
tanıtamadık. Ama hızlı bir şe-
kilde bununla ilgili çalışmalar 
yapıyoruz. Bu sırtımızda bir 
yük ve bu yükü de ÇESTOB 
olarak üstlendik. Mücadele 

veriyoruz. Dileriz güzel 
bir tanıtımla da Çeşme 
termali iyi bir noktaya 
gelir. Çeşme termali de 
denizden çıkan şifalı 
bir su. Hem deniz su-

yunun hem termalin 
faydalarını 

sağlıyor. 
Yani iki kez 
kıymetli bir 
su. Ancak, 
tanıtımda 
büyük bir 

eksikliğimiz var. " dedi.

"KIŞA YÖNELİK 
BİR YELPAZE 
OLUŞMASI LAZIM"

Termalin çok kapsamlı 
bir turizm çeşidi olduğunu 
ifade eden Demir; "Nasıl ki; 
Çeşme'de deniz, kum, güne-
şin bir çok çeşidi varsa; halk 
plajlarından beachlere kadar, 
Alaçatı sokaklarına kadar, 
birbirini destekleyen ciddi bir 
ürün yelpazesi varsa, kışın da 
termali destekleyen, kışa yö-
nelik yelpaze  oluşması lazım. 
İnsanlarda, 'hadi termale girip 
çıkalım otelin içinde ka-
lalım' mantığı yok. Bunu 
yapan ülkelerde vadiler 
var, parklar var, aktivite-
ler var, şarap evleri var, 
sokaklarda hareketlilik 
var. Hepsi bir bütün. Bu 
yelpazeyi termale entegre 
edersek, sporu da dahil 
edebiliriz buna, hareket-
lendirebiliriz. Bize sorul-
duğunda da, 'Şöyle bir yer 
var, burada şömine başında 
keyifli vakit geçirebilirsiniz' 
gibi bir şeyler diyebileceğimiz 
bir yelpaze gerekiyor." şeklin-

de konuştu.
Yeniden dünyayı keşfetme-

ye gerek yok. Üçüncü büyük 
şehrimizin dibinde olan bir 
yer, ulaşımı çok kolay. İstan-
bul'a da ulaşım çok yakınlaşı-
yor. Çeşme'ye yazın yarısı ka-
dar bir ürün eklememiz lazım.  
Aslında, son 4-5 yıldır daha iyi 
gidiyor kış ayları. Ama tatiller-
de iyi gidiyor. Tabii bize daha 
çok 3 günün üzerinde kalan 
misafirler gerekiyor. Otelcilik-
te bir maliyet var. 1 gece ka-
lanların maliyeti daha yüksek, 
3 gece olunca bu stabil 
hale 

geliyor. Zaten Turizm Bakanı 
da bu yönde çalışmalar yapı-
yor. Dolayısıyla, bir haftanın 
içine yayılacak bir konaklama 
istiyoruz.  Ticaret Odası, Bele-
diyeler, valilik, kaymakamlık 
hepimizi uğraşacağız bunun 
için. O kadar çok turizmi 
destekleyen, turizm adına 
kurulmuş dernek var ki. Ama 
daha çok konuşuyoruz, bir 
şey yapmak yerine. İzmir'in 
sıkıntısı bu; çok konuşmak, 
bir şeyler yapamamak." 
dedi.
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İZMİR KIŞ 
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'BUZZ' 
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yük ve bu yükü de ÇESTOB 
olarak üstlendik. Mücadele 

veriyoruz. Dileriz güzel 
bir tanıtımla da Çeşme 
termali iyi bir noktaya 
gelir. Çeşme termali de 
denizden çıkan şifalı 
bir su. Hem deniz su-

yunun hem termalin 
faydalarını 

sağlıyor. 
Yani iki kez 
kıymetli bir 
su. Ancak, 
tanıtımda 
büyük bir 

İzmir, kış turizminde çok 

daha iyi yerlere gelebi-

lecek bir kent olmasına 

karşın, bugün gelinen 

noktada en büyük eksiği 

tanıtım...

CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

Yakup 
Demir
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Gazetecilikte yaşanan dijital 
dönüşümle birlikte klasik 
medyada da büyük bir 

değişim yaşanıyor. Gazetelerin 
tirajları günden güne erirken, tele-
vizyonların reklam pastasından 
aldığı pay da yazılı basının 
akıbetine doğru ilerliyor. Yaşanan 
dijital dönüşümde, anı yakalama 
şansına sahip olan sosyal medya 
ve internet medyası her geçen gün 
erişilebilirlik, hız ve çeşitli özellik-
leriyle günden güne öne çıkıyor. 
Süreci Yaşar Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit 
Atabek yorumladı.

Başta gazetecilik olmak üzere 
birçok sektörde çağın getirdiği 
radikal değişimleri değerlendi-
ren Atabek, "Tüm sektörde ciddi 
değişimler var. Örneğin eğitim... 
Bugün gördüğünüz üniversite-
ler, bu halleriyle bir yüz yıl daha 
yaşamayacaklar. Öyle bir deği-
şimle karşı karşıyayız ki belki de 
bu haliyle üniversiteye insanlar 
gelmek istemeyecek. Tıp öyle, 
farklı sektörler öyle. Değişim dö-
nemlerinde yaşamak çok da kolay 
değil. Arkada bırakılanlar ciddi 
sıkıntılar yaratıyor." dedi.

“Değişim, medyanın her 
kolunu 
ilgilendiriyor”

Gazetelerdeki tiraj düşüklüğü-
nü yorumlayan Atabek, "Tirajlarda 
büyük düşüş yaşanıyor. Bir de 
okunurluğu da ayrı konu. Oku-
nurluk oldukça azalmış durumda. 
Her yıl azalarak gidiyor ve uzun 
dönemde yüzde 33 kadar bir 
düşüş yaşandı. Dergiler de sektör 
dergiciliğine döndü ve sıkıntı için-
deler. Sorun medyanın her kolunu 
ilgilendiriyor. Örneğin TÜİK'in 
son çalışmasına göre 2006'da 
yaklaşık 5,5 saat olan televizyon 
izleme süremiz, neredeyse 3 saate 

düştü. Toplam reklam harcamala-
rındaki payı da televizyonun ilk 
kez yüzde 50'nin altına düştü. 5 
yıl sonra yüzde 30'lara düşeceği 
tahmin ediliyor" dedi.

“Yeni bir medya 
rejimi doğuyor”

İnternet medyacılığını da 
yorumlayan Atabek, “Yeni bir 
düzen ve yeni bir medya rejimi 
doğuyor. Onun da kendine göre 
sıkıntıları var tabii. Bakın mesela 
1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı ve 
matbaaların ucuzlamasıyla birlikte 
dendi ki, 'Bu kadar ucuza nasıl 
gazete basılabilir?'. Tabii yazılı ba-
sında patlama yaşandı. Bir kısmı 
da bu kadar ucuz olmaması 
gerektiğini ve sayısının da 
daha az olması gerektiğini 
savundu. Sonunda her şey 
olacağına vardı. Şimdi de 
bütün dünyada olan bir 
değişim var. Eski 
teknolojinin 
sağladıkla-
rıyla 100 
yıldır 
ilerleyen 

medya sistemi artık değişmek 
zorunda. Bakın Ben TV ilk açıldı-
ğında kanal olarak beni çağırmış-
tınız ve o zaman da çok iyi bir iş 
yaptığınızı ve bunun bir cesaret 
olduğunu söylemiştim. Şimdiyse 
bu artık anormal bir davranış gibi 
durmuyor. Artık bilinen bir gerçek 
ki basılı yayıncılık, oldukça güç 
kaybedecek ve zaten etti de...”

Basılı gazetelerdeki reklamların 
halen en güvenilir reklam oldu-
ğunu vurgulayan Atabek, yine de 
tüketicilerdeki değişimin de göz 
önünde bulundurulması gerek-
tiğini dile getirerek, “Geleneksel 
reklam ajansı yapısıyla reklamcılık 
yapmak da mümkün değil. Örgüt-

lenmesi ve finansman yapısı 
değişti. Basılı gazeteler 
tamemen ortadan kalka-
cak diye bir şey yok ama 
azalacak. Dünyada 1952'den 
2010'a kadar reklamcılığın 

temelini televizyon 
belirlerdi. Her şey 

televizyona 
odaklıydı. Şimdi 
o da değişiyor.” 
dedi.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 06SAYFA 06

6 19 Ocak 2019

“TARIMDA BÜYÜK 
İŞLETMELER BÜYÜK BATIYOR”
Türk tarımında yaşanan 

sorunlar, yeni yılın 
ilk ayında da kendini 

göstererek, 2019'un da en az 
bir önceki yıl kadar problemli 
geçeceğini hissettirmiş oldu. 
Türkiye'nin önde gelen tarım 
yazarı Ali Ekber Yıldırım, 
tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan süreci anlatırken 
yapılan yanlışlara vurgu yaptı.

"Büyük işletmeler 
büyük batıyor!"

Türk tarımında çarenin 
yıllarca büyük işletmede 
görüldüğü ancak büyük işlet-
melerin de derde deva olmadı-
ğını söyleyen Yıldırım, "Türk 
tarımında büyük işletmeler 
ciddi zarar ediyor. 2010'dan 
beri uygun kredilerle kurulan 
büyük işletmeler zarar ediyor. 
Bugün Türkiye'nin en büyük 
işletmelerinden biri 36 bin 
büyükbaş hayvana sahip ve 
yakın zamanda konkordato 
ilan etti. Arazileri ve işletmele-
ri büyütünce çok para kazanı-
lacak diye bir şey yok. Bakın 
büyük işletmecilerin bazıları 
süt hayvancılığından önce 
besiciliğe geçtiler. Sonrasında 

onda da başarılı olamayınca 
ya küçüldüler, ya işletmelerini 
kapattılar. Hatta kapatmak 
isteyenler, kapatırken bile so-
run çektiler. Bin hayvanı olan 
işletme kapanacak ama sahibi 
hayvanları kestirecek yer bula-
mıyor. Büyük olanın batışı da 
büyük oluyor." dedi.

"İzmir kırsalı göç 
vermiyor, göç alıyor"

İzmir'de tarımsal üreti-
mi değerlendiren Yıldırım, 
"İzmir'de belediyenin yaptığı 
kooperatifler üzerinden çiftçi 
desteğiyle planlı bir tarımsal 
üretim var. İzmir'in aldığı 
göçlerin bir kısmı da kırsala 
gidiyor. Zaten İstanbul'un 
trafiğinden bıkan, İzmir'de de 
metropole yerleşmiyor. Kır-
saldan ev alıp, tarım yapmak 
istiyor. Türkiye'nin diğer yer-
lerinde köylerden göç varken, 
İzmir'de göç durmuş durum-
da. Bir de üstüne göç alma 
durumu bile var." ifadelerini 
kullandı. 

“Rekolte düşebilir, 
bu da fiyatları 
etkiler”

Türk tarımı ve hayvancılı-
ğında geçtiğimiz yıl ithal etme 
rekoru kırıldığını, girdilerde 
çok büyük artışların oldu-
ğunu dile getiren Yıldırım, 
2019'da alınacak mahsüller 
için ekilen arazilerdeki gübre 
kullanımının yüzde 30'a varan 
oranda düştüğünü belirterek, 
bunun da bu yılın rekoltele-
rine yansıyacağını söylerken, 
“Ben bu yıl ciddi bir kuraklık 

olmasa da özellikle hububat 
üretimimizde ciddi düşüş 
bekliyorum. Bunda hem gübre 
kullanımındaki azalmanın 
etkisi var, hem de tarlasını boş 
bırakan çiftçi sayısındaki artı-
şın etkisi var. Bu da fiyatlara 
etki edebilir.” dedi.

“Tarım Bakanı olmak 
için ilk şart...”

Tarımdaki politikaları da 
eleştiren Yıldırım, “Bakan 
Pakdemirli'nin işi, kendin-
den öncekilere göre daha da 
zor. Çünkü kendi bürokratını 

kendi atayamıyor bile. Ata-
maların hepsi Cumhurbaş-
kanlığı kanalıyla yapılıyor. 
Bakan Bey tarafından yapılan 
açıklamalara bakıyorum. 
Havza modelinin yeniden ele 
alınmasından bahsediyor. Bu 
durum, uygulamanın 3. kez 
güncellenmesi olacak. Mehdi 
Eker, Faruk Çelik ve Fakıba-
ba'nın üçü de farklı şekilde 
havza modeli kurmaya kalktı 
ama uygulayamadan gittiler. 
Bakanlık bürokrasisi de devre 
dışı kalmış durumda. Ülkede 
Tarım Bakanı olmanın ilk şartı 

sanırım tarımdan anlamamak 
olarak koyulmuş gibi.

Üretimin desteklemeyle 
birlikte planlanması gerekiyor. 
Örneğin pamukta ithalatçı 
bir görünüm sergilerken, son 
birkaç yıldır artış var. Neden? 
Dünya genelinde fiyatlar 
arttı ve mısıra yapılan destek 
azaldı. Üretici de pamuğa 
döndü. Gelecek yıllarda iklim-
sel değişiklikle birlikte farklı 
şeyleri konuşacağız. Ürünlerin 
çiçeklenme ve hasat dönemleri 
değişiyor. Hastalıklar günde-
me geliyor. Bakın kayısıda bir 

sene yüzde 80 üretim azalır-
ken, diğer yıl bir anda artıyor. 
Bu noktada ürünün iklimsel 
faktörlerden etkilenmesine 
yönelik çalışmalar yapılıyor. 
Üreticinin en büyük hatası çok 
bireysel ve günübirlik yaşa-
ması. Çok ciddi bir örgütlen-
me sorunu yaşanıyor. Yerel 
yönetimlerden güç aldıkları 
zaman daha az problem yaşa-
nır. İzmir'de olduğu gibi...

“Tüketici 
kooperatifleri 
kurulmalı”

Üretici ve tüketicinin doğ-
rudan buluşması için tüketici 
kooperatiflerinin şart oldu-
ğunu dile getiren Yıldırım, 
“Ürünler üreticideyken ucuz, 
tüketiciye gelince pahalı. Öyle 
olunca hem üretici, hem de 
tüketici isyan ediyor. Bence tü-
ketim kooperatifleri kurarak, 
tüketimi örgütlememiz lazım. 
Üretim kooperatiflerinden 
ürün alıp, tüketici kooperatif-
leriyle buluşturacak tüketici 
kooperatifleri lazım. Böyle 
olursa arada kâr hırsı olmaya-
cağı için herkesi daha mutlu 
kılacak ara formlar yakalana-
bilir. Bakın Boğaziçi Üniver-
sitesi'nden hocalar, çalışanlar 
bunu kendi içinde yapıyor 
örneğin. Çok zor bir şey değil 
aslında.”

Üretimin temeli olan toprak, son yıllarda ne üreticiyi, 
ne de tüketiciyi memnun edebiliyor. Peki sorun nerede? Tarım 

yazarı Ali Ekber Yıldırım, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 
ODAĞINDA MEDYA MI VAR?

“Değişim, medyanın her 

Gazetelerdeki tiraj düşüklüğü-
nü yorumlayan Atabek, "Tirajlarda 

okunurluğu da ayrı konu. Oku-
nurluk oldukça azalmış durumda. 
Her yıl azalarak gidiyor ve uzun 

düşüş yaşandı. Dergiler de sektör 
dergiciliğine döndü ve sıkıntı için-
deler. Sorun medyanın her kolunu 

yaklaşık 5,5 saat olan televizyon 
izleme süremiz, neredeyse 3 saate 

sıkıntıları var tabii. Bakın mesela 
1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı ve 
matbaaların ucuzlamasıyla birlikte 
dendi ki, 'Bu kadar ucuza nasıl 
gazete basılabilir?'. Tabii yazılı ba-
sında patlama yaşandı. Bir kısmı 
da bu kadar ucuz olmaması 
gerektiğini ve sayısının da 
daha az olması gerektiğini 
savundu. Sonunda her şey 
olacağına vardı. Şimdi de 
bütün dünyada olan bir 
değişim var. Eski 
teknolojinin 
sağladıkla-
rıyla 100 
yıldır 
ilerleyen 

ğunu vurgulayan Atabek, yine de 
tüketicilerdeki değişimin de göz 
önünde bulundurulması gerek-
tiğini dile getirerek, “Geleneksel 
reklam ajansı yapısıyla reklamcılık 
yapmak da mümkün değil. Örgüt-

lenmesi ve finansman yapısı 
değişti. Basılı gazeteler 
tamemen ortadan kalka-
cak diye bir şey yok ama 
azalacak. Dünyada 1952'den 
2010'a kadar reklamcılığın 

temelini televizyon 
belirlerdi. Her şey 

televizyona 
odaklıydı. Şimdi 
o da değişiyor.” 
dedi.

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com
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BÜYÜKŞEHİR, İZMİR’İ 2018’DE 
YATIRIM YAĞMURUNA TUTTU
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018’de 2.5 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi. 15 yıllık toplam 

yatırımı ise 17.6 milyar lira oldu. Son 5 yılda Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarı, 
geçen 5 yıllık   döneme göre yüzde 146 artış gösterdi. Yatırımlar halk tarafından da ilgi gördü.

Yerelde kalkınma” hedefi yle ger-
çekleştiren İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 2018 yılında yine 

önemli projelere imza attı. Büyükşehir, 
geride bıraktığımız yıl boyunca 1 milyar 
963 milyon liralık yatırım harcamasının 
yanında, ilçe belediyelerinin projelerine de 
18.7 milyon liralık maddi destek sağladı. 
ESHOT, İZSU ve şirketlerin yatırımlarıyla 
birlikte Büyükşehir’in 2018 yılı toplam 
yatırım tutarı 2 milyar 518 milyon liraya 
yükseldi. Kentlinin yaşam standartlarını 
yükseltmeyi hedefl eyen İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi, 2018 yılında kamulaştırma 
çalışmalarından altyapıya, tramvaydan 
metro yatırımlarına, tarihin korunması ve 
kentsel dönüşümden önemli çevre tesisler-
ine kadar yüzlerce projeyi yaşama geçirdi. 
Büyükşehir, aynı dönemde bir çok yatırımın 
da startını verdi.  
Kocaoğlu ile birlikte
yatırım rakamları katlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT,  
İZSU ve belediye şirketlerinin yatırım-
larıyla birlikte, 2004–2018 yılları arasında 
kentte 17 milyar 607 milyon liralık yatırım 
gerçekleştirdi. Bu yatırımların 12 milyar 400 
milyon liralık kısmı Büyükşehir tarafından 
yapılırken, İZSU 2 milyar,  ESHOT 267 
milyon, İZDENİZ, İZULAŞ, İZBETON 
şirketleri ise 496 milyon liralık yatırım 
yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ko-
caoğu’nun döneminde yatırım tutarı 1 mi-
lyar 947 milyon lira iken, bu rakam 2009 – 
2013 döneminde 4 milyar 517 milyon liraya, 
2014 – 2018 yılları arasındaki son  döne-
minde ise 11 milyar 141 milyon TL’ye çıktı. 

Uluslararası 
kredi dere-
celendirme 
kuruluşu 

Fitch Ratings 
ile Moody’s, 

Büyükşehir’in 
yatırım yapılabilir 
seviyesindeki en 
üst basamak olan 
‘AAA’ notunu 2018 
yılında bir kez daha 
onayladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz 
Kocaoğlu'nun başkanlık yaptığı 14 
yıllık dönemde 2 milyar 66 milyon 
liralık kamulaştırma gerçekleştirdi. 
Aynı dönemde İZSU Genel Müdür-
lüğü de 100 milyon liranın üzerinde 
kamulaştırma yaptı. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından satın alınan 
gayrimenkuller, hem önemli proje 
ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi 
hem de kente katma değer kazandırıl-
ması adına değerlendirildi.

Yeni yollar, meydanlar ve kavşak-
lar açmak, yeşil alanları artırmak; spor 
salonları, alt-üst geçitler, metro-banli-
yö istasyonları ve itfaiye tesisleri inşa 
etmek, otopark ve mezarlık alanları 
ile kentsel dönüşüm-gelişim alan-
ları oluşturmak, fuarcılık tesisi inşa 
etmek, arkeolojik kazılar için uygun 
alan hazırlamak, afete maruz bölgeler-
deki yapılaşmayı ortadan kaldırmak, 
kente sağlıklı içme suyu sağlamak 
ve kanal, yağmur  suyu, içme suyu 
ve arıtma tesisi yatırımı yapabilmek 
amacıyla ihtiyaç duyulan her yerde 
arazi ve bina satın almaktan çekin-

meyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
kamulaştırma çalışmalarında örnek 
bir model oldu.

En büyük kamulaştırma 
Homeros Bulvarı’nda

Başkan Kocaoğlu döneminde 
taşınmaz mal varlığını ciddi derecede 
artıran Büyükşehir, 2004-2018 yılları 
arasında en yüksek kamulaştırma 
bedelini, Buca-Yeşildere bağlantı yolu 
olarak yapılan Homeros Bulvarı'nın 
açılması için ödedi. Bunun için 111,5 
milyon liralık arazi satın alındı. 

2006 yılından itibaren Kadifeka-
le'deki heyelan bölgesinin taşınması 
ve buradaki vatandaşların toplu ko-
nutlara taşınması için ödenen rakam 
da, o günkü değerle 101 milyon liraya 
yaklaştı. Bunu 37.5 milyon lira ile 
Agora kazı çalışmaları, 32.7 milyon 
lira ile Karabağlar'da açılan Dostluk 
Bulvarı, 29.8 milyon lira 
ile Opera binası ve 
çevre düzenlemesi, 
29.3 milyon lira ile 
Gaziemir'deki Fuar 

İzmir arazisi, 43,4 milyon lira ile Kadi-
fekale Kültürel Tesis Alanı, 11,9 mil-
yon lira ile Antik Tiyatro Alanı,  26.4 
milyon lira ile Çiğli Balatçık-Harman-
dalı bağlantı yolu, 23.1 milyon lira 
ile Bornova Hamdi 
Dalan Kavşağı, 
22.9 milyon 
lira ile Evka 
3 Metro 
İstasyonu, 
20.5 milyon 
lira ile de 
Mersinli 
Kapalı Spor 
Salonu izle-
di. 

KAMULAŞTIRMADA DA
İZMİR MODELİ...

Yeni proje ve 
yatırımlar için 

ihtiyaç duyulan 
her yerde arazi 
ve bina kamu-

laştıran İzmir 
Büyükşehir Be-

lediyesi, Aziz 
Kocaoğlu'nun 

başkanlığı döne-
minde 2 milyar 
liranın üzerinde 

gayrimenkul satın 
aldı. Kocaoğlu, 

bazı yatırımlarda-
ki kamulaştırma 
bedelinin, yapım 
maliyetinden bile 

fazla olduğunu 
söyledi.

gerçekleştirdi. Bu yatırımların 12 milyar 400 
milyon liralık kısmı Büyükşehir tarafından 
yapılırken, İZSU 2 milyar,  ESHOT 267 
milyon, İZDENİZ, İZULAŞ, İZBETON 
şirketleri ise 496 milyon liralık yatırım 
yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ko-
caoğu’nun döneminde yatırım tutarı 1 mi-
lyar 947 milyon lira iken, bu rakam 2009 – 
2013 döneminde 4 milyar 517 milyon liraya, 
2014 – 2018 yılları arasındaki son  döne-
minde ise 11 milyar 141 milyon TL’ye çıktı. 

Uluslararası 
kredi dere-
celendirme 
kuruluşu 

Fitch Ratings 
ile Moody’s, 

Büyükşehir’in 
yatırım yapılabilir 
seviyesindeki en 
üst basamak olan 
‘AAA’ notunu 2018 
yılında bir kez daha 
onayladı.

En büyük kamulaştırma 
Homeros Bulvarı’nda
En büyük kamulaştırma 
Homeros Bulvarı’nda
En büyük kamulaştırma 

Başkan Kocaoğlu döneminde 
taşınmaz mal varlığını ciddi derecede 
artıran Büyükşehir, 2004-2018 yılları 
arasında en yüksek kamulaştırma arasında en yüksek kamulaştırma 
bedelini, Buca-Yeşildere bağlantı yolu 
olarak yapılan Homeros Bulvarı'nın 
açılması için ödedi. Bunun için 111,5 
milyon liralık arazi satın alındı. 

2006 yılından itibaren Kadifeka-
le'deki heyelan bölgesinin taşınması 
ve buradaki vatandaşların toplu ko-
nutlara taşınması için ödenen rakam 
da, o günkü değerle 101 milyon liraya 
yaklaştı. Bunu 37.5 milyon lira ile 
Agora kazı çalışmaları, 32.7 milyon 
lira ile Karabağlar'da açılan Dostluk 
Bulvarı, 29.8 milyon lira 

dalı bağlantı yolu, 23.1 milyon lira 
ile Bornova Hamdi 
Dalan Kavşağı, 
22.9 milyon 
lira ile Evka 
3 Metro 3 Metro 
İstasyonu, 
20.5 milyon 
lira ile de 
Mersinli 
Kapalı Spor 
Salonu izle-
di. 

Asfaltta "tüm zamanların rekoru" kırıldı

Kurduğu yeni şantiyelerle asfalt ve 
parke üretim kapasitesini artıran İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 1500 
kilometre ova, 2 bin 143 kilometre de 
ilçe yolu asfaltlayarak erişilmesi güç bir 
rekora imza attı. Büyükşehir, bu yıl dök-
tüğü asfalt miktarını bir önceki yıla göre 
22, ova yollarının sathi kaplamasını ise 
yüzde 75 artırmış oldu.

Belkahve, Bayındır ve Bergama'daki 3 
şantiyede birden asfalt ve parke üretimi 
yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 
yılında asfalt rekoru kırdı. Asfalt kapasi-

tesini saatte 160 tondan 740 tona çıkaran 
Büyükşehir, başta sorumluluk alanına 
sonradan bağlanan ilçelerdeki köy ve ova 
yolları olmak üzere, kentin her noktasın-
da tempoyu artırdı. 

2018'de yüzde 22 
artış yaşandı

İzmir'in yerel yönetimi, 2018 yılında 
1500  kilometre  ova yolu ile 2 bin 143 
kilometrelik yolun asfaltını gerçekleştire-
rek yeni bir rekora imza attı.  2017 yılında 
1.533 kilometre uzunluğundaki yola 

eşdeğer 1 milyon 789 bin tonluk  asfalt 
döken Büyükşehir, 2018'de döktüğü asfalt 
miktarını yüzde 22 artırarak 2 milyon 100 
bin tona çıkardı. 

2017'de 4 milyon 250 bin metreka-
re alanı (850 kilometre uzunluğunda) 
asfaltlayan İzmir Büyükşehir Belediye-
si, 2018'de 7.5 milyon metrekare (1500 
kilometre uzunluğunda) ova yolunu 
asfaltladı. Buradaki artış oranı ise yüzde 
75'e ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi,  
2018'deki asfalt performansıyla, İzmir'de 
tüm zamanların rekorunu da kırmış oldu. 

Uzundere’de 
bayram sevinci

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Belediye'nin hak sahiplerine konutlarını teslim ettiği ilk 
kentsel dönüşüm projesi olan Uzundere 1. Etap evlerini 
ziyaret etti. "Yerinde ve yüzde 100 anlaşma" prensibiyle 
tamamlanan ilk 9 bloktaki 280 daireyi temsilen Meliha-Yu-
suf Meydan çiftinin evine giden Başkan Kocaoğlu, daha 
sonra yine ilk etapta yer alan 33 dükkandan birini,  Halil 
Işık'ın manifaturacı dükkanını ziyaret etti. Hak sahiple-
rine, yeni evlerinde sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyen 
Başkan Kocaoğlu, "Bu projeye birlikle inandık ve birlikte 
gerçekleştirdik. Size karşı her zaman samimi ve dürüst 
oldum. 15 yıldır olabilecek ve olamayacak her şeyi söyle-
dim. Olmayacak bir iş için çarmığa gerseler, boynuma ip 
geçirseler yine de olmaz dedim. Yaptığım her işin hesabını 
verdim. Ne Allah’a, ne de bir kuluna hesabını vermediğim 
hiç bir iş yapmadım. Gördüğünüz gibi sözümüzde durduk 
ve konutlarınızı teslim aldınız. Şimdi yeni evinizde, eski 
sıcak komşuluklarla oturuyorsunuz. Bu da bizim için en 
büyük mutluluk” diye konuştu. 
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Türkiye'de gözler 31 Mart yerel 
seçimlerine çevrildi. Cum-
hur İttifakı, İzmir Büyükşe-

hir Belediye Başkan Adayı olarak 
Nihat Zeybekci'nin belirlenmesinin 
ardından, 5 Ocak'ta da düzenlediği 
tanıtım toplantısı ile, İzmir'de 30 ilçe 
belediye başkan adayını açıkladı. 
5 ilçede kadın aday çıkarılırken, 5 
ilçede de AK Parti, MHP'nin adayını 
destekleyecekti. Bununla birlikte 
MHP'nin Çeşme'deki kadın adayının 
"ailevi" sebeplerle diyerek adaylıktan 
çekilmesinin ardından ilçede yaşanan 
belirsizliği de atlamamak gerekiyor.

'Gönül Belediyeciliği' sloganı ile 
yola çıkan İzmir ekibinde yer alan 
isimlerden; Bornova, Karşıyaka, Konak 
ve Karabağlar Belediye Başkan aday-
ları ile Ben Haber olarak yerel seçim 
sürecine dair konuştuk.

"Bütün mahallelerimiz 
eşit olacak"

Bornova Belediye Başkan Adayı 
Reşat Gençtürk: Bornova'yı halkımızla 
birlikte yöneteceğiz. Bildiğimiz so-
runların en başında, bir hizmet 
binamızın olmaması geliyor. 
Yani şu anda vatandaş 
emlak vergisini ödemek 
için parkta kulübenin 
önünde bekliyor. Önce-
likle, bütün birimleri bir 
araya getirecek bir hiz-
met binası lazım. Bugün 

gidiyorsunuz; emlak başka yerde, imar 
başka yerde, sosyal işler başka yer-
de, zabıta başka yerde ve Bornova'yı 
dolaşıyorsunuz. Bornova'da belediye-
de bir işiniz olduğu zaman, bir kapı-
dan girip o kapıdan çıktığınız zaman 
bütün işlerin bitmesi, bu çok önemli 
hizmet anlamında. Çünkü insanların 
işi belediyede görülmesi için öncelikle 
bunu yapmamız lazım. Bunun dışında, 
Bornova'nın yolları kötü, imarı kötü. 
Bugün Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı 
gibi semtlerde iki kat imar var. Onlarla 
ilgili çalışmalar planlıyoruz.

İnsanlar, belediye hizmetlerin-
den memnun değil. 'Yollarımız delik 
deşik, yolda yürüyemiyoruz, arabayla 
geçemiyoruz her taraf çukur' diyorlar. 
Bir de çöp sorunumuz var. Çöplerimiz 
bile doğru düzgün toplanmıyor. So-
kaklarımız temiz bakımlı değil. Şuan 
da vatandaşın dediği birinci derece 
şikayetler bunlar.

Sloganımız: 
'Gönül belediyeciliği'

 İnsanların gönlüne göre, huzurlu, 
mutlu olduğu bir kent yarata-

cağız. Zengin-fakir mahalle 
olmayacak. Bütün ma-

hallelerimiz eşit olacak. 
Zengin mahalle yolla-
rını yıkarsınız, süpü-
rürsünüz de fakir olan 
mahallenenin yollarını 

temizlemezseniz bu doğ-
ru bir şey değil. İnsanları 

eşit görmeniz lazım. Zen-
ginlikle, parayla hizmet olma-

malı. Bazı hizmetler insanların gelir 
seviyesine göre yapılıyor. Bu bence son 
derece yanlış. Bir taraftan 2 milyona 
bir yerden 100 bin liraya alıyorsunuz. 
Neden 2 milyon veriliyor oradaki evle-
re? Oranın bakımı, belediye hizmetleri 
daha iyi olduğu için. Biz bunu kaldıra-
cağız. Zengin-fakir ayrımı olamayacak.

"Devamlı başkanlar 
değişiyor ama, 
sistem değişmiyor"

Karşıyaka 
Belediye Başkan 
Adayı Ayda 
Maç: Ben 28 
yıldır hizmet 
veriyorum, 
gerek özel 
sektörde, 
gerek KİT'te, 
gerekse bele-
diyelerde. Bü-
yükşehir Belediyesi de 
dahil olmak üzere, pek çok danışman-
lık yapıyorum. Bu nedenle projelerim 
de herkes tarafından biliniyordu.

Biliyorsunuz, Karşıyaka'da pek çok 
sorun var. Hepimiz yaşıyoruz bunları, 
hepimiz zaman zaman söyleniyoruz. 
Ama bu sistemi değiştiremiyourz. De-
vamlı başkanlar değişiyor ama sistem 
değişmiyor. Yapılacaklar, yapılanlar 
değişmiyor. Her gelen bir rehavetle 
oturuyor, düzeni değiştiremem diyor. 
Bunlara hep isyan ediyoruz. Böyle 
bir teklif aldığımda, hiç düşünmeden 
'tamam' dedi. Ben, bu düzeni değiştire-
bilirim. Bu zamana kadar zaten insan 
odaklı çalıştım. Hep empati kurmaya 
çalıştım. Şimdi empati kurmama da 
gerek yok. Burada yaşıyorum, 45 yıldır 
buradayım. Çocukluğum, gençliğim 
geçti. Burada büyüdüm, evlendim, 
çocuk doğurdum. Dolayısıyla her yaş 
grubununda problemini biliyorum. 
Sorunları çözmeye geldim. 

Ben aynı zamanda İZVAK Yönetim 
kurulu üyesiyim. Bu Alsancak, Gözte-
pe ve Kaşıyaka Stadı aynı zamanlarda 
başladı. İmar planları aynı zamanlarda 
onaylandı. Diğer ikisi ruhsat aldı baş-
ladı, neredeyse bitiyor ama Karşıyaka 
Satatı maalesef açılan davalar, Kar-
şıyaka Beleidyesi'nin itirazları nede-
ni ile durdu. Bugüne kadar geldik. 
Hatta imar barışına soktuk Karşıyaka 
Satadı'nı. İmar barışından yapı kayıt 
belgesi aldık. Nihat Bey'de açıkladı. 
Kesinlikle Stat bitecek.  

"Eşit hizmet anlayışı 
ile çalışacağız"

Konak Bele-
diye Başkan 
Adayı Me-
lek Eroğlu:  
AK Parti 
İzmir 
kadro-
sunda 
2012 
yılından 
bu yana aktif 
görev yapıyo-
rum. Bu son süreçte 
kendimin adaylık talebi olmadı. Ama 
bizde görev istenmez görev verilir. AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir 

Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ 
aradı, megafon açıldı ve Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
adaylığımı bizzat tarafıma tebliğ etti. 
Bu konuda beni göreve layık gören 
ve destek veren TBMM Başkanımız 
ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali 
Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın 
Hamza Dağ, İzmir Milletvekilimiz 
Sayın Atilla Kaya, İl Başkanımız Sayın 
Aydın Şengül ve tüm parti teşkilatla-
rımıza yürekten teşekkür ediyorum. 
El ele, gönül gönüle halkın içinde bir 
anlayışla çalışacağız.

Konak İzmir’in yükünü kaldıran 
stratejik öneme sahip ilçesi. Konak 
ilçesi’nin Başkan Adayı olmak be-
nim için onur ve gurur vesilesi. Tüm 
hassasiyetleri değerlendirerek, vatan-
daşlarımızla el ele vererek, Konak’ın 
her bölgesine “eşit hizmet anlayışı” ile 
çalışacağız. Her konuda önce vatan-
daşımızın fikrini alacağız.  İzmir’in 
yükünü kaldıran Konak, her konuda 
hizmete doyacak.

"Karabağlar'daki 
vatandaşlarımız hizmete 
muhtaç durumdalar"

AK Parti 
Karabağlar 

Belediye 
Başkan 
Adayı 
Bilal 
Doğan: 
Şuan 
ittifak 

yapılması 
ülkemizin 

birliği ve 
beraberliği için 

çok önemli. Milliyetçi  Hareket Parti-
si'nin Karabağlar ilçe Başkanı İbra-
him Uğur ile birlikte çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz. Cumhur İttifakı 
ile birlikte biz sahada istenen sonucu 
alacağız inşallah. Karabalar'ı beledi-
yecilik hizmet anlayışı ile tanıştıra-
cağız. Bugüne kadar ihmal edilmiş, 
hizmet gitmemiş, gerek Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, gerekse Kara-

bağlar Belediyesi tarafından mah-
rum edilmiş, bu güzel beldemizi 
hizmetlerle tanıştıracağız. Seçim-
lere halkımızın büyük duyarlılık 
göstereceğini de biliyoruz. 

Ayağına henüz havuza soka-
mamış 500 bin nüfuslu, İzmir'in 

göbeğinde bir ilçe. Belediye bir 
havuz yapamamış, bir spor salonu, 
bir basketbol kulubü oluşturamamış, 
saha yapamamış. Bir tane sinema, 
tiyatro salonu yok. Etkinlik yapacak 
devletin Halk Eğitim Merkezi'nden 
başka tesis yok. Kadınlara yönelik 
hiç bir proje yok. Gençlik Aktivite 
Merkezi'nin olmadığını görüyoruz. 
Karabağlar'da trafik de işin içinden 
çıkılmaz halde.

Karabağlar'daki vatandaşlarımız 
hizmete muhtaç durumdalar. Biz 
Karabağlar halkına hizmetkar olma-
ya talibiz.  Yurttaşlarımız bu yetkiyi 
verirse, Karabağlar'ı en modern, en 
yaşanabilir bir kent haline getirece-
ğiz.

CUMHUR 
İTTİFAKI 
SAHAYA 
İNDİ

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları, 5 
Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 
aday tanıtım toplantısında açıklandı. Lis-

tede dikkat çeken isimler yer aldı.
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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.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 11

11Ekonomi - Siyaset HABER

YENİ DÖNEMDE BİR
İZMİR LOBİSİ OLUŞACAK

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

olarak bir arada hareket edeceğiz” diye konuştu

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

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

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

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

“FAİZLER DAHA
ÖNCE ARTMALIYDI”

Burak 
Cilasun

Jak 
Eskinazi

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

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

HABER MÜDÜRÜ VE 
SORUMLU MÜDÜR
BURAK CİLASUN

REKLAM VE 
İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ

LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ÇİĞDEM ÖZEN - AYSEL KAYARDI

CANSU TEMİR AKSU - ADİFE TERYAKİ

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY. 

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

Kat:7 / 13 İZMİR TEL: 0 232 464 63 15 FİYATI: 2 TL (+KDV)

BASIMCI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş. 
BASKI YERİ: GAZİEMİR TREN İSTASYONU KARŞISI ESKİ BETONTAŞ

TESİSLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR 
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 18.01.2019

SAYI: 78 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

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

İlçe olduğu 2009 yılından 
bu güne kadar aile, çocuk, 
genç, kadın, engelli, hasta 

ve yaşlılara yönelik sosyal hiz-
metlerin çeşitliliği ve kalitesi 
ile adından söz ettiren Bayraklı 
Belediyesi bu çalışması ile Türki-
ye’nin en başarılı ilk üç ilçesi 
arasına girdi. Bu kapsamda İnsani 
Gelişme Vakfı tarafından hazır-
lanan rapora göre Bayraklı Beledi-
yesi, sosyal hizmetlerde İzmir’de 
sıralamaya giren tek ilçe oldu.

İnsani Gelişme Vakfı tarafın-
dan ilki 2016’da hazırlanan ve be-
lediyeleri belli kriterlere göre sıra-
layan İnsani Gelişme Endeksi’nin 

ikinci raporunda 28 
büyükşehir bele-

diyesinden 161 
ilçe araştırmaya 
dahil edildi. 
Prof. Dr. Murat 
Şeker, Çağla 
Bakış ve Barış 

Dizeci tarafın-
dan hazırlanan 

raporda 
yö-

ne-
ti-

şim ve saydamlık, sosyal 
kapsama, ekonomik durum, 
eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve 
belediye çevresel performans ile 
ulaşım başlıklarındaki yedi alt 
endeks, ilgili değişkenlerle oluş-
turuldu ve nihai insani gelişmişlik 
endeksi skoru elde edildi.

İZMİR’DEN SADECE 
‘BAYRAKLI’ VAR

Aile, çocuk, genç, kadın, 
engelli, mülteci, hasta ve yaşlıla-
ra yönelik hizmetlerin çeşitliliği 
ve kalitesinin değişken olarak 
alt endeks skorunu oluşturduğu 
sosyal kapsama endeksinde ilk üç 
sırada İstanbul’dan Ümraniye ve 
Beşiktaş, İzmir’den ise Bayraklı 
Belediyesi yer aldı. Yıllardır yeni 
doğan bebekten, ücretsiz am-
bulans hizmetine, evde yaşlı, ev 
temizlik ve kuaför hizmetinden, 
İzmir’deki en büyük engelliler 
merkezine kadar birçok projeyi 
hayata geçiren Bayraklı Beledi-
yesi 10 yıl gibi kısa bir sürede 
Türkiye’deki örnek ilçelerden biri 
haline gelirken, yeni kurulan bir 
belediye olmasına rağmen sosyal 
hizmetler büyük tecrübe ve başa-
rıyla gerçekleştirildi.

KISITLI BÜTÇELERLE 
ÖNEMLİ İŞLER YAPILDI

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan 
Karabağ, “Dar gelirli ailelerimizin 
yoğun olduğu ilçemizde birçok 
projemiz, başta İzmir belediyeleri 
olmak üzere Türkiye’ye örnek oldu. 
Hayata geçirdiğimiz bu projeler 
vatandaşlar tarafından büyük kabul 
gördü. İhtiyaca yönelik, insan odak-
lı projelerimizin vakıf araştırmaları 
tarafından da takdir görmesi bizleri 
memnun etti. Geride bıraktığımız 10 
yılda kısıtlı bütçelerle gelinen nokta-
da İzmir’de aile, çocuk, genç, kadın, 
engelli, mülteci, hasta ve yaşlılara 
yönelik sosyal hizmetlerde önemli 
çalışmalara imza attık” dedi.

İNGEV KİMDİR?
İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) 

Türkiye’deki insani gelişmeye 
katkı yapmak üzere kuruldu. Tüm 
çalışmalarında şeffaf, hesap verebi-
lir ve katılımcı bir anlayışla çalışan 
İNGEV; partiler üstü bir tutumla 
ülkedeki insani gelişme sorunlarının 
giderilmesinde tüm ilgili kesimlerin 
ortak mutabakatını geliştirmeyi he-
defleyerek, toplumsal sorumlulukla 
hareket ediyor.

BAYRAKLI ‘SOSYAL 
HİZMETLERDE’ 1 NUMARA

lediyeleri belli kriterlere göre sıra-
layan İnsani Gelişme Endeksi’nin 

ikinci raporunda 28 
büyükşehir bele-

diyesinden 161 
ilçe araştırmaya 
dahil edildi. 
Prof. Dr. Murat 
Şeker, Çağla 
Bakış ve Barış 

Dizeci tarafın-
dan hazırlanan 

raporda 
yö-

ne-
ti-

şim ve saydamlık, sosyal 
kapsama, ekonomik durum, 
eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve 
belediye çevresel performans ile 
ulaşım başlıklarındaki yedi alt 
endeks, ilgili değişkenlerle oluş-
turuldu ve nihai insani gelişmişlik 
endeksi skoru elde edildi.

İZMİR’DEN SADECE 
‘BAYRAKLI’ VAR

Aile, çocuk, genç, kadın, 
engelli, mülteci, hasta ve yaşlıla-
ra yönelik hizmetlerin çeşitliliği 
ve kalitesinin değişken olarak 
alt endeks skorunu oluşturduğu 
sosyal kapsama endeksinde ilk üç 
sırada İstanbul’dan Ümraniye ve 
Beşiktaş, İzmir’den ise Bayraklı 
Belediyesi yer aldı. Yıllardır yeni 
doğan bebekten, ücretsiz am-
bulans hizmetine, evde yaşlı, ev 
temizlik ve kuaför hizmetinden, 
İzmir’deki en büyük engelliler 
merkezine kadar birçok projeyi 
hayata geçiren Bayraklı Beledi-
yesi 10 yıl gibi kısa bir sürede 
Türkiye’deki örnek ilçelerden biri 
haline gelirken, yeni kurulan bir 
belediye olmasına rağmen sosyal 
hizmetler büyük tecrübe ve başa-
rıyla gerçekleştirildi.
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CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

Hasan 
Karabağ
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“İnsanIar sadece konuştukIarı 
şeyIerden değiI, sustukIarı 
şeyIerden de sorumIudurIar.”

Uğur Mumcu

SUSMUYORUZ; HAK, HUKUK VE ADALETİN PEŞİNDEYİZ.
TÜM HALKIMIZ UĞUR MUMCU’YU ANMA TÖRENİNE DAVETLİDİR.

TARİH: 24 Ocak 2019, Perşembe
SAAT: 12.00
YER: Limanreis Mahallesi 
Uğur Mumcu Heykeli Önü

UĞUR MUMCU’yu ANIYORUZ

Cumhuriyet Halk Par-
tisi'nde 1 Ekim'de 
başlayan aday adaylığı 

sürecinden itibaren “adaylar 
erken açıklanacak” şeklindeki 
beklenti, İzmir yerelinde 
“Adaylar seçime kadar açıkl-
anmış olacak mı?” tepkisine 
dönüşmeye başladı. Sürecin 
aktörü çok olunca, başrolü 
kimin oynayacağıysa büyük 
muamma. Bir tarafta İzmirli-
lerin beklentisi, diğer tarafta 
kent üstünden yapılan kariyer 
planlamaları ve bambaşka bir 
köşedeyse CHP'nin olağan 
kurultay süreci öncesi belediye 
ve delege dengesini elde tutma 
hesapları... Çok bilinmeyenli 
denklemin, en gizemli ismiyse 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu olmuş durumda. 
CHP Lideri, son seçimlerde 
alışkanlık haline getirdiği 
gibi bu seçime ilerken de yine 

seçmeni küstürmek için adeta 
elinden geleni yapıyor. 

Peki denklemde 
kimler var? 

Çok bilinmeyenli koltuk 
denkleminde suyun başını 
tutan isim CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi 
gözüküyor olsa da, Kılıçdaroğ-
lu'nun tavizkâr duruşu, resmi 
yahut potansiyel şekilde İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
koltuğunu isteyen isimler için 
belki de en yumuşak nokta. 
2014 yılındaki yerel seçim-
lerde İzmir'in bazı ilçelerinin 
son anda değiştirilmesi, 24 
Haziran'a giden yolda İstan-
bul'dan aday gösterilen Tuncay 
Özkan'ın sonradan kendini 
İzmir'e yazdırması gibi olaylar, 
partililerin hafızasında henüz 
taze olduğu için Kılıçdaroğlu'na 
yapılacak bir baskının sonuç 

getirebileceği kanısı hakim. 
Denklemin içindeyse bugün 
itibariyle, Abdül Batur, Tunç 
Soyer, Tuncay Özkan, Kamil 
Okyay Sındır, Alaattin Yüksel, 
Mehme Ali Susam, Cevat Durak 
gibi isimlere ilave olarak Aziz 

Kocaoğlu da yer alıyor. 

Kılıçdaroğlu 
neden pasif?

CHP Lideri Kı-
lıçdaroğlu'nun pasif 
tutumu aslında çok 

da şaşılacak bir 
durum de-

ğil. Gerek 
geçmiş 
yıllarda, 
gerek-
se de 
çeşitli 
konu-
larda 

çok daha sert şekilde yumruğu-
nu masaya vurması beklenen 
CHP Genel Başkanı'na, belki de 
yapısında olmayan bir tutum-
dan dolayı tepki gösterebilir 
miyiz? Şüpheli... Ha o yapıda 
o tutum yoksa, bunun siyasi 
vebalinin de delegede olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Yine de 
bu süreçte, gümbür gümbür 
“Adayım bu” diye göğsünü 
gere gere gezen bir genel başkan 
yerine, son dakika yangından 
mal kaçırır gibi, hatta ağzından 
laf kaçırır gibi adayı öğrenilen 
bir genel başkan, belki de ken-
diyle birlikte en büyük zararı 
da yine adayı olarak lanse ettiği 
isme verecektir.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in 
en uzun süre görevde kalan 
başkanı olarak artık öyle ya da 
böyle tarihe geçmiş bir isim. 

Aday olmaya da herkes kadar 
hakkı var. Buraya kadar her şey 
normal. Fakat meselenin esas 
düğümlendiği nokta, Kocaoğ-
lu'nun adaylığı, bir dönem daha 
görevi istiyor olmasından mı 
kaynaklanıyor, yoksa göreve 
gelmesini istemediklerinden 
mi? 2014 yılında karşısında 
Binali Yıldırım olmasaydı 
seçime girmeyeceğini söyleyen, 
31 Mart'a giden süreçte de 1 
Ekim'de yaptığı açıklamada 
“Yokum” diyen Başkan Kocaoğ-
lu'nun gerçekten görevi isteyip 
istemediğini bu satırları oku-
yan karar versin. Sona doğru 
yaklaşırken hâlâ en mantıklı 
isim olmasına rağmen CHP'nin 
üst yönetimiyle olan sıkıntıları 
ve Kılıçdaroğlu ile karşı kar-
şıya gelen Aziz Kocaoğlu'nun 
şansı zayıf. Bununla birlikte İYİ 
Parti'nin kapalı kapı diplomasi-

si, Kocaoğlu'nun tavrı ve CHP 
İzmir'den gelen tepkilerden 
dolayı Tunç Soyer de listeden 
elenmiş durumda. Peki Koca-
oğlu madem görevi istemiyor 
ve istemediği birkaç kişiye 
verilmesinin önüne geçmeye 
çalışıyorsa, o halde CHP'nin çö-
zümü üçüncü yoldur. Nedir bu 
üçüncü yol? Partililerin üstünde 
uzlaşabileceği bir isim. İzmir'i 
tanıyan, İzmir'de tanınan, pek 
tabii İzmir'de yaşayan, kente ve 
belediyeciliğe hakim bir isim 3. 
yol olacaktır. 

3.yolda kimler var?
CHP'de yukarıda saydığım 

tarife ve niteliklere uygun olarak 
üç isim var. Bunlardan biri, 
İZBETON Genel Müdürlüğü 
ve 20 yıllık belediye başkanlığı 
kariyeri olan Abdül Batur, diğeri 
İESOB Başkanlığı, milletvekilli ve 
son olarak da EGEV Başnalığını 
sürdüren Mehmet Ali Susam 
ve sonuncusu da uzun yıllar 
Karşıyaka'yı yönetmiş olan Cevat 
Durak ... Şimdi seçenekleri biraz 
daha daraltalım; üç isimden 
acaba hangisi uzun bir Kocaoğlu 
döneminden sonra örgütle ve 
belediye bürokrasisiyle barışık 
bir şekilde hizmete başlayabilir? 
Hangisi kente siyaseten de lider-
lik edebilir? Hangisi kentin di-
namikleriyle uyumlu bir şekilde 
“İzmir lobisi” için çalışabilir? Ve 
bu isimlerden hangisi Millet İtti-
fakı'nın ortağı olan İYİ Parti'den 
de maksimum derecede destek 
görüp, genel seçimde yüzde 41'e 
kadar düşen CHP İzmir oylarını 
yukarı çekebilir? Eğer CHP Ge-
nel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve 
kurmayları bu soruları içtenlikle 
ve objektif bir şekilde yanıtlama-
yı başarırsa, CHP'nin İzmir adayı 
ve üçüncü yolu o isim olmalıdır.

CHP İZMİR'DE ÇARE 3. YOL MU?
Elinde bulundurduğu en büyük kamu koltuğu, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en büyük koltuğa kimin oturacağı 
da büyük sorun. Koltuğun yeni sahibinin kim olacağı merak konusu..

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

taze olduğu için Kılıçdaroğlu'na 
yapılacak bir baskının sonuç 

Okyay Sındır, Alaattin Yüksel, 
Mehme Ali Susam, Cevat Durak 
gibi isimlere ilave olarak Aziz 

Kocaoğlu da yer alıyor. Kocaoğlu da yer alıyor. 

Kılıçdaroğlu 
neden pasif?
Kılıçdaroğlu 
neden pasif?
Kılıçdaroğlu 

CHP Lideri Kı-
lıçdaroğlu'nun pasif 
tutumu aslında çok 

da şaşılacak bir 
durum de-

ğil. Gerek 
geçmiş 
yıllarda, 
gerek-
se de 
çeşitli 
konu-
larda 

Kocaoğlu da yer alıyor. 

Kılıçdaroğlu 
neden pasif?
Kılıçdaroğlu 
neden pasif?
Kılıçdaroğlu 

CHP Lideri Kı-
lıçdaroğlu'nun pasif 
tutumu aslında çok 

da şaşılacak bir 
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YEŞİL ENERJİDE İZMİR FARKI

Enerji 
tüketimi, 
küresel 
düzeyde hızla 
artmaya devam 
ederken, 
yenilenebilir enerji 
alanında önemli bir 
dönüşüm gerçekleşiyor. 
Rüzgar Enerjisi de bu 
dönüşümün bir parçası. 
İzmir ise, bu dönüşümün 
Türkiye’deki yüzde 20’lik 
bir temel taşı…

Özellikle Çeşme'de RES'e karşı çıkan çevrecilerin sayısı da, en az destekle-
yenler gibi azımsanmayacak bir oranda. İşte Çeşmeli RES karşıtı çevrecilerin 
konuya bakışı:

"Hiçbir enerji temiz ya da yeşil değil.  
Çeşme,turistlik bir alan. Planlarda da 
turizm alanı. Tarihi değerleri olan yerle-
re, RES'lerin yapılması ile birlikte hangi 
turist gelecek? Gürültü çok yüksek, 
Uçak motoru gibi ses var. Dezavantajla-
rı saymakla bitmez. Ama bu alnada ne 
yazık ki hukuk yok.

Yaşam alanları yok ediliyor, hiçbir 
kamu yararı yok"

Yenilenebilir enerji 
alanındaki hızlı gelişim-
de, İzmir dikkat çekici 

bir paya sahip. Öyle ki, İzmir 
Türkiye’deki rüzgar enerjisi 
üretiminin yüzde 20’sini tek 
başına gerçekleştiriyor. Rakam-
lar bazında bakacak olursak, 
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
verileri doğrultusunda kente 
kurulan yüzlerce rüzgar türbi-
ninin toplam kurulu gücü bin 
300 megavatı geçerken, kente 
yapılan rüzgar yatırımı 2 milyar 
dolar seviyesine ulaştı.

Avantajlar ve 
dezavantajlar

Temiz bir enerji kaynağı 
olması nedeniyle, belki en 
önemli avantajı, emisyonu 
olmadığı için sera gazları oluş-
turmaması ve küresel ısınmaya 
katkı yapmaması diyebiliriz. 
Yakıt maliyetinin olmaması ve 
işletme masrafının az olması da 
bir diğer avantajı. Öte yandan, 
büyük ve dönen bir makine 
olarak baktığımızda, kuş ölüm-
lerine yol açabilmekte, türbin-
lerin meydana getirdiği uçak 
motoruna benzer bir ses şiddeti 
gürültü kirliliğine yol açabil-
mekte, bir de elektromanyetik 
dalgaları etkileyebilmektedir. 
Konuyla ilgili olarak İZKA 
Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, 
Ben Haber okuyucuları için me-
rak edilenleri yanıtladı:

� İzmir’in yenilenebilir ener-
ji alanında geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bugün İzmir’de 4 rüzgâr tür-
bini kanadı, 1 nasel ve 3 türbin 
kulesi fabrikası bulunurken, 
rüzgar enerjisi ekipmanları 
sektöründe direkt istihdam 
edilen kişi sayısı 4.000’i geçti. 
İzmir’de sanayi sektöründe ça-
lışan her 120 kişiden biri rüzgâr 
enerjisi ekipmanları üretimin-
de istihdam ediliyor. 

Ayrıca, rüzgâr enerjisi sektö-
ründe İzmir artık rüzgar türbini 
ekipmanları üreticileri üretim-
lerinin yaklaşık yüzde 60’ını 
yurtdışı pazarına satar duruma 
geldi. 

� Türkiye enerji bakımından 
dışa bağımlı bir ülke. RES'lerin 
sağladığı avantajlardan bahse-
debilir misiniz?

Bugün 50 Milyar dolara 
ulaşan Türkiye’nin dış ticaret 
açığının en büyük sebeplerin-
den birisi enerji konusundaki 
dışa bağımlılığımız. Jeoter-
mal, güneş ve rüzgar enerjisi 
potansiyeli konusunda yakın 
coğrafyamızın en önde gelen 
ülkelerinden biriyiz. Dolayı-
sıyla, bu potansiyeli değerlen-
dirme anlamında son 5 yıldır 
gerek kamu gerekse özel sektör 
büyük ilerlemeler kat etti.  

� İzmir’deki rüzgar potansi-
yeli, ülke ekonomisine yeterince 
kazandırılabildi mi?

Türkiye’nin önemli bir 
rüzgâr enerjisi potansiyeli bu-
lunuyor. Türkiye son yıllarda 
etkin politikalarla bu potan-
siyelin yaklaşık 7.000 MW’lık 
kısmını kurulu güce çevirirken, 
İzmir’in kurulu gücü toplam 
1.300 MW seviyelerinde. Bu 
da Türkiye’nin rüzgâr enerjisi 
üretiminin tek başına yüzde 
20’sine tekabül etse de şu an 
İzmir potansiyelinin sadece 

yüzde 10’unu kullanıyor. 
İZKA olarak biz Türkiye’de 

gerek kurulu güç gerek ekip-
man üretimi konusunda rüzgar 
enerjisi sektörünün başkenti 
haline gelen İzmir’in, sektörel 
gelişim trendlerine baktığı-
mızda, önümüzdeki yıllarda 
Türkiye ekonomisine şu an ver-
diği katkının çok daha fazlasını 
vereceğine inanıyoruz.

� Hep avantajlı kısımların-
dan bahsettik ama RES’lerin 
başka bir boyutu da var. Bu 
konuda neler söyleyeceksiniz?

Öncelikle, RES’lerin ku-
rulacağı alanlar doğal yaşam 
alanları, göç yolları, yerleşim 
yerleri ve teknolojik altya-
pı gözetilerek belirlenmeli. 
Yaklaşık ömrü 30 yılı bulan bu 
rüzgâr türbinleri uzun vadeli 
yatırımlar olması nedeni ile 
fizibilite aşaması büyük önem 
arz etmekte. 

Rüzgâr enerjisi sektörü her 
ne kadar özü itibari ile ülkemiz 
için faydalı yatırımlar olsa da 
kötü uygulamaların da gözlem-
lenebildiği bir sektör. Bu ne-
denle her sektörde olduğu gibi 
bu sektörde de denetim büyük 
önem teşkil ediyor. 

� RES’lere karşı sık sık 
eylemler yapılmakta. İnsanlara 
yeterince iyi anlatılamadı mı?

Enerji üretimi konusu tüm 
dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de hassas bir konu. Son 
yüz yıldaki endüstriyel uygula-
malar dünyamıza o kadar hasar 
verdi ki insanların çevre duyar-
lılığı üst seviyede. Toplumun 
sahip olduğu bu duyarlılık çok 
önemli ve önemli bir gelişmiş-
lik göstergesi. Aslına bakılırsa, 
insanlar çevreci yatırımların 
yanlış uygulamalar nedeni 
ile çevreye zarar vermesinden 
şikayetçiler. Taraflar arasında 
etkili bir iletişim ile sorunların 
çözülebileceğine inanıyorum. 

Peki çevreciler ne diyor?

Ege 
Üniver-
sitesi 

bünyesindeki Botanik Bahçesi ve 
Hebaryum Araştırma ve Uygula-
ma merkezi titizlikle sürdürdüğü 
çalışmalar sonucunda her geçen 
gün yeni cins endemik bitki 
türleri bulup, bu türler üzerinde 
çalışmalarını sürdürüp Dünya’ya 
ve ülkemize yeni bir biyoçeşitlilik 
kazandırıyor. 

Merkezde görev yapan Doç. Dr. 
Hasan Yıldırım da bugüne kadar 
yapmış olduğu araştırmalar aka-
binde 42 adet endemik bitki türünü 
keşfedip Dünya Litaratürüne ka-
zandırdı. En son olarak 2017 yılında 
‘eferezenesi’ ve 2018 yılında da ‘iz-
mirçanı’ ismini verdiği buluşlarıyla 
büyük yankı uyandırdı ve buluşları 
TÜBİTAK’ın Turkish Journal of Bo-
tany-Doğa Dergisinde yayınlandı. 
En son olarak 2017 yılında ‘efereze-
nesi’ , "Erzurum morgeveni"ve 2018 
yılında da "haslale ve ‘izmirçanı’ 
ismini verdiği buluşlarıyla büyük 
yankı uyandırdı ve buluşları çeşitli 
dergilerde yayınlandı. Biz de Ben 
Haber olarak Doç. Dr. Hasan Yıldı-
rım’a ulaşıp merak edilenleri sizler 
için sorduk.

� Bugüne kadar 42 adet 
endemik bitki türünü litaratüre 
kazardırdınız. Biraz bahsedebilir 
misiniz?

2007 yılında doktoramı yapar-
ken TÜBİTAK desteğiyle 65 ili gezip 
çalışmalar yürüttüm. Bu 12 yıllık 
süreçte 42 adet endemik tür keşifleri 
yaptım. Bu verilerin yeni bir tür 

olduğunu söylemek için bile yeterli 
bir alt yapıya sahip olmak gerek. 
Alanda bulunan veriler uygun alan-
da kurutulup hebaryum dediğimiz 
bitki kütüphanelerinde arşivleniyor. 
Türkiye Florası kitabından taratarak 
ve diğer floralar üzerinde çalışma-
lar yaparak bunları incelemek ge-
rek. Daha sonra bilimsel bir makale 
yazılır ve bilimsel dergilere gönde-
rip onay alınır. Benim bu şekilde 
patenti alınmış 42 adet endemik 
türüm bulunmakta. Burada bir ilki 
de BEN Haber ailesiyle paylaşa-
lım o halde. Şu an da makalemin 
onaydan geçeceğini düşündüğüm 
20 yeni endemik türüm daha bulun-
makta.

� Ticari getirisi var mı?
Bir örnek vermek gerekirse Hol-

landa’nın tüm ekonomisi neredeyse 
çiçekçilik sektörüne bağlı. Peki bu 
bitkiler Hollanda’ya nereden gidi-
yor? Bizim ülkemizden. Ülkemiz 
soğanlı yumrulu bitkilerin cenne-
tidir. Bizler bu bitkilerin ham mad-
delerini ihraç edebiliyoruz.. Ama 
sadece tek bir ülkeye, Hollanda’ya.. 
Hollanda da bizden 1 liraya alıp 
üzerine bir etiket koyup 5 liraya 
tekrar bize ve diğer ülkelere satıyor.

� Eferezenesi ve İzmirçanı bit-
kilerinden bahsedebilir misiniz?

Eferezenesi Gümüldür -Men-
deres arasındaki dağlarda yayılış 
gösteren 300-350 birey, çok az bir 
nüfusa sahip maydonozgillerden 
bir bitki. İzmirçanı bitkisi de çok 
güzel masmavi bir bitki. İzmir Ke-
malpaşa ilçesinde Ovacık köyü üze-
rindeki  Çaldede Dağı zirvesindeki 

kayalıklarda yayılış gösteririken 
bulundu.  "Campanula leblebicii" 
ismini verdim. 

� Bu 42 türün içinde dünya 
çapında ilgi gören bir endemik tür 
var mı ?

Evet dünya çapında ilgi uyandır-
dık ve bunu sosyal medya üzeriden 
‘Flora’ adlı bir platform vasıtasıyla 
yaptık. Bu platform üzerinden yapı-
lan bir paylaşımın dikkatimi çekmesi 
üzerine araştırma yapmaya başladım. 
Bugüne kadar bilim dünyasında 
rastlanılmayan etçil bir bitki. Yaprak-
larındaki yağımsı ve mukuzal sıvıları 
kullanarak buraya yapışan böcekleri 
yakalayıp sindirim enzimleri saye-
sinde sindirerek kendisine gerekli 
mineral maddeleri sağlamakta. Bu 
endemik türü bilim dünyasına tanı-
tınca bir anda meşhur oldu ve ünü 
ülke sınırlarını aşıp İngiltere’ye kadar 
ulaştı. Keşfimiz "The Guardian"ın 
haberimizi yayınlamasına kadar gitti. 

� Bu bitki türlerini korumak 
adına yaptığınız çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz?

En başta bitkinin hayat döngüsü-
nü anlamaya çalışıyoruz. Anladıktan 
sonra yetiştirme aşamalarında üreme 
biyası dediğimiz aşamalarını yani 
hangi canlılarla tozlaşıp tozlaş-
madığını anlıyoruz. Tohum üretip 
çillendirdikten sonra tekrar üretimini 
sağlıyoruz. Bunların dışında alan ka-
patma çalışmalarımız var. Bizler bir 
bitkiyi korumak istiyorsak insanlara 
onu tanıtarak onun önemini vurgu-
layarak, yöresel olarak bulduğumuz 
bitkilere o yörenin isimlerini vererek 
yapabiliriz.

Türkiye'nin bitki varlığı her geçen gün 
araştırmalarla daha bilinir hale geliyor. 
Öyle ki bugün bile yeni keşfedilen çok 
sayıda bitkimiz var. Doç. Dr. Hasan Yıldı-
rım da kendini bu işe adayanlardan...

BU ÇİÇEKLERİ 
İLK KEZ 
DUYACAKSINIZ

YEŞİL ENERJİDE İZMİR FARKIYEŞİL ENERJİDE İZMİR FARKI
CANSU TEMİR AKSU
cansu.temir@kanalben.com

ADİFE TERYAKİ
adife.teryaki@kanalben.com
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Sadeleşmek özgürleşmek adına 
harika bir araçtır. Endişeler-
den, korkulardan, bunalım-

lardan, suçluluktan ve sizi sıkan 
daha bir çok duygu ve düşünceden 
arındırır.

Sadeleşmek becerisine ‘’az çok-
tur’’diyerek yeni ve derin kapsamlı 
bir nefes alarak başlayın ve size yük 
olanların bir listesini yapıp özgür-
leşmek için harekete geçin..

Fazla ev, ofi s eşyalarından, kişisel 
eşyalardan, maillerden tutun da 
tüketimde aşırıya kaçtığınız ne varsa 
eleyin gitsin. Sağlığınızı bozan yiye-
cekleri düşünün, her şeyin fazlası za-
rarlıdır. Hayatınızda karmaşa yarata-
cak ne varsa eleyin. Göreceksiniz ki 
bugüne dek ne çok anlamsız yükü 
taşımışsınız, ağırlıklarınız sizi ne çok 
yorup yıpratmış.

Şimdi kendinize şu soruları sorun. 
Kolay öfkelenir misiniz? Hayatınızda  
pişman olduğunuz şeyler çok 
mu? Geçmişinizde serbest bıraka-
madığınız ve hala enerjileriyle size 
yük olan kişiler mevcut mu? Önce 
kendinizi sonra diğerlerini affettiniz 
mi?

Eşyaları atmak, evi ve mail ku-
tunuzu temizlemek en kolayıdır. 
Aslolan duygusal yüklerden arınıp 
sadeleşmektir.

Affetmeye önce kendinizden 
başlayın ve sonra diğerlerine geçin. 
Herkesin kendine dair yöntemleri 
vardır ama yazmak bunların içinde 
en işe yarayanlardan biridir. Hem 
kendiniz için, hem de diğerlerine 
ne hissediyorsanız duygularınızı en 
ince ayrıntısına kadar yazın. Ama 
lütfen kalben yazın. Ve sonrasında 
da ritüelinizi yazdıklarınızı yakarak 
sonlandırın.Bu sizi ruhsal anlamda 
fazlasıyla rahatlatan bir yöntemdir.

Evet sevgili arkadaşlar serbest 
bırakma ve sadeleşme becerisi size 
ve ailenize çok şey kazandırır.Hem 
fi ziksel hem de duygusal yüklerden 
arınmak maddi, manevi, sağlıksal 
ve birçok  açıdan sizi hafi fl etip yeni 
bakış açıları ve yeniliklerle dolu bir 
dünyaya kavuşturur.

Son sz olarak hepimize gerçek 
ihtiyaçlarımızı belirleyecek farkın-
dalık, bolluk ve sevgiler diliyorum.

BUGÜN SADELEŞMEK İÇİN 
NE YAPMAK İSTERSİNİZ?
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YELDA ÇETİNER
yeldacetiner@hotmail.com

Çağımızın en önemli 
unsuru 'zaman' 
oldu.Teknolojik 

gelişmeler, globalleşme, 
tüketim çağı bize zamanı 
kıymetli kullanmaya 
zorluyor aslında. Zamanın 
yetmemesi konusu 
herkesin gündeminde. 
Etrafımızdaki kişilerden 
sık sık 'keşke günler 24 
saatten daha uzun olsa' 
gibi cümleler duyarız. 
Bunun en temel sebebi 
yaşamın hızına yetişememe 
hissi. Zaman az, yapılacak 
işler fazla olunca kapana 
kısılmış gibi bir his içimizi 
kemiriyor.

Erken kalkanlar 
daha mutlu 
ve sağlıklı

Bilim insanları vücudu-
muzun en verimli saatle-
rinin sabah saatleri oldu-
ğunu ortaya koydu. Sabah 
05:00 sularından öğleye 
kadar olan zaman dilimi 
altın saatler olarak adlan-
dırılıyor. Toronto Üniver-
sitesi ve Kanada Rotman 
Araştırma Enstitüsünde 
yapılan bir çalışmaya göre, 
sabah erken kalkan insan-
lar daha mutlu ve daha 
sağlıklı olmaya eğilimlidir. 
Çalışma, erken uyanan kişi-
lerin, gece kuşlarına oranla 
genellikle daha sağlıklı ve 
hayatlarından daha mem-
nun olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Bunun ne-
deni, haya-
tın doğal 
uyan-
ma/ 
uyuma 
döngüsüne adapte 
olmayı daha 

kolay bulmalarıdır.

Yeni trend: Güne 
erken başlamak

Son zamanlarda çok 
fazla trend haline gelen bu 
altın saatleri daha verimli 
geçirmek isteyen bireyler 
yeni bir yönteme başvuru-
yor. Eskiden köylerde ya-
şayan insanların erkenden 
kalkıp bağ, bahçe, hayvan 
yetiştirme işlerini halle-
derek daha dinç, sağlıklı 
ve işlerini yoluna koymuş 
olduğunu hepimiz biliriz. 
İşte bu yöntem çağımız-
da özellikle metropolde 
çalışan modern insanların 
gözdesi haline geldi. Erken 
kalkıp işe gitmeden birçok 
işini hallederek gün içinde 
daha mutlu olmayı hedefli-
yorlar. Ama belli bir rutine 
alışan insanlar nasıl 
erken kalkabilir. İşte 
size erken kalkmak 
için uygulayabilece-
ğiniz stratejiler:

1- İYİ BİR DİN-
LENME SAĞ-
LAYIN: 
Erken 
uyan-
mak 
sade-
ce 
zi-

hinsel bir olay değildir. 
Fiziksel olarak bedenimiz-

de uyanmaya hazır 
olmalıdır. O sebeple 
kaliteli bir uykuyla 
güzelce dinlenin. 
Normalden daha 
erken uyuyun. 

2- UYANMAK İÇİN 
KENDİNİZE GÜZEL HE-
DEFLER KOYUN: Planla-
dığınız şey direk hazırlanıp 
işe gitmek olursa uyanmak-
ta güçlük çekebilirsiniz. 
Bunun için kendinize uyan-
dığınızda yapacaklarınızı 
sıraladığınız bir liste yapın. 
Yoga yapmak, çok sevdiği-
niz bir diziyi izlemek veya 
kitap okumak, kahve içmek 
gibi...

3- AŞAMA AŞAMA 
YAPIN: Bir anda alışkan-
lıklarınızdan kurtulmanız 
kolay değildir. O sebeple 
her gün normal saatinizden 
15-20 dakika erken kalka-

rak başarıya ulaşabi-
lirsiniz. 

4- UYKU 
KALİTESİ İÇİN 

BUNLARDAN SA-

KININ: Yatmadan önce 
olanlar, çoğu zaman uyku 
kalitesini belirler. Bu ne-
denle size bazı küçük şeyler 
yapmayı kesmenizi tavsiye 
ediyoruz. Bu, sabahları 
erken kalkmanıza yardım 
edecektir.

� Yatmadan önceki 3 
saat boyunca spor yapma-
yın.

� Öğleden sonra 2’den 
sonra kafein almayın.

� Yatmadan 30 dakika 
önce elektronik aletleri 
kullanmayı bırakın.

� Yatmadan önce alkol 
almayın.

� Akşam yemeğini 
yatmadan en az 2 saat önce 
yiyin.

Erken kalkmanın sağlı-
ğa faydaları

� Düzenli bir yaşam
� Düşük depresyon 

riski
� Daha pozi-

tif düşünmek
� Sağlıklı 

beslenmeye 
destek 

GÜNE ERKEN BAŞLAYIP
O SAATLERİ DEĞERLENDİRİN
Saatleri daha verimli geçirmek isteyen bireyler yeni bir yönteme başvuruyor. Eski-
den köylerde yaşayan insanların erkenden kalkıp bağ, bahçe, hayvan yetiştirme
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muzun en verimli saatle-
rinin sabah saatleri oldu-
ğunu ortaya koydu. Sabah 
05:00 sularından öğleye 
kadar olan zaman dilimi 
altın saatler olarak adlan-
dırılıyor. Toronto Üniver-
sitesi ve Kanada Rotman 
Araştırma Enstitüsünde 
yapılan bir çalışmaya göre, 
sabah erken kalkan insan-
lar daha mutlu ve daha 
sağlıklı olmaya eğilimlidir. 
Çalışma, erken uyanan kişi-
lerin, gece kuşlarına oranla 
genellikle daha sağlıklı ve 
hayatlarından daha mem-
nun olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Bunun ne-
deni, haya-
tın doğal 
uyan-

kalkıp işe gitmeden birçok 
işini hallederek gün içinde 
daha mutlu olmayı hedefli-
yorlar. Ama belli bir rutine 
alışan insanlar nasıl 
erken kalkabilir. İşte 
size erken kalkmak 
için uygulayabilece-
ğiniz stratejiler:

1- İYİ BİR DİN-
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mak 
sade-
ce 
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hinsel bir olay değildir. 
Fiziksel olarak bedenimiz-

de uyanmaya hazır 
olmalıdır. O sebeple 
kaliteli bir uykuyla 
güzelce dinlenin. 
Normalden daha 
erken uyuyun. 

2- UYANMAK İÇİN 
KENDİNİZE GÜZEL HE-
DEFLER KOYUN: Planla-
dığınız şey direk hazırlanıp 
işe gitmek olursa uyanmak-
ta güçlük çekebilirsiniz. 
Bunun için kendinize uyan-
dığınızda yapacaklarınızı 
sıraladığınız bir liste yapın. 
Yoga yapmak, çok sevdiği-
niz bir diziyi izlemek veya 
kitap okumak, kahve içmek 
gibi...

3- AŞAMA AŞAMA 
YAPIN: Bir anda alışkan-
lıklarınızdan kurtulmanız 
kolay değildir. O sebeple 
her gün normal saatinizden 
15-20 dakika erken kalka-

rak başarıya ulaşabi-
lirsiniz. 

4- UYKU 
KALİTESİ İÇİN 

BUNLARDAN SA-

KININ: Yatmadan önce 
olanlar, çoğu zaman uyku 
kalitesini belirler. Bu ne-
denle size bazı küçük şeyler 
yapmayı kesmenizi tavsiye 
ediyoruz. Bu, sabahları 
erken kalkmanıza yardım 
edecektir.

� Yatmadan önceki 3 
saat boyunca spor yapma-
yın.

� Öğleden sonra 2’den 
sonra kafein almayın.

� Yatmadan 30 dakika 
önce elektronik aletleri 
kullanmayı bırakın.

� Yatmadan önce alkol 
almayın.

� Akşam yemeğini 
yatmadan en az 2 saat önce 
yiyin.

Erken kalkmanın sağlı-
ğa faydaları

� Düzenli bir yaşam
� Düşük depresyon 

riski

� ADİFE TERYAKİ

Hemen her gün karşılaş-
tığımız, özellikle trafikte, 
yolda giderken, iş hayatı-
mızda , aile ve özel hayatı-
mızda yaşanan bu olumsuz 
davranış modellerinin 
toplumun genelinde ne gibi 
problemler yaratabileceği ise 
merak konusu. Bu durumun 
altında yatan sosyo-psiko-
lojik nedenleri incelemek 
adına psikolog,aile danışma-
nı ve psiko-pe-

dogojik 
danışman 
Mızgin 
Kılıç'la 
Ben 
Haber 

adı-

na bir söyleşi gerçekleştir-
dik.  

� Son dönemde görülen 
toplumsal hoşgörüsüzlüğün 
sebepleri neler olabilir?

Bunu gelişmekte olan bir 
çocuğun büyüme evreleri 
gibi düşünebiliriz. Çocuk bu 
aşamada çok farklı duygu 
geçişleri sergileyebiliyor 
değil mi? Herhangi bir isteği 
gerçekleşmediğinde duygu-
larını hemen o anda ani öfke 
patlamalarıyla, agresiflik-
lerle ve ağlayarak sergiliyor. 
Ülkemizde de durum aynı 
bu örnekte olduğu gibi. 
İstekleri, düşündükleri, 
hayal ettikleri gerçekleşme-
yen bireyler, toplumlar da 
tepkilerini bastırılmış öfke-
lerle, hoşgörüsüzlüklerle ve 
şiddete kadar varan davranış 
kalıplarıyla gösterirler. Ül-
kenin gelişmişlik düzeyine 
paralel, davranış kalıpları 
sergilemenin yanında kültü-
rel kodlar, genetik faktörler 
de toplumların davranış 
biçimlerini etkilemektedir. 
Burada yetiştirilme tarzı da 
devreye giriyor. Toplumsal, 

bireysel öfkenin işlevleri 
vardır. Bu işlevlerden bir ta-
nesi de kaygı işlevi. İnsanlar 
artık hayatta olan biten her 
şeye kaygıyla bakar duruma 
geldi. İş hayatı , özel hayat , 
gelecek kaygısı, bizim kont-
rolümüzde olup bitemeyen 
şeyler, hoşlanmadığımız du-
rumlarla sürekli iç içe olmak, 
bunun ana kaynaklarından 
biri sayılabilir. 

� Yaşanan bu hoşgörü-
süzlükte eğitim sistemi, aile 
birliği, ekonomik durumların 
ne gibi etkileri var?

Tabii ki.. En başta eği-
tim geliyor. Eğitimimiz çok 
yetersiz, çocuklukta aileden 
alınmaya başlayan eğitim, 
okul döneminde aldığı-
mız eğitim yetersiz kalınca 
nezaketsiz toplum/bireyin 
oluşmasının önünü açıyor. 

Kişi eğitim hayatında neza-
keti, hoşgörüyü öğrenmezse 
yetişkin birey olarak toplu-
mun içine karıştığında 
nasıl davranması 
gerektiğini bil-
miyor. Sergile-
diği davranış 
kalıpları 
normalmiş 
gibi farkın-
da olmadan 
hayatına de-
vam ediyor. 
Aile de öyle.. 
Aile deformas-
yonu dediğmiz şey 
de öyle. Şimdi bir erkek 
kendisine rol model olarak 
gördüğü ve güç dengesini 
sağlayan bir baba profili-
ni çocukluktan kendisine 
işliyor, baba nasıl davra-
nırsa o da hayatı boyunca 

öyle davranmaya devam 
ediyor. Kadını değersiz, bir 
hiçmiş gibi gösteren aileler 
ülkemizde haddinden fazla. 
Kadın şiddeti, toplumsal 
hoşgörüsüzlük sebepleri de 
hep bunlardan. E bunların 
yanında ekonomik problem-
ler de doğunca toplum/birey 
depresyona, çöküşe doğru 
ilerliyor. 

“Toplumumuz 
entrika 

ortamlarını 
çok seviyor”

� Top-
lumda 
sabırsızlık 
da hakim. 
Bunu hangi 
sebeplere 

bağlayabili-
riz?
Maalesef ki 

toplumumuzda ego 
problemleriyle savaşan bir 

çok insan var. Ego, anlama-
dan düşünmeden hızlıca 
karşıt tepkiye sebebiyet 
veriyor . Toplumumuz ent-
rika ortamlarını çok seviyor. 
Ufak Tefek Cinayetler adlı 

dizinin çok tutulmasını da 
bu sebeplere bağlayabiliriz. 
Bunların yanında engel-
lenme toleransının düşük 
olması, hiç bir şey için sınır 
konulmak istenmemesi, 
kurallarda eksiklikler, kont-
rolsüzlük, öfkeyi yasaklama 
ve bastırma bunun nedenleri 
arasında sıralanabilir.

� Toplumca yaşanılan bu 
hoşgörüsüz ortamın sonucu 
olarak hangi problemelerle 
karşı karşıya kalabiliriz? 

Ülkemizde bu durum için 
yeterli eğitim ve yaptırımlar 
uygulanmıyor.  Avrupa’da 
olduğu gibi terapi merkezle-
ri bile bir nebze bu duruma 
fayda sağlayabilir. Fakat 
önüne geçilmedikçe toplum/
birey pasif agresif davra-
nışlar sergilemeye devam 
ediyor. Unutkanlıklar, işe 
odaklanamamak , trafikte 
olsun, günlük yaşamımızda 
olsun her gün karşılaştığı-
mız şiddet öfke, patlamaları, 
halsizlik, yorgunluk belli 
başlı problemler arasında. 
En son olarak da toplumsal 
çöküş geliyor zaten.

HOŞGÖRÜSÜZLÜK BİZİ 
NEREYE GÖTÜRÜYOR ? 

Son dönemlerde gerek İzmir genelinde, 
gerekse de Türkiye genelinde toplumsal 
olarak hoşgörüsüzlüğün, nezaketsizliğin 
ve öfke problemlerinin sıkça görülemeye 
başladığı gözlemlenmekte. Peki bunun 

altında ne var?

nı ve psiko-pe-
dogojik 

danışman 
Mızgin 
Kılıç'la 
Ben 
Haber 

adı-

lerle ve ağlayarak sergiliyor. 
Ülkemizde de durum aynı 
bu örnekte olduğu gibi. 
İstekleri, düşündükleri, 
hayal ettikleri gerçekleşme-
yen bireyler, toplumlar da 
tepkilerini bastırılmış öfke-
lerle, hoşgörüsüzlüklerle ve 
şiddete kadar varan davranış 
kalıplarıyla gösterirler. Ül-
kenin gelişmişlik düzeyine 
paralel, davranış kalıpları 
sergilemenin yanında kültü-
rel kodlar, genetik faktörler 
de toplumların davranış 
biçimlerini etkilemektedir. 
Burada yetiştirilme tarzı da 
devreye giriyor. Toplumsal, 

ma/ 
uyuma 
döngüsüne adapte 
olmayı daha 

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com
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Bu kadar keşmekeş arasında 
yaşamak için bir sebep 
aradığımız günler vardır. Ne 

zaman biteceğini bilemediğimiz 
acılara katlanamadığımız, haksızlık-
lar karşısında bunaldığımız, neden 
ben? Dediğimiz günler için……

Sebep arama...Gülümse... Bunu 
yapabilmenin kolay olmadığını 
biliyorum.  Kolay olmadığını bilerek, 
gerçekten bunu yapabileceğine inana-
rak GÜLÜMSE…. Tüm acına rağmen 
aynanın karşısına geç ve kendine 
GÜNAYDIN de. Kendin için en güzel 
giysilerini giyin, tak takıştır sür sürüş-
tür bu gün.

Yaşadığın tüm hüzün ve umutsuz-
lukları yok saymasan da portmantoya 
bırakıver dışarı çıkarken. Güneşe, 
bulutlara ya da yağmura, ağaçlara, 
kuşlara merhaba de….. Farkına var 
doğanın her zerresinin. Öğle yemeğin-
de yediğin gevreği padişah sofrası gibi 
hisset... Gevreğin bir parçası daldaki 
küçük serçenin olsun.

Tebessümün dudaklarına yapışıp 
kalsın. Kalsın ki; gülüşlerin vücut 
kimyasını değiştirsin. Bugün gülümse-
meyle karşıla iş arkadaşlarını. Gülüm-
semen karşıdan gelen insanların onları 
tanıdığını düşünüp bulaşıcı gülümse-
meler oluştursun.

Akşam iş çıkışında eve koşmasın 
adımların. Dağıt kendini sokaklarda, 
deniz kıyısında. Kendine demli bir çay 
söyle. Bir tane de karşındaki iskem-
leye… Tokuştur gülümseyerek çayını 
ben de seninle içermişim gibi. Eve dö-
nerken aldığın sıcacık ekmeği sevgiyle 
koy mutfak masasına. İnceden inceye 
neşeli bir türkü tuttur yemeği hazırlar-
ken. Evde kim varsa bulaştır neşeni… 
Şöyle bir şaşırsınlar.

Yatağa doğru giderken portman-
toda duran hüzünlerine bulaşmadan 
gün boyu yaşattığın neşe için kutla 
kendini. İyi geceler dilerken, yarın 
gülümseyerek uyanacağın yeni güne 
ve güneşe doğru uzan yatağına...

Bu gece hayatın son bulabilir ya 
da sabah yeni bir güne gülümseyerek 
uyanabilirsin...

Ama bugün güzel yaşadık...

Yaşamak güzel... 
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ZUHAL KOÇKAR
zuhal@kut-si.com.tr

Ben Haberciler yeni bir yıldan 
hepinize güzel bir merhaba.
Bu yıl da yine sizler için 

sağlıklı ve kaliteli yaşamak ile ilgili 
bilimsel değerlerden vazgeçmeden 
en etkin bilgileri araştırmaya ve 
paylaşmaya devam edeceğiz.

Bugün konumuz kilo vermek 
olsun. Kilo vermek için yapabile-
ceğiniz en kolay en ekonomik yolu 
bilmek ister misiniz? Biyolojik saati-
nizi kullanmak... Evet işte bu kadar 
basit. Kendi kodlu biyolojik saati-
nizi bilir ve ona göre beslenirseniz 
hem kilo verebilir hem de hızlıca 
yağ yakabilirsiniz. Nasıl mı? Haydi 
okuyun...

Biyolojik saat nedir?
Bedenimizde tüm fonksiyonların 

ve birçok işlevin zamanlamasını ya-
pan bir sistem bulunur.  Bu sistem 
sayesinde hücreler işlevlerini belirli 
zamanlarda artırıp, başka zaman-
larda ise azaltıyor.İşte, bu doğal 
zamanlayıcıya “biyolojik  saat” 
deniyor. Sirkadien ritim veya kro-
nobiyoloji de denilen insan vücudu-
nun bu biyolojik saatini inceleyen 
ve bunu kontrol eden moleküler 
mekanizmaları ortaya çıkaran bilim 
insanları 2017 Nobel Tıp Ödülü’ne 
layık görüldü.

Ruh halimiz, hormon düzeyle-
rimiz, vücut ısımız ve metaboliz-
mamız tamamı hücresel günlük bir 
ritim içinde periyod geni ve salgı-
lanan PER proteini sayesinde doğal 
doğru dengesinde çalışıyor.Tabi bu 
ayarımızı bozmadıysaK?

Sabah 6.00-12.00
� Kortizol salgılanıyor
� Tansiyon uyarılıyor
� Güç koordinasyon dinamizm 

aktive ediliyor

� Metabolizma hızlanıp kan 
şekeri tüketim hızı artıyor

Öğleden sonra 12.00-18.00
� Güçlü koordinasyon
� En hızlı tepki süresi
� En yüksek vücut ısısı
� En hızlı metabolik süreç
� Şeker tüketim hızı aktif
� Yağ stok modu başlıyor

Akşam 18.00-24.00
� En yüksek kan basıncı
� Yüksek vücut sıcaklığı
� Kan şekeri tüketim hızı düşük
� Yağ yakım modu aktif
� Melatonin salgısı

Gece yarısı 24.00-6.00
� En düşük vücut ısısı
� En düşük tansiyon
� Yağ yakım modu aktif
Şimdi yukarıdaki sirkadien rit-

me bakacak olursak artık net olarak 
şunu biliyoruz ki; metabolizmanın 
aktif çalıştığı, besin ve kalori alacağı 
zaman dilimi sabah 6.00-akşam 
18.00 arasında olmalıdır.

Bu saatte alınan kalorilerle vücu-

dun şekeri yakma ve dönüştürme 
hızı en aktif olan biyolojik 

zaman aralığıdır. Vücut bu 
aralıkta enerjiyi hızlıca 

tüketmek ve fazla 
enerjiyi yağ stok mod 
olarak saklamak 
üzere programlıdır. 
Saat 18.00 sonrası 
vücudun şekeri 
kullanma süresi 
uzar ve bedenimiz 
yağ yakım moduna 

girer.

Buradan anlaşıl-
ması gereken şudur:
Eğer kişi kilo vermek 

istiyorsa, saat 18.00 sonrası 
bedenine aldığı besinlerden 

gelen kalori girişini mutlak suretle 
kesmeli veya en aza indirgemelidir. 
Sabah 6.00-18.00 saatleri arasında 
aldığı kalorileri yakacağı kalori de-
ğerinde almalıdır ki yağ stok mod-
da çalışacak vücut, fazla kaloriden 
ekstra stoklama yapamasın ve bu 
sayede 18-00 - 06.00 arasında beden 
yağ yakım modu, çalışmasını mev-
cut depo yağ enerjisinden sağlasın.

Başka bir araştırma ile şöyle ör-
nekleyeyim; Diyelim ki sizin sabah 
6-12 arasında aldığınız 700 kalorilik 
bir öğününüz var. 

Vücut biyolojik saatine göre 
bu kaloriden şeker dönüşümünü 
yaklaşık 2,5 saatte tamamlarken, 
kanda şeker tüketen hormonları ve 
yağ depolayan hormonları aktif ve 
yüksek seviyede ölçülür. Kaloriyi 
hızlıca dönüştürürsünüz. Aynı 700 
kalorilik öğünü saat 18-24 arası tü-
kettiğinizde ise şeker dönüşümü 6 
saate uzar ve kan şekerini düşüren 
hormonlar pasif, kanda yağ yakan 
hormonlar aktiftir. Kaloriyi hızla 
dönüştüremeyeceğiniz gibi yağ 
yakmaya çalışan vücudunuza engel 
olursunuz.

Sonuç şudur ki:
Eskiden zannettiğimiz “Gece vü-

cut yağ yakmıyor, gün içinde aktif 
çalışıp yağ yakıyor.” bilgisinin doğ-
ru olmadığını öğrendik. Halbuki 
bedenin yağ stoğunu gündüz yapıp 
aslında gece yağ yakmaya program-
lı bir biyolojik ritmi olduğunu artık 
net bir şekilde biliyoruz. Saat 18.00 
sonrasında aldığınız kaloriler, mik-
tarı ve çeşidine bağlı olmak koşulu 
ile biyolojik olarak yağ yakım ak-
tivasyonu aktif çalışacak vücudun 
işini engeller ve yağ yakmasına izin 
vermez.Bu sebeple siz siz olun tüm 
beslenme ve kaçamak işlerini saat 
18.00'a kadar tamamlamış olun ve 
biyolojik döngünüzdeki doğal gece 
yağ yakma programınızı bozmayın. 
Hiçbir şey yapmadan sadece biyolo-
jik ritmimize uygun beslenerek kilo 
verebilir, yağ yakabiliriz. Bu sayede 
hem incelin hem de sağlık kazanın. 
Sevgiler...

KİLOLARI BİYOLOJİK 
SAATİNİZLE VERİNSAATİNİZLE VERİN

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

SEYAHAT ETMEK BİR YAŞAM 
BİÇİMİ OLABİLİR Mİ?

Hepimiz yaşam koşuştur-
ması arasında aynen 
şöyle yaşıyoruz: Arada 

bir dışarı çık, yemek ye, sinemaya 
git, alışveriş yap, ihtiyacın olan ve 
olmayan ne varsa al… Cumartesi 
için bir ihtimal izin koparırsan 
hafta sonu şehirden uzaklaşmaya 
bak. Para biriktirmek için borca gir. 
Araba al; al da trafi ği de hesaba kat. 
Her gün işe git, saatlerce bilgisayar 
karşısında mesai harca, çok para 
kazan, kazandığından daha çoğunu 
harca. İşte böyle bir kısır döngü 
içerisindeyiz. Bütün bunları yaşarken 
bir yandan da bir yerler keşfetme, 
yeni kültürler tanıma duygusu içim-
izde bizi kemirir. Dünyayı gezmek 
herkesin hayalidir. Ancak faturalar, 
krediler, taksitler bir türlü plan 
yapmamıza izin vermez.

İşlerinden istifa edip, 
dünyayı geziyorlar

Son zamanlarda sık sık hayat-
larına dair her şeyi geride bırakıp, 
kurulu düzenlerini bozup riske 
atarak unutulmaz dünya seyahatle-
rine çıkan çiftlere rastlıyoruz. Bütün 
malını mülkünü satıp yollara düşen, 
el ele dünyayı dolaşan, günlerini 
Instagram’dan bize aktaran, ölesiye 
imrendiren çiftler var ki... Peki birçok 
kişiye imkansız gelen bu işi yapmak 
gerçekten kolay mı? Yani belli bir eve 
veya işe bağlı olmadan yaşamı idame 
ettirmek mümkün mü? Bunu başa-
ran çiftlerin sayısına bakacak olursak 
aslında çok zor bir ihtimal gibi gö-
rünmüyor. Kimisi işinden istifa edip 
evini arabasını satıp yola çıkıyor. 
Kimisi zor günler için biriktirdiği 

parayı kullanıyor. Kimisi elinde ne 
varsa satıp karavan alıp yola çıkıyor. 
Hiç parası olmadan otostop çekerek 
gezen bile var. Ama işin özü gezme-
yi keşfetmeyi gerçekten istemekte. 
İşte böyle gezmek isteyen çiftler için 
öneriler: 
İlk adım: Sadeleşmek

Dünyayı gezmek elbette maliyeti 
olan bir şey. Ancak birçok çift çalı-
şırken ve şehirde yaşarken daha çok 
para harcadıklarını söylüyor. Zaten 
bu çiftler en başta yaşamını sadeleşti-
riyor. Yola çıkarken tek bir sırt çanta-
sıyla yola çıkıp sadece onun içindeki-
lerle bütün ihtiyaçlarını gideriyorlar. 
Bir gezgin çift yola nasıl çıktıklarını 
şu sözlerle anlatıyor: “Kurtulduk 
eşyalarımızdan; sadeleştik! Bitme-
yen kredi borçlarıyla, sonu gelmez 
faturalarla değil, doğayla baş etmek 
istedik. Tek derdimiz bir sonraki 
rotamızı çizmek, gittiğimiz şehirlerde 
ayak basmadık bir yer bırakmamak 
olsun dedik.”
Tasarruf önemli

Dünya turuna çıkmaya karar ver-
diniz. Elinizdeki eşyaları çıkararak 
sizi bir süre idare edecek paraya sa-
hip oldunuz. Ancak elinizdeki parayı 
iyi harcamanız gerekir. Ulaşıma, ba-
rınmaya, yemeğe çok büyük paralar 
harcamamalısınız. Günümüzde sos-
yal medyanın gelişimi özellikle gez-

ginler için büyük kolaylıklar sağlıyor. 
En ucuza en güzel yerleri tek tıkla 
parmağınızın ucunda bulabili-
yorsunuz. Gittiğiniz yerlerde 
sıkı araştırmalarla güzel ve 
uygun olan seçeneklere 
yönelin. Karavanınız varsa 
elbette barınma çok büyük 
sıkıntı olmayacaktır size. 
Ancak karavanınız yoksa 
bir çadırla hem doğada 
daha güzel maceralar 
yaşayabilirsiniz hem 
de barınma işini 
ucuza getirebilir-
siniz.

Ha-
zıra 
dağ 
da-
yan-
maz. 
Elbette 
eli-
nizdeki 
paranın bir sonu 
olacaktır. Ancak 
gezi tutkunuz 
hala içinizde 
varsa kendinize 
gittiğiniz yerlerde 
para kazanarak 
yola devam etme-
lisiniz. Hiç bilme-
diğiniz bir ülkede 
para kazanmak 

zor olabilir. Ancak müzik yapa-
biliyorsanız bilin ki müzik 

evrenseldir. Sokakta müzik 
yaparak para kazanabi-
lirsiniz. Bileklik yapabi-
liyorsanız yapıp satabi-
lirsiniz. Hiç olmadı bir 
restorandan part time 
çalışabilirsiniz. Bunun 
yanında sosyal medya 

size çok iyi bir ekmek 
kapısı olacaktır. 

Çünkü gezdiğiniz 
yerlerin görün-

tüleri, göz-
lemle-
riniz 
bir 
çok 
in-
ter-
net 
kul-
la-
nıcı-

sının 
il- gisini 
çekecektir. Bu 
yüzden hobinizi işe 
dönüştürerek ve 
gördüğünüz güzel-
likleri paylaşarak 
para kazanabilir ve 
gezinizi istediğiniz 
sürece devam ettire-
bilirsiniz. 

İdeal bir yaşam nedir? Güzel bir ev, iyi bir otomobil, kazancı 
yüksek olan bir iş... Ama biz size bütün bunların mutlu 

edemediği insanlardan bahsedeceğiz. 
ginler için büyük kolaylıklar sağlıyor. 
En ucuza en güzel yerleri tek tıkla En ucuza en güzel yerleri tek tıkla 
parmağınızın ucunda bulabili-
yorsunuz. Gittiğiniz yerlerde 
sıkı araştırmalarla güzel ve 
uygun olan seçeneklere 
yönelin. Karavanınız varsa 
elbette barınma çok büyük 
sıkıntı olmayacaktır size. 
Ancak karavanınız yoksa 
bir çadırla hem doğada 
daha güzel maceralar 
yaşayabilirsiniz hem 
de barınma işini 
ucuza getirebilir-
siniz.

Ha-
zıra 
dağ 
da-
yan-
maz. 
Elbette 
eli-
nizdeki 
paranın bir sonu 
olacaktır. Ancak 
gezi tutkunuz 
hala içinizde 
varsa kendinize 
gittiğiniz yerlerde 
para kazanarak 
yola devam etme-
lisiniz. Hiç bilme-
diğiniz bir ülkede 
para kazanmak 

zor olabilir. Ancak müzik yapa-
biliyorsanız bilin ki müzik biliyorsanız bilin ki müzik 

evrenseldir. Sokakta müzik 
yaparak para kazanabi-
lirsiniz. Bileklik yapabi-
liyorsanız yapıp satabi-
lirsiniz. Hiç olmadı bir 
restorandan part time 
çalışabilirsiniz. Bunun 
yanında sosyal medya 

size çok iyi bir ekmek 
kapısı olacaktır. 

Çünkü gezdiğiniz 
yerlerin görün-

tüleri, göz-
lemle-
riniz 
bir 
çok 
in-
ter-
net 
kul-
la-
nıcı-

sının 
il- gisini 
çekecektir. Bu 
yüzden hobinizi işe 
dönüştürerek ve 
gördüğünüz güzel-
likleri paylaşarak 
para kazanabilir ve 
gezinizi istediğiniz 
sürece devam ettire-
bilirsiniz. 

edemediği insanlardan bahsedeceğiz. edemediği insanlardan bahsedeceğiz. 

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com
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