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METEOROLOJİK tahminde bulunma-
yacağım. Tahminim, muhalefetin cum-

hurbaşkanı adayıyla ilgili. EROL YARAŞ 3’TE

Sıcak, çok sıcak
ŞAKA gibi olsa da Bakan Bey bunu

çok ciddi söyledi. İşte alın size bir
kedi daha... AHMET YAZICIOĞLU 6’DA

Bir kedi daha
‘MÜTEAHHİTLER meclis üyeli-

ğine aday gösterilmesin’ talimatını
kimse dinlemedi. ERDAL İZGİ 5’TE

O yasak delindi

İTALYA “GİTMEYİN” DEDİ

22 NİSAN 2014 / SAYI: 19

Sektöre yıllarını vermiş turizmciler, yasakların
konuşulduğu her ülkede tepki gösterildiğini,
rezervasyon iptallerinin yaşandığını söylediler

AVRUPALI turistler, şimdiden başka
ülkelere yönelmeye başladı. İtalya vatan-
daşlarını Türkiye’ye gitmemeleri konu-
sunda uyarırken, yasaklar de-
vam ederse bu kampanyaya di-
ğer AB ülkelerinin de katılması
endişesi yaşanmaya başladı.

ONLAR kendilerini Atilla’nın kabuğuna çekilmiş 3 bin aske-
rinin torunu olarak kabul ediyorlar. Avrupa’nın tam orta-

sında, Romanya’nın kalbinde yer alan Sekeller hem bir var
oluş hem de özgürlük mücadelesi veriyorlar. 12’DE
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SOSYAL MEDYA BATILI İÇİN ÖNEMLİ
TÜRKİYE’NİN Twitter ve Youtube’u
yasakladığı duyurusu, Dünya Seyahat
Platformu’nda “Bomba gelişme” olarak
duyuruldu. Avrupa’daki gazetelere manşet
olan bu “yasaklar”, Türkiye’de yeni bir
sezonun başında olan turizmi, “şok”a sok-
tu. Çünkü sosyal medya kullanımı batılı
turist için tatil yeri tercihinde çok önemli.
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Dünya ticaretine
TÜRK DAMGASI Avrupa’nın en büyüğü MSC Preziosa

İzmir’e bir geldi, pir geldi. Kruvaziyer
turizminde çıtayı yükseltme çabası için-

deki İzmir’in böylesine dev bir gemiyi
ağırlaması hem şehre artı puan kazandır-
dı hem de esnafın yüzünü güldürdü. 16’DA
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O olmadan
İzmir’e gelen

turist de, turizm

geliri de tatmin

edici seviyelere

yükselmez.
İzmir 12 ay
yaşanacak bir

şehir ama, turiz-

mi 12 aya yaya-

mıyoruz.

2011 yılında

Kaya İzmir
Termal &
Convention ola-

rak 11-12 kongre

almıştık. 2012’de

bu sayı 10’a
düştü. 2014’te

elimizde ciddi

anlamda bir

kongre kalmadı.

SOSYAL medya

dünya kültürü-

nün bir parçası.

Pek çok insan

tatil yerini Twit-

ter’dan takip edi-

yor. Herkes gitti-

ği ülkede
Twitter’a giriyor.

Erişemezse, terci-

hini değiştiriyor.
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En çok 1+1 satıyor
İZMİR Emlak Komisyoncuları
Odası Başkanı Mesut Güleroğlu,
emlak sektöründeki son gelişme-
leri değerlendirdi. Güleroğlu,
“Artık insanlar daha küçük
evlerde çekirdek aileler ile barı-
nıyor. 1+1 rezidanslar şu anda
revaçta'' diye konuştu. 10’DA
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EBSO Başkanı Yorgancılar,
“Dünyada yapacak çok iş var.
Yeter ki doğru işleri, doğru kişiler-
le organize edecek çaba içinde
olun. Ya yanınızda birilerini çalıştı-
rır durumda olacaksınız, ya da siz
birileri için çalışcaksınız” dedi. 5’TE
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Çeşme ve
Alaçatı’nın

yıldızı parlıyor

Ediz: Yatak
sayısı artmalı

Demir: Bu bir
darbedir
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TÜRKİYE’NİN
en özel günlerin-
den biri 23 Nisan
Düşünün ki, bir
ulus top yekûn
ayağa kalkıp
iradesini
ortaya koyuyor
ve o gün çocuk-
lara armağan
ediliyor. 13’TE
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EGE mutfağının vazgeçilme-
zi, tam anlamıyla birer sağlık
deposu olan otlar hangi has-

talıklara iyi geliyor?
Diyetisyen Burçin Çelikezer

sizler için yazdı… 14’TE
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Gamze KURT’un haberi 8.-9. sayfalarda

ONLAR kendilerini Atilla’nın kabuğuna çekilmiş 3 bin aske-
rinin torunu olarak kabul ediyorlar. Avrupa’nın tam orta-

sında, Romanya’nın kalbinde yer alan Sekeller hem bir var
oluş hem de özgürlük mücadelesi veriyorlar. 12’DE

LOJİSTİĞİN geliştiği ve ticaretin bir ağ gibi
sardığı dünya pazarları düne kadar Amerika,
Avrupa ve Asyalı yatırımcılar tarafından pay-
laşılıyordu. Bugünse çılgın Türkler “Artık biz
de varız” diyorlar. 4’TE

Piyasa yüzde 2 küçüldü, şimdiden 5-6 milyon dolar kaybımız var

2014 yazında, modernize edilmiş gelinlikler
karşımıza çıkıyor. Rahatlığı ön planda tutan ve
kendi özel gününde gönlünce eğlenmek isteyen
yeni nesil, denenmemişi denemek için gelenek-
sel olmayanın peşinden gidiyor. Eğer siz de
yakın zamanda gelin olmaya hazırlanıyorsanız
bu yazıyı mutlaka okuyun… 2’DE

MÜCEVHER İhra-
catçıları Birliği
tarafından açıkla-
nan 2014 yılı ilk
çeyrek verilerine
göre; Türkiye’nin
külçe altın hariç
mücevher ihracatı
yüzde 9,62 artarak
589 milyon 780 bin
dolara ulaştı. 5’TE

Türk
mücevheri

dünyada parlıyor

İzmir’de son zamanlarda 1+1 ve 1+0'lar 3+1 ya
da 4+1 evlerden daha çok satıyor. Artık insanlar
daha küçük evlerde çekirdek aileler ile barınıyor.

Tağıl: Rakip
yine Antalya

Avrupa’nın en büyüğü MSC Preziosa
İzmir’e bir geldi, pir geldi. Kruvaziyer

turizminde çıtayı yükseltme çabası için-
deki İzmir’in böylesine dev bir gemiyi

ağırlaması hem şehre artı puan kazandır-
dı hem de esnafın yüzünü güldürdü. 16’DA

10

AB ülkelerinde hala

Türkiye’deki sosyal

medya erişimindeki

zorluklar konuşuluyor

Avrupa’da bir Türk devleti

En büyüğü
İzmir’de
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Partilisini
eleştiren
ATILIR

CHP’NİN kültü-
ründe partilisini
basından eleştirme
düşüncesinin
olmadığını belirten
Karabağ, “Bunu
yapanlar cezalan-
dırılır” dedi. 6’DA

EEnnddeerr  
YYoorrggaannccııllaarr
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GGüünneerr
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ÇÇaallıışşkkaann
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Baharın
gelişi düğün sezo-

nunun da açılmasının
habercisidir. Aylar öncesinden

başlayan hazırlıkların en zaman alıcı
fakat keyifli kısmı ise en mutlu gününüzde
içinde çok iyi hissedebildiğiniz, doğru gelinliği
bulma arayışıdır. Yakın zamanda gelin olmaya
hazırlanıyorsanız 2014 İlkbahar/Yaz gelinlik
trendlerinden ilham alabilirsiniz.

2014 yılıyla beraber iddialı, modernize edil-
miş gelinlikler karşımıza çıkıyor. Günlük elbi-
seleri andıran kesimler, kısa etek versiyonlar
gibi...

Bunun altında da rahatlığı ön planda tutan
ve kendi özel gününde gönlünce eğlenmek
isteyen yeni nesil, denenmemişi denemek ve
bu özel günde herkesten gerçekten farklı
olmak gibi sebeplerden dolayı, 2014'ün gelinlik
trendleri geleneksel olmayanın peşinden gidi-

yor.
Yeni sezon-
da klasik gelinlik algı-
sının yavaş yavaş dışına çıkan modern gelinlik-
ler, bejin hakimiyetini kıran beyaz gelinlikler
kadar renkli gelinlikler, romantik ve saf bir
görünüm sağlayan danteller, kalçaları saran
dar ve uzun kuyruklu modeller, tafta, ipek gibi
kumaşlarla tasarlanmış net çizgilere sahip
minimal modeller, tasarımcıların uzun eldiven-
lerle tamamladığı monokrom görüntü ve fark-
lılık arayan gelinler için sıklıkla karşılaşacağı-
mız kısa gelinlikler sezonun trendleri arasında.

RENKLİ
Bu sezon bembeyaz gelinlik seçimi gibi

geleneksel normlarınızı bir kenara atın ve açık
sarıların, pudra ve mavilerin, pembe kuyrukla-
rın hakim olduğu yeni bir sezona adım atın.
Renkli gelinliklerde sezonun hit renklerini,
pastel tonları gibi göz okşayan renkleri, özel
gününüze taşıyabilirsiniz. 2014 baharında mini-

malist
geline

dair de
seçe-

nekler
bulu-

nuyor. Bu
sezon, dümdüz

inen tafta gelinliği-
nizi göz alıcı takılarla

tamamlayarak, sadeliğin gücü-
nü ortaya çıkarabilirsiniz. Kirli
beyazlar, A tipi silüete sahip
kesimler, tafta, ipek ve jarse
gibi kumaşlarla tasarlanmış net
çizgilere sahip gelinlikler, cool
ve ağırbaşlı modellerden hoşla-
nan gelinler için ideal.

KISAGELİNLİK
Farklı ve dikkat çekici olmak iste-

yen gelinler için 2014'ün modernize
edilmiş gelinlikleri arasında kısa gelinlik-
ler karşımıza çıkıyor. Dizin üzerinde biten
gelinliklerde omuzlarda dantel detayları, üç
boyutlu çiçek süslemeleriyle tasarımcıların
koleksiyonlarında yer alıyor. Kır düğünlerinde
rahatlık açısından da iyi bir tercih olabilecek
kısa gelinlik modelleri özenle seçilmiş ayakka-
bılarınızı ortaya çıkarmak için de iyi bir fırsat
yaratmakta.

Sezonun damatlık trendleri
Bu sezon damatlık trendlerinde tasarımcılar stili-

nizi yansıtmaya yetecek kadar renk yelpazesini geniş-
letiyor. Adeta siyah ile yarış içerisine giren lacivert-

ler, beyazlar, bejler, desenli kumaşlar ve daha bir çok
renkle karşımıza çıkıyorlar.Hem sıra dışı hem de

siyahtan vazgeçmem diyen damatlar için ise 2014
trendlerinde sıklıkla karşılaşabileceğimiz siyah desen-
li kumaşlarla tasarlanmış damatlıklar yılın favori par-

çaları arasında. Smokin yerine daha rahat ve geniş
bir yelpazesi olan takım elbiseleri de tercih edebilirsi-
niz. Takım elbisede ise renk skalası daha geniş. Siyah

yerine füme, gri, lacivert hatta bej rengini bile seçebi-
lirsiniz. Smokin ve frakta olan katı kurallar yerine

gömlek renginden kol düğmesine, kravattan ayakka-
bınıza kadar kendi zevkinize göre değiştirebileceği-

niz, bir çok parçası bulunan takım elbiseler, kendi tar-
zını yansıtmak isteyen damatlar için birebir!

Beyaz damatlık modelleri bu sezonda sıklıkla kar-
şılaşacağımız parçalar arasında.

Yakın zamanda gelin
olmaya hazırlanıyorsanız
2014 İlkbahar / Yaz
gelinlik trendlerinden
ilham
alabilirsiniz.

2014’ün gelinleri sıra
dışı
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CHP eski Genel Başkanı ve
Antalya Milletvekili Deniz
Baykal, partisinin yerel seçimler-
de 'çılgınca hatalar' yaptığını
belirterek "Boş lafa doyduk, ciddi
bir tabloyu boş lafla izah etmesin
kimse. Tazelenmeye ihtiyaç var"
dedi. Baykal, bu ifadesinin kurul-
tay çağrısı olup olmadığı yönün-
deki soruya "Hangi yöntemle
olur, nasıl olur bilmiyorum" diye
karşılık verdi. CHP eski Genel
Başkanı Baykal, Antalya'da AK
Parti'nin elinden aldığı
Döşemealtı Belediyesi'nin yeni
CHP'li Başkanı Turgay Genç'i
makamında ziyaret etti. Genç'e
başarılar dileyen Baykal, "Seçim
tartışmasıyla üzüntülerimi tazele-
meye niyetim yok" dedi, geleceğe
bakılması gerektiği mesajını
verdi. "Olan oldu, bundan sonra
nasıl daha iyi olur, ne yapmamız

lazım, nerede ne yanlış yapıldı,
hangi dersleri çıkardık bunları
değerlendirmek lazım" diyen
Baykal, şimdi o derslerin alınıp
gereğinin yapılması gerektiğini
dile getirdi. Baykal, "Birbirimizi
suçlamak için, kendimizi savun-
mak için yapmamak lazım, gerçe-
ği görmek lazım. Gerçek açık
tabii" dedi.

Baykal, "Yanlış yaptığımız
açık, hata olduğu açık. Şimdi söy-
lüyor değiliz, uyardık, göz göre
göre de yapıldı. Olunca da böyle
oldu. Bundan gerekli sonuçları
çıkarıp, bir çizgiyi çizmeye ve
yanlıştan kurtaracak doğru
mekanizmaları kurup yanlışları
kaldırıp, yeniden ayağa kalkmak
lazım. Niye böyle olduğunu anla-
mış da değilim. Göz göre göre
yapıldı, çılgınca hatalar yapıldı"
diye konuştu.

Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan,
Türkiye'de temaslarda bulunan
Twitter yöneticileri ile yapılan
görüşmelere ilişkin yazılı bir açık-
lama yaptı. Elvan, açıklamasında
'zararlı ve mahkeme kararına
konu içeriklerin ‘buzlanarak’ etki-
sizleştirilmesi konusunda görüş
birliğine varıldığını kaydetti.

Yapılan görüşmelerde konula-
ra yaklaşımda ortak bir zeminde
buluşulduğunu ve iletişimde
somut ilerlemeler kaydedildiğini
ifade eden Bakan Elvan, "Sonuç
olarak, Twitter yetkilileri ile yapı-
lan görüşme, sorunların çözümü-
ne katkı sağlayacak şekilde iyi
niyet zemininde gerçekleşmiştir.
Önümüzdeki süreçte mevcut ve
ileride olası sorunların hızla gide-
rilebilmesi için iletişimin devam
etmesi konusunda görüş birliğine
varılmıştır" dedi. Türkiye’de açıl-

ması planlanan irtibat ofisi ile
ilgili olarak Elvan, “Toplantıda
özellikle kişisel hakların korun-
ması ve mağduriyet yaşanan
durumlarda acil müdahale içeren
“süper etiketleme “ yetkisinin
TİB'e verilmesi ve daha sık koor-
dinasyon sağlanması için
Türkiye'de bir irtibat ofisi açılma-
sı konusu dile getirilmiş, Twitter
yetkilileri ise bu hususlara hemen
karar veremeyeceklerini, merkez
ofislerinde yapacakları değerlen-
dirmelerden sonra tekrar bir ara-
ya gelebileceklerini beyan etmiş-
lerdir. Ancak zararlı ve mahkeme
kararına konu içeriklerin ‘buzla-
narak’ etkisizleştirilmesi konusun-
da görüş birliğine varılmıştır.
İstanbul'da kendilerini temsil
eden bir avukatın bulunmasının
mevcut sorunların çözümü yolun-
da katkı sağlayacağını düşündük-
lerini ifade etmişlerdir" dedi.

HABER

H
emen meteorolojik tahmin-
lerde bulunacağımı düşün-
meyin. Hava sıcaklığı olarak

da uzmanlar, çok sıcak bir yaz ola-
cağını hatta kurak geçen kış döne-
minden sonra su sıkıntısı da çeke-
ceğimizi söylüyorlar.

Fakat benim kastettiğim sıcaklık
tamamen siyasetle ilgili. Ağustos
ayında yapılacak olan
CCuummhhuurrbbaaşşkkaannllıığğıı seçiminin çok
sert geçeceği şimdiden belli olmaya
başladı.

BBaaşşbbaakkaann  RReecceepp  TTaayyyyiipp
EErrddooğğaann’’ıınn  ÇÇaannkkaayyaa’’yyaa  ççııkkmmaa
aarrzzuussuunnuunn  yyeennii  oollmmaaddıığğıı  ççookk  iiyyii
bbiilliinniiyyoorr..

Başbakan’ın çok yakın çalışma
arkadaşları bunu açık ve net bir
dille telaffuz ediyorlar. Bilinmeyen,
kadim dostum dediği mevcut
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ne
yapacağı.

Gül, geçen gün gazetecilerle
yaptığı sohbette Rusya’daki Putin-
Medvedev formülüne ilişkin,

““DDeemmookkrraassiiyyee  yyaakkıışşaann  bbiirr
uuyygguullaammaa  oolldduuğğuu
kkaannaaaattiinnddee  ddeeğğiilliimm”” diyerek
Başbakan ile yer değiştirme
formülüne sıcak bak-
madığını belirtmişti.

Rusya formülünden
sonra kurduğu ””GGeelleecceekkllee
iillggiillii  ssiiyyaassii  ppllaannıımm  yyookk””
cümlesiyle de artık meydan-
larda siyasetçi olarak dolaş-
mak istemediğini belli etmişti.

Geçen haftaya göre özetlersek
Çankaya’ya çıkmaya hazır bir tek
Başbakan Erdoğan var.
Cumhurbaşkanı Gül ise daha
kararını vermiş veya kamuoyu ile
adaylığının geldiği aşamayı paylaşa-
cak durumda olmadığını belli
etmiştir. 

Şimdi gelelim muhalefete…
Yani CHP ve MHP bu konuda
neredeler? 

İkisinin durumuna girmeden
önce Cumhurbaşkanı’nı nasıl seçe-
ceğiz ve buna ilişkin kurallar nedir

bazılarını bilmekte fayda var.
aa))  AAddaayyaa  ppaarrttiilleerr  mmaaddddii  yyaarrddıımm--

ddaa  bbuulluunnaammaayyaaccaakk..  AAddaayy  ttüümm
sseeççiimm  mmaassrraaffllaarrıınnıı  kkeennddiissii  yyaappmmaakk
zzoorruunnddaa..

BBööyyllee  bbiirr  sseeççiimm  ddöönneemmiinnddee  eenn
aazz  7755  mmiillyyoonn  lliirraa  ggiibbii  bbiirr  ttaannııttıımm
bbüüttççeessii  oollmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnii
ddüüşşüünnüürrsseekk  hheerr  öönnüünnee  ggeelleenn  kkoollaayy
kkoollaayy  aaddaayy  oollaammaazz..  

bb))  AAddaayyllaarrıınn  bbaağğıışş  ttooppllaammaassıı
kkuurraallllaarraa  bbaağğllıı..  TT..CC..  vvaattaannddaaşşllaarrıınn--
ddaann  bbiirr  kkeerree  oollmmaakk  üüzzeerree  eenn  yyüükksseekk
ddeevvlleett  mmeemmuurruunnuunn  bbiirr  aayyllııkk  mmaaaaşş
ttuuttaarrıı  kkaaddaarr  bbaağğıışş  aallaabbiilleecceekk..

cc))  SSaannddııkk  ggüüvveennlliiğğii::  PPaarrttiilleerr  iişşiinn

iiççiinnee  ggiirrmmeeyyeecceeğğii  iiççiinn,,
aaddaayy  ssaannddııkk  ggüüvveennlliiğğiinnii
nnaassııll  hhaannggii  eekkiipplleerrllee
ssaağğllaayyaaccaakk??    YYaannii  kkeeddiilleerr
ttrraaffoollaarrddaann  nnaassııll  uuzzaakk
ttuuttuullaaccaakk??

dd))  OOrrggaanniizzaassyyoonnllaarrıı
nnaassııll  yyaappaaccaakk??

Parti organları devreye
giremeyeceği için
bayrağını, afişlerini, kim

asacak, meydan düzenlemeleri nasıl
gerçekleşecek? Daha, bir adayın
arkasında örgütlü bir güç olmadık-
tan sonra gerçekleştiremeyeceği
birçok kural...

Bunları neden yazdım. ŞŞaayyeett
CCHHPP  vvee  MMHHPP  oorrttaakk  bbiirr  aaddaayy
üüzzeerriinnddee  aannllaaşşaammaazzllaarrssaa  RReecceepp  BBeeyy
iillkk  ttuurrddaa  CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı  oolluurr..

CHP açısından baktığımızda,
aday olarak çıkacak bir
Kılıçdaroğlu’na, MHP’li seçmen-
lerin oy vermesi düşünülemez.

Özellikle Anadolu’dan ne Kemal
Bey ne de CHP adayı oy alamaz.

Her ne kadar Muharrem İnce’nin
ayakları yere basmasa da gerçek
budur. İnce’ye tavsiyem Mansur
Yavaş konusunu artık hazmetse iyi
olacak. Biz dönelim konumuza…

MHP’nin adayı olacak kişiye
CHP tabanı oy verebilir.

‘‘MMHHPP’’ddeenn  kkiimm  oollmmaallıı??’’  ddeerrsseenniizz..
TTeekk  iissiimm  ssööyylleerriimm::  DDeevvlleett  BBaahhççeellii..

Evet, Devlet Bey’in Abdullah
Bey Cumhurbaşkanı seçilirken
aldığı tavır hala hafızalarda ama
gelinen durum geçmişi irdeleme
günleri değildir. 

MMHHPP’’yyee  ggöönnüüll  vveerrmmiişş  ggeennççlleerriinn
eenneerrjjiissii  vvee  ssaannddııkkllaarraa  ssaahhiipp  oollmmaassııyy--
llaa  bbiirrlliikkttee  mmeeyyddaannllaarrddaa  RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddooğğaann  iillee  eenn  iiyyii  ttaarrttıışş--
mmaayyaa  ggiirreecceekk  aaddaayy  DDeevvlleett
BBaahhççeellii’’ddiirr..

Ancak böyle bir ittifak Tayyip
Bey’i ilk turda zorlar. Yok, MHP ve
CHP biz kendi adaylarımızı çıkarta-
cağız derse 11 Ağustos’ta Tayyip
Bey Türkiye’nin yeni
Cumhurbaşkanı olur.

‘Tazelenmeye
ihtiyaç var’

Artık ‘tweet'ler
buzlanacak

Lütfi
Elvan

Deniz
Baykal

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 
VE SICAK BİR YAZ



Her geçen gün küresel-
leşen ve küçülen dün-
yada ticaret erbapları
uzun bir dönemdir

kendi ülkelerinden
ziyade dış ülke-
lere ilgi göster-
meye başladı.

Pastanın dünya
üzerinde bu denli

genişlemesi ve
Türkiye’ye gelen

yabancı yatırımcıla-
rın iş dünyası önün-

deki perdeyi adeta
kaldırması da Türk

yatırımcılara yaradı.
Kıtanın Türkiye’ye en

uzak noktalarına dahi
bugün çekinmeden yatı-

rım yapan Türk yatırımcı-
lar bugün hem daha bilinç-

li hem de ektikleri tohumla-

rın meyvelerini daha iyi top-
lama kapasitesine erişti.

Neden dış yatırım?
Bu sorunun en basit ceva-

bı işlerin daha kolay ilerliyor
olması. İç yatırımlarda doğ-
rudan sahada gözüküp hem
siyasi arena etkileriyle hem
de mahalle baskısı olarak
nitelendirilebilecek cemiyet
yaşamından uzaklaşmayı
seçen yatırımcılar soluğu
hudutların dışında alıyor.
Yatırım yaptıkları ülkelerde
iç siyasi kutuplaşmalardan
etkilenmeyen ve bununla bir-
likte teşvik desteğinden de
yararlanan girişimciler, bu
ülkelerde hem el üstünde
tutuluyor hem de Türkiye’ye
döndüklerinde özel bir ilgi
görüyorlar.

Özellikle son 10 yıllık
süreçte adeta atağa kalkan
Türk dış ticareti, hükümetin
de desteğiyle bakir görülen
pazarlara girme anlamında
oldukça iştahlı bir görünüm
çizdi. Gerek inşaat, gerek
hizmet, gerekse de doğrudan
üretim bazlı yatırımların yanı
sıra orta ölçekli ve KOBİ
olarak yapılan yatırımın
rakamsal ve oransal verileri
de bir hayli yüksek.

2000 öncesinde daha çok
Avrupa, Türkistan, Rusya
gibi noktalarda yoğunlaşan
girişimler 2000 sonrasında
Afrika, Ortadoğu, Çin ve
Balkanlarda hızla artmaya
başladı. Yugoslavya’nın
dağılma süreci, Bosna Savaşı
gibi dönemlerde bu coğrafya-
dan uzak kalan yatırımlar
TİKA’nın ve bakanlıkların
yaptığı çalışmalarla bir hayli

arttı. Öyle ki; Makedonya,
Arnavutluk, Bosna Hersek
ve Kosova’da Türk yatırımcı-
ların çok ciddi bir ağırlığının
olduğunu rahatlıkla söyle-
mek mümkün. Yine son gün-
lerde savaşla gündeme gelen
Ukrayna’da telekomünikas-
yon sahasında, İsrail,
Türkmenistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Rusya ve özellik-
le de Afrika’da inşaat alanın-
da faaliyet gösteren Türk şir-
ketlerinin yatırımları çok
ciddi rakamlarla karşımıza
çıkıyor.

Eksikler var
Elbette tüm bu yatırımla-

rın içinde, henüz Türk yatı-
rımcıların yeterince girmedi-
ği piyasaların da olduğunu
söyleyebiliriz. Balkan coğraf-
yasındaki yükseliş,
Avrupa’nın diğer yanına
geçildiğinde kendini yeterin-
ce hissettirmiyor. İşçi göçüyle
birlikte Türk nüfusunun yük-
sek olduğu ülkeleri bir tarafa
bıraktığımızda, diğer ülkeler-
de çeşitli duvarlar ve rekabet
zorlukları nedeniyle Türk şir-
ketleri yeterince yer alamı-
yor. Adriyatik ve henüz tanı-
madığımız coğrafyalardan
biri olan Orta ve Latin
Amerika’da henüz varlık gös-
terme konusunda bazı sıkın-
tılar yaşıyoruz.

Ancak tüm bunlara rağ-
men ekonomi öyle gösteriyor
ki önümüzdeki 10 yıllık
süreçte gerek ülke bazındaki
destek, gerekse de yerel des-
tekler ve yan faktörlerle bir-
likte Türk iş dünyası dünyayı
adeta bir koza gibi saracağa
benziyor.
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Dünya ticareti
TÜRKLEŞİYOR!

Balkan coğrafya-
sında ve Orta
Avrupa’daki Türk
nüfusuyla bölgede
ciddi bir potansiyelin
oluştuğu Avrupa’da,
bu alanda bakir
kalan noktalardan
bir tanesi
Hırvatistan.
Adriyatik bağlantı-
sıyla birlikte özellik-
le Dubrovnik şehri
üzerinden ciddi bir
turizm potansiyeli olan ülke,
Türk yatırımcılar konusunda
oldukça hevesli. Bu hevesi de
Ben HABER için Hırvatistan İzmir
Fahri Konsolosu Candan
Çorbacıoğlu dile getirdi.

“Türk İşadamlarının
Hırvatistan'a olan ilgisi son yıl-
larda iyice arttı. Dubrovnik’te
büyük bir otel yapıldı. Marina
inşaatları var. 90'lardan bu yana
dostluk ilişkileri var. Dönemin
Cumhurbaşkanı Süleyman

Demirel’in de bunda
payı var. Bu nedenle
mükemmel ötesi
denebilecek ilişkiler
olduğunu söyleyebi-
liriz. Yatırım anla-
mında her türlü des-
teği yapmaya hazır-
lar. Hırvatistan 4,5
milyon nüfuslu bir
ülke olmasına rağ-
men coğrafyanın
ortasında kalıyor.
Girişimcilerimiz orayı

bir merkez gibi görebilirler. AB
üyesi oldukları için çok rahat
yatırım yapılabilir. Enerji alanın-
da da girişimcilerimiz
Hırvatistan’da iş yapabilir.
Eskiden sanayisi çok güçlü bir
ülke olmasına rağmen şu anda
aynı güçten bahsedemeyiz. Bu
nedenle üretim anlamında fab-
rikalar açılabilir. Ülkede net söy-
lemek gerekirse Türk yatırımcı-
lara teşvik ve destek sınırsız
diyebiliriz.”

Orta Amerika’nın küçük fakat
tam merkezinde bulunan Belize’nin
İzmir Fahri Konsolosu Necmi
Çalışkan, bölgenin Türk yatırımcılar
tarafından yeni yeni tanınmaya başla-
dığını Ben HABER’e anlattı.

“Orta Amerika'da Belize,
Honduras ve Meksika’da
Türkiye tanınmıyordu.
Son dönemde artan
popülarite ile birlikte
tanınmaya başladı.
Geçmişte ise 1912 yılın-
da Meksika’ya Osmanlı
pasaportuyla giden
Yahudi ve Ermeniler
var. Bu insanlar hala
bölgede itibarlı ve pres-
tijli konumdalar.
Belize'de az da olsa bir Türk koloni-
si, 2-3 Türk lokantası var. Gemilerde
çalışıp orada kalan epey Türk asıllı
Belize vatandaşı var.

Burada Türkiye’ye dair düne
kadar Atatürk, Nazım ve Galatasaray
biliniyordu. Son 10 yılda ciddi bir atı-
lım olmasına rağmen geçtiğimiz 1

yılda yaşanan olayların bıraktığı kötü
bir algı var. Algı negatife dönüşüyor.
THY'nin yeni hatları buraya olan
ilgiyi arttıracaktır.

Yine bölgenin büyük ülkesi
Meksika'nın 140 milyon nüfusu var.
Belize'de vize problemi yok,

Meksika'da da
sıkıntı olmuyor.

Şu ana kadar
bölgeye gelen Türk
yatırımcı profili
turizmci ve gemici-
lerden oluşuyor.
Belize'de Türk yatı-
rımı olarak otel ve
kumarhane var.
Nüfusu kadar turis-
ti olan bir ülkeden
bahsediyoruz.
Kruvaziyer turiz-
minde bilinen bir
yer. Özellikle
İngiliz, Fransız ve
Amerikan ağırlıklı
adaların bölgede
çok fazla oluşu bu

ülkelerin turistlerini de bölgeye çeki-
yor. Bu nedenle otel, hediyelik eşya,
araç kiralama gibi turizme yönelik
yatırımlar için oldukça uygun bir alan
olduğunu söyleyebiliriz. Bölge turiz-
me açık ve Türkler tarafından keşfe-
dilmeye bekliyor.”

Atatürk, Nazım ve Galatasaray

Hırvatistan’da teşvik
ve destek sınırsız!

Özellikle son yıllarda pazar ara-
yışına giren Türk yatırımcılar

kilometrelerce uzaklıktaki ülke-
lerde yatırımlarını arttırıyor.

Firmalar birbirinden farklı sek-
törlerde büyük atılım içinde.

Özellikle son yıllarda pazar ara-
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Özellikle son yıllarda pazar ara-
yışına giren Türk yatırımcılar

kilometrelerce uzaklıktaki ülke-
lerde yatırımlarını arttırıyor.

Firmalar birbirinden farklı sek-
törlerde büyük atılım içinde.

HABER MERKEZİ

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN 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
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ
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İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
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TÜRKAN ÖZTÜRK
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YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

GÖKDENİZ ENGİN - SELCAN BİLEN
ÇİĞDEM ALPASLAN - AYSEL KAYARDI
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Özellikle son yıllarda pazar ara-
yışına giren Türk yatırımcılar

kilometrelerce uzaklıktaki ülke-
lerde yatırımlarını arttırıyor.

Firmalar birbirinden farklı sek-
törlerde büyük atılım içinde.



Türk mücevheri
dünyada parlıyor
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Türkiye’nin sevilen dondurma markası
Ülker Golf keçi sütüyle üretilen yeni
ürünü Maraşım dondurmasının tanıtım
kampanyası için televizyonun sevilen
isimleriyle anlaştı. Pınar Altuğ, Tamer
Karadağlı ve Melek Şahin ile tamam-
lanan reklam çekimlerinde çok renkli
kareler ortaya çıktı. Ülker Golf'ün 2014
yılında faaliyete geçen ikinci fabrikası
Kahramanmaraş tesislerinde üretilen
Maraşım dondurmasının tanıtım kam-
panyası için ünlü oyuncular ilk defa bir
reklam filminde buluştu. Çocuklar
Duymasın dizisinin sevilen karakterleri
Haluk, Meltem ve Emine ile gerçekleşen
çekimlerde gerçek Maraş dondurması-
nın lezzeti üzerine keyifli bir sohbet
gerçekleşiyor. Kahramanmaraş’ta keçi
sütüyle üretilen Maraş dondurması ile
yıla damgasını vurması planlanan Ülker
Golf markası tanıtım faaliyetleri farklı
sürprizlerle devam edecek.

İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nde düzenlenen
Teknoloji ve Kariyer Günleri’ne
konuk olan EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar, kendi
iş ve sosyal hayatından örnekler
verdi. Yorgancılar, “Ülkemizde,
dünyada yapacak çok iş var. Yeter
ki doğru işleri, doğru kişilerle orga-
nize edecek çaba içinde olun. Yol
çok açık. Ya yanınızda birilerini
çalıştırır durumda olacaksınız, ya
da siz birileri için çalışır durumda
olacaksınız. Girişimci olduğunuz
zaman ülke içinde veya dışında sis-
temi büyütme imkanınız var” dedi.

İYTE Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Güden, İşKur İzmir Bölge
Müdürü Kadri Kabak ve çok sayıda
öğrencinin katıldığı konferansta
Türkiye’deki uzun vadeli planlama
eksikliğine değinen Yorgancılar,
“Güzel bir atasözümüz var,
‘Yuvarlanıp, gidiyoruz.’ Evet, hepi-
miz yuvarlanıp gidiyoruz. Ama gün
içinde nereye gittiğimizin, nereye
yuvarlandığımızın analizini ve taki-
bini hiç kimse yapmıyor. Buradan
mezun olduğunuzda işe girip çalışa-
bileceğiniz işletmelerden örnekler
veriliyor. Oysa ‘işimi nerede kura-
cağım?’ düşüncesini ön sıraya koy-
malı, kendi işinizi nasıl kuracağınızı
öncelik sırası olarak belirlemelisi-
niz” dedi.

Ünlüler bu
reklamda
buluştu

Mücevher İhracatçıları Birliği
tarafından açıklanan 2014 yılı
ilk çeyrek verilerine göre;

Türkiye’nin külçe altın hariç mücev-
her ihracatı değer bazında geçen yılın
aynı dönemine oranla yüzde 9,62
artarak 589 milyon 780 bin dolara
ulaştı. Miktar bazında ise sektörün
ihracatı yüzde 71,28 artışla 747 bin
488 kilogram oldu.

Türk mücevher sek-
törünün Ocak-Mart
dönemi ihracatı
ürün gruplarına
göre incelendiğin-
de; “altından
mamul mücevherci
ve kuyumcu eşya-
sı” 526 milyon 118
bin dolar ile ilk
sırada yer aldı. Bu
ürünleri sırasıyla

27 milyon 241
bin dolar
ile
“gümüş-
ten
mamul
mücev-
herci
ve

kuyumcu eşyası” ve 18 milyon 492
bin dolar ile “pırlantalı altın ve
gümüşten mücevherci eşyası ve aksa-
mı” izledi.

Mücevher sektörünün ilk çeyrekte
en çok ihracat yaptığı ülkeler;
Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Libya,
Litvanya ve Rusya Federasyonu ola-
rak sıralandı. Bölgeler açısından
değerlendirildiğinde ise ilk sırada 248
milyon dolar ile Yakın, Orta ve Doğu
Asya ülkeleri yer alırken; bu bölgeyi
124 milyon dolar ile AB ülkeleri ve
106 milyon dolar ile diğer Avrupa
ülkeleri takip etti. Ayrıca söz konusu
dönemde değerde yüzde 99 artış
yakalayan Kuzey Afrika ülkelerine
ihracat ise 40 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyrek sonuçlarını değer-
lendiren Mücevher İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Güner, “Artışla başladığımız
2014 yılına artışla devam ediyoruz.
İlk çeyreği geçen yılın aynı dönemine
göre miktarda yüzde 71,28, değerde
ise yüzde 9,62 yükseliş ile kapattık.
Sektör temsilcileri olarak ihracat
çalışmalarımıza yoğun olarak devam
ediyoruz ve çalışmalarımızın karşılığı-
nı alabilmekten dolayı memnunuz.
Böylece hem sektörümüzü dünyada
büyütüyor hem de ülke ekonomisine
sağladığımız katkıyı giderek artırıyo-
ruz” dedi.

HABER

www.arkas.com.tr

İ
ktidar partisinin… Seçim
öncesi talimatıydı.
““MMüütteeaahhhhiittlleerr  mmeecclliiss  üüyyeelliiğğiinnee

aaddaayy  ggöösstteerriillmmeessiinn””
Kim dinler?
Müteahhidin yanına, emlak

komisyoncuları, inşaat malze-
mesi satanlar, harita teknikeri,
şehir plancı uzmanı eklendi.

Avukat, doktor, maliyeci
azınlıkta kaldı.

İmar sevdalılarının…
Belediye meclislerine akımı

önlenemedi.

� � �

Sadece AKP’de mi?
Sayın CHP’dekileri.
Bakın MHP’dekilere.
Belediye meclislerinde en

kaymaklı komisyon…

İmar komisyonu-
dur.

Ev, dükkân, arsa,
tarla konusunda karar-
ları alır, meclise hazır-
lar.

Mecliste fazla ince-
lenmez.

Diğer üyelerin elle-
ri kalkar, karar okunmadan
geçer.

Arazi imara açılır. Binaların
katları yükselir.

Yeni rantlar yaratılır.

� � �

MMeecclliiss  üüyyeessiiyysseenn  yyaa  eennccüümmee--
nnee  ggiirreecceekk……

YYaa  iimmaarr  kkoommiissyyoonnuunnddaa  yyeerr
aallaaccaakkssıınn..

Onun için kıran kırana kavga

vardır.
““İİllllee  ddee  bbeenn  oollaaccaağğıımm”” diye.
Komisyona bir giren…
Bir daha çıkmak istemez.
SSaannkkii  bbiirr  vvaahhaa  bbuullmmuuşş  ggiibbii

mmuuttlluudduurr..

� � �

Bu klasik sevda bilindiği
için…

İzmir’de AKP Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı, eski

Bakan Binali Yıldırım, özellikle
vurguladı:

““MMüütteeaahhhhiittlleerr,,  iimmaarr  kkoommiiss--
yyoonnuunnaa  ggiirrmmeeyyeecceekk..  HHaallkkıınn
yyaarraarrıınnaa  iişşlleerr  yyaappaaccaağğıızz””

Oysa…
Müteahhitler, parti genel

merkezinin talimatını dinleme-
miş…

Belediye meclis üyeliğine
seçilmişti.

Eski Bakan’ın sözü ne ola-
caktı?

� � �

Nitekim…
Belediyelerde yeni meclisler

toplandı.
İlk toplantıda komisyonlar

belirlendi.
Parti gruplarında her üye

““EEnnccüümmeenn  vveeyyaa  iimmaarr  kkoommiissyyoo--
nnuunnuu  iissttiiyyoorruumm”” dedi.

Bazılarında tartışma çıktı.
Bazılarında zoraki oylama

yapıldı.

� � �

Ve müteahhitler, talimata
rağmen…

İmar komisyonlarına girdi.
Disiplin suçuyla atılsalar da

önemli değil.
En az iki yıl çalışacaklar.

� � �

BBüüyyüükkşşeehhiirr  BBeelleeddiiyyee  BBaaşşkkaannıı
AAzziizz  KKooccaaooğğlluu  ddaa,,  bbuu  ddüüşşüünncceeyy--
llee  iimmaarr  kkoommiissyyoonnuunnaa  mmüütteeaahh--
hhiitt,,  tteekknniikk  aaddaamm  iisstteemmiiyyoorrdduu..

İnşaatla ilgili kim varsa red-
dediyordu.

O nedenle…
İİmmaarr  kkoommiissyyoonnuunnddaa  bbaallııkkççıı,,

llookkaannttaaccıı,,  sseerrvviissççii,,  eecczzaaccıı  ffaallaann
vvaarrddıı..

Ama yine de endişeliydi.
Zamanla herkes müteahhit

oluyordu.

� � �

MMüütteeaahhhhiiddii  kkiimm  ttuuttaabbiilliirr??
Atar temeli.
Çıkar direkleri
Örer duvarı.
Çakar çatıyı.
Bir şekilde işi halleder.

� � �

HHiizzmmeett  aaşşkkııyyllaa  ddoolluudduurr
mmüütteeaahhhhiitt..

NNee  ppaarrttii  ddiinnlleerr,,  nnee  ppaarrttiinniinn
bbüüyyüüğğüünnüü!!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

MÜTEAHHİTLER 
YASAK DELDİ 

BOAT İzmir, yelken 
yarışlarıyla renklenecek

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir
Şubesi, 7-11 Mayıs tarihleri arasında
düzenlenecek olan “2. Tekne, Yat ve
Denizcilik Fuarı” (Boat İzmir) kapsamın-
da yelken yarışları ve sektör ile ilgili
panel düzenledi.

İMEAK DTO İzmir Şubesi’nde ger-
çekleşen toplantıda bir araya gelen
İZFAŞ yetkilileri, yelken kulüpleri tem-
silcileri ve denizcilik eğitimi veren meslek
liseleri eğitimcileri karşılıklı görüş alışve-
rişinde bulundular.

İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim

Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “DTO
İzmir Şubesi olarak denizcilik sektörü
açısından önemli olan fuara katkı sağla-
mak istediklerini söyledi.

Öztürk, “İzmir İl Yelken Temsilcili-
ği’nin önderliğinde yelken yarışması
düzenlenecek. Fuar’da, Odamız ve
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi tarafından 9 Mayıs’ta “Su
Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği:
Sorunlar-Çözüm Önerileri” konulu panel
düzenlenecek. Denizcilik ile ilgili olan
herkesi fuara bekliyoruz” diye konuştu.
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Premium lastik segmentinin lideri Pirelli, bayi
ağını premium konseptli yeni yetkili satıcılar ekleye-
rek genişletmeye devam ediyor. Pirelli’nin İzmir’deki
premium konseptli ilk yetkili satıcısı Akif Ece hizme-
te açıldı. Pirelli’nin İzmir Yetkili Satıcısı Akif Ece’nin
ikinci şubesi olarak Buca’da hizmet verecek olan
İzmir’in ilk premium konseptli bayisi, yaklaşık 400
metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. 

2006 yılından beri Pirelli Yetkili Satıcısı olarak
hizmet veren ve birçok yeni ürünü İzmirliler ile buluş-
turan Akif Ece, yeni şubesinde müşterilerine sökme,
takma, balans, ön düzen, jant düzeltme, nitrojen ve
far ayarı hizmetleri verecek. Özellikle yüksek perfor-
mans lastik ve jant satışında İzmir’in en önemli yetkili
satıcılarından biri olan Akif Ece Otomotiv, yeni şube-
siyle beraber tüm otomobil, LTR ve 4X4 grubundaki
ürünleri müşterileriyle buluşturacak. Aynı anda 10
araca hizmet verebilen ve 3000 adetlik lastik oteli
kapasitesine sahip olan Akif Ece Otomotiv, 13-24 inc
ölçü aralığında geniş bir jant yelpazesine de sahip.

Yorgancılar’ın 
başarı 
formülü: Sabır, 
çalışmak

Pirelli’den
İzmir atağı

Ayhan
Güner



İzmir’in bilinen en eski yer-
leşim bölgesi olan
Bayraklı’da bir dönem

daha başkanlık koltuğuna
oturmaya hak kazanan
CHP’li Başkan Hasan
Karabağ, Ben HABER’e
çarpıcı açıklamalarda
bulundu.

� Öncelikle yerel seçim
sürecini kısaca değerlendire-
lim. 2009’daki oy oranınızı
yükselterek yeniden başkan
oldunuz. Bunu neye bağlı-
yorsunuz? Ortada önemli
bir başarı var sonuçta.

Bayraklı, partimin kla-
sik seçmeninin taban yap-
tığı bir bölge değil. Yeni
yeni partili olma noktası-
na giden, kırsalı çok olan
bir bölgenin ilçesi.
Dolayısıyla siyaseten
dışarıdan müthiş bir algı
saldırısı oluyor. AK

Parti’nin 2011’de bizi 4
bin 500 oyla geçmesi buradaki hedefle-
rini daha da büyüttü. Son dönemde de
aday adaylarıyla başlayan uzun süreç,
bizim üzerimizde yıpratıcı etki yarattı.
En son da yeni bir adayın, tanınmış bir
arkadaşın çıkmasıyla yeniden bir algı
saldırısına uğradık basın yoluyla. Buna
rağmen biz vatandaştaki yerimizi bildi-
ğimiz için rahattık. Genel merkezimiz
de aday belirlerken o tespiti doğru
yaptı. Biz de 2014’teki seçimi 2009’dan
daha iyi bir sonuçla kapatarak aldık.

8 bin 600 oy iptal edildi
� Seçim sürecinde DSP’den İzmir’in

tanınmış simalarından Hüseyin Aslan da
aday gösterildi. Bu adaylık sizi ne ölçüde
etkiledi?

Evet, DSP o arkadaşımızı sahaya
sürdü. Onun için de iyi bir deneyim
oldu bu. Siyaset öyle ya tutarsa gibi bir
mantıkla yapılmaz. Sürpriz yapabilmek
için uzun vadede çalışmış olmak gere-
kiyor. Kolay değil bu işler. Bu durum
tabi o arkadaşımızın sorunu ama algı
yanılsaması oluştu. Birkaç meclis üye-
miz fazla olabilirdi. Buna mani oldu.
Yaklaşık 8 bin 600 oy iptal edildi.
Muhtarların pusulalarının, belediye
başkan adaylarının zarfından çıkması
iptalleri getirdi. Bu iptallerin yüzde
80’inin bizim olduğu biliniyor.
Dolayısıyla bizim oyumuz daha fazla
olabilirdi. İptallerle beraber yüzde 47-
48 gibi görünüyor.

� Öncelikli hedefiniz 2009’daki
seçimlerden daha fazla oy alabilmekti,
bunu başardınız. Peki şu anki hedefiniz
nedir?

Yüzde 50’nin üzerinde bir CHP
kalıcı oyunu burada yaratmak. Bizden

sonraki dönemlerde de
Bayraklı’yı CHP’li beledi-
yeler yönetsin istiyoruz.

� Sokaktaki vatanda-
şın size bakışı nasıl?

İstediğiniz kadar park,
inşaat, kültür merkezi
yapın vatandaşla doğru
diyalog kurmazsanız, sizi
sevmezse hepsi boş. Bu
iletişim, sevgi bağı çok
önemli. Yaptığımız esnaf
gezilerinde, bana oy ver-
meyecek olan insanlar
bile, öfkeyle, nefretle
bana bakmıyor bunu bili-
yorum, tahmin edebiliyo-

rum.
� Bayraklı’nın en önemli sorunu

kentsel dönüşüm. Bununla ilgili ne gibi
çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz?

Kentsel dönüşüm yetkileri
Büyükşehir’e ait, ilçe belediyelerinin
yetkisinde değil. Bizim başlattığımız,
Büyükşehir’in devam ettiği pilot alan-
da, uzlaşma çalışmalarında iş biraz
tıkandı gibi. Çok katlı kaçak yapı bura-
da fazla olduğu için Bayraklı’nın kırsa-
lındaki 5 noktada plan değişikliği çalış-
malarına başladık. Bir taraftan belediye
girsin, bir taraftan da müteahhitler ken-
diliğinden girsin istiyoruz.

Düşünmek bile suç
� Bayraklı zor bir bölge mi?
Kırsalı yüksek bölgeler manzaralı

olduğu için rantı çok yüksek. Dönüşüm
zor değil orada. Yeni inşaatlar çok para
eder. Zaten şu haliyle bile
Bayraklı, konut değerleri-
nin en fazla yükseldiği
ilçe olarak bize
geldi. İbrahim
Hakkı Caddesi,
yeni açılan bul-
varlar, düzlük-
teki daire fiyat-
ları aldı başını
gidiyor.
Bayraklı, ken-
tin merkezi
olma noktasına
geliyor. Manzaralı
sırtlarda planlı inşa-
atlar başladıkça, tüm
zorluklar kendiliğinden
kalkacak.

� İzmirli griyi pek sevmiyor, daha
çok yeşil alan istiyor.

Dünyada çok güzel örnekleri var.
Mesela 700 bin nüfuslu Stuttgart’a
gidin yeşilin siluetini bozmamak için
kat yüksekliği vermemişler. Yemyeşil
bir şehir. Ben 1997’de oraya bir seyahat
yapmıştım kentin planlama müdürü
bize bilgi verdi. Bilgi verdiği odanın
camlarından ağacın dalları giriyor.
Orada bir ‘Neden bu ağaçları derleyip
toparlamıyorsunuz?’ dedi. Müdürün
söylediği şey şuydu: ‘Bizde yeşili kes-
meyi bırakın, yeşili kesmeyi düşünmek
bile suçtur. Düşünce suçudur.’ Ancak
maalesef biz bu konuda biraz insafsızız.
Avrupa’daki tarihi kentlere bakın gök-
delenleri hep kentin dışına yapıyorlar.
Zaten onların kent merkezleri tarihi
binalarla dolu olduğu için yapılaşmaya
izin verilmiyor. Buranın planlamasıysa
sahilde yapıldı, bu tartışılır.

� İkinci kez başkanlık koltuğuna
oturdunuz. Peki yeni dönemde gerçekleş-
tirmeyi düşündüğünüz projelerden bahse-

debilir misiniz?
Bayraklı’nın temel sorunları çok.

Pazaryerleri mahalle arasında, sokakla-
rının tamamını kilit parke yapmamız
lazım, yeşil alan miktarını artırmamız
lazım, kültür merkezlerine, spor tesisle-
rine ihtiyacı var. Bir kompleks proje
hazırlığı içindeyiz. 1000-1500 kişilik bir
konferans ve tiyatro salonu, nikah salo-
nu, yüzme havuzu, spor ve sağlık tesis-
lerini içinde barındıran. Bu proje önü-
müzdeki döneme damgasını vuracak
kompleks bir kültür merkezi olacak.

� Bütünşehir yasasıyla birlikte
Büyükşehir’in sorumluluk alanı genişledi.
Geçmişteki bazı sıkıntıları göz önünde
bulundurarak yeni dönemde ‘büyükşehir
ile uyumlu bir süreç geçireceğiz’ diyebilir
misiniz?

Uyumlu olmak mecburiyetindeyiz.
Zaten geçen dönemde Aziz Bey kırsala

çok yatırım yaptı. Sonuçta kırsalda
nüfus o kadar yoğun değil.

Büyükşehir’in çalışma
alanı genişledi ama

gelirleri de muaz-
zam. Bizim gelirle-
rimizin yüzde 40’ı
Büyükşehir’e
gidiyor.
Dolayısıyla bizim
yatırımcı ruhu-
muz elimizden
alındı. Ama

ortak projeler
yapıyoruz.

Götüreceğiz projeyi
‘Aziz Bey parasını ver

yapalım’ diyeceğiz.
Büyükşehir burada gelip

yatırım yapacağına bizim üzerimiz-
den yapacak. Değişen bir şey olmaya-
cak bu konuda.

Eşim aday olmamı istemedi
� Bir dönem Büyükşehir’e muhalif

olan başkanlardan bir tek siz aday göste-
rildiniz. Peki sizin farkınız neydi?

Bu ifadeyi kullanmak doğru mudur
bilmiyorum ama o muhalif bir duruş
değildi aslında. Daha çok ilişki kurma
isteğiydi. Biz bir araya geldiğimizde 7-8
belediye Menderes’e gittik temizlik
çalışması yaptık, o örnek bir çalışmaydı.
Bunu sonra Aziz Bey gitti kendisi yaptı.
Bunlar ortak fikirler, daha önceden
yapmamız lazımdı. Elimizdeki belediye
olanaklarını birleştirerek çok daha
doğru kullanabiliriz. Benim siyaset tar-
zım halka dayalıdır. Dolayısıyla halkta
karşılığı olmayan birinin siyasette,
Ankara’da ilişki kurduğu insan kim
olursa olsun sonuç almadığını görüyo-
ruz. Bir insanın Bayraklı gibi bir ilçede
yapılan anketlerde bizi hedef gösterme-
si adaylığımızda büyük etkendir bence.
Yoksa başkanların 7’si gitti 1’i kaldı
demek yanlış. Halkın Bayraklı gibi kri-
tik bir yerde müdahil olması söz konu-
su oldu. Bu yüzden halkımızı dinledi
Genel Başkanımız. Benim ille de bele-
diye başkanı olayım gibi bir derdim
yok. Ama eğer Bayraklı kaybedilseydi
İstanbul’un Sultanbeyli’si gibi olacaktı.
Kırsaldaki insan yapısı nedeniyle o
noktaya gitmeye hazır bir ilçe. Eşim ve
ailemle adaylık konusunu çok tartıştım.
Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı eşim
aslında istemedi. Ama bir taraftan da
aday olmasaydım burası kiminle seçimi
alacaktı? CHP’nin seçimi alacağı başka
bir argüman olsaydı inanın aday olma-
yacaktım. Bütün sıkıntılara rağmen bir
dönem daha CHP iktidarı burada
olsun diye aday oldum. Metropol sınır-
ları içerisinde, eski belediye başkanları
içinde oyunun arttığını bildiğimiz tek
belediye Bayraklı Belediyesi oldu.
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1980 yılında da CHP’de olduğunu belirten Hasan Karabağ,
“CHP kültüründe kendi partini, partilini, belediye başkanını

veya bir şahsı basın üzerinden eleştirme düşüncesi hiç
olmadı. Bunu yapanlar cezalandırılır, partiden atılır” dedi.

AHMET YAZICIOĞLU

ahmet.yazicioglu@outlook.com

Bir kedi daha...
Hür dünya bu sözleri “ti”ye

almasın da ne yapsın? Koskoca
Bakan söylüyor, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı... Yerel seçim-
lerde oy tasnifi sırasında ülke çapın-
da elektriklerin kesilmesini kedilerin
üstüne atıvermedi mi?

Şaka gibi olsa da Bakan Bey
büyük bir ciddiyet içinde dedi ki:

-Espri olarak değerlendirmeyin,
bir trafo merkezine kedi girdi ve kısa
devre yaptı. Yani yaklaşık 3-4
metreden atlayan bir kedi bunu
yapabiliyor. Bunları seçime bağla-
mak yanlış!

Bırakın yurttan yükselen kahka-
haları, dünyayı güldürdük vallaha.
Hay sen çok yaşa.

Şimdi anlatacağım fıkra, hiç kalır
Bakan beyin bu sözleri yanında.

Akıl hastanesinden kaçan iki deli,
karşıdan güvenlik görevlisinin
geldiğini görünce hemen iri gövdeli
bir ağacın arkasına saklanmış.
Güvenlik görevlisi
“Kim var orada”
diye gürlüyormuş.

Delilerden biri
korkudan kedi
gibi miyavlamış.
Güvenlikçi geri
dönüp giderken
de, kulağına bu
defa yaprak hışırtıları
gelince tekrar bağırmış.

-Hey, kimsin sen?
Bu kez diğer deli cevap vermiş.
-Kimse değil, bir kedi daha!
Yazıyı, kedi ile ilgili bir güzel

sözle tamamlayalım; “Kedinin boy-
nuna ciğer asılmaz!”

BRAVO VOLKAN KONAK’A
Gel de ayağa kalkıp önünü ilik-

leme ve içtenlikle alkışlama. Adam
orkestrasıyla müzik programı yapı-
yor ama, şanlı bayrağımızı, yücelerin
yücesi Atatürk’ü her hafta anmadan
geçmiyor.“Komünist” diye kaçırt-
tığımız vatan şairimiz Nazım
Hikmet’in şiirlerinden bestelenmiş
son derece anlamlı şarkılar okuyor.
Gazeteci gibi gazeteciliği nedeniyle
kalleşçe öldürülen Uğur Mumcu’ya
rahmet okuyor.

Volkan Konak, mert bir
Karadeniz uşağı. “Kuzeyin Oğlu”
diyorlar ona. Vatanın bölünmez
bütünlüğünden, ay yıldızlı
bayrağımızın öneminden söz ediyor.

-Müzik, siyaset gibi insanları
ayrıştırmaz!

Böyle diyor. Programa
Manisa/Turgutlu’dan birkaç otobüs
dolusu konuk geldiğini öğrenince de
taşı gediğine koyuveriyor.

-Bu insanları buraya biz taşı-
madık! Giriş biletlerini kendileri
aldılar, otobüslerini kendi paralarıyla
tuttular. Altı-yedi saatlik yolculukla
buraya ulaştılar. Program gece yarısı
01.00’den sonra bitince de yine
saatler sürecek yolculukla evlerine
ulaşacaklar.

Parayla tutulmuş bindirme
kuvvetlerle miting alanlarını doldu-
ranlar utansın. Pazar geceleri onun
sayesinde renkleniyor. Volkan
Konak yalnızca sanatıyla değil,
vatan ve millet sevgisi, birleştiriciliği
ve örnek kişiliğiyle de temayüz
ediyor.

BU NE İŞ BÖYLE?
Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanı Mehdi Eker, sağlıklı gıda
üretimi amacıyla “Etkin Gıda Takibi
Yasası” çıkardıklarını söylemiş.

-Viagra’nın hammaddesini kulla-
narak ürün yapıyor ve gıda takviyesi
diye satıyorlar. Bildiğin ilaç bu!

Sahte ürün konusundaki dene-
timlerde, hayati risk oluşturan yedi
gıda grubunu özellikle izlediklerini
belirten Mehdi Eker, bunların başın-
da sahte içki geldiğini özellikle vur-
gulamış.

Gıdalardaki bu tip sahtekarlıkların
ölümlere yol açtıkları ortada. Hayati
risk taşıyan ürünlerin başında, içki,
bal, çay, zayıflama ilaçları, enerji
içecekleri ve bazı yağlar geliyor.

Bunları üretenlerle nasıl
mücadele ediyorlar acaba? Bugüne
kadar kaç işyeri denetlendi ve kaçı
hakkında kapatma kararı verildi? Bu
işin şakası yok.

Halkın sağlığıyla oynandığı soh-
betlerle, sözlerle, gülücüklerle
geçiştirilemez.

KILÇIK

İnsan

için önemli

olan para-pul

değil, sevdik-

leridir.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

CHP BU DÖNEM
ÇOK DİSİPLİNSİZ

��  Başkanlığınız döneminde yaşadığınız
sıkıntılar neydi?

İşsizlik, aşsızlık, eğitimsizliği, örgütün
içindeki partiliyim diye geçinen aslında par-
tili olmayan, muhalefet yapmayı parti içine
değil de parti dışına taşıyan ve iktidar parti-
sinin de içindeki muhalefetin seviyesini
düşürenlerin yarattığı kaos ortamı, iktidarın
üzerimizdeki baskısı… Bir de kurucu beledi-
ye başkanıyım. Yaşadıklarımızı bir Allah bir
de biz biliriz. Belediye başkanlığının keyifli
bir yanı varsa, onu biz hiç tadamadık.
Kurduk, Allah’a ısmarladık deyip gidelim
dedik ama söylediğim sebeplerden ötürü,
sanki biz olmasak seçim kaybedilecekmiş
gibi düşündüğümüz için taşın altına tekrar
elimizi koyduk. 

��  CHP’de ‘kol kırılır yen içinde kalır’
anlayışı neden yok?   

Evet maalesef yok. Bu dönem çok disip-
linsiz gidiyor CHP. Ben bunu parti içinde
konuşacağım, basının üzerinden konuşmak
istemiyorum. Danışma kurulları toplandığın-
da ve Genel Başkanımız ile bir araya geldiği-
mizde düşüncelerimi aktaracağım. 80 öncesi
CHP’de de bulundum ben, çok eski
CHP’liyim. Cumhuriyet Halk Partisi kültürün-
de kendi partini, partilini, belediye başkanı-
nı veya bir şahsı basın üzerinden eleştirme
düşüncesi hiç olmadı. Bunu yapanlar ceza-
landırılır, partiden atılır. Arkadaşlarımın
bunu bir adet haline getirmesi son derece
yanlış. Onun için parti içindeki bütün mese-
leleri partide konuşmak lazım. Parti binala-
rında, basına kapalı konuşursunuz. Onun
için böyle basın üzerinden atıp tutan arka-
daşlar maalesef kendi gemilerine zarar veri-
yorlar. Yani CHP’ye. Kendi gemisinin maki-
nistini, kaptanını, miçosunu eleştiren birinin
o gemiye yolcu bulması mümkün değildir.
AKP’de de tam tersi biat kültürü hakim.

Partilisini eleştiren
partiden atılır

İZMİR

GENELİNİ NASIL

DEĞERLENDİRİYORSU-

NUZ? KAYBEDİLEN 8 İLÇE

VAR.

Kaybedilen 5-6 ilçede aday belir-

lemedeki kriz sonucu etkiledi diye

düşünüyorum. Sonuçta birinci parti

çıktık seçimleri de aldık, kazandık.

Küçümsememek ve her türlü kazan-

cı kazanç olarak görmek lazım,

ama eksiklikleri ve kusurları da

değerlendirmek lazım. Aday

belirleme sürecinde daha

dikkatli davranılsaydı

30’da 30 yapıla-

bilirdi. 

Hasan
Karabağ



SAYFA 07 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI



SAYFA 08 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI SAYFA 09 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

8 HABER 22.04.2014turizm 9 HABER22.04.2014 turizm

TURİZMTURİZMTURİZMTURİZMTURİZMTURİZM
BALTALANIYOR MU?BALTALANIYOR MU?BALTALANIYOR MU?BALTALANIYOR MU?BALTALANIYOR MU?BALTALANIYOR MU?

Doğal ve tarihi güzellikleri, turiz-
me uygun iklim koşulları ile İzmir,
turizm potansiyeli en yüksek iller-
den biri. İzmir, turizme bugünkü
anlamda yakın tarihte başlamış
olmasına rağmen, tarihi özellikleri
incelendiğinde, her zaman turizmle
iç içe bir profil çiziyor. Deniz,
güneş, kum üçlüsünün yanı sıra
İzmir-Merkez, Ödemiş, Tire, Selçuk
Müzeleri, Efes ve Bergama Ören
yerleri ile kültürel turizm olanakla-
rını Türkiye'de ilk sunan il olma
özelliği de taşıyor. Ancak gelin
görün ki şu günlerde hem yatak
kapasitesinin yetersizliği, hem ger-
çekleştirilen etkinliklerin azlığı hem
de etkinlik dönemlerinde otellerin
uyguladığı fahiş fiyatlar nedeniyle
sıkıntılı bir süreç geçiriyor.
İzmir’in hak ettiği yerde
olmadığını belirten
kentin önde gelen
turizmcileri ise,
sorunların gide-
rilmesi için
farklı ipuç-
ları veri-
yor.

��  Seçimlerin ardından tatil satışlarında
bir patlama yaşandığı söyleniyor. Size
bununla ilgili bilgiler geliyor mu?

İlk 3 ayki grafikte artılı eksili bir süreç
yaşadık ancak kruvaziyerde de hava yolu ile
gelen gruplarda da Nisan ayından itibaren
ciddi bir artış yaşanacağına inanıyorum. Ama
ne yazık ki yatak kapasitemiz sınırlı. Bunun

artırılması gerekir ki İzmir’deki turist sayısı
da o paralelde artsın. Şehir otellerimizin

kendi konsepti içerisinde bir doluluk
yaşanıyor. İş ve ticari boyutta, yani

fuar ve kongre dönemlerinde daha da
artıyor. Eğer bu organizasyonlar

uluslararası boyutlara taşınırsa,
şehir otellerindeki doluluk oranı-

nın daha da yukarılara çıkacağı
inancındayım. 

��  İzmir 12 ay yaşayan bir
şehir diyebilir miyiz? 

İzmir, 12 ay yaşaması
gereken bir şehir. Sahip

olduğu tüm bu kültürel
potansiyelini iyi pazar-

layarak, iyi satarak
12 ay yaşamasını

devam ettirmeli.
Baktığımızda

50’den

fazla iş kolunun turizmle doğrudan ya da
dolaylı ilişkisi var. Sağlıktaki gelişmeler, iş
hayatının yoğunluğu, kongre ve fuarların
organizasyonu turizmi doğrudan etkiliyor.  

��  İlkbahar sezonu nasıl geçiyor?
Bir siyasal süreci tamamladık. O nedenle

bir rehavet var. Ve bunun getirmiş olduğu
tatil ve dinlenme hakkını herkes kendinde
hissediyor. Bizim de yaptığımız araştırmalar-
da ciddi bir hareketliliğin olduğunu söyleye-
biliriz. O yoğun siyasi sürecin akabinde bir
tatil havasının önemli boyutta İzmir turizmi-
ne katkı sağlayacağına inanıyorum.  

��  Yaz sezonuyla ilgili öngörüleriniz neler-
dir? Ramazan ayı ve Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sezonu nasıl etkiler?

Ramazan’ın belirli dönemlerde eksilerini
ama akabinde ciddi oranda da artılarını gör-
mekteyiz. Bu sene de tatil tercihlerini insan-
lar, Ramazan öncesi Ramazan sonrası şeklin-
de planlayacaklardır. O yüzden olumsuz bir
süreç yaşanacağı kanaatinde değilim.
Ramazan ayında iç turizmde bir duraksama
olsa arkasından muhakkak bir hareketlenme
yaşanacaktır. 

��  Dünyanın içinde bulunduğu süreç,
Türkiye’deki atmosfer, sosyal medya yasak-
ları turizmi nasıl etkiledi, nasıl etkiler?

İnsanlar Türkiye’nin fiziki durumunu, te-
sislerini biliyorlar. O yüzden son düzenleme-
lerin, turizmdeki gelişmeyi etkileyeceğini
düşünmüyorum. Tabii ki sosyal medya insan-
ların yaşantısının bir parçası. Bir kişi bir ülke-
yi kültürel açıdan, inanç turizmi açısından
veya sağlık turizmi açısından tercih ediyorsa,
güvenliği varsa, gideceği yerden memnunsa,

bizim içimizde zaman zaman yaşanan belirli
düzenlemeler, o insanların tatilini doğrudan
etkilemez. Ama kendi ülkesindeki para değe-
rinin artışı, ülkesinde yaşanan sorunlar tercih
noktasında önemli bir etken. Birçok insanı
dünya, medya falan ilgilendirmiyor. Birçok
insan dinlenmek için tatil yapıyor. Tabii ki
tereddütler yaşanabiliyor ama ‘Ben İzmir’de
güvenle, rahat tatil yapabilir miyim?’,
‘Ulaşım ve iletişim açısından engel var mı?’
dediğinde, bizim bu değerlendirmemizin çok
etkin olmayacağını düşünüyorum. Yüzde 100
herkes için bu doğrudur demek mümkün
değil elbette. Tabii ki bu durumdan etkile-
nenler de olur. Buna göre tercihini farklı böl-
gelere yönlendirenler de olur. 

��  İzmir, hak ettiği noktada mı sizce?
Elbette hak ettiği yerde değil. Bugün

bizim yatak kapasitemize göre, gelen turist
sayımız da ona eş değerde. O yüzden yatak
kapasitesini artırmak mecburiyetindeyiz.
İzmir’in en az 3 milyon turiste ihtiyacı var.
İşte bu yüzden hak ettiği yerde olduğunu
söyleme lüksümüz yok. Bugün İzmir’de 20’ye
yakın turizm alanı planlaması var.
Antalya’nın, İzmir’in, Muğla’nın, İstanbul’un
konsepti ayrı. Biz kendimizle yarışmak zorun-
dayız. İzmir’de kişiye özel hizmet verip
bunun ücretini almalıyız. Bu yüzden kültür,
sağlık turizmini, kongre ve fuar organizas-
yonlarını, mutfağını ön plana çıkarmalıyız.
Turizm bir ticaret. Ticarette amaç para kazan-
mak. Ne kadar çok para kazanırsak, turizmde
o kadar ilerideyiz demektir. İzmir, daha iyi
hizmet vermeli ve karşılığında daha fazla
para almalı. 

İlkbaharın tadını yavaş
yavaş hissetmeye başla-
dığımız şu günlerde
İzmir yaz sezonuna ne
denli hazır?
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve Ramazan
ayı, turizmi ne ölçüde
etkileyecek? Dünyanın
içinde bulunduğu
durum, Türkiye’deki
atmosfer ve çok tartışı-
lan sosyal medya yasak-
ları, yabancı turistin bize
olan bakışını değiştirdi
mi? Tüm bu soruları,
İzmir’de turizm denince
akla ilk gelen üç isme
sorduk ve bakın nasıl
yanıtlar aldık.

İlkbaharın tadını yavaş
yavaş hissetmeye başla-
dığımız şu günlerde
İzmir yaz sezonuna ne
denli hazır?
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve Ramazan
ayı, turizmi ne ölçüde
etkileyecek? Dünyanın
içinde bulunduğu
durum, Türkiye’deki
atmosfer ve çok tartışı-
lan sosyal medya yasak-
ları, yabancı turistin bize
olan bakışını değiştirdi
mi? Tüm bu soruları,
İzmir’de turizm denince
akla ilk gelen üç isme
sorduk ve bakın nasıl
yanıtlar aldık.

İlkbaharın tadını yavaş
yavaş hissetmeye başla-
dığımız şu günlerde
İzmir yaz sezonuna ne
denli hazır?
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve Ramazan
ayı, turizmi ne ölçüde
etkileyecek? Dünyanın
içinde bulunduğu
durum, Türkiye’deki
atmosfer ve çok tartışı-
lan sosyal medya yasak-
ları, yabancı turistin bize
olan bakışını değiştirdi
mi? Tüm bu soruları,
İzmir’de turizm denince
akla ilk gelen üç isme
sorduk ve bakın nasıl
yanıtlar aldık.

İlkbaharın tadını yavaş
yavaş hissetmeye başla-
dığımız şu günlerde
İzmir yaz sezonuna ne
denli hazır?
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve Ramazan
ayı, turizmi ne ölçüde
etkileyecek? Dünyanın
içinde bulunduğu
durum, Türkiye’deki
atmosfer ve çok tartışı-
lan sosyal medya yasak-
ları, yabancı turistin bize
olan bakışını değiştirdi
mi? Tüm bu soruları,
İzmir’de turizm denince
akla ilk gelen üç isme
sorduk ve bakın nasıl
yanıtlar aldık.

İlkbaharın tadını yavaş
yavaş hissetmeye başla-
dığımız şu günlerde
İzmir yaz sezonuna ne
denli hazır?
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve Ramazan
ayı, turizmi ne ölçüde
etkileyecek? Dünyanın
içinde bulunduğu
durum, Türkiye’deki
atmosfer ve çok tartışı-
lan sosyal medya yasak-
ları, yabancı turistin bize
olan bakışını değiştirdi
mi? Tüm bu soruları,
İzmir’de turizm denince
akla ilk gelen üç isme
sorduk ve bakın nasıl
yanıtlar aldık.

Daha iyi hizmet,
daha fazla para
Daha iyi hizmet,
daha fazla para
Daha iyi hizmet,
daha fazla para
Daha iyi hizmet,
daha fazla para
Daha iyi hizmet,
daha fazla para

��  Seçimlerin ardından tatil satışların-
da bir patlama yaşandığı söyleniyor. Bu
patlama size ne kadar yansıdı?

Tatili, eğer huzurluysanız, mutluysanız ve cebi-
nizde paranız varsa hatırlıyorsunuz. Seçimden
önceki bulanıklık, siyasi atmosferdeki bazı oluşum-
lar, maalesef tatili düşündürmedi. Özellikle Mart
ayında, tatil bölgelerine yapılan rezervasyonlarda
yüzde 50’ye yakın düşüş vardı. Şimdiki patlama
bunun tamamlayıcısı olarak geldi. 1-10 Nisan arası
telefonlarımız 2 kat çaldı. Fakat şu günlerde yine
stabil, duraklama devrine girdik. Aslında biz
turizmciler erken rezervasyonda bir artış varsa
bunu çok benimsemeyiz. Çünkü erken rezervas-
yon, ucuz tatil demek. Eğer Türkiye ekonomisi
kötüye gidiyorsa, erken rezervasyonda patla-
ma oluyor. 

��  Geçen yılın aynı dönemiyle
bu yılı kıyaslarsanız neler söyle-
yebilirsiniz?

Bu yıl Çeşme olarak gerideyiz.
Turizm acentelerine göre de Akdeniz
Bölgesi’nde erken rezervasyonda yüzde
36’lık bir artış varken, bu artış
Çeşme’de henüz yüzde 2 civarında.
Çeşme her zaman son dakika rezervas-
yonlarına açık bir tatil bölgesi.
Bence geçen yıldaki gibi
yüzde 75-80 doluluk
oranına ulaşacağız.
Geçen yıl 1 milyon 300
bin gecelememiz vardı.
Bu yıl 1 milyon 500
bini yakalarız diye
düşünüyoruz. 

��  İlkbahar
sezonu nasıl geçi-
yor?

Bu yıl Alaçatı Ot Festivali 5. kez gerçekleştirildi.
Bana göre bu festivali 2015 yılında yeni başkanı-
mız sadece Alaçatı ile sınırlandırmayacak, Çeşme
bölgesine yayacak. Bu festivalle birlikte Nisan
dönemindeki rezervasyonlarımız gayet iyiydi. 

��  Çeşme’deki en büyük handikap
sizce nedir?

Rüzgarın geçen yıl turizme verdiği zarar yüzde
30 civarında. Hatta ben bu sorun için bir rüzgar
projesi sunmuştum, Ulaştırma Bakanlığı ve yerel
yönetime. Uzun Ada, Eşek Adası ve Dalyan Burnu
arasındaki mesafeye küçük küçük rüzgar perdeleri
oluşturup, Çeşme’yi bir anlamda korumayı öner-
miştim. Ama bu proje çok ütopik bulundu.
Çeşme’nin sorunu rüzgar, kimse istemiyor. Onu

saklamak gibi bir düşüncemiz yok. O rüzgar
var ve bu durum, plajda denize girenlerin

moralini bozuyor. Eğer bu proje gerçek-
leşirse Ilıca Plajı Copacabana gibi olur.
İşte o zaman deniz mevsimi Mayıs’ta
başlar, Ekim’de biter. 

��  Ramazan ve seçimler
sezonu nasıl etkiler?

Kafanızda bazı soru işaretleri varsa,
tatil modundan uzaklaşıyorsunuz.

Bunun nedenlerinden biri de
seçim. Tabi biz isterdik

ki 15 Eylül’den sonra
olsun. Ağustos, bizim
için kötü bir tarih.
Bakanlığın, bu tari-
hi ötelemenin yol-
larına gitmesi
lazım. En azın-
dan okulların
açıldığı döneme

bunu denk getir-
mek gerekir. Bu

seçim Ağustos ayındaki dolulukları yüzde 30-40
etkiler. Ramazan da bir o kadar etkiliyor. Bu iki
durumu birleştirince iç turizmde bir dengesizlik
olacaktır. 

��  Peki sosyal medya yasakları turizmi
ne ölçüde etkiledi?

Bir defa artık sosyal medya dünyanın kültürü-
ne girmiş. Birçok insan işini gücünü Twitter’dan
takip ediyor. Bazı sosyal lezzetleri oradan alıyorlar.
Bir insan gittiği ülkede, alışkın olduğu, günde belki
de 30 kez baktığı Twitter’a erişemeyecekse, video-
lara, müziklere veya arkadaşlarının paylaşımlarını
Youtube’dan göremeyecekse, turist bu ülkeyi seç-
mez. Seçmesi de mümkün değil. Ben onların
yerinde olsam ben de seçmem. Çünkü alternatifim
çok fazla. İtalya, İspanya, Mısır bile var. Twitter ve
Youtube yasaklarında, Dünya Turizm Örgütü’nün
araştırmasına göre Türkiye’ye rezervasyon yüzde 2
geriledi. Bu çok ciddi bir değer. Yüzde 2 gerilemesi
demek 5-6 milyon dolara yakın bir kayıp demektir.
Bu da çok şık değil. Yasaklayanlar da belki bunun
böyle olacağını çok tahmin edemediler. Zaten iç
piyasa allak bullak oldu. Çocuklarımız bile kendi
aralarında sorguluyorlar, ‘böyle bir şey nasıl olur’
diye. Çünkü alışık değiller. Turizm özgür ülke arar.
Eğer kişi o ülkede özgür olacaksa orayı tercih eder.
Eğer özgür değilse, bir takım kısıtlamalarla yaşam
kalitesini düşürücü olumsuzluklar varsa, orada
turistin olması maalesef mümkün değil. 

��  Bir analiz şirketinin yaptığı çalışma-
nın raporuna göre, İzmir en yaşanabilir
şehirler listesine 6. sıradan girdi.

Bu araştırmayı kim yaptı bilmiyorum ama bana
çok inandırıcı gelmiyor. İzmir çok güzel bir şehir,
fiziği çok düzgün. Barcelona’nın falan önünde bir
şehir. Ama ne yazık ki yerel yönetimler, İzmir’i hak
ettiği yere getirmekte geri kalmışlar. Bu şehir daha
farklı olabilirdi. İzmir’in kemiği düzgün. 

Turizme ‘sosyal medya’ darbesi

� İlkbahar�sezonu�nasıl�geçiyor?�Otelinizin�doluluk�oranı�ne
durumda?

Bizim otelimiz şehir oteli. Şehir otelleri genelde kışın
daha hareketli olur. Yaz dönemi daha sakin geçer. Çünkü
şirket politikaları gereği herkes yazın tatil yaptığı için
genelde tatil bölgelerinde hareketlilik olur. Bizim yüzde
66-67 civarında bir doluluk oranımız var. Ama geçen
seneyi baz aldığımızda geçen seneki oranlarımız daha
yüksekti. 

� Peki�bu�düşüşün�nedenini�neye�bağlıyorsunuz?
İnsanların ekonomik durumundan kaynaklanıyor.

Euro'nun yükselmesi, Dolar'ın dalgalanmasıyla
insanlarda bir korku paronoyası başladı. İzmir'i baz
alırsak, burada yeni oteller açılmaya başladı, yatak
kapasitesi arttı ama İzmir ekonomik olarak ne
kadar büyüyor, iş gücü ne durumda buna bakmak
lazım. Ne yazık ki İzmir'in iş gücünde bir artış
yok. Bu yüzden potansiyel olarak aynıyız. 2011
senesinde 11-12 kongre almıştık. 2012'de bu
sayı 9-10'a düştü. 2014'e baktığımız zaman ise
elimizde ciddi anlamda bir kongre kalmadı.

� Neden?
Antalya ile uğraşıyoruz çünkü. Ki biz kon-

gre almak için elimizden gelen bütün kolaylı-
ğı sağlamamıza rağmen, civar otellerde
rakamlar ciddi anlamda yüksek. Biz yine de
kongre getiriyoruz, getirdiğimiz kongreler-
den mutluluk duyuyoruz, ama esas büyük
mutluluk bu kongrenin ikincisini, üçüncü-
sünü alabiliyorsanız işte o zaman başarı
oluyor. Biz şu anda 2. 3. kongreleri
almakta zorlanıyoruz. Antalya’daki 5 yıl-

dızlı otel sayısına bakarsak 90-100 tane var ve kapasiteleri çok
büyük. Böylelikle insanlar orada bir kongre aldıkları zaman tek
bir merkezde kongreyi gerçekleştirebiliyor. İzmir’de ise 1000
kişilik bir organizasyon aldığınız zaman ulaşımda zorluklar baş-
lıyor. Bunun üzerine fiyatlar da yüksek girdiği zaman işin için-
den çıkamıyorsun. Antalya’nın tercih edilmesinin bir diğer
sebebi ise her şey dahil konsepti. Biz Antalya’dan koparıp
almaya çalışıyoruz ancak bir süre sonra yine kaybediyoruz. 

� Rekabeti�artırmak�için�fiyatlar�biraz�aşağıya�çekilemez�mi?
İzmir’de marka şehir olmak çok önemli. Antalya, markalaş-

mış bir şehir. Bugün İzmirli turizmcilere sorduğunuzda
‘Antalya gibi olmak istemiyoruz’ diyorlar. Ben Kaya
Holding’de çalıştığım için görüyorum, Antalya’daki otellerimizi
de biliyorum. Biz zaten Antalya olamayız, Antalya muhteşem
bir yer. Cirolarıyla rakamlarıyla kopmuş. Keşke olabilsek.
Antalya şu anda turizmin beşiği. Orası 12 ay yaşıyor. Antalya’ya
gelen turistin yüzde 2’si İzmir’e gelmiyor.  

� Peki�fiyatları�kim�belirliyor?
İzmir’de genellikle birlik beraberlik yok. Her otel, fiyatları

kendi belirliyor. Mesela mermer fuarı döneminde açın bir otel
fiyatlarına bakın. Basmane bölgesinde konuşlanmış bir sürü
otel var. Tek yıldızlı bir otelin bile o dönemlerde ne
kadar patladığını göreceksiniz.
İnternet sayfaların-
da 2-3 yıldızlı
oteller 1800 lira
fiyat veriyor.
Burada çıkarcı
politikalar ortaya
çıkıyor. Bu,
İzmir’e atılmış
büyük bir kazık
bence. 

� İzmir�hak�ettiği
yerde�mi?

İzmir’de birlik
beraberliğe ihtiyacı-
mız var. İzmir’i düşün-
mek zorundayız. Bence
hak ettiğimiz yerde
değiliz. Hep beraber
mücadele edip çalışır-
sak, hak ettiği yere gel-
memesi içten bile değil.

İzmir’e kazık atılıyorİzmir’e kazık atılıyorİzmir’e kazık atılıyorİzmir’e kazık atılıyorİzmir’e kazık atılıyorİzmir’e kazık atılıyor

Daha iyi hizmet,
daha fazla para

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

İlkbaharın tadını yavaş
yavaş hissetmeye başla-
dığımız şu günlerde
İzmir yaz sezonuna ne
denli hazır?
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve Ramazan
ayı, turizmi ne ölçüde
etkileyecek? Dünyanın
içinde bulunduğu
durum, Türkiye’deki
atmosfer ve çok tartışı-
lan sosyal medya yasak-
ları, yabancı turistin bize
olan bakışını değiştirdi
mi? Tüm bu soruları,
İzmir’de turizm denince
akla ilk gelen üç isme
sorduk ve bakın nasıl
yanıtlar aldık.

Abdülaziz EDİZ / İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü

Yakup DEMİR / Ilıca Otel Genel Müdürü

Muzaffer TAĞIL / Kaya İzmir Termal & Convention Genel Müdürü

Yakup
Demir

Muzaffer
Tağıl
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Gamze
Kurt



İzmir
Emlak Komis-

yoncuları Odası Başkanı
Mesut Güleroğlu, emlak sektörün-

deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Ben Haber Gazetesi’nden Gökdeniz
Engin'in sorularını yanıtlayan
Güleroğlu, İzmir'in en değerli yaşam
alanlarının Bostanlı, Narlıdere, Sahil
evleri, Alsancak, Güzelyalı,
Karşıyaka Yalı bölgeleri olduğunu
ifade etti. Kentsel dönüşüm konu-
sunda bilgilendirici ifadeler kullanan
Güleroğlu, kentsel dönüşümün asıl
tarifini verdi. Şehirleşme ile ilgili
Japonya'dan örnekleri anlattı.
Emlak yasasının olmadığına dikkat
çeken Güleroğlu, “Öncelikle
‘Emlakçı kimdir?’in tanımı yapıl-
malı. Maalesef Türkiye'de parası
olan herkes her işi yapıyor.
Müteahhitliğin de mühendislik
gibi okulu olmalı” diyor.

Gezi olayları ve 17 Aralık
operasyonlarının yatırımcının
gözünü korkuttuğunu belirten
Başkan Güleroğlu, ''Maalesef

bu
dönemler-

de gayrimenkul sek-
törü dibe vurdu. Yatırımcı

önünü göremediği için alım yap-
maktan kaçındı'' diye konuştu.

Mortgage yasasının çıkması ile
birlikte ev fiyatlarının tavan yaptığı-
na dikkat çeken Güleroğlu,''2006-
2007-2008 ve 2009 yılları arz talebi
karşılayamadığı için fiyatların bir
anda şişmesine ve yükselmesine
sebebiyet verdi. Yani 40 liraya sattı-
ğımız evi 60 liraya 60 liraya sattığı-
mız evi 90 liraya 90 liraya sattığımız
evi 120 liraya satmaya başladık''
dedi.

2010-2012 durağan geçti
Güleroğlu, ''Önce biraz daha

geriye gidelim 2011-2012 nasıldı
onun bir fotoğrafını çekelim.
Biliyorsunuz 2005 yılında Mortgage
yasası çıktığında bütün herkes
Mortgage kredisi kullanarak ev
almaya başladı. 40 liraya sattığımız
evi 60 liraya 60 liraya sattığımız evi
90 liraya 90 liraya sattığımız evi 120
liraya satmaya başladık. Fakat 2010-
2011 ve 2012 yılları emlak sektörü
için durağan bir süreç içerisindeydi.
2013 yılında da gayrimenkul sektö-

rü, tam bir kargaşa içerisine girdi.
Çünkü 2012 yılında biliyorsunuz
KDV yüzde 1'den yüzde 8 ve yüzde
18'e çıkartıldı. Ve 2013 uygulama yılı
olacaktı. Hal böyle olunca da bu
kargaşa vardı'' dedi.

Gezi, sektörü etkiledi
Başkan Güleroğlu, ''Gezi olayları

bütün piyasayı tetikledi. Ve biz Gezi
olaylarından sonra gayrimenkul sek-
töründe ciddi bir durağanlık döne-
mine girdik. O yüzden 2013 yılı çok
hareketli bir yıl olmadı. Fiyatlar
konusunda çok büyük artışlar olma-
dı. Normal seyrinde devam etti.
Çünkü gayrimenkule talep yoktu
talep olmadığı içinde fiyatlar yüksel-
medi'' diye konuştu.

Emlak Komisyoncuları Odası
Başkanı Mesut Güleroğlu,''Bütün
Türkiye geneline bakacak olursak
en iyi iş kolu 2002-2004 yıllarına
kadar tekstil sektörü idi. 2005 yılın-
dan sonra otomatikman piyasalarda
lokomotif sektör gayrimenkul sektö-
rü oldu. Gayrimenkul sektörü deyip
geçmemek gerekiyor. Gayrimenkul
sektörü 220 ila 300 iş kolunu barın-
dıran bir sektör. Yani burada ciddi
anlamda bir işsizliği önleme gibi bir
durum var. Ekonominin hareket
etmesi gayrimenkul sektörüne bağlı.
İzmir, İstanbul ve Ankara'ya baka-
cak olursak şu anda revaçta bir il.
Neden? Çünkü bakir. Yatırım yapa-
cak alanları, kentsel dönüşüm alan-
ları çok. Biliyorsunuz bir elin parma-
ğını geçmeyen yüksek binaları var ve
Manhattan projesi vs. projelerle
İzmir yabancı yatırımcının da iştahı-
nı kabartıyor. Bu yönden İzmir şu
anda yatırım yapmaya, yatırımı da
bir an önce işletmeye, binaya dön-
dürmeye çok avantajlı illerden bir
tanesi'' dedi.

Limanlar yapılırsa...
Güleroğlu,''En çok rağbet gören

yerler Bostanlı, Narlıdere,
Sahilevleri, Alsancak, Göztepe,
Karşıyaka Yalı kısımları eskiden
insanlar deprem yönetmeliği olsun,
yeni bina olsun diyordu. Şimdi kent-
sel dönüşüm ve kentsel yenilemeler
ortaya çıktı. Şu anda İzmir'in her
yerine bir ilgi var ancak en çok
Bostanlı ilerliyor. İleride yapılacağı
söylenen o Bostanlı Yat Limanı vs.
var biliyorsunuz. Bostanlı'dan devam
ediyorsunuz Çiğli ve ondan sonra
Aliağa ve Çandarlı var oradaki lima-
nın olması da ciddi anlamda İzmir'e
bir harekete getirecektir diye düşü-
nüyorum'' diye konuştu.

Japonlar başlattı
Başkan Güleroğlu, ''Japonya'da

bir artı bir evler görmüştüm çok
şaşırmıştım. 1+1 evler merkezde
toplanmış bütün zenginlerden
Evka1 - Evka5 gibi büyük yerlerde
villalarda oturuyor. Nedenini sor-

muştum zaten çok büyük aile olma-
dıkları ve işlerine çabuk gidebilmek
için işçiler şehir merkezinde oturu-
yorlar. Zenginler de banliyölerde ve
villalarında oturuyor. Bu çok cazip
ve ilginç gelmişti. Birinci Japonya'da
toprak fiyatlarının çok yüksek olma-
sı. İkincisi insanlar çabuk işine gitsin
çünkü çekirdek aile olduğu için her-
kes işine gücüne koşturuyor.

Çok evde vakit geçiremiyor
insanlar. Bu yüzden merkezde bir
şey düşünülmüştü. Bizde de tam ter-
sine şehir merkezinde patronlar,
çalışanlarımız dışarılarda oturuyor.
Bu da iş durumunu aksatıyor. Fakat
son zamanlarda 1+1 ve 1+0'lar
özellikle rezidans kısımlarında olan
durumlarda gayrimenkul sektöründe
çok fazla bir artış yapılmaya başlan-
dı. Artık insanlar 3+1, 4+1 evlerden
ziyade daha küçük evlerde çekirdek
aileler ile barınıyor. Bu yüzden bu
1+1'ler rezidanslar şuanda İzmir'de
revaçta.'' ifadelerini kullandı.

2002 yılından sonraki
binalar tercih edilmeli

Mesut Güleroğlu,''Önce insanla-
rın kendi talepleri çok önemli.
Birincisi ben emlakçılarla alışveriş
yapmalarını öneriyorum. Özellikle
ikinci el alınacak gayrimenkullerde

deprem yönetmeliği tabii sorulmalı
ama bence deprem yönetmeliği sor-
gulaması zaten yasa ile belirlenmiş.
2002 yılından önce yapılan binaların
hepsi kentsel dönüşüme girdiği için
binaların her an yenilenme riski var.

O yüzden 2002 yılından sonraki
binaları tercih etmeleri, İzmir
Emlakçılar Odası’na kayıtlı emlakçı-
larla muhakkak çalışmaları, yapılan
çalışmalarda mutlaka bir sözleşme
imzalanmalı. 2002 yılından önceki
binalarda da deprem yönetmeliği
aramak çok mantıklı gelmiyor'' şek-
linde konuştu.
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İzmir’de emlak sektörü
hangi konumda?

İnsanlar ev alırken en
çok neye dikkat ediyor?
İzmir’in en değerli ilçesi
hangisi? TOKİ’nin ihale

şartnameleri sektöre ne
gibi yükümlülükler geti-
riyor? Tüm bu soruların

yanıtı haberimizde...
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Başkan Mesut
Güleroğlu,''Gayrimenkul
sektörünün ciddi sorunla-
rı var. Bugün cebinde
parası olan ben müteah-
hitim diyebiliyor.
Müteahhitliğin, mühen-
dislik gibi bir okulunun
olması bence çok mantık-
lı olur. Çünkü insanlar
bina yaparken neyi ne
şekilde yapacağını kendi
de hesaplamalı, bir
mühendis, bir mimar gibi
olmalı. İyi eğitimden geç-
meli, en kötü şartlarda iki
yıllık bu okulları bitirme-
si gerekiyor ama maale-
sef cebinde parası olan
herkes istediği her işi
yapabiliyor. Emlakçılık
yasasında çok ciddi deği-
şiklik olması gerekiyor.
5362 sayılı esnaf ve
sanatkârlar kanununa
bağlıyız fakat bu bize yet-
miyor'' dedi.

Yasa çıkmalı
okulumuz

olmalı

TOKİ
sektöre darbe

vurdu
Güleroğlu,''TOKİ, özel

müteahhitliği ortadan
kaldırıyor, gayrimenkul
sektörüne darbe vuru-
yor. İnsanlar oraya girip
kat karşılığı yer alacak,
arsa üretilmesi gerekir-
ken hazinenin yerlerine
TOKİ konutları yapılıyor
ve çok uygun rakama
insanlara veriliyor. Buna
karşı değiliz ama gayri-
menkul sektörünü ciddi
anlamda sekteye uğra-
tan bir durum. Bunun
daha dengeli yapılması,
daha mantıklı yapılma-
sından tarafım'' dedi.

Çeşme, sektörün parlayan yıldızı olacak

Yaz
aylarının yak-

laşması ile emlak sek-
töründe hareketliliğin yaşan-

masının beklendiği önemli yerler-
den biri de İzmir'in incisi Çeşme.
Ben HABER gazetesi olarak
Çeşme'deki emlak sektörünün
gelişimini sizler için araştırdık. Ve
Çeşme'de emlak sektörünün gel-
diği son noktayı Varhan Emlak'ın
sahibi Soner Varhan'a sorduk.

��  Çeşme’de bahar döneminde
emlak hareketliliği ne durumda?

İnsanlar yaz döneminin tatil
programı için satılık veya kiralık
mülk edinme arayışına girerler.
Nisan ve Haziran ayları arasında
da, zevklerine ve bütçelerine
uygun evleri satın alırlar veya
kiralarlar. Bu dönemlerde genelde
hazır ve yerleşmeye uygun evler-
de hareketlilik vardır. Yaz sonu ve
sonbaharda ise, genellikle inşaat
yapmayı planlayanlar ve müteah-
hit firmalar, arsa alımlarıyla sek-

töre
hareketlilik

kazandırır.
��  Emlak sektörünün

Çeşme’deki payı ne durumda?
Çeşme, son yıllarda emlak yatı-

rımcısına en çok kazandıran bölge.
Dolayısıyla farklı sektörlerde faali-
yet gösteren firmalar da dahil bir-
çok kişi, birikimlerini banka ve
finans kuruluşlarından ziyade,
Çeşme’de değerlendirmek isterler.  

��  Çeşme’de hangi insan profil-
leri gayrimenkul sahibi olmak isti-
yor?

Çeşme Belediye
Başkanımız Muhittin
Dalgıç’ın dediği gibi, büyük
Çeşme çatısı altında ‘9 Bölge,
9 Harika, 9 Marka’ tanımın-
dan yola çıkarak, her
bölgenin farklı insan
profili var. Ama
genelleme yaparsak,
iş yaşamının patron-
ları, CEO’ları ve pro-
fesyonelleri, son
zamanlarda artarak
devam eden spor,
sanat ve magazin
dünyası, hem dinlenme-

yi,
hem de

eğlenmeyi iste-
yen ve en önemlisi ise

tatillerini güven ve huzur içinde
geçirmeyi dileyenlerin tercihi
Çeşme olmaktadır.

��  Çeşme’deki hangi bölgeler
daha değerli?

Son yılların marka değeri
Alaçatı’dır. Dünyanın sayılı sörf
merkezlerinden biri olan
Alaçatı’da, Rum mimarisiyle res-
tore edilen taş evler ve aynı
mimari esas alınarak yeniden inşa
edilen taş evler ve butik oteller,
çarşısındaki restoran ve caferleriy-
le adından söz ettiren Alaçatı’da
metrekare birim fiyatları üzerin-

den gidersek, sırasıyla Alaçatı,
Ilıca, Ardıç ve Paşa Limanı
diyebiliriz. Bundan sonrası
için ise, Ovacık, Çiftlikköy,
Reis dere ve Şifne bölgeleri,
yıllık değer artış oranlarına

göre daha önde ola-
caktır diye düşünü-
yorum. Çünkü bu
bölgelerin planla-
nabilir arazileri çok
daha fazla ve geli-
şime açık bölgeler.
Çeşme tüm bölgele-

riyle önümüzdeki
yıllarda çok daha

değerlenecektir.''

Mesut
Güleroğlu

Soner
Varhan

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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İzmir’de emlak sektörü
hangi konumda?

İnsanlar ev alırken en
çok neye dikkat ediyor?
İzmir’in en değerli ilçesi
hangisi? TOKİ’nin ihale

şartnameleri sektöre ne
gibi yükümlülükler geti-
riyor? Tüm bu soruların

yanıtı haberimizde...  

Yatırımcının 
iştahını
kabartıyor
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Üsküdar Üniversitesi Kurucu
Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, "kişinin cep telefo-
nu ile çektiği kendi fotoğrafı" anla-
mına gelen "selfie" çılgınlığını
değerlendirirken, "Bir kişi günde
birkaç defa özel durumlarında sel-
fie çekerse bu hastalık olarak
kabul edilmez. Ancak bu kişi her
davranışını, her uygulamasını ya
da her gittiği yeri kayıt altına alırsa
bu durum benmerkezciliği teşvik
eden bir hale gelir. Bu da kişilik
zaafı haline dönüşür" dedi.

Tarhan, selfienin dünyada
spordan sanata, iş çevrelerinden
gündelik yaşama kadar birçok
alanda yaygınlaşmaya başladığını
söyledi. Bu davranışın psikiyatri
açısından da değerlendirilebilece-
ğini ifade eden Tarhan, "Kişinin
özel durumlar dışında, her davra-
nışı kayıt altına alarak selfie çek-
mesini narsistik bir doyum olarak

yorumlamak gerekir" diye konuş-
tu. Selfienin kişinin "kendisini kut-
sallaştırma, önemli ve özel görme"
duygularını beslediğini anlatan
Tarhan, şunları kaydetti:

"Bir müddet sonra selfie, kişide
yalnızlaştırıcı etki yapar. Böyle
durumlarda insanlarla ilişki kurma
biçimi haline gelebilir. Bu uygula-
ma bir müddet sonra kişiyi, insan-
ları onay ve takdir alma durumuna
getirebilir. Bu bir iletişim biçimi
haline getirilirse de o kişinin zaafı
haline dönüşür. Selfienin insanın
ilişkilerinde tek ilgi alanı halinde
kalması risklidir. Bir kişi günde
birkaç defa özel durumlarında sel-
fie çekerse bu hastalık kabul edil-
mez. Ancak bu kişi her davranışı-
nı, her uygulamasını ya da her git-
tiği yeri kayıt altına alırsa bu
durum benmerkezciliği teşvik eden
bir hale gelir. Bu da kişilik zaafı
haline dönüşür."

Erkeklerin çoğunun evlilik
fobisi yaşayarak partnerinden
uzaklaştığını biliyoruz. Tabi bu

konuda cinsiyetlere dair bir
genelleme yapmak doğru değil;
çünkü bağlanmaktan korkmayan
erkekler veya bağlanmaktan
korkan kadınlar da vardır. Ama
bu yazı sadece ‘evlenmekten
korkan erkekler’ üzerine; çünkü
bağlanma korkusu kadın ve
erkeğin farklılığından kaynaklanan
bir durum. Peki özellikle erkekler
neden evlilikten veya bağlanmak-
tan bu kadar korkarlar? İşte yanıtı:

Özgürlüklerinin sona ereceğini
düşünürler. Özel alanlarını kaybet-
mekten korkarlar. Sorumluluk
almak için henüz olgunlaş-
mamış ola-

bilirler. Eski tatsız tecrübeler
nedeniyle endişe yaşıyor olabilir-
ler.

Bütün mesele fethetme
duygusu

Hiçbir ilişki yarın bitecek veya
illa evlilikle sonuçlanacak diye
başlamaz. İlişkinin başında evlilik
lafını duyan erkekler genelde
kendilerini huzursuz hisseder. Bu
nedenle bir süre için evlilik
konusunu rafa kaldırmanız
gerekiyor. Henüz evlenmeyi
düşünmediğinizi, ileri bir zamanda
belki bu konuya sıcak bakacağınızı
hissettirmelisiniz. Genelde erkek-

ler ulaşılamayana ulaşmak için
çaba gösterirler. Birlikte
olduğunuz erkek evlilik merak-
lısı olmadığınızı hissettiği anda
rahatlayacaktır. Pek çok
erkek için bütün mesele
fethetme duygusudur.

Sevdiğiniz erkeği
ilginizle boğuyorsanız,
yemeğini, alışverişini
yapıyor, bir dediğini
iki etmiyorsanız belki
siz bunları "iyi niyetle"
yapıyor olsanız da,

farkında olmadan onu kaybediyor-
sunuz. Sevgilisi tarafından bu
kadar çok şımartılan erkekler evlil-
iğe sıcak bakmıyor ve kadınlar
"çok fazla üstüne düştüğü" için
sevdiği erkeği kaybediyorlar. Aşırı
ilgi gören erkekler, kendilerini
daha değerli görmeye başlıyor ve
ilişkiden sıkılıyorlar. Böyle bir
durumda kadınların biraz gizemli

ve vur-

dumduymaz olmaları gerekiyor.
Çünkü erkekler keşfetmeyi seviy-
or. Birlikte oldukları kadının
kendilerini olgunlaştırdığına
inanan erkekler, evliliğe daha
sıcak bakıyor.

Sevgilinizi boğmayın,
bunaltmayın!

Kendinize zaman ayırarak part-
nerinizle aranıza biraz mesafe
koyun. Eğer hayatınız onun
çevresinde dönmeye başladıysa,
ondan biraz ayrı kalmanızı
sağlayın. Ondan başka da bir hay-
atınız olduğunda partneriniz ken-
disini boğuluyor gibi hissetmeye-
cektir. İşleri biraz ağırdan
aldığınızda daha fazla iletişime
geçmiş olursunuz ki bir ilişkinin
anahtarı budur. Ve bu sayede
ilişkiniz devam ederken karşınıza
çıkan sorunları konuşma şansına
sahip olursunuz.

Öncelikle erkek
arkadaşınızın fikirlerini dinleyin
ve her zaman sizin haklı
olduğunuzu düşünmekten
kaçının. Bu döngü zamanla
onu aşağılayıcı ve kırıcı bir
hale gelebilir. Ona karşı sürekli

para-
noyak davran-

mayın. Gün içinde sürekli aran-
mak ve haberleşmek, sürekli ne
yaptığını sormak ve onu kontrol
altında tutmak zaman içinde
ilişkinize zarar verecektir.

Erkekler neden evlilik
fobisi yaşar?

Biz kadınlar bir ilişkiden sonra
hep erkekleri suçlarız. Oysa tek
aradığınız bir erkek arkadaş olur-
sa, önünüzdeki açık izleri görmez-
den gelebilir ve ilişkinin başlangıç-
ta verdiği hazza kendinizi bıraka-
bilirsiniz. Erkekler neden evlilik
fobisi yaşar? Sizler için bu yazıyı
hazırlarken takvime ilişti gözüm…
Ve bir de karşımdaki erkeğe…
Dile kolay bundan tam 29 yıl
önce 22 Nisan ‘da aynı yastığa
baş koyduğum insanla mutluluğu-
muzun sırrını keşfetmeye
çalışırken buldum düşüncelerimi.
Biz de evlilikten korkmuş muy-
duk? Özgürlüklerimizin kısıtlan-
masından, sorumlulukların art-
masından ürkmüş müydük?
ELBETTE ürkmüştük… 29 yıllık
evlilik süresinde pek çok kez yeni
evliymişiz gibi süren mutluluğu-
muzu neye borçlu olduğumuz
sorusuyla karşılaştık. NEYE Mİ?
Saygıya, her zaman değerli
olduğunu hissettirmeye, onu
olduğu gibi değiştirmeden kabul-
lenmeye, karşıt görüşlerde olurken
bile el ele kenetlenmeye…
Bulduğunuz eli bırakmamanız ve
kıymetini bilmeniz dileğiyle…

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr
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Bekarlık
sultanlık mı?

Selfie çılgınlığı
kişilik zaafı

haline dönüşebilir

Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu
Kanser Daire
Başkanı Doç.
Dr. Murat
Gültekin,
solaryumun
kanser yapıcı
etkilerinin
bilimsel olarak
kanıtlandığını belirt-
ti. Birçok ülkede bu konuda
düzenlemeler yapıldığını ve ted-
birler alındığını vurgulayan
Gültekin, bilimsel verilerin 18 yaş
altı solaryum kullanımının ilerle-
yen yıllarda melanom geliştirme
riskini yaklaşık yüzde 80 artıraca-
ğını ortaya koyduğunu söyledi.

Gültekin, bu çer-
çevede,

Belçika,
Avusturya,
Almanya,
İspanya,
Kanada

gibi birçok
ülkede 18 yaş

altındakilerin
solaryum kullanı-

mının yasaklandığına dik-
kati çekti. Avustralya'nın bazı
eyaletlerinde 2014'te tüm toplu-
ma yasak getirilmesinin planlan-
dığını anlatan Gültekin, Türki-
ye'de de 2009'dan bu yana solar-
yum konusunda farkındalık etkin-
likleri düzenlendiğini ifade etti.

Solaryuma girmeden
önce mutlaka okuyun
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23 Nisan, yakın dönem Türk tarihi açı-
sından özel günlerden bir tanesidir.
Hemen herkesin aklına ilk olarak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
gelir bu güne dair ama çok farklı bir
noktası daha vardır. 23 Nisan aynı
zamanda Moldova’da yaşayan Gagavuz
Türklerinin de özerkliğe kavuştukları
gündür!

Türk tarihi, dünyada incelenmesi
zor milli tarihlerin başlarında gel-
mektedir. Bunun en büyük nedenle-
rini kabaca nüfusun fazla olması,
aynı anda farklı coğrafyalarda farklı
devletlerin kurulmuş olması, alfabe
ve lehçe farklılıkları, yazılı arşiv
geleneğinin geç başlaması gibi fak-
törlerle sıralayabiliriz. Hal böyley-
ken bir de eksik verilen, ezbere
dayalı tarih derslerinin bilgi akta-
rımından çok uzak oluşu ne
yazık ki insanların milli tarihini
yalnızca Anadolu topraklarında
ve biraz da Asya’da aramasıyla
sonuçlanıyor. Hâlbuki bugün
“Giremiyoruz” dediğimiz
Avrupa’nın göbeğinde özerk
bir devletimiz, özerklik
yolunda!

UNUTULAN TÜRKLER

VAR OLMA SAVAŞI VERİYOR

Gagavuzların
Türklüğünden
böylesine bah-

sedip de kül-
türümüzün

belkemiği
olan türkü-
lerden dem
vurmamak

olur mu?
“İndim havuz

başına” adlı
eserin bile bir

Gagavuz manisin-
den geldiği gerçeğiyle

birlikte işte muhteşem bir
Gagavuz türküsü olan Mari

Kız;
Şu bağ çotın altında,

Mari kız,
Gül gül üzümcük,

Şu bağ çotın altında,
Mari kız,

Gül gül üzümcük
Üzüm mü toplayım,

Mari kız,
Sana mı bakayım?

Üzüm mü toplayım,
Mari kız,

Sana mı bakayım?
Seni da bana

vermesaydılar
Deli mi olayım?

Seni da bana
vermesaydılar

Deli mi olayım?
Komratımın alçak

yollarına
Köprü mü olayım?
Komratımın alçak

yollarına
Köprü mü olayım

Avrupa’daki Türkler ifadesinin ardın-

dan akıllara hep başta Almanya,

olmak üzere gurbetçiler geldi. Ancak

unutulan bir gerçek var ki aslında

Avrupa asırlar boyu Türk yurdu oldu!

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Gagavuzlar ve Sekellere göre
Avrupa’daki Türk varlığının belki de
en talihsizi Karaylardır. Hazar
İmparatorluğu’nun varisi olarak
adlandırılan ve Musevi olan bu Türk
topluluğu ne yazık ki tarih sahnesin-
den silinme tehlikesiyle karşı
karşıya. Hazarların yıkılışı-
nın ardından Kırım,
Ukrayna, Litvanya,
Polonya ve Türkiye
başta olmak üzere
toplam 2 bin civarın-
da Karay kaldı.14.
yüzyılda Büyük
Litvanya dükü
Vytautas tarafından
Kırım Tatarları ile bir-
likte kendisine muha-
fız olmaları için
Litvanya’ya götürülen
Karaylar bugün ülkede milli
azınlık durumunda. Aynı
zamanda 250 civarı nüfusla en kala-
balık oldukları ülke de burası. 1996
yılında Karaylar dillerinin kaybolma-
ması için bir de gramer kitabı hazır-
lamışlar. Aynı zamanda Polonya’da
yaşayan 100 kadar Karay’ın
“Avazımız” isimli dergisi de hâliha-
zırda basılmaya devam ediyor. Fatih
Sultan Mehmet döneminde bugünkü
Karaköy’e (kökü Karay Köy’dür) yer-
leştirilen Karaylar bugün Türkiye’de
50 kadar nüfuslarıyla Kenesa adı
verilen ibadethanelerinde artık
düğün dahi yapamıyorlar. Ancak tüm
bunlara rağmen inançları nedeniyle
uzun yıllar yalnızca kendi içlerinde
evlilik ilişkisi kuran Karaylar, var
olma savaşı veriyor.

Önemli tarihçiler tarafından
isminin Gök-Oğuz, Keykavus,
Kalavuz-Kılavuz gibi kelime-
lerden geldiği hala tartışılan
ancak yaygın kanının Gök
Oğuz olduğu bu küçük Türk
toplumunun bölgedeki geçmi-
şi 11. yüzyıla dayanıyor.
Balkanlar tarafından adeta
kucaklanan boylardan olan
Gagavuzlar, bölgede bugünkü

Moldova, Ukrayna, Yunanistan,
Bulgaristan gibi ülkelere yayılan bir
topluluk olarak görülüyor. Zaman
içinde özellikle savaşlar nedeniyle
Bulgaristan’da bulunanların önemli
kısmının da Moldova’ya göç etmesi
sonucunda bu ülkede ciddi bir azınlık
halini alırlar. Ortodoks Hristiyan
olmalarından dolayı Rusya tarafından
Slav, Yunanistan tarafından Helen
toplumu olarak adlandırılmak isten-
seler de dillerinden ve milletlerinden
asla ödün vermezler. Nihayetinde ilk
bağımsızlık denemesi 1906 yılında
bugünkü Gagavuzya’nın da başkenti
olan Komrat’ta gerçekleşir. Rusya’ya
karşı yapılan bu deneme 15 gün
sonra Rus ordusunun Komrat’a gir-
mesiyle son bulur. Aradan geçen yıl-
lardaysa yeniden milli kimlikleri için
mücadele veren Gagavuzlar, 80’lerde
ciddileştirdikleri çabalarının meyvesi-
ni alırlar. Gagavuzya, 23 Nisan

1994’te Avrupa’nın tam ortasında özerk bir
devlet halini alır.

Günümüze geldiğimizdeyse bugün yak-
laşık 200 bin nüfusa sahip olan Gagavuzya,
Türkiye Türkçesi ile en yakın lehçeyi oluştu-
rurken aynı zamanda Türkiye’den de özel-
likle kültürel anlamda ciddi destek almak-
tadır. Henüz 24 saat yayın yapma imkânına
erişemeyen devlet televizyonunun 12 saat-
lik yayını TRT tarafından yapılmakla birlik-
te yakın geçmişte siyasi olarak Alparslan
Türkeş ve akademik olarak Prof. Dr. Turan
Yazgan, bu küçük Türk yurduna ilişkin ciddi
çalışmalar yapmıştır.
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Tarihimizin en farklı topluluklarından biri
hiç şüphesiz ki Sekellerdir. Türkiye’de
Gagavuzya kadar dahi tanınmayan Sekeller,
kendilerini Atilla’nın ölümünden sonra Karpat
Dağları eteklerine çekilen Hun savaşçılarının
torunları olarak nitelendiriyor. Türk bayrağına
çok yakın bir bayrağa sahip olan ve yine dinen
Hristiyan olan Sekellerin nüfusları 700 bin civa-
rında olmakla birlikte Romanya ile ciddi bir
mücadele halinde olduklarını söylemek müm-
kün. Gerçekleştirdikleri etkinlikler ve yürüyüş-
lerle bağımsızlık arzusunu dile getiren Sekeller
için söylenebilecek en farklı şeylerden biri de
alfabeleri. Göktürkçe ile oldukça benzer özellik-
ler taşıyan milli bir alfabeye sahip olan topluluk,
kendilerini Macarlar ile de akraba saymakla bir-
likte Macarların bölgeye kendilerinden sonra
geldiği tezini savunuyor.

Mari
Kız



Türkiye milletçe yine bir 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı coşkusu yaşıyor. Farklı

ülkelerden gelen miniklerin dans göste-
rileri, ülkenin her şehrinde çocuklar için
yapılacak olan etkinliklerle birleşip bir
karnaval havasında geçmekte. Peki ya
ulusal egemenlik kısmı? İşte yazımızda
da unutulan bu kısmı işleyeceğiz.

Öncelikle 23 Nisan 1920 öncesi
ülkenin durumuna bakmakta yarar
var. Türklük, tarihinin en zor
dönemlerinden biriyle karşı karşı-
yadır. Yurt işgal edilmiş, son
Osmanlı Mebusan Meclisi dağı-
tılmış,
hainler
düşman-
la işbirliği
yapmış ve
imkanlarsa
oldukça güç-
leşmiş olarak
karşımıza çıkı-
yor. Ülkedeki
siyasi belirsizlik o
denli yüksektir ki
Meclis-i Mebusan
işgal güçlerince
kapatılmadan önce
Misak-ı Milli kararını
alır almasına ama
Mustafa Kemal’i başkan
seçtirecek irade ortaya
çıkamaz. Kaldı ki Meclis-i
Mebusan, meşrutiyetin ilan
edilişiyle birlikte başlattığı faali-
yetlerinde milli iradeyi bir türlü
yansıtamamanın sancıları içindedir.
İmparatorluğun farkı noktalarından
farklı etnik ve dinsel temelli mebus-
lar kendi milli çıkarlarını Devlet-i
Aliyye’nin çıkarlarından üstün tuttu-
ğu için gelinen süreçte yaşanan par-
çalanmalar halkın mebuslara olan
güvenini de ciddi olarak sarsmış ve

tüm
olum-

suzlukla-
ra rağmen,

köklerden gelen
bir anlayışla umudu padi-

şahta görür bir hal almıştır.

Meclis zor şartlarda açılır
Böyle bir atmosferde Meclis-i

Mebusan’ın işgal güçlerince kapatılması
ve Ankara’da yeni meclisin açılacak
olması bir yerde daha duru bir meclisin
ortaya çıkmasını da sağlar aslında. 23
Nisan 1920 günü dualarla açılan Meclis,
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
ifadesiyle, İstanbul’daki yönetimin artık
süresinin dolduğunu da ortaya koyar.

Meclis’in açılış konuşmasını yapan
Sinop Milletvekili Şerif Bey’in ilk sözleri
açılışın nedenlerini sıralar niteliktedir.
İşte o sözler;

“Huzzarı Kiram! İstanbul'un
muvakkat kaydiyle kuvayi ecne-
biye tarafından işgal olunduğu
ve bütün esasatiyle makamı
hilafet ve merkezi hükümetin
istiklali iptal edildiği malumu-
nuzdur. Bu vaziyete serfüru

etmek, milletimizin teklif olunan
ecnebi esaretini kabul etmesi

demekti. Ancak istiklali tam ile
yaşamak azmi katisinden olan mine-

lezel hür ve serazad milletimiz esaret
vaziyetini kemali şiddet ve katiyle

reddetmiş ve derhal vekillerini topla-
maya başlıyarak Meclis-i Alinizi vücu-

da getirmiştir.”
Şerif Bey’in açılışta kullandığı ve

padişahlık ile halifelik makamının kur-
tulmasını temenni ederek devam ettiği
sözler bu sözler yeni problemlerin de
habercisi niteliğindedir. Meclis,
Ankara’da olmasına ve savaş dönemin-
de olmasına rağmen iç sıkıntıların bit-
mediği bir atmosferdedir. Özellikle
Enver Paşa’nın yurda dönmesini isteyen
İttihatçılar ve hilafet yanlıları zaman
zaman Mustafa Kemal’in önüne çıkar ve
adeta fırsat kollarlar. Fakat devir
Mustafa Kemal, devir Türkiye
Cumhuriyeti’ne geçiş devridir artık!
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Ulu Önder Atatürk’ün
çocuklara armağan

ettiği 23 Nisan, her yıl
olduğu gibi bu yıl da
binlerce minik yüre-
ğin, vatan sevgisi ile

atmasını sağlıyor.
Tüm çocuklara ve
çocuk kalanlara

kutlu olsun!

Yeni devletin kurulmasıyla birlik-
te Ulu Önder Atatürk’ün en çok
öğüt verdiği 2 nesil gençler ve çocuk-
lar olur. Zira gençler ve çocuklar
ülkenin kurucu ideolojisini doğrudan
benimseyebilecek ve yeni ideolojiyle
büyüyecekleri için daha sağlıklı bir
ilerleme kaydedilebilecektir. Bu
nedenle vatan “Gençliğe Hitabe” ile
günün ve yarının gençlerine emanet
edilir. Günün gençleri tamamdır
tamam olmasına ama yarının gençle-
ri için de yapılacak yeni bir hamle
vardır. 1927 yılına dek Milli Bayram
olarak kutlanan 23 Nisan tarihi, o yıl-
ların çocuk esirgeme kurumunun da
işin içine girmesiyle Atatürk tarafın-
dan çocuklara armağan edilir. Ne de
olsa ulusal egemenliğin emaresi ve
daim kılacak temsilcisi çocuklardır.
23 Nisan 1927 yılında Atatürk, maka-
mında çocukları ağırlar ve o tarihte
henüz adı konmamış olan bu güzel
bayram günümüze dek gelir. Elbette
böyle bir durumun karşısında çocuk-
lar da Atatürk’e kayıtsız kalamazlar.
Bugün bile Ulu Önder için mektup-
lar ve şiirler yazan çocuklar, hiç gör-
medikleri atalarına şükranlarını ve
özlemlerini dile getirirler. İşte o
mektuplardan bazıları;

Ben de sana yardım etmek ister-
dim Seni çok seviyorum. Seni gör-
mek isterdim. Senin adını okula git-

meden öğrendim. Kurtuluş
Savaşı'nda ben de sana yardım etmek
isterdim. Eğer sen yurdumuzu kur-
tarmasaydın şu anda biz nasıl okur-
duk? Sen bize 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı
armağan ettin. böyle bir bayram hiç
bir ülkede yok. Onlar bizim ülkemize
geliyorlar. Her şey için sana çok
teşekkür ederiz.

ASRA ÖZKÖK / 1-C

Sayın Atam,
Öncelikle sen yerinde rahat uyu.

Sen bizi düşmanlardan kurtardığın
için arkadaşlarımla sana çok teşek-
kür ederiz. Sana geldik. Seninle
konuşmaya geldik. Ama sen öldün.
Senin yüzünü göremedik. Ama senin
bize bıraktığın vatanımızı koruyaca-
ğız ve sahip çıkacağız. Seninle guru
duyuyoruz.

GÜLESER ADANUR / 1-C

Elbette bu küçük yüreklerin mek-
tuplarını çoğaltabiliriz. Ancak sayı ne
olursa olsun değişmeyecek olan ger-
çek şu ki, Türk çocukları 1938’de
bedenen aramızdan ayrılan Büyük
Atatürk’ü hiç unutmayacak ve öz
dedesi gibi sevmeye devam edecektir.
Zira onlar cumhuriyetin çocuklarıdır.
O halde 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Çocuk Bayramı!

Sevgi ve merak
Belki de en içten mektuplar-

dan bir tanesi de bu satırlarda
gizli;

Hayatımda, hayalimdeki
tanımak istediğim büyük insa-
na; Ben şimdi okula giden
küçük bir çocuğum. Senin okula
gitmeden adını, resmini görm-
üştüm. Fakat okula gitmeye
başlayınca sana karşı içimde
hem sevgi, hem merak var.
Hem de senin yaptıklarını
öğrenmek istiyorum. Duydum
ki sen hayatını, gençliğini hem
vatanın hem milletin için yani
bizim için, çocukların yarınları
için çalışarak geçirmişsin.
Bunun için ben Nazlı olarak
sana çok teşekkür ediyorum.
Atatürk'üm ben seni her gün
okulda, sınıfta, öğretmenimin
anlattıklarında görüyorum.
Seni şimdi yattığın yer olan
Anıtkabir'de de gördüm. Sen
de inşallah beni göklerden
görürsün. Ben senin istediğin
gibi eğitimli, iyi bir meslek
yaparak milletime hizmet ede-
ceğim. Atatürk'üm satırlarıma
son verirken seni sevgi ile
selamlıyor, ellerinden öpüyo-
rum.

NAZLI ŞAHİNGÖZ / 1-C
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S
evgili okurlarım merhaba…
Artık çevrenin, doğanın ve
doğal beslenmenin önemi-

nin gitgide arttığı dönemlerdeyiz.
İşte bu son derece mutluluk veri-
ci. Bizler ülkemiz ve bölgemiz
olarak da bu konuda çok
şanslıyız. Akdeniz tipi sağlıklı
beslenme, Girit mutfağı, her
türlü ot, sebze ve yeşilliklerle iç
içe olmak dünyadaki ender
şanslardan biri. Kıymetini git
gide anlıyoruz.

2010’dan bu yana süre
gelen, her yıl çok güzel etkinlik-
lerle günlerce süren, baharın
geldiğini ve doğanın uyanışını
bize simgeleyen ALAÇATI OT
FESTİVALİ geçtiğimiz haftalarda
gerçekleşti. Alaçatılılar çok güzel
bir kararla doğalarının zenginliği-
ni, otlarının çeşitliliğini tanıtma
ve bu otlarla pişen en sağlıklı, en
leziz yemekleri sunmak ve
dünyaya tanıtmak için çabalıyor-
lar. Aslında hem doğal hem
sağlıklı yaşamak adına da ne
kadar güzel bir adım atıyorlar.
Bu yıl kaçırdıysanız gelecek yıl
siz de kendinize bir yenilik ve
güzellik yapıp mutlaka bu festi-
vali ziyaret edin.

Doğa ananın bize sunduğu,
önemli ölçüde iyileştirici,
tedavi edici özellikleri
olan yiyeceklerimiz
var. Bu yiyecekleri
uzun yıllardır tedavi
edici olarak ve sağlık

amaçlı kullanmak, dünya
üzerinde pek çok kültürün yak-
laşımları arasında var. Ben de
sonuna kadar buna inanan ve
destekleyenlerdenim.

Şimdi gelelim mutfağımızın
vazgeçilmezi, Ege’de ot
dediğimiz, tanrının bize
armağanı bu bitkilerimizden ve
bize faydalarından bahsetmeye.
Çeşitleri o kadar fazla ki… Ben
size en yaygın ve benim en
sevdiklerimden bahsedeceğim.

SSAARRMMAAŞŞIIKK::  En sevdiklerim-
den biri. En önemli özelliği
sindirim sistemini düzenlemeye
yardımcı olması. Tansiyon

hastalığını önleyici ve tansi-
yon dengeleyici özellikleri

var.

Karaciğerin de en iyi dostların-
dan biri. Ben en çok yumurtalı
yapılmış tarifini öneriyo-
rum.

AARRAAPPSSAAÇÇII::
Rezene olarak da
bilinen, tek yıl-
lık otsu bir
bitkidir.
Kimisi ana-
sonlu tadı
yüzünden
pek sevmez
ama safra
enzimlerini
arttıran safra
taşı oluşumunu
engelleyen gaz
ve idrar sök-
türücüdür. Düzenli
tuvalete çıkmaya
yardımcı olan ve bağırsak
parazitlerini önleyen çok değerli
özellikleri vardır. Benim en
sevdiğim yanı ise emziren anne-
ler için süt artırıcı olması.

EEBBEE  GGÜÜMMEECCİİ::  Yaprakları
sebze olarak kullanılan bu otu-
muz da yine doğanın
mucizelerinden. Ateş
düşürücüdür. Nezleye, gribe,
bronşite ve birçok akciğer
hastalığına iyi gelir. Ses kısıklığı,
boğaz enfeksiyonlarını tedavi
edici özellikleri vardır. Özellikle
immun sistemi güçlendirici ve
hastalıklara karsı koruyucu özel-
likleri itibariyle özellikle çocuk-

ların gelişme döneminde
mutlaka yemesi gereken
şifalı bir bitkimizdir.

IISSIIRRGGAANN::  Çok yıllık otsu
bir bitki olan ısırganın otu, kökü,

tohumu her biri ayrı ayrı
kıymetlidir. Özellikle

kanı temizleyici ve
kansere karşı

önleyici özelliği
doğanın bize
sunduğu bir
nimettir.
Mesane
hastalıkları ve
problemleri-
ne ayrıca
böbrek taşı

oluşumunu
engellemeye

yönelik faydaları
saymakla bitmez.

Egzamayı tedavi
edici, iltihapları giderici

özellikleri vardır.

RRAADDİİKKAA  ((HHİİNNDDİİBBAA))::  Bir yıllık
bu bitkinin salatalarını yapabilir,
haşlayarak yiyebilir, birçok
yemeğe ilave edebilirsiniz.
Romatizmal hastalıklarda ağrı
kesici ve atakların artmasını
önleyici özellikleri vardır.
Karaciğerin en iyi dostlarından
bu ot, şeker hastaları için de
şeker dengesini korumada çok
faydalı bir besindir. Ayrıca gut
hastalığında da çok yararlıdır.

TTUURRPP  OOTTUU:: İçinde yoğun bir
oranda C vitamini, kükürt ve
iyot vardır. Mikrop öldürücü
özellikleri vardır. Karaciğeri
güçlendirir, sarılığa iyi gelir.
Öksürüğü keser, akciğer ve
bronşları temizler. Uykuyu
düzenleyici özellikleri vardır.

ŞŞEEVVKKEETTİİBBOOSSTTAANN::  İştah
açıcıdır. Hastalık ve ameliyat
sonraları iyileşme döneminde
oldukça kıymetlidir. Hemoroiti
önler, mide bağırsak gazlarını
giderir.

Bu kadar değerli ve kıymetli
otları masalarınızdan eksik
etmeyin. Gelin hep beraber fast
food zincirlerinden kurtulup,
doğaya, zeytinyağlılara dönüp,
uzun ve sağlıklı bir hayat için
adımlar atalım.

OT DEYİP GEÇMEYİNOT DEYİP GEÇMEYİNOT DEYİP GEÇMEYİNOT DEYİP GEÇMEYİNOT DEYİP GEÇMEYİN

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

OT DEYİP GEÇMEYİN

Koç: Alışmaya
çalıştığınız tüm
gerçeklikler sizi
yeterince zorladı.
Hayatınızdan çık-

ması gereken her şey çıktı.
Şimdi tatil planları yapıp ken-
dinizi ödüllendirmenin zama-
nı.

Boğa:
Sabahları uyan-
mak için daha
erken uyuyun.
Evlilik ve boşan-

ma kararları için henüz çok
erken. Yeni iş yatırımında
ortağınızla yazılı belgelerle
iletişim kurun.

İkizler:'Aşkta
denenmişi dene-
mek için artık çok
geç. Yeni bir ilişki
enerjisine ihtiyacı-

nız var. Hayalperest eğilimle-
rinizi iş hayatınıza yönlendi-
rin. Aşk değil kariyer ve para
ayındasınız.

Yengeç: Aşk için
harika bir ay. İlişki
teklifi için uygun bir
enerjisi var bu ayın.
Ev almak isteyen

Yengeçler, banka kredileri-
nin faiz oranlarına dikkat
edin. Satın alırken pazarlık
yapın.

Aslan: Küçük
tatil planları aile
ve iş ile ilgili yor-
gunluğunuzu ala-
cak. Lütfen mal-

mülk satış işlemlerinde ben
en iyisini bilirim tavırlarınıza
çok itibar etmeyin. Aşıksanız
itiraf edin.

Başak:'Yeni bir
eğitim, kurs vb kari-
yeriniz için önemli.
Bütçe ayırın. Sizi
seven kişiye karşı

bu kadar sert olmak zorunda
değilsiniz. Empatik olun, ile-

tişim problemini çözün.
Terazi: Aşk

konusunda enerjiniz
yüksek. Flört ilişkiye
dönüşemeyebilir.
Üzülmeyin. Kariyer
ve iş ilişkilerinde mal-mülk
edinmeniz için geliştirmeniz
gereken yanınıza odaklanın.

Akrep:'Bitmek
üzereymiş gibi
duran aşk ilişki-
nizde bu kadar
içses ile konuşmak

yeter. Şimdi karşısına çıkıp
cevap almak zamanı. İş yerin-
de aşk hikayenizi anlatmazsa-
nız daha iyi.

Yay:'Yurt dışı
ile ilgili mesleki
kurslar ve dil
kursu için harika
bir enerji var. Aşk

itirafı için en uygun süreç.
Uykularınıza ve rüyalarınıza
dikkat edin. Onlar rehber
rüyalardır.

Oğlak:'Evlilik,
aşk, yeni ev vb
konularda enerji-
niz çok yüksek.
Bazı hırslarınızın

olumlu sonuçlarını alıyorsu-
nuz. Ailenize karşı daha
empatik olursanız destek top-
larsınız.

Kova:'İş haya-
tınız konusunda
aldığınız bazı
kararların pişman-
lık veren yanlarını

yeni iş gelişmeleri saracak.
Şehir dışından biriyle flört
gündemde. Hukuki işlerinizi
ertelemeyin.

Balık:'Ağız
çevresinde uçuğa
dikkat.
Rüyalarınız kar-
maşık gelebilir.

Bilinçaltı düzenlemeleridir,
rahatlayacaksınız. 

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

Timsah:'Oldukça
keyif alacağınız bir
süreçtesiniz. Yabancı
dil kursuna gitmeniz
artık zorunlu hale geli-

yor. Öfkelendiğiniz konuları aile
ile paylaşırsanız kolay çözülür.

Rüzgâr:'Aşk konu-
sunda iddialı görünü-
yorsunuz. Ve dikkat
edin karşı taraf agresif
olabilir. Kariyer ve iş
konularında daha da hızlı olursa-
nız yenilikleri hayatınıza daha
çabuk katarsınız.

Gece:
Birikimlerinizi dikkatli
harcayın. Banka kredi-
leri konusunda belge-
lendirmede dikkatli

olun. Mal-mülk alım satımında
şanslısınız. Derin uyku için spor
yaparak bedeninizi
yorun.

Tohum:'İlişkinize
henüz alışamadıysanız
bu sizin de yeterli çaba
sarf etmediğinizi göste-
rir. Sevdiğinizi aileniz ile tanıştır-
mak için harika süreç. Banka
hesabı açarak para biriktirin.

Yılan: Doğa ile baş
başa küçük tatiller size
iyi gelecek. Yalnızsanız
tatil aşkı bu süreçte
çok kolay.  Mal-mülk

satım işleminde biraz daha bekle-

yin. Aile içi iletişim rahatlıyor.
Ölüm:'Evlilik ve

boşanma gibi ani
kararlar almaya yat-
kınsınız. Bunun yerine
sevdiğinizle bir uzma-

na gitmek harika olur. İşleriniz
yavaşlayabilir. Endişelenmeyin,
dinlenme zamanı geldi.

Geyik: İş temponuz
artıyor. Boşanma süre-
cine girerseniz eşinizi
dikkatli dinleyin.
Yalnızsanız tatil aşkı
sizin için ideal. Yeni bir iş kurma
peşinde hayalleriniz sonuç verir.

Tavşan: Enerjiniz
oldukça yüksek.
Kararsızlığınız dikkat
çekiyor. Sakin olun ve
aşk yerine kariyere

enerjinizi harcayın. Asıl yükseliş
bu ay orada olacak. Sağlığınıza
dikkat edin.

Su:'İş performansı-
nız yüksek. Aşk size çok
yakın. Sert görünen
yanları biraz törpüleyin-
ce karşı taraf ile flört
kaçınılmaz olur. Paranızı ölçülü
kullanın. Uyku saatinizi arttırın.

Köpek: İş ve sosyal
çevrenizde yıldız gibi
parlıyorsunuz. İş geliş-
tirme ve projelendir-
me ile ilgili mevki

değişikliği olabilir. Evlilik teklifle-
rine açık bir aydayız. Siz de etki-
leneceksiniz.

Maymun:
Arkadaşlarla yapılacak
küçük bir hafta sonu
tatili tüm iş stresini alır
götürür. Kilo problemi-
niz için ormanlık alanlarda koşu
ve tempolu yürüyüşe başlasanız
iyi olur. Aşk rutin.

Yol:'Yeni insanlar-
la tanışmak çok zevkli
olacak. Yeni bir iş ara-
yan yol insanları sonuç
alacaksınız. Yeni bir

ev veya şehre taşınmak gündem-
de. Oldukça keyifli bir hayat baş-
lıyor.

Kamış:'Evlilik, yeni
ev, flört konularında
çok şanslı bir ay. Yaşam
standardınız değişiyor
ve yükseliyor. Küçük
gerginlikler, ani parlamalar geçi-
cidir. Olgunlaşıyorsunuz. Aşkta
şanslısınız.

Jaguar:'Yeni bir iş
için siyaset ve sosyal
çevreden birileriyle
yapacağınız görüşme-
lerden destek alacaksı-

nız. Bu sizi hayalinizdeki işe yak-
laştıracak. Yoga, meditasyon
kursu harika olur.

Kartal: Eski ilişkinizle yeni-

den bir aradasınız.
Eski hataları yapma-
yın. Eski alışkanlıklar-
dan vazgeçmenin yolu
geleceğinize ve şu ana

odaklanmaktır. Meditasyon hari-
ka olur.

Baykuş:'Bir süreden
beri geçmişte aldığınız
bir kararın yanlış oldu-
ğunu kavradınız. Aşk
teklifi ve aşk itirafı için
harika bir ay. Pişmanlığa gerek
yok. Kabuğunuzu kırın.

Toprak:'İş arama-
larınız ve ev değişikli-
ği sonuç verecek.
Yaşam enerjiniz çok
yüksek. Sabah uyanır

uyanmaz yürüyüş yapmak kolay
kilo vermenizi sağlar.
Kaprislerinizi çöpe atın.

Fırtına:'Sağlık prob-
lemleriniz çözülüyor.
Psikolojik anlamda
dönüşüm daha rahat
geçecek. Sürpriz evlen-
me teklifi alabilirsiniz.
İnsanların size olan güvenini
artırmanın yolunu bulun.

Işık:'Kurs ve eğitim
alanları kapınızda.
Ailenizle küçük tatiller
ilişkinizi tazeleyecek.
Alışamadığınız insan,

mekan ile ilgili değişikliklere artık
adapte olma zamanı. Aşk rutin.

Maya Burcunuzun aylık yorumu:Alis’in Kehanetleri
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Hayriye: Dinlendiren ve sakinleştiren
her enerji ona güven verir ve o kişilerle,
kurumalarla iş yaparken daha rahattır.
Stresli iş ortamı onu gerer. Daima sada-
kat bekler. Geçmişte yaşadığı olumsuz-
lukları kolay unutamaz. Kararsızlık ve
kırılganlık onun motivasyonunu kıran
şeylerdir. Hayriye mutlu olmak için
düzenli meditasyon yapmalıdır.

Neslihan:  Dişi enerjisi oldukça yük-
sektir. Yüksek mevkili kişilerle arkadaş-
lık ve evlilik daima ilgisini çeker.
Kimsenin kolay ilgilenmediği alanlara
yönelir. Para enerjisini yakınında tut-
mak ile ilgili kaygılıdır. Stres ve öfke
kontrolünde mutlaka sanat ile ilgili

uğraşılar bulmalıdır. Sanat icraatı ile
topraklanır. Ayakları yere sağlam bas-
mak ister.

Gürbüz: Duygularını her zaman iste-
diği gibi ifade edemez. Kendi içinde
yaşar. Dışarıdakilerin anladığını düşüne-
rek ayrıntılı bilgi vermez. Yanılgısı bura-
dadır. Anlaşılmadığını düşünüp öfkele-
nir. Yanlış anlaşılmaya müsait bir inceli-
ği vardır. Oldukça hırslı ve başarmaya
odaklanmıştır. Bu ismi taşıyanlar eğer
yoksa ikinci bir isim almalıdır.

Halide: Dinlendiren ve sakinleştiren
her enerji ona güven verir. Ve o kişiler-
le, kurumlarla iş yaparken daha rahattır.
Topraklanma ve dinlenme yolu mutlaka

sanattır. Sanat kursları onun için uygun-
dur. Oldukça güvenilirdir. Endişeleri
alan, kendini ailesine adayan, başkaları
adına yaşama eğilimi yüksek olan
büyük bir sırdaştır. Bencil değildir.
Paylaşmak onu rahatlatır.

Kürşat: Kariyer yükselişinde sürtüş-
melere açıktır. Özellikle ilerlerken karar-
sızlıklarını büyük eylemlerle giderebilir.
Onun ile bir şeyleri telafi etmek güç
ister. Duygu ve düşüncelerini ifade
ederken iş hayatında sıkıntılar yaşayabi-
lir. Büyük işler peşinde koşar ve stres
biriktirir. Bunun ile baş etmenin yolu
yazmak olabilir. Duygu ve düşüncelerini
yazıya dökünce çok rahatlar. 



Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye tari-
hinde bir ilk olacak. Halkın seçeceği ilk
cumhurbaşkanı kim olacak bilinmez ama
kulislerde geçen Meral Akşener, Emine
Ülker Tarhan, Ümit Boyner gibi isimler,
ülkenin bir kadın cumhurbaşkanına hazır
olması gerektiğini gösteriyor. Hal böyle
olunca da Ben HABER’in Nisan sayısına
geçtiğimiz yıl bu vakitlerde hayatını kaybe-
den Demir Leydi Margaret Thatcher’ı
konu edinmenin tam vakti olacağı kanısı-
na vardık.

Kadın siyasetçi ekolünün en önemli
sembollerinden olan Thatcher 11 yıllık
başbakanlık ve 4 yıllık bakanlık dönemle-
riyle yalnızca İngiltere değil, ülkesinin
gücü oranında dünya siyasetine de yön
vermeyi başaran bir isim olur. 1925 yılın-
daki doğumunun ardından babasının bak-
kal dükkanı ve vaazları arasında geçen
çocukluğu aslında hem onun hem de
İngiltere’nin geleceğinin ilk adımlarıdır.
Öğrenim hayatında muhafazakar ve libe-
ral çizgisiyle üniversite döneminde öğrenci
liderliği yaparak aslında siyasete de ilk
adımlarını atmıştır “Demir Leydi”. Artık
vakit yükselme vaktidir!

Yükseliş başlar!
Thatcher Muhafazakar Parti üyesi olur

ve siyasette basamakları hızla yükselmeye
başlar. Görevler yeni adaylıkları, yeni
adaylıklar peşi sıra yükselmeyi getirir.

Kişisel hayatın-
da zengin bir
işadamı ile
evlenmesi bile
onun siyasi kari-
yerinde çıtayı
yükselten etmen-
lerden biri olarak
ortaya çıkar.
Nihayetinde
Thatcher bakanlığa
kadar yükselir ancak
ilk denemesi beklediği
sonuçları vermez. Ülke
için ortaya koydu iktisadi
formüller halkın tepkisini
çekecek ve Thatcher “Süt hır-
sızı” lakabıyla dahi anılacaktır.
Ancak akabinde yapılan
seçimde partisinin seçimi
kaybetmesi onun siyasi kari-
yerinin bitişi değil, tam tersi
yeniden başlangıcı olur.

1976 yılında parti içi
iktidarı ele geçiren ve
Muhafazakar Parti’ye
genel başkan olan
Thatcher bu dönemde
yapacağı konuşmala-
rıyla ebedi unvanını
bir Rus gazetesinden
alacak ve Demir
Leydi olmasının adı
konulacaktır!

Milliyetçi söy-

lemleri, 2.
Dünya
Savaşı son-
rası iyice
kabuğuna
çekilmiş,
ABD-Rus
savaşının
gölgesinde
kalmış
İngiltere’de
büyük destek
görür. 1976’da
henüz daha
muhalefetin
yeni lideriyken
1979’da ise baş-
bakan olur!
Göreve gelmesi-

nin ardından hem
dış siyaset, hem de

ekonomi politikala-
rında öyle hamleler

yapar ki destekçilerinin
sayısı gün geçtikçe artar.

Bugün Türkiye’nin kullan-
dığı koruculuk sisteminin

bir benzerini adeta rol model
görüntüsüyle Kuzey İrlanda’da

oynar ve bölgede İngiliz askerle-
rinin can kaybını önleyerek top-

lumdaki popülaritesini arttırır.
Siyasi sert söylemlerin etkisiyle

adeta yalancı bir bahar yaşayan
İngiliz ekonomisi özellikle yüksek
vergiler ve tarihi işsizlik rakamla-
rıyla bir anda tepetaklak olur.

Thatcher ise kendinden emin bir şekilde
politikalarını savunmaktadır. Ülkede artan
tepkiler, iktidarı sallayacak bir güce ulaş-
ma çabasındayken Leydi için harika bir
kurtuluş vardır; Falkland Savaşı!

Çöküş;
Demir Leydi savaş sonrası girdiği ilk

seçimden zaferle ayrılır. Gözünü adeta
bürüyen zafer onu bazı hatalar yapmaya,
ekonomide arka arkaya açıklar vermeye
zorlar. Ekonomik ve toplumsal problem-
ler, savaşın geride kalmasıyla birlikte iyi-
den iyiye hükümeti yıpratırken, Thatcher
ise tavizsiz politikalarını sürdürürken dar-
beyi hiç beklemediği noktadan, kendi par-
tisinden yiyecektir!

Küresel gelişmeler ve ekonomik prob-
lemler, Thatcher’a hem parti liderliğini,
hem de iktidarı kaybettirir. Demir Leydi
artık kaybetmiştir. Başbakanlık sonrasında
dahi perde arkasından siyasete yön verme-
yi sürdüren Thatcher 8 Nisan 2013’te
ölmeden önce verdiği son röportajında,
liberalleşmenin getirdiği son boyutu da
işte bu sözlerle dile getirecektir;

“Çoğu kişinin bir sorunla karşılaştığın-
da hükümetin bunu çözmesi gerektiğini
düşündüğü bir devirdeyiz. "Bir sorunum
var, yardım almalıyım." veya "Evsizim,
hükümet bana ev versin." diyerek kişisel
sorunlarını topluma mâl ediyorlar. Biliyor
musunuz toplum diye bir şey yoktur aslın-
da. Erkek ve kadın bireyler ve aileler var-
dır. Hiçbir hükümet bireyler olmadan bir
şey yapamaz. Bu sebepten insanlar önce
kendi başlarının çaresine bakmalıdır.”
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Hepimizin aklından zaman zaman
geçen sorular vardır: Acaba kişisel geç-
mişimiz sadece bilinçli zihnimizle hatır-
layabildiğimiz şeylerden ibaret midir?
Yoksa bilinçaltında taşıdığımız ama nor-
mal bilinç halinde hatırlayamadığımız
anılara da sahip olabilir miyiz?

Daha net bir biçimde soracak olur-
sak dünyanın çok farklı yerlerinde
yaşamış çeşitli insan topluluklarının
inandığı gibi geçmişte yaşamış olabilir
miyiz? Yani “tekrar doğuş” diye bir
şey var mıdır? Bu soru bana göre bir
“evet - hayır” sorusu değil. Çünkü bu
konuyu çok farklı açılardan ele almak
mümkün.

Günümüzde giderek yaygınlaşan bir
terapi yöntemi var. Bu yöntemin adı
“regresyon terapisi”. Regresyon, “bir
problemi çözmek için o problemi oluş-
turan esas sebepleri bulmak amacıyla
geçmişe dönmek” anlamına geliyor.
Özellikle 1970’lerden sonra yaygınlaşan
ve gelişen “regresyon” çalışmaları
henüz tartışmalı görülse de bu yöntem-
le problemlerine çözüm bulan, hatta
normal yöntemlerle çözülemeyen bazı
sorunları iyileşen çok sayıda insan var.

Hepimiz şu anda hatırlayamadığımız
hatta hatırlamak istemeyeceğimiz çeşit-
li anılara sahibiz. Bu anıların bir kısmına
bilinçli olarak erişebilsek de büyük
kısmı “bilinçdışı”nın derinliklerinde
saklı. Ama artık şunu biliyoruz ki,
“bilinçdışı” hiçbir şeyi unutmuyor ve
tam olarak farkında olmadığımız şeyleri
bile kaydediyor. Şu an bildiğiniz ama
hatırlamadığınız çok fazla şey var.
Soruluncaya kadar sanki her şeyi unut-
muş gibisiniz. Ama sorulduğu anda
bilinçdışı cevabı ortaya çıkaracaktır.

Fakat öyle bazı anılar var ki, bunlar
bilinçdışının daha derinlerindedir ve
onlara normal bilinç halinde ulaşamaz-
sınız. Hafif bir trans hali, normal bilinç
halinde ulaşılamayan bazı anılara ulaşı-
labilmesini sağlar ve bu durumda anla-
rız ki, bilinçdışı hiçbir şeyi unutmaz,
sadece onu bilinçli zihinden gizler. Ama
hatırlamasak bile bilinçdışında varlığını
sürdüren bu anılar bizi etkilemeye

devam
eder. Bu
anılar,
çeşitli durum-
larda kendimizi
tehdit altında hissetme-
mize sebep olabilir, strese
ve korkuya yol açabilir, bizi
güvensiz bir hale getirebilir, içimizde
sebebini bilmediğimiz duygulara
sebep olabilir vs… Bilinçli olarak karşı
koyamadığımız her ne varsa ardında
mutlaka olumlu bir niyet vardır. Ama
örneğin, hiçbir tehlike yokken hissedi-
len korku, endişe gibi duygular kişinin
hayatını sınırlandırır ve gereksiz acılara
yol açar.

İşte bu noktada regresyon terapisi
oldukça hızlı çözümlere ulaşmamızı sağ-
layabilir. Örneğin belli bir durumda
endişe ya da stres hisseden ve bunun
sonucunda çaresizlik hissini deneyimle-
yen birini düşünelim. Böyle bir duygu
üzerinde çalışıldığında kişi bu durumla

bağlantılı bazı senaryola-
rın içine girebilir. Bu tip
durumlarda ortaya çıkan
öyküler genellikle kişinin
seans öncesi yakındığı
problemle çok anlamlı
bağlantılar içerir.

Bu tarzda çalışmalar
yapan terapistlerin sayısı
gün geçtikçe artmaktadır
ve bu alanda tüm dünya-
dan uygulayıcıları bir
araya getiren önemli bir
kurum da vardır: “Dünya
Regresyon Terapistleri
Birliği” (Earth
Association for

Regression Therapy
www.earth-asso-

ciation.org)
Şimdi şu

soruyu
sorma-

mız

gere-
kiyor:

Regres-
yon uygula-

malarında
ortaya çıkan ve

problemlerin çözül-
mesini sağlayan bu “anı-

lar” nereden geliyor?
Bunlar gerçek anlamda “geçmiş

yaşamlar” mıdır? Yoksa kolektif
bilinç alanından gelen ve geçmişte

yaşanmış çeşitli anıların yüzeye çıkması
mıdır? Ya da kişinin bilinçdışının uydur-
duğu fanteziler midir?

Bunların tümü olasılık dahilindedir.
Ancak burada somut gerçek, bu yön-
temle genellikle başka biçimde çözül-
mesi mümkün olmayan sorunlar çözül-
mekte ve iyileşmektedir. Ve bu alanda
meydana gelen tecrübe birikimi bize
kesin olarak şunu söylemektedir:
“Geçmişte birilerinin yaşadığı hayatlar
bizleri etkiliyor.”

Konu hakkındaki anlayışımızı derin-
leştirebilecek başka bir olgu da “kendi-

liğinden hatırlama” olaylarıdır.
Ülkemizde özellikle Adana, Mersin ve
Antakya bölgesinde yoğunlaşan bu tür-
den vakalar dünyanın hemen her yerin-
de görülmektedir. Bu tip bir vakada
çocuk 2 - 3 yaşına gelip düzgün cümle-
ler kurmaya başladığı zaman geçmiş
yaşamıyla ilgili şeyler anlatmaya başlar.
Daha önceki kimliği, ailesi ve yaşadığı
yer hakkında detaylı bilgiler verir.
Bunların araştırılması mümkün olduğu
durumlarda bu bilgilerin doğrulandığı
yüzlerce vaka vardır. Bu konuda önemli
araştırmalar yapmış olan Dr. Ian
Stevenson ülkemizde de araştırmalar
yapmış ve topladığı vakaları kitaplar
halinde yayınlamıştır.

Bu tip vakaların bazılarında geçmiş
yaşamını ve nasıl öldüğünü hatırlayan
kişilerin şimdiki bedenlerinde geçmiş
yaşamlarındaki ölüm şekliyle bağlantılı
bazı “doğum izleri” de görülmektedir.
Örneğin kurşunlanarak öldürüldüğünü
hatırlayan bir kişide, aynı yerde kurşun
izleri bulunmaktadır.

Yine açıklanması güç başka bir
durum da herhangi bir konuda olağan-
üstü yetenek sergileyen çocukların
durumudur. Çok küçük bir yaşta, bazen
hiçbir eğitim söz konusu olmadan her-
hangi bir alanda üstün yetenekler sergi-
leyen pek çok örnek var. Günümüzde
bu tip çocuklara rastlamak daha olası.
Bu konu genetik vs. gibi etkenlerle açık-
lanmaya çalışılsa da bence iş o kadar
basit değil. 13 yaşına geldiğinde 8 dili
hatasız biçimde konuşan bir çocuğun
bunu genetik yolla getirmiş olma ihti-
malini kabul etmek biraz zorlama olmaz
mı? Herkes kendi çevresinde bir bebe-
ğin doğup büyümesini gözlemlemiştir.
Bebeklerin kendilerine has kimlikleri
vardır. Eğitim sadece bu temel kimliğin
üzerine bir şeyler inşa eder. Ama çocu-
ğun yetenekleri, orijinal duruşu hep var
olmaya devam eder.

Bütün bu fenomenleri bir araya
getirdiğimizde, geçmişimizin çok derin-
lere uzandığını söyleyebiliriz.
Bedenimizdeki elementler yıldızların
kalbinde doğmuş ve milyarlarca yıllık
evrimin sonucunda canlı bir organizma
içerisindeki yerini almıştır. Diğer taraf-
tan psişemiz yani içsel varlığımız, insan-
lığın dünya üstündeki milyonlarca yıllık
geçmişini, atalara ait ırksal geçmişi ve
büyük ihtimalle kendi geçmiş yaşamla-
rının anılarını içinde barındırır. Ve tüm
bu anılar zaman zaman iç varlığımızın
derinliklerinden göz kırparcasına kendi-
lerini gösterir ve bize gerçek kimliğimi-
ze ait esintiler getirirler.

Ve en sonunda geriye tek şey kalır;
hislerin, duyguların, düşüncelerin ve
bedenin ardında sürekli varolan ve her
şeyi sessizce izleyen farkındalık: bilinç…

Geçmişimiz
nereye kadar

uzanıyor?

M. REŞAT GÜNER

resat@resatguner.com
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Siyasetten
bir ‘Demir

Leydi’ geçti
Dünya tarihini şekillendiren kadın
sayısı perdenin arkasında çok olsa

da göz önünde az sayıdadır.
Margaret Thatcher da yakın tarihin
en önemli kadın figürlerinden biri

olarak gözüküyor.

Falkland, Arjantin’in yanı başında
bulunan ve Güney Amerika ülkesinin
hak iddia ettiği adalar topluluğunu
oluşturur. Arjantin, İngiltere’deki
siyasi ve ekonomik problemleri iyi
tahlil ederek adalara asker çıkarır.
Böylelikle 2 Nisan günü Falkland
Savaşı başlar. Arjantin’in unuttuğu
bir şey vardır; Karşısındaki
İngiltere’dir! İngiltere başta ABD, BM
ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ciddi
bir siyasi destek görür. Adada yaşa-

yan İngilizlerin haklarının korunması
gerektiği teziyle bölgeye asker gön-
deren İngilizler Arjantin’in savaşın
başındaki saldırıları sonrası çabuk
toparlanırlar. Uluslar arası arenada
hem siyasi hem de lojistik olarak
sıkıntı yaşayan Arjantin, İngiltere kar-
şısında verdiği kayıpların fazlalığıyla
savaştan çekilir, adalarda bulunan
birlikler teslim olur. Bu savaş
Thatcher’ın adeta zirve yapmasına
yol açar.

Savaşla kurtuldu

HABER MERKEZİ

Siyasetten
bir ‘Demir

Leydi’ geçti
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Kruvaziyer turizmi Türkiye’de
yeni yeni parlayan ve her
geçen gün oldukça ilgi

çeken bir sistem olarak karşımıza
çıkıyor. Dünya çapındaki en
büyük gemicilik firmalarından biri
olan MSC de bu durumu görmüş
olacak ki Türk halkının yeni
eğlencesi için kolları sıvamışa ben-
ziyor. Türkiye’nin öncü denizcilik
şirketi olan Arkas ile ortak faali-
yet gösteren MSC bu dönem dev
bir atılım içinde. Gerek yapılan
yenilikler, gerekse de ülkemize
gelen gemiler, bu alakanın emare-
leri olarak kendini rahatlıkla gös-
teriyor.

Gemide neler var?
Geçtiğimiz haftalarda İzmir’e ilk kez

gelen ve Avrupa’nın en büyük kruvaziyer
gemisi olan MSC Preziosa muhteşem keli-
mesiyle tarif edilebilecek bir gemi. Teknik
özelliklerinin yanı sıra Preziosa’yı özel
kılan bir özellik ise isim annesinin kimliği.
Sanat camiası içinde yıllar yılı güzelliği,
zarafeti ve farklı havasıyla Sophia Loren
bu geminin isim annesi. İsminin Türkçesi,
“Değerli” olan dev gemi, içine girdiğiniz
andan itibaren çok farklı bir dünya vaadin-
de bulunuyor. Özellikle MSC’nin lüksü ve
ihtişamı simgeleyen Fantasy sınıfından
olan gemide yok yok demek mümkün.

Çeşit çeşit restoranları, eğlence alanlar,
çocuk oyun alanları, kumarhanesi, dev
tiyatrosu (İzmir’de böyle bir salon ne yazık
ki yok), havuzları, masaj salonları, spor
salonları barları, mağazaları ve her biri bir-
birinden muhteşem odalarıyla insanın için-
den çıkmak istemeyeceği bir konsept yara-
tılmış.Yukarıda saydığım özelliklerin her
biri aslında açıldığı zaman çok söze ihtiyaç
gerektiren ve mutlaka yaşandığı zaman
hissedilebilen nitelikler taşıyor. Vertigo
adlı su üstündeki en büyük kaydırağı da
unutmamak gerekir ancak bir nokta var ki
o nokta hepimizin yüreğine değiyor.
Kruvaziyer gemilerinde birçoğumuzun
başına adeta bela olan dil problemi bu
gemide kaldırılmış. Artık yemek yerken
istediklerimizle masamıza gelenlerin fark-

lılığı, turlara katıldığımızda
duyduklarımızdan değil de
yalnızca gördüklerimizden
faydalanabilme dönemi bu
gemiyle birlikte tarihe
gömülmüş. Türk yolcular
için Türkçe bilen tur reh-
berleri, Türkçe mönüler,
resepsiyon hizmetleri gibi
faktörler devreye sokulmuş.
Bununla da yetinmeyen ve
Türk pazarında iyice büyü-
meyi hedefleyen firma,
mönülerine her öğün için
Türk yemekleri eklemiş ve
bir de artık içinde oryantal
şovu da barındıran Türk

geceleri düzenleniyor. Yetmedi mi? O
zaman Preziosa’da tavlanızı oynarken
Türk kahvenizi içebilir ve bir yandan da
sevdiğiniz dizi ya da programlarınızı yine
Türk TV’lerinden izleyebilirsiniz. Hal
böyle olunca da Türk müşterilerin ilgisinin
özellikle başta İzmir olmak üzere yoğun
olduğunu söylemek mümkün. İzmir’den
haftada ortalama 30 odanın tutulduğu
gemide 100 odanın da İstanbul’dan tutul-
duğunu ancak yeni özelliklerle bu sayının
katlanacağı bilgisi veriliyor.

Peki Preziosa nereye gidiyor?
En kaba tabiriyle Preziosa Adriyatik ile

Ege Denizi’ni buluşturuyor. 29 Ekim’e
değin her Salı İzmir’de olacak olan dev
gemi, İstanbul, Katakolon, Dubrovnik,

Venedik ve Bari şehirlerini ziyaret ediyor.
Gittiği her şehirde ekstra turlar da sunan
Preziosa, turlarda yaşanan şehri beğenme-
me riskini de ortadan kaldırmış oluyor.
Farklı şehirlere günlük ziyaretler gerçek-
leştiren gemi, adeta uzun şehir tatilleri
öncesi farklı şehirleri kısa sürede gösterip
ileride gerçekleşmesi muhtemel tatiller
için fikir veriyor. Eğer farklı bir deneyimle,
tarihi şehirlerin mavi denizlerle buluşma-
sını görmek istiyorsanız Preziosa tam size
göre bir deneyim olabilir.

Deniz şehri İzmir, geçtiğimiz haftalarda denizle adeta bir kez
daha tanıştı. Avrupa’nın en büyüğü İzmir’e oldukça yakıştı.
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İşte yüzen sarayın
bazı teknik özellikleri

330 metrelik boyu, 38 metrelik
genişliği ve16 katıyla yüzen bir
şehir görünümü veren dev gemi,
rakamlarla da tüm dikkatleri üze-
rine çekiyor. 550 milyon dolar gibi
dev bir yatırımla 2013 yılında
suya indirilip aynı anda 4345
yolcu ve 1390 personel barındıran
gemide ayrıca 17 adet asansör
bulunuyor. Yapımı için 30 bin ton
çelik kullanılan gemi için toplam-
da 300 km boru kullanılırken, tam
1800 km (İzmir-Hakkâri arasındaki
mesafe) kablo kullanılmış. Ayrıca
yapımı için toplamda 3.2 milyon
saat mesai harcanmış.

Avrupa’nın
en büyüğü
İzmir’de

HABER MERKEZİ
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