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Rıfat Serdaroğlu; Özal’ın ani ölümünün yaşandığı o gün,
Sağlık Bakanı’ydı. Özel hastaneye getirildiği andan
itibaren sürecin en yakın takipçisi oldu. Eski
Sağlık Bakanı’na göre Özal’ın zehirlendiği iddi-
aları tamamen asılsız. Serdaroğlu, “İstismar
devam ederse, sözlerimi doğrulayacak bel-

geleri açıklarım” dedi. ERDAL İZGİ 5’TE

RÖPORTAJ
MİNE KARAMAN

Nuray Sayarı Ben Haber
için 2013’te yaşanacakları
yazdı. Ünlü astrologa 
göre Başbakan Erdoğan
köşke çıkacak, Melih
Gökçek başbakan olacak.

Melih
Gökçek

Recep
Tayyip

Erdoğan

Osmanlı sul-
tanlarının
her birinin
ayrı ozellik-
leri olan tıl-
sımlı göm-
lekleri vardı. 

Filenin sultanı:
DİSİPLİN
ÖNEMLİ

SAYFA 18’DE
ASTROLOJİ

NURAY SAYARI

Erdoğan

çıkacak
KÖŞKE

RÖPORTAJ
ESEN GÖK

Dünya İzmir’i
TANIMIYOR

TAKEV, Anadolu ve
Fen Lisesi öğrenci-
leri bir başarıya

daha imza attılar.
Nasa’nın düzenlediği yarışma-
da üçüncü oldular. 16’DA

2400 gönüllüyü
AÇIKLIYORUZ
Konak Belediyesi’nin
Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlediği “Canlı 
Atatürk Portresi”ni yaratan
2400 kişilik liste 12 ve 13’TE

Özal zehirlenmedi
elimde belgeler var

Karşıyaka’da çöp için
referandum

RÖPORTAJ
GAMZE KURT

SAYFA 23’TE

SAYFA 14’TE

Milli sporcumuza
sahip çıkamadık
Milli sporcumuza
sahip çıkamadık

SAYFA 14’TE

TILSIMLI
gömlekler
TILSIMLI

gömlekler

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun canını sıkacak karar

İzmir’in çöp olayı daha çok baş ağrıtacağa benziyor. Ak Parti
İzmir Milletvekili İlknur Denizli, Büyükşehir’in Karşıyaka
Yamanlar’da ısrarcı olması halinde “referandum”
isteyeceklerini söyledi. Gerekçe olarak,
“Karşıyakalılar çöpü istemiyor” dedi. 10’da

En çok kadınlar
yazyor ve okuyor
En çok kadınlar
yazyor ve okuyor

??Mega köy mü
Mega kent mi

Sadece İzmir değil, bu
soruyu yıllardır tüm
Türkiye soruyor. Ne var
ki İzmir için “Mega
köy” diyen de var,
“Mega kent” diyen de.
9. sayfamızda İzmir’in
kuzey ve güneyinden
iki haber yayınlıyoruz.
Bunları okuyun ve
kararı siz verin; 
İzmir Mega köy mü,
Mega kent mi? 9’DA

İZ
M

İR

En güzel manzara
Smyrna Park’ta 44444

200 metre yüksekliğinde ikiz dev
kuleler kentin, gökdelenler böl-
gesinde, yani yeni kent merkezinde
hızla yükseliyorlar. SAYFA 4’TE

Dünyanın en iyi
ÖDÜLÜNE ADAY

O, “Annesinin Kızı” yemek
kitabıyla uluslararası yarışmada
ülkemizi temsil etmek için
aday gösterildi. Ve İzmirli
Güler Sarıgöl Köymen, Şubat
ayında Paris’te birincilik için
mücadele edecek. 14’TE

İlknur
Denizli

Rıfat
Serdaroğlu

Semra
Özal

Turgut
Özal

Süleyman
Orakçıoğlu Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın

çok tartışılan ölümüyle ilgili iddialara son 
noktayı bu sözlerle Rıfat Serdaroğlu koydu

Yeni kentin yeni simgesi
Folkart Towers

TAKEV Türkiye
üçüncüsü oldu

Süleyman Orakçıoğlu, dünya markası
olma hasretimizi Damat ve Tween
markalarıyla gideren bir sanayicimiz.18’DE



SAYFA 2 S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

2 18.12.2012kadın-moda-magazin

Artık benim de kendi
yazılarımı yazacağım bir
köşemin olacağını

öğrendiğim zaman o kadar çok
heyecanlandım ki.. Bu ilk

yazımı yazmadan önce
aklımda bir sürü şey

tasarlayıp öyle yaz-
mayı düşündüm.

Fakat en
sonunda akışı-
na bırakıp
içimden geldiği
gibi yazmaya

karar verdim. 
Çünkü modayla ilgili sizlere vereceğim

bir çok önerinin bulunacağı yazılarımda
asıl amacım, yaratılmak istenilen tek
tip insandan çok uzak, sıfır beden

kaygısının olmayacağı, pahalı
markalardan uzak,

kendisiyle barışık
ve mutlu kadın-
lara her geçen
gün bir yenisini
eklemek... 

Kendinize
yakışanı değil,
ruhunuza yakışan
kıyafetleri tercih etm-

enizin ilk öncelik
olduğunu vurgulayarak

şimdi size 2012-2013 kış
sezonun zımba trendinden

bahsetmek istiyorum.
Bu sezon ner-

eye baksam her
yerde zımba

detayını görüyorum. 
Ayakkabıdan çantaya, ceketten, mont-

lara kadar her yerde zımba. Bence bu
detay fazla abartılmadığı takdirde özellikle
deriyle yapılan kombinlerde gayet başarılı.
Hatta evde kendiniz sevdiğiniz kıyafet-

lerinizi zımbayla
yenileyebilir, sezo-

nun trendine
ayak uydura-

bilirsiniz.
Bunu ken-
diniz evde
yaparsanız
bütçenize

de katkıda
bulunarak

kendi tasarım-
larınızı yaratmış

olursunuz. Üstelik bu
malzemeleri bulmanız hiç de zor değil.
Değişik zımba çeşitleri artık bir çok yerde
satılıyor.

İşte size doğru kullanılmış, bir kaç güzel
örnek...

Eğer verdiğim bu bilgiler sizleri biraz da
olsa mutlu ettiyse yazım amacına ulaştı...
Gelecek yazımda görüşmek üzere.

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahı Prof. Dr.
Tahir Öğüt, kadınları topuklu ayakkabı
konusunda uyarıyor: “Ucu sivri, topuğu 4 san-
timi aşan ayakkabılar ve kovboy çizmeleri
ayakta acı veren yaralara ve parmak defor-
masyonlarına neden olabiliyor.” 

Kadınların topuklu ayakkabı tutkusu çoğu
zaman, ayakta acı veren yaralara ve parmak
deformasyonlarına neden oluyor. Topuklu
ayakkabılarıyla güne güvenle başlayan kadın-
ların ayak çilesi yanlarında taşıdıkları babetler
sayesinde bir nebze de olsa giderilse de,
toplumda en yaygın görülen ayak problem-
lerinin başında parmak deformasyonu geliyor.   

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Ayak ve
Ayak Bileği Cerrahı Prof. Dr. Tahir Öğüt, ne
pahasına olursa olsun topuktan vazgeçmeyen
kadınlara 4 santimi aşmamalarını öneriyor.  

Ayak başparmaklarındaki şekil bozukluk-
larını tarifleyen Halluks Valgus hastalığının
ucu sivri, yüksek topuklu ayakkabılar ve

kovboy çizmelerinden kaynaklanabildiğini
kaydeden Prof. Dr. Tahir Öğüt,  geniş taraklı,
yumuşak derili, 3-4 cm’yi aşmayan topuklu
ayakkabılarla deformitenin ilerlemesinin çok
büyük ölçüde engellenebileceğini belirtti. 

Sıfır topuk da önermiyoruz
Ayaktaki ağrıları ciddiye almanın gereklil-

iğine ve ayak sağlığın önemine dikkat çeken
Prof. Dr. Öğüt toplumda en
yaygın olarak görülen ayak
problemlerinin başında baş-
parmak deformitesinin
geldiğini söyledi ve şöyle
devam etti: “Ayak sağlığı
için kadınların giydiği
ayakkabının topuğu 4
santimi aşmamalı.
Yüksek
topuklu
ayakkabılar

omurgayı bozduğu gibi ayak sağlığına da
zarar veriyor. Uygun ayakkabı dar olmayacak,
parmak uçları sivri, dar burunlu, sert tabanlı
olmayacak. Tümüyle dümdüz, sıfır topuk da
önermiyoruz. Derisi yumuşak olmalı.
Aslında en önemlisi ayağın kendini en doğal
hissedebileceği ayakkabıdır. Bunun istisnaları
da var. Bazı ayak durumları var ki onlarda sert
taban önerebiliyoruz. Sentetik, naylon, lastikli
çorap önermiyoruz.” 

Prof. Dr. Tahir Öğüt, şu açıklamalarda
bulundu: “ Zamanla estetik problem haline
gelmeye başlayan bu hastalık tedavi
edilmez ise başparmak ikinci parmağın
altına kayabilir ve başparmağın üzerine
çıkan ikinci parmağın sırtında sürekli
ayakkabı basısına bağlı ciddi nasırlar

oluşabilir. Biyomekaniği tamamen
değişen ayak tabanında

da nasırlar
görülebilir.”

HABER

‘BEN’im ilk heyecanım

2012’de ünlülere
neler yaşadı...

topukta 4 santimi aşmayın

Bu yıl hemen her yerde kırmızının diğer ton-
larından sıyrılıp öne çıkan bordoyu
gördüğünüzde sakın şaşırmayın. Çünkü 2012-
2013 kışının yeni trendi ve göz alıcı
rengi bordo... Kıyafetten, çantaya,
makyaj malzemesinden aksesuara
hatta gelinliğe kadar bordo esintisi
her yeri sarmış durumda. Fakat
şunu unutmamalıyız ki iddiası fazla
olan bu rengi doğru kullanmak ve
abartmamak çok önemli.
Rengarenk geçen bir yaz döne-
minden sonra modacıların, kış
rengi olan siyah ve kahverengiye
alternatif olarak getirdiği bordo-
nun yaşlı ve ağır görüntüsünden
korkuyorsanız daha canlı renklerle
kombin yaparak bu durumu
ortadan kaldırmış olursunuz. 

Bordo’nun asi asilliği

Murat Boz’un oynadığı 
REKLAM KOPYA MI?
Halkbank 1 milyon TL karşılığı
Murat Boz ile 10 reklam filmi
için anlaşmıştı. Ancak yayın-
lanan ilk filmin Amerika'daki T-
Mobile GSM'nin reklamıyla
aynı olduğu ortaya çıktı.
Halkbank reklamında Aslı
Tandoğan’ın oynadığı motosik-
letli güzeli, orijinalinde
2010’dan beri T-Mobile’ın yüzü

olan Kanadalı seksi model
Carly Foulkes canlandırıyor.
Reklam ajansı Öykü Ajans
Yönetim Kurulu Başkanı Necati
Özkan, “Bir prodüksiyon şir-
ketiyle anlaştık. Bu durumdan
bizi haberdar etmediler. Artık
yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz”
diyerek topu adını vermediği
prodüksiyon şirketine attı. 

Murat 
Boz da
sosyal
medyada
eleştiri
oklarının
hedefi 
oldu.

AYAK
sağlığınız için
AYAK
sağlığınız için
AYAK
sağlığınız için

Beren Saat Kenan
Doğulu Aşkı
Saat’in (28), 2 hafta önce W
Otel’de düzenlenen par-
tide yakınlaştığı ünlü
popçu Kenan
Doğulu(38) ile flört etti-
gi öğrenildi.Cem
Yılmaz'ın düğününe el
ele katılan çift uzun
süre magazin basının-
da konuşuldu.
Madonna ve J.Lo
Türkiye konseri
Madonna, 1993’deki
İnönü konserinin
ardından Perşembe
gece yeniden
İstanbul’da sahne aldı.
55 bin kişiye unutulmaz
bir şov sundu. 1.5 saat
süren konser sırasında
Marmara Ereğlisi'nde
5.1'lik bir deprem meydana
geldi. Bu durum üzerine
“Madonna İstanbul’u gerçek-
ten salladı” yorumları yapıldı.
Konser öncesi de TEM otoyol-
unda trafik durdu. Bir çok
ünlü TT Arena'ya ulaşmak için
metroyu kullanmak zorunda
kaldı.Dünyaca ünlü pop
şarkıcısı Jennifer
Lopez,
İstanbullulara
unutulmaz
anlar yaşattı.
Llazer gösteri-
lerininde göz
kamaştırdığı
sahne şovlarıy-
la, konseri
izleyen yaklaşık
11.000 hayran keyi-
fli anlar yaşadı.
Ali Taran-Ayşe 
Özyılmazel boşanması
01 temmuz 2011'de  sürpriz
bir kararla evlenen Ayşe Özyıl-
mazel ile Ali Taran’ın 10 aylık
evliliği bir günde resmen sona

erdi. Çift, Özyılmazel’in boşan-
ma dilekçesini vermesinden bir

gün sonra görülen ilk
celsede boşandı.
Birbirinden herhangi
bir talepleri olmayan
çiftin boşanması hızlı
oldu. Bu arada Ali
Taran’ın Ayşe Özyıl-
mazel’in yakınların
dan birine SMS
göndererek “Ayşe
boşanmakta hak-
lıydı” dediği öğre-
nildi. Bu olay mag-
azin gündemine
bomba gibi otur-
du.
Necati Şaşmaz
evlendi 

2012 son magazin
olayı Nur

Fettahoğlundan ayrılan
Necati Şaşmaz'ın

Nagehan Kaşıkçı'yla evlen-
mesi oldu.
Gangnam Style fırtınası
Dünya'da fenomen haline
gelen, Youtube'da 1 milyar
izleyiciye yaklaşan "Gangnam
Style" şarkısı PSY'a yaklaşık

7.9 milyon dolar
kazandırdı.

Murat Boz
memeleri
Popçu Murat
Boz'un yayın-
lanan kilolu
fotoğrafları ve
dökülen
saçları sosyal

medyada olay
oldu. Ünlü ünsüz

birçok isim Boz'un
fotoğraflarıyla alay etti. 

Cem Yılmaz evlendi
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu
Pera Palas Otel’de evlendi.
150 seçkin davetlinin katıldığı
rüya gibi bir törenle nikâh
masasına oturdu. 

Ali Taran
Ayşe Özyılmazel 

Kenan
Doğulu

Beren
Saat

Jennifer
Lopez

muge_tugral@hotmail.comMÜGE VATANSEVER
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Bu klasik başlığı aynı yıl içinde
ikinci kez kullanıyorum. Bundan
yaklaşık 8 ay önce BEN TV’nin

kuruluşunu “Merhaba” diyerek sizlerle
paylaşmıştım.

Türkiye’de ilk kez internet ortamın-
da uygulanan bir televizyonu ve haber
sitesini aynı anda yayına sokmuştuk.

Şimdi BEN TV’ye kardeş olarak
BEN HABER’i sizlerle buluşturuyoruz.

Bu yayın hayatına kazandırdığım
7’inci medya. 

Yorulmuyorum dersem yalan söy-
lerim. 

Bu şehirde bir medyayı yaşatmanın
ne kadar zor olduğunu benden iyi
kimse bilemez.

Tüm yorgunluğumu bana sektöre
yeni kazandırdığım genç arkadaşların
mutluluğu unutturuyor. 

Gençlerden en büyük hediye
Geçen hafta Yaşar Üniversitesi’nde

İletişim Fakültesi öğrencileriyle yap-
tığım Televizyon Haberciliği
Atölyesi’ni tamamladık. 

Yaklaşık üç ay boyunca 20 öğren-
ciyle çok güzel vakit geçirdik. 

Hepsi okullarında çok iyi eğitim
alıyorlardı; tek endişeleri okuldan
mezun olduktan sonra meslekleriyle
nasıl buluşacak-
ları konusunday-
dı.

Bunun için
İzmir’de 1990

yılından bu yana kurduğum her yayın
organında, bir araya geldiğim genç-
lerin mesleğe başlamalarındaki mutlu-
luk ifadeleri, bana en büyük hediye
olmuştur. 

Bugün benimle birlikte mesleğe
adım atıp İzmir’de başarıyı yakaladık-
tan sonra İstanbul’da üst düzeyde
görev yapan birçok arkadaşımın, her
babalar gününde beni aramaları hay-
atımda aldığım en güzel hediyelerdir. 

Bir ilki gerçekleştiriyoruz
BEN HABER’de de aynı duyguları

yaşıyorum. Elinizdeki gazetede birçok
haberi, röportajı yapan ve köşe yazan
arkadaşlarım ilk kez bu sayfalarda
meslekle buluşuyorlar. 

BEN TV’de yakaladığımız başarı şu
anda İstanbul’da daha yeni yeni uygu-
lanmaya çalışılıyor.

Tam olarak bizim eriştiğimiz nok-
taya da gelemediler. 

BEN TV ile İzmir’den bir ilki
başlatmanın gururunu ben ve
arkadaşlarım ömür boyu yaşayacağız. 

BEN HABER, şimdilik aylık olarak
düşündüğümüz bir gazete;  umuyorum

ki en kısa sürede sizlerle
daha sık aralıklarla
beraber olacağız. 

Bize destek
veren tüm 
dostlarıma çok
teşekkür 
ediyorum. 

EROL YARAŞ

Merhaba
benhaber@kanalben.com

HABER

Hikâyesi 1974 yılında
Kayseri’de başlıyor.
Bıyıkları terleyene kadar
tek gördüğü su birikintisi
Zamantı Irmağı…
Çocukluk eğlencesi, yazları
ırmakta yüzüyor. Yüzmeyi
o ırmakta öğreniyor, eliyle
ilk balığı o ırmakta 
tutuyor.  Denizi ilk kez
görmesi ise babasının
vefatından sonra İzmir’e
taşınmalarıyla oluyor.
Akrabaları büyükşehir bir
başka diye çağırıyorlar bu kente,
ailece toplanıp geliyorlar. Şirinyer’e yer-
leştikten epey sonra, bir hafta sonu
arabaya doluşup Gümüldür’e gidiyorlar.
Gördüğü manzara karşısında büyüleniy-
or. İlk kez deniz gören birçok çocuk gibi
panikleyip korkmuyor. ‘Biz elimizle balık
yakalardık çocukken. Baktığın zaman o
daha korkunç. Ama deniz açık, masmavi,
parlak, berrak bir su… Birde gözlük
verdiler bana. Onu takınca küçük küçük
balıkları gördüm. Kendimi kaybettim...’
diyor. 

3 defa milli takıma girdi
Serbest zıpkınla balık avı zor ve

tehlikeli bir spor. O da başlarda çok 
bilinçli değil zaten. Ölüme yaklaştığı oluy-
or arada ama şansı yaver gidiyor. Yani
deniz O’na, O denize tutkun. 2009 yılında
Milli Takım sporcusu olarak
Avrupa-Afrika şampiyonası-
na katılıyor, avladığı
balıkla Türk bayrağını
dalgalandırıp
göğsümüzü
kabartıyor. Gelir
görün ki o yurt-
dışında Türk
Bayrağını dalga-
landırıp büyük
başarılara imza
atarken ülkesi ona
sahip çıkmayı başaramıy-
or. Fransa’dan sponsorluk
teklifi geldi.

Geçiminizi�balık�avlayarak�mı�sağlıy-
orsunuz?���������������

Evet, başka bir iş yapamıyorum. Bu
işe çok gönül verdim. Çok şeyler kaybet-
tim bu uğurda. İşimin en iyisi olabilmek
için. 3 kere Milli Takım’a girmiş, ülkemi
temsil etmiş bir insanım. Devletimden iş
istedim. Aslında milli sporcuya devlet
sahip çıkmak zorunda, hakkımız var.
Ama sahip çıkan kimse yok.  İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’yla bizzat görüştüm. 2 sefer
konuştum kendisiyle, 3 defa özgeçmişimi
ulaştırdım. Bana ‘Tamam, halledeceğiz’
dedi. 2009’dan beri uğraşıyoruz. 

Başkan destek vermedi
‘Kürşat�Tüzmen’i�Arayınca�Bu�İş

Hallolacak�mı�Zannediyorsun?’��������������������������������
Milli Takım seçmeleri olduğunda

Kürşat Tüzmen geldi bizim yanımıza. O
zaman bakandı. ‘Bir isteğiniz var mı?’
diye sordu. Kendisine anlattım. Benim
yanımda Aziz beyi aradı. Sonra bana Salı
günü seni bekliyor, saat 11’de randevun
var’ dedi. Elimde özgeçmişimle gittim.
Beni içeri almadılar. ‘Bizim bilgimiz yok,
alamayız’ dediler. Tekrar gittim.
Sekreteri aradı. Bana ‘Aziz beyin bilgisi
yokmuş’ dediler, tekrar gönderdiler. 

Siz�ne�yaptınız?
Tekrar Kürşat Tüzmen’i aradım.
Durumu anlattım. Ben giderken, arkam-
dan bir güvenlik görevlisi koşturarak
geldi. Beni içeri çağırdılar. Keşke ara-
masaydım, keşke çağırmasalardı. Tabi
ben A parti B parti diye bakmıyorum

ki… Aziz beyin odasına
aldılar beni. Kapıdan
girdim, Aziz beyin ilk
söylediği laf ‘Ne oldu,
Kürşat Tüzmen’i arayınca
bu işin hallolacağını mı
zannediyorsun? dedi.
‘Başkanım özür diliyorum
sizden. Ben Milli Takım
seçmelerinde bakanımıza iş
istediğimi söyledim. Ben
sadece iş istiyorum, kanuni
hakkım, sizden rica ediyo-
rum’ dedim. ‘Ben bu kadar
insanın parasını nasıl

veriyorum biliyor musun’ dedi
bana. 

Yurtdışında
alkışlanırken�ülkenizde
böyle�bir�muamele
görmek�nasıl�hissettiriy-
or?���

Çok üzülüyorsun.
Olsa benim için çok iyi
olur, mağdur olmam.

Düzenli ve rahat bir işim
olur. Endişe duymayacak

bir kazanç elde ederim.
Bugün balık yakalayacağım mı

korkusu yaşamam. Sonuçta ben
orada milletime hizmet edeceğim. 

Düzenli�bir�geliriniz�olmuyor�mu
balık�avlarken?
Evet, geceniz gündüzünüz belli olmuyor.
Çocuk da var. Huzursuzluk oluyor. Aziz

beyin yanına çıktığımda 2009 yılında
başkanımıza da söyledim, eşimden ayrıl-
mak üzereydim. Ayrı yaşıyorduk. 6 ay
mücadele verdik. Bu süre içerisinde iş
için başvurduk ama olmadı. O olmayınca
da kavgalar daha çok büyüdü, ayrılmak
zorunda kaldık. Yani evliliğimi kaybettim.

Şu�an�kendi�kazandığınızla�geçinip
kızınıza�bakabiliyor�musunuz?

Yani… Mesela şimdi havalar kötü,
balığa gidemiyorum. Birkaç eğitim verm-
eye çalışıyorum. Bir de bana İtalya’da
dalış malzemesi satan bir firma sponsor
oldu. Dalış malzemelerimi temin ettiler,

kış ayları boyunca bir miktar
yardımda bulunuyorlar.

Ama o anlaşma da
yakında bitecek.                     

Dalmaya�ne
zaman�başladınız?
Askere gittim,
geldim. İşe girdim.
Tansaş'ta çalışıyor-
dum. O zamanlar

belediyenindi Tansaş.
Yaklaşık 4-5 yıl

çalıştıktan sonra Tansaş
satıldı ve bizi işten çıkardılar.

2000 yılıydı. Oltayla balık avlamaya
gidiyordum sürekli. Elimde olta, ayağım-
da paletler balığı görerek oltayı atıyor-
dum. Yani karadan olta atmıyor-
dum.(Gülüyoruz) İşte öyle balık tutarken
astsubay bir arkadaşım vardı, O da aynı
zamanda dalgıçlık yapıyordu. Bir gün O
girdi suya, ben girmedim. Elinde koca-
man balıklarla çıktı... İnanamadım,
‘Burada mı vurdun’ dedim. Evet, dedi.
Tekrar dalarken ben de peşinden gittim.
Onu takip ettim biraz, sonra balığı
yakalarken gördüm onu ve o an ‘Ben bu
işi yapacağım’ dedim.

Emeğinizin�karşılığını�ne�zaman
almaya�başladınız?
2002 yılına gelene kadar geliştirmiştim
kendimi. O yıllarda tabi şimdiki gibi
malzemeler yoktu. Hep derme çatma
malzemelerle dalıyorduk. Çünkü kaliteli
olanlar çok pahalıydı, alamıyorduk. Tabi
o malzemeleri almaya başladıkça, tekniği-
mi geliştirdikçe çok büyük balıklar
yakalamaya başladım. Balıkları vurmaya
başladıktan sonra geçimim buna yönlendi
zaten. O zaman dört elle sarılmaya
başladım.

Altay Kulübü’ne girdim
Milli�Takıma�nasıl�girdiniz�peki?

2007 yılına kadar artık daha derinlere
inmeye başladım. 30-40 metrelere iniyor-
dum. Bir arkadaşım 'Recep neden yarış-
malara girmiyorsun?' dedi. Ben hiç
düşünmemiştim. ‘Beraber katılalım’ dedi.
Beynimi yıkadı açıkçası. Yarışmaya
katılabilmek için lisans çıkarmamız
gerekiyordu. Altay Sualtı Kulübü'ne üye
olduk, lisansımızı çıkardık. Erdek' e gittik,
yarışma için. Biz alışmışız rahat bir 
şekilde av yapmaya. 

Artık�taktikleri�öğrenmişsiniz...�
Bir hafta önceden gittim oraya. İşi de

biraz abarttık. Sualtı Federasyonu'nun
belirlediği bölgeler oluyor yarışmalarda
ama yarışma anına kadar hangi bölgede
yarışma olacağı açıklanmıyor.  Kendimize
göre yerler bulduk. Yarışma başladı, şan-
sıma güzel balığı olan bir yer geldi.
Yaklaşık 12 balık vurdum. 

Şu�anda�nasıl�yaşıyorsunuz?
Kızınızla�görüşebiliyor�musunuz?
Meraklı�mı�denize?�

Ayrıldık. Kızım annesinde, hafta son-
ları benim yanımda oluyor. 

Onlar kendi hayatını kurdular. Ben
annemle beraber yaşıyorum. Kızım çok
düşkün bana. 12 yaşında. Merakı var
aslında ama izin vermiyorum. 

18.12.2012 röportaj

RÖPORTAJ
ESEN GÖK

RECEP ASLAN

Ölüme 
yaklaştığı an 
Bu işi öğrenmeye çalıştığım zaman-

lardı. Kendimi yetiştirdim deyip hırs

yapmıştım.  Bir gün bir balık bul-

dum. Taşın içinden onu çıkarmak

için uğraşıyorum. Bir anda yukarı-

dan ‘Recep ne yapıyorsun’ diye bir

ses geldi.  Her şeyi bırakıp çıktım.

Çıkmaya 5 metre kala bayılıyor-

dum, titremeye başladım.

Arkadaşım kurtardı.

Hırsıma yenik düştüm.

Yapmamak lazım. 

O milli sporcu ama
BİR İŞİ BİLE YOK

Serbest zıpkınla balık avı öyle kolay bir iş değil. Tüpsüz 60 metre derine inip
üstüne bir de balık avlayıp çıkıyorsunuz. Bunu yapmak için de 2 dakika kadar

nefesinizi tutmak zorundasınız. Recep Aslan hem serbest zıpkınla balık avı milli
sporcumuz hem de camiasının hatırı sayılır isimlerinden.

Erol
Yaraş

Recep
Aslan
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6-9 Aralık 2012 tarihleri
arasında bu yıl 6’ıncsı düzenle-
nen Travel Turkey İzmir
Fuarı’nda, Has Otomotiv
Tourismo 15, Sprinter, Vito,
Viano ticari araçları ile A, C ve
E Serisi otomobillerini tanıttı.

Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB), Hannover
Messe International Istanbul
ve İZFAŞ ortaklığı ile gerçek-
leştirilen fuarın açılışına,
Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay, İzmir Valisi Mustafa
Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu, TÜRSAB
Başkanı Başaran Ulusoy katıldı. 

Fuar alanını gezen Bakan Ertuğrul
Günay ve TÜRSAB Başkanı Başaran
Ulusoy Has Otomotiv standını da ziyaret
ettiler. Bakan Günay’ı Has Otomotiv’in
standını ziyaretinde karşılayan İcra

Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül,
araçlarla ilgili bilgiler verdi.
Bakan Günay, turizm taşı-
macılarının büyük beğenisini
kazanan araçları ilgiyle incele-
di. Bu yıl 20’ye yakın ülkeden,
60’dan fazla ilden 700’ü aşkın
katılımcı fuarda yer aldı.  Has
Otomotiv İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Sarıgül, “Fuarın
ülkemizin sahip olduğu farklı
destinasyonları yerli ve yabancı
turizm yatırımcılarına, acen-

telere, satın alıcılara ve tatil planı yapan
son tüketicilere tanıtımı açısından büyük
önem taşıyor. Gördüğümüz yoğun ilgi
bizleri çok memnun etti” dedi.

İnşaat sektörünün önde gelen yayınlarından
Exclusıve Homes dergisi Smyrna Park’ı  “En iyi
İzmir manzarası” olan proje seçti. Bir yıl
boyunca okurlarının beğenisine sundukları
markalı emlak projelerinin yıldızlarını
belirleyen Exclusıve Homes Smyrna Park’ı en
iyi İzmir manzarasına sahip proje seçerek taç-
landırdı.

24 dalda gayrimenkul sektörünün 
yıldızlarının belirlendiği sayıda Smyrna Park
Türkiye’nin en güzel man-
zaralı projesi
seçildi. En
başarılı mimari-
den, lokasyona
en doğru karma
kullanımdan en
özgün temaya
sahip projelere
kadar birçok
alanda projeler
değerlendirilerek
en başarılı olan-
ları seçildi. İdea
yapı tarafından
İzmir’de hayata geçirilen
Smyrna Park projesi eşsiz
manzarasına hakim 
lokasyonu ile benzerlerinden
çok farklı. Smyrna Park’ı en
iyi İzmir manzarasına sahip
proje olarak seçen Exclusıve
Homes özel sayısında projeyi
tanıttı. Smyrna park satış ve
pazarlama direktörü Oğuz
Kaan Karaer “Sektörün en
önemli yayınlarından
Exclusıve Homes gibi önemli
bir yayın organının Smyrna
Park’ı en iyi İzmir manzarası

olan proje seçmesi bizi gururlandırdı. Smyrna
Park sol tarafınıza baktığınızda Çeşme
yarımadasının sağ tarafınıza baktığınızda ise
muhteşem İzmir Körfezi’ne sahip bir proje.
İzmir’in masmavi denizi bizim projemizde
evinizin doğal manzarası. Her gün uyandığınız-
da güzel bir İzmir resmini balkonunuzdan gör-
meniz mümkün. Manzaramız o kadar büyüleyi-
ci ki biz bu yüzden projemizde balkonlarımızı
da özellikle çok geniş tuttuk.” diye konuştu.

Karaer, sosyal tesisleri, 2500
metrekarelik alanda güneşlen-
me terası, hem açık hem
kapalı havuzu ile Smyrna
Park’ın yaşanmaya değer bir
proje olduğunu vurgularken
Aralık ayına özel 
kampanyanın yeni yıla kadar
süreceğini 120 aya kadar sıfır
faiz avantajı ile bu muhteşem
manzaralı evlere sahip olun-
abileceğinin bilgisini verdi.
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Folkart Towers
HIZLA
yükseliyor

Tapu işlemlerinde SMS'li
uyarı dönemi başlıyor.
Mülk sahiplerinin, isteğiyle
ya da isteği dışı gerçekleşe-
cek alım, satım, ipotek ve
haciz gibi işlemlerde anın-
da cep telefonlarına uyarı
mesajı gönderilecek. Tapu
ve Kadastro Genel
Müdürlüğü, dolandırıcılara
fırsat vermemek için tapu
üzerinde yapılacak işlem-
lerde vatandaşı kısa mesaj
yolu ile uyaracak. Tapu
müdürlüklerinde mülk
sahiplerinin, isteğiyle ya da
isteği dışı gerçekleşecek
alım, satım, ipotek ve haciz
gibi işlemlerde anında cep
telefonlarına uyarı mesajı
gönderilecek. Yeni sistem-
le maliklerin cep telefon-
larına “adınızda kayıtlı
taşınmaz üzerinde işlem
yapılmaktadır” şeklinde
SMS gönderilecek. Bu
“yeni uygulamayla vatan-
daşların üzerine 
kayıtlı taşınmazların
korunması amaçlanıyor.

Has Otomotiv Travel Turkey
İzmir Fuarı’na renk kattı

Kentsel dönüşüme
‘sıfır faiz’ desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar, kentsel
dönüşümde vatandaşlara sıfır faizli
kredi vermek için çalışma
başlattıklarını
belirterek, bunun
için yeni for-
müller üzerinde
çalıştıklarını
söyledi. 

Kentsel
dönüşümde
evini yıkıp
yeniden
yapacak vatan-
daşa yüzde
4’lük faiz desteği
vereceğini daha
önce açıklayan
hükümet, şimdi de faizin
geri kalan oranını müteahhitlerden
almak üzere çalışma başlattı.
Çevre ve Şehircilik

Bakanı Erdoğan Bayraktar, bu
sayede vatandaşların sıfır faizle
kentsel dönüşüme gönüllü katılmış

olacaklarını ifade etti.
Riskli bölge ya da

binada oturan vatan-
daşların evlerini

yenilemeleri için
ihtiyaç duyduk-
ları krediyi
kolaylıkla kul-
lanmalarını
hedeflediklerini
söyleyen

Bayraktar,
“İhalelerde faiz

farkını karşılayacak
müteahhitlere önce-

lik tanıyacağız. Zaten
bunu kendi konut pro-

jelerinde uygulayan müteahhitler
var. Şu anda görüşmelerimiz
sürüyor” diye konustu.

Folkart Towers 200’er metre yüksekliğindeki 40’ar katlı
iki kulesiyle, daha inşa halindeyken İzmir’in yeni kent

merkezinin simgesi oldu. Tamamlandığında Avrupa’nın en
yüksek 5. İkiz kuleleri olacak Folkart Towers bünyesinde

alışveriş merkezleri, spor kompleksleri, ofis ve rezidanslar
bulunan toplam 150 milyon dolarlık bir yatırım.  27.000 m2

arsa büyüklüğüne sahip olan Folkart Towers; orta-
lama 1.000 kişiye iş imkanı sağlayarak inşa edile-
cek ve faaliyete geçtiğinde yaklaşık 4.000 kişinin
çalışacağı ve yaşayacağı, günde ortalama 20.000

kişinin girip çıkacağı dev bir kompleks olacak.
Proje dizaynında ülkenin en önemli projeci ve

danışmanları ile çalışan Folkart Yapı’nın
İzmir’deki üçüncü projesi olan Folkart Towers

inşaatı hızla ilerliyor. İnşaatı hızla ilerleyen
Folkart Towers’da satışlar da aynı hızla

devam ediyor. Lansmanının yapıl-
masından bu yana proje sadece

İzmirli veya Türk yatırımcıların değil
yabancı yatırımcıların da ilgi odağı

oldu.  Danimarka, Hollanda,
Almanya, Yunanistan, Körfez

ülkeleri, Azerbaycan, Finlandiya
ve İsviçre’den yatırımcılar Folkart

Towers’dan rezidans veya ofis
aldı.  Folkart Yapı Yönetim

Kurulu Başkanı Mesut Sancak
projenin yapım aşamasıyla ilgili
şu bilgileri verdi; “Şu anda her
5. 5 günde bir kat yükselmeye

başladı. Gelecek aylarda
kulelerin hızlı yükselişi herkesi

şaşırtacak. Nisan sonunda birin-
ci kulenin kaba inşaatı bitmiş

olacak. Temmuz sonunda da 2.
kule bitecek. 2013

yılı sonunda birinci
kule açılışa hazır

hale gelecek. 3. 5 ay
sonra da ikinci kule

tamamlanacak ve
ikisini birden işlet-

meye ala-
cağız.”

SMYRNA PARK
‘En iyi İzmir manzarası’‘En iyi İzmir manzarası’

Ayşe
Arman

D-Marin Göcek’e 
‘TURİZM OSCARI’
Marina İşletmeciliği'nde D-Marin'e bir ödül daha
geldi. Turizmin Oscarları olarak nitelendirilen Skalite
ödüllerinde D-Marin Göcek Marina birincilik
ödülünü aldı.Turizmin Oscarları olarak nitelendirilen
Skalite Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen ödül
töreniyle sahiplerini buldu. 15.'si düzenlenen ödül
töreninde otelcilik, marina, restoran, eğlence yeri
gibi dallarda ödüller dağıtıldı. Gecede 'marina
işletmeciliği' dalında D-Marin Göcek Marina
birinciliği kazandı. Ödül törenine D-Marin Marinalar
Grubu CEO'su Matthew Bate ile Yönetim Kurulu
Üyesi ve Marinalar Koordinatörü Ali Bezirgan katıldı. 

Mesut 
Sancak

SÜPER OTOMOBİLLER TANITILDI

Tapu SMS
ile uyarı
gönderecek

Ertuğrul
Günay

Mustafa
Sarıgül
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Ofis trendine 
yön veren proje

518.12.2012 HABERekonomi

MARKA OLACAK
Türkiye’nin marka şehirleri ve ilçeleriyle öne
çıkması gerektiğini belirten İZKA Yönetim
Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Karşıyaka
Mavişehir’in gelişmekte olan bir ilçe
olduğunu söyleyerek, Park Yaşam Mavişehir
Projesi’nin de bu gelişmeye büyük ölçüde
katkıda bulunduğunu belirtti. Temelleri
atıldığı ilk günden başlayarak, hem
Karşıyaka’nın hem de bulunduğu Mavişehir
semtinin geleceğini değiştirmeye başlayan
proje, yaptığı konutların yanında, ticari alan-
da da bir marka haline dönüşmeyi hedefliyor.

Rıfat Serdaroğlu’nu İzmirliler iyi tanır.
Bergama’da doğmuş, ilçenin belediye
başkanlığı yapan babası Kemal

Serdaroğlu gibi aynı görevlerde bulunmuştur.
Ayrıca iki kabinede bakan olarak yer

almıştır.
Köklü siyasi geçmişi ve yapısı vardır.
Duruşu da bellidir.

★
Serdaroğlu, İzmir’den üç dönem mil-

letvekilli seçildi.
Türkiye’nin en hareketli döneminde

TBMM çatısı altında etkin şekilde çalıştı.
Bugün emekliliğini yaşıyor, köşe yazarlığı

yapıyor.
Kalemi oldukça sert, iddiaları güçlü.
Tek kişilik muhalefet gibi bazı zamanlar

ortalığı kavuruyor.

Gazetecilik mesleği olmamasına karşın…
Haber olacak ciddi iddialar ortaya atıyor.
İşte bunlardan biri.
Eminim ki; çok konuşulacak, tartışılacak.

★
Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut

Özal’ın zehirlendiği iddiası, ülke gündemine
oturdu.

Açılan soruşturma sonucu Anıt Mezar’dan
naaşı çıkarıldı, Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi
yapıldı, uzun süreli ve titiz çalışmayla sonuca
bağlandı.

Ancak adli tıp raporu
ve savcılık açıklaması
bazı çevrelerde kabul
edilmedi.

Bazı bakanlar dahil
ısrarla Özal’ın

zehirlendiği savunuldu.
Önümüzdeki süreçte daha çok tartışılacak-

tır.
★

Rıfat Serdaroğlu, tartışılan ölümle ilgili
şöyle diyor:

“ Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili duydukları-
ma gelince; Rahmetli Özal seyahatten

döndükten sonra her sağlıklı
erkek gibi ailesiyle hasret
gidermiş.

Bunun üstüne kaset takıp
müzik eşliğinde yürüyüş
bandına çıkınca kalbi
dayanmamış.

Yani zehirlenme falan
yok.

Özal, doğal ölümle ve

mutlu olarak hakkın rahmetine kavuşmuş.”
★

Ve iddiasını bir mesajla tamamlıyor:
“Eğer, 8. Cumhurbaşkanı’nı daha fazla

istismar etmeye devam edilirse, bu olayı
doğrulayacak kişi ve belgeler açıklanacaktır.”

?  ?  ?
★

Evet.
Ne kadarı doğru, ne kadarı yan-

lış?
Sadece bilinen tarihi bir

gerçek var.
Turgut Özal’ın

öldüğü yıl…
Rıfat Serdaroğlu,

T.C Sağlık
Bakanı’ydı!

ERDAL İZGİ

Eski Bakan’dan 
BOMBA İDDİA

erdalizgi@hotmail.com

İnternet ve Telekom hizmetlerinin gelişmesi,
çalışanlara bulundukları her yeri ofise
dönüştürme fırsatı tanırken, hem Türkiye’de hem
de tüm dünyada Home Office trendi yayılmaya
başlamıştır. Yapılan araştırmalar, 4.2 milyon
Amerikalının tam zamanlı olarak evden çalıştığını,
İngiltere’de ise bu konuda yüzde 16’lık bir artışın
olduğunu ortaya koyuyor. Bunun en önemli
nedeni, evden çalışan insanların çalışma saat-

lerinin, ofis çalışanlarına oranla
daha yüksek olması. İstanbul

Gayrimenkul
Değerleme’nin
raporuna göre
2010’da toplam 2.7
milyon metrekare
olan kaliteli ofis stoku,

2011 sonunda 2.9 
milyon metrekareye

ulaştı. 2014 yılına kadar ise,
bu rakamda yüzde 14 artış olması

bekleniyor. İzmir’de ise bu oranlar İstanbul’a göre
oldukça düşük. Park Yaşam Mavişehir İzmir’deki
ofis ihtiyacını karşılamak, yeni bir trend yaratmak
ve kalkınmayı sağlamak amacıyla Home Office
projesini yakın zamanda açığa çıkaracak.

Gayrimenkul sektörünün canlılığı, ticari gayri-
menkul geliştiricilerinin alanlarına da yansıdı.
Emlak GYO’nun Mavişehir’e farklılık getiren
projesi Park Yaşam Mavişehir şimdi de bambaşka
bir projeyle müşterilerinin ofis ihtiyacını karşılıyor.

Moğolistan’dan
yatırım çağrısı

Bursa’da konuşan Moğolistan Kurucu
Cumhurbaşkanı Punsalmaa Ochirbat,
ülkelerinde madencilik, enerji, inşaat ve
inşaat malzemeleri, bilim, teknoloji, hay-
vancılık alanlarında yatırım ve işbirliği yapıla-
bileceğini belirterek, "Bizim bir atasözümüz
vardır 'Bin kere duymaktansa, bir kere görün'
diye. Sizleri Moğolistan ortamını görüp, iş
ortamı hazırlamaya davet ediyorum" dedi. 6.
Dünya Moğol Kongresi kapmasında düzenle-
nen 'Türkiye – Moğolistan Ekonomik
İşbirliği Forumu', Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı. Forumun
açılışında konuşan Moğolistan kurucu
Cumhurbaşkanı Punsalmaa Ochirbat,
ülkeleri ile Türkiye arasında ekonomik işbir-
liği konusunda neler yapılabileceğinin
konuşulması gerektiğini söyledi.

PARK YAŞAM MAVİŞEHİR

Rıfat
Serdaroğlu

Rıfat
Serdaroğlu

Rıfat
Serdaroğlu
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Koskoca bir sene
bitti bitecek…
Neler geldi,

neler oldu, o ne
yaptı, bu nereye gitti?
Ama en önemlisi ben
benimle nasıldım?

Bu ayki yazış-
mamızda kendimize
bu soruyu soralım
diyorum. Kendimi
besleyecek neler yap-
tım? 

Hangi kitapları devirdim ve bana neler
kattı? Köklü ağaçlara tutunup doğaya çıktım
mı?

Birilerine hiç beklemediği bir anda arayıp
“SENİ SEVİYORUM” dedim mi?

Karşılık beklemeden yardım ettim mi? 
Bebelerin, çocukların neye ihtiyacı var

diye düşündüm mü?
Sokaktaki hayvanları sevip yemek verdim

mi? Ne yaptım ben bu sene kendimle gurur
duyacak…  Neler yaptım kişisel gelişimim
için?

Bu gözden kaçırılmaması gereken bir
konu. Kişi öncelikle kendi potansiyelinin
farkına varmalı. Neyin onu sıkıştırdığını,
nerede ne zaman travmaları oluşturduğunu
görmeye çalışmalı. “Çuvaldızı önce kendine
batır” eskilerin deyimi ile mükemmel bir
örnek.

Bu çalışmaları yaparken dürüst olup soru
cevap şeklinde de ulaşabiliriz.

Soru: Ben kendim için ne yapmalıyım?
Cevap: Kendi içimize seyahat 

etmeliyiz.En değerli taşlar yerin altında giz-
lidir. Aynı bedenimizdeki gibi taaa derinde.
Onları fark edip yüzleşmeliyiz.

Soru:  Ben burada haklıydım. Annem,
babam falan kişi vs bana şunu bunu yaptı.
Haklı değimliyim?

Cevap: Seni senden uzaklaştıran, odağını
bozan yakarışlar. Bunlara karşı koymak
direnmek bizi hem andan koparırı hem de
özümüzle buluşmamıza çelme takar. Orada
sadece geldiği gibi gideceğine ve gelenin
mükemmel olduğuna ve bir şeyler öğretmek
için oralarda olduğuna inanıp kendimizi tes-
lim etmeliyiz. Peki size soruyorum Haklı mı
olmak istersiniz, yoksa Özgür mü?

Olmuş olan için didişme veya onu
değiştirmeye kalkma sizi ne kadar özgür kıla-
bilir. Sizin için doğru
olan onun için
doğru olmak duru-
munda mı? Buna
mecbur mu?

İşte ben burada
kendi özgürlüğüm için
çalışmayı seçiyorum.
Hem kendim için
mükemmel güvenli
bir alan yaratıyorum,
hem de olumsuz
enerji olan inatlaş-
madan kaçıyorum.

Tüm bunlara
neden mi değiniyo-
rum?
Kendimizi göre-

bilmemiz için, tanıyıp sevebilmemiz için.
Koca bir yılı bu şekilde geçirdiysek bu yeni yılı
da öyle yaşamamak için ,yeni olan yıla hazır-
lıksız yakalanmamak için. Zira 2012 yılı bun-
ları tetikleyen bir çok olayla geçti.Belki farkın-
daydık,belki de umursamadık..anlamadık.

2012 mükemmel bir geçiş dönemi.
Tüm enerjiler hızla dönüşüme uğratıyor,

bu sıkışmış kalıplı bedenlerimizi. Uyumu ya
sağlayacağız, ya da sağlayacağız. Dengede ve
kendi içimizde ahenkte kalabilmemiz için size
Japon Dr. Len in bir tekniğini anlatacağım.
Sakin, sessiz, huzurlu ve rahat bir ortam
ayarlayın kendinize. Ellerinizi rahat bir şekilde
bacaklarınızın üzerine bırakın, omuriliğiniz dik
fakat katı değil, gözleriniz kapalı, bacaklarınız
ise ister bağdaş şeklinde isterseniz de
sandalyeden sarkmış bir şekilde durabilir.

Derin birkaç nefes alıp bedeninizin
gevşediğini hissedin ve…

● 7’ye kadar sayarak nefes alın (Tanrısal
Enerji)

● 7’ye kadar sayarak nefesinizi tutun.
● 7’ye kadar sayarak nefes verin.
● 7’ya kadar sayarak nefesinizi tutun.
Bu bir döngü olarak kabul edilir.

Bunu 7 döngü yapın.
Ve sonunda ne kadar rahatlayacağınızı

gözlemlemek için bir süre gözlerinizi kapalı
tutup içinizdeki o mükemmel vibrasyonu
hissedin. Bu çalışmayı her zaman yapa-
bilirsiniz. Fazlası faydalı bilginize.

Evet sevgili ‘Can’lar 2012 her ne şekilde
geçtiyse geçsin kesin bir hayır vardır içinde
sizin için. 2013 e daha canlı, daha bilinçli,
daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu ve
bolluk içinde girmeniz için duacıyım.

Yalnız. 
Önce, en son ve herza-

man kendinize önem ver-
meniz temeldir.

Mutlu yıllar.
Aşklaaaa ve her
daim neşeli nefesler-
le kalın.

SEMRA BAKİOĞLU

Şaka gibi!!!
www.nefeslehayat.com

İzmir’de�bulunma�nedeniniz?
Aylin Onart’ın benim için hazırladı

bir organizasyon için geldim. Sohbet
diyorum ben ona. Sohbet yapıyoruz.
Ülkeleri anlatıyorum. O ülkeye ait bir
içki varsa ki genelde oluyor, oranın
içkisini hazırlıyoruz. İnteraktif biraz.
Önceden hazırladığım slaytlarla o
ülkede yaşadığım maceralarımı anlatıy-
orum. Benim deneyimlerim biraz
başka. Önceki sene gittiğim Rio kar-
navalını tanıttım mesela. Oraya bir 
turist gibi gitmedim takımların birinin
sahibinin davetlisi olarak gittim. 

Başka�bir�yere�gittiğinizde�sizden
İzmir’i�anlatmanız�istense�nasıl
anlatırsınız?

İlk önce İzmir’in tarihinden girerim.
Çünkü İzmir’in en değerli yeri tarihi.
Nasıl olmuş da buralara
gelmiş. Nasıl yanlış gidiyor?
Çünkü bazen üzülüyorum
böyle şehirlere. Maalesef
Türkiye’deki şehirlerin genel
kaderi bu. Ben olsam İzmir
İstanbul gibi şehirlere apart-
man dikmezdim. Şehir dışına
apartman dikerdim. Aralara
hızlı tren yapardım. Şehrin
merkezini orijinal haliyle
restore ederdim. Ama şuan
biz gökdelenlerin üzerine
oturuyoruz. İzmir’in bir
diğer önemli noktası da ot
yemekleri. Yemeklerinden
bahsederdim. İzmir’e ne yapılabilir
bunları konuşurdum belki. Ben buraya
turist olarak gelmiyorum, burası benim
vatanım. O yüzden buraya karşı biraz
daha iğneleyici olabilirim.  

New York tutkusu
Son�derece�enerji�dolu,�çok

yönlü�bir�insansınız.�Hem
müzisyen,�hem�gezgin,�hem
radyocu,�hem�gurme…
Bütün�bunların�hepsini�bird-
en�nasıl�başarıyorsunuz?
Yorulmuyor�musunuz?

Son gaz gidiyoruz. Bu oto-
mobilden bu kadar çıkıyor.
Motorun gücü bu. Tabii çok da çat-
latmamak lazım. Arada bir benzin
almak için durmak lazım. Şuanda
yavaşladım, ayağımı gazdan çektim.
Programımın tekrarı yayınlanıyor tele-
vizyonlarda. Haftalık mecburiyetim
olan renkler şuan yok ama yakında ola-
cak. Önce bir dinleneyim. Ayağımı gaz-
dan çektim şuanda otomobil kendi
hızıyla gidiyor. 

Peki�yaptığınız�bütün�bu�işlerin
birini�seçmeniz�gerekse�hangisini�ilk
sıraya�koyarsınız?

O soruya cevap veremiyorum.
Sürekli biri öne gitmek zorunda. Şuan
müzik var mesela hayatımda. 

Gittiğiniz�ülkelerden�hangisi�sizi
anlatıyor,�ben�o
ülkeyim�diyorsunuz?

New York City
benim şehrim. Orada
10 sene yaşadım.
Dünyanın baş şehri
olduğunu düşünüyo-
rum. Ne isterseniz
var içinde. İnsanlar,
lokantalar, bütün
kültürler içerisinde
toplanmış.

Müzik�tutkunuz
nasıl�başladı?�Neden
ritim�müziği?

Müzik tutkum
ortaokul yıllarında
başladı. O dönem
müziğe çok meraklıy-
dım. Beatles dinliyor-
dum. Tabi o zamanki
trend icabı Türk
müziğiyle hiç ilgilen-
medim. Çünkü 
Türk müziğinin
dejenere olduğunu
düşünüyorum. 

Sizce�konservatuarlarda�doğru
eğitim�veriliyor�mu?

Bilmiyorum o
konuda bir şey
söyleyemem. Ben de
İngiltere’de fotoğraf
film okulundan
mezunum. Ondan
daha çok bana yardım
eden Artschool’daki
ortamdı.
Konservatuarın da
öyle olduğunu
düşünüyorum. Kızım
Ayşe’den biliyorum. O
Paris’te okuyor.
Onların güzel bir
arkadaş çevresi var.

Yaz kamplarına falan katılıyorlar.
Mesela her Perşembe sanat günleri var.

Bütün sanatçılar şairler ressamlar orada
eserlerini sergiliyorlar, Latin dansları
yapıyorlar. Bir sanat okulunda böyle
aktiviteler önemli. Bu şuna benzer. Aile
eğitimi önemlidir ama çocuk sokakta
da eğitim alır. 

Farklı�ezgileri�Latin�müziği�enstrü-
manlarıyla�kullanmak�gibi�bir�projeniz
var�mı?

Tam tersini yaptım. Son albümümde
kanun var örneğin. Farklı ezgileri Latin
müziğiyle buluşturmayı düşünmüyorum.
Bu çok tehlikeli. Bir Fransız yemeğinin
içine pastırma doğramak gibi bir şey.

Onu ustaca yaparsanız yedirebiliyor-
sunuz. Pastırmanın kokusu Fransız
yemeğinin içine geçmiyor. 

İsviçre’de düğün çorbası 
Yaşadığınız�anıları�bir�kitapta�topla-

mayı�düşünüyor�musunuz?
Yazıyorum zaten şimdi. İçeriği de

benim hayatımdaki renkli hikayelerin
biraz daha fantazileştirilmiş hali.
Örneğin bir hikayemi paylaşmak istiyo-
rum sizinle. İtalya’nın çok meşhur mod-
ellerinden biri Beatrice Rock benim
arkadaşımdı. Çatlağın tekidir. Çok zen-
gin ve iyi bir ailenin kızı. Bir gün bana
“Ben Lago Macore gölüne gideceğim
fakat orada jayin orucu yapacağım”
dedi. “Jayin orucu nedir?” dedim. “40
gün bir şey yemiyorsun” dedi. “Ben 10
güne kadar çıktım ama şuan insanlar
için yasak o yüzden limonlu sıcak su içe-
ceğiz, babamın bir teknesi var sen de gel
onun kaptanlığını yap, yelkenli ile
İsviçre’ye gidelim” dedi. Ben de kaçırır
mıyım atladım gittim. 48 saat sonra ben
bittim. Sürekli limon suyu içtik. Açlık
hissetmiyorum ama felaket başım ağrıy-
ordu. Ben bıraktım orucu. Beatrice bana
çorba yaptı. 4 gün sonra da ben kızın
orucunu bozdum. Gittik İsviçre’ye
teknede ona gerdandan bir düğün çor-
bası yaptım. Kokuyu duyunca hiç sesini
çıkarmadı.

İnsana saygılı olmak gerek
Peki�Ayhan�Sicimoğlu�özel�hayatın-

da�mutlu�bir�insan�mıdır?
Mutlu bir insanım tabii ki. Her

entelektüel insan gibi entelektüel
olmaya çalışıyorum ben de. Ancak

dünya hakkında ülkem hakkında
bazı üzüntülerim var. Sembolik
olaylar beni çok fena yaralıyor.
Mesela son duyduğum haber
beni çok üzdü. Engelliler bas-
ket maçında kavga çıkıyor,
holiganlar sahneye iniyor

engellileri dövüyor, onların san-
dalyelerini yakıyor. Bu haber

benim günümü bitirdi. Bu nasıl bir
insanlıktır. Bunlar uzay mekiğine

binsinler ve başka bir planete gitsinler.
Bunlar benim memleketimdeki Türk
vatandaşı olamaz. Bunlar dünya vatan-
daşı olamaz. Bunlar hayvan bile olamaz.
Yaşayan hayvanlar daha terbiyeli. Mutlu
bir insan mısınız derseniz, evet mutlu bir
insanım ama oraya gelinceye kadar. 

Mazhar�Alanson�“Peki�peki�anladık,
sen�neymişsin�be�abi”�şarkısını�size�mi
yazdı?�

Evet. Utanıyorum bunu söylemek-
ten. Biraz yeriyor çünkü beni. Çok sem-
patik konuşmuyor şarkıda. Yeter
kardeşim falan diyor. Dalga geçiyor
aslında benimle.

Renkli�kişiliğinizi�kıyafetlerinize�de
yansıtıyorsunuz,
kendinize�özgü�bir
stiliniz�var.�Nasıl
oluştu�tarzınız?

Bilmiyorum nasıl
oluştuğunu.
Hoşuma giden şey-
leri giyiyorum. Bana
diyorlar ki: “Sizi kim
giydiriyor?” Annem
mi giydirecek bu
yaştan sonra.
Kendim giyiniyo-
rum. 

Gençlerin�sizinle
çalışma�şansı�var
mı?

Olmaz olur mu?
Grubumuzda herkes
genç ve hemen
hemen hepsi kon-
servatuvarlı. Ben
okullu değilim. O
konuda kendimi
eksikli hissediyo-
rum. Kompleksim
var o konuda. 

6 18.12.2012RöportajHABER

‘Peki peki anladık, 
sen neymişsin be abi’

AYHAN SİCİMOĞLU

Başarılı program yapımcısı,
perküsyon ustası, dalgıç,

gurme, Mazhar Alanson’un
‘Peki peki anladık’
şarkısını ithaf ettiği

ünlü müzisyen. Ayhan
Sicimoğlu’ndan bahsediyoruz.

Hayatını, gezdiği 
yerleri, biricik kızını 
ve İzmir’i konuştuk.

Müge
Vatansever

Aylin
Onart

Ayhan
Sicimoğlu

RÖPORTAJ
MÜGE VATANSEVER
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Birçok insan bilir, İzmir Türkiye'nin en
yaşanılası yerlerinden biridir. Çevresi,
çehresi, insanı, denizi, sadeliği, rehavetiyle

İzmir yıllardır sanatçılara kucak açmış, onları
doğasıyla beslemiş, büyütmüş... İzmir'in kültür
ve sanat tarihine bak-
tığımızda yüzyıllar
öncesinde birçok 'ilk'in
bu topraklarda doğ-
duğunu görmek
mümkün. Ancak
İzmir'in bu etikete pek
de sahip çıktığını düşün-
müyorum. Biz sadece
İstanbul'un sanatsal an-
lamda gerçekleştirdiği
önemli organizasyonları
uzaktan seyretmekle
yetiniyoruz.  

Dünyaca ünlü birçok ressam belirli aralıklar-
la İstanbul'a konuk oluyor. Kübizmin kurucusu
Pablo Picasso, deli dahi Salvador Dali,
Fransa'nın dünyaca ünlü ressamı Claude
Monet, ünlü heykeltraş Auguste Rodin bunlar-
dan birkaçı... Picasso ve Rodin, fırsat bulup
gittiğim ve büyük bir keyifle eserlerini inceleye-
bildiğim sanatçılar. Ancak sıkı bir Dali hayranı
olarak o müthiş sergiyi kaçırdığım için ızdırap
içindeyim. Öncelikle bu birbirinden önemli
isimlerin harikulade eserlerini Türkiye'ye
getirmeyi başaran Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki
yetkilileri gönülden tebrik ederim.

Şimdi gelelim bize... Küçüklü büyüklü 30'un
üzerinde sanat galerisi bulunan ancak bu güne
değin dünyaca ünlü
hiçbir sanatçının eserine
ev sahipliği yapamayan
İzmir, bu müşkül duruma
daha ne kadar kayıtsız
kalacak bilemiyorum.

Ege'nin incisi güzel İzmir'im sanat konusunda
neden bu kadar geri kaldı; Bakanlık,
Büyükşehir Belediyesi, Valilik neden İzmir'i bu
konuda hep göz ardı etti gerçekten anlamak
mümkün değil. 

Tüm İzmirli sanatsever-
lerin de en büyük şikayeti
sanatın hemen her dalında
İzmir'in hep ikinci hatta
üçüncü planda kalmasıdır. 

Ancak İstanbul öyle mi?
En iyi film festivalleri, en iyi
konser organizasyonları,
dünyaca ünlü ressamların
sergileri hep İstanbul'dadır.
Festivaller, konserler, etkin-
likler yaz aylarında sadece
bir uğrar geçer İzmir'ime...

Neden İstanbul'un bu
kadar gölgesinde kaldık? Neden ben bir
Picasso'yu, bir Dali'yi, bir Monet'i şehrimin
önemli sergi salonlarında göremiyorum?
Neden bir Madonna'yı bir Jenniffer'ı 10 bin 15
bin kişi ile birlikte keyifle dinleyemiyorum? Bu
kapasiteyi sığdırabilecek ölçüde bir konser
alanı olmadığını da biliyorum.

Fakat ilk sinemaların, ilk operaların, ilk tiya-
troların İzmir kent yaşamına canlılık getiren
önemli unsurlarından olduğu düşünüldüğünde
bu ironik durumun yine

de hiçbir
açıkla-
ması
yok. 

Homeros, batı uygarlığının ilk anıtsal
eseri İlyada’yı bu topraklarda yazdı,
dünyanın tümü mermerden inşa

edilen ilk tapınağı Efes'teydi,
İlk tiyatro Euterpe İzmir'de kuruldu,
İlk Türk kadın tiyatro oyuncumuz ilk

oyununu İzmir’de sergiledi,
Türkiye’nin ilk fuarı İzmir’de açıldı,
Türkiye'nin ilk devlet sanatçısı İzmir'den

çıktı...
Peki böyle bir etikete sahip olan İzmir'i

yerinde saydıran etken nedir? Bu durum-
dan sadece galerileri ya da organizasyon-

ları gerçekleştirenleri sorumlu tut-
manın yanlış olacağı kanısın-
dayım. Arz talep meselesini de
göz önünde bulundurmak
gerekiyor. Biz Ege insanları öyle
İstanbul'un cevval çocukları gibi
koşuşturmayı pek sevmiyoruz
sanırım. Bölge olarak rehavet
içindeyiz. Öyle ki Ferhan
Şensoy’un "Ferhangi Şeyler" adlı
oyununun İzmir’deki gösterimleri

bir geç kalma esprisiyle başlar... Bu iş öyle
abartılıdır ki; Bir İzmirli size ”Hemen 
geliyorum” derse biliniz ki 2 saatiniz var
buluşmaya. Veya İzmir’de hava güzelse ve
hafta sonuysa bu demektir ki İzmir bir
hayalet şehirdir...

Ama ben hala içimizde bir yerlerde
harekete geçmeyi, tetiklenmeyi bekleyen
bir coşku olduğu inancındayım. “Kültür”
diyebileceğimiz olgu, sanatta ilklerin kenti
İzmir’e sonradan eklemlenen bir doku
değil. Şehrim, doğası gereği her taşında
toprağında havasında suyunda insanında
bu dokuyu iliklerine kadar hissediyor. 

İzmir İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü'nün 2015 Dünya Sanat
Olimpiyatları'nı İzmir'de gerçekleştirmeye
talip olduğu şu günlerde İzmir’in bu pro-
jede geldiği noktayı gerçekten çok merak
ediyorum.

Ancak benim hala aklım, kalbim
Dali'de kaldı... Umarım bunun için şehrim-
den öteye gitmemi gerektirmeyecek gün-
ler yakındır...

“En”lerin şehri değil “ilk”lerin şehri

GAMZE KURT

Banu Güven mesleki sıkıntılarını paylaştı
Ege Üniversitesi Haber Atölyesi Topluluğu, “İfade Özgürlüğü ve
Medya” konulu bir söyleşi düzenledi. Söyleşinin konukları gazete-
ciler Banu Güven ve İrfan Aktan idi. Söyleşide konuşmacı olarak
ilk sözü Banu Güven aldı. Güven: “Ülkede ifade özgürlüğü olma-
dığını düşünüyorum. İktidar değiştikçe medyadaki haberler ona
göre değişir. Medya patronları ayrıca başka işlere de sahip. İşleri
her ne kadar büyükse alabileceği ceza da artabileceği için ifade
özgürlüğü kısıtlanıyor. Gazetecilik bir kamu hizmetidir.” ifadelerini
kullandı. Daha sonra söz alan İrfan Aktan ifade özgürlüğünün
kısıtlanması konusuna değindi. Konuklar, Türkiye’de gazeteciliğin
çok zor olduğunu dile getirerek, sürekli sorunlarla karşı karşıya
geldiklerini ve gazetecilik camiasından dışlandıklarını söylediler.

KÜRTÇE HAMLET İZMİR’DE SAHNELENDİ
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat Vakfı'nın
(TAKSAV) bu yıl ilk kez İzmir'de düzenlediği 
1'inci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'ndeki Kürtçe
Hamlet adlı tiyatro oyununun gösterimi büyük ilgi
gördü. Diyarbakır Şehir Tiyatrosu ile Hollanda'dan
Teather Rest oyuncularının Kürtçe'ye uyarladıkları
oyun yurtdışında Hollanda ve İsveç, Türkiye'de
Diyarbakır ve Ankara'dan sonra İzmir'de sahnelendi.
Genel Sanat Yönetmenliğini Celil Toksöz'ün yaptığı,
İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in
Hamlet oyununu yaklaşık 700 kişi seyretti.

gamze.kurt@kanalben.com

Bizim 
neyimiz eksik...
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Son zamanlarda
mega kent mi,
yoksa mega
köy mü tartış-
malarıyla
gündeme
gelen
İzmir'in,
kuzeyi ayrı,
güneyi ayrı
sorunlarla
uğraşıyor.
Hatay'dan
başlayıp, Üçyol
Fahrettin Altay
Meydanı'na değin uzanan
alan ise, özellikle metro ve altyapı
sorunları ile boğuşuyor. Hatay,
İnönü Caddesi, Güzelyalı,
Üçkuyular, Poligon ve çevresinin
en önemli sorunlarının başında
metro çalışmaları yer alıyor.

İlk olarak Hatay Üçyol'dan
Bornova'ya kadar yapılan İzmir
metrosunun, trafiği rahatlatmak
ve kolay ulaşım sağlamak için uza-
tılmasına karar verilmişti. 

2005 yılında çalışmalara baş-
landı ve 2007 yılında bitmesi plan-
lanan metro çalışmaları bir türlü
sonlandırılamadı. Şirket değişik-
likleri, aksaklıklar derken yıl 2012
oldu ancak metronun açılışı
gerçekleşmedi. Hatay İnönü
Caddesi uzun süreliğine araç
trafiğine kapatıldı. Toplu ulaşım
dahil ara sokaklardan sağlandı.
Zaman ilerledikçe güzergahlar
değişti. Caddenin bir kısmı
yeniden trafiğe açılırken,
Hıfzıssıhha'dan Üçkuyular’a
kadar olan bölümdeki çalışmalar,
trafiğe kapalı olarak sürüyor.
Konu ile ilgili Büyükşehir’in son
yaptığı açıklama ise, çalışmaların
yılsonundan önce biteceği
yönünde.

Vatandaşın sabrı taştı
Ancak metro çalışmalarının

biteceğine vatandaşlar pek inan-
mıyor. Bölge esnafı bu durumun
bir an önce sona ermesini istiyor.
Çevre sakinleri ise, uzun yılladır,
çamur, toz, toprakla, gürültüyle ve
trafikle iç içe yaşamak zorunda
kaldıklarını bu sıkıntının bir an

önce bitmesini bek-
lediğini söylüyor.

Sabrı taşan
vatandaşlar
isyan ediyor.
Bu
şikayetler-
den dert
yanan esnaf
İbrahim

Turhankont,
her köşe

başının bir şan-
tiye sahası gibi

olduğunu söyleyerek,
“Yolların metro inşaatından

önce nasıl göründüğünü bile

unuttuk. Eğer çalışmalar bitmeye-
cekse, bari yollarımızı geri açsın-
lar, ona da razıyız” dedi. 

Ayrıca yaşanan
ekonomik sıkıntılar
da işin bir başka
boyutunu oluştu-
ruyor. Bu
konuya dikkat
çeken Yılmaz
Çoruh ise,
çalışmalar-
dan hiç mem-
nun olmadık-
larını
belirterek "Kimi
Esnaf kepenk
kapatmak zorunda
kaldı. Geri kalanlar ise

dayanmaya çalışıyor, ancak bu
kayıpları kim ödeyecek? Buradaki
pek çok kişi siyasi görüş olarak
başka partiyi desteklese de, yerel
seçimlerde Ak Parti'ye oy verecek.
Herkes hizmet istiyor. Daha iyi
şartlar İzmir'in de hakkı” diye
konuştu. Esnaf Süer Çimen ise,
metro çalışmalarının yanı sıra,
diğer altyapı çalışmalarını hatır-
latarak, yaşadıkları sorunları
anlattı ve yetkililerin ilgisizliğine
değinerek, "Bir yandan metro
çalışmaları ile uğraşıyoruz, diğer
yandan başka sorunlarla uğraşıy-
oruz. Hiç bir yetkili gelip halimizi,
hatırımızı sormuyor" dedi.

Metro çalışmaları ile uzun yıl-
lar boğuşan bölgenin tek sıkıntısı
bu da değil üstelik. Bölge sakin-
leri ve esnafın bir başka derdi ise,
hiç bitmeyen, biri bitmeden diğeri
başlayan, altyapı, TEDAŞ, inter-
net ve telefon kablosu kazıları.
Güzelyalı'dan Üçkuyular’a
uzanan, 38 Sokak, 30 Sokak, 40
Sokak, 27 Sokak, 24 Sokak, 25
Sokak, 48 Sokak, 287 Sokak ve
daha birçoğu, esnafın ya da vatan-
daşın hayatını zorlaştıran, kazılar-
la, çalışmalarla dolu. Bir çay ocağı
sahibi Muharrem Coşkun, yol
çalışmaları yüzünden günlerdir, iş
yerinin önünün perişan olduğunu
belirterek "Tam dükkanın önünde
kazı yaparken, işçiler su borusunu
patlattı. Geçici bir şekilde ağzını
kapattıkları borunun tamiri için
ekipler iki gün sonra geldi.” dedi. 

Belediye hizmeti yok
Turgay Tüter isimli

vatandaş ise yol-
ların çok kötü

olduğunu
belirtti ve
"Her taraf
kazılmış,
yollar
yamalı
bohça
gibi.

Kazıp
kazıp açık

bırakıyorlar.
Çocuklu

kadınlar,
bebek arabası

olanlar, yaşlılar yolda
adım atamaz hale
geldi.” diye konuş-
tu.Yılmaz Çoruh ise
"Güzelyalı'da 50 yıl
önce bir yağmur
yağdı mı, ortalık
göle dönerdi.
Şimdi de aynı.
Demek ki 50 yılda
hiçbir şeyi
değiştirememişler.
Böyle rezalet
olmaz. Ben aileden
CHP'liyim ama bu
seçimde bir daha
CHP'ye oy vermem"
diyerek isyan etti. 

Son zamanlarda mega kent mi, yoksa mega köy mü tartışmalarıyla gündeme
gelen İzmir'in, kuzeyi ayrı, güneyi ayrı sorunlarla uğraşıyor. Hatay’dan Üçkuyu-

lar’a kadar olan bölgenin en önemli sorunlarının başında metro geliyor. 

İzmir’in kuzey bölgesi ise uzun yıllardır, kentin çöp yükünü çekiyor.
Harmandalı  çöplüğü sorunu bir türlü çözülemezken, bölge bu kez Yamanlar’a

“Katı Atık Berteraf Tesisi” projesiyle bir kez daha gündeme oturdu.    
Harmandalı'daki

depolama alanının
dolması üzerine
yeni bir çöp 
alanı arayışı içine
giren İzmir
Büyükşehir
Belediyesi'nin
herkesten sak-
ladığı yeni çöp
alanının Karşıyaka
Yamanlar olduğu
basına sızdı. Bunun
üzerine büyük bir tartış-
manın da fitili ateşlenmiş oldu.

Karşıyaka düşmanlığı
Yemyeşil bir doğaya ve uzun yıl-

lar verem hastaları için tedavi
merkezi olabilecek kadar kaliteli
çevre koşullarına sahip
Yamanlar'ın çöp alanı yapılacak
olması büyük bir tepkiye neden
oldu. Ayrıca çöp tesisi yapılması
planlanan alanın hemen karşısında
Karşıyaka Belediyesi'nin yapımını
tamamladığı ve CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
açılışını yaptığı Gençlik
Merkezi'nin bulunması, tepki
çeken bir başka nokta oldu.
Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat
Durak bu projeye şiddetle karşı
çıkarak, "Yıllardır çöple iç içe, acı
içinde yaşayan bizim bölgemiz
değil mi? Neden biz? Neden
Karşıyaka? Bu Karşıyaka düşman-
lığının sebebi ne?" diye sordu.
Cevat Durak böyle bir şeye asla
müsaade edemeyeceğini söyley-
erek, olası bir çöp tesisinin, çevre
kirliliği, su kirliliği ve hava kirliliği
başta olmak üzere, çok büyük
zararları olacağını belirtti. "Bize
kurşun sıkanın karşısında duru-
ruz." dedi. 

Başkan Durak ve
Karşıyakalılar, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu'nun da böyle bir konuyu
kendilerinden gizlemesine pek
sıcak bakmadıklarını açıkça belli
etti. Bu tartışmaların gölgesinde
Kocaoğlu ile Cevat durak bir
görüşme yaparak durumu değer-
lendirdi. İkilinin görüşmesinden
çıkan sonuç ise, 'kararı bilim vere-
cek' oldu. Bu tartışmalarla ilgili
çok fazla konuşmamayı tercih
eden Kocaoğlu, "olumlu rapor
gelirse tesisi oraya yaparım" dedi. 

Karşıyakalı vatandaşlar ve
özellikle de Yamanlar köylüsü ise,
çöp tesisleri için Yamanlar'ın

seçilmesinden son derece
rahatsız. Köylüler, "Elimizde
Yamanlar'dan başka kaç
tane daha yeşil alan kaldı.
Buradan başka yapacak
bir yer mi yok? Madem
yapılacaktı, neden
yukarıya gençlik merkezi
açıldı? Üstelik tesislerin
açılışını bile Kemal
Kılıçdaroğlu yaptı. Bu ne

perhiz bu ne lahana

turşusu?" diyerek
karara tepki gös-

terdi. Geçimini
arıcılık ve hay-
vancılık
yaparak
sağlayan
köylüler,
"Meramızı

elimizden ala-
caklar.

Karşılığında ot
geliri verseler bile

otlatacak alan olmadığı
için hayvanlarımız ölecek.

Hepimiz işimizden olacağız. Hazır
paraya dağ dayanmaz. Burada

arıcılık yapıyoruz. Arıların hem
dünya hem bizim için ne kadar
önemli olduğunu herkes biliyor.
Buraya çöp yapmak yerine bize
yardım etsinler. Burayı daha
da güzel bir cennet
haline getirelim.
Hayvancılığın yanı
sıra tarımla da
uğraşan köylüler,
"Zeytin ağaçları
bizim için çok
önemli. Biz bir
dalın bile üstüne
titriyoruz.
Buraya çöp
gelirse, toprak illa
ki etkilenecek. Bir
ağaç kaç yılda yetişiyor.

Buraya bir zarar gelirse biz ne
yaparız. Yeşillikten başka çöp koy-
acak yer kalmadı mı İzmir'de?"
diye şikayetlerini dile getirdi.

Bakan ne diyor?
Tartışmalar sürerken bir başka

yorum da Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı, aynı zamanda
Ak Parti İzmir Milletvekili Binali
Yıldırım'dan geldi. Binali Yıldırım,
"Azman depolama sistemiyle
buraya yer bulmakta zorlanırız.
Teknoloji çok gelişti. Şimdi çok
küçük mekanlarda gayet entegre
tesisler kurulabiliyor. Bu çöpten
gaz, gübre elde ediliyor.
Bakterilerle çöpler bertaraf ediliy-
or. Hem çevreye zarar vermiyor
hem de çöpü depolayıp sonradan
oluşabilecek patlayıcı metan
gazlarının oluşmasına müsaade
edilmiyor. Bu teknikler birçok
ilimizde uygulanıyor. Örneğin;
Ankara’da, Sincan’da, Mamak’ta
iki noktada var. 200 dönümlük
arazi içinde İzmir’in bütün çöp
rehabilitasyonu, bertaraf işlemi,
gayet modern tekniklerle geliştir-
ilebilir. Belediye'ye de yük
getirmez. Belediye'ye önerimiz
yeni yer aramak yerine mevcut
yerde kurulabilecek, yap-işlet-
devret modeliyle bir çöp entegre
bertaraf tesisi kurulması ve böylece
İzmir’in gündeminden de çöp
konusunun kalkmasıdır. Bunu
yapacak firmalar da var. Hiçbir
para da istemiyorlar. Sadece 49 yıl-
lığına o da kira bedeli karşılığında."
diyerek, çöp alanı için şu anda hali
hazırda kullanılmakta olan

Harmandalı'nı işaret etti.
Bunun üzerine CHP

İzmir İl Başkanı Ali
Engin de, Bakan

Binali
Yıldırım'ın
ezbere konuş-
tuğunu
belirterek bu
söyleme karşı
çıktı. Bu çıkışla

birlikte çöp
tartışmaları daha

siyasi bir boyuta
taşınmış oldu.

POLİGON YAĞMUR SONRASI ÇAMUR DERYASI KARŞIYAKA 7’DEN 70’E HERKES ÇÖPE KARŞI

MEGA KÖY MÜ MEGA KENT Mİ

BİTMEYEN METRONUN TARİHİ
Metroda ilk ihale Mart 2005'te
gerçekleşti. Bayındır İnşaat firması
90 milyon 898 milyon 248 bin TL'ye
ihaleyi aldı. 2 Haziran 2005'te Deniz
Baykal ve Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım ile birlikte
temel atıldı.
Çalışmalarda ilk
kazma 5 Temmuz
2005'te vuruldu.
Kasım 2006'da ise
ihale iptal edildi. 23
Ocak 2007 tarihinde
ikinci kez ihaleye çıkıldı. 3 Nisan
2007'de ihaleyi Bozoğlu firması aldı.
Sözleşme ancak 8 Mayıs'ta imzalan-

abildi.  Ancak, Bozoğlu İnşaat çalış-
maları durdurunca, belediye 13
Ağustos 2009'da, bu firmayla yap-
tığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni

ihale sürecini başlattı.
5 Ekim'de ilk etabı
oluşturan İzmirspor
ve Hatay istasyonları
için ihaleye çıktı.
510 günlük süre
verildi.  Hattın ikinci
etabı için firmaya

tanınan süre 11 Ağustos 2011
tarihinde sona erdi. Ek süre verildi.
Büyükşehir Belediyesi'ne göre metro
31 Aralık 2012 bitecek.

İzmir’in kuzeyinde şimdi Katı Atık
Bertaraf Tesisleri’nin nereye kurula-

cağının tartışması var. Belediye
Başkanı Cevat Durak “Böyle bir şeye
asla müsaade etmeyeceğiz. Neden
Karşıyaka? Bu Karşıyaka düşman-

lığının sebebi nedir” dedi.

Poligon’daki
Metro inşaat

alanı.

Poligon’daki
Metro inşaat

alanı.

Güzelyalı
Parkı

Güzelyalı
Parkı

Güzelyalı
Parkı

Poligon’da
kazılan yollar
kapatılmadı.

Poligon’da
kazılan yollar
kapatılmadı.

Son yağmurda oluşan sel
suları Güzelyalı ve

çevresini göle çevirdi.

Son yağmurda oluşan sel
suları Güzelyalı ve

çevresini göle çevirdi.

NEVHAN ÇELEBİ
nevhan.celebi@kanalben.com
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‘Kocaoğlu halka sormazsa
biz referandum yaparız’

AK Parti olarak
İzmirlileri çok ciddiye
aldıklarını dile
getiren Denizli, eğer
Kocaoğlu
Karşıyaka’da referan-
dum yapmazsa
kendilerinin çöp
konusunu vatandaşa
soracağını ifade etti.
Denizli, “İzmirlinin
aklına, bilgisine
güveniyoruz. En
doğru kararın doğru
bir bilgilendirme ile
İzmirliler tarafından
verileceğine inanıy-
oruz. Onun için
İzmir’in çöp alanının
Karşıyakalılar tarafın-
dan nasıl algı-
landığını, taleplerinin
ne olduğunu Aziz
Kocaoğlu sormazsa,
biz sorarız.
Kurduğumuz sandık-
larla, katılımcılıkla
karar mekanizması
nasıl işletilir CHP’li
büyükşehir belediye-
sine gösteririz.
Sonuçlarını da Sayın
Kocaoğlu’nun bilgi-
sine sunarız. Sonra da
süreci takip eder
İzmir için Karşıyakalı
için mücadele ederiz.
İzmir adına bunu
büyük bir sorumluluk
olarak algılıyorum.
İzmir’i ciddiye alın
Sayın Başkan, saf yer-
ine koymayın” dedi. 

KARŞIYAKALI İÇİN MÜCADELE EDERİZ

Son günlerde İzmir’de çöp en önemli gün-
dem maddesi. İzmir, uzun yıllardır vahşi
depolama ile Harmandalı’da toplanan çöpler
için çok geç kalınmış bir tartışmanın içinde. 

Yeni çöp alanı ile ilgili bir tepki de AK
Parti cephesinden geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun Karşıyaka’yı yeni çöp alanı
olarak belirlemesinin ardından konuyla ilgili
gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin diğer büyük illerinin artık bu
sorunu gündemlerinden çıkardıklarını
belirten Denizli, “Bildiğimiz gibi Türkiye’nin
büyük illeri bu meseleyi halledeli, katı atık
bertaraf tesislerini kuralı yıllar oldu. Ama
İzmir’in yerel yönetimi her işte olduğu gibi
yine geç kaldı. Sadece geç kalmadı, bu işi öyle
bir hale getirdi ki CHP’li ilçe belediye başkan-

larının güç gösterisi alanı haline soktu. Hangi
belediye başkanı daha çok bağırırsa, hangisi
güçlü ise o ilçe kurtarıyor, çöplük o ilçede
olmuyor” dedi.

Denizli, Aziz Kocaoğlu’nun çöp alanı için
gizli bir çalışma içerisinde olduğuna işaret

ederek, “Sayın Başkan kendi deyimiyle gizli
gizli iş bitirme derdinde. ‘Duyulmasını
istemedim’ diyor kendi ağzıyla, çöplüğün ola-
cağı ilçe belediye başkanından bile saklanıyor
yani. İnanılmaz bir durum. İlçe Başkanıyla
bunu istişare etmiyor. Çünkü partilisi

başkanın ağzını tutamayacağı kanaatinde”
diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat
Durak’ın yerinde olmak istemediğini dile
getiren İlknur Denizli, “Kimse Durak’ın
yerinde olmak istemezdi herhalde.
Güvenilmez görünmek, hem de bunu CHP’li,
partilisi Büyükşehir Belediye Başkanının ima
etmesi inanılır gibi değil. İzmirliye sormasını
zaten beklemiyoruz Sayın Kocaoğlu’nun.
İzmirliyi ciddiye almadığını çoktan öğrendi
İzmirli. Katılımcılık, her konuda İzmirliye de
danışarak karar alacağı söylemleriyle 2009’da
seçilen belediye başkanı, bugün bu noktanın
çok uzağında. En doğru ben bilirim diyor. 3
bürokratımla oturur, konuşur, karar veririm
anlayışında. Onun aklı herkesin aklından
daha çokmuş gibi bir inanç içinde” şeklinde
konuştu.

2013 ekonominin
düzelme yılı olacak

ESİAD�Başkanı�Başkanı�Bülent
Akgerman�yeni�yılla�ilgili�öngörülerini
şöyle�açıkladı:

2013�yılıyla�ilgili�öngörüleriniz
nedir?

2013 yılının, uluslararası
piyasalarda herhangi bir yeni
olumsuzluk yaşanmaması duru-
munda, ekonomilerin kendi-
lerini toparlamaya çalışacak-
ları bir geçiş yılı olacağını
öngörüyorum.

Bu durum, gerek 2013-
2015 Orta Vadeli Planı
(OVP) gerekse OECD’nin
Türkiye raporunda da teyidini
bulmaktadır. OVP 2013 yılı
için, büyümede yüzde 4’ü, işsiz-
lik oranında yüzde 8,9’u, dış
ticaret hacminde 411 milyar
doları, cari açıkta 60,7 milyar

doları, TÜFE’de 5,3’ü ve bütçe
açığında 33,9 milyar TL’yi hede-

flemiştir. Bu hedefler 2012 yılı
hedeflenen rakamlarından

belirgin şekilde farklı olmayıp, 2013
yılının duraklama ve bir geçiş yılı ola-
cağının ipuçlarını vermektedir.

Sizce�2013�yılında�ekonomide�ilk
yapılması�gereken�iş�nedir?

ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer
Dünya ekonomilerinin sorunlarını
çözmek için içe kapanacakları ve dünya
ekonomisinin daha da küçülmesini bek-
lediğim 2013 yılında makroekonomik
dengelerin daha da kötüleşmesini
engelleyici önlemlerin alınması ilk
yapılacak iştir. Güven veren bir
ekonomi yönetimine sahip
olmamızın bu konuda bir şans
olduğunu düşünüyorum.
Diğer taraftan hane halkı
başına düşen mevduatın yük-
seltilmesi hususunda gerekli
ortamın sağlanması ve başta
terör problemi olmak üzere
istikrarı olumsuz yönde etk-
ileyen tüm problemlerin
bertaraf edilmesi büyük önem
arz etmektedir.

EBSO YÖnetim Kurulu Başkanı Erder
Yorgancılar 2013 ile ilgili soruları şöyle
yanıtladı: 2013 yılıyla ilgili öngörüleriniz nel-
erdir? 

Küresel krizin yansımaları her geçen gün
daha bilinmeze doğru ilerlerken, otorite
sahibi kişi ve kuruluşlardan gelecek döneme
dair peş peşe karamsar cümleler açıklan-
mıştır. Bir yanda IMF baş ekonomisti kriz
10 yıl devam edebilir diyerek büyüme tah-

minlerini bir kez daha aşağı çekerken,
kriz kahini Roubine 2013 yılında kriz

beklediğini, OECD Raporları krizin
kötüye gideceğini ifade etmiş,
Türkiye cephesinde ise, Orta
Vadeli Program ile büyüme
hedefi düşürülmüştür.

AB henüz sorunlarına
somut çözüm bulamamışken,
ABD’de seçimin ardından
mali uçurum krizi devam
etmektedir. Ortadoğu’da

savaş sürerken, Çin’in başlı-
ca göstergelerindeki daralma

kırılganlığı artırmaktadır. Son

dönemde belli başlı merkez bankalarının
para genişlemesine gitmesi de, küresel
piyasalardaki durumu açıkça ortaya koy-
maktadır. Diğer yandan The
Economist’in son raporunda, 2013’te
dünyanın hiçbir bölgesinde daralma yaşan-
mayacağı belirtilmiş, Merkez Bankası
finansal istikrar raporunda da; dünya
ekonomisinde temkinli bir iyileşme
öngörülürken, olası likidite artışıyla büyüme
potansiyeli olan gelişen ülkelere sermaye
girişinin hızlanacağı ifade

edilmiştir.

Bülent 
Akgerman

Egenin ihracat hedefi
12.5 Milyar dolar

İZSİAD iş dünyası için 
özel projeler geliştirecek

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı
Mustafa Türkmenoğlu’nun yeni yılla
ilgili soruları şöyle yanıtladı:

2013�yılıyla�ilgili�öngörüleriniz�nel-
erdir?�

Ege Bölgesi’nin ihracat performan-
sı Avrupa Birliği’ndeki ekonomik kriz
ve yakın coğrafyamızdaki siyasi kriz
sebebiyle dört aylık bir düşüş trendi
yaşadı. Kasım ayında yaşanan yüzde
19’luk ihracat artışından dolayı mem-
nunuz.

2013 yılında Türkiye’nin yakın
coğrafyasındaki belirsizliklerin ortadan
kalkmasını bekliyoruz. Gelişen
ekonomilerdeki durgunluğa karşın,
gelişmekte olan ülkelerin ekonomi-
lerinin 2013 yılında daha fazla
büyümesini bekliyoruz. Gelişmekte
olan ülkelere yoğunlaşarak 2013 yılın-
da Türkiye’nin 158 milyar dolar ihracat
hedefine kolaylıkla ulaşacağına inanıy-
orum. Ege İhracatçı Birlikleri olarak
2013 yılı ihracat hedefimiz ise 12.5 mil-
yar dolardır.

Sizce 2013 yılında ekonomide ilk

yapılması gereken iş nedir?
2012’de temeli atılan yapısal reformlar
2013 yılında tamamlanmalıdır. İhracat
desteklenmeli, bu çerçevede yapılması
gerekenler belirlenmelidir. Üretici
kadar ihracatçılar da desteklenmeli ve
ekonominin önemli bir parçası olan
ihracat rakamlarının artışı için ekono-
mi dünyasındaki tüm aktörlerin elin-
den geleni yapması gerekmektedir.

Türkiye seçim ekonomisinde
geçmişte büyük zarar gör-
müştür. 2014 yılı boyunca
Türkiye’nin yaşayacağı
seçimler ekonomiyi zor-
lamamalıdır. Türkiye
2014 yılında çifte
seçimli bir yıl geçire-
cek. Yerel seçimler ile
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri aynı yılda
gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin seçim
ekonomisi ortamına
girmesi Türkiye’ye
büyük kayıplar verdirir.  

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Ayhan Baran 2013 yılında iş
dünyası için özel projeler belirlediklerini
söyledi. 

2012�yılında�nasıl�bir�ilerleme�kay-
dettiniz?

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği,
2012 yılı Ocak ayında yaptığı Genel
Kurulu’nda seçilen tecrübeli, dinamik ve
genç Yönetim Kurulu üyeleri ile

İzmir’de gündem yaratacak projeleri
ve aktiviteleri hayata geçirerek

sivil toplum kuruluşları içinde
öncü bir konuma geldi. 

2012�yılında�hangi�pro-
jelere�imza�attınız?
İzmir’in, kentin sunduğu
ekonomik ve sosyal fırsat-
lardan kentte yaşayan
herkesin eşit bir biçimde
yararlanabileceği bir kent

olduğuna inanan İZSİAD,
İzmir’imiz için 2012 yılında

sosyal faaliyetlerle ilgili 5 projeyi

gündemine almış, bu projelerden 3’ünü
2012 yılında uygulamaya koymuştur. Bu
projelerimiz; işitme engellilerin iş hayatı-
na katılımının desteklenmesi, yetiştirme
yurtlarında kalan gençlerimizin üniversit-
eye girmesi, İZSİAD gözüyle kadın
dostu kent İzmir’de, cezaevindeki kadın-
larımızın meslek edinme ve mikro kredi
almaları gibi girişimler, dayanışma ve
koçluk projeleridir.

Ülkemizdeki ticareti gelişen ve
gelişmekte olan illerimize işbirliği
ziyaretleri yapılmış, işadamlarının bil-
gilendirildiği Çarşamba toplantıları
düzenlenmiş, yine İzmir’de iş günleri
fuarı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Geceleri devam etmiştir.

2013�yılı�planlarınız�nelerdir?
İZSİAD 2013 yılında da öncelikle

2012 yılından devreden 2 sosyal projeyi
ve iş dünyasını ilgilendiren ve üyelerim-
ize katkı sağlayacak ticari ve ekonomik
konularla ilgili projeler geliştirip, uygula-
maya koyacaktır. 

Sanayici yeni pazarlar
bulmak zorundadır

Ayhan
BaranMustafa

Türkmenoğlu

Ender
Yorgancılar

İlknur
Denizli
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A.İHSAN İPEK
A.NİHAT UĞURSAL 
ABDULLAH KUŞÇU
ABDULLAH ÖZDOĞAN
ABDURRAHMAN ATALAR
ABİDİN YÜKSEL ERTEKİN
ADALET TOPÇU
ADEM ERİRGİN
ADİLE AŞIBAL
ADNAN ALTIOK
ADNAN OĞUZ AKYARLI 
ADNAN YANARDAĞ 
AHMET CANKURTARAN
AHMET ÇAKIR
AHMET DİVLECEN
AHMET EMİNOĞLU 
AHMET GÜÇER
AHMET HOŞAF
AHMET KAVDİR
AHMET KİLİMCİ
AHMET MUTLU
AHMET NEPTON
AHMET ÖNEN
AHMET ÖZHAN
AHMET SATI
AHMET SEYİT KARTAL
AHMET SİNAN SAVAŞKA
AHMET YARENOĞLU
AHMET YAVUZ
AHMET YEŞİL
AHMET YÜCEL
AİSE AMET 
AKİF YILDIZ
AKSEL CAN ÖZŞİŞMAN 
ALARA GRYGAR
ALATTİN CANLI
ALEV EVŞEN
ALEV US
ALİ ADIGÜZEL
ALİ AKDENİZ
ALİ ASKER AYDEMİR
ALİ BULUT
ALİ BURAK TAŞER 
ALİ CENİK 
ALİ ÇETİN
ALİ DEMİRBAŞ
ALİ EMREN
ALİ ERDEM BAŞAR
ALİ ERDEN
ALİ KAMİL TOPADA
ALİ KARABULUT
ALİ KAYA GÜLER
ALİ KUMRU
ALİ OZAN AKKAL
ALİ RIZA NİŞANSA
ALİ SELCUK
ALİ TÜRKAN
ALİ TÜRKOĞLU
ALİ UĞUR TORON
ALP İLGENLİ 
ALPARSLAN OYMAK
ALPAY ATALAR
ALPER AKSEKİ
ALPER DALGIÇ
ALPER GÜNGÖR
ALPER OKAY
ALPER SERKAN ULUSOĞLU
ALTAY MOL
ANBER TURMUÇİN 
ANIL AYHAN
ANIL ELÇİ
ANIL YENİŞEHİRLİ 
APER TUZCUOĞLU
ARDA GÜNEY 
ARDA HAMAMCIOĞLU
ARDA KORKMAZ
ARDA KÖPRÜLÜOĞLU 
ARDA TOSUNOĞLU
ARİF ÇALIŞKAN 
ARİF METE GÜMÜŞ
ARİF UYSAL
ARMAĞAN AYDIN
ARMAĞAN ÖNAL
ARZU ALP
ARZU ARSLAN
ARZU AYDIN
ARZU AYTEKİN 
ARZU BANKACI
ARZU ÖNCÜL GÜNEY
ARZU ÖZYAZGAN
ASIM BABİÇ
ASIM DAŞDEMİR
ASİL DAĞDELEN
ASLAN  SAVASAN
ASLI AYDIN
ASLI BORA
ASLI COŞAR
ASLI ÇOŞKUN
ASLI EFE
ASLI GENÇ 
ASLI OLCAY
ASLI UMUCU
ASLI YALÇINTAŞ
ASLI YILDIRIM
ASLI YILDIZBAŞ
ASLIHAN GERMEN 
ASLIHAN ÖZDEMİR
ASLIHAN ROLAT
ASUMAN ILGAZ
ASUMAN KESİNOĞLU
ASUMAN TOK 
ASYA KESMİK
AŞKIN AKDOĞAN
AŞKIN YENENÇ
ATA GÜNDÜZALP
ATALAY CAN ZORLU
ATİLLA ÖZKAN
ATİYE AYLA GÜNEŞ
AYBİKE  YURTSEVER
AYBÜKE GERÇEK
AYBÜKE KAYALIK 
AYÇA EMEL KUŞKAYA
AYDAN ALPAY
AYDIN ÇAĞLIN 
AYDIN YILMAZ
AYFER ERGÜLLÜ
AYFER SOYTÜRK
AYFER TURAN
AYFER ULUSOYLU
AYGEN ERSOY
AYHAN DALGIÇ
AYHAN DURAN
AYHAN KIRDI
AYKUT CÜRENK
AYKUT DİRİK
AYKUT YAVUZER
AYLA AKBAŞ
AYLA GUNDUVAÇ
AYLA SAĞER
AYLA SEYHAN
AYLİN  ZAMKULU
AYLİN ERDOĞAN DEDE
AYLİN ESEN
AYLİN KAZOLUK
AYLİN SUZAN DÖNMEZ
AYLİN ŞENSEL 
AYNUR AKKILIÇ
AYNUR BÜYÜKAYVAS
AYNUR DARCIN
AYNUR SAKA 
AYNUR SESSİZOĞLU
AYNUR TORLAK
AYNUR TOSUN
AYNUR UZAL 
AYSEL AKBULUT
AYSEL ERGÜLŞEN
AYSEL ÖZTÜRK
AYSEL ZENGİN
AYSUN ANALI 
AYSUN DURAK 
AYSUN EVİRGEN
AYŞE AKÇAY
AYŞE ATALAY
AYŞE AYMAL
AYŞE BEKİT
AYŞE BERRİN ERTÜRK

AYŞE BOZKURT
AYŞE ÇAKMAKOĞLU
AYŞE ERDEVECİLER
AYŞE ERSOY
AYŞE GÖRAL
AYŞE GÜRCAN
AYŞE HANDE TURAN
AYŞE İLDİZ
AYŞE KARADAN 
AYŞE KARAVELLİ
AYŞE NİHAN YILMAZ
AYŞE NORMAN
AYŞE NUHAN GÜLBENT
AYŞE ÖZER
AYŞE ÖZKAN
AYŞE TOPÇU
AYŞE TÜRK
AYŞE ÜNLÜ 
AYŞE YILMAZ
AYŞE YÜCE 
AYŞEGÜL AKGÖK
AYŞEGÜL BAYRAMOĞLU
AYŞEGÜL ÇOVDER
AYŞEGÜL GÖNENÇ
AYŞEGÜL ÖNEL
AYŞEGÜL ŞENGÖR
AYŞEGÜL UYANUSTA
AYŞEN BÜKE ŞEN
AYŞEN UÇAK
AYŞENUR BAĞAR
AYŞENUR EKEMEN
AYŞIN AKYARLI
AYŞİN BORA
AYŞİN DORA
AYŞİN KOYUN 
AYŞİN ÖZKAYA
AYTAÇ KAZANCIOĞLU
AYTEK İŞLER
AYTEN DALGIÇ
AYTEN KORKMAZ
AYTEN ŞENOL
BADE YILDIZ
BADE YILDIZ
BAHAR AYCAN
BAHAR BAYRAK 
BAHAR KARIŞMAZ
BAHAR ÖNER
BAHAR ŞANLI 
BAHATTİN GENCEROĞLU
BANU ARI
BANU AYDIN
BANU BURCU BİLEN
BANU ÖZDEMİR
BARIŞ BÜYÜKGÜÇLÜ
BARIŞ KOCABAŞ 
BAŞAK GÜNDÜZ 
BAŞAK MUMCU CIVLAK 
BAŞAK MUTOĞLU
BAŞAK SARICA
BATUHAN BULAK
BATUHAN İŞLEK
BAYHAN YORULKAN
BAYRAM ÖZKILIÇARSLAN
BAYRAM ÖZKURT
BEGÜM DEMİR
BEGÜM ERGÜNENÇ
BEGÜM İZAR
BEGÜM KAVASOĞLU
BEGÜM KOCABIYIK
BEHİSE KARATEPE
BEKİR DEVRİM GÖKULU
BELDA GÜROL
BELGİN ALTUĞLU
BELGİN HEKİM
BELGİN KAPLAN
BELGİN KÜCÜKGÖKMEN
BELGİN MAYTELMAN
BELGİN UNCU
BELGİN YEGÜL
BELİN SABİT
BELİZ AKSAN
BELMA ÇALŞIK
BENAL GÜRGEN
BENAY TOPALOLU
BENGİSU AKÇOĞLU 
BENSU CANBAZ 
BERAY ÇALIŞKAN 
BERİL ARKAN
BERKAN MAHRIÇLI
BERKAN OCAK 
BERKAY AHMET KİNGİR
BERKAY İRİYARI
BERKAY ŞANDA
BERKAY TUNALI
BERKER ARSLAN
BERNA ERÜSTÜN
BERNA HARTAÇ 
BERNA İNEL 
BERRİN DİLEKCİ
BERRİN UŞKAY
BESTE SAYGI 
BESTE UYSAL
BESTE YILDIRIM
BETİM EKİN YILDIRIM
BETÜL AKYÜZ
BETÜL TURFULLU 
BETÜL UĞURLU
BETÜL YÜCEL
BEYHAN ODABAŞI 
BEYTULLAH BERK
BEYZA BAĞ
BEYZA KARATAŞ
BEYZA SALDIRAN
BİLGAN UYSAL
BİLGE  CENGİZ
BİLGE BARIŞIKER
BİLGE DOĞANGÖZ
BİLGEHAN GÜMÜŞ
BİLGİHAN KOÇ
BİLHAN BABACAN
BİLTER ANI
BİNALI VARİS
BİRGÜL ÇETİN
BİRGÜL KARAKAYA
BİRJU GÜNGÖR
BİROL ERDEM
BİRSEL PEHLİVAN
BİRSEN KARAGÖZ ALEDİL
BORA GÖKSEL
BUĞRA KAYA 
BUKET AKKAYA
BUKET BOŞVİL
BUKET KILIÇ
BUKET KÖKEN
BUKET TAŞDELEN
BURAHAN YETİMLER
BURAK BALCI
BURAK ÇAĞLATAN
BURAK TURAN 
BURAKCAN ÇAKMAK
BURCU BİLDİRİCİ
BURCU BURGAZ
BURCU ÇARDAK
BURCU DAĞAR
BURCU DİLER
BURCU EĞİNOĞLU
BURCU ERTEKİN
BURCU GÜNDÜZ
BURCU GÜNER
BURCU KAHYAOĞLU
BURCU KILIÇ
BURCU KONUK
BURCU ÖZKAN
BURCU TANITOĞLU
BURCU TEMEL
BURCU TUNA
BURCU YERGEZEN
BURCU YOLDAŞ
BURÇAK BAYAR
BURÇİN ARACI
BURÇİN ÇİMEN 
BURÇİN DENİZ
BURÇİN ÖZTAŞ
BURHANETTİN BAYRAKTAR
BUSE AMAN 
BUSE ÇELİK

BUSE KURTULDU
BUSE ŞAKAR
BUSE ULUSAL
BÜLENT CİHAN
BÜLENT DAVUTOĞLU
BÜLENT EĞİNOĞLU
BÜLENT SABANCI
BÜLENT ŞENOL
BÜLENT TELLİ 
BÜLENT UYAR
BÜŞRA ÇUHADAR
BÜŞRA KARAMAN
BÜŞRA KOSKA 
BÜŞRA LALE ÖZBEN
BÜŞRA SOLAK
BÜŞRA TAN
BÜŞRA TIKIROĞLU
CAFER BATI 
CAFER KAYNARCA
CAHİT AKBULUT
CAN  ULAMIŞLI
CAN ERDELECİLER
CAN ERTÜRK
CAN GÖNÜL
CAN ÖZMUMCU
CAN SAVAŞAN
CAN SERHAT GECEBAKAN
CAN SİNANOĞLU
CAN TALAS
CANAN DEVRİM 
CANAN ERSAN
CANAN GERÇEK
CANAN İÇEL
CANAN SÖNMEZ 
CANAN ŞENER
CANAN ULUSOY
CANAN YEMİŞCİ 
CANDAN ARAL
CANDAN VAR
CANER EREŞ
CANER USTA
CANSU AKÇAY
CANSU CÖMERT
CANSU HOŞGÖŞ
CANSU TOKCAN
CANSU ULAMIŞLI
CELAL SADIK GÜCÜYENER
CELAL YETİMOĞLU
CEM ÇOŞAR
CEM ÇOŞAR
CEM GÖKALP
CEM TOLGA BAYRAKTAR
CEM ZÜLBAHAR
CEMALETTEİN CAVGA
CEMİL ERTUĞRUL
CEMİLE ÇALIŞKAN
CEMİLE HACIFERHATOĞLU
CEMİLE KALAYCI
CEMİLE NİŞANCI
CEMRE AKMAN 
CEMRE ALTUNDAŞ
CEMRE ÇAKIR
CEMRE EREN
CENGİZ BİÇER
CENGİZ DÜLGER
CEREN ARCAN
CEREN BANAN
CEREN BAYRAKTAR
CEREN KİNGİR
CEREN KURT
CEREN ŞAHİN
CEREN TÜRKDOĞAN
CEREN TÜRKŞEN
CEREN ZIH 
CEVAT SAKARYA
CEVHER SESİGÜR 
CEYDA BAŞ
CEYDA SARIOĞLU
CEYDA SAVAŞAN TOKAY
CEYHAN OKTAY ERSOY
CEYHUN BOZKURTERDEM 
CEYHUN ÇETİN
CEYHUN EREN ÇALIŞKAN
CEYLİN KÜÇÜKKAYA
CİHAN BAŞLI 
CİHAN CELENLER
CİHAN İNCELEME
CİHAN ÖZMEN
CUMHUR ŞENOLSUN
CÜNEYT ERTEKİN 
ÇAĞDAŞ KAYA
ÇAĞDAŞ YAYKIN
ÇAĞLAR ER
ÇAĞLAR KAPLANCI
ÇAĞLAR ÖZTUR
ÇAĞLAR ŞİMŞEK
ÇAĞLAYAN ATILMAZ
ÇINAR AYBAR
ÇİÇEK AKYOL
ÇİÇEK TEPECİKLİOĞLU
ÇİGDEM HOŞGEN
ÇİGDEM ORTAÇ
ÇİĞDEM BAHAR TOPRAK
ÇİĞDEM İRDEN
ÇİĞDEM KUZEY
ÇİĞDEM METİN
ÇİĞDEM NAFIZOĞLU
ÇİSEM EROĞLI
ÇİSİL ÇİMENLİ 
ÇİŞEL KAYAOĞLU
DALYA CAN
DAMLA ÇEVİK 
DAMLA KARAKÖY
DAMLA KORKMAZ
DAMLA NUR URAZ
DAMLA YAMAK 
DAMLA YAPRAK CANBAŞ
DEMET ERDEM
DEMET KUMAR
DEMİRCAN YENİCE
DENİZ ALINCA
DENİZ ARICI
DENİZ ASLAN
DENİZ BAŞTEK
DENİZ BİLDİRİCİ
DENİZ ÇILGIN
DENİZ DALĞIÇ 
DENİZ GEZERLER
DENİZ HELVACI
DENİZ İZCİ 
DENİZ KERİMOĞLU
DENİZ KESKİN
DENİZ KOCAMER
DENİZ MERMER
DENİZ ÖNEN
DENİZ ÖZEK
DENİZ ÖZSOYDAN
DENİZ SEMERLEROĞLU
DENİZ SUBAŞI
DENİZ ŞAKAR
DENİZ ŞİMŞEK
DENİZ UYANIK
DENİZALP KAYIN
DEREN KAPLAN
DERYA ARDA 
DERYA ÇAVUŞ
DERYA DELİCE
DERYA ERGEN
DERYA GÖK
DERYA GUNEŞ
DERYA GÜNGÖR
DERYA ÖZÇELİK
DERYA SUSUZ
DERYA TATLI DEDE
DERYA TÜRKOĞLU
DERYA YILMAZ
DEVRİM ÖNDER
DINAR UÇKUN 
DİDEM AYDEMİR
DİDEM DENİZ
DİDEM DİLEK
DİDEM KULAK
DİDEM MAZLUM
DİLAN DEMİR
DİLAN ZEYTİN
DİLARA DEMİREL

DİLARA YANGIN
DİLAY ELMAS
DİLBER CANPOLAT
DİLEK CAN DENİZCİ
DİLEK ÇAKIROĞLU
DİLEK ELMALI
DİLEK ERSUN
DİLEK KUBİLAY
DİLEK SERT
DİLEK TOPAL
DİLEK ÜNLÜEL
DİLEK YAKAR
DİLEK YAPALAK
DİLEK YILMAZ
DİMAZE AKÇA
DİREN KIRDAR
DOĞAN ALTUNAY
DOĞAN DERİNSU
DOĞANCAN CAYGÜL
DORUK ÇAVDAR
DUDU ALAYLI
DURİYE TAŞ
DURSUN KARAKÖY
DUYGU BALAYLER
DUYGU BARUT
DUYGU BÜYÜKKAYIKÇI 
DUYGU ERDOĞAN
DUYGU FERDA AKŞEHİRLİOĞLU
DUYGU GÜLTEN
DUYGU GÜNKUT
DUYGU İLMENÇ
DUYGU KANDEMİRCİ
DUYGU KESEN
DUYGU OSKAL
DUYGU ÖNCEL 
DUYGU ULUSOY
EBRU AKALIN
EBRU AVA
EBRU BARUT
EBRU BULUTOĞLU
EBRU GÜNGÖR
EBRU HABERAL
EBRU KOSOVA ÇİNCİ
EBRU METE
EBRU NAZİRE ERDOĞAN
EBRU ÖZALP 
EBRU ÖZCAN
EBRU PIRPANLAR
ECE ATAK CEVİZCİ
ECE AYARBAÇ
ECE DEĞİRMENCİOĞLU
ECE DENİZ DEVECİ
ECE DÜRHAS
ECE ERUZ
ECE İLETEN
ECE KAYALAR
ECE KAYAPINAR
ECE SAĞER
ECE ŞENER
ECE UĞUR
ECE URHAN
ECE YILMAZ
ECEL SARAÇOĞLU
ECEM AYGÜN
ECEM BUZAN
ECEM KUNDAKÇI
ECEM ŞENYÜREKLİ
ECEM ZEYREK
EDA AKGÜL
EDA AKTAŞ
EDA BOSTANCI 
EDA ÖZAY
EDA ÖZKAYALAR
EDA ŞEN
EDA TAŞ
EDA UÇARLI
EFE AKDUMAN 
EFE BASKAK
EFE MERT ERDİN
EFECAN SEYHAN
EFİL ERBAŞ
EGE AYGÜN
EGECAN AKIN
EGEHAN DURAN
EGEMEN İDİMAN 
EGEMEN YORGANCIOĞLU
EKİN AY
EKİN ŞAFAK
EKREM ÇALKAYA
ELÇİN TEMİZKALP
ELÇİN YILMAZ
ELİF AKYÜZ
ELİF BALCI
ELİF BEYGO
ELİF CEYLAN
ELİF ERDEM
ELİF ERDİREN
ELİF GÜNDÜZ
ELİF KAPLAN
ELİF KERVAN
ELİF KILIÇOĞLU 
ELİF ÖZ
ELİF SAĞIROĞLU
ELİF SEREMET
ELİF SOYLU
ELİF SÜLÜDEN
ELİF TAVYAKA
ELMAS KANIK 
ELVAN DİZDAR
ELVAN ERYÖNER
ELVAN TÜLAY ARSLAN
ELVİN TEMİZKALP
EMEKCAN UZAL
EMEL BAĞBOZAN
EMEL GÜNDOĞDU
EMEL KESKİN
EMEL KOYUN
EMEL MADEN
EMEL SAN
EMEL SAVAŞ
EMEL ÜREN
EMEL YEGÜL
EMİN AŞKIN
EMİN CAN FETHACI
EMİN ÖZER
EMİNE AKINHAY
EMİNE BABUR 
EMİNE ÇALIŞAN
EMİNE KARACA
EMİNE MENDERES
EMİNE NALBANTGİL 
EMİNE ÖZARSLAN
EMİNE ÖZDEMİR
EMİNE SELİMDEMİR
EMİNE TAŞTEKİN
EMİNE TEKİN
EMİNE YILDIZ
EMİR PEHLİVAN
EMRAH TARIM
EMRE BİLGİN
EMRE GÜÇ
EMRE GÜLDOĞAN UZER
EMRE SAMANCI 
EMRECAN SAPER
EMSAL ÇELİK
EMŞNE BALKIŞ
ENDER PALA 
ENDER TIĞLI
ENGİN BAŞAR
ENGİN DÜNYAOĞULLARI 
ENGİN KARAÇORLU
ENGİN KATIRCI 
ENGİN ÖNER
ENGİN ÖRÜN
ENGÜL ÖZTÜRK 
ENVER ÜNAŞ
ERCAN ALKAYA
ERCAN BERİŞ 
ERCAN CITIR
Ercan ÇELİKKIRAN
ERCAN HAFIOĞLU
ERCAN KARAGÖZOĞLU 
ERCAN MERTBİLEK
ERDAK TEKİN
ERDAL ÖZMEN 
ERDEM BATIMAR 

ERDEM CEN
ERDEM ÖCÜK
ERDİ KUMAŞ
ERDOĞAN TORUN
EREM ÇATIR
EREN ALTUNAY
EREN DURMAZ
EREN TESLİMOĞLU
ERGUN DURMUŞOĞLU
ERHAN ÇATKIN
ERHAN PAYDAK
ERHAN SEVİM
ERHAN ŞAHAN
ERKAN ORAL
ERKAN ÖNDER
ERMAN BUDAK
ERMAN NAZIM PERK
ERMAN TULGAR
ERMAN YURDAŞ
EROL ERGİNÇ
EROL KOCACAN
EROL SEBİT
ERSAN ÖZGÜR
ERSEN KARACA
ERSEV TOPAL
ERSİN FAİK ZADE
ERSİN MUHASIR
ERSUN GÖSES
ERTAN ÇİKA
ERTUĞ MECİK
ERTUĞ SALMAZ 
ERTÜRK ÇELİKKALELİ
ESAT ANIL DENİZCİ
ESAY YUDERİ
ESER KÖSE
ESİN ATAKUL 
ESİN EKŞİ
ESİN TOPÇU
ESMA İMRENCİ
ESMA KAYA
ESMANİ UÇMA
ESMERAY FİDANBAY
ESRA ATİK
ESRA AYDIN
ESRA DEFEKTAŞ
ESRA DEMİR
ESRA GÜK
ESRA GÜVENÇ
ESRA KAHVECİOĞLU
ESRA KANAT
ESRA KOÇHAN
ESRA ÖZER
ESRA PEHLİVAN
ESRA TOLGA
ESRA USTA
EVREN KILIÇOĞLU
EVREN KURULTAY
EVREN KURUTAÇ
EVREN TUNCAALP
EVREN UÇAR
EVRİM BAYKAL
EVRİM ÇAĞLAYANCILAR
EVRİM İNCE KARAÇORLU
EYLEM BAŞLAR
EYLEM ESRA YATAR
EYLEM SARIKAYA
EYLEM VOLKAN
EYÜP ERENLİ 
EZEL GÜL
EZGİ ÇAKANTAŞ
EZGİ FERAY EROL
EZGİ KARABULUT
EZGİ KOÇAK
EZGİ KORKMAZ
EZGİ MELİKE YILDIZ
EZGİ ÖMÜR
EZGİ ŞENGÜL
EZGİ TAZBAŞARAN
EZGİ YAŞAR 
EZGİ YILDIRIM 
EZGİ YOLDAŞ
EZGİ YÜKSEL
FADİME AYKANAT
FADİME AYMAL
FAHRİYE ÖZLEM TOYGARLAR
FATİH AKUZUN
FATİH BURHAN YEŞİL
FATİH CAN GÜLER
FATİH CÜLHE
FATİH ÖZKULA
FATMA AKAN
FATMA AKSOY
FATMA ALOĞLU
FATMA ÇAĞLAR
FATMA ÇİFTÇİ
FATMA ERGÜLER
FATMA GÜLÇİN COZBIR
FATMA KEREN
FATMA MENDERES
FATMA NUR ŞENYÜREKLİ
FATMA OKUNOĞLU
FATMA ÖNCÜL
FATMA ÖRDE 
FATMA ÖZKAN
FATMA SEZGİN
FATMA SİNLER
FATMA TEKTÜFEKER
FATMA YAVUZ
FATMA YAYGI
FATMA YILDIZ DAVIRAN
FATMA YILMAZ
FATMANUR GÜNEY
FATOŞ AKBÖRÜ
FAZİLET KAR
FERAY ÖZDOĞAN
FERDA EREN
FERDA TÜRKAY
FERİDE İNCİ
FERİDUN ERKUL
FERİDUN SAVCI
FERSU TÜRKYILMAZ
FERZAN SARPKAYA
FETHİ İDİMAN
FEVZİ TİRKAKİ
FEYYAZ KAYRALCI
FIRAT AKDOĞAN
FIRAT CAN
FİGEN ADALI
FİGEN ÇELEN
FİGEN GÜNAY
FİGEN KÜÇÜKER
FİGEN OYMAK
FİGEN ÖZVURAN
FİGEN TÜTÜNCÜOĞLU
FİKRET ERKEN
FİKRİ AÇIK YER
FİKRİYE DİNÇER
FİLİZ AK 
FİLİZ AKDAĞ
FİLİZ ALAYLI
FİLİZ ATİK
FİLİZ BİNGÖR
FİLİZ ÇETİN 
FİLİZ ÇOLAK 
FİLİZ DİRİM 
FİLİZ GÜLEÇ KUTLU 
FİLİZ KAYSEDİLOĞLU
FİLİZ KORKMAZ 
FİLİZ KÖKSEL
FİLİZ SEVİL
FİLİZ ŞAHİN
FİLİZ YAŞAR MAHRIÇLI
FİRDEVS TOPÇUOĞLU
FUAT YEDEKÇİ
FULDAM ERDİL
FULDEN KÜÇÜKER
FULYA ERDİL
FULYA MERTBİLEK
FULYA TOSTANOĞLU
FUNDA AŞKIM AKTUĞ
FUNDA ÇELİK
FUNDA ÖZGAN
FUNDA SARUHAN
FUNDA ULUÇAY
FUNDA URAL
FUNDAHAN ARAL

FUSUN TOSUN ÇAVDIR
FÜSUN GAZEZOĞLU 
FÜSUN İNCEOĞLU
FÜSUN KARA ÖZSOYDAN 
FÜSUN ÖZDEMİR
FÜSUN SAKARYA
GAMZE ATASEVER
GAMZE BAKKALLAR
GAMZE BEKTAŞ
GAMZE ESEN
GAMZE KARABİBER
GAMZE KUMRU
GAMZE OKŞAN
GAMZE ÖZDAMAR
GAMZE TÜRKMEN
GASTAN BİESKİRİSH
GAZEL DEMİRAY
GİZEM AKGÜN
GİZEM ALYANAK
GİZEM ARSLAN
GİZEM BATMAZ
GİZEM BEŞER 
GİZEM BOYRALI
GİZEM CEYDA TÜRKOĞLU
GİZEM DÜZGÜN
GİZEM ERİŞ
GİZEM ERTAN 
GİZEM ESEN
GİZEM FIRAT
GİZEM GÜNER
GİZEM HÜNLER
GİZEM KANDEMİR
GİZEM KARAKURT
GİZEM KAYA
GİZEM KIAVUŞAN
GİZEM KÜÇÜK
GİZEM MADANOĞLU 
GİZEM MEYDAN 
GİZEM NUR KALKAN
GİZEM OMAÇ
GİZEM PEKKOULMUŞ
GİZEM PEYHAN ODABAŞI
GİZEM ŞİMŞEK
GİZEM TİRYAKİLER
GİZEM TOTUR
GİZEM TUNÇ 
GİZEM ÜNLÜSOY
GİZEM YENİŞEHİRLİ 
GİZEM YÜKSEL
GONCA ÇETİN
GONCA ELTİMUR
GONCA ERGİN
GONCA ÜNYE
GONCAGÜL CANKORKMAZ
GÖKBEN YARMAZ
GÖKÇE DOĞAN
GÖKÇE KILIÇASALN
GÖKÇEN AKKAN
GÖKER ÜSTÜNDAĞ
GÖKHAN BAHTİYAR
GÖKHAN DAGLI
GÖKHAN GÜRDAL
GÖKHAN KÜÇÜKDERE
GÖKHAN SAĞIR
GÖKHAN SEVAY
GÖKHAN SÖNMEZ
GÖKHAN YILDIRIM
GÖKHAN YURTESEN
GÖKSEN ERUÇAR
GÖKSU ÖZBEK
GÖKTUĞ YILDIZ
GÖNÜL KOVACIOĞLU
GÖNÜL SOYDANBAY
GÖRKEM ERSÖZ
GÖRKEM HEPSARIGÜL
GÖRKEM ÖRDEM 
GÖRKEM YARGICI
GÖRKEM YARICI
GÖZDE ALKIŞ
GÖZDE BAHAR KOŞ
GÖZDE HAMARAT
GÖZDE KARADUMAN
GÖZDE MERMER
GÖZDE SEVİĞ
GUFRAN SEVER
GULİZ GAFFAROĞULLARI
GÜHER URAL
GÜL BORAN GÜLBAHÇE
GÜL DELİORMAN
GÜL ERZEYBEK
GÜL İHSAN BALOĞLU
GÜL KAŞAR
GÜL TOSTEKİN
GÜL ÜSTÜNELİ
GÜLAMİ KOÇYİĞİT
GÜLAT BATMAN
GÜLAY CENGİZ
GÜLAY GEDİZ
GÜLAY ISIN 
GÜLAY PAK
GÜLAY PEKCAN
GÜLAY TAŞDELEN 
GÜLBAHAR SAĞINÇ
GÜLBEN KOCABIÇAK
GÜLBERK ÖRÜN
GÜLCAN ADA KUTUCU
GÜLCAN BALÇIN 
GÜLCAN ÇİRİSOĞLU
GÜLCAN KARAAĞAÇ
GÜLCAN KÜÇÜK
GÜLCAN ŞAŞOĞLU
GÜLCAN UĞUROĞLU
GÜLCE AVCU
GÜLCE MUTOĞLU
GÜLCE SÖZMEN
GÜLÇİN İZER
GÜLÇİN KILIÇKAYA
GÜLÇİN KÖPRÜLÜOĞLU
GÜLÇİN KURTMAN
GÜLÇİN TİMURLENK
GÜLÇİN UYSAL
GÜLÇİN YILDIRIM
GÜLDEN ASLI ÜSTÜNDAĞ
GÜLDEN KAYALAR
GÜLDEN PEYNİRCİ
GÜLEN DURAN
GÜLER ERDENİZ
GÜLER GÜÇLÜ
GÜLER KOLAKLI
GÜLER ÖNCÜL
GÜLER YÜKSEK
GÜLGÜN ZEYTİNOĞLU
GÜLHAN AKGÜL
GÜLHAN ANALI
GÜLHAN ARICAN
GÜLHAN BAHTİYAR
GÜLİN ATKOŞAR 
GÜLİN AZER
GÜLİSTAN SEÇKİN
GÜLİZ AYAZ
GÜLİZAR KOYUN
GÜLİZAR KOYUN
GÜLİZAR ÖZGÜL
GÜLNUR ADIGÜZEL
GÜLNUR GÜLOĞLU
GÜLSEMİN ÖZTÜRK
GÜLSER GÜNGÖR
GÜLSERA TAMUĞUR
GÜLSEREN BARUT
GÜLSEREN ÇAYLI
GÜLSEREN GÜÇ
GÜLSEREN ÜSER
GÜLSÜM BEYOĞLU
GÜLSÜM KARACAYLAKLI
GÜLSÜM KULİNCA
GÜLSÜM POYRAZ
GÜLSÜM ŞİMŞEK
GÜLSÜM UĞURLU
GÜLSÜN KALKAN
GÜLŞAH BAĞ
GÜLŞAH ER
GÜLŞAH EREK
GÜLŞAH KIZILALP
GÜLŞAH ÖZKULA
GÜLŞAH SARGIN
GÜLŞAN YETİM

GÜLŞEN ÇETİNSOY
GÜLŞEN ESEL
GÜLTAN ÖZER
GÜLTEKİN YILMAZ
GÜLTEN ATA
GÜLTEN BOZKURT
GÜLTEN GÖÇMEN 
GÜLTEN GÜNDOĞDU 
GÜLTEN KAYA
GÜLTEN NALBANTOĞLU
GÜLTEN TURAN 
GÜLÜZAR GÜZELAY
GÜNAY BOZKURT
GÜNAY GÜN
GÜNER GÖKÇE
GÜNER SÖNMEZ
GÜNER ÜNÜVAR
GÜNFÖR AKBABAÖZ
GÜNGÖR ERDOĞAN 
GÜNİZ OKTAY
GÜNİZ ÖLÇÜCÜOĞLU
GÜNNUR ŞAKAR
GÜNSEL ALTINAY
GÜNSU ÇOŞKUN
GÜRAY ÇANAKKALELİOĞLU
GÜRAY KAŞ
GÜRHAN TOKDEMİR
GÜRKAN ÇALIK
GÜRKAN PEKESİN 
GÜRKAN TAŞTAN
GÜRKAN YÖNÜR 
GÜROL TOKAY
GÜVEN ÖZGÜN
GÜZİN AVDAN
H.SERDAR SÜMER
HAFİZE İÇİN 
HAKAN AKINCI 
HAKAN GÜLTEKİN
HAKAN GÜNEY
HAKAN KESKİNEL
HAKAN ÖZDEMİR
HAKAN SEBAHATTİN
HAKAN YARALI
HAKAN YÜCE
HAKKI BİLİCİ
HAKKI CEVİZCİ
HAKKI KELEŞOĞLU
HALDUN ACAR
HALE CEREN ZEYTİNOĞLU
HALE ERBEK
HALE GÖKALP SEZER
HALE GÜRSOY
HALE KELEŞOĞLU
HALE ÖZYILMAZ
HALE VATANSEVER
HALİL ER
HALİL İBRAHİM PAS
HALİL İBRAHİM SAMGAR
HALİL ÖZDEMİR
HALİM MUTLU BABACAN
HALİME GÖKDEMİR
HALİME OKUTMACI
HALİS ASLANBOĞA
HALİT ATAKUL 
HALİT BİLEN
HALUK GÜRLEYEN
HAMDİ ALTINOK
HAMDİ MERGEN
HAMZA AKTOP
HAMZA USLU
HANDAN AKKUŞ
HANDAN ARMAĞAN
HANDAN KÖKLÜ
HANDAN ÖZTÜRK
HANDAN SAMGAR
HANDAN ŞENYÜZ
HANDAN ZOL
HANDE BOZKURT
HANDE GÖKÇE
HANDE GÜVEN
HANDE GÜVEN
HANDE İZGİ
HANDE KAÇAR 
HANDE KASIRGA
HANDE ÖVEN
HANDE ŞEREMET
HANDE UZ
HANDE YAMAN
HANİFE AK
HANİFE BAŞTÜRK
HANİFE COŞKUN
HANİFE HİSAR
HANİFE SANCAK
HANİFE SERİN
HANİME AKSU
HASAN AYTEK FENERCİ
HASAN CÜNEYT DEĞER 
HASAN GÖÇMEN
HASAN KESKİN
HASAN KORUNLU
HASAN SEMERLEROĞLU
HASAN UĞUREL
HASAN ZEKİ SUNGUR
HASİBE AZGI
HASİBE SİNBUL ERSOY
HATİCE DÖKME
HATİCE ECE METİN
HATİCE ENACAR
HATİCE GÜLAY ERGİNOĞLU
HATİCE KILIÇKAYALI
HATİCE KORKMAZ
HATİCE ÖZŞEN
HATİCE SELÇUKLU
HATİCE TANŞULİ
HATİCE YURTSEVEN
HATUN ERDOĞAN
HAVVA ÇELİK
HAVVA ERDOĞAN
HAVVA NUR ŞAHİN 
HAYDAR DURSUN
HAYDAR ÖZDEN
HAYDAR POLAT
HAYEL AYAZ
HAYRİ CANDAN
HAYRİ PÜNDÜZ
HAYRİYE YARDIMCI
HAZAL HÜSEYİN PINARCIK
HINCAL ÖZDEMİR
HİCAP BAGCI
HİCRAN GENÇ AYGÜN
HİKMET MİHBÜKEN
HİKMET SAVATLI
HİLAL AKDAL
HİLAL BUÇAK
HİLAL DOKUZCAN
HİLAL ÖZBEK 
HİLAL PITIRLI
HİLAL SUSUZ
HİLMİ EMRE KARAASLAN
HİLMİ HIZ
HULAL TURHAN
HULUSİ GÜNEŞ
HURİYE GÜNGÖR MERİÇ
HURİYE ÖNER
HURİYE YAPAR
HURİYE YARAR
HUSEYİN GÜNAÇTI
HÜDAYİ BİRLİK
HÜLYA ALAN
HÜLYA ALTUNTAŞ
HÜLYA BELGİN ERBEK
HÜLYA BEYAR
HÜLYA BİLGEN
HÜLYA BOZKURT 
HÜLYA ÇELİK
HÜLYA KINAY PARDAK
HÜLYA ÖZÜDOĞRU
HÜLYA TAŞKIN
HÜLYA YANARDAĞ
HÜLYA YENİDOĞAN
HÜLYA YILMAZ
HÜMEYRA EM
HÜRAY ALTIPARMAK
HÜRKAN KAPLAN
HÜROL OKUTAN
HÜSEYİN ALBAYRAK

HÜSEYİN DEMİRTAŞ
HÜSEYİN ERGÜLŞEN
HÜSEYİN HUNDUZCU
HÜSEYİN KANBER
HÜSEYİN KOVANCIOĞLU
HÜSEYİN TAŞ
HÜSEYİN TOKACI
HÜSEYİN TOLTUĞ
HÜSEYYİN ERDEM 
ILGIM TURP 
IRMAK ÖZTAŞ
ISA ALBAYRAK

IŞIK DOĞUTÜRK 
IŞIK İKİNCİ
IŞIK SOYLUER
IŞIK TEOMAN
IŞIL ATALAY
IŞIL ŞEN
IŞINSU KESTELLİ
İBRAHİM ASLAN
İBRAHİM BAYRAKTAR
İBRAHİM ÇETİN
İBRAHİM DAĞ
İBRAHİM DİROĞLU

İBRAHİM ERKESKİN 
İBRAHİM FİLİZ
İBRAHİM GÜRBÜZ
İBRAHİM UĞUR
İBRAHİM YONTUCU
İDİL İPEK YILMAZ
İDİZ KUBALI 
İHSAN POMAR
İKBAL ATEŞ
İLKAY GÜLERYÜZ
İLKE KUNDUNCU
İLKE ÖZCAN

İLKER DEMİRCAN
İLKER KIRKLARELİLİ
İLKER ÖZ
İLKER ÖZDİKMEN
İLKNUR AYDIN
İLKNUR BALIKÇI
İLKNUR BİRECİKLİ
İLKNUR ÇÖREK 
İLKNUR KERVAN 
İLKNUR KORKMAZ
İLSU GÜVEN
İLYAS YILDIRIM

İMAM MUTLU
İMGE ŞİPKAN 
İNANÇ ANDEŞ
İNCE KARASOY
İNCİ ARAT 
İNCİ MUTLUER
İNCİ OLUR
İPEK ECE ÖZTÜRK
İPEK KIRAY
İPEK SELEK
İREM BULUT
İREM ÇAKDOĞAN

İREM ÇALIŞKAN
İREM KARATAŞ
İREM KÖSE
İREM SUNAL BURSALIOĞLU 
İREM YILDIZ
İREM YÜRÜK
İREM ZEYBEK
İRFAN BAYSAL
İRFAN SERBESTOĞLU
İRFAN ZAPÇI
İSMAİL CİHAT SALİHOĞLU
İSMAİL CİNDEMİR

İSMAİL DİLAVER
İSMAİL GÜÇLÜOĞULLARI
İSMAİL KASAP 
İSMAİL MUHTAR ERDOĞAN
İSMAİL TOTUR
İSMAİL TUNÇALI
İSMET CEYLAN
İSMET DEMİR KAYA
İSMET KOÇAK
İSMET UFUK DALGIÇ
İSTEMİ  NALBANTGİL
İŞTAR KILIÇ
İZEL ZENGİNOBUR
İZZET ÜNAL
JALE YAVUZ 
JANSET BEŞTEPE
JULİDE YURDUM
KAAN KARABURUN
KAAN KARAKAŞ
KAAN ŞAHİN
KAAN YÖŞ 
KADER BİLİR
KADRİYE ERTAŞ
KADRİYE TEZEREN 
KADRİYE YÖNDEM
KAMİL ELTUTAR
KAMİL ŞENLİ
KAMURAN BEKŞAN
KAMURAN DENİZOL
KARDELEN İMREN
KAYA ÖZAD
KAZIM ÇIRTAK
KAZIM KONAK
KAZIM SERDAR
KEMAL AYDIN
KEMAL ÇELİK
KEMAL NEHAS
KEMAŞ ESEN 
KENAN ERGÜN
KEREM AKGÜN
KEREM KOŞ
KEREM ÖZTOMUR
KEREM TOKACI
KEREMCAN COŞAR
KERİM ÖZGÜN BOLAK
KERİME YEGANE AFAK
KEZBAN DAĞDELEN
KEZBAN KAYA 
KIVANÇ BAŞARAN
KIYMET DOĞAN
KORAY AYTUĞ
KÖKSAL İSKİT
KUBİLAY ÇOLAK 
KUBİLAY ÇOLAK
KUBİLAY UZUNOĞLU
KUDRET GÜLER DAVIRAN
KUDRET ÖZDAĞ
KUTAY KUTLU
KUTLUBEY KIZILKAYA
KÜBRA DURMAZ
KÜBRA KESKİNDAĞ
KÜBRA NURŞIK
KÜBRA ŞAHİN
KÜBRAK ÖZKAN
KÜŞAT ÖZDEMİR
LAÇİN ÖĞRÜK
LAL MANİSALI
LATİF YILDIZ
LATİFE ŞENCAN
LERZAN YILMAZ ER
LEVENT ÇANAKKALELİOĞLU
LEVENT ÖZDOĞAN
LEVENT TIĞLI 
LEYLA GÜNGÖR 
LEYLA İSKİT
LEYLA TUNCEL
LİVANE EZGİ AHİ
LUCİE SCHLOSSER
LÜTFİYE KARAKOYUN
LÜTFÜ AKYÜZ
M.HAZAL BAŞOĞLU
M.TUNCAY NALBANT
MACİLE ERİKÇİ
MAHBUP AKÇAY
MAHMUT HÜRKAN ÇELİKKANAT 
MAHMUT ŞENVER 
MAKALE SEZER
MAKSUT YILMAZ
MEDİHA FUNDA ÜLMAN 
MEDİYE GÜNAYDIN
MEHBERE SELÇUK
MEHMET AĞAOĞLU
MEHMET ALİ ÇAVDIR
MEHMET ALİ OKTAY
MEHMET ALİ SÜMBÜL
MEHMET ALİ YETİM 
MEHMET ARICI 
MEHMET CAN KESİCİ
MEHMET ÇAKMAKÇI
MEHMET ÇAPKAN
MEHMET DEMİRTAŞ 
MEHMET ELÇİ
MEHMET ER
MEHMET ERŞENER
MEHMET FATİH SÖNMEZ
MEHMET GÖKOĞLU
MEHMET GÖZCÜ
MEHMET KAYGI 
MEHMET KERKÜTLÜ
MEHMET MAYDA 
MEHMET NİYAZİ YILDIRIM 
MEHMET OZAN ÜNAL
MEHMET ÖZTÜRK
MEHMET POLAT
MEHMET SAMET PARLAK
MEHMET TOPCUOĞLU
MEHMET ULUÇ
MEHMET ÜNLÜ
MEHMET YUNAK
MEHMETCAN CİRKAN
MEHTAP GEDİKOĞLU
MEHTAP GÜNEŞLİ
MEHTAP ILGAZ
MEHTAP SERTELLİ 
MELDA KARAYAĞIZ
MELEHAT ACIMAZ
MELEK AYDINOĞLUÖZYOL
MELEK KARACA
MELEK OKUMUŞ
MELEK TOKACI
MELEKŞAN ENGİN
MELİH ARAT
MELİH AYA
MELİHA COŞKUN
MELİHA ÇELİKLİ 
MELİHA ERGÜN
MELİK YÜKSEL
MELİKE CAN
MELİKE DALGUR
MELİKE GÜRBÜZ
MELİKE ÖZAKAY
MELİKE ÖZLER
MELİKE PEKŞİRİN 
MELİKE TÜTÜNCÜOĞLU
MELİS ERKOL
MELİS KUNDAKÇI
MELİS ÖZKAN
MELİS YAVUZ
MELİSSA GÜLER
MELTEM ÇİÇEK
MELTEM EMİNOĞLU
MELTEM ESEN DEVECİ
MELTEM KAYA
MELTEM MERKEZ 
MELTEM SAYILGAN KESKİNEL
MERAL CİHAN
MERAL ERCİ
MERAL KABAL
MERAL TEZCAN
MERAL VARDAR
MERAL YEKTA KARAYÜK
MERAY ERZİ 
MERCAN YAĞCI
MERT ALTINTAŞ
MERT EYGİ
MERT GÜNDÜZ

MERT GÜNERGİN
MERT KOÇ
MERT MURAT MERTADAM
MERT ŞENER
MERT ŞENGÖR
MERT ÜZÜNCÜ
MERT YEŞİL
MERTCAN ERKEZ
MERTCAN KABA
MERVE  SEDA TİRYAKİLER 
MERVE ALTAY
MERVE ARUTAN
MERVE BAYAR
MERVE BAYRAK
MERVE ÇITANAK
MERVE DEVRİM ERBİL
MERVE ERDİNÇ
MERVE HANIMOĞLU 
MERVE İLARSLAN
MERVE KAHRAMAN
MERVE KARACA
MERVE KOVANCILAR
MERVE NUR KARAÇAM
MERVE OZAN
MERVE ÖVÜNÇ 
MERVE ÖZGÜN
MERVE TİKEN
MERVE YEŞİN
MERVE YILDIRIM
MERYEM AYDIN
MERYEM GİRGİN
MESUDE YAĞAR
METEHAN KARAGÖZ
METİN GÖKDUMAN
METİN ÖZTÜRK
METİN UYANIK
MİHRACE İNAL
MİNE AKINÇ 
MİNE CALLIOĞLU
MİNE ERCİYES
MİNE İZLER
MİNE KAPLAN
MİNE YEMENİCİ
MİRAY ÇATI
MİRAY ÖZTÜRK
MOLAHAT DÖNMEZ
MUAMMER ERDOĞAN 
MUHAMMET CANPOLAT
MUHAMMET TUFAN
MUHAMMET UR 
MUHARREM TOSUN
MUHTEŞEM SÜLEYMAN
MUKADDER ASLANTAŞ
MUNİRE KOLAĞASI
MURAT ARIÇ
MURAT ATKOŞAR
MURAT BADANACI 
MURAT BANA
Murat CANBAZ
MURAT CANER YARIMÇAM
MURAT CENK DEMİRTAŞ
MURAT DİNÇER
MURAT ERTÜRK
MURAT ÖZDEMİR
MURAT SANCAK
MURAT SEYHAN
MURAT TEKİN
MURAT YILDIZ 
MUSA GÜMÜŞTAŞ
MUSTAFA AKDAĞ
MUSTAFA ARMAN HEPKARKET
MUSTAFA AY
MUSTAFA CAN SAVCI
MUSTAFA ÇELEBİ
MUSTAFA DENGÜL
MUSTAFA DURGUT
MUSTAFA ERCAN ILHAN
MUSTAFA GÜL
MUSTAFA KABASAKAL
MUSTAFA ÖRDEK
MUSTAFA ÖZERLER 
MUSTAFA ÖZTUR
MUSTAFA SEVER 
MUSTAFA UCUZCU
MUSTAFA ÜZÜLMEZ
MUSTAFA YEŞİLYURT
MUTLU AKYURT
MUYESSER ERGÜLER
MUZAFFER SUĞRAK
MÜGE ACAR
MÜGE CERAN
MÜGE DİRİN
MÜGE GÜNDOĞDU
MÜGE İLKARSLAN
MÜGE PEKASİN
MÜJGAN ÖZTAŞ
MÜNEVER ÇELNEL
MÜNEVVER BAŞAK ONAT
MÜNİRE SUĞRAK
MÜSLÜM TÜRKAN
MÜŞERREF TIKIROĞLU
MÜŞRÜRE DEMİRTAŞ
MÜZEYYEN GÜNGÖR
MÜZEYYEN SALBAŞ
NACİYE CIRACI 
NACİYE HAZAR
NACİYE KONALI
NADİDE AKTAŞ
NADİME ŞAHİN
NADİRE BEŞOKLAR
NAFİZ EKŞİ
NAGİHAN DEMİR
NAİL YÜCE
NAİME CİGER
NALAN DEMİR
NALAN DEMİRBAŞ
NALAN DERELİ
NALAN ERKEN 
NALAN GÖRELİ
NALAN KOLAĞASI İMRE
NALAN KORAY
NAMIK TORKAK
NAMİYE ERDEN
NAZ UĞUR
NAZAN AKDEMİR
NAZAN ERVERDİ
NAZAN KUBER
NAZAN YÜKSELEN  
NAZİFE ADACA
NAZİFE SEFİYURDAKUL
NAZİME ULUBELİ
NAZİRE CİHAN
NAZİRE CÖMERT
NAZİRE DEMİRBAŞ
NAZİRE MANTAR
NAZLI İLKNUR ÇIDAM
NAZLI MERVE KARADENİZ
NAZLI ÖZEN
NAZLI URGANCI
NAZLICAN AK
NAZLICAN POYRAZ
NAZMİ PALAS
NAZMİYE BALABAN 
NECATİ URESKALA
NECDET DURMUŞ
NECİBE PINAR DİRİM
NECLA ERDOĞRU
NECLA SEZER
NECLA SÜREN 
NEDRET AKÇALI
NEDRET ÇETİN 
NEHİR ELALMIŞ
NEJAT AKINCI
NEJAT BİÇEN
NEJAT TAŞÇIOĞLU
NERGİS ESRA ÇOŞKUN
NERGİS ÖZŞİŞMAN 
NERGİZ CAN
NERGİZ UĞUROL
NERİMAN BİRCİL
NERİMAN YÖRÜK
NERİMAN YURTAN
NERMİN BABURCAN
NERMİN JÜLİDE AŞICI
NERMİN KILIÇDAROĞLU
NERMİN ŞEN

NESİBE ÖZATA 
NESLİ GAMZE KARABAŞ
NESLİHAN DEMİR
NESLİHAN ISIN
NESLİHAN KANACAKLI
NESRİN  DOĞAN
NESRİN ELMAS YURTESEN
NESRİN GÜVEN
NESRİN ÖZAL
NEŞE İŞCANLI
NEŞE ÖZDEMİR
NEŞE ŞAHİN
NEVİLAY POLAT
NEVİN BİLEN
NEVİN ŞENLETİR
NEVİN UYGUN
NEZİHA AKÇA
NİDA YILMAZ
NİGAR ASLAN
NİGAR BOZ
NİHAL AKGÜN
NİHAL ATAİZİ
NİHAL KOHTAŞ
NİHAL KOYSAN
NİHAL ÖZKAYA
NİHAL ÖZKULA
NİHAL SUDA
NİHAL TAYGAN
NİHAL ULUSAL 
NİHAN KOÇYİĞİT
NİHAT URAS
NİL GÖKDEDE
NİL NEHAS
NİLAY AKDOĞAN
NİLAY BABAOĞLU
NİLAY ERTEM DURLU
NİLAY ÖZDEN
NİLAY YILDIRIM
NİLGE DEMİRTAŞ
NİLGÜL YILMAZ ASLAN
NİLGÜN BOSTANCI
NİLGÜN DEMİRTAŞ
NİLGÜN DİLİMCİLER
NİLGÜN ERDEM
NİLGÜN ERSUCAN
NİLGÜN GEDÜK AKIN
NİLGÜN GÜLBAY
NİLGÜN ORHAN
NİLGÜN SAVCI
NİLGÜN SEMAKİP
NİLGÜN ŞENER 
NİLGÜN ŞENER 
NİLGÜN YENİCE
NİLHAN KORKUT
NİLNAZ AKBAŞOĞLLARI
NİLSEN GÖKCEN
NİLÜFER ARAT
NİLÜFER PALA
NİMET ALPAYTAY
NİMET ÖĞ
NİMET ŞANDA
NİMET ULU 
NİMET YAKHAL
NİSA ÜNLÜ
NİYAZİ SONEMİZ
NİZAM KATANA
NUH ERDOĞRU
NUR DOĞAN CANER
NUR GÜDÜCÜ
NUR KALAFOĞLU
NUR ŞAHİNBAŞ
NURAN TANRIVERDİ
NURAY ALTINOLUK
NURAY AŞIĞ
NURAY ATEŞİN AVCI
NURAY KARASOY
NURAY ÖĞE
NURAY TAŞÇIOĞLU
NURAY TÖRETEN
NURCAN AKÇAY
NURCAN AKKONAK
NURCAN AŞIĞ
NURCAN ÖZCAN
NURCAN YABATU
NURCAN YILMAZ
NURDAN ALTIOK
NURDAN ILGAZ
NURGÜL YAZICI
NURGÜN ÇİFTBOZAN
NURHAN GÖBEKLİ
NURHAYAT YENİCE
NURİ AKGÜN
NURİ KESENCİ
NURİ UYSAL
NURİYE BAŞAR
NURİYE NURPARALR
NURSEL AKSU
NURSEL COSKUNER
NURSEL ÇAKMAK
NURSEN AYKAN
NURSEN NURCAN 
NURŞAH DİKER
NURŞEN ASMA
NURŞEN YAMAN
NURTEN ERDOĞAN
NÜKET ZEYNEP BÜKTAŞ
NÜKHET AKYILDIZ 
OGÜN KAAN GÜL
OĞUZ KIR
OĞUZ ÖZER
OĞUZ ÖZER
OĞUZ ÜNAL
OĞUZ YILDIRIM 
OĞUZCAN AĞARTAN
OKAN ÇOKAN
OKAN GÜYEN
OKAN ÖZGÖRENER
OKAN TUNCER
OKŞAN TOMAY
OKTAY DEMİRBAŞ
OKTAY TOYGAR
OKTAY UZDURMAZ
OLCAY BALCI
OLCAY BARAN
OLCAY POLAT
OLGUN KEMAL AKSOY
ONUR DEMİRSAN
ONUR GÜLBAHÇE
ONUR KUMAŞ
ONUR SELEK
ONUR SEZER
ONUR TAŞKIN
ONUR TOPÇU
ONUR ÜZÜMOĞULLARI
ONURCAN GÜLHAK
ONURCAN YANIK
ORAL DÜNYAOĞLUHAN
ORÇUN CINBARCI
ORHAN EMİN
ORHAN OĞUZ
ORHAN OYMAKOĞLU
ORKİDE ILGAZLI
OSMAN ÇİMEN
OSMAN IRMAK 
OSMAN KENGER
OSMAN ULUDAĞ
OSMAN YAŞAR OĞÜN
OYA AY
OYA BİLİCİ
OYA CEVİZKAYA 
OYA TÜRKER
OYA VAHİDE GÖRMEZ
OZAN ERDOĞAN 
OZAN OTAŞ
OZAN ÖZBAY
ÖMER ÇARPAN
ÖMER GÜMÜŞKAYA
ÖMER KİREMİTÇİ
ÖMER LÜTFİ ÖZCAN 
ÖMER TOPAL
ÖMER YANIK YÜREK
ÖMÜR MANİSALI
ÖNDER İZMİRLİ
ÖNDER ÖZKANAT
ÖVGÜ KANTARCI 
ÖYKÜ ELÇİ

ÖYKÜ UĞUZ
ÖZCAN GÖKOĞLU
ÖZDANA DURSUN
ÖZDAY CENGİZ
ÖZDEN BOĞA
ÖZDEN TUFAN
ÖZDER HOŞAFOĞLU
ÖZEN DURGUT
ÖZEN İNAN 
ÖZENÇ ŞENKAYA
ÖZER ATILMAZ
ÖZER ÖZTÜRK
ÖZGE CERAN
ÖZGE DENİZ TOKÖZ
ÖZGE DEVECİ
ÖZGE ENGİN
ÖZGE GÜVEN
ÖZGE HALİSTOPRAK
ÖZGE HOŞAFOĞLU
ÖZGE İREM ÖZATA 
ÖZGE KARATŞ 
ÖZGE KULGAT
ÖZGE MERMER
ÖZGE ÖVELEK 
ÖZGE ÖZAKÇA 
ÖZGE ÖZCAN
ÖZGE ÖZMERDİVEN
ÖZGE TEKERDOĞAN
ÖZGE TUNCER
ÖZGE UYGUN ÖZAYDIN
ÖZGEN BODUR
ÖZGENUR ÖZDEMİR 
ÖZGÜ ÖZDEMİR
ÖZGÜN KARDELEN BAYSAL 
ÖZGÜN UTKU
ÖZGÜR ALTUNSES
ÖZGÜR BERBEROĞLU
ÖZGÜR DİKKAYA
ÖZGÜR DURUKAN 
ÖZGÜR GÜVEN
ÖZGÜR YATKIN 
ÖZHAN KONDU
ÖZKAN ONAT
ÖZKAN UĞURLU
ÖZLEM BAYRI 
ÖZLEM DEMİR
ÖZLEM ER
ÖZLEM ERDAL
ÖZLEM GÜNEL
ÖZLEM GÜRBÜZ
ÖZLEM İTİL 
ÖZLEM KILINÇ
ÖZLEM KIRÇALI
ÖZLEM KOÇYİĞİT
ÖZLEM ÖZEK
ÖZLEM ÖZKAN
ÖZLEM ÖZKİŞİ
ÖZLEM POLATKAN
ÖZLEM SARP
ÖZLEM SÖYLER
ÖZLEM SUCU
ÖZLEM ŞENGEZKEN
ÖZLEM YALÇIN 
ÖZLEM YALÇINKAYA
ÖZLEM YILDIZ ŞAHİN
ÖZLEM YILMAZ 
ÖZLEM ZERENER
ÖZLER KILIÇDAĞI
ÖZMERT BAYDAR
ÖZNUR ATASEVER
ÖZNUR BALAT
PELİN ALIRSATAN
PELİN BÜLBÜL
PELİN ÇAPANLAR 
PELİN ERCAN
PELİN GÜLEÇ
PELİN NAZ ŞENOL
PELİN SAİT
PELİN YURDA KUL
PERİHAN  ALTINIŞIK
PERİHAN CİCİBAŞ
PERİHAN DEĞİRMENCİ
PERİHAN GÜVEN
PERİHAN İPEKKENTLİ
PEYÇAN UĞURLU
PINAR BERAN 
PINAR BOZKURT
PINAR DURU
PINAR GÖĞÜR
PINAR KAYA
PINAR KORKUT
PINAR NALINCIOĞLU
PINAR OĞUL
PINAR ÖZMAN
PINAR ŞENMAN
RABİA DUMAN 
RABİA KILIÇERLİ
RAMİZE AYDEMİR
RAZİYE TÜRK 
RECEP KÜRŞAD PEYNİRCİ
REMZİ MURAT ÖZTÜRK 
REMZİ SATIROĞLU
RENGİ GÜL KAYGI
RESUL DEMİR
REŞAT GÜLŞEN
REYHAN AYDEMİR
REYHAN KAPLAN
REZAN ELMAS
RIDA YELOĞLU
RIDVAN ESEN
RUKİYE URGANCI 
RÜSTEM ŞİRİN 
SAADET DENİZ ÇELİK 
SAADET FIRAT
SAADET KÖKSAL
SABAHNUR PEKER
SABİHA KİLTE
SABİRA BATOSUN 
SABRİ OCAKTAR
SABRİYA BOYACI
SABRİYE BERBEROĞLU
SABRİYE METLİ
SADAN GÜLEÇ
SADET PEKER
SADIK ZEKİ GÜVEN 
SAFİYE CAVLI 
SAFİYE ÖZIŞIK
SALİH ÖNDER
SALİH TÜRKKAN
SALİHA İZMİR ERTEKİN
SALİHA KIZILDERE
SALİHA MUTLU
SAMET FIRINA
SAMET KASAP
SAMET TEPECİKLİOĞLU
SAMİ ŞEREFOĞLU
SANEM ATAKUL 
SANEM ÖZDEMİR
SANEM SEVER 
SARİYE ÖZYALÇIN
SARP GÜRSOY
SARPER SOYLU
SEBAHATTİN YAVUZ
SEBLA İLERİ
SEBNEM AKDENİZ
SEÇİL AVLAN 
SEÇİL ÇAVAREGERT
SEÇİL TIRTIL
SEDA AKSOY IŞIK
SEDA ALTIOKOĞLU
SEDA BANU AKYÜZ
SEDA BİÇİCİ
SEDA EROĞLU
SEDA GİDER
SEDA KESMEN
SEDA SEYMEN
SEDA YILMAZ
SEDAGÜL AKINCI
SEDAT ERSOY
SEDEF AYŞE SES 
SEDEF COŞKUN
SEDEF GÜLERAY
SEDEF MUTLU
SEDEN AKBAŞOĞLU
SEDEN BAHÇIVAN
SEFA ÇOKSEN

SEFİYE TUNA
SEHER ARAS
SEHER BOĞA 
SEHER DENİZ
SEHER PALA 
SELEN TÜRKER ÖKÜZCÜOĞLU
SELENAY GÜRGÜL 
SELİM ÖZGÖRKEY
SELİN ALGÜN
SELİN DOĞAN
SELİN MAMACI 
SELİN ÖZTÜRK
SELMA ARCAK
SELMA BAYAR
SELMA KARACA
SELMA ÖNAL
SELMA ÖZKAN
SELVİNAZ EKÜN
SEMA AKALIN
SEMA AKIN
SEMA ÇINBARCI
SEMA GÜL
SEMA GÜRSAF
SEMA HEPGÜNERLER
SEMA İVDİL
SEMA ÖZAY
SEMA ŞENKAL
SEMİH IŞIK
SEMİH ŞAHİN 
SEMİHA BAŞESKİCİ
SEMİHA KESER
SEMRA AYDOPDU ÖZCAN 
SEMRA BİROĞLU
SEMRA ERGİN
SEMRA HIZ
SEMRA KENGİR
SEMRA KOÇDAŞ
SEMRA LALE
SEMRA MERCAN
SEMRA ÖZAŞKANLI 
SEMRA SOLMAZ
SEMRA TAŞPINAR 
SENEM BARAN 
SENEM KALKAN
SENNUR ÇAVUŞOĞLU
SENYURT ERTEKİN
SERA DENLİ
SERAP AÇIKBAŞ
SERAP AKNAÖZ
SERAP ARIK
SERAP BOLLUK
SERAP CİHAN 
SERAP İRDESEL
SERAP ODABAŞI 
SERAP ÖZBEY
SERAP SADIÇ
SERAP TÜMERK
SERAP YILDIRIM
SERAY ŞAHİN 
SERAY ŞANAL
SERCAN ATALAY
SERCAN BAŞLI 
SERDAR AYKIN
SERDAR ÖZKAYA
SEREN GÖKÇE
SEREN TÜRKER
SERGEN YAVUZ
SERGÜL KAHVECİ
SERHAN DEMİRKAN 
SERHAN ERDEM
SERHAT ERGÜL 
SERİNAY FURHANLI
SERKAN OLGUNER
SERKAN ONUKAN
SERKAN SABANCI
SERKAN SERİN
SERKAY TÜTÜNCÜ
SERMİN GÜNENÇ 
SERMİN GÜNGÖR
SERNAL YENİPAL
SERPİL AVCIOĞLU
SERPİL BERAN
SERPİL BIÇAKDOKUZLAR
SERPİL DORUK
SERPİL ERYİMANCI
SERPİL MUMCU
SERPİL ÖZTÜRK
SERPİL SÖYLER
SERTAÇ YURDAKAVUŞAN
SERTAN MERTBİLEK
SERVER KOCABIYIK
SERVET ŞİMŞEK
SEVAL ÇETİN 
SEVAL ÖZAY
SEVAL YAKAL
SEVCAN AKDENİZ
SEVCAN ÖZ
SEVDA AY
SEVDA ERLAT
SEVDA TANCUAY
SEVEL YAPICIOĞLU
SEVGEN ERİŞ 
SEVGİ GÖKÇE
SEVGİ GÜLTEKİN
SEVGİ HULUCA 
SEVGİ ÖZDEMİR
SEVGİ ÖZTÜRK
SEVİL AÇIK
SEVİL ATİK
SEVİL AYDIN
SEVİL ÇAVDAR
SEVİL ÇELENK
SEVİL ERDÜL
SEVİL KARA
SEVİL KIRMACI
SEVİL KOCAOĞLU
SEVİL MUMCU
SEVİL OMUZBÜKEN
SEVİL SARIKURT
SEVİL UYSAL
SEVİM ASLAN
SEVİM TORUN
SEVİM TÜRKAN
SEVİM ÜRŞEN
SEVİNÇ  İNCE
SEVİNÇ CANTÜRK
SEVİNÇ GÜL
SEVİNÇ GÜLER
SEVİNÇ TOS
SEVİNÇ TÜLOĞLU
SEVİYER BULUĞ
SEVTAP UYSAL 
SEYDİ TÜTÜNCÜ
SEYFETTİN ŞEN
SEYİT ALİ TEPECİK
SEYİT ÇELEBİ
SEZGİN ARDICI
SEZGİN ASLAN
SEZGİN TÜRKŞEN
SIRMA SOYLU KESKİN
SIRMA TATLIKAZAN
SİBEL AY
SİBEL BAŞGÖZ
SİBEL BAYRAK
SİBEL BAYRAK
SİBEL CAN 
SİBEL ERGÜNSEN
SİBEL EZER
SİBEL GÜLGÜN GÜLMEZ
SİBEL KOCAMER
SİBEL MANYAS
SİBEL ÖZDOĞAN
SİBEL RİCHTER 
SİBEL VURUŞKAN
SİMAL DİCLE
SİMGE EVREN 
SİMGE GÜL
SİMGE MARTI
SİMGE ÖZGÜR
SİNAN KARAMUSTAFAOĞLU
SİNAN METE TOYGAN
SİNAN SENİRCEK
SİNEL ÖZALP
SİNEM BURSALI 
SİNEM CANOĞLU
SİNEM CANOĞLU

SİNEM HÜRMEYDAN 
SİNEM KALAY
SİNEM ÖNDER
SİNEM TÜLEKÇİ
SİNEM VARDAR
SİNEM VİLDAN MECİK
SONER BOZ
SONER ÖZER
SONGÜL ÇELENK
SONGÜL TOKSOY 
SOYLAN TURNAOVALI
SU TİUS
SUAT GENCER
SUKRAN TAŞKIN
SULTAN AYAN
SULTAN EROĞLU
SULTAN ZENGİN
SUNA ÜNDEY
SUZAN CAMİ
SÜHA ÖZAŞKINLI
SÜHEYLA MALLI
SÜKRÜ KESKİN
SÜLEYMAN DENİZ ÖZPAK
SÜLEYMAN TAHSUK
SÜLEYMAN TEMİZER
SÜMEYYE KUKU
ŞADİYE UZUN
ŞAHİN HORTAMACI
ŞAKİR İMREN
ŞAZİYE ERDEM
ŞEBNEM AKINCI 
ŞEBNEM AKYOL
ŞEBNEM ARSLAN
ŞEBNEM GEDİK
ŞEBNEM ÖZTÜRK
ŞEFİKA KESER
ŞEHNAZ BOLTALI
ŞEHNAZ GÖCÜK
ŞENAY ARSLAN 
ŞENAY KEMAHLIOĞLU
ŞENAY KÜRÜMOĞLU
ŞENAY SAYDIR
ŞENAY YAMAK
ŞENER NİKBAY
ŞENGÜL AKDOĞAN
ŞENGÜL BAYSAK
ŞENGÜL BERK
ŞENGÜL ÇABUK 
ŞENGÜL NİSAN
ŞENGÜL ÖZDEN 
ŞENGÜL ŞENTÜRK
ŞENGÜL ZEYBEK 
ŞENİZ BİLER
ŞENOL ERSAĞDIÇ 
ŞENYÜZ KAZAKLI
ŞERAFETTİN ÇETİNALP
ŞERAFETTİN TOP
ŞEREF DÖNMEZ
ŞERİFE ARIKAN
ŞERİFE AYDEMİR
ŞERMİN ERSOY
ŞERMİN TEKELİ
ŞEVKET YILMAZ
ŞEVKİYE TEKELİ
ŞEYDA GÜNAY
ŞEYDA NEPTON
ŞEYDA SÜLEYMANOĞLU
ŞEYMA BEGÜM DEMİRCİ
ŞİFA ERSOY
ŞİRİN SEZER
ŞİRVAN YALMAN
ŞİVE ARDA
ŞULE BAŞARA
ŞULE SAYIN
ŞULE URGAN
ŞÜKRAN ALTUNAY
ŞÜKRAN ÇIRAK
ŞÜKRAN GÖZDE GÜMÜŞ
ŞÜKRAN TERZİOĞLU
ŞÜKRİYE COSUK
ŞÜKRÜ ASLAN
ŞÜKRÜ KANO
ŞÜKÜRNAZ PAYDAK
TACETTİN KALENDER
TAHİR ORÇUN BÜTEV
TAMER BERBEROĞLU
TAMER KEMAHLIOĞLU
TAN AK
TANER UYANIK
TANJU ALTUNSU
TARIK DALYAN 
TARIK GÖK
TARKAN ERTUNA
TAYFUN CERAN
TAYFUN KAHVECİ
TAYFUN ŞENTÜRK
TAYFUR BAŞÜNLÜ 
TAYYAR KIRMAN
TEFİKA ŞAHMERDANŞEN
TEZCAN GÜMÜŞER
TİBET SANCAK
TİJEN ACAR
TİJEN ÖZTÜRK 
TİMUÇİN ATASOY
TİMUR YURDAKONAR
TİNA TİLKİ
TOLGA ATEŞ
TOLGA AYKUT
TOLGA CEVİZCİ
TOLGA GÜLEN
TOLGA HAŞİM BEDİR
TOLGA KEŞAN 
TOPRAK DİLARA
TUBA ÖZDEMİR
TUÇE COŞKUN
TUFAN GENÇ
TUFAN PINAR 
TUFAN SELÇUK
TUGAY YAZGAN
TUĞBA ÇOCUK
TUĞBA İNCİ
TUĞBA KARDEŞLER
TUĞBA TÜYLÜ
TUĞBA UYANIK
TUĞÇE AK
TUĞÇE ARUTAN
TUĞÇE BİÇER
TUĞÇE ÇEKER
TUĞÇE ÇETİN 
TUĞÇE DURU
TUĞÇE ERSOY
TUĞÇE GÜNTEM
TUĞÇE SESÜREN
TUĞÇE TARIM
TUĞÇE UYANUSTA 
TUĞÇE YILMAZ
TUĞÇE YILMAZ
TUĞRA CAN TURGUT
TUĞRUL ÖZKARAGÖZ
TUNA BARAN
TUNAHAN KARATAŞ 
TUNC DURSUNOĞLU
TUNCAY ÖZSOY
TUNCAY YILMAZ
TUNCER İLMENÇ
TUNCER ÜNLÜER
TURGAY YENER
TURGUT BOZOĞLU
TURGUT BOZOĞLU
TURHAN KARA
TURKGİZ YAMALI
TUTKU KABAKSIZ
TÜLAY AKMAN
TÜLAY ARIKAN 
TÜLAY BİRKUŞ
TÜLAY DEMİR
TÜLAY DEMİRÖZ
TÜLAY DERVİŞOĞLU
TÜLAY EĞİNOĞLU
TÜLAY ÖZPOLAT DEMİRÖREN
TÜLAY ÖZTÜRK
TÜLAY ÖZÜERMAN
TÜLAY PALABIYIK
TÜLAY TİRYAKİLER
TÜLİN DÖNMEZ
TÜLİN GÖLÇİT 
TÜLİN KAVUKER

TÜRKAN AKSOY
TÜRKAN BARDAKÇI
TÜRKAN BARUT
TÜRKAN DOĞAN
TÜRKAN ÖZÜT
TÜRKAN RENGİN
UFUK GÜROL
UFUK SARAÇÇI
UĞUR AKTAN
UĞUR AŞIR
UĞUR BODO
UĞUR ÇALIŞKAN
UĞUR KORKMAZ
UĞUR SERPİL CANAZOĞLU
UĞUR TUĞRAN KAVRUK
UĞURCAN AVCI
UĞURCAN EMİROĞLU
UMUT AKIN
UMUT NURDOĞAN
UMUT TOKATLIGİL 
UMUT UĞURLU
UMUT YILDIZ
URAFİL GÜNGÖR
UTKU ULUSAL
ÜLFET KAYALAR 
ÜLKÜ EVİRGEN
ÜLKÜ ÜLKÜ
ÜMİT DEMİRCİ
ÜMİT EŞME
ÜMİT KIZILTAŞ
ÜMİT OKAY AYTEKİN
ÜMİT ÖZDEMİR
ÜMMÜHAN GÜMÜŞ
ÜNAL TEZEL
VAHAP SAVAŞAN
VECİHE ELMAS
VEDAT KURTLAR
VEDAT TEKİNAY
VEHBİ GAZİOĞLU
VELİ ŞAKIR
VEYSEL BİLİR
VEYSEL KURFALLI
VİCDAN KARAARSLAN 
VİLDAN MECİK
VOLKAN KARAGÖZGİL 
VOLKAN KÖSE
VOLKAN ONUR DİNÇER
VOLKAN ÖZDAMAR
YAGMUR BUSE DENGE
YAĞMUR AVA 
YAĞMUR CANERLER
YAĞMUR GÜLAL
YAĞMUR ŞAVLUKBAŞ
YAĞMUR TAŞKIN 
YAĞMUR TİTİZ
YAKUP ŞARDAK
YALCIN KARACA
YALÇIN ÜSTÜNDAĞ
YAMAÇ KILIÇ
YAPRAK BÖREKÇİ
YAPRAK SARP
YASAR TAŞKIN
YASEMİN ARMAN 
YASEMİN BERLAS
YASEMİN COŞKUN
YASEMİN ÇATAK
YASEMİN ERDÖR
YASEMİN EVREN 
YASEMİN FİLİZ YALIN KILIÇ
YASEMİN KARAKOÇ
YASEMİN KAYA
YASEMİN KIRKLARELİLİ
YASEMİN ÖZŞEKİLLER
YASEMİN UĞUROL
YASIN SELEK 
YASİN DURMUŞ
YASİN ÖZDEMİR
YAŞAR AYBARS
YAŞAR SALDIRAN
YAŞAR SARP
YAŞAR YEŞİL
YELDA AKORAL
YELDA ATICI
YELDA YALÇIN 
YELİZ AYAR
YELİZ ÇELİK
YELİZ DALYAN 
YELİZ ESEN
YEŞİM ÖZKAN 
YEŞİM SENER
YEŞİM YETİR
YEŞİM YÜZBAŞ
YEZDA BALSAR
YILDIZ BOZDEMİR
YILDIZ KARAKÜTÜK
YILDIZ ÖZMAN
YILDIZ TEKİN
YILDIZ TURNALI
YILDIZ TÜRKER
YILDIZ UZUN
YILMAZ BOZKURT 
YILMAZ TÜRKAN 
YİGİT DAGLI 
YONCA ALPAY
YUNUS EMRE AY
YUNUS EMRE GÜL
YUSUF AYDIN
YUSUF ÇINAR 
YUSUF EREN KEMALOĞLU
YUSUF GÜL
YUSUF GÜNDOĞDU
YUSUF KESKİN
YUSUF ŞEM
YUSUF YILMAZ
YÜCEL ERDEM ENGİN
YÜKSEL GEVREKÇİOĞLU
YÜKSEL ŞENER
ZAFER FİDAN
ZAFER NURİEV
ZARİF BİLİCİ
ZARİF GÜRSAF
ZARİFE UYTUN
ZEHRA BAYRAMOĞLU
ZEHRA GÜLEÇ
ZEHRA NUR ALTIN
ZEHRA SELÇUK
ZEKİ AKIN 
ZEKİ ŞENER
ZEKİYE ERÜRKMEZ ÇEZİK
ZELİHA ERSEVER
ZELİHA KARABULUT
ZELİHA KOÇOĞLU
ZELİHA KONAK
ZELİHA YENİCE
ZERRİN DENLİ
ZERRİN ERTÜRK
ZERRİN KENGER
ZEYNEL ABİDİN ÖZDEMİR
ZEYNEP AKGÜRGEN
ZEYNEP BATIMAR 
ZEYNEP BİLGEN
ZEYNEP BULUĞ
ZEYNEP BURCU SAĞER
ZEYNEP CANDAŞ
ZEYNEP DEMİR
ZEYNEP DEMİRAY 
ZEYNEP DERYA YÜCEL
ZEYNEP ENZİN 
ZEYNEP ERDOĞRU
ZEYNEP İPEK HEPYALÇIN
ZEYNEP KABALAK
ZEYNEP KALAY
ZEYNEP KARAKAŞ
ZEYNEP ÖYKÜ ARUN 
ZEYNEP TULGAR
ZEYNEP YÜVRÜK
ZİBA TÜRK 
ZİHNİ ERTUNG
ZUHAL ABASIYAK 
ZUHAL AKINCI 
ZUHAL ARIKAN
ZUHAL ATKOŞAR
ZUHAL ÇULKU
ZUHAL TORUN
ZUHAL TOSUN
ZÜBEYDE CİRİT
ZÜLFİYE KESTANE

Fotoğraf sanatçısı
Cumhur Aygün:
Atatürk fotoğrafı
oluştuğunda o kadar
heyecanlandım ki,
ellerim titremeye
başladı. Tarihi ve
unutulmaz bir olay
gerçekleştirdik.
Bir yıla yakın süre
çalıştık. Çok
mutluyum.
Başkan Tartan
olmasaydı, bu proje
gerçekleşemezdi.
Atatürk'e en anlamlı
mesajı İzmirliler
verdi.

Hakan Tartan: ‘Bu mutluluğun tarifi yok’...
Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan; “İzmir’de Ata’nın 74 üncü özlem yılında
dünyada bir ilki gerçekleştirdik. 2 bin 400 gönüllü ile Cumhuriyet Meydanı’nda
oluşturduğumuz “Canlı Atatürk Portresi” ile büyük mutluluk yaşadım” dedi.

“Gönüllerinde Atatürk sevgisini taşıyan binlerce İzmirli, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu’na akın etti.
Canlı Atatürk Portresi’ni oluşturan gönüllüler ile binlerce yürek, Atatürk heyecanıyla çarptı. Ata’nın Canlı
Portresi tamamlandığında o tabloda yer alan İzmirliler Başkan Tartan ile birlikte tarihe geçtiler...

� 100 gönüllü üniversiteli genç katılımcılara yardımcı oldu.
� Türkiye’de ilk kez kullanıldı ve ilk kez binlerce insan yüksek 

çözünürlükteki fotoğrafta tek bir kare içinde yer aldı. 

� Cumhuriyet Meydanı’nın  3 bin 500 metrekare alanı kullanıldı.
� Gönüllülerin sırasını alıp, Cumhuriyet Meydanı’nda yerlerine

geçmesi ve havadan çekimin yapılması toplam 4 saat sürdü.

� Alanda “Ata’nın Canlı Portresi” oluşturulurken 2400 kişi ve
çerçevesinde yer alan binlerce gönüllü çalınan marşlara hep bir
ağızdan eşlik etti ve o anda Türkiye’nin en büyük korosu oluştu.

� Aydın, Söke, Manisa, Ankara, İstanbul, Kars, Tekirdağ, Muş, 
Antalya ve Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş
Atatürk posterine katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

� Yurt dışından; İngiltere, İsviçre, Macaristan, İtalya ve Amerika’dan
gelen 30 kişilik bir grup da posterin çerçevesinde yer aldı.

� Alanda iki anı defteri açıldı, herkes düşüncelerini yazdı.

� Meydanda vatandaşlara pilav, çay ve kahve ikramları yapıldı.
� Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara Konak Belediyesi’nce

hazırlanan Anıtkabir anı kitabı dağıtıldı.
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Üç kıtada at koşturan
Osmanlı sultanlarının giydiği
gömleklerin sırrı hala çözülemiy-
or. Ayet, hadis ve sembollerle
süslü gömleklerin tılsımlı olduğuna
inanılıyor. Osmanlı sultanlarının
savaşta galip gelmek,
nazardan korunmak ve şifa
bulmak için giydiği göm-
leklerin üzerindeki harf ve
rakamların hangi anlam-
lara geldiği şimdilik bir
sır. Topkapı Sarayı
Müzesi Padişah Elbiseleri
ve Kumaşlar Bölümü Uzmanı Sanat
Tarihçi Doç. Dr. Hülya Tezcan, o çok
merak edilen gömleklerin gizemini Ben
HABER’e anlattı.

Tılsımlı�gömlekler�bu�zamana�kadar
neden�keşfedilemedi?�

Bu gömleklerin saray koleksiyonundaki
mevcudiyeti daha önce de biliniyordu.
Ancak bir makale ile tanıtımı ilk defa
1977’de Orhan Şaik Gökyay tarafından
yapılmış ve yazarın önemli açıklamaları
olmuştur. Ancak makalede beş, altı örnek
üzerinde durulmuştur. Üzerinde pek çok
yazı, harfler, rakamlar, şekiller, semboller
bulunan gömleklerin uzun bir süre
araştırılması gerekmiş, topluca yayınlan-
maları kısa zamanda mümkün olmamıştır. 

Topkapı�Sarayı’nda�şuan�padişahlara
ait�kaç�tılsımlı�gömlek�var?

Topkapı Sarayında
padişahlara ait 87 adet göm-
lek bulunuyor.  

Bu�gömlekler�sergileniyor
mu?

Gömleklerle ilgili ilk sergi
2002 yılında İstanbul’da
düzenlenen 38. Uluslararası
Tıp Tarihi Kongresi için,
alternatif tıp kapsamında
Topkapı Sarayında
açılmıştır. Bugün, Padişah
Elbiseleri Sergi salonundaki
Padişah Elbiseleri daimi sergi
içinde iki örnek bulunmak-
tadır.

Tılsımlı�gömlekler
padişahlar�tarafından�en

çok�hangi�durumlarda
giyiliyordu?

Tılsımlı gömlekler
başka kültürlerde de
vardır. Esas amaç kem

göz başka bir deyişle
nazar’a karşı
korunmaktır.
Bununla
beraber,
padişahlar için

savaşa
giderken koruyucu olarak
giyilmiş, bereket, muhabbet

dilekleri için, hastalıklara karşı, özellikle
felç için (Kaside-i Bürde), ruhsal sıkıntılar
için (Felâk ve Nas) sureleri gömlekler
üzerine yazılmıştır.  

Sizin�bu�gömlekleri�araştırmaya
başlamanızın�nedeni�nedir?

2002 yılında İstanbul’da düzenlenen
38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi için,
alternatif tıp kapsamında Topkapı
Sarayında bir sergi açmam istendi, ben de
çalışmaya başladım. Bir sergiyi açabilmek
için konuyu iyi bilmeniz gerekir. Ben de
tılsımlı gömlekler üzerinde bir yıl kadar
çalıştım, benzer özellikleri saptadım, devir-
lerine göre ayırdım. Üzerlerindeki yazıları,
içerik olarak anlamaya çalıştıktan sonra
yazı karakterine göre de inceledim.
Sembolik motifleri (mühr-ü Süleyman,

Zülfikar, Hz.Muhammed’in peygam-
berlik alameti olarak sırtında
yer alan badem şeklindeki
mühür, Kadem-i Saadet;
Hz.Muhammed’in ayak izi,
Kâ’be ve uzay tasvirleri) ve
diğer bezeme motiflerini,
örneğin bitkisel motifleri; spi-
ral kıvrımlar arasında  hatay-
iler (saz uslûbundaki
bezemeler) selvi, sümbül,
karanfil gibi çiçek üslubun-
daki bezemelerin yer aldığı
gömlekleri tespit ettim.
Sonra da sergi için yaptığım

bu çalışmayı geliştirerek
kitabın metnini oluşturdum.

Tılsımlı�gömlekler�nasıl
yapılırdı?�Ne�kadar�sürerdi?

Tılsımlı gömlekler için
sarayın gökbilimcisi olan
Müneccimbaşı kişi ve göm-
leğin hazırlanma amacına
uygun bir zaman saptardı.
Bu uygun saat halk arasında
bilinen adıyla “eşref saati”
dir. Daha sonra devrin ünlü
din bilimcileri istenen amaca
uygun ayet ve duaları seçerdi.
Seçilen ayetler ve diğer
yazılar devrin ünlü hattatları

tarafından gömlek üzerine yazılırdı. Daha
sonra da terziler önceden kesilmiş
parçaları bir araya getirip, dikerdi. Böylece
bir tılsımlı gömlek; müneccim, din adamı,
hattat ve terzinin işbirliği ile ortaya

çıkardı.
Elimizde başlangıç ve bitiş tarihleri

belli bir tek gömlek vardır. O da Fatih
Sultan Mehmet’in şehzadesi Cem’e aittir.
Gömleğe 30 Mart 1477’de başlanmış, 29
Mart 1480’de tamamlanmıştır. Ancak
bahtsız şehzade bu gömleği hiç giye-
memiştir, gömleğin yakası bile açılmadan
günümüze kadar ulaşmıştır. Bu gömlekler
içinde tarih ve isim taşıyanı çok azdır.
Şehzade Selim’e ait 1565-1566 tarihli göm-
lek ve Sultan III. Murat’a ait 26 Ocak 1582
tarihli gömlek kitabeli nadir örneklerdir.  

Konuya�ilişkin�o�döneme�ait�enteresan

hikâyeler�var�mı?�
Sultan III. Murat için

hazırlanmış 1582 tarihli
gömleği annesi Nurbanu
Valide hediye etmiştir. III.
Murat Manisa’daki şehzade
sarayında cariyesi Safiye ile
tek eşli olarak yaşamış ve
ondan ikisi erkek ikisi kız
dört çocuğu olmuştur.
Şehzade padişah olup,
İstanbul sarayına
taşınınca Nurbanu
taht varisi olarak iki
erkek çocuğu az bul-
muş, oğlunu başka cariyelerle birlikte
olması için zorlamış, çeşitli kuvvet macun-
ları içirmeyi denemiştir. Hiçbir şey yeni
şehzadeler doğmasına yardım etmemiştir.
Ancak tesadüf müdür, yoksa gömleğin
sihri midir, bilinmez, göm-
leğin hediye
edildiği 1582 
tarihinden sonra
sultanın 19
çocuğu olur ve
Valide Nurbanu
da bunu gördükten
kısa bir süre sonra
ölür.

Osmanlı�sultanları�için�dik-
ilen�tılsımlı�gömlekler�hangi
gizemleri�içeriyor?

Gömlekler üzerinde cedvel denilen
muntazam kare ve dikdörtgenlere
ayrılmıştır. Bunlar daha küçük karelere
bölünerek içleri harfler ve rakamlarla
doldurulmuştur. Ebcet hesabına göre her
harfin sayısal bir değeri vardır. Bu
numaralar da Kur’an ayetlerine tek-
abül eder. Ancak bu yazılımla nasıl
bir tılsım yaratıldığı çözülememiştir.

Gömleklerin�geçmişi�nereye
dayanıyor?

Gömleklerin geçmişi Çin’de
İ.Ö.2852 yılına kadar gittiği bilin-
mektedir. Gömlekler
üzerindeki cetvellenmiş
çizgilerin Çinlilerin
yantra denilen çizgi-
lerinden geldiği

düşünülür. Bu çizgilerin
doğada bulunan pozitif
güce kanal açarak negatif
güce karşı korunma
sağladığına inanılır. 

Gömleklere�çizilen
semboller�yazı�ve�rakam-
lar�ne�anlama�geliyor?

Sembolik motiflerden
mühr-ü Süleyman, ters
olarak iç içe geçmiş iki
üçgendir. Hz.
Süleyman’ın hayvan-
ların dilinden anladığı
ve bu özelliği ile vahşi

hayvanlara hükmedebildiği onun ilâhi bir
gücüdür. Bu motifin gömlekler üzerine
çizilmesiyle bu gücün giyen kişiye de geçe-
ceğine inanılır. 

Zülfikar, Hz. Ali’nin çift ağızlı kılıcıdır.
Hz. Ali çok güçlü ve iyi
bir savaşçıdır.
Gömlekler üzerine bu
şeklin çizilmesiyle Hz.
Ali’nin savaşçı
gücünün giyen kişiye
geçeceğine inanılır. 

Hz.Muhammed’in
peygamberlik alameti
olarak sırtında yer
alan badem şeklinde-
ki mühür, etrafına

ailesi; küçük kızı Fatıma, damadı Ali,
torunları Hasan ve Hüseyin’in isimleriyle
birlikte yer alır. Böylece gömleği giyenin
Hz. Muhammed’in ve ailesinin şefaatine

nail olacağına inanılır. 
Kadem-i saadet; Hz.

Muhammed’in ayak izine 
verilen isimdir. Bu motifin
girdiği yere bereket getire-
ceğine inanılır. Bu amaçla
Kadem-i saadet şekilleri, 
levhalar üzerine büyük
olarak çizilmiş ev ve iş yer-

lerine asılmıştır. Bezeme
motiflerinden selvi

uzun ömrü sem-
bolize eder. Diğer
bitkisel motifler
bezeme amaçlıdır.

RÖPORTAJ
GAMZE KURT
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Doç. Dr.
Hülya
Tezcan

Doç. Dr.
Hülya
Tezcan

Mevlana’nın oğlu Sultan
Veled’e ait, üzerinde

Allah’ın 99 isminin yazıldığı
tılsımlı gömlek

Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç
Meydan Muharebesi’ne gitmeden

önce giydiği tılsımlı gömlek 

Osmanlı sultanlarının gömlekleriOsmanlı sultanlarının gömlekleri

Kanuni Sultan Süleyman
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Sizlere güzel ve yeni bir başlangıç diley-
erek yazıma başlamak istiyorum.
Aşağıda okuyacağınız satırlardan son-

ra başlangıç cümlesini daha iyi anlayacak-
sınız. Sizlere günümüzün flaş konularından
21.12.2012 gerçeğini basitleştirerek ve
özetleyerek yazmak istedim.

21.12.2012  bir çok kehanetin bittiği
ve bir çok kıyamet senaryosunun
başladığı bir zaman olarak sosyal medya
ve basında yankı bulmakta. Nedir bu
senaryolar hep beraber bakalım.

Senaryo 1 ; 21.12.2012 foton
kuşağının girişi. Foton kuşağı bir
astronomik gerçek. 1800’lü yıllardan
beri bilinir ama şimdi moda
oldu. Maya takvimine bağ-
landı. Kıyamet denildi. Evet
bir değişim söz konusu.
Foton kuşağında bizim
bildiğimiz anlamda
yaşamak mümkün
değil. 3.boyut enerji-
sine sahip insan
yapısı bu kuşağın
manyetik alanını
kaldıramıyor ve
boyutsal bir tekamül
sonucunda 5.
Boyuta ve Altın
çağa giriş söz
konusu ancak bunun
21.12.2012 de olma
ihtimali söz konusu
değil. Elimizde bununla
ilgili bilimsel bir veri yok.

Senaryo 2 ; Maya takvi-
minin sonu. İşte genel
kıyamet senaryosu esasında her
şey bu takvime bağlanmış. Gerçekten
bu takvim 21.12.2012 güz dönümünde
bitmekte. 1.872.000 günde bir bu takvim
başa dönmekte. Her birine güneş dönemi
denmiş ve kehanetler zamanın dolması ile
manyetik kutup değişimini beklemekte.
Kehanetlerin inandırıcılığı ise 2000 yıllık
bir kadim kehanetle kendini ispatlıyor. O
tarihte bir göksel dizilim olacağını kehanet
etmişler.
İncelendiğinde bir
dizilim söz konusu.
Bazı bilimsel kay-
naklar bunu inkar
ederken bazıları da
kabul etmekte.

Burada bakış açısı önemli. Mayalar her bir
dönem sonunda bu manyetik kutup
değişimin olduğunu takvimde belirtmişler.
Bu kehanet bilim tarafından ince-
lendiğinde gerçekten de dünyanın bazı
dönemlerde bu olgunun gerçekleştiği
kabul ediliyor.  

Senaryo 3. Şimdi bir de Marduk
kabusu çöktü üzerimize. Kadim uygarlıklar
bu gezegenden bahsetmişler. Şu an
ulaştığımız modern bilimde yavaş yavaş
varlığını kabul ediyor. Mitoloji ve efsaneler
bu gezegenden Seth, Nemesis, Marduk ya
da Nibiru olarak bahseder ve onlara göre

felaket getirir. Her 3664 yılda bir
Mars ve Jüpiter arasından

geçiyor. Dünyanın 4 katı
gazlardan oluşmuş kızıl bir

dev. Senaristler dünyaya
çarpacağını söylüyor.
Çarpsaydı ilk
geçişinde olurdu ve
şu an bu yazıyı yaza-
mazdım. Ancak
manyetik etkisi
tufan boyutunda
olacak. Sorun şu
3664 yıl tamam-
landı mı eğer
tamamlandıysa
neden astronomlar
yüzlerce teleskopla

bu gezegeni
keşfedemedi?. İleride

bir zaman olacağına
bende inanıyorum ancak

21.12.2012 güz
dönümünde değil.
Senaryoları ve onları çürüten

gerçekleri ve kehanetlerin doğru-
luğunu anlatmaya çalıştım. Peki şimdi ne
olacak? Hayat sonsuz bir tekamüldür.
Zaman ise yaşayan bir varlık. Bu bilgileri
aklınızın derinliklerine yerleştirin derim.
Zaman gelir yolunuzda bir ışık tanesi olur.

Kıyamet kopsun kopmasın
biz tekamül yolculuğuna
devam edeceğiz. 

Şimdi ne olacak ;
bu dünyayı insan
olmanın onuru
ile yaşayıp boyutlar
arası mezuniyet
törenini 
kutlayacağız.

EYÜP ÇAKIR

Şimdi
ne olacak?

info@astrosel.com
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CHP İzmir'de bu yıl İl Başkanı olan
Ali Engin, bir yıl boyunca süren tartış-
malarla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili
öngörülerde bulunan Ali Engin, İzmir'de
açık ara öne geçeceklerini söyledi. CHP
İzmir İl Başkanı Ali Engin, 2012 yılını
değerlendirdi, yaklaşan yerel seçimlere
doğru, verilmiş sözlerin büyük oranda
tutulduğunu söyledi. 

50 yıllık plan tamam
Engin, Hatay Metrosu'nda

öngörülemeyen yerin değerleriyle
ilgili bir sorun olduğunu söyley-
erek, "Gemi ihaleleri ile ilgili bir
iptal söz konusuydu firma
konusunda. Onunla ilgili de yeni
ihale yapıldı. Bütçe yapıldı kenara
kondu. Otobüs ihaleleri yapıldı.
Kısım kısım teslim ediliyor. 100
otobüs daha teslim edildi. Orada
bir gecikme demeyelim ama,
zamana yayma söz konusu ola-
bilir" dedi ve Hatay metrosunun,
yerel seçime kadar tamamlanacağına
inandığını söyledi. Ali Engin belediye
hizmetlerinde en önemli şeyin güven
olduğunu söyleyerek, İzmir’de vatan-
daşın yeni bir parti arayışı içinde
olmadığını söyledi. Gecikme olduğunu
kabul eden Engin, "Metro bir yıl gecikti
diye insanlar tercihlerini değiştirmezler.

Tam tersine son milletvekili seçiminde
Hatay'da bizim oylarımız arttı." dedi.
Çalışmaları yakından takip ettiğini kayd-
eden Engin, Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Günaydın'ın bir dahaki İzmir
ziyaretinde Aliağa Menderes İZBAN
Hattı'nı ziyaret edeceğini ve Hatay'da
incelemelerde bulunacağını söyledi.

İzmir'in önümüzdeki 50 yıllık
planının tamamlandığını belirten Ali

Engin, yaptıkları yüzülebilir
körfez, kıyı düzen-
lemesi gibi pro-
jelerin ilk etapta
fiziken görün-
mediğini ancak
gelecek için altyapı
niteliğinde
olduğunu söyledi.
Engin, Gecekondu
dönüşümü için 12
planın hazır
olduğunu, henüz
hiçbir şehirde yokken
İzmir'de 25 binlik
planların tamam

olduğunu ifade etti. Engin İzmir'in gele-
ceğine yönelik projeler arasında, İZBAN
Hattı'nın Torbalı'ya, Bergama'ya, uzatıl-
ması gibi önemli projeler olduğunu da
aktardı. Bunun yanı sıra, İnciraltı'nın
yeniden planlanması, yeni fuar alanı,
Mavişehir'de yapılacak yeni opera

binasının, İzmir'in gelecek hedefleri için
'Olmazsa olmaz' olduğunu kaydetti ve
sözlerini şöyle sürdürdü; "Ak Parti'nin
yapmak istediği şu; her şeyi bir defada
yıkalım, 5 yılda yapalım bitsin. İzmir'de
İstanbul'a benzesin. İstanbul'a gittik
gördük işte. Öyle bir kentte yaşayamaz
İzmirli"

Kararsızlar var
Ak Parti'nin, ORC'nin son anketinde

12 ilçede burun farkıyla öndeyiz sözüne
inanmadığını söyleyen Ali Engin,
kararsızların önemli bir miktarda
olduğunu vurgulayarak, "Bu paylaşıl-
mamış. Kararsızların oranının yüzde 15,
yüzde 22 olduğu ilçeler var. Üstelik
kararsızların çoğu CHP'ye oy verme eğil-
imde. Yani AKP'ye olumsuz bakan ama
CHP'nin de eksikleri var diyen kararsı-
zlar var" dedi. Engin, “Bu durumda,
ORC firmasının sonuçlarının tamamı
bile kazanmamıza yetiyor. Ancak yine
de anketi gerçekçi bulmuyorum" dedi.

"Ben İl Başkanı olduğum zaman,
kamuoyunun 'İzmir gidiyor mu, geliyor
mu?' tartışmalarının içinde buldum
kendimi. Ama sonra gördüm ki sahaya
bakınca, böyle bir şey yok. İzmir'in göç
alan bölgelerinde de öndeyiz. Bizim en
önemli gücümüz gençler. İlk defa oy kul-
lanacak gençler bize oy verecek. Bu
bütün araştırmalarda ortada.” dedi.

Engin ‘Metro bitecek
seçimi CHP farklı alacak’

RÖPORTAJ
NEVHAN ÇELEBİ

2013 yerel seçimlerinde İzmir'de en yüksek
oyu almayı hedefleyen Ak Parti'nin İzmir İl
Başkanı Ömer Cihat Akay, 2012 yılına ait pro-
jelerini değerlendirerek, 2013 yılı için beklenti-
lerini anlattı. Ömer Cihat Akay, CHP İzmir İl
Başkanı Ali Engin'in “hükümetin İzmir ile ilgili
yeni bir projesi yok” eleştirilerine de yanıt verdi.

35 projenin 14’ü bitti
2012 Ak Parti İzmir İl Başkanlığı Olağan 4.

Kongresi'ni yaptıktan sonra teşkilat çalış-
malarını artırdıklarını ifade eden Akay, "
İzmir'de üye sayımızı artırdık. 350 bini aşan bir
üye sayımız var. Tabi bu bizim için Genel
Merkez'in verdiği hedefler doğrultusunda az bir
sayı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayıyı
daha da artırarak önce yüzde 15'e, sonra yüzde
25'e çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor"
dedi. Ömer Cihat Akay, İzmir örgütü olarak,
AK Parti'ye gereken desteği vermek için çaba

gösterdiklerini belirterek, "İzmir'den milletvekili
seçilen ve aynı zamanda kabinede bakan olan
Ertuğrul Günay ve Binali Yıldırım ile beraber
İzmir'de yatırımlara hız verdik. Seçim çalış-
malarında hedef olan 35 İzmir 35 projenin 14
tanesini hayata geçirmek için çalışmalarımız

hızla devam ediyor. Adnan Menderes İç Hatlar
Terminali'nin yapımı, Sabuncu Beli Tüneli gibi
önemli projelerimiz sürüyor" şeklinde konuş-
tu. Ulaşımda, otoyol ve demiryolu
çalışmalarının devam ettiğini kaydeden
Akay, "Bu çalışmaların arkasında yatan
tek gerçek, İzmir'in EXPO'yu
alacak altyapıya sahip olmasını
desteklemek." dedi.

CHP işine baksın
Akay ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı

Ertuğrul Günay'ın, tüm Türkiye'de bulunan
büyükelçilerin toplanacağı organizasyonu
İzmir'de yapmayı planladığını ifade etti ve
Engin'in, "Hükümetin İzmir ile ilgili yeni projesi
yok. Kasada bu projeleri gerçekleştirecek para
da yok" sözlerine yanıt veren Akay, "İl
başkanının siyaseten çok farklı bir şey 
söylemesi zaten beklenemez” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili
Mehmet Ali Susam geride bırak-
tığımız bir yılı ve gelecek sene ile
ilgili beklentilerini BEN
HABER’e anlattı. 

Türkiye’nin geneline
bakıldığında 2012 yılının çok da
parlak geçmediğini ifade eden
Susam, “Türkiye için 2012 yılı,
pek çok açıdan, beklentilerin
altında kalındığı bir yıl oldu.
Sanayide ve ticaret aleminde işler
azaldı, işsizlik arttı, esnaf ve
sanatkarın yaşamı biraz daha zor-
laştı, tarımda zor bir yıl yaşandı.
Toplum her vesileyle kamplara
bölünmek istendi, 4+4+4’le
eğitim sistemi olumsuz bir nok-
taya sürüklendi, hatta
Cumhuriyet Bayramı bile yasak-
lanmaya çalışıldı” dedi. 

Türkiye’nin bölgede ve dünya-
da daha etkin olma potansiyeline
sahip olduğun belirten Susam,
“Potansiyelimizi kullanabilmek
için demokrasinin standartlarını

yükseltmek; hukuk devletini
adalet çerçevesi içinde geliştirmek
ve toplumda hak ve özgürlüklerin
sonuna kadar kullanılabildiği bir
ortam sağlamak gerekir.
Bunlarda yaşanan olumsuzluklar
hem ülkemizdeki demokrasi stan-
dartlarını düşürür hem de
ekonomik kalkınmada girişimci-
lerin özgürlüklerini sınırlar” diye
konuştu. 

Yaşanan olumsuzluklara
karşın ileriki dönemlerde
Türkiye’nin karamsarlığa
düşmemesi gerektiğini belirten
Susam, “Özellikle İzmir’in 2013
yılında yıldızının daha da parlaya-
cağına; turizmde, ticarette ve
sanayide gelişeceğine inanıyorum.
10 yıllık AKP iktidarı iyi bir sınav
veremedi. Demokrasi ve insan
haklarını geliştirmek, iktidarların
toplumdan aldığı desteğin
karşılığı olmalıdır. Türkiye’de
böyle bir ortamı oluşturacak yeni
bir iktidara ihtiyaç var” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Aytun
Çıray, 2012’yi geride bıraktığımız
şu günlerde geçmiş dönemde
hükümetin dış politikada yaptığı
yanlışlarla, ülke ekonomisindeki
sıkıntılarla ve İzmir’e olan
inancıyla ilgili önemli açıkla-
malarda bulundu.

Çıray, Türkiye’nin 2012 yılın-
da ekonomik anlamda karşısına
çıkan fırsatları değerlendi-
remediğini belirterek,  “Bizi
yönetenlerin demokrasiye
sadakat göstermemeleri nedeni
ile Türkiye’de birey-devlet ilişki-
leri bir türlü çözülemiyor. Türkiye
bu yıl da adaletini aramaya
devam etti ne yazık ki. İktidar
kadrosunun kendi dar siyasi
hesapları yüzünden Irak savaşı ve
dünya ekonomik krizinin bir fırsat
olarak önümüze koyduğu parasal
likidite kullanılamadı. Akıp gelen
bu paralar üretim ekonomisine
kullanılsaydı, belki birkaç yıl
gecikme ile ev ve araba sahibi

olacaktık ama bunları çok daha
düşük borçlanmalarla elde etmiş
olacaktık. Üzerimize farz
olmayan dış politika yanlışları
ekonomik gelişmemizin hızını
kesen ve borçlanmamızı artıran
bir diğer faktör” dedi.

İzmir’in, Türkiye’nin diğer
illerinden çok daha güçlü bir
gelecek vaadettiğini belirten
Çıray, “İzmir İstanbul’u cebinden
çıkaracak dinamiklere sahip.
Yeter ki kendini İzmir’e adadığını
iddia edenler vizyonları ve pro-
jeleri ile önümüzü açsınlar.
İzmir’in bir evladı olarak İzmir
için sonsuz hayallerim var. Biz
İzmir’i medikal turizm, sağlık
teknolojileri ve bilimleri alanında
entegre bir bütünlüğün sağlandığı
global bir sağlık hizmetleri ve
endüstrileri merkezi olarak hayal
ediyoruz. Bu proje İzmir’e beş yıl-
sonunda yılda 6,5-8 milyar dolar
ek ekonomik katkı yapacak bir
projedir” diye konuştu.

Susam: Çok parlak
bir yıl geçirmedikİMTİYAZ SAHİBİ
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Akay ‘Üye sayımız 350 bini aştı’
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Engin

Ömer Cihat
Akay

Mehmet Ali
Susam

Aytun
Çıray

Çıray ‘Türkiye 2012’de
fırsatları değerlendiremedi’
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KOÇ
Sevgili Koçlar bu

ay İş hayatınızda
maddi gelirlerdeki

artış sizleri daha iyi
şartlara kavuştururken manevi olarak
da yükseldiğinizi hissedeceksiniz.
Önemli insanlarla tanışabilir onlar-
dan gelecek güçlü destekle 
kariyerinizle ilgili büyük girişimlerde
bulunarak başarılı sonuçlar elde ede-
bilirsiniz. Yurtdışı, yabancılar, basın,
yayın ve hukuksal konularda
kazançlı olacağınız bu süreçte,
abartıdan uzak durmalısınız. Ayın
son haftasında işinizle ilgili aldığınız
kararlarla evinizle ilgili sorumluluk-

larınızı dengele-
mek durumda 

kalabilirsiniz. 

BOĞA
Bu dönemde ortaklaşa

işler isteklerinize kolaylık-
la ulaşmanızı sağlayacak.

Dikkat etmeniz gereken en
önemli konu ayrıntılar. Tüm dikka-
tinizi işinize yaptığınız anlaşmalarda-
ki detaylara odakladığınızda
bilmelisiniz ki bu süre içinde
yapacağınız her girişim uzun süre
etkili olacaktır.  21 Aralık’ta
Güneş’in Yay burcuna geçişiyle bir-
likte uluslararası konular gündemi-
nize gelecek. Yabancılarla bağlantılı
konuları gözden geçirmeniz
gereken bir dönem olacak. 28
Aralık civarında kendinizi ifade
etmek isterken yanlış anlaşıla-

bilirsiniz. Sorunları denge
sağlamaya çalışarak çöze-
ceksiniz.

İKİZLER
11 Aralık’ta Merkür’ün
Yay burcuna geçişiyle
birlikte iş
görüşmelerinizde ve
anlaşmalarınızda
dikkatli
olmalısınız. Bu
dönemde
dikkatiniz

dağınık olabilir. Özel hayatınızda
ayın ikinci yarısından itibaren özellik-
le uzun süredir beraberliğiniz devam
ediyorsa gösterdiğiniz anlayışa rağ-
men partnerinizin ben merkezli
davranışları sizi partnerinizden
soğutabilir. 28 Aralık civarlarında
gündemde yine parasal konular
olacaktır. Bütçenizi dengelemek
zorunda kalabilirsiniz.
Kaynaklarınızı gözden geçirmek en
iyisi olacaktır.

YENGEÇ
11 Aralık’ta

Merkür’ün Yay
burcuna
geçişiyle zihin-

sel dağınıklık
yaşamanız

mümkün. O yüzden gün-
delik hayatınızdaki bazı

detayları kaçırıp, yanlışlıklara düşe-
bilirsiniz. Ay içinde düzen gerektiren
konularla ilgilenmeniz gerekebilir.
İlişkisinde sorun yaşayan Yengeç’ler
bu günlerde kararlı olmalı ve tek
taraflı fedakarlıkla ilişkinin götürüle-
meyeceğinin farkına varmalı ve bu
doğrultuda kararlar almalı. Ayın son
çeyreğinde yaşanacak olaylar sizi
doruk noktasına çıkarabilir. İkili ilişk-
ilerde sınandığınızı bilmelisiniz.
Olayların büyümemesi için duyarlı
davranmanızda fayda var.

ASLAN
11 Aralık’ta Yay bur-
cunda ilerleyecek olan

Merkür hızlı karar ver-
mek için uygun günlerde

olmadığınızı göstermekte.
Alacağınız kararlar sizi riske soka-
bilir. Özellikle anlaşmaları imzalarken
dikkatli olmalısınız. İş hayatınızda
yoğun görüşmeler fırsatları da
beraberinde getirecektir. Hayatın
zevklerine varmak, kendinizi göster-
mek, alkış almak için fazla iyimser ve
cesaretli olabilirsiniz. 28 Aralık yakın-

larındaki olaylar
gündelik işlerinizi,
rutin çalışmalarınızı
fiziksel ve ruhsal
sağlığınızı tehdit
edebilir. Detaylarla

uğraşırken resmin

bütününü görmekten uzaklaşa-
bilirsiniz.

BAŞAK
11 Aralık’ta
Merkür’ün Yay bur-
cuna girmesiyle ala-
cağınız kararlarda
dikkatli olmalısınız
Evinizdeki sorunları

çözmekte mantıklı
adımlar atmakta zorlan-

abilirsiniz. Özel yaşamınızda
ise uzun zamandır eş ya da sevgilini-
zle iletişim kurmakta zorlanıyor sizi
anlamadığını düşünüyorsanız uygun
bir ortam hazırlayıp tüm içtenliğini-
zle duygularınızı ifade
etmelisiniz. Ay sonu yakınların-
da sosyal aktivitelerin içinde
olabilir, arkadaşlarınızla birlikte
zaman geçirebilirsiniz. İlerleyen
günler için planlar yapabilir,
hem kendinizi hem de çevrenizi
motive edebilirsiniz. 

TERAZİ
Ayın ilk yarısında
hukuk, basın
yayın, ithalat,
ihracat gibi
konulara
gereken önemi
vermelisiniz.

Yakın çevreniz sizi
destekleyecektir.

Öfkenizi sözlerinize yansıtmamaya
çalışın. İş hayatınızda finansal
konularda yaşanacak gelişmeler
yaşama dair fazla yükün altına
girecek harcamalara neden ola-
bilir. Ayın sonunda Yengeç bur-
cunda oluşacak ve sizler için
önemli bir dolunay var.  Bu dolu-
nay kariyerinizi aydınlatacak. Kişisel
prestijiniz, ürettikleriniz spotlar altın-
da olacak. Önemli kararlar almak ve

yeni bir döneme açılmak
için yapmanız gereken-

leri uygulamaya
başlayabilirsiniz.

AKREP
Ay boyunca dikkat

etmeniz gereken konu

yatırımlar olmalı.
Hayalci insanların sizi
yanlış yönlendirme-
sine izin vermeyin.
Bu ay 13 Aralık’ta
Yay burcunda
oluşacak bir yeni ay
var. Yeni ayın güzel
enerjisi, sizin gelir-
lerinizi aydınlatacak.
Fırsatlar oluşacaktır.
Başlangıçlar yapmaya
gayret edin. Etkileri sadece
bilmek yetmez, fark edip üzerine
gitmek asıl etkiyi yaratır. Ay sonu
yakınlarında sakin olmaya çalış-

malısınız. Hızlı hareket 
etmeniz, çabuk
karar almanız 
zararlı olabilir.

YAY
11 Aralık’ta Merkür’ün Yay bur-
cuna geçişiyle zihinsel kon-

santrasyon sağlamakta zorlan-
abilirsiniz. Önemli imzalar atmak için
dikkatli olmalı, yanlış anlamaları da
hesaba katmalısınız. Bekar ve
beraberliği olmayan Yay’lar bu
dönemde göreceğiniz ilgi gelip geçi-
ci beraberliklere yöneliminizi artıra-
bilir. Dikkatli olmanızda fayda var.
Ay sonunda Yengeç burcunda
oluşacak dolunay, sizlere alışık
olmadığınız enerjiler verebilir.
Duygusal gerilimlere neden olabilir
Kendinizi rahatlatacak, eğlendirecek
aktivitelere kendinizi açın. Dolunayın

yüksek enerjisini finansal
konuları sonuçlandırmak
için kullanmanız yerinde
olur.

OĞLAK
Kendinize zaman ayırın.

Bunu yaptığınızda iş ve özel
yaşamınızda daha sakin davranarak
pek çok fırsatla karşılaşabilirsiniz.
Ayın sonunda karşıt burcunuz
Yengeç’te oluşan dolunay ise sizler
için oldukça önemli etkilere sahip.
Bekar Oğlak’lar için ciddi ve kalıcı
ilişkilere işaret eden dolunayın etki-
leri bir süredir devam eden ilişkilerin
de kalıcı bir yolda ilerlemeye başla-
masını mümkün hale getiriyor. İlişkisi
olan Oğlak’lar ise ilişkilerinde önemli

kararlar alma aşamasına gelebilirler.

KOVA
11 Aralık’ta
Merkür’ün Yay
burcuna geçişiyle
birlikte arkadaşlık
ilişkilerinizde yanlış
anlaşılmalarla karşılaşa-
bilirsiniz. Fikirlerinizi beyan ederken
dikkatli olmalı, doğru şeyi anlat-
tığınızdan emin olmalısınız.  Ay sonu
yakınlarında çok çalışarak sağlığınızı
tehdit altına sokmamalısınız. Size
yardımcı olan kişilerle ilgili bazı zor-
luklar yaşayabilir, tüm detayları yük-
lenmek durumunda kalabilirsiniz.
Doğru zamanda dinlenmek ve
gevşemek için kendinizi şımartmayı
ihmal etmeyin. 

BALIK
11 Aralık’ta Merkür’ün Yay burcuna
geçişiyle zihinsel karışıklık yaşayabilir
hatalar yapabilirsiniz. Konsantre
olmak için iyi plan yapmalısınız. Bu
ayın sonunda aşk evinizde oluşacak
olan dolunay sizlerin
yüzünü güldürecek.
Yengeç bur-
cunda oluşacak
olan bu dolu-
nay, öncelikle
ilişkilerde size
ışık tutuyor
olacak. Bekar
Balık’ların ise, bir süredir
tanıdıkları kişilerle arkadaşlığın roman-
tizme dönüşmesi mümkün. Bu ay
ister bekar olun ister ilişkiniz olsun,
aşk tarafında yüzünüz gülecek.

2012 sonlarına yaklaşırken yoğun astrolojik etk-
iler altındayız. Kasım ayında Merkür gerilemesi,
Güneş tutulması ve Ay tutulması yaşadık. Bu tutul-
maların sadece bir tanesi bile yoğun etkiler
yaratırken biz bir ay içerisinde iki tutulma ve her
türlü iletişimi etkileyen Merkür gerilemesi yaşadık. 

Durum böyle olunca herkeste yoğun enerji dal-
galanmaları, öfke nöbetleri, bedensel halsizlik
yaşam isteksizliği yoğun olarak görüldü.

Aralık ayında Kasım ayı kadar olmasa da yoğun
bir ay yaşayacağız

21 Aralık’ta güz dönümünde yoğun enerjilerin

üzerimizde olduğu bir gün yaşayacağız.
Yaşamınızda ne istiyorsanız, neyi değiştirmek ya da
bitirmek istiyorsanız harekete geçin. Her şeyin çok
hızlandığı bu dönemde kalkın ve kendiniz için
gerçekleştirmek istediğiniz yeni yaşamınız için
bir şeyler yapın. 

ARALIK’TA ASTROLOJİK BASKI VAR!

ARALIK
2012

ARALIK
2012

ARALIK
2012

ARALIK
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2012
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Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü,
Manas Bulvarı üzerinde bulunan kaçak yapı ve
ruhsatsız 4 işyeri için yıkım kararı aldı. Vatandaş
şikayetlerine en hızlı şekilde cevap verdiklerini
kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan
Karabağ, “Kaçak yapı, ruhsatsız işyerleri için
kanunun bize verdiği yetkiyle işlem yapıyoruz.
Daha güzel bir Bayraklı için çalışıyoruz” dedi.  

Bayraklı Manas Bulvarı üzerinde kaçak yapı ve
ruhsatsız işyeri şikayeti alan Bayraklı Belediyesi
Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri söz konusu alan
üzerinde çalışma yaptı. Bunun üzerine parsel
üzerinde bulunan 1 oto tamir bakım, 1 oto yıkama

ve 2 düğün salonu için 3194 sayılı imar kanununun
32. Maddesine göre yıkım kararı alındı. Yapı
Kontrol Müdürlüğü ilgili kararın tebliğ edilmesin-
den sonra verilen sürenin sonunda yıkım için
sabah saatlerinde bölgeye gitti. 

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
lerinin katılımıyla yıkım gerçekleştirildi. Yıkım
çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla işyer-
lerindeki çalışanlar da katıldı. Ayrıca bu işyer-
lerine toplam 72 bin 816 TL ceza kesildi. Başkan
Hasan Karabağ, “Gerek Bayraklı Belediyesi
görevlilerinin tespiti gerekse halkımızdan gelen
şikayetleri büyük bir titizlikle inceliyoruz. 

Bayraklı’da kaçak yapıya geçit yok

TAKEV Türkiye
üçüncüsü
İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla
Kampüsü’nde gerçekleştirilen 9. Buluş Şenliği
kapsamındaki JPL-NASA’nın düzenlediği “15.
Invention Challenge” yarışmasında; TAKEV
Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri sıra dışı
tasarımları ve başarılı buluşlarıyla  Türkiye
üçüncüsü oldu. JPL-NASA mühendislerinin

1998’den beri düzenlediği “Invention
Challenge” yarışması ülkemizde

9.Buluş Şenliği kapsamında düzen-
leniyor. Bu yıl “Ruloyu Havada Çöz”
adını taşıyan yarışmaya lise düzeyinde
bilim meraklısı öğrencilerin oluştur-

duğu 31 okul takımı,  iddialı tasarım-
ları ile katıldı. Takev Lisesi öğrencileri

Eren İlbi, Giray Erol, Ege Sarıoğlu ve Erim
Hurda’dan oluşan “TAKEV BAU-
MANNSCHAFT” takımı tasarımını yaptıkları atış
mekanizmaları ile 2’de 2 atışı başarılı bir şekilde
gerçekleştirdi ve turnuvanın “En yüksek ortalama
puanına sahip ikinci tasarımı” olarak katılım-
cıların ilgisini çekti. Takev’liler tüm atışların
değerlendirildiği en yüksek puan sıralamasında 
ise “Üçüncülük kupası” ile ödüllendirildi. 

Deprem gerçeğiyle yaşama
kültürünü öğrenme konusunda
emekleme dönemindeki 
ülkemizde uzmanlar uyarmaya
devam ediyor. Bir uyarı da,
Karşıyaka Kent Konseyi Kadın
Meclisi tarafından düzenlenen
söyleşiye katılan Jeoloji
Mühendisi Hakkı Batur
Demiray’dan geldi. Demiray,
“Diri faylar üzerinde yapılaşma
olmamalı” diye uyardı ve

İzmir’de yapılaşmanın kıyıdan
uzak bölgelere kaydırılması
gerektiğini vurguladı. Diri faylar
üzerinde yapılaşmayı yasaklayan
yasaların olması gerektiğini
söyleyen TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Jeoteknik Komisyon
Başkanı Hakkı Batur Demiray,
“Diri fay zonları üzerinde
çekme mesafesi olmalı” dedi. 

Demiray, İzmir’deki tehlik-

eye de dikkat çekerek, “İzmir
bölgesinde 13 adet deprem
yaratma olasılığı olan fay zonu
bulunmaktadır.  İzmir’de
merkezde ise suya doygun
gevşek, genç çökeller üzerinde
yapılaşma olması tehlikesi var.
İzmir Körfezi’nin denize yakın
bölgeleri bu yönde riskli 
bölgelerdir. Yapılaşmalar kıyı-
dan uzak bölgelere kaydırıl-
malıdır“diye ekledi.

Balon katlamada 2008 yılı dünya
şampiyonu olan ve balonla yaptığı
figürlerle herkesi kendine hayran

bırakan Dündar Mercan, Bayraklı
Belediyesi Kadın Konuk Evi’nde kalan

çocuklara özel hediyeler yaptı. Sığınma
evindeki ortak alanda oynayıp, oyuncaklarını

odalarına götüremeyen çocukların artık
kendilerine ait oyuncakları ve hediyeleri olduğunu

söyleyen Mercan, bu tür etkinliklerin Türkiye’ye
örnek olması gerektiğini belirtti. Bayraklı

Belediyesi’ne bağlı Maksat Sanat Merkezi’nin 
davetlisi olarak Almanya’dan İzmir’e gelen balon kat-

lama sanatçısı Dündar Mercan Bayraklı Belediyesi
Kadın Konuk Evi’ndeki kimsesiz çocukları sevindirdi. 3

günlük program dâhilinde sanat merkezinde etkinliklere
katılan Mercan, Bayraklı Belediyesi’ne de gelerek, sığınma

evindeki çocuklara özel birbirinden güzel figürler yaptı.

‘Yapılaşma kıyıdan uzak olmalı’

ÇOCUKLARA BALONDAN
HEDİYELER

ÇOCUKLARA BALONDAN
HEDİYELER

ÇOCUKLARA BALONDAN
HEDİYELER

ÇOCUKLARA BALONDAN
HEDİYELER

ÇOCUKLARA BALONDAN
HEDİYELER

BAŞAK-24 AĞUSTOS 23 EYLÜL

TERAZİ-24 EYLÜL 23 EKİM

YAY-23 KASIM 21 ARALIK

OĞLAK-22 ARALIK 20 OCAK

BALIK-20 ŞUBAT 20 MART

KOVA-21 OCAK 19 ŞUBAT

AKREP-24 EKİM 22 KASIM

İKİZLER-21 MAYIS 21 HAZİRAN

ASLAN- 23 TEMMUZ 23 AĞUSTOS

BOĞA-21 NİSAN 20 MAYIS

KOÇ-21 MART 20 NİSAN

YENGEÇ-22 HAZİRAN 22 TEMMUZ

SELDA KURTULMUŞ ÇAKIR
info@astrosel.com
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Türkiye’nin yıllarca eksikliğini hissettiği
dünya markasını yarattı, dünyaca ünlü isimlerin
tercihi oldu. Beatles’in efsanevi davulcusu
Ringo Starr, Snow Patrol, Brian Friedman, Jose
Mourinho, Frank Lampard, Samuel Jackson,
Brad Pitt, Michael Jackson bile Tween giydi.
Nicole Kidman eşi Keith Urban’ Tween’den
giydirdi. Yani Tween giyen starlar say say bit-
miyor. Valentino gibi bir duayen
Tween’i takip ettiğini söylemekle
kalmadı, gitti alışveriş yaptı. Daha
ne olsun!

Hep büyüme rakamlarıyla
ön plana çıktı. Kriz dönem-
lerinde bile büyümeyi
başardılar… 2013’te yüzde
25, önümüzdeki 5 yıl içinde
2,5 kat büyüme hedefliyor-
lar. Yakın zamanda da
Uzakdoğu pazarına gire-
cekler. 

Başarının adı
Bu başarıyı var eden

isim Süleyman
Orakçıoğlu… O, D'S
Damat, Damat ve Tween
markalarının bağlı olduğu
ORKA Grup'un patronu.
Pek çok başarılı iş adamının
ortak özelliklerini O’nda da
görüyoruz. İleri görüşlü
örneğin… Bir gün iki gencin
kendilerine haber vermeden inter-
netten ürünlerini sattığını öğreniyor.
Ne yapıyor dersiniz? Kızmak, engelle-
mek yerine gençleri bulup onlara iş teklif
ediyor. Daha internetten satışın patlamadığı
zamanlardan bahsediyoruz. Himayesine aldığı
gençlerle kurdukları iş bugün hala devam ediy-
or. Gençlerle arası hep iyi zaten… Haftada
1-2 gününü mutlaka gençlere ayırıyor.
Örneğin hayatı özenle yaşıyor. Sporla iç
içe. Hemen her sabah güne sıkı bir
yürüyüşle başlıyor. Ailesine çok önem
veriyor, zaman ayırıyor. Aynı anda
birkaç farklı kitap okuyanlardan…
Sanata ilgisi de büyük. Süleyman
Orakçıoğlu’yla sıfırdan var ettiği
markası, hedefleri ve hayatıyla
ilgili konuşmak üzere Orka
Grup’un İstanbul Ok
Meydanı’nda bulanan
binasında konuştuk: 

Siz�hep�büyüme
rakamlarıyla�öne�çıkan
bir�firmasınız,�kriz�döne-
minde�de�büyüme�kay-
dettiniz.�Sırrı�ne?

Piyasalarda birçok
firma fiyatların uçuştuğu
dönemlerde daha fazla
yatırım yapıyor ve sonra bunun
sorun yaratabileceğini düşünmüyor.
O yüzden biz herkesin yatırım
atağında olduğu dönemlerde
kendimizi biraz geriye çekiyoruz.
Çünkü fiyat ve maliyetler o
dönemde rasyonel olmuyor.
Belli bir süreçten sonra da bu
fiyatların kendi içinde ayar yap-
tığı dönemlerde - ki buna kriz
diyoruz- biz yatırım atağına
geçiyoruz.

İhracat önemli
Ülke�olarak�ihracatta�öne�çıkmaya�başladık.

Başarıyı�arttırmak�için�ne�yapmalıyız?
İhracatta 150 milyar dolar hedefinin gerçek-

leştirildiğini görüyoruz. 2013’de de yine 160-165
milyar dolar bir ihracatın gerçekleşeceğini
düşünüyorum.  Büyümeye ihracatın çok önemli
bir katkısı oldu. Ekonomi Bakanımız Zafer
Çağlayan’ın çok önemli bir açıklaması vardı.
2012’nin 3. çeyreğinde ihracat, büyümeye yüzde
3,4 katkıda bulundu. Bu katkı olmasaydı 3.
çeyrekte büyüme -1,8 olacaktı. Bu çok önemli
bir mesaj! İki farklı bakış açısıyla bunu değer-
lendirebiliriz. Biri gerçekten iç piyasada bir
küçülme olduğu, ikincisi de büyümenin ihracat-

la gerçekleştiği. Bu
ihracatın önemini
yeterince ortaya
koyuyor.

Biz�ülke�olarak
uzunca�bir�zaman
marka�yaratmadık.
Bugüne�kadar

neden�başara-
mamıştık
marka�yarat-
mayı,�siz�nasıl�başardınız?

Geçtiğimiz 10 yılın her sürecini
sektörel olarak yaşadım. Biz bu
sektörü başlangıçta tekstil-hazır
giyim endüstrisi olarak tanımlıy-
orduk. Artık bu tanımlama
yeterli değil. Çünkü kavram
olarak artık moda endüstrisi,
moda perakendesi ve tasarım
endüstrisi diye yeni kavram-
larımız var. 10 yıl önce gerçek-
ten çok büyük sorunlar yaşıy-
orduk. Dünyada kendi ima-
jımızla ilgili, algıda çok büyük
problemlerimiz vardı. Kaliteli
ürün, tasarım yapamayacak bir
ülke olarak görülüyorduk.

Deyim yerindeyse adam yerine
koyulmuyorduk. Şu an

yaşadığımız çok önemli bir
değişim. Çünkü dünyada bizim

yaklaşmayı hayal, ulaşılmaz olarak
gördüğümüz markalarla, birçok konu-

da aynı konuma gelmiş durumdayız.
Özellikle rekabet konusunda çok daha

büyük avantajlarımız var; birincisi hareket
kabiliyetimiz ikincisi finansal gücümüz. 

‘Önümüzde Tarihi Bir Fırsat Var’
Daha önce sadece kendi ülkemizi pazar
olarak görüyorduk. Artık 2 saat uçuş

mesafesinde 350 milyonluk bir hinter-
landın pazar lideri konumuna geldik. Bu
çok önemli…

Tokyo ve Londra
Siz�bu�fırsatı�nasıl�değer-

lendireceksiniz?
Bizim planlarımızın
Uzakdoğu önemli bir

parçası. Bu konuda da
zaten dünyanın en

önemli tasarım-
cılarından
Pierangelo ile
çalışıyoruz.
Hedeflediğimiz

yerler de dünya-
da birbirinden en

çok etkilenen iki pazar;
Tokyo ve Londra… Bizim
için en önemli şey, pazarın

ruhunu bilerek hareket
etmek. Pierangelo

Uzakdoğu, Japon pazarını çok iyi biliyor.
Sadece tasarım değil, pazardaki talepleri bilerek
koleksiyon yapıyoruz. O yüzden Uzakdoğu
pazarındaki girişimlere çok daha avantajlı
bakıyoruz. 

Filipinlere, Çin’e şimdi de mal satıyoruz
ama daha etkin ve kalıcı olmak hedefimiz.
Dünyadaki büyüme oranlarına baktığımızda da
Uzakdoğu’daki ülkelerin daha hızlı bir gelişim
gösterdiğini söyleyebiliriz. Avrupa ülkelerinde
şu anda büyüme hızının eksilerde olması,
nüfusunun giderek yaşlanması bize farklı

pazarlarda hareketlilik yaşanacağını gösteriyor.
O yüzden de Rusya, Uzakdoğu önümüzdeki
dönemdeki planlarımızda olacak.

Moda Günleri’nde varız 
İzmir’e�yönelik�yeni�girişimler�var�mı?
İzmir’i biz seviyoruz ama İzmir’de bizim

markamızı seviyor. Baktığınız zaman frekan-
sımızda muhteşem bir uyum var. Birçok marka
İzmir’de başarısız olurken, İzmir bizim
markalarımızı kendi markası gibi görüyor. Tabi
bu büyük bir sorumluluk da getiriyor. Özellikle
bizim kendi adımıza yapacağımız aktivite ve
tanıtımları İzmir’e kaydırıyoruz. Geçen yıl özel
bir organizasyon yaptık, Swissotel’de defile
düzenledik. İzmir Alsancak’taki mağazamız
Türkiye’deki en iyi mağazalar arasında göster-
ilen konsept mağaza şeklinde. Şubat ayında
İzmir’de çok büyük bir organizasyon var. Ege
Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre
Kızılgüneşler’in bir talebi oldu. Biz de tabi ki
seve seve İzmir Moda Günleri’ne katılacağımızı
söyledik. Amiral markamız Damat’la katıla-
cağız. 10 günlük bir aktivite programı var. Biz
de grubumuzun ve markalarımızın gücünü
İzmir’in için kullanacağız. Ben de özellikle
orada olacağım. Bir tasarım
yarışmasında da jüri
üyeliği de
yapacağım. 

Çocukken
çalışanlardan
mıydınız?

Tabi ki çocukluk-
ta da çalıştım.
Çocuklukta çalışmanın
bir avantaj olduğunu
düşünüyorum. Çünkü
iyi bir gözlemci oluy-
orsunuz. Bence iyi
bir oyuncu olmanız
için önce iyi bir
gözlemci olmanız
gerekir. İnsanın
çocuklukta çektiği
resimlerin çok
önemi var. 

O da İzmir’e
HAYRAN
İzmir’i çok seviyorum. İzmir’in biraz daha sıcak,
insanı kucaklayan bir havası var. Yolda yürürken
bile insanların gözlerinin içi gülüyor. İstanbul’da
öyle değil. Kendine ait bir enerjisi var İzmir’in.

İnsanların kendilerine göre stresi dışlarında tuttukları
bir şehir olarak görüyorum ben. İstanbul’da yaşarken

robot gibi hareket etmemiz bana göre abartılı. İzmir, her
şeyden önce kimi bunu rahatlık olarak değerlendirebilir

ama ben yaşamdan zevk almak olarak değerlendiriyorum. 

‘Bu kentin ruhu çok farklı’
Şu anda dünyada tartışılan iki konu
var. Büyük ama çarpık gelişim mi iyi,
yoksa gerçekten hızlı bir gelişim
olmaması ama sistemli bir gelişim mi
olması daha iyi?
İzmir, kendinden
daha hızlı ama
çarpık gelişen mod-
elleri almak yerine
daha sistemli bir
gelişimi uygulaya-
bilir. Bunu kendine
ait değerleri koru-
yarak yapması
önemli… Yoksa
sanayi için çevrenin
feda edilmesi ya da
gelişmişlik için
değerlerin göz ardı
edilmesi bizleri mutsuz eden şeyler.
Ben İzmir’de bu avantajı görüyorum.
Tarım ürünlerinde geleneksel tadı
korumak ama bunları modern bir

şekilde pazarlamak… İzmir’de böyle
bir potansiyel var. İzmir’in kendine ait
en önemli potansiyeli bir diğer
potansiyeli de turizm. Zaman zaman

diyoruz ki İzmir’de
Antalya’daki kadar
yatak sayısı yok. Bir
açıdan olumsuzluk
gibi görünse de
bence avantaj…
Standart fast food bir
turizm konsepti yer-
ine İzmir ruhu olan,
kendine ait farklılık-
ları ortaya koyan bir
turizm bölgesi olabilir
ve bunun liderliğini
yapabilir. Bakarsanız
Foça’nın özellikleri

farklı, Seferihisar, Çeşme farklı,
Kuşadası’nın bir transit noktası
olması belki biraz daha farklı bir kon-
sept getirebilir. 

Ahu
Orakçıoğlu

Süleyman
Orakçıoğlu

Dev markaların 
partneri: İZMİR
Hep potansiyelden bahsediyorsunuz. Gidişata bak-
tığınızda İzmir’in gerek iş çevrelerince gerek yerel
yönetimler açısından bu yönde geliştirildiğini
düşünüyor musunuz?
İzmir’de daha önce bir takım şeylerde herkes ben
daha iyisini yaparım düşüncesiyle hareket ediyordu.
Kendisinin olmadığı bir çalışma grubunda katılımcılığı
olmayabiliyordu. Ama bunlar aşıldı diye düşünüyorum
ben. Özellikle Ege İhracatçı Birliği ve Sanayi Odası’nın
ortak çalışmaları ve sivil toplum örgütlerine önderlik
etmeleri, öncü projelere imza atmaları çok önemli. 
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Hazır gi-
yimde İzmir’i

nereye koyarsınız?
Şu anda hazır giyimde

İzmir’de gerçekten çok önemli
bir girişim var. Standart basic ürün

yapmıyor İzmir. Tamamen dünyadaki dev
markaların partnerliğini yapıyor. Onların kolek-
siyonlarını hazırlamaları, üretim standartları ve
kalitelerini kurmaları alanında ve üretimde sosyal
sorumlulukların uygulanmasında İzmir, bir model… 
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Damat 2012-2013 sonbahar / kış katalog çekimleri
için Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı

İbrahim Burkay, Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanı
Süleyman Kocasert ve Ege Hazır Giyim ve

Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre
Kızılgüneşler objektif karşısına geçti. 
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TANIMIYOR’
‘Dünya İzmir’i

RÖPORTAJ
ESEN GÖK

Orka Group Genel Koordinatörü Osman Arar, Orka Group Yönetim Kurulu
Eşbaşkanı Halidun Orakçıoğlu, Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Orakçıoğlu ve TWEEN yeni Kreatif Direktörü Pierangelo D'Agostin.

Süleyman
Orakçıoğlu

5 yıllık
hedefinizde

neler var?
Önümüzdeki 5 yıl
grup olarak bizim

yabancı ortağımızla
birlikte çalışılan ve

ortaya koyulan
gerçekçi bir 

hedefimiz var; 5 yıl
içinde 2,5 kat

büyümek. 



Yeni yıl kapıyı çaldı. Peki biliyor
musunuz yeni yıl bizim için ne getirecek?
2013 yılı dünyada ne gibi değişimlere
neden olacak? Türkiye’yi yeni yılda
astrolojik açıdan neler bekliyor? 2013,
sanat dünyasından siyasilere, futbol
takımlarından medya patronlarına
kadar kimi nasıl etkileyecek? Ünlü
astrolog Nuray Sayarı 2013 yılının ne gibi
sürprizler getireceğini Ben HABER’e
açıkladı. İşte merakınızı giderecek o yazı: 

Zor bir yıl olacak
Bu yıl astrolojik açıdan zor bir yıl olarak görünse

de hayatımızın anlamının farkında olacağız. Özellikle
Türkiye için maddi manevi sınavlar yılı olması olası.
Medya dünyasında büyük kaoslar söz konusu. Büyük
değişimler sarsıntılar yıkımlar olabilir. 

Birçok medya patronunun gizli saklı işleri
ile yüzleşebiliriz. Başbakanımızın
doğum bilgilerine göre Güneş
Burcu Balık, yükselen burcu
İkizler, Ay Burcu ise Yay.
Baktığım yıldız haritası göster-
mekte ki kendisinin beden
sağlığı şifa bulmuştur. 

Fakat 22 Şubat 18 Nisan süreci
tekrar sağlığı ile ilgili aslı olmayan

bazı spekülasyonlar gündeme gelebilir.
Özellikle 29 Ekim 1923 saat 20.30’da

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte,
tıpkı dünyaya gelen bir bebek gibi
düşünürsek güzel ülkemizi,
Cumhuriyet’in kurulduğu an güneş
Akrep burcunda, ufukta yükselen
Yengeç burcu. Yükselen burç Yengeç,

Ay ise İkizler burcunda… Ülkemizin
Güneş’i Akrep; başka ülkelerin bizi nasıl

tanıdığını, duruşumuzu, kaynaklarımızı ve
özellikle turizmdeki ismimizi ve ülkenin kazanç
kaynaklarını temsil ederken, yükselen Yengeç;
kadersel planımızı, nasıl bir toplum olduğu-
muzu, davranışlarımızı ve misafirperver-
liğimizi, ayrıca aşırı duygusal bir toplum
olmamızı etkiliyor. 

2 güneş 3 ay tutulması
Özelikle yılın ilk Güneş tutul-
ması 10 Mayıs 2013’te Boğa

burcunda gerçekleşecek.
Güneş tutulması Türkiye
haritasında 11. evde gerçek-
leşecek. 

Toplumsal işler ve komşu
ilişkilerimizde ön planda ve önemli

olacağımıza işaret etmekte. 

Tarkan: Büyük yükseliş yaşayacak. 
Hülya Avşar: Büyük bir aşka başlayacak.
Gülben Ergen: Büyük aşk ve ikinci evliliğini yapacak. 
Sibel Can: Aşkta ve ailede çok dikkatli olmalı. 
Serdar Ortaç: Aşkta geçmişe dönebilir ve her konuda geçmişle
hesaplaşacak. 
Acun Ilıcalı: Evliliğiyle ilgili büyük değişimler yaşayabilir.
Ebru Gündeş: Sanatsal başarısına odaklı bir yıl.
Cihan Ünal:  Sağlık sorunlarına dikkat etmeli.
Kenan Doğulu ve Beren Saat: Aile olmaya karar verebilirler.

Ekonomi
Avrupa Birliği değer

kaybedecek ve önemini
yitirecek. Altına yatırım
yapanlar çok para kaza-
nacak. Zor fakat haklı
ve doğru olanla-
rın önü açıla-
cak. Dünya
genelinde

ülkemizi
etkileyen

büyük kaoslar
yılın tamamında

söz konusu. 2013
genel anlamda zor

ve mücadeleli
bir yıl. Her ne
zorluk yaşa-
nırsa yaşansın
her şeyi değiş-
tirebilme ve en

az zararla çık-
manın tek

yolu iyi niyet
ve olumlu
düşünceye
sahip
olmayı asla unut-
mayalım. 2013

yılında el ele verip
ülkemiz için dua edip

olumlu düşünelim. Dua

enerjisi çok
güçlü bir
enerjidir.
Yer gök
dua ile güç-

lenip korunur.
Zorluklar yaşa-

dıkça güçleniriz ve
birilerinin yaşadığı
krizler birileri için de
büyük kazanç ve fır-
satlara neden olabilir.

Dünya geneline ekonomik
krizler söz konusu. Özellikle
Amerika ve Orta Doğu arasın-
da Şubat Mart Nisan ayları zor-
layıcı etkiler meydana gelecek.
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ERDOĞANERDOĞANERDOĞANERDOĞANERDOĞAN KÖŞKE GÖKÇEK BAŞBAKAN
Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan: Adım,
adım cumhurbaşkanlığına

hazırlanacak ve geleceğin
cumhurbaşkanı olacak. 

Melik Gökçek geleceğin
başbakanı olacak. 

25 Nisan yılın ilk Ay
tutulması Akrep bur-

cunda olacak. Siyasette
büyük kaoslara işaret
edebilir. Bugünkü

hükümetin

düşürülmesi istense de
değişim olmayacak. Fakat
maddi zorluklar ve büyük
bir kriz söz konusu. 25
Mayıs Yay burcunda
gerçekleşecek. 2’nci Ay

tutulması Türkiye haritasın-
da 6’ncı evde

geçekleşe-
cek. Büyük yağ-
mur yağışları
tutulma öncesi ve
sonrası sel,

deprem gibi doğa olayları yaşay-
acağız. 

Siyasi liderlerin sağlık
sorunları, gizli saklı olayları
gündemde büyük yankı
uyandıracaktır. 19 Ekim yılın
3’üncü Ay tutulması Koç bur-
cunda Türkiye haritasının

10’uncu evinde gerçekleşecek.
Siyasette tekrar büyük zorlan-
malara işaret edebilir. 

Yılın son güneş tutulması tekrar
Akrep burcunda gerçekleşecek ve

en zor ekonomik olaylar ve
tekrar Orta Doğu ile zor-
lanmalara işaret edebilir.
Aslında yılın tamamında
hep bir savaş
polemiği

olsa da
Türkiye

hiçbir
zaman sıcak
savaşa
girmeye-
cek.

Recep
Tayyip

Erdoğan

ASTROLOJİ
NURAY SAYARI

25 NİSAN’DA SİYASETTE BÜYÜK KAOSLAR YAŞANACAK

Yeni yıl kapıyı çaldı. Peki biliyor musunuz yeni yıl bizim için ne getirecek?

Melih
Gökçek

Nuray
Sayarı 2013

yılında siyasette
çalkantılı bir döneme
girildiğine işaret etti.

Sayarı’ya göre, 25 Nisan yılın
ilk Ay tutulması Akrep burcunda

olacak. Bu durum siyasette
büyük kaoslara işaret edebilir.

Bugünkü hükümetin
düşürülmesi istense de

değişim olmayacak. Fakat
maddi zorluklar ve
büyük bir kriz söz

konusu.

Sanat
camiası
Sanat

camiası
Sanat

camiası

Spor
Galatasaray 2013

yılında lig
şampiyonu olacak.
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‘Annesinin Kızı’

2008 yılında Güney Afrikalı girişimci ve aktivist
Sarah Collins tarafından ilk üretim ve
tanıtımı Afrika’da başlayan Wonderbag hızla
dünyaya açılırken, İzmir bu açılımda önemli
bir yer tutmaya başladı. Türkiye merkez
olmak üzere 23 ülkenin Wonderbag temsil-
ciliğini alan, İzmir Ticaret Borsası ve Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsası Başkanı Işınsu
Kestelli,  Wonderbag ile ilgili çalışmalarını
büyük bir  heyecanla geliştirdiklerini
belirterek şöyle dedi;  “Wonderbag’i ilk
gördüğümde doğa ve çevre dostu bir ürün
olması ve birçok avantajı
ile tamamen kadına
dokunan bir ürün
olması nedeni ile
çok sevdim. Evet
bu ticari bir iş,
ancak özellikle
çevre ve doğaya
olan katkıları ve
kullanıcıların
yoğun olarak
kadın olması, her
kitleden kadına
hitap etmesi beni başta
en çok etkileyen özellikleri.
Bunun dışında o kadar geniş bir kullanıcı
kitlesi var ki, her bir Wonderbag kullanıcısı
kazandığımızda doğaya ve çevreye katkı
sağladığımızı düşünmek, kadınlarımızın ve
kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor olmak
bu işin en keyif veren yanı.” Katıldıkları ulus-
lararası toplantılarda Wonderbag’e olan
ilginin kendilerini çok memnun ettiğini dile
getiren Işınsu Kestelli “Bu ilk adım bizim
için çok önemliydi. Yapılan anlaşmadan
oldukça memnunuz. İşbirliği yaptığımız bu
ilk ülkeler hem potansiyel açısından hem de
sosyal sorumluluk açısından bizi çok heye-
canlandırıyor” dedi.

WONDERBAG
İzmir’den
dünyaya açılıyor

Bir gazetede
neden
kadınlar için

özel bir sayfa
yapılır diye
sorguladım dur-
dum önce.
Neden yirmi dört
sayfası olan bir
gazetenin bir say-
fası “kadın say-
fası” diye tanım-
lanır? Yani şimdi bu gazetenin diğer say-
falarını okuyamaz mı bir kadın? Okur.
Okur da anlamaz mı? 

Ne münasebet? Tabi ki anlar! Kadın
sayfası olan bir gazetenin erkek say-
fası olmaz mı? 

Hah! Şimdi “spor sayfası
var ya” şeklinde atlayan-
lar olacak “işte erkek
sayfası” diye. Hiç de
bile! Spor sadece
erkeğe mi aittir?
Yooo! O zaman
spor sayfası erkek
sayfası sayılmaz. 

Siyaset?
Yooo… Yoooo!
Atatürk’ün kur-
duğu bir ülkede
bunu değil tartış-
mak, aklıma bile
getirmem.
Siyasette ne
kadar az kadın
olursa mecliste o
kadar çok kavga
çıkıyor. Bilinenin
aksine, kadınların
çok olduğu yerde
kavga değil proje çok
oluyor. Nereden mi biliyo-
rum? 

Çok sayıda kadının çalıştığı bir
reklam ajansındayım ve üretmekten,
üstelik ürettiklerimizi de detaylandırıp
uygulamaya koymaktan bıkmayan bir
enerjimiz var. Doğamız gereği üret-
keniz. 

Ya ekonomi? Yok canım; mesleği
ekonomi olan
pek çok kadın
arkadaşım var;
hiç alındır-
mayayım onları
bu muhabbete
girip. Ee? O da

değilse bu gazetenin
erkek sayfası
nerede? Kadın say-
fası varsa erkek say-
fası niye yok? 

Bu soruyu
çözemedim; diğer
soruya geçeyim. Ne
olmalı bu gazetenin
kadın sayfasında?
Tencerenin dibi

tutunca ne yapılacağı bilgileri değil
herhalde; ulu büyük Google amcamın
barına pratik bilgiler yazdın mı milyon-
larcası dökülüyor ekrana. 

Yemek tarifi falan da verecek değiliz
burada; her gün Facebook’tan

bloglara kadar yüzlerce tarif
dönüyor ekranlarda. Üstelik

en güzel tarifler harika
kitaplarla raflardan

gülümsüyor son
zamanlarda. 

Aaaaaaa…
Şimdi
anladııııııım… Bak
şimdi anladım
gerçekten amacı.
İş hayatıma ilk
başladığım yıllar-
da, sanırım yıl
1330 falandı, ilk
patronum bana
demişti ki; “İlk
soracağın soru,
amacı ne olmalı;
bunun cevabını

bulursan yürür
gidersin”. 

Buldum. Amacı
buldum. Zaten baştan

belliymiş niyet de ben
anlayamamışım; güzel işler

yapan ve yaptıkları işlerle
yeni markalara imza atan güzel

kadınlarla buluşacağız. Her birinin altın-
da kadın imzası olan müthiş projeler,

etkinlikler, eserler bu sayfa-
da yer almalı o halde.

Keyifle okunacak, pay-
laşmaktan mutluluk

duyacağımız pro-
jeler işte bu sayfa-
da. Kadın say-
fasının amacı
bundan daha
farklı olabilir mi?
Tabi ki hayır.

BENAN BİLEK

Güzel 
kadınların projeleri

benan@mayatanitim.com.tr

20 18.12.2012HABER

SEDA ATICI
seda.atici@fikirmedya.com.tr

kadın

Eskiden annelerimizden teyzele-
rimizden hatta anneannelerimizden
yemek tarifleri alır, konservenin nasıl
yapılacağına dair tüyolar dinlerdik.
Bitmeyen doğum ve bebek bakımı ile
ilgili yaşanmışlık hikâyeleri şehir
efsanesi tadında dilden dile dolaşırdı.
Kimi zamanla unutulur tekrar tekrar
sorar hale gelirdik. Ve bunun gibi
yüzlerce farklı konuya cevap arardık. 

Ama günümüz çalışan sosyal kadın
profili gün içerisinde kolay ulaşılabilir
bilgiye ihtiyaç duymaya başladı.
İnternetten tüm bilgiye ulaşmak
bulunmaz nimet halini aldı. Hal böyle
olunca yardıma koşan en büyük
mecraların başında bloglar yerini aldı.
Sadece okumak ile kalmayan kendi
bildiklerini kendi gibi benzer kişilere
aktarmayı da hedefleyen bloggerların
günden güne sayıları arttı. İşte size bu
yazımızda bu bloglardan bir kaçını
tanıtmayı, bir kadının iç dünyasındaki
farklı ruh hallerini dile getiriş tarzını
yansıtmayı hedeflemekteyiz.

En çok okunan, yeni başlayan,
genci, yaşlısı amatör, profesyonel
birçok blogger ile tanışmaya hazır
mısınız? Haydi başlıyoruz…

● İlk blogumuz bir annenin oğlu
ile oluşturduğu günlük formatındaki
blogu. Ilık bir ilkbahar günündeki
“Rüzgar”ın esintisi gibidir bir çocuğun
büyümesi; gözlerinizi kaparsınız rüz-
garın esiş yönüne. Bir gözlerinizi
açmışsınız ki büyümüştür kollarınızda-

ki bebeğiniz. İşte böyle bir hikâyenin
başlangıcı, her aşaması esinti tadında-
ki yeni emekleyen bloglardan biri
ruzgarbulut.blogspot.com�Bir anne ve
onun ilkbahar Rüzgarı…

● Hepimizin evdekileri değer-
lendirmek için yapmak istediği,
annelerimizin mağazada boşuna alma
sana yaparım dediği türden bir blog.
kendimyapdiydim.wordpress.com bu
blogun en çok izlenmesi mağazada
gördüğünüz ürünleri evdeki eşyaları
değerlendirerek istediğiniz forma
çevirebiliyor olmanız. 

● Moda blog sayıları gün
geçtikçe artmakta, birbirine benzer
onlarca site gözlerim-
izin önünde kaybol-
maktadır. Yaptığı
postlar, kullandığı
aksesuarlar, farklı
tarzları ve katıldığı
etkinlikler ile blogger
dünyasında kendine yer
edenlerin sayısı ise
oldukça az. İşte son zaman-
larda bu konuda emin adım-
lar ile bu yolda adını duy-
duğumuz bloglardan biri
http://www.fcosmos.co.�İzmirli blog-
ger’ın en fazla okunması rahat salaş
ama şık formlardaki tarzı, kullandığı
aksesuarlar ve hayal edemediğimiz
parçaları bir arada kullanışı. 

● Öğrencisindir, yurtdışı hayalin
vardır, bilgisizsindir, evladını göndere-
ceğin ülke hakkında bilgi almak

istersin ve annesindir. İşte tam da size
göre bir blog’dan bahsedeceğiz ilk
ağızdan erasmus güncesi. nesokitin-
erasmusu.blogspot.com Erasmus 
öğrgencisi olmasanız bile size güzel bir
tur rehber niteliği taşıyacağını belirt-
mek isteriz.

● En Sosyal blog ödülü alan
balkopugutasarim.com� Blogunda
makyajdan modaya, yeme içmeden,
dekorasyon ve kendin yap bölümler-
ine kadar birçok ana başlık yer almak-
tadır. Blog en sosyal blog dalında bir-
incilik ödülüne sahip. Aslında bize

verdiği mesaj gayet açık, hayat pay-
laşınca güzel. Yazdığımız
çizdiğimiz ne olursa olsun
blogların temelinin pay-
laşım içerisinde olmaktan
geçtiği ve böylelikle de

gelişeceğine bir
örnek. 

● Anne ola-
cağınızı öğrendiğiniz

ilk anı hatırlıyor musunuz?
Karnınızdaki ilk hareketlenmeyi
ilk tekmeyi… Hamilelik ve doğum

hikâyeleriniz hala dün gibi aklınız-
da değil mi? Belki de hali hazırda
anne adayısınız. İşte o günlerinize
döneceğiniz,yeni annelere yol haritası
niteliğinde bir blog blogcuanne.com
kadına dair her şeyi bulacağınız bu
blogun sloganı ise çok çarpıcı
“Annelik her zaman tozpembe
değildir.”

● Son olarak yurtdışından bir
örnek ile bu sayımızı sonlandırıyoruz.

Kadın her yaş da bakımlı her daim
güzel. advancedstyle.blogspot.com
sitesinde çağdaş kadını profilinin her
daim bakımlı olunacağına örnektir.
Birbirinden renkli birbirinden farklı
blog dünyasında kimi yeni kimi 
deneyimli birkaç blog’u sizlerle
tanıştırmaya çalıştık. Eğer siz de bu
köşede blogunuzun yer almasını ister
veya yer almasını istediğiniz okumak-
tan zevk aldığınız blogları bizim ile
paylaşabilir herkesin haberdar
olmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın
bilgi paylaşım ile güzelleşir.

ruzgarbulut.blogspot.com

Şimdi
bloglar in

nesokitinerasmusu.blogspot.com

http://www.fcosmos.co.

dünyanın en iyi yemek
kitabı ödülüne aday

Okuyucusuyla buluştuğu ilk gün-
den beri çok ses getiren Annesinin
Kızı kitabı “Gourmand Uluslararası
Cookbook Ödülleri” yarışmasında
“profesyoneller için en iyi yemek
kitabı” kategorisinde Türkiye’yi tem-
sil edecek. Hızlı ve sağlıksız beslenm-
eye karşı geleneksel mutfağın önem-
ine dikkat çekmek için başlayan
Annesinin Kızı projesi, yaratıcısının
deyimiyle tam bir “paylaşım” projesi. 

Projenin
yaratıcısı ve
kitabın yazarı
Güler Sarıgöl
Köymen,
Annesinin Kızı’nı
ve ödüle giden
süreci şöyle anlat-
tı:

“Mutfak ve
hayat deyince de,
ikisini kucaklayan
annelerin kızlarına, hem mutfakta
hem de hayatta el vermelerine dair
bir çalışmadır bu proje. Anadolu’dan
gelen, el ele vererek bir şeyler üretme
kültürünün devamı niteliğindedir.
İzmir ve ilçelerinden başlayan ve
Türkiye’ye yayılmasını umut ettiğim;
anneleri ve kızlarından el ve gönül
alma turu.”

Kitabın�yolculuğu�nasıl�başladı?
Korkuyla başladı; annemi kay-

betme korkusuyla. Bu da “sini pidesi”
yediğimiz gün, bir
anda oldu. Bu
pideyi
anneannem
de yapardı,
annem de çok
iyi yapar, ama
biz hiç dene-
memiştik bile.
Bu sebeple bil-
gisayarımda
onun tariflerini bir
defter olarak kaydetm-
eye başladım. Amacım anneler
gününde, yaptığım defteri ona göster-

erek sürpriz yapmaktı. Ancak bilgisa-
yarın başına oturunca grafik tasarımcı
kimliğim beni rahat bırakmadı. 

Yazdığım sayfalara tasarım yap-
maya başladım. Yemekleri yapıp
fotoğraflarını çeksem daha güzel olur
diye düşündüm. Tariflerin
fotoğrafları da olmalıydı. Anne,
anneanne yemekleri hep çocukluğa
götürüyor insanı. Ufak ufak notlar
aldım tariflerin yanına. Annemle ilgili

duygularımı da
aktarmak isted-
im. Bütün tari-
fleri listeledim,
Tolga
Yurdaer’in,
Zahide
Özpelit’in,
Gamze
Sürücü’nün - işi
daha da büyütüp
40 annekızı da

tarif ve öyküleriyle katmak isteyince
Benan Bilek’in destekleriyle
büyük bir organizasyona dönüştü. 

Ödül�hakkında�ne�düşünüyor-
sunuz?

Yarışmanın adı, Gourmand
World Cookbooks Awards.

İki ay önce Madrid’te
yapılan ülke
elemeleri için
kitabı göndermiş-

tim. Türkiye’de
kendi kategorisinde

finalist oldu. 2013
şubat ayında

Paris’te gerçek-
leşecek gala
gecesinde
“Best
Cookbook
Design for
Professionals”
kategorisinde
ülkelerarası
yarışacak. Bu da
hepimizi gurur-
landırıyor. 

Güler
Sarıgöl

Perihan
Sarıgöl
Perihan
Sarıgöl
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26 Aralık 1923 tarihinde kurulan
Altınordu yıllarca İzmir’in gururu olmakla
kalmamış, aynı zamanda ülke futbolunun
neferi özelliğini yıllarca koruma konusunda
itinalı davranan bir kulübümüzdür. Son yıllar-
da futbolun ekonomik endüstri haline
dönüşmesi ve yanlış yöneticilerin kulüp
yöneticilikleri ile geçmişin marka değeri yük-
sek takımları birer birer yok olmaya başladı.
İşte Altınordu da bu tehlikeyi iyiden iyiye
yaşamaya başlamışken aniden sihirli bir
değnek dokundu. Bucaspor’un bir çok
başarılı işine imza atan Mehmet Seyit Özkan
kolları sıvadı ve Altınordu’nun başına geçti.
İlk olarak kulübü,  Anonim Şirketi yaptı ve
kulübün ismi‘’ Altınordu Futbol Yatırımları
A.Ş.’’ oldu. Ülkemiz ve şehrimizdeki birçok
kulübün durumu malumken Altınordu, engel
olunamaz bir şekilde büyümeyi başardı; hem
de yalnızca birkaç ayda…

Müthiş hızlı gelişim
Türkiye Futbol Federasyonu’nun

Altınordu A.Ş.’nin kuruluşunu 8 Ağustos
2012 tarihinde onaylanmasının hemen ardın-
dan profesyonel ve genç takım tesisleri için
büyük bir çalışma içerisine giren Altınordu
A.Ş. Yönetim Kurulu, dört ay gibi kısa bir
sürede modern tesisler inşa etti. Yapılan
çalışmalar sayesinde kırmızı-lacivertli
kulübün adeta çehresi değişirken, hem A
Takım, hem genç takımlar, hem de spor
okulu öğrencileri en son teknolojiyle
donatılan tesislerde
kamp ve antrenman
yapmaya başladı. İlk iş
olarak Kuşadası’nda
bulunan 155 yataklı ve
yüzme havuzlu
Albatros Oteli, A
takım için Sürekli
Kamp Merkezi’ne
çevrildi, bina içine
kondisyon merkezi,
dinlenme, oyun ve
hobi alanları yaptırıldı.
Üçüncü Lig 3.
Grup’ta şampiyonluğa
koşan Altınordu

Profesyonel takımı, sezon
boyunca Kuşadası’ndaki bu dev

merkezde kamp yapıyor. 
Düzenli antrenmanların yapılabilmesi

amacıyla, Temmuz ayı başlarında Selçuk Efes
Spor Tesisleri kiralandı. Tesis tamamen
elden geçirilirken, Türkiye’de sadece
Galatasaray’da bulunan, İtalyan menşeli suni
çim ve kakao ağacı kabuğundan yapılmış
organik granülün kullanıldığı, futbolcuların
keyifle oynadığı modern bir suni çim sahaya
kavuşturuldu. Tesis içinde bakımsız bir
durumda olan 2 adet tabii çim saha tamamen
yenilendi. Sıfırdan yapımı henüz yeni biten 2
adet tabii çim saha ise, Aralık ayı sonuna
doğru kullanıma açılacak. Böylece profesy-
onel ve akademi genç takımların kullanımına,
1 adet suni + 4 adet tabii olmak üzere,
toplam 5 adet nizami çim saha elde edilmiş
oldu. Bunun yanı sıra kaleci ve forvet
özel çalışma alanları yapıldı.

Diğer yandan, İzmir dışın-
dan seçilmiş yetenekli

çocukların barınması, düzenli beslenmesi ve
güvende olmaları amacıyla, Işıkkent’te 6 katlı
bir bina kiralandı. En üstü hobi alanı, zemini
yemekhane ve diğer 4 katı yatakhane olarak
restore edilen, Altınordu’nun renkleriyle
donatılan bu binada, İzmir dışından seçilmiş
48 elit futbolcu adayı kalıyor.  

Sportif başarı gelecek
Genel Direktör Murat Dizdar, atılan tüm

adımların “planlı”, “programlı” ve “istikrarlı”
bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyerek,

“Gelecek bizim” sloganıyla çık-
tığımız yolda, tesisleşmeye çok

büyük önem veriyoruz.
Gerçekten çok kısa süre içinde
tamamlanan Tesisler,
Profesyonel Takımımız ve
Akademi sporcularımız için
büyük önem taşıyor. En büyük

amacımız; sportif
başarıyı yakala-
maktır” dedi.

Spor Toto
3. Lig, 3.
Grupta

mücadeleye bu
yılın Ağustos

ayında start veren
İzmir ekibinin en büyük
hedefini ise yine başkan
Özkan BEN HABER’e açık-
ladı: ‘’10 yıl içinde Süper

Lig…’’  Ve görünen o ki böyle-
sine kısa bir zamanda bunca işi
yapmayı başarmış bir yönetim,
teknik ekip ve futbolcu grubu
belki de 10 yıldan bile kısa bir
sürede hedeflerine ulaşacak.

18.12.2012
ALPER BARAN ESİN SPORSPORSPORSPORSPORFARKLI

Badminton

Tüy top ya da bad-
minton, raket ve bir tür

tüylü topla oynanan
tenis benzeri bir
oyundur. Kaz tüyün-
den yapılma bir top
ve raketle oynanan

bir oyun olan
Badminton, topun file

üzerinden rakip alana
atılması ve geri dönmesini

sağlamak amacına dayanan
bir spor dalıdır. Badminton,
kolayca öğrenilebilen, erkek ve
kadın, 7 yaşından 77 yaşına

kadar bütün yaş grubunda
insanların yapabildiği
ender spor dallarından

biridir. Tenis oyunları gurubundan
olması nedeniyle rakipler arasında bir
net (file) bulunur. 

TARİHİ
M.Ö. 5. yüzyılda Çinliler,

Badminton'un atası sayılan Ti Jian Zi
adı verilen bir oyun oynarlarmış. Yine
badmintona benzeyen bir oyun, 19.
yüzyıl ortalarında Hindistan'da
poona adıyla oynanıyormuş.
Birçok açıdan günümüz bad-
mintonuna benzeyen bu
oyunu gören İngiliz subaylar,
1860 yıllarında bunu ülkeler-
ine getirmişler. Beauford
Dükü'nün kızları bu oyunu
ilk defa Badminton Evi'nde
oynamışlardır. Badminton
ismi de bu salondan
gelmektedir.

KURALLAR
J.L. Baldwin isimli sporcu, bu

sporun kurallarını ilk koyan kişidir.
1870'li yıllarda Hindistan'dan dönen
İngiliz subayları, Badminton'u J.L.
Baldwin'in koyduğu kurallara göre
oynamaya başlamışlardır. Dört yıl
gibi kısa sürede İngiltere'de ilk bad-
minton kulübü kuruldu ve kuralları
belirlenen oyun ülke geneline yayıldı. 

MALZEMELER
1 adet mantar ya da plastik bir

başlığa takılı 14 ya da 16 tüyden
oluşan, ağırlığı 4,73 g ile 5,50 g
arasında değişen tüylü top, 2 adet
raket ve esnek ayakkabılar (yaralan-
maları engellemek için). Badminton
teorik olarak her yerde oynanabilir.
Ancak rüzgâr alan yerlerde oynana-
maz. Kapalı spor salonları çok uygun-
dur.  6.10 m x 13.40 m ebadındaki
kortla çok fazla yer işgal etmez.

Tüy top ya da bad-
minton, raket ve bir tür

tüylü topla oynanan
tenis benzeri bir
oyundur. Kaz tüyün-
den yapılma bir top
ve raketle oynanan

bir oyun olan
Badminton, topun file

üzerinden rakip alana
atılması ve geri dönmesini

sağlamak amacına dayanan
bir spor dalıdır. Badminton,
kolayca öğrenilebilen, erkek ve
kadın, 7 yaşından 77 yaşına

kadar bütün yaş grubunda
insanların yapabildiği
ender spor dallarından

biridir. Tenis oyunları gurubundan
olması nedeniyle rakipler arasında bir
net (file) bulunur. 

TARİHİ
M.Ö. 5. yüzyılda Çinliler,

Badminton'un atası sayılan Ti Jian Zi
adı verilen bir oyun oynarlarmış. Yine
badmintona benzeyen bir oyun, 19.
yüzyıl ortalarında Hindistan'da
poona adıyla oynanıyormuş.
Birçok açıdan günümüz bad-
mintonuna benzeyen bu
oyunu gören İngiliz subaylar,
1860 yıllarında bunu ülkeler-
ine getirmişler. Beauford
Dükü'nün kızları bu oyunu
ilk defa Badminton Evi'nde
oynamışlardır. Badminton
ismi de bu salondan
gelmektedir.

KURALLAR
J.L. Baldwin isimli sporcu, bu

sporun kurallarını ilk koyan kişidir.
1870'li yıllarda Hindistan'dan dönen
İngiliz subayları, Badminton'u J.L.
Baldwin'in koyduğu kurallara göre
oynamaya başlamışlardır. Dört yıl
gibi kısa sürede İngiltere'de ilk bad-
minton kulübü kuruldu ve kuralları
belirlenen oyun ülke geneline yayıldı. 

MALZEMELER
1 adet mantar ya da plastik bir

başlığa takılı 14 ya da 16 tüyden
oluşan, ağırlığı 4,73 g ile 5,50 g
arasında değişen tüylü top, 2 adet
raket ve esnek ayakkabılar (yaralan-
maları engellemek için). Badminton
teorik olarak her yerde oynanabilir.
Ancak rüzgâr alan yerlerde oynana-
maz. Kapalı spor salonları çok uygun-
dur.  6.10 m x 13.40 m ebadındaki
kortla çok fazla yer işgal etmez.

Yok olma sınırına gelen 89 yıllık Altınordu
Kulübü’nün başına, mazisi başarılarla dolu
İşadamı Mehmet Seyit Özkan geçti.
Altınordu’da büyümeye başladı. Özkan da
“Hedef 10 yıl içinde süper lig” dedi.

10 yılda Süper Lig

Mehmet Seyit Özkan’ın başına geçtiği Altınordu Kulübü
engel olunamaz bir şekilde büyümeye başladı. 

Toplu Taşımacılık Türkiye
Konferansı, 21-22 Şubat

tarihlerinde İzmir’de
gerçekleştirilecek 
İESOB ve ESHOT’un ev
sahipliğinde düzenlenecek kon-
feransta toplu ulaşım konusun-
da Türkiye’ye örnek olacak
sonuçların alınması bekleniyor.
Dünyanın toplu taşımacılık
alanındaki en büyük organizasy-

onu olan Uluslararası Toplu
Taşımacılar Birliği (UITP),  İzmir

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve
ESHOT Genel Müdürlüğü’nün ev

sahipliğinde toplu ulaşım konferansı
düzenleyecek. 21-22 Şubat 2013 tarih-

lerinde düzenlenecek Toplu Taşımacılık Türkiye
Konferansı’nda kent içi ulaşımın sorunları masaya

yatırılacak. ESHOT Genel Müdürü Ö. Faruk Alçelik, İzmir'de toplu taşı-
macılığın pazar payının arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunduklarını vur-
gulayarak, konferans vasıtasıyla Türk toplu taşımacılık sektörünün gelişimine

katkı koymayı hedeflediklerini söyledi.  UITP’e üye ilk esnaf kuruluşu Türkiye'de
UITP'ye üye olan ilk esnaf kuruluşu olduklarını hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkar

Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise 2013’te düzenlenecek konferansın ana
temalarının   “Kent içi Ulaşımda Ücret Yönetimi: Ücret Politikaları, Yasal

Düzenlemeler, Ücret Yapısı, Teknoloji ve Operasyon"  olarak belirlendiğini söyledi.

KENT İÇİ ULAŞIMIN 
sorunları masaya yatırılacak

Toplu Ulaşım Haftası nedeniyle
yapılan etkinliklere katkı veren İzmir
Esnaf Teşkilatı, engelli vatandaşları
da unutmadı. ESHOT'un yeni oto-
büsleri ile İzmir turu yapan engelli
vatandaşlar, İzmir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği'nin
(İESOB) konuğu oldular. İzmir
Minibüsçüler Odası, düzenlenen
törende 3 engelli vatandaşa akülü
tekerlekli sandalye hediye etti.

ESHOT ve esnaf teşkilatı yöneti-
cileri ile beraber Birlik Otel'de öğle
yemeği yiyen engelli vatandaşlar,
doğal güzelliklere sahip otelde
neşeli saatler geçirdiler. İESOB

başkanı Zekeriya Mutlu'nun da
katıldığı Birlik Otel'deki etkinliklerde,
İzmir Minibüsçüler Odası 3 engelli
vatandaşa akülü tekerlekli sandalye
hediye etti.

Çağdaş Özürlüler Yaşam
Derneği üyesi Osman Şen, Burak
Irmak ve Can Tenekeci'ye akülü
sandalyeleri, İESOB Başkanı Zekeriya
Mutlu, ESHOT Genel Müdür
Yardımcısı Tufan Eker ile
Minibüsçüler Odası Başkan Vekili
Yüksel Kamay tarafından teslim
edildi. İzmir Birliği'nin ESHOT ile
uyumlu çalışmalar yaptığını hatırla-
tan İESOB Başkanı Mutlu, "Ulaşım,

tüm toplumu yakından ilgilendiren,
kamu hizmeti özelliği de taşıyan
önemli bir konu. İzmir'de toplu
ulaşımın yaklaşık üçte biri esnaf
teşkilatının üyeleri tarafından üstle-
nilmiştir. Bu nedenle İzmir Birliği
çalışmalarında ulaşım konularına
ayrı bir önem vermektedir. Bu
çerçevede Büyükşehir Belediyesi ve
ESHOT genel müdürlüğü ile uyum
içinde çalışmaya, karşılıklı anlayışa ve
hoşgörüye dayanan işbirlikleri
gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz.
Toplu Ulaşım Haftası'nda da İzmir
Esnaf teşkilatı etkinliklere katkı koy-
maya önem vermiştir" dedi. 

Esnaf engellileri unutmadı

İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Denizbank
Ege Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle
esnafa büyük avantajlar sağlayacak 'İESOB Esnaf
Kart' faaliyete geçirildi. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu
"İESOB Esnaf Kart,  birlik ve beraberlik anlamında tek
elden satış yapmanın ve güçlü olmanın bir basamağı
olacaktır" diye konuştu. Toplantıda Denizbank Ege
Bölge Müdürü Semih Şenbakar ilk İESOB Esnaf
Kartı’nı Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu’ya verdi.
İESOB'nin Çankaya'daki merkezinde gerçekleştirilen
törene Başkan Zekeriya Mutlu, Denizbank Ege
Bölge Müdürü Semih Şenbakar ile bankanın Batı
Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan katıldı. 

İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, Kasım ayında düzenle-
nen 1. İstihdam Zirvesi’ne verilen katkılardan dolayı
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne teşekkür
ziyaretinde bulundu. Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu’ya
teşekkür plaketi veren Kadri Kabak, Kasım ayında
düzenlenen zirvenin her safhasında İzmir Birliği’ni yan-
larında gördüklerini hatırlatan Kabak, ‘Zirvemize
önemli katılım oldu, güzel dönüşler aldık. Düzenlemeyi
planladığımız yeni zirvelerde de İzmir Birliği ile birlikte
hareket etmek arzusundayız.’ diye konuştu. Zirvenin
başarılı geçtiğini belirten Mutlu ise, ‘Zirve beklentiler-
imizin çoğunu karşıladı. Planlanacak yeni zirvelere de
İzmir Birliği destek verecektir’ diye konuştu.

Kadri
Kabak

Zekeriya Mutlu'nun da katıldığı Birlik Otel'deki
etkinliklerde, İzmir Minibüsçüler Odası 3 engelli
vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Zekeriya
Mutlu

İEOSB ESNAF KART İŞKUR’DAN PLAKET

İESOB Esnaf Kart,
tek elden satış 
yapmanın ve

güçlü olmanın bir
basamağı olacak.

BİLİYOR 
BU SPORU 

MUSUNUZ?
BİLİYOR 

BU SPORU 

MUSUNUZ?
BİLİYOR 

BU SPORU 

MUSUNUZ?
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Son yıllarda çok sık duyduğum bir slo-
gandır “ENGELLERİ KALDIRALIM”
Ama bana kalırsa biz öyle yapmay-

alım. Aksine engel olalım. Zira biz önder-
imiz Kemal Atatürk’ün bahsettiği  “ muasır
medeniyetler seviyesine ” bırakın ulaşmayı
takip edebilecek kadar bile yaklaşamadık.

Nedenlerini sormak yazarken beni,
okurken sizleri yoracak kadar uzun bir liste-
den oluşuyor. İyisi mi ben yalnızca bu
yazıya konu olan ‘medeniyetsizlikten’
bahsedeyim yalnızca.

Geçtiğimiz günlerde bir spor müsabakası
düzenlendi Tekerlekli Sandalye Basketbol
Ligi’nde. Türkiye’nin bir asırı devirmiş iki
büyük kulübü Galatasaray ve Beşiktaş’ın
maçı var. Hayatlarında karşılarına çıkan
engelleri nasıl aşabildiklerini ispat-
layan genç insanlar bedenlerine
yapışan engellerin aslında ne
kadar önemsiz olduğunu, hay-
ata sarılmak istendiğinde
hiçbir engelin onlara mani
olamayacağını kanıtlarcası-
na kocaman bir tualin en
güzel renklerle bezenmiş
resmini gösteriyorlar.

Ama resmi yapmak
kadar, onu yorumlamakta
maharet ister. Gördüğünü
algılamakta, en az o görü-
neni yaratmak kadar
maharet gerektirir. O gün o
spor salonunda insanlığın bit-
tiğine şahit olduk. O gün bizim
medeniyet kavramına ne kadar
uzak olduğumuza şahit olduk.
Takımlarını desteklemek yerine birbirlerini
nasıl dövebileceklerinin matematiksel
fonksiyonlarını  hesaplayan beyni geliştir-
ilmiş sürü tarlalarını gördük.

Ve sonuç;
Onlarca yaralı, engelli sporcuları hayata

bağlayan tekerlekli sandalyelerin parçaları,
fiziki şartları olgunlaştırılamadığı için kapalı
salonun içinde sıkılan biber gazından terleri-
ni silmek için kullandıkları havlularla korun-
maya çalışan sporcular ve çocuklar…

İyi ama bu rezilliğin hesabı nasıl soruldu?
10 kişi gözaltına
alındı. Sonra?
Muhtemelen hepsi
davaları daha sonra
görülmek üzere
serbest bırakıldı.
Peki bu serbest

bırakılanlar ne yapacak? Bir sonraki maçta
yarım bıraktıkları raundu tamamlamak için
tüm ekipmanlarıyla yeniden dalaşacaklar.

3 Temmuz sürecinden önce bir yasa
çıktı “Sporda şiddeti Önleme” yasası. Bu
ülkenin tabiri caiz ise eşraflı  adamları teker
teker gözaltına alındı. Sonra da teker teker
salındı… İnsan hak ve özgürlüklerini sonuna
kadar savunan biriyim. Ama “İNSAN” hak
ve özgürlüklerini!

Nisan 2011’de uygulanmaya başlanan
malum yasa sadece ve sadece popülaritesi
yüksek bir kısım insanın önce alınması
sonra salınması ile nihayetlendi. Bu yasanın
yasalaşmasından bu yana belki de bu kap-
samla yargılanması gereken 100’ün

üzerinde olay yaşandı. 13 yaşında bir
çocuk tribünden atılan taş parçasının

kafasına isabet etmesi sonucu
beyin kanaması geçirdi,

taraftarlar sahaya inip oyun-
cuya ya da hakeme saldırdı,
insanlar bıçaklandı…
vs…vs… Söyler misiniz siz
bu ve ya benzeri olaylar-
dan şu anda ceza alan kaç
kişi tanıyorsunuz? Gençlik
ve Spor bakanı kınama
demeci veriyor. Buyurun
kınadınız sayın bakan.
Ama siz bu kınama

demecini verdiğiniz anda
ülkenin herhangi bir yerinde

yeni bir spor terörü eylemi
gerçekleşmeye devam ediyordu. 
Demek ki fazlası ile hakim

olduğunuz diksiyonunuz bile kına-
manıza bir etkileyicilik katamamış. Ben
derim ki bırakalım kınamayı da artık gerçek-
ten bir şeyler yapalım. Bizim bu işi telkinler-
le beceremeyeceğimizin son kanıtıdır
yaşanan bu olaylar. Yazımın en başında da
dediğim gibi “ENGELLERİ KALDIRMAY-
ALIM”  engel olalım engelli beyinlere. 

O parkelerin üzerinde mücadele eden
engelli sporcuların hepimizin

gözümüze soktuğu tek bir
gerçek var. Oda ‘hangi
uzvumuz engellenirse

engellensin hayata
tutunabiliriz. 

Ama beynimizin
algılamakta zor-
landığı insanlık
engelinin hiçbir
çaresi yok!’

ALPER BARAN ESİN

Asıl 
engelli hangimiz?

alper.esin@kanalben.com
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Neslihan
Darnel 9

Aralık 1983,
Eskişehir doğumlu, A

Milli bayan voleybolcudur.
Voleybola 1995 yılında

Eskişehir DSİ’de başladı. İlk A Milli
takım formasını 16 yaşında giydi.
Sporcu Ankara Atatürk Anadolu

Lisesi'nden mezundur. 2006 Dünya
Şampiyonası'nda 225, 2010 Dünya

Şampiyonası’nda 251 sayıyla “en skorer
oyuncu” ödülünü kazanan tek oyuncudur.

Spora�kaç�yaşında
başladınız?�

1995 yılında Eskişehir’de
başladım, 1998’de İstanbul’a
geldim. O gün bugündür
buradayım. 17 senedir
oynuyorum. Milli takıma
çok erken yaşta girdiniz
öyleyse... 1998-1999 sezo-
nunda Yıldız Genç Milli
Takım’daydım. 2000 yılında
da 16 yaşındayken A Milli
Takıma girdim.  

Spora�olan�aşkınız�nasıl�başladı?�
Daha önce basketbol ve atletizm

yaptım ve daha sonra bıraktım.
Hani insanı kaderi bulur derler
ya, voleybol antrenörü ve
beden eğitimi öğretmeni
okulları gezerken beni
gördüler. Boyun uzun
sen de gel dediler.
Gittim ve başladım.
Tabi, boya bakıyorlar.
Bizim zamanımızda
okullara geldiklerinde
boyumuzu ölçüyorlardı.
Annen baban uzun mu
şeklinde sorular soruyor-
lardı.  

Atletizm yaptım
Basketboldan ve atletizmden

daha mı farklı geldi size? 
Çok kısa bir süre basketbol

oynadım.  Bu süreçte eğitmenler,
daha çok oyun amaçlı ve spora ısındır-
mak için antrenmanlar yaptırıyorlardı.
Daha ilkokuldaydım, pek ısınamadım
zaten.  Sonra atletizme gittim.
Koşmak da ‘koş koş koş nereye kadar’
dedim. Hiç hoşuma gitmedi, hala da
sevmem koşmayı. Voleybolu başara-
bildiğimi gördükten sonra bağlandım.
Yapabildiğin, başarabildiğin şeylerden
çok hoşlanırsın ya, ben de voleybolu
becerebildiğim için çok hoşlandım ve
devam ettim. 

Voleybolu�erkeklere�yakıştırıyor
musunuz?�

Takımda oynayanların seviyesine
göre değişiyor. İyi seviyede oynandığı
zaman erkeklere de yakışıyor.
Ülkemizde pek göz önünde olmayan
bir spor olduğu için aileler
erkek çocuklarını çoğun-
lukla basketbola
yazdırıyorlar. Biraz
da ilgiyle alakalı,
başarı gelince ilgi
artıyor. Dünya
devleri
Brezilya,
Sırbistan gibi
ülke maçlarını
izlediğinizde
gerçekten
keyifli. Ben
yakıştırıyorum
erkeklere ama
seviyeleri yük-
sek olunca çok
keyifli oluyor
izlemesi.  

2012�Londra
Olimpiyat�oyun-
larından�bahsedelim

mi�biraz?��
Olimpiyat oyun-

ları çok güzeldi. Ben
ilk kez sporcu olarak
orada bulundum.
İnanılmaz bir keyifti,
ne yapacağımızı
şaşırdık. Yaklaşık 11
bin sporcu vardı. Bir
köyde kaldık. Festival
gibi geçti. Bizim
için çok
büyük bir
tecrübe

oldu. 2020’de de
adayız İstanbul

olarak, bana
alırız gibi

geliyor. En
güçlü rak-
ibimiz
Katar’dı, Katar
ilk turda elendi.
İnşallah olur. 

2020’de�bir
göreviniz�var�mı?�

Ben şu an olimpiyat
komitesinde spor

elçisiyim. 2020 için
Kanada, Moskova ve

Londra’da toplantılara
katıldık. Bir sporcu olarak

sadece saha içini görüyorsunuz
ama saha dışında da sporun etrafın-
da dönen çok büyük bir olay var.
Bunu sporcu
olarak hiç
anlamıyor-
sunuz ama
içine girdik-
ten sonra çok
ciddi şeyler
var, bunun bir
parçası olmak da
gurur verici.  

Kanada�ve
Moskova’da�ne
oldu?�

Bütün dünya
federasyonlarının
başkanları, International
Olympic Community üyeleri
orada. Olimpiyat nasıl oluy-
or, ülkeler nasıl hazırlanıyor
bunu görüyorsun. 

O da farklı bir
mücadele. Herkes

kendi ülkesi için
çalışıyor.

Uluslararası
Voleybol
Federasyonu
Birliği'nin
(FIVB)
Heroes pro-
jesinde
‘Voleybolun
Kahramanı’
seçildiniz.
Bu tarz
şeyler bir

sporcu için
önemli ve

onore edici.
Ülkem adına

beni
seçmelerinden

dolayı çok gurur duydum. Voleybolda
her ülkeden birilerini seçiyorlar,  ben
de çok mutluyum. 

FIVB�Heroes’un�amacı�ve�sizden
beklenenler�nelerdir?�

Hem kadın hem profesyonel
sporcu hem de anne olarak
Türkiye’nin modern kadın yüzü
olduğumu düşünüyorlar. Yılın 100-120
günü yurtdışındayız. Bununla ilgili

yaşadığımız şeyler,
hikayeleri topluyorlar

ve her ülkeden
sporcu olmak
isteyen insanlara
örnek olmak,
dünya çapında
spora ilgiyi artır-

mak için paylaşıy-
orlar. 
Heykelinizi�de

yapacaklarmış,�doğru�mu?
Evet doğru. Olimpiyatlarda

gördüm, Gamova’nın heykelini yap-
mışlardı. Uluslararası Voleybol
Federasyonu Birliği'nin (FIVB) turnu-
valara özel yaptırdığı heykeller.
Organizasyonlara göre farklı kişilerin
heykellerini koyacaklar. 

Sporcu�kimliğinizin�yanı�sıra�bir
eş�ve�anne�olan�Neslihan�Darnel�var
karşımızda.�Özel�hayatınıza�nasıl
vakit�ayırıyorsunuz?�

Çok zor ama elimden geldiğince
vakit ayırmaya çalışıyorum. Zaten
spor yani işim dışında başka hiçbir
şey yapmıyorum. Antrenmandan

eve gidiyorum. Çok fazla dışarı
çıkıp gezmiyorum. Çocuk olunca

daha zor tabi. Annem ve
babam sağ olsunlar, onların

hakkını ödeyemeyiz, hiç
gözümüz arkada kalmadı.
O yüzden şanslıyım. 

Disiplin önemli
Özel�hayatınızı

doğru�yönetiyor
olmanız�sporcu�disi-
plini�ile�mi�alakalı?�

Bu disiplin
olmak zorunda.
Çünkü her ne
kadar sevdiğimiz
işi yaptığımız
düşünülse de
aslında çok

fazla fedakarlık
gerektiriyor.

Sosyal hayatınız bitiyor. Ben
hayatım boyunca perşembe ve
pazar tatillerini merak
etmişimdir. ‘Long weekend’
(uzatılmış haftasonu tatilleri)
derler ya ben hayatımda hiç
gidemedim. 

Zaten çarşamba maç var.
Perşembe yarım gün tatil, 
cuma çift, cumartesi tek antren-
man ve pazar tekrar maç var.
Pazartesi tatil çarşamba tekrar
maç var. Sosyalleşmeye hiç vakit
kalmıyor. İnanılmaz yoğun bir
program. Yaptığımız antrenman-
larda da vücudumuzu kul-
landığımız için dinlenmezsek ikinci

antrenmanı çıkarmak çok zor. 

A Milli Voleybol Takımı’nın demir
leydisi lakaplı, sayı kraliçesi Neslihan
Darnel ile başarıları, özel hayatı, evi
ve kızı üzerine konuştuk. 2012 Londra
Olimpiyat oyunlarının açılış töreninde
bayrağımızı taşıyan, FIVB Heroes seçilen,
sol el smaçları dünyada tanınan,
“Voleybolun Messi’si” olarak anılan
Neslihan Darnel’in, en büyük rakibi 4
yaşındaki kızı Zeynep’miş... Eczacıbaşı
Spor Kulübü'nun formasını giyen
milli voleybolcunun hayali arke-
olog olmak olduğunu öğrendik.
Ancak, şimdi toprağın tozu yer-
ine sahaların tozunu yutuyor.
Neslihan!a Eczacıbaşı Spor
Tesisleri’nde, ikinci antrenman
öncesi sahada voleybol
oynayıp, sorularımızı sorduk.
Bizim için kondisyonu yüksek
bir röportaj oldu. insanhab-
er.com sitesinde de yayın-
lanan bu röportajı keyifle
okumanız dileğiyle.

NESLİHAN DARNEL

İyi bir sporcu olabilmenin anahtar kelimeleri:

RÖPORTAJ
MİNE KARAMAN

Başarı, hırs, sert,
disiplin ve sabır
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KIYAMETKIYAMETKIYAMET
KORKUSUNU NAKİTE ÇEVİRİYORLARKORKUSUNU NAKİTE ÇEVİRİYORLAR

Dünyanın sonu için malzeme ve binlerce
Ruble karşılığında sığınaklarda yer satın alan-
lar, Mariana Çukuru’nda dünyanın son gün-
leri ile ilgili yazdıkları günlükleri saklama
olanağı arayanlar en göze çarpan girişimler
arasında yer alıyor. Rus haber ajansı Ria
Novosti’de yer alan habere göre, 21 Aralık
gecesi farklı gece kulüplerinde aynı isimlerle
geceler düzenlenecek. Yerin 65 metre altında,
1940 yılında yapılmış 'Bunker-42' sığınağında
30 bin Ruble (bin dolar) ödeyenlere bir gece
kalma hakkı verilecek. 21 Aralık gecesi evinde

kalıp dünyanın sonunu karşılamayacak olan-
lar için 'Rusya Hayatta Kalma Topluluğu' adı
altında internet sitesi de hazırlandı. Site
şuana kadar 65 bin kayıtlı ziyaretçiye
ulaşırken, barbatos.ru adlı bu internet site-
sine girerek kayıt yaptıran her kişiye
'Kıyamete Hazır ol' malzeme takımı da yüzde
10 indirimli. Bunun dışında sitede, “Kıyamet
günü için gerekli olduğu ifade edilen tüm
ürünler de bulunabiliyor. 'vıjivay.ru' (hayatta
kal) internet sitesi yöneticisi Roman Zroman,
satışlarda patlama yaşandığını belirtiyor.

Dünyanın sonu için malzeme ve binlerce
Ruble karşılığında sığınaklarda yer satın alan-
lar, Mariana Çukuru’nda dünyanın son gün-
leri ile ilgili yazdıkları günlükleri saklama
olanağı arayanlar en göze çarpan girişimler
arasında yer alıyor. Rus haber ajansı Ria
Novosti’de yer alan habere göre, 21 Aralık
gecesi farklı gece kulüplerinde aynı isimlerle
geceler düzenlenecek. Yerin 65 metre altında,
1940 yılında yapılmış 'Bunker-42' sığınağında
30 bin Ruble (bin dolar) ödeyenlere bir gece
kalma hakkı verilecek. 21 Aralık gecesi evinde

kalıp dünyanın sonunu karşılamayacak olan-
lar için 'Rusya Hayatta Kalma Topluluğu' adı
altında internet sitesi de hazırlandı. Site
şuana kadar 65 bin kayıtlı ziyaretçiye
ulaşırken, barbatos.ru adlı bu internet site-
sine girerek kayıt yaptıran her kişiye
'Kıyamete Hazır ol' malzeme takımı da yüzde
10 indirimli. Bunun dışında sitede, “Kıyamet
günü için gerekli olduğu ifade edilen tüm
ürünler de bulunabiliyor. 'vıjivay.ru' (hayatta
kal) internet sitesi yöneticisi Roman Zroman,
satışlarda patlama yaşandığını belirtiyor.

21 Aralık’ta kıyamet
kopacak iddiaları

sürüp giderken, 
kimileri de insanların

korkuları üzerinden 
işi ticari kazanca

dönüştürüyor. 

Noah isimli bir erkek çocuk
dünyaya getiren Megan

Fox'dan hayranlarını üze-
cek açıklama geldi.

Oğlunun bikinili
fotoğraflarını görmesini
isteyemen Fox "Oğlum

büyüyüp okula gidecek ve
o dönemde benim bikinili
ya da açık fotoğraflarımı

gördüğünde dehşete
kapılacak. Belki de

arkadaşlarının yorum-
larından rahatsız olacak"

açıklamasını yaptı.

hayranlarını 
ÜZDÜ

Megan 
Fox

hayranlarını 
ÜZDÜ

Megan 
Fox

Sultansazlığı’nda göç zamanıSultansazlığı’nda göç zamanıSultansazlığı’nda göç zamanıSultansazlığı’nda göç zamanıSultansazlığı’nda göç zamanı
Kayseri'nin Develi ilçesi Sindelhöyük
beldesinde bulunan Sultansazlığı 
Kuş Cenneti'nde, havaların soğuyup,
karın düşmesi ile birlikte kuşlar 
göçe başladı. Sultansazlığı,
barındırdığı 303 kuş türü ile Manyas
Gölü'nden sonra Türkiye’nin ikinci

önemli merkezidir. Her yıl Afrika-
Avrupa-Asya arasında göç eden
kuşlar soğuk hava ile birlikte
Sultansazlığı'nı terk etmeye başladı.
Başta flamingolar olmak üzere birçok
kuş türü, sürüler halinde sıcak
bölgelere kanat çırpıyor.

Tüm dünyada binlerce kişinin oynadığı
Angry Birds oyunu beyaz perdeye aktarıla-

cak. Film, 2016'da gösterime girecek.
Akıllı telefon uygulaması olarak

2009'da piyasa sürülen oyunun
yapımcısı Rovio şirketi, 3 boyutlu

animasyon filmi için, daha önce
“Iron Man (Demir Adam)”,

“Despicable Me (Çılgın Hırsız)” ve “Ice Age
(Buz Devri)” filmlerinin yapımcılığını üstle-
nen John Cohen ile anlaştıklarını duyurdu.

Piyasa sürüldüğünden bu yana Angry
Birds oyunu oynadığını belirten Cohen,

oyunun beyaz perdeye aktarılması-
na katkıda bulunacağı için çok

mutlu olduğunu kaydetti. Üç yıl
önce piyasaya sürüldükten

sonra bir milyardan fazla
kez yüklenen Angry

Birds'in yan ürünleri de
satış rekorları kırıyor. 

24
‘ANGRY BİRDS’
FİLM OLUYOR
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