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SİLGİNİZ kaleminizden önce
tükenmiyorsa hata yapmaktan
korkmayın... GAMZE KURT 11’DE

En şahane hatalarım

O zarif, o pırıl pırıl adam pankreas
kanserinden hayata gözlerini
yumdu. AHMET YAZICIOĞLU 12’DE

Bülent Akkurt başkaydı

NEDİR bunun sırrı dedik.
Kafamıza göre bir şeyler

çıkardık. ERDAL İZGİ 5’TE

Koltuğu korumak

17 MAYIS 2014 / SAYI: 20

Bakanlık koltuğunu bırakarak Büyükşehir adayı olan Binali Yıldırım, AK Parti’nin oy oranını, 2011’e
göre yüzde 6 arttırdığını söyledi. “Bize oy veren 1 milyon İzmirlinin gönlünde taht kurduk” dedi.

Dünya şehri olmak için yıllar boyu
uğraş veren İzmir’e toplumun önde
gelen isimlerinden yeni öneriler geldi.

AZİZ BEY’İ TEBRİK ETTİM
BİNALİ Yıldırım, Büyükşehir’i niçin kazana-
madıklarının analizini yaparken, ilginç açık-
lamalarda bulundu. Her 15 günde bir önüne
gelen anketlerde, çok sert iniş-çıkışlar yaşan-
dığını söyleyen Yıldırım “Şubat sonu Mart
başı oyumuz yüzde 40’ı aşmıştı. 15 Mart’ta
ise yüzde 31’e düştü. Ben de gerekeni yap-
tım. Aziz Bey’i kutladım.” diye konuştu.

HUSUMET DUYGUM OLAMAZ
YILDIRIM, kırgın ve küskün olmadığını
hele hele husumet duygusu içinde hiç ola-
mayacağını söyledi. “Aksine sorumluluğum
arttı. Çünkü, 1 milyona yakın İzmirli bana
başkan seçilmem için oy verdi. Onların
gönüllerinde Binali vardı” dedi. Yıldırım, tek
kırgınlığının Aziz Bey’in “ithal aday” yakış-
tırması olduğunu söyledi. SAYFA 4’TE
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30 Mart sonrası Yıldırım ilk kez Ben HABER’de Erol Yaraş’a konuştu

1 haftada
1 kilo

garanti

Mayıs
kutlu
olsun

Balonun
yıldızı

siz olun

YAZ yaklaştı, hepimizin
içinde kilo verme arzusu

harekete geçti. Eğer siz de
1 haftada 1 kilo vermeyi

garantilemek istiyorsanız
bu yazıyı muhakkak

okuyun. 14’TE

YALNIZCA Çeşme’nin değil,
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen
kulüplerinden Marrakech, bu yıl da
sezona bomba gibi giriyor. 16’DA

EĞER siz de mezuniyet
balonuzun en şık ismi

olmak istiyorsanız, 2014
İlkbahar/Yaz trendlerini
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Türkiye'de büyük
bir hayran kitle-
sine sahip Pink
Martini 25
Mayıs’ta
İzmir’de. 7’DE

BUCA Belediye Başkanı Levent
Piriştina hedefinin babası Ahmet
Piriştina’yı geçmek olduğunu söyle-
di ve ekledi; “Eğer geçemezsem
babamın kemikleri sızlar.” 6’DA

BABAMI
geçemezsem

kemikleri sızlar

Ülke karpuz
gibi bölündü

17 ARALIK OLMASAYDI
IZMIR’I KAZANIRDIK

Şehrin içinde
ayrı bir şehir
EGE Serbest Bölge’nin CEO’su Dr.
Faruk Güler, alanın İzmir için önemini
Ben HABER’e anlattı. 12’DE

HUZURLU bir
tatil için size birbi-
rinden güzel öne-

rilerimiz var. 11’DE

Cennette
yeriniz
hazır

Dünya
starı

geliyor

Hayallerindeki kent

sezonu
sırtlayacak

MARRAKECHMARRAKECHMARRAKECHMARRAKECHMARRAKECH
MUSTAFA Kemal Atatürk’ün açtı-

ğı yoldan ilerleyen Türk genç-
liği, yeni bir 19 Mayıs’ı kutluyor.

Gençler, daha nice bayramlar
için emin adımlarla ilerliyor.

Tüm sorumluluk bana ait.
Başarısızlığımı sorguluyorum.�

Aziz Bey’in ekibi yok.
Gelecek 5 yıldan umutsuzum.�

Başbakanlık mı? Şimdilik
hayırlısı diyelim.�

Şehir çaresiz olduğunu
düşünüyor. Bu olgu yanlış.�

Şehrin sorunlarının çözümünde
herkesin emrindeyim.�

MHP, CHP’ye seçimlerde
açıkça destek verdi.�

BU PROJELERDE YOK YOK
AVRUPA’DAN örnekler, hedefler ve proje-
lerle İzmir için iş dünyasının, sanat camiası-
nın, spor aleminin ve akademik düşüncenin
önde gelen isimleri hayallerindeki önerileri
dile getirdiler. Hayallerin içinde müzeler
de var, doldurulmuş deniz de var, şehrin
tam ortasına bir ada da… 8-9’DA

MHP Genel Başkan
Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Ahmet Kenan
Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı
seçimi için net konuştu. 10’DA
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MARRAKECH

EĞER siz de mezuniyet
balonuzun en şık ismi

olmak istiyorsanız, 2014
İlkbahar/Yaz trendlerini

kaçırmayın. 2’DE

MHP Genel Başkan
Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Ahmet Kenan
Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı
seçimi için net konuştu. 10’DA
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Mezuniyet
balosunun
yıldızı olun

Her yıl değişen
moda trendleri
dışarıda olduğu

gibi mezuniyet partisi
elbiselerini de etkile-
meden geçmiyor.
2014 İlkbahar / Yaz
trendleriyle yön
bulan mezuniyet par-
tisi elbiseleri bu
sezon da göz kamaş-
tıran tasarımlarla biz-
lerle buluşuyor.

Pırıltılı kumaşlar, bronz, gümüş,
dore ve renkli metalik elbiseler

2014 yılının hit parçaları
arasında. Ağır boncuklar,
gösterişli kristaller, abartılı
metaller bu sezon her
detayda kullanılmış. Bu
kadar pırıltı benim için fazla
diyenler için ise bu lüks
detayları ayakkabı, çanta ya

da aksesuarda kullanarak sezonun
trendlerini yakalayabilirsiniz.
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TRANSPARAN

Sezonun trendleri
arasında transparan
detaylarla süslenmiş
elbiseler de, 2014
trendlerinde öne
çıkan parçalar arasın-
da. Elbisenin içindeki
ten rengi bir kumaşla
çok cesur ve şık bir
görünüm sağlayabilir-
siniz. Mini boy elbise-
lerin uzun transparan
tüllerle tamamlandığı
elbiseler de sezonda
karşımıza çıkan
detaylar arasında.
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Sezonun
hit rengi ve bu yıl çok kar-

şılaşacağımız mavi ve mavinin ton-
ları mezuniyet elbiselerinde önemli bir

yer tutacak gibi görünüyor. Kobalt
mavisi, lacivert, turkuaz, pastel

maviler gibi mavinin her tonuna
rastlamak mümkün. Dünyanın dört
bir yanını saran sadeleşme trendi,
renkleri de etkiliyor haliyle. Mavinin
yanı sıra bu sezon en çok soft renkler
kullanılıyor. Pudra, mercan, mint
yeşili gibi soft renkleri de mezuniyet
balosu elbisenizde tercih edebilirsi-
niz. Soft renklerin dışında klasik
olarak vazgeçemeyeceğimiz siyah,
kırmızı ve şampanya rengi de

trendler ara-
sında.

RENKLERRENKLERRENKLERRENKLERRENKLERRENKLER

AYAKKABI
VE ÇANTA

Eyeliner ile gözlerin
üzerine çekilen ve çeki-

ci bakışlar yaratan o
siyah çizginin modası

hiç geçmeyecek.
Mezuniyet makyajınız-

da eyelinerı sezona
uygun pastel renkli bir farla dene-

yin. Makyajınızın olabildiğince
doğal olmasına dikkat edin.

Yoğunlaştırıcı ve uzatan iyi bir
maskarayla kirpiklerinizi ön plana

çıkararak iddialı bakışlar kazanabi-
lirsiniz. Dudaklarınızda da çok par-
lamayan doğal tonlarda ruj tercih

edebilirsiniz. Dudaklarınızda kırmı-
zı gibi iddialı bir ruj tercih edecek-

seniz göz makyajınızı mümkün
olduğunca sade yaptırın ve allığını-

zı da soft tonlarda tercih edin. S
A

Ç

2014 sezonunda dikkat çeken
mezuniyet ayakkabı modelleri bu kris-

tallerle kaplı, taşlı, simli, metalik
modellerle karşımıza çıkıyor. Sivri

burun stiletto modelleri de bu sezonun
en hit parçaları arasında yerini alıyor.

Neon detaylarla süslenmiş ayakkabıları
nötr ya da koyu renkli bir elbise tercih
edenler için ayakkabınız ile çarpıcı bir
görünüm sağlayabilirsiniz. Sezonunda
eskiden olan elbise ile aynı renk veya

tonlarda çanta seçimi, yerini farklı ton-
larda ancak uyumlu görünen bir tren-

de bıraktı. Bu sezon en çok dikkat
çeken zımbalı metal görünümlü, swa-
rovski kristalleriyle kaplı ya da detay-
landırılmış clutch çantalar ön planda.

Mezuniyet balosunda elbiseniz kadar önemli
olan bir diğer konu da saç modelidir. Mezuniyet
balosunda doğal yapılmamış gibi uçuşan saçlar,
ensede toplanmış atkuyruğu veya doğal dalgalı

saçlar kullanılabilir. Sezonun hit saç modellerin-
den biri de örgülü topuzlar. Doğal ve abartıdan

uzak bir saç stili isteyenler tercih edebilir ve
sezonun trendlerini yakalayabilirsiniz.

MAKYAJ
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Yurtbay Seramik, Osmanlı
haremini yeniden yorumla-
yarak seramiklere taşıdı.

Arz-ı Endam adı verilen seriyle;
geçmişin otantik dokusu, çağımı-
zın formlarına adapte edildi.

Osmanlı İmparatorluğu,
dönemin hayranlık uyandıran
tasarımlarına, el işçiliklerine hiz-
met etmiş, boyutsuz ve zamansız
bir sergi gibi. Bu gösterişli mira-
sın nadide parçalarından faydala-
narak, yalın, modern ve yenilikçi
bir mekânın, Osmanlı tarzıyla
ruhunu okşamak mümkün.

Arz-ı Endam Serisi’nde; kul-
lanılan figürler; Osmanlı
Sarayı’ndaki harem kadınlarının,
zamanın ressamları tarafından
tuvale aktarılmış resimlerinden
esinlenerek tasarlandı. Harem
kadınlarının günlük yaşam man-
zaralarından kesitler ile dönemin
gizli odalarına ilişkin figürler
karolara aktarılıp, bugünün
mekânlarına taşındı. Postmodern
bir algıyla geçmişin otantikliğini
bugünün çağdaş yaşam alanları-
na taşımak isteyenlere harem
kültürünü okuyabilmek adına
özel bir seri ortaya çıktı.

Arz-ı Endam Serisi; duvar,
zemin, dış mekân kaplamasında
kullanılabiliyor, kendine özgü
tasarımları ile dikkat çekiyor.
Seri, 20x20 ebadındaki karolar
ile satışa sunuluyor.

HABER

K
im ne derse desin, 30 Mart
yerel seçimlerinden CHP
başarılı bir sonuç almamıştır.

Antalya gibi elindeki önemli şehirleri
AKP’ye kaptırıp, İİzzmmiirr’’ddee  ooyy  oorraannıınn  77
ppuuaann  ddüüşşttüüyyssee,,  oorraaddaa  bbaaşşaarrııddaann
bbaahhsseeddiilleemmeezz..

İzmir’i 30 Mart öncesi dizayn
edenlerin rakamları eğip bükerek
kendilerini zafer kazanmış gibi göster-
meleri bana biraz komik geliyor.

Benim ve sokaktaki vatandaşın
hesabı şöyle:

2299  MMaarrtt  ssaabbaahhıı  cceebbiinnddee  kkaaçç  iillççee
vvaarrddıı??  2299..  PPeekkii  3311  MMaarrtt  ssaabbaahhıı
dduurruumm  nnee  2222..  OO  zzaammaann  bbaaşşaarrıı
nneerreeddee??

7 ilçe ne oldu da elinden gitti.
Bunun hesabını kimse vermeyecek
mi?

Diyebilirsiniz ki işte, MYK’da kelle-
ler gitti. Hesap kesildi.

Peki, hesap doğru kesildi mi?
Türkiye için bilemem ama İzmir

için konuşabilirim. Doğru kesilmedi.
İİzzmmiirr’’ddeekkii  ssoonnuuççllaarrıınn  bbööyyllee

oollmmaassıınnıınn  tteekk  sseebbeebbii  KKeemmaall
KKııllııççddaarrooğğlluu’’nnuunn  ppaassiiff  ttuuttuummuu,,  hhaattttaa
bbeecceerriikkssiizzlliiğğiiddiirr..

Bana göre değişmesi gereken kişi
Genel Başkan’ın kendisidir.

Yerel seçimler öncesi koyduğu
hiçbir kriteri İzmir’de uygulamayan, 7
CHP milletvekili başta olmak üzere
örgütlerin sesine kulak tıkayan Kemal
Kılıçdaroğlu tek sorumludur.

Ben burada İzmir’i şekillendirenlere

tek bir söz bile söylemem.
OOnnllaarr  hhaakkllıı  oollaarraakk  kkeennddii  ggeelleecceekklleerrii

vvee  ppoolliittiikkaallaarrıı  ddooğğrruullttuussuunnddaa  bbiirr
yyaappııllaannmmaayyıı  iisstteemmiişşlleerrddiirr..

Suçlu aranıyorsa o da MYK’da
görevden alınanlar değil, son gece
MYK’dan geçen kararları şantaj
kokan konuşmalar sonunda değiştiren
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Kemal Bey’in şunu iyi bilmesinde
fayda var. 

AArrttııkk  İİzzmmiirr  CCHHPP’’yyii  ssıırrttıınnddaa  ttaaşşıı--
mmaakkttaann  yyoorruullmmuuşşttuurr..
Cumhurbaşkanlığı seçimleri onun için
son şanstır. İyi yönetirse genel seçim-
lere CHP’nin başında girer yok tersi
olursa 15 Haziran seçimlerine CHP’yi
yeni genel başkan hazırlar.

Son not: AAyyttuunn  ÇÇıırraayy’’ıınn  MMYYKK
üüyyeelliiğğii  İİzzmmiirr  iiççiinn  bbiirr  şşaannssttıırr..  DDeennggeelleerr
aaççııssıınnddaann  ffaayyddaallıı  oollmmuuşşttuurr..  UUmmaarrıımm
bbaazzııllaarrıı  bbuunnddaann  bbiirr  ddeerrss  ççııkkaarrttıırr..

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

KİM BAŞARISIZ?

Geçmişten
günümüze
tarihi esinti

Modern babalara 
anlamlı hediyeler

Her biri anlamlı bir
motto’dan yola çıkarak
hazırlanan KAFT tasarım-
ları ile özel bir hediye
alternatifi
oluyor.
Şiir-ler-
den,
şarkı
söz-
lerinden,
düşünür-
lerin fikir-
lerinden
esinlenerek
yaratılan
KAFT
tasarımları;
tişörtleri,
duvar
posterleri,
telefon
kapakları
ile Babalar Günü için ilgi
çekici hediye seçenekleri
sunuyor.

Edebiyat tutkunlarına,

müzik, sinema, tiyatroyu
yakından takip edenlere,
çevreye karşı duyarlılara,
esprili tasarımı sevenlere,

sufizme ilgi
duyanlara

hitap eden
KAFT, özel-
likle

“BABA” adlı
tasarımıyla

baba sevgisinin
önemini yan-
sıtıyor.

Babalar
Günü hediyesi
olarak babasını
en iyi ifade
eden KAFT ile
ona sürpriz yap-
mak isteyenler
www.kaft.com
adresinden

ücretsiz kargo ve 30 gün
iade garantisiyle güvenli
bir şekilde sipariş vere-
biliyor. 



U
laştırma eski Bakanı, AK
Parti İzmir Büyükşehir
Belediye Başkan adayı ve

İzmir milletvekili Binali Yıldırım,
Genel Yayın Yönetmenimiz Erol
Yaraş’a çok özel açıklamalarda
bulundu.

� Ankara’da bir toplantı gerçek-
leştirdiniz. Bir değerlendirme toplan-
tısı. Peki nasıl bir değerlendirme
çıktı ortaya?

Ege Bölgesi genelinde kaybedi-
len tüm illerin adayları birlikte bir
toplantı gerçekleştirdik. Manisa,
Aydın, Muğla ve İzmir. Teker
teker arkadaşlar değerlendirme
yaptılar. Biz de İzmir olarak
değerlendirmemizi yaptık.
Milletvekillerimizin tamamı da bu
seçim değerlendirmesine katıldı.
Orada bütün arkadaşlarımız görüş-
lerini ortaya koydu. Bu değerlen-
dirmede, kazanamamamızın
nedenleri neler, nerede işler kötü
gitti, nerede zafiyet vardı bunlar
masaya yatırıldı.

SORUMLULUK
BANA AİT

� Siz İzmir’i nasıl özetlediniz?
İzmir’de seçimin kazanılmama-

sının sorumluluğu bana ait dedim.
Seçimi biz kaybettik. Bir sorumlu
varsa başka yerde aranmasın.
Amacımız seçim kazanmaktı, ama
kazanamadık. Tamamen de kay-
bettik gibi algılanmamalı. Sonuç
olarak belediye sayımızı 1’den 6’ya
çıkardık. Oyumuzu genelde yüzde
6 artırdık. Oy miktarı olarak da
yüzde 58 arttırdık. Hatta 2011
seçimlerine göre de oyumuzu 22 –
23 bin civarında arttırdık. Bu bağ-
lamda 2011 oylarının üzerine çıkan
nadir illerden biri İzmir. 23 büyük-
şehir meclis üyemiz varken 50’ye
çıkardık. Kısmi bir başarıdan söz
edilebilir. İç değerlendirmeler ola-
rak teşkilatın buradaki rolü, aday-
ların seçiminde yapılan zafiyetler,
meclis üyesi adaylarının yeterince
çalışıp çalışmadığı ve bir de genel
konjonktürün İzmir’i olumsuz etki-
lemesi gibi konuların üzerinden
durduk.

DAHA İYİ ORGANİZE
OLABİLİRDİK

� Yani 17 Aralık süreci İzmir’i
etkiledi mi?

Bütün Türkiye’de 17 Aralık
sürecinde bir ayrışma yaşandı. Bu
ayrışma özellikle Anadolu’da AK
Parti’yi artı yönde etkiledi. İzmir’i,
Ege’yi ve Trakya’yı ise eksi yönde
etkiledi. Biz bu etkileri azaltmak
için büyük bir gayretle çalıştık.
Teşkilatla adaylarımız arasında
bazı sorunlar da oldu. Ama yolun
ortasında onları da normalleştir-
dik. Bir de tabii ki paralel yapıdan
dolayı onun etkisinde olan arka-
daşlar vardı. Doğal dirençleri oldu,
kimisi ayrıldı, kimisi vazgeçti. Öz
eleştiri yapmak gerekirse sandık-
larda daha iyi organize olabilirdik.
Aklımızda öyle bir şüphe var. Biz
sandıklarda kaybettik. Bizden kay-
naklanan eksiklikler, hatalar var.
Bir de bizim dışımızda seçim
kurullarından

kaynaklanan sorunlar var. Orada
itirazlar maalesef dikkate alınma-
dı. O konuda açıkçası zorlandık.

İŞİN KURDU
OLMUŞLAR

� Bu konuyla ilgili avukatlarını-
za bir talimat vermiştiniz, onunla
ilgili bir şey çıktı mı?

Neticede iki taraf da itirazda
bulundu. Aradaki fark, iptal edilen
oylardan çok çok fazlaysa o zaman
seçim kurulları çok üzerinde dur-
madı. Ancak kritik birkaç ilçede
bunu dikkate aldılar. Özellikle
Selçuk’ta CHP çok ısrarcı oldu.
Konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na
taşıdı. Burada yaşanan aksaklıklar
sadece bizim söylemlerimize dayalı
değildi, somut deliller de vardı.
Torbaların açılıp oyların aktarıldığı
biliniyor. Hatta mazbata getirme-
mişler, orada boş kağıt veriliyor,
onları biri doldurup imzalayıp veri-
yor. Burada tabi bizim arkadaşları-
mızın da acemiliği var. Sandıkları
saydık, listeleri yaptık, iş bitti zan-
nediyorlar. Kaldı ki öyle değil. İş,
birleştirme tutanaklarının icmali-
nin yapıldığı yerde bitiyor. Orada
çok şeyler oluyor. Uzun yıllardır
seçimlerde çalışanlar deyim yerin-
deyse işin kurdu olmuşlar. Bir
sıkıntı daha var. Muhtar seçimiyle
belediye seçimlerindeki yanlışlık.
Ben bunun bir yanlışlık olduğunu
düşünmüyorum. Burada bilinçli
yapılan bir şey var. Bizzat ben
yaşadım. Size 3 tane pusula veri-
yorlar. İçeri giriyorsun muhtarlık
pusulası var, zarf yok, size de bir
şey söylenmiyor. Siz de hepsini
aynı zarfa koyuyorsunuz ve böyle-
ce oy geçersiz sayılıyor. Bu kadar
geçersiz sayılan oya yazık.
Maalesef bu durum acemilikle
veya hatayla izah edilebilecek bir
şey değil. İnsanların iradesine ve
tercihine bir anlamda yönlendirme
yapıldığını düşünüyorum.

AZİZ BEY’İ TEBRİK
ETTİM

� Metropolde kaybettiğinize çok
üzüldüğünüz ilçeler var mı?

Ben Karabağlar’ı, Bayraklı’yı,
Buca’yı kazanacağımızı düşünüyor-
dum. Bornova’da tereddüdüm
vardı. Bunu yanı sıra açıkça
MHP’nin CHP’ye destek verdiği
görülüyor. MHP’nin genel oylarına
bakıldığında yüzde 7’lere kadar
gitmiş, belediye meclislerinde ise
yüzde 13’lerde. Bizim de
Karabağlar’da farkımız 2,7 puan. 5
bin oy alsak Karabağlar’ı alacaktık.
Ki bu ilçelerde biz hep yüksek
görünüyorduk, onlar da kaybede-
ceklerini öngörüyorlardı. Aliağa ve
Kiraz’da da aynı destek görüldü.
Sandıkta işbirliğine gittiler.

� Kırıcı bir süreç geçtiğini düşü-
nüyor musunuz? Özellikle Aziz
Bey’in bazı sözleri sizi üzdü mü?

Seçim kampanya-
sı sürecinde kabul
edilebilir şeyler bun-
lar. Ancak hoşuma
gitmeyen iki tane
husus oldu.
Birincisi ‘ithal
aday’ yakıştırması,
ikincisi de ‘dürüs-
te, namusluya oy
verin’ söylemleri.
Bunlar çok hoş
olmadı. Ara ara
17 Aralık ile
ilgili İzmir’de
öne sürülen
konular oldu.
Bunlar rahat-
sız ediciydi.

� Ama siz
yargılama
sürecinden
hiç bahsetme-

diniz değil mi?
Hayır etmedim.

Yargılama devam
ettiği için o işe gir-
mek istemedim.

� Peki bu sözlerden dolayı
Aziz Bey’e kırgınlığınız var mı?

Hayır yok. Zaten kendi-
sini aradım tebrik ettim,
başarılar diledim. Biz
sürekli yerelde kaldık,
yerel projeler konuş-
tuk, İzmir’i anlatmaya
çalıştık. Belediye
başkanlığını 3
dönem yapamadı-
ğını ifade ettik.
Neler yapması
gerektiğini
söyledik.

Söylemimiz sürekli yerel olmasına
rağmen, ulusal gündem rakipleri-
mize ciddi avantaj sağladı. Hiç
yerele giremediler, girseler de çok
başarılı olamayacaklarını gördüler.
Sürekli ulusal gündemle işi idare
etmeye çalıştılar.

� İzmirlilere de bir kırgınlığınız
yok anladığım kadarıyla. Çünkü bir
söyleminiz var “Torbalı’da gönüllere
girin” şeklinde. 2015’in hazırlıkları
şimdiden başladı diyebilir miyiz?

Aslında İzmir’de biz 1 milyona
yakın hemşerimizin desteğini almı-
şız. Bunu yok sayamayız. Bu kadar
insan bize gönül vermiş, bize inan-
mış. Bu insanları yüz üstü bıraka-
mayız. Bizim, 1 milyonu nasıl 1,5
milyon yaparız bunu düşünmemiz
lazım. Ama ben inanıyorum ki bize
oy vermeyen ama aynı zamanda
husumet beslemeyen de bir o
kadar daha insan var. Bu bizim
için büyük bir fırsat. Zamanı gelin-
ce insanlar bu tercihini kullanacak.

� İzmir ile ilgili projeler belediye
anlamında değil ama bakanlık anla-
mında üstlenilebilir mi?

Marmaray projesinin açılışında,
İzmirli arkadaşlar keşke bizim de
böyle bir projemiz olsa dediler.
Ben orada şunu söyledim;
“İzmir’in ihtiyacı olan her türlü
projeyi yapmaya hazırız, yeter ki
İzmir hazır olsun.” O günlerde de
buna itirazlar vardı, olmaz, yapıl-
mamalı dediler. Ben de orada
şunu dedim; “al kardeşim gel yap
derseniz ben buradayım, hemen
başlarız.” Çünkü biz özellikle kör-

fez geçiş projesini 2011’de başlata-
cağız demiştik, başlattık.
Projelerini bitirdik, her şeyi hazır.
İzmir bu işe yol verecek, biz de
ona göre başlayacağız. Şu an
bakan değilim ama İzmir milletve-
kiliyim ve bunun yapılması için
elimden geleni yaparım. Ben 1414
projeyi de, seçimi kazanamadık
ama İzmir için büyük bir kazanım
olarak görüyorum. Bu projeler
sahiplenilirse, biz de her türlü ira-
deyi ortaya koyarız, bir kıskançlık
göstermeyiz.

ŞEHİR, ÇARESİZ
OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYOR

� Peki siz İzmir’de en çok neyin
eksikliğini hissettiniz?

Her ilçenin sorunu farklı. Ama
genel anlamda bize gelen en
önemli şikayet İzmir’in köye dön-
düğü yönündeydi. İzmir’i köy
olmaktan kurtarın diye feryat edi-
yorlardı. Bu söylem tabi ki rakibi-
mizin çok hoşuna gitmedi. Bunu
bir metafor olarak kullanma ihti-
yacımız bile olmadı. Çünkü her
gittiğimiz yerde bunu duyduk.
İzmir’in yıllar geçmesine rağmen
ilerlemediği, hatta eski günlerini
aratır hale geldiği söylendi.
Şehirde bütüncül bir bakış açısı
yok. Bir iş yapılacak, günü birlik
kararlarla oluyor. Şehrin anayasası
master planlarıdır. İlçe belediye
başkanları tamamen bir dayatmay-
la karşı karşıya. Aziz Bey bir şey
gönderiyor, bunu imzala diyor,

imza-
lıyorlar.

Neden
imzalıyoruz

diye sorgula-
ma hakları

yok. Bu şekilde
şehir bir yere

varamaz. Birine
başka emsal veriyorsu-

nuz, diğerinin kaşını
gözünü sevmiyorsunuz

ona farklı emsal veriyorsu-
nuz. Bu keyfilik. Şehrin gele-

ceğine yönelik bir anayasa
olmadığı için bunlar yaşanıyor.

İzmir derlenip toparlanamıyor.
Bir şehrin marka değerini oluştu-
ran şey imar yapısıdır. İmar yapısı-
na bakıyorsunuz bunaltıyor insanı.
15 yıl içerisinde bunların bir nokta-
ya gelmiş olması lazım. Sürekli
bunların lafını ederek bu şehirde
yaşayan insanları ikna edemezsi-
niz. İnsanlar bir şeylerin değiştiğini
görmek istiyorlar. Bütün kesimler
istiyor. Sahilde yaşayanlar mutlu,
dış çeperlerde yaşayanlar mutsuz
diye bir şey yok. Geleceğe yönelik
olumlu beklenti, heyecan, İzmir’in
hiçbir kesiminde yok. İzmir, gittik-
çe fakirleştiğini, gerilediğini, beyin
göçü verdiğini düşünüyor. İzmir,
bu sorunları kaderiymiş gibi algıla-
maya başladı. Bu kötü bir şey.
Şehir, çaresiz olduğunu düşünüyor.
İzmirliyi bu şekilde düşündürmeye
kimsenin hakkı yok. Bu şehrin
CHP’yi taşımak, AK Parti’ye karşı
korumak gibi bir misyonu olamaz.
Şehrin, kendi geleceği için bir
mücadelesi olması lazım.

İZMİR’İN GELECEĞİ
PARLAK DEĞİL

� İzmir’i nasıl bir 5 yıl bekliyor?
İyimser konuşmak isterim,

neticede İzmir benim siyaset yaptı-
ğım bir şehir. İzmir’i yerel yöne-
timler anlamında çok parlak bir 5
yıl beklemiyor. Eğer bakış açılarını
değiştirmezlerse, hala şikayet
modunda olurlarsa İzmir kaybet-
meye devam edecek. Mazeret ara-
mak yerine çözüm üretmek, bir
şehrin yöneticisinin en önemli
konusu olmalı. Mazeret üretmekle,
kamuoyunu meşgul etmek bir
gelenek haline geldi. Başlangıçta
rağbet görüyordu ancak sonrasın-
da insanlar ‘başka bir şey yok mu,
hepsi bu mu’ deme noktasına
geldi. Her fırsatta iş yapmak
değil de, gündem oluş-
turmaya yönelik
bir hazırlık
çalışması
var. Öyle
zanne-
diyo-
rum

ki belediye başkanları ve diğer baş-
kanlar şehre bakıyor, sorunlara
bakıyor, gözleri gülüyor, cesaret
edip işin esasına giremiyorlar.

BAŞKAN’IN
EKİBİ YOK

� Belediye’deki en büyük sorun
sizce nedir?

Başkan’ın ekibi yok. Eğer ekibi
olsaydı bu işler çoktan hallolurdu.
Ekip, mahiyetinizdeki insanlara
güvenmekle olur. Onlara yetki
devretmekle olur. Bir belediye baş-
kanının tüm detaylara hakim
olması mümkün değil. Başkan
rotayı verir, detaylarla uğraşmaz.
Kusura bakmayın ama her şeyi çok
bilen adam bir şeyi bilmez.

GEÇMİŞE
SÜNGER ÇEKTİM

� Sizden gelip bir konuda yar-
dım isteseler yardımcı olur musu-
nuz?

Her zaman. Hiçbir husumet
duygum olmaz. Şehrin faydasına
olacak her işte varım. Ben geçmi-
şe bir sünger çektim. Hiçbir şekil-
de onların etkisinde kalıp ‘elime
düştüler, bunun acısını çıkarayım’
gibi bir duyguyla hareket etmem.
Bize yakışmaz, İzmir’e de bunu
layık görmüyorum.

� Vekillikte 3 dönemi doldurdu-
nuz. Bundan sonra nasıl bir yön
izleyeceksiniz? Eğer Erdoğan
Cumhurbaşkanı olursa, Başbakan
olması beklenen 2-3 isimden birisi-
niz çünkü… Afyonkarahisar’da bir
şeyler netleşmişti sanırım.

Afyonkarahisar’da daha ziyade
cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili
konuşuldu. Başbakanımızın cum-
hurbaşkanlığına aday olup olma-
masıyla ilgili olarak milletvekille-
rinin görüşleri alındı.
Cumhurbaşkanlığı sonrası süreçle
ilgili değerlendirme yapmakla
beraber bu değerlendirme çok
ağırlıklı değildi. Orada sadece
gündeme getirilen şey, burasıyla
ilgili, Başbakan aday olur ve cum-
hurbaşkanı olarak seçilirse, parti
ayakta kalır mı, kalmaz mı bunlar
yersiz endişelerdir. Bu kadar yıl
sonra bu partinin kurumsal kimli-
ği oluşmuştur. İnsanlar bugün var
yarın yok. Bu partilerden kimler
geldi kimler geçti. Dolayısıyla,
olayı kişilere endeksli sürdürme-
nin uzun vadede siyasette hiçbir
anlamı yok. Partimizde
Başbakanımız sonrası bu görevi
yapacak çok değerli arkadaşları-
mızın olduğu konusunda tam bir
mutabakata varıldı. Benim zaten
2015’e kadar görevim belli.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
sonuçlarına göre yeni gelişmeler
yaşayacağız ve orada yeni hükü-
met oluşacak, partinin kongresi
olacak. Şahsımla ilgili söylenen
bazı şeyler var evet.
Memleketimiz, milletimiz için
hayırlı olan neyse o olsun. Allah
her şeyden önce hakkımızda
hayırlısını versin. Olacak neyse

olur.
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Başbakan
Erdoğan’ın

Cumhurbaşkanı
olması halinde ismi

Başbakanlık için
sıkça dile getirilen

Binali Yıldırım,
konuyla ilgili ilk kez

konuştu. Yıldırım,
“Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin sonuç-

larına göre yeni
gelişmeler yaşayaca-
ğız ve yeni hükümet

oluşacak. Şahsımla
ilgili söylenen bazı

şeyler var.
Hayırlısı…” dedi.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

“Başbakan aday olur ve
cumhurbaşkanı seçilir-
se, parti ayakta kalır mı
kalmaz mı, bunlar yer-
siz endişeler. İnsanlar
bugün var yarın yok.
Bu partilerden kimler

geldi, kimler geçti.
Dolayısıyla, olayı kişile-
re endeksli sürdürme-
nin uzun vadede siya-

sette hiçbir
anlamı yok.”

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme eski Bakanı

Binali Yıldırım, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş’ın

tüm sorularını
samimiyetle yanıtladı.

HABER

17 ARALIK
OLMASAYDI
KAZANIRDIK

� Şayet Türkiye 17 Aralık
sürecini yaşamasaydı İzmir’de

sonuç değişebilir miydi?
Tabi bunu rahatlıkla söyleye-
bilirim, sonuç farklı olacaktı.
CHP çok zorlanacaktı, onları
kesinlikle yakalayacaktık. Ki

zaman zaman yakaladığımız yer-
ler de oldu. 15 gün arayla anket-

ler yaptırdık. Yüzde 40’ın üzeri-
ne çıktığımız zamanlar oldu.

Anketler testere dişi gibi oldu.
Bir zıpladı bir indi. Mart ayında

da yüzde 31’i gördük.
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Ege Bölgesi'nden 9 üniversitenin katılımıyla
düzenlenen, III. Genç Beyinler Yeni Fikirler
(GBYF) Bitirme Projeleri Ortak Sergisi ve

Fikir Yarışması, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Birinciliği, 276 öğrencinin 112 pro-
jesi arasından Yaşar Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği öğrencisi Mert Can Kılıç, cep tele-
fonlarıyla kontrol edilebilen "Akıllı Kilit
Sistemleri" isimli projesi ile kazandı, Fikir
Yarışması'nda ise Ege Üniversitesi'nden Ayçahan
Zaman birinci oldu. İzmir'deki üniversiteler ve
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bilgisayar ve
yazılım mühendisliği öğrencilerinin birbirinden

ilginç ve yaratıcı projeleri
sergilendi. Büyük ilgi

gören proje sergisin-
de, sektörün öncü
firmaları da genç-
lerle bire bir
görüşmeler yaptı.
Türkiye Bilişim
Derneği İzmir
Şubesi Yönetim

Kurulu Başkanı ve
Ticaret Odası Bilişim

Komitesi Üyesi Fikret
Kavzak, öğrencilere bir

sinerji ortamı yaratarak İzmir iş alemine katkı sağ-
lamasını hedeflediklerini belirterek, "Amacımız
İzmir'deki üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması,
İzmir'deki teknoparkların işlevleri ve sayılarının
artırılması, mezun ettiğimiz çocuklarımızın
İzmir'de kalması ve sanayinin ihtiyaç hissettiği pro-
jelerde çocuklarımızın da yer alması" dedi.

İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz ise bil-
ginin güncelliğini koruması için hızla hayata geçi-
rilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunun için özel
sektörün de yakın işbirliği gerekiyor. İzmir, coğrafi,
kültürel ve daha birçok artı değeriyle bilişim sektö-
rü için biçilmiş kaftan konumunda bir kent. Birçok
büyük firma şimdiden özellikle ARGE ve yazılım
birimlerini İzmir'e taşımaya başladı. Kentimizin
bilişim sektöründe hak ettiği yeri alması için çok
kritik bir ortaklığı hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki
birkaç yıl içinde İzmir, umuyorum bir ilki başarır
ve bu etkinlikler tüm mühendislik dallarını kucak-
layacak hale dönüşür" diye konuştu.

HABER

D
üünnyyaaddaa  hhıızzllıı  ddeeğğiişşiimm
yyaaşşaannııyyoorr..
Teknoloji, bilim,

sanayi dörtnala…
DDeeğğiişşiimm,,  ggeelliişşiimmii  ggeettiirrii--

yyoorr;;  bbuunnuu  ffaarrkk  eeddeenn  bbüüyyüü--
yyoorr,,  zzeennggiinnlleeşşiiyyoorr..

Türkiye ise sözde ayak
uydurmaya çalışıyor.

AAmmaa  kkoollttuukk  sseevvddaallııllaarrıı--
nnıı  ddeeğğiişşttiirreemmiiyyoorr..

48 yıllık başkanlık
yapan da var…

TBMM‘de 7 kez yemin
eden de…

� � �

““NNeeddiirr  bbuunnuunn  ssıırrrrıı,,  ffoorr--
mmüüllüü??”” dedik.

Kafamıza göre bir şey-
ler çıkardık.

Koltuğu bırakmamanın
garantili yöntemi ve yarar-

larını sırala-
dık.

� � �

DDaavvrraannıışş
yyöönnüünnddeenn;;

Yerinize
adam yetiş-
tirmeyin:
Uykunuz
kaçmasın.

YYeettkkiilleerriinniizzii  ppaayyllaaşşmmaa--
yyıınn:: Sinirleriniz bozulma-
sın. RRaakkiipp  oollaabbiilleecceekklleerrii
sseessssiizzccee  uuzzaakkllaaşşttıırrıınn::
Tehlikeyle yaşamayın.

EEttkkiinniizz  aallttıınnddaa  iikkiinnccii
aaddaammllaarr  yyeettiişşttiirriinn:: Gerçek
liderliğiniz görülsün.

AArraa  ssıırraa  sseebbeeppssiizz  ssiinniirr--
lleenniinn:: Çevreniz ürksün.

BBaazzeenn  ççeevvrreenniizzee  jjeesstt
yyaappıınn:: İyi adam sansınlar.

HHiiyyeerraarrşşii  vvee  oottoorriitteeyyee
öönneemm  vveerriinn::  Sistemli
desinler.

� � �

Çalışma sistemi yönün-
den;

ÜÜyyee  vvee  ddeelleeggee  ssiisstteemmiinnii
iiyyii  kkuurruunn::  Siyaseti sizde
görsünler

BBüürrookkrraassii  vvee  ddeevvlleett  iillee
iiyyii  iilliişşkkiilleerr  kkuurruunn::  Gücü
nasıl yenilediğinizi sergile-
yin

BBaaşşkkaallaarrıınnıı  ddaa  ddiinn--
lleeyyiinn  oonnllaarrıı  iikknnaa  eeddiinn::
Diktatör lider olmadı-
ğınızı gösterin

İİşşbbiirrlliiğğiinnee  aaççııkk  ggiibbii
ggöörrüünnüünn::  Paylaşımcı
olduğunuza
inansınlar

“TTaavvşşaannaa
kkaaçç,,  ttaazzııyyaa

ttuutt””  ddeeyyiinn:: Kendi
kendileriyle uğraş-
sınlar

HHıırrssllıı  iinnssaannllaarrıı
eekkiibbee  ssookkmmaayyıınn::
Başınıza bela
almayın.

� � �

Yöntem;
““yyaabbaannccıı  vvee  zzoorr””
geliyor mu?

Tanıdık, bildik,

gördük, yaşadıklarımız-
dan…

Aynen öyle.
YYaappmmaakk  iiççiinn  nnee  ggeerreekk--

llii??  SSııkkıışşmmaayyaaccaakk  yyüürreekk,,
kkıızzaarrmmaayyaaccaakk  yyüüzz!!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

KOLTUĞU KORUMANIN
SIRLARI

Genç 
beyinler
buluştu

Türk Telekom’la 
engeller kalkıyor

Türk Telekom, engelli bireylerin sosyal ve
profesyonel hayatta daha fazla yer almaları-
nı sağlayan projelerle engellerin aşılmasına
destek oluyor. Telefon Kütüphanesi, Türk
Telekom Konya Ampute Futbol Takımı, Türk
Telekom Okulları kapsamında eğitime kazan-
dırılan Siirt Türk Telekom Çok Amaçlı Özel
Eğitim Merkezi gibi projelerle Türk Telekom,
Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.

Engelli bireylerin hayata katılımına des-
tek olmak amacıyla özel projeler hayata geçi-
ren Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi, Türk
Telekom Konya Ampute Futbol Takımı, Türk
Telekom Okulları kapsamında eğitime kazan-
dırılan 76 eğitim binasından biri olan Siirt
Türk Telekom İlköğretim ve İş Okulu, Engelsiz
Mesaj gibi hizmetlerle engelleri kaldırıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler
Teknoloji Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle
hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi projesi
görme engelli Türk Telekom müşterilerinin,
ev telefonu üzerinden GETEM kütüphanesin-
deki yüzlerce kitabı ücretsiz olarak dinlemesi-
ne olanak sağlayarak hayatlarını kolaylaştı-
rıp, bireysel gelişimlerine katkıda bulunuyor.



� Zaten seçim sürecinde çok yoğun bir
dönem geçirdiniz. Hiç tatil yapmadınız mı?

Geçen gün ateşlendim yattım, çok iyi
geldi. Ateşlendiğime sevindim yani. (gülü-
yor) Fiziki yorgunluk önemli değil ama tatil
yapılması gerektiğine de inanıyorum. 5 yıl
boyunca tatil yapmayacağım demiyorum.
İnsanın fiziken ve ruhen ara ara dinlenmesi
gerekiyor. Tabi diğer meslektaşlarıma göre
bende gençliğin avantajı var. O konuda
babama benziyorum. Tatil yapmıyor olmak
çok çalıştığın anlamına gelmez. Tabi abart-
madan, adabıyla, belli saatleri kendinize
ayırabilirseniz bunun mesainize yansıması
çok daha iyi oluyor.

Babamın etkisi yüzde 75
� Eğer babanız ‘Ahmet Piriştina’ olma-

saydı, siz başkanlık hedefiyle yola çıkar mıydı-
nız?

Hiç bilmiyorum. Bu noktada yaşadığı-
nız aile çok önemli. Çekirdek aile, hayata
bakışınız, yetiştiriliş tarzınız… Ahmet
Piriştina’nın oğlu olmak yerine iyi bir gaze-
teci ailenin çocuğu olsaydım o zaman belki
farklı olurdu. Benim kardeşim de aynı aile-
de büyüdü ama siyaseti hiç sevmiyor.
Yüzde 60-70 orada şekilleniyorsunuz. Eğer
ben böyle bir ailede doğmasaydım, güdü
daha az olabilirdi. Bazıları insan sevindire-
rek mutlu olur, bazıları para kazandırarak.
Ben insan sevindirmekten hoşlanıyorum.
Ama bunun en büyük sebebi ailem.
Kardeşim Zeynep’e ‘gel ayda 10 trilyon
vereceğim’ deseniz yine yapmaz. Benim ise
başkanlığı düşünmeme yüzde 75 etkili olan
şey babam olmuştur.

� Peki başkan olur muydunuz?
Bizim seçimi kazanmamızda 2 önemli

faktör vardı. CHP’nin parti olarak duruşu-
na ve bizim soyadımıza olan güvendi. Bu
ikisi olmasaydı işimiz zordu. Şu anda
bunun devamı çok önemli. Partimize olan
güven ve bizim bu aileye mensup olmamız
bizi 2-0 önde başlattı. Ancak biz o 8 aylık
süreçte ‘babasının oğluymuş’u dedirttik.
Esas şimdi 5 sene bunu söyletebiliyor
olmak lazım. En büyük hedefim babamı
geçmek, ‘babasını çok geride bıraktı’ dedir-
tebilmek. Bunu ben şahsım adına değil
babam adına istiyorum. Benim de bir çocu-
ğum var ve ben de onun ileride yaptığı
işlerle beni geçmesini istiyorum. Öyle şey-
ler yapsın ki ben unutulayım. Bu her baba-
nın en büyük hayalidir. Unutturmaktan
kastım lütfen yanlış anlaşılmasın. Onun
önüne geçmekten bahsediyorum. Eğer öyle
olmazsa babamın kemikleri sızlar.

� Siz aslında bir anlamda da çok şanslı-

sınız. Başkan Kocaoğlu’nun size karşı olan
desteği biliniyor. Önümüzdeki dönemde de
uyumlu bir çalışma sürecinde olacak mısınız?

Aslında Kocaoğlu her dönem tüm ilçe-
lere eşit mesafede yaklaşmaya özen göster-
di. Giderseniz, anlatırsanız, projeniz de
doğruysa Kocaoğlu her zaman destek ver-
meye hazırdır.

� Peki sizin çok inandığınız bir projeye
Büyükşehir’den onay çıkmazsa tavrınız ne
olur?

Bir tavrın ötesinde eğer projeye çok
inanıyorsak, İzmir’in geleceği için çok
önemliyse onay çıkmamasına imkan yok.
Zaman ve bütçe yetmeyebilir saygı duyarız.
Ama ben doğru bir işin bu zihniyette askı-
da kalacağına inanmıyorum. Mutlaka
doğru işi harekete geçiririz bu dönem.

Şehir emin ellerde
� 5 yıllık süreçte Bucalıları nasıl bir

yönetim anlayışı bekliyor? Hangi özelliğinizle
fark yaratacağınızı düşünüyorsunuz?

Bucalılara her zaman söylüyorum aklı-
nızdan ne geçiyorsa bizimle paylaşın, biz de
imkanımız el verdiği sürece gerçekleştire-
lim. Yeter ki birlikte karar verelim. Biz eli-
mizden geldiğince Bucalıların sıkıntılarına
çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak en
büyük sıkıntımız istihdam. İstihdam konu-
sunda anlayış bekliyorum. Benim bütün
enerjimi alıyor. Düşünün bir koltukta otu-
ruyorsunuz ve bütün gün 400 defa ‘hayır,
yapamam’ diyorsunuz. Böyle sıkıntılı bir
durum. Benim şu an gelen taleplere bakar-
sak her gün işe 50-60 kişi almam lazım.

� Sizin için en önemli ilk üç şey desem…
Çocuğum, Bucalılar ve ailem.
� Son olarak Bucalılara ne söylemek

istersiniz?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum.

Gönülleri ferah, içleri rahat olsun. Eski
deyimle şehri emin seçilmiştir. Şunu bilsin-
ler ki şehir emin ellerdedir.
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Buca Belediye Başkanı Levent
Piriştina, Ben HABER’e çok
özel açıklamalarda bulundu.

Başkanlık hedefiyle yola çıkmasında
babasının çok önemli bir etkisi oldu-
ğunu belirten Piriştina, en büyük
hedefinin efsane Başkan Ahmet
Piriştina’yı geçmek olduğunu söyledi.

� Öncelikle CHP Buca’da bir
dönem daha kazandı. Çok dişli bir
rakibiniz vardı. Süreci kısaca değerlen-
direbilir misiniz? Cemil Şeboy sizi
aradı mı, tebrik etti mi?

Türkiye genelinde olduğu gibi
İzmir’de ve Buca’da da AKP ve CHP
arasında geçen bir seçim süreciydi.
Fakat biz bugüne kadar ortaya koy-
duğumuz iddialar ve öngörülerle,
kente yapacağımız yatırımlarla ve
oradaki samimiyetimizle, ekibimizin
gücüyle, gençliğimizle, dinamizmi-
mizle en iddialı ekip olduğumuzu
paylaştık. Demek ki hemşerilerimiz
bize güvenmişler ki böyle bir tevec-
cühte bulundular. Tabi Cemil Bey,
vatandaşla diyaloğu eski olduğu için
daha avantajlı başlamıştı yarışa, 15
yıl görev yaptı sonuçta. Fakat biz
içtenliğimizle ve samimiyetimizle
Cemil Bey’in 15 yıllık mesaisini
kapattık. Seçim sonrasında ben ken-
disini aradım. O dönemde zikrettiği,
kamuoyuyla paylaştığı projelerden

uygun olanları getirmesini istedim.
Sonuçta önerilen tüm projeler Buca
için. Kapımız açık, bekleriz sizi de
dedim. O da memnuniyetle gelirim
dedi. Sahada yarışırız, kapışırız ama
o nezaketi, sağduyuyu kaybetmemek
lazım. Bizim bireysel olarak birileri-
ne tavır alma lüksümüz yok.

AKP sessiz
çoğunluğu göremedi

� AK Parti Buca’yı tabir-i caizse
çantada keklik görüyordu. Peki ne oldu
da Bucalının tercihi sizden yana oldu?

Onlar siyaseten koydukları bu
iddiayı bilimsel bir veri üzerinden mi

koydular bilmiyorum. Benim gördü-
ğüm ciddi bir sessiz çoğunluk vardı.
AKP çalışanları şunu göremedi:
Siyasi tur yaptıkları sırada Bucalılar
onlara ‘hayırlısı olsun’ dediğinde,
onlar kendilerini önde zannetti. Ben
de hep, insanların gözünde başka bir
sıcaklık gördüğümü ve onların san-

dıkta başka bir cevap vereceğini söy-
ledim. Halk, ona yalan söylemeyen,
siyaseti meslek edinmeyen, her
zaman iç içe olabileceği, söyledikleri-
nin arkasında duran, ekip işine ina-
nan, çalışkan bir belediye başkanı
arıyordu. Sanırım o profil bizde
vardı. Gençler artık her yerde var.
Basında var örneğin. Sizin gibi genç
bir bayan Ben TV’nin haber müdürü.
Sporda, ticarette var. Bir tek siyaset-
te yoktu. CHP bu fırsatı verdi, halk
da oyu verdi. Bu dönem oldukça
genç insanlar İzmir’in ilçelerini yöne-
tiyor.

� Vatandaşın en büyük şikayeti
başkanı seçim sürecinde görüp bir
daha görememek sanırım. Siz bu
konuyla ilgili neler yapıyorsunuz?

Size sadece bugünün programını
söyleyeyim. Sabah kalktık,
Yaylacık’ta vatandaşımızla kahvaltı
ettik, yaklaşık 100 kişiydik. Oradan
çıktık Gediz’deki kültür merkezimizi
gezdik.

Sonrasında camiye gittik, orada
vatandaşımızın sorunlarını dinledik.
Mümkün olduğunca günü dışarıda
geçirmeye özen gösteriyoruz.

Daha yeni oldu, içeride bir takım
işlerimiz var ancak o işler de bittiğin-
de mümkün olduğunca içeri girme-
yeceğim.

CHP’den
adaylığının
ve Ahmet

Piriştina’nın
oğlu olması-

nın kendisine
büyük avan-
taj sağladığı-

nı söyleyen
Levent

Piriştina “En
büyük hede-
fim babamı

geçmek,
‘babasını çok
geride bırak-
tı’ dedirtebil-

mek. Eğer
öyle olmazsa

babamın
kemikleri

sızlar” diye
konuştu.

BABAMI GEÇEMEZSEM
KEMİKLERİ SIZLAR

‘Hayır’ demek beni üzüyor

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

GÖLET’TE
SON TARİH

15 HAZİRAN
��  Geldiğiniz gibi ayağınızın

tozuyla Buca Gölet’e el attınız.
Vatandaşa beklentilerini sordu-

nuz. Gölet’teki son durum nedir?
Birçok şeyi inceledik ama en

önemli olan, tam da mevsimsel
olarak yaza girdiğimiz için,

İzmir’in gözbebeği Gölet’e el
attık. Vatandaşa Gölet ile ilgili

düşüncelerini sorduk. Çok güzel
sonuçlar aldık. Vatandaş Gölet’te

neyi istiyor neyi istemiyor, önceli-
ği neye veriyor bunları sorduk.

Sonuçların paralelinde de icraata
geçtik. Bir aksilik olmazsa 15

Haziran’da açmayı planlıyoruz.
Hemen akabinde de yeni yüzüyle

Yedigöller’i yetiştireceğiz. 
��  Gölet ile ilgili en çok talep

edilen şey nedir? Siz bütün
taleplere cevap verecek

misiniz?  
Tabi hepsine cevap

veremeyebiliriz. Ama
gelen taleplerin yüzde

80-90’ını karşılayacağız.
Taleplerin birçoğu

lunaparkın
kalkması
yönünde

oldu. Hem
engelliye

hem de
çevreye

saygı
teması,

Gölet’in
yeni yapısında

öncelikli olacak. 
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“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”,
“Hey Eugene!”, “Splendor in the Grass”, “Joy
to the World”, “1969” ve “A Retrospective”
albümleri ile Türkiye'de büyük bir hayran kit-
lesine sahip, her albümü ile altın ve platin
plak kazanan Pink Martini yepyeni albümü
“Get Happy”nin Avrupa turnesi kapsamında
3 konser için Türkiye’de.

Pink Martini 22 Mayıs'ta 17. Uluslararası
Ankara Caz Festivali kapsamında Congresium
Ankara'da ve 23 Mayıs'ta İş Sanat'ın sezon
finalinde İstanbul'da ve 25 Mayıs'ta İzmir'de
Fuar Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda hay-
ranları ile buluşacak. 18 aylık uzun ve macera-
lı “Get Happy’’ kayıtlarının yolculuğuna
Phyllis Diller’ın vefat etmeden önce yapmış
olduğu son kayıt 'Smile' şarkısı ile başlayan
grup, Avustralyalı başarılı kabare divası
Meow Meow, alımlı ve alışılmadık Fransız
Philippe Katerine, yakışıklı ve ışıl ışıl radyo
starı Ari Shapiro, sıcakkanlı harika kardeşler
The Von Trapps ve muhteşem bir performan-
sla Rufus Wainwright'ın albümlerine konuk
olması ile hayranlarına muhteşem bir müzik
şöleni sunuyor.

'Quizas Quizas Quizas', 'Sway', 'Smile'
gibi unutulmaz eserleri yepyeni albümle-
rinde yorumlayan grup, Türk sevenlerine
de büyük bir sürpriz yaparak 'Üsküdar' şar-
kısını 'Get Happy'ye eklediler.

Kardeşler 12 yıldır beraber şarkı söylü-
yorlar ve konserlerle tüm dünyayı turluyor-
lar.

Topluluk, China Forbes'in kulak pası
silen sıcak vokali ve yepyeni şarkılarının
dünya prömiyeri ile yine unutamayacağınız
üç konserle Türkiye turnesinde.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, İzmir'in 2013
yılı vergi rekortmenini 15 milyon 673 bin TL beyan,
5 milyon 475 bin TL tahakkuk ile Lucien Arkas
olarak açıkladı. Nail Özkardeş ikinci, Muharrem
Pehlivanoğlu üçüncü oldu.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan
yazılı açıklamaya göre geçen yıl 128.529 mükellef
tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 99.417
mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradı-
na ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.
Beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi
ile 2 milyar 67 milyon 465 bin TL matrah beyan
edilmiş ve bu tutar üzerinden 534 milyon 746 bin
TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. İzmir genelinde
2013 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi
beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında
bir önceki döneme göre yüzde 11,18, tahakkuk
eden gelir vergisi toplamında ise yüzde11,71 ora-
nında artış meydana geldi. Gayrimenkul sermaye
iradı beyanlarındaki artışlar ise sırası ile matrahta
yüzde 10,13 ve vergide yüzde 11,67 olarak gerçek-
leşti.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ferhat Alemdar,
"Türkiye genelinde ilk 100'de yer alan Lucien
Arkas, Nail Özkardeş, Muharrem Pehlivanoğlu ve
Ali Pehlivanoğlu'na, ödediği vergilerle ülkemizin
kalkınmasına katkıda bulunan 2013 yılı Gelir
Vergisi İzmir Geneli İlk 100 sıralamasına girmiş
mükelleflerimiz başta olmak üzere, vergiye gönüllü
uyumun göstergesi olarak kazançlarını kendi rıza-
larıyla doğru olarak beyan eden ve ödeyen tüm
mükelleflerimize şükranlarımızı sunarız" dedi.

HABER

25 MAYIS’TA İZMİR’DE25 MAYIS’TA İZMİR’DE25 MAYIS’TA İZMİR’DE25 MAYIS’TA İZMİR’DE25 MAYIS’TA İZMİR’DE25 MAYIS’TA İZMİR’DE

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE
BASIN KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK-

LARI BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.
PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.NE AİTTİR. İZİN ALINMAK-
SIZIN KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ İKTİBAS EDİLEMEZ.

İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

GAMZE KURT

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

REKLAM: AYLİN AKDOĞAN

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN - AYSEL KAYARDI
GÖKDENİZ ENGİN - DEMET SAKARYA

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
AKDENİZ CADDESİ NO: 5 AKDENİZ İŞ HANI NO: 306
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TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 17.05.2014

SAYI: 20 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

Aydınlık
her an
parmak

uçlarınızda
Müşteri odak-

lılığı en önemli
kurumsal değeri
olarak benimse-
yen elektrik anah-
tar ve priz sektö-
rünün inovatif ve
lider markası
VİKO, yeniliklerin
öncüsü olma kim-
liliğini her alanda
sürdürmeye
devam ediyor.
Kullanıcılarının
hayatına kolaylık-
lar sunmayı sür-
dürürken farklı
değerler katarak
geliştirdiği hiz-
metlerine bir
yenisini daha
ekleyen VİKO,
akıllı telefon
uygulaması ile
kullanıcılarına
yeni deneyimler
ve faydalar sunu-
yor.

VİKO App’in
en dikkat çeken
özelliklerinden bir
tanesi olan ve
Augmented
Reality teknolojisi
sayesinde kullanı-
cılara ürünleri
satın almadan
önce kendi duvar-
larında deneyim-
leme fırsatı sunan
“VİKO’nu Seç
Uygulaması” ile
elektrik anahtar
ve prizleri evlerin
dekorasyonuna
ve duvar rengine
en uygun şekilde
seçilebiliyor.

Lucien Arkas M. Pehlivanoğlu Nail Özkardeş

Rekortmenler yine değişmedi

K
adın ve erkeği
egemenliği altına
alan hormonları,

onların farklı beyin
yapısına sahip olarak
farklı ifadelerle kendini
anlatmasını sağlıyor.
Kadınlar sürece erkek-
ler sonuca bakıyor.
Kadınlar düşünmeye
beyninin duygu bölümüyle
başlar, sonra iletişim
bölümüne geçer ve en son
düşünme bölgesine ulaşır.
Zamanla kadın hissetme,
düşünme, konuşmayı aynı
anda yapmayı öğrenir. Bu
aslında çok karmaşık ve
başarılması çok güç olan
bir iştir. Kadınlar bu
nedenle güçlü sezilere
sahiptir. Erkeğin önce his-
setme merkezi gelişir,
sonra hareket merkezine
gelir, en son da düşünme
merkezi gelişir. Örneğin
bir kadına “ne oldu” diye
sorarsanız “hiç” cevabı
alırsanız, bu muhtemelen
“çok şey oldu ama anlat-
mak için senden ilgi bek-
liyorum” demektir. Oysa
genellikle bir erkekte “hiç”
sadece hiçtir! Kadınların
gördüğü ayrıntıları
görmeyen bir erkeğe kız-
mak da bu sebeple yer-
sizdir.

O yüzden bir erkeğin
ne düşündüğünü veya bir
kadının ne hissettiğini tam
olarak bilmek mümkün
değildir. Sadece anlamaya
çalışabiliriz ama daha
önemlisi, onun yaratılıştaki
halini kabullenmeyi öğren-
memizdir. Değiştirmeye
çalışmak, kalıplara sok-
mak ya da neden anlamıy-

or demek bizi ve ilişkiyi
yıpratır…

Bu gözle kadın ve
erkeğe baktığımızda onun-
la ve onsuz olama-
malarının nedenini anla-
makta güçlük çekmeyiz
sanırım. Hani bundan
önceki yazımda 29 yıllık
evliliğimizden söz etmiştim
ya. Bu sağlıklı ilişkinin
temelinde BÜKÇE dilini
öğrenmemizin büyük
önemi olduğunu
söylemeliyim. Sırrını
soranlara eşim gülümsey-
erek “BÜKÇE dilini
öğrendiğim için “ cevabı
verir. Peki bu BÜKÇE dili
nedir? Yazar Sema
Maraşlı’nın Eşimle
Tanışmayı Unutmuşuz
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bahsedeceğim. Kitapta bir
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dakinin sözün doğrusunu
anlamasını beklerler.
Dinlenmedikleri zaman
sevilmediklerini düşünür-
ler. Konuşurken, bir şeyler
ima etmeyi severler.
Erkeklerin de imalı konuş-
tuğunu düşünürler ve
onlara ne demek istendiği-
ni çözmeye çalışırlar. Oysa
erkeklerin ima yeteneği
pek gelişmemiştir Kadınlar

kendileri ile ilgili, giysi-
leri ile ilgili ya da aileleri
ile ilgili bir soru soruyor-
larsa, kesinlikle iltifat
bekliyorlardır. Es kaza
eleştirmeye kalkarsan
yandın. Bunu hiç unut-
mazlar. Kadın konuş-
muyorsa ya da kısa

konuşuyorsa kesin ciddi
bir sorun var demektir.
Kadın “Hiçbir şeyim yok”
diyorsa, aman bir şeyi
yokmuş, diye bırakma.
Yoksa az sonra, çok ilgisiz
olduğundan yakınarak,
ağlamaya başlar. Bükçe’de
kadın “üşüdüm” diyorsa,
üstünü kalın giy demeni
ya da kombiyi açmanı
değil, ona sarılmanı istiy-
ordur. Kadınların en
nefret ettiği sözcük “Fark
etmez”dir. Fark etmezi
kadınlar “Hiç umurumda
değil, ne yaparsan yap ”
diye anlarlar. Kadınlar
“seni seviyorum” sözünü
sık sık duymak isterler.
Sen bu küçük şeylere
dikkat et, zaten karın sana
paşa gibi davranır, seni
yormaz. Bükçe diliyle
konuştuğumu keşfettiğim-
den beri beni anlamadığı
zamanlarda eşime kızma-
mayı, onun konuşmaların-
da ima aramamayı
öğrendim.. Ona bu dili
anlamaya çalışmasıyla
hayatımıza kattıklarından
dolayı teşekkür ediyorum.
Mutlu ilişkilere şöyle bir
baktığımızda farklılıkları
gören ve beklentilerini
minimize eden kişilikler
olduğunu görebiliyoruz.
Mutlu bir ilişki için bu dili
mutlaka öğrenin…

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Kadınları
anlamak
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İzmir’in toplumdaki
yeri herkesin malu-
mu… Böylesi bir
şehri dünyada
marka yapmak için
ne gerekiyor?
İzmir’de eksik olan
ne? Sevilen isimler
tüm bu soruların
yanıtlarını Ben
HABER’e verdi.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com T
ürkiye’nin en güzel birkaç şehrin-
den biri olmakla övünen; ancak
dünyada ne yazık ki hak ettiği
yeri bulamayan İzmir’i ayağa kal-
dırmak için yıllardır çeşitli yatı-

rımlar ve toplantılar yapılıyor. Şehir
adına ortak bir kanaatin oluşmadığı bu
toplantıların havada kalmasıyla birlikte
çeşitli girişimlerin de iyi niyet gösterge-
sinden öteye gidememesi İzmir’e acı bir
fatura olarak yansıyor.

İzmir’e sembol olarak gösterilmeye
çalışılan nazar boncuğunun, şehrin tarihi
dokusundan uzak ve sığ kaldığı gerçe-

ğiyle baş başa kaldığımız şu günlerde
mutlaka gerçek bir sembol bulmak ihti-
yacı kendini iyice gösteriyor.

Bilgisayarla değil harçla,
çelikle sembol!

Yeni, modern ve ses getirecek bir
sembolün ne olacağına karar vermeden
önce bir parça diğer uluslararası şehirle-
rin sembollerine bakmakta fayda var.
Avustralya’da Sidney Opera Binası, New
York’ta gökdelenler ve sanat müzeleri,
Londra’da London Eye, Londra Köprüsü,
Buckingham Sarayı, Paris’te Eyfel Kulesi

ile Şanzelize Meydanı, Brezilya’da İsa
Heykeli gibi onlarca şehir ve sembolünü
saymak mümkün. Saydığımız yapıların,
bulundukları şehirlere getirdikleri mad-
diyat da oldukça yüksek. Basit bir örnek-
le London Eye her yıl 3 milyon ziyaretçi
ağırlıyor.

Dünya şehirlerinde bulunan sembol
yapıların ortak yanı ise İzmir’deki nazar
boncuğu gibi bilgisayardan çizilmiş bir
sembolün somut hale dönüştürülmesin-
dense, somut yapılar olup bilgisayarlar-
da ekran koruyucu görüntüleri süslüyor
olmaları. Hal böyle olunca da anlaşılıyor

ki sembol bir yapının ortaya konması
ancak ve ancak büyük mimarlardan ve
vizyonu olan projelerden geçiyor. En
nihayetinde gerçek simgelerin bilgisa-
yarla değil harçla ve çelikle yapıldığı
görülüyor.

Şehrin gelişmesini isteyen herkesin
bir şeyler düşündüğü, siyasilerin özellik-
le yakın zamana kadar seçim sürecinde
proje yarışına girdikleri İzmir için kentin
önde gelen isimleri de hayallerindeki
düşünceleri Ben HABER’e anlattı. Ortak
kanaat ise körfezin ortasına sembol bir
yapının inşa edilmesi oldu.
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İzmir için geç kalınmadığını ancak yapıla-
cak çok işin olduğunu belirten Ege
Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender

Yorgancılar, nihai sonuca gitmek için bir
yarışmanın uygun olacağı kanaatini taşıdığı-
nı belirtti. Yorgancılar, “Dünyada başarılı
örneklerini gördüğümüz sembol yapılar,
şehirle özdeşleşerek turizm ve kültürel
anlamda etki yaratarak ekonomiye çok ciddi
katkı sağlamaktadır. Bu anlamda baktığımız-
da, İzmir’in bu tür yapılara ihtiyacı olduğu
gerçeğini inkar edemeyiz. Belki İzmir’in bir
Gaudi şansı olamayabilir ancak yaratacağı-
mız bir sembol yapı birçok anlamda İzmir’e
hizmet edecektir. Bu noktada İzmir

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye
çapında açacağı bir sembol yapı

yarışmasıyla bu hususta sonuca
gitmemiz gerektiği inancında-

yım.” dedi.
Başkan Yorgancılar öneri-

lerini şu sözlerle sıraladı; “ İzmir için sembol
yapı, körfezin ortasında açılacak bir cazibe
merkezi olabilir. London Eye tarzı bir
modelin yine körfezin ortasında yapılması
sağlanabilir, İzmir’in merkezinde 7’den
77’ye herkesin ilgisini çekeceği 3 boyutlu bir
müze de olabilir. Mevcut fuar alanında veya
İnciraltı’nda özel bir mimari ile konser salo-
nu, cafe vs. veya botanik bahçesi de yapılabi-
lir. Örnekler çoğaltılabilir. İzmir’i geçmişin-
den bugüne anlatan bir sembol yapılabilir.
Bu mevcut saat kulesinin çok daha ihtişamlı-
sını yaparak ve ışıklandırılarak içinde cafe,
restoran tarzı bir yapıya dönüştürülebilir.
İZKA tarafından sembol olarak kullanılan
nazar boncuklu modern, yine içi işlevsel
olan bir yapı yaptırılabilir. Şehrin her yerin-
den görülebilecek bir yüksekliğe yapılmış,
manzaranın çok güzel olduğu bir yerde,
geceleri de ışıklandırılan İzmir’le özdeşleşen
devasa bir heykel olabilir.”

“Ne yapılmamalı sorusuna cevap aranmalı”
İzmir Ticaret Borsası Başkanı

Işınsu Kestelli ise ne yapılması
gerektiğinden önce ilk olarak ne
yapılmaması gerektiğini ortaya
koymanın önemine değindi.
Kestelli, “’İzmir sembol konu-
sunda ne yapabilir?’diye kafa
yorarken önce ne yapmamalı
sorusunun cevabını ortaya koy-
malıyız. Sonuçta İstanbul
Yenikapı’daki miting alanı da,
Dubai’deki Palmiye Adası da
deniz doldurularak yaratılan
eserler. Biri tarihi yarımadanın
uydudan görünen silüetini
bozdu, diğeri dünya çapında
sembol oldu. Dolayısıyla yaratı-
cılık ve estetik ön planda olmalı.
Mutlaka işlevsel olmalı.” dedi.

Yapılmaması gerekenleri
ortaya koyduktan sonra hayalle-
rini anlatan Kestelli, Efes Antik
Tiyatrosu’nun bir kopyasını kör-
fezin ortasında düşlediğini

belirttiği sözlerinde, “Benim
İzmir için bir değil, birden fazla
hayalim var açıkçası… İlki,
Körfez’in tam ortasında, deniz
doldurularak yaratılacak bir
alanda Efes Antik Tiyatrosu’nun
bire bir eşini inşa etmek.
Dünyaca ünlü sanatçıların kon-
serleriyle dünya çapında haber
olarak tüm gözleri İzmir’e çevir-
mek. İkincisi Paris’teki Rungis’i
gölgede bıraka-
cak bir hal
binası yap-
mak.
Üçüncüsü,
EXPO için ayrı-
lan
İnciraltı’nda,
dünyanın en
modern çok
amaçlı sağlık
kampüsünü
kurmak.

Dördüncü ve son olarak da, tüm
İzmir takımlarının Avrupa maç-
larını oynayacağı, dünya futbol
kültürüne katkı sağlayacak ultra
modern bir stat inşa etmek.
İnanın İzmir tüm bunları, hatta
çok daha fazlasını hak ediyor.”
dedi.

İzmirli sanayicilerin ve şehrin
iş dünyasının belki de en aktif
kuruluşlarından olan İzmir
Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin Başkanı Hasan
Küçükkurt da Ben HABER ile
görüşlerini paylaşan isimlerden
oldu. Küçükkurt, “Benim ilk
hayalim, 1922 yangını öncesi
Kordonboyu’nda yer alan binala-
rın sinemalarıyla, cumbalı evle-
riyle, cafe ve barlarıyla küçültül-
müş haliyle MiniaTürk benzeri
Mini Smryna yapılmasıdır. Eski

İzmir mimarisinin sadece resim-
lerde kalmasını önlemiş ve tarihi
yeniden ayağa kaldırmış oluruz.
İkinci hayalim de İzmir bir deniz
kenti. ABD’de örnekleri bulunan
Sea World tarzı bir su parkının
İzmir’de olmasını isterim. Tabi
içinde dünyanın en büyük akvar-
yumunun da olmasını hayal ede-
rim” dedi. Küçükkurt ayrıca
hayalindeki projenin gerçek-
leşmesiyle birlikte
turiz-

min de yükselişe geçeceğini
belirtti. Küçükkurt, “Bugün gelen
turist sayısı, İzmir’in 8500 yıllık
tarihine yakışmayan bir sayı.
Benim hayallerim turist sayı-
sını en az şehrin nufüsu
kadar olmasını sağ-
layacaktır”
dedi.

“Hayalimde deniz kenti var”
Şehrin kanaat önderlerinin İzmir ile ilgili

güzel düşüncelerinin yanı sıra ben de Burak
Cilasun olarak farklı bir proje sunuyorum. Ey
İzmirliler! Düşünün ki körfezin ortasında UEFA
standartlarında bir stadyum inşa edilsin. Yapay
adada etrafı antik sütunlarla çevrili stadyumda
başta Göztepe ve Karşıyaka olmak üzere İzmir
takımları dünyaya damga vuracak derbi müsaba-
kalara çıksın. Aynı stadyum yeri geldiğinde ulus-
lararası dev karşılaşmalara ve dünyaca ünlü yıl-
dızların konserlerine de ev sahipliği yapabilecek
kapasitede olsun. Ne dersiniz; İzmir’e yakışmaz
mı? Seçim öncesi bir sloganla yola çıkmak gere-
kirse, “Yakışır İzmir’ime…”

Körfezin ortasında
dev bir stadyum!

DUBAİ

PARİS

SIDNEY

Ender
Yorgancılar

Işınsu
Kestelli

Hasan
Küçükkurt

“İzmir’in bir Gaudi şansı yok”

‘Keşke’ dedirten fikirler
İzmir için dikkate değer fikirler yal-

nızca iş dünyasından değil, sanat, spor
ve akademik camiadan da geldi. Klasik
müziğin İzmir’deki önemli temsilcisi
Şef İbrahim Yazıcı, Altınordu Başkanı

Seyit Mehmet Özkan ve İzmir’de top-
lumsal duyarlılığın örnek isimlerinden
Prof. Dr. Tülay Özüerman da İzmir için
hayallerini Ben HABER’e anlattı. İşte
o hayaller;

İbrahim Yazıcı:
Hayalimdeki İzmir, sahildeki yüksek yapı-

ların olmadığı ve bunun yerine aralıklı küçük
yapıların olduğu, böylece şehrin arka sokakla-
rının da rahat nefes aldığı bir İzmir’dir. Şehir
içinde var olan yeşil alana ek, uçsuz bucaksız
park, hatta koruluklar hayal ediyorum.
Muhteşem salonlara sahip İzmir'in büyük
organizasyonlara imza attığını görmek isterim.
Denizin ulaşım için daha sık kullanılabileceği
bir ulaşım ağı da hayallerimden biridir.

“Büyük organizasyonlar olmalı”

Prof. Dr. Tülay Özüerman:
İzmir'de doğmuş birisi olarak, Fuar

benim için çocukluğum ve nostalji
demek. Fuar alanının zamanla ranta
açılması endişesini yaşıyorum. Fuar,
sanatsal anlamda yıl boyu etkinliklerin
yapılacağı şekilde değerlendirilip, İzmir
kültür kenti haline getirilebilir. Yıl boyu
ünlü ressamların resim sergilerine ev
sahipliği yapabilir. Bilim insanlarının
uğrak yeri olacak şekilde projeler gelişti-
rilebilecek alt yapısı var İzmir'in... Bir
diğer düşüm varyantla ilgili. San
Farnsisco'da Lombardini Street gibi iki
tarafı çiçeklendirilerek, kenti gezmeye
gelenlerin uğrak yeri haline getirilebilir.

“Bilim insanlarının uğrak yeri”

Seyit Mehmet Özkan:
Hayalimdeki İzmir, Göztepe’nin,

Karşıyaka’nın, Altay’ın, Altınordu’nun ve
İzmirspor’un Süper Lig’de oynadığı ve kulüplerin
birbirini aşağıya değil yukarıya çektiği bir şehir.
Sahada rekabetin olduğu ama saha dışında her
türlü ortak davranışlarla İzmir futbolunun yüceltil-
diği bir gelecek hayal ediyorum.

“5 takım Süper Lig’de”

T
ürkiye’nin en güzel birkaç şehrin-
den biri olmakla övünen; ancak
dünyada ne yazık ki hak ettiği
yeri bulamayan İzmir’i ayağa kal-
dırmak için yıllardır çeşitli yatı-

rımlar ve toplantılar yapılıyor. Şehir
adına ortak bir kanaatin oluşmadığı bu
toplantıların havada kalmasıyla birlikte
çeşitli girişimlerin de iyi niyet gösterge-
sinden öteye gidememesi İzmir’e acı bir
fatura olarak yansıyor.

İzmir’e sembol olarak gösterilmeye
çalışılan nazar boncuğunun, şehrin tarihi
dokusundan uzak ve sığ kaldığı gerçe-

ğiyle baş başa kaldığımız şu günlerde
mutlaka gerçek bir sembol bulmak ihti-
yacı kendini iyice gösteriyor.

Bilgisayarla değil harçla,
çelikle sembol!

Yeni, modern ve ses getirecek bir
sembolün ne olacağına karar vermeden
önce bir parça diğer uluslararası şehirle-
rin sembollerine bakmakta fayda var.
Avustralya’da Sidney Opera Binası, New
York’ta gökdelenler ve sanat müzeleri,
Londra’da London Eye, Londra Köprüsü,
Buckingham Sarayı, Paris’te Eyfel Kulesi

ile Şanzelize Meydanı, Brezilya’da İsa
Heykeli gibi onlarca şehir ve sembolünü
saymak mümkün. Saydığımız yapıların,
bulundukları şehirlere getirdikleri mad-
diyat da oldukça yüksek. Basit bir örnek-
le London Eye her yıl 3 milyon ziyaretçi
ağırlıyor.

Dünya şehirlerinde bulunan sembol
yapıların ortak yanı ise İzmir’deki nazar
boncuğu gibi bilgisayardan çizilmiş bir
sembolün somut hale dönüştürülmesin-
dense, somut yapılar olup bilgisayarlar-
da ekran koruyucu görüntüleri süslüyor
olmaları. Hal böyle olunca da anlaşılıyor

ki sembol bir yapının ortaya konması
ancak ve ancak büyük mimarlardan ve
vizyonu olan projelerden geçiyor. En
nihayetinde gerçek simgelerin bilgisa-
yarla değil harçla ve çelikle yapıldığı
görülüyor.

Şehrin gelişmesini isteyen herkesin
bir şeyler düşündüğü, siyasilerin özellik-
le yakın zamana kadar seçim sürecinde
proje yarışına girdikleri İzmir için kentin
önde gelen isimleri de hayallerindeki
düşünceleri Ben HABER’e anlattı. Ortak
kanaat ise körfezin ortasına sembol bir
yapının inşa edilmesi oldu.



İzmir’de 2 belediye kazanan
MHP’nin bu belediyelerle birlikte
vatandaşa kendini daha iyi anlatacağını
ifade eden Tanrıkulu, “2 bölgede birer
belediye başkanlığı kazandık. Kiraz
Belediyesi nispeten diğer belediyelere
göre nüfus ve maddi güç olarak daha
geride bir yer. Buna rağmen hem bele-
diye başkanımızdan kaynaklı, hem yöre
halkı kaynaklı MHP için büyük bir
umut belirdi. Bu belediyenin başarılı
olması bölgedeki belediyeler için de
hem örnek teşkil eder hem de partimi-
ze özendirir. Diğer belediyemiz olan
Aliağa endüstri bölgesidir ama çevre

ve şehirleşme anlamında çok büyük
sorunları var. Bunlar çözüldüğünde
hem bu ilçelerde hem de çevre ilçeler-
de oylarımız artacaktır” dedi.

Ben HABER’e İzmir ve genel siya-
set dışında da açıklamalarda bulunan
Tanrıkulu, Fethiye’de yaşanan ihraç ve
İstanbul’daki başarısızlık üzerine de
dikkat çekici ifadeler kullandı.
Tanrıkulu, “Herhangi bir pişmanlık
duyacak değiliz. Disiplin meselesidir.
Kol kesilecekse kesilir. Gövdeyi kurtar-
mak için tereddütte bulunulmaz. Genel
Merkez böyle bir kararı aldıysa sonuna
kadar arkasında durulur ve bedel

ödenmesi gerekiyorsa da
alınır. İstanbul’daki
aday arkadaşımızın
yeterliliğini tartış-
maya bile gerek yok.
Ondan kaynaklı bir
başarısızlık değil o.
Arkadaşımızın
profiline bakınca
ciddi eğitimi ve
tecrübesi dik-
kate çar-
pacak-
tır”
dedi.

SAYFA 10 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

10 siyasetHABER 17.05.2014

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, yerel siya-
setten, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar

çeşitli konularda Ben HABER’e açıklamalarda bulundu.
Tanrıkulu CHP ile olası bir ortak adaya sıcak bakmadıklarını
belirtirken, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ise aday olmayı
düşünmediğini söyledi.

“Devlet Bahçeli aday olmayacak”
2002 seçimleri sonrasında Bahçeli’nin olası istifa-

dan parti tarafından vazgeçirilmesinin bugün adaylık
için de benzer bir tabloyla sonuçlanmayacağını söy-
leyen Tanrıkulu, “O seçimlerde partinin içinde
tam bir bütünleşme yaşandı. Sayın Genel
Başkan istifa ile gündeme geldiğinde parti
içindeki dinamikler koltuk kapma hevesi
yerine çatıyı dik tutma çabasına girişti.
Farklı bir bedel ödemek gerekirse
birlikte ödenir denildi. Bugüne
kadar Sayın Genel Başkan
Cumhurbaşkanlığı için hiçbir
yerde aday olacağını söylemedi.
Kendi içimizde gerçekleştirdiği-
miz toplantılarımızda da asla
aday olmayacağını ve böyle bir
şeyi kabul etmeyeceğini dile
getirdi. Sayın Bahçeli’yi vatandaş-
larımız devlet adamı kimliği
nedeniyle bu göreve yakıştırıyor-
lar; ancak kendisinin fikri ortada-
dır. Bu yönde ısrarcı olmak ekstra
bir pedal çevirmek gibi geliyor
bana.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı
seçiminde partinin
kimliğinin isimlerin
üstünde olduğunu
belirten Tanrıkulu,
“Bu bir seçim süre-
cidir. Kazanılabilir
de kaybedilebilir
de. Bizim yapma-
mız gereken kurum-
sal kimliğimiz gereği
herhangi bir partinin
peşine takılmamaktır.

“Ülke karpuz gibi bölündü”
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın MHP’de siyaset yapma-
sını arzuladıklarını belirten MHP’li Tanrıkulu,
Erdoğan’ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına “İti
öldürene sürdürürler” yanıtıyla tepki gösterdi.

Başkasıyla yan yana yürümektense kendi doğrularımız ve
ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmektir. Meclis
Başkanlığı seçiminde kazanma ihtimalimiz olmamasına kar-
şın aday gösterdik. Bu durum siyasetin doğasındadır” dedi.

“Kendi partilileri dur demeli”
MHP Genel Başkan Yardımcısı, Başbakan Erdoğan’ın

olası bir adaylığına ise adeta ateş püskürdü. Tanrıkulu böyle
bir duruma yönelik şu sözleri sarf etti: “Böyle bir durumda
Türkiye için bir başbakan ve AK Parti için bir genel baş-

kan aranacaktır . Bence bırakıp gitmek Erdoğan için
çözüm değildir. Nasıl ki ülkeyi uçuru-

mun eşiğine getirdiyse yine kendisi-
nin çıkarması gerekir. “İti, öldü-

rene sürdürürler” diye bir tabir
vardır. Baktığınızda ortada
enkaz bir ekonomi bırakmış-
sınız, ciddi kurumsal zafiyet-
ler ortaya çıkmış, toplumda
çatlaklar olmuş, Türkiye
karpuz gibi bölünmüş,
sorunsuz komşu kalmamış.

Tüm bunların içinde bir baş-
bakan düşünün ki, ‘Ben cum-

hurbaşkanı’ olacağım desin.
Her şeyden önce kendi partili-

lerinin böyle bir adaylığa dur
demesi lazım.”

“İzmir’de güçleniyoruz”

Son dönemde sosyal medyada da
yer almasıyla birlikte adeta herkese tari-
hi sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı ile
ilgili görüşlerini de açıklayan Tanrıkulu,
“Kendisi gerek kurumsal anlamda ilişki-
leri gerek Sayın Genel Başkan ile
temasları ile Türklük için katkı yapan
bir bilim insanıdır. Kendisini bu şekilde
aramızda görmekten memnuniyet duya-
rız” dedi. Tanrıkulu ayrıca Türk
Ocağı’nın başarılı olması için AK
Parti’den uzaklaşması gerektiğini belir-
terek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türk Ocağı’nda uzun bir süredir
yönetimden kaynaklı MHP’ye
soğuk bakan, AKP politikaları-
na kafa sallayan bir yönetim
vardı. Türk Ocakları ruhu
ne yazık ki mevta olmuş-
tu. Türk Ocakları
AKP’den uzaklaşa-
bilirse başarılı
olur. Son seçimin
adaylarından
Mustafa Kafalı
hepimizin
hocasıdır.
Onun etrafın-
daki kişileri
de çok nezih
olarak gör-
dük.”

“Ortaylı’yı görmekten
memnuniyet duyarız”
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PKK?
Kan içici bir örgüt ola-

rak görüyorum.
BDP?

Onun Meclis’teki uzantı-
sı olduğunu

düşünüyorum.
BDP’ye oy verenler?
Orada olay değişir.

Onları etnik temelli seç-
men olarak görüyorum.
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Onun Meclis’teki uzantı-
sı olduğunu

düşünüyorum.
BDP’ye oy verenler?
Orada olay değişir.

Onları etnik temelli seç-
men olarak görüyorum.

HABER MERKEZİ

Ahmet
Kenan
Tanrıkulu
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Malum, havalar ısınıyor. Yaz geldi
gelecek derken, kapıya dayandı
bile. Şimdiden tatil planları başla-

mış, ‘nereye gitsem, nerede kalsam?’ der-
dine düşmüş olabilirsiniz. Üzülmeyin. Biz
sizin için gezdik dolaştık. En güzel tatil
beldelerini, sizler için araştırdık.
Unutamayacağınız bir tatil yaşamanız için
sizlere rehber olsun dedik. İşte İzmir’in o
eşsiz cennet köşeleri.

ÇANDARLI
Çandarlı yarımada şeklinde üç tarafı

denizlerle çevrili uzun bir sahil şeridine
sahip, İzmir’in Dikili ilçesine bağlı bir
sahil beldesi. Çandarlı mitolojideki adıyla,
PİTANE. Pitane’deki tarih öncesi izler
M.Ö 4000’li yıllara uzayacak kadar da
eski. Hikayesi ise merak uyandıracak cins-
ten. Efsaneye göre; Amazon kadın savaş-
çılar yöreye egemen olmuşlar ve Pitane
başta olmak üzere birçok kıyı kentin
kurucusu konumundalar. Anlamı;
‘KADIN KENTİ, KRALİÇE KENTİ’
olan PİTANE sözcüğü buradan gelmekte.
Bu beldenin sınırları içindeki Çandarlı
Kalesi ise, geçmişten günümüze sapasağ-
lam gelmiş yapıtlar arasında. Görkemini
ve ihtişamını hala kaybetmeyen, yıllarca
ayakta kalacağının mesajını veren
Çandarlı Kalesi, dikdörtgen biçimi, beş
kulesiyle, mazgalları ve kapısıyla insanda
hayranlık uyandırıyor.

BALIKÇILIK
Bunun yanı sıra, Çandarlı’nın yarıma-

da şeklinde üç tarafı denizle çevrili olması
dolayısıyla, önemli bir gelir kaynağı balık-
çılık. Belde de balıkçılıkla uğraşan kişi
sayısı 200 civarında. Buna karşın, beldede
geçimini sadece balıkçılıkla karşılayan aile
sayısı çok az. Bunun nedenlerinden biri
de bir diğer geçim kaynağı tarım ve
turizm.

ZEYTİNYAĞI
Çandarlı çevresi ve Edremit’e kadar

olan bölgede zeytinyağındaki NEFASET,
eşine az rastlanır cinsten. Zeytinyağındaki
asit ölçüsüyse dizem ölçüsünde. Yani
başka bir deyişle tam gurmelerin ağzına
layık. Beldede biri baskı, biri kontinü
olmak üzere iki zeytinyağı fabrikası bulu-
nuyor.

PLAJ VE RESTORAN

Tertemiz deniziyle sıcak-
tan bunalanlar için Çandarlı plajı;
yorulup acıkanlar için Çandarlı girişinde
yer alan sahil kafeleri ve çay bahçeleri,
dinlenmek ve bir şeyler atıştırmak iste-
yenler için uygun. Plajdan ayrılmak iste-
meyenlere ise, sahilde haşlanmış mısır,
bulunmaz bir nimet. Çandarlı Kalesi civa-

rı barların, restoranların ve
kafelerin daha sık görüldüğü
yerler. Rakı balıkçıları unut-
mak olmaz; deniz manzaralı
balık keyfi yapmak da müm-
kün. Cuma günleri kurulan
Çandarlı Pazarı ise her türlü
sebze ve meyveyi, en doğal
haliyle oldukça ucuza temin
etmenize olanak sağlıyor.

BADEMLİ
Bademli, Çandarlı’ya yalnızca 25 km

uzaklıkta, enfes bir köy. Özellikle
Bademli Köyü’nü mutlaka görün derim.
Çünkü çok özel bir konumda olan
Türkiye’deki ilk ve tek ada otel burada.
Yani tutup da taa Maldivler’e ya da
Karayipler’e kadar zahmet etmenize
gerek yok. Tek nefeste anlatmak isterdim

ama kolay değil!

KALEMADASI
Bademli’deki küçük bir iskeleden sizi

tekneyle alıp, 3-4 dakika süren bir deniz
yolculuğundan sonra yerli Maldivler’de
yani Kalem Adası’nda karşılıyorlar. 2 katlı
küçük villalarda kalıyorsunuz. Gündüzleri
otelin dillere destan denizinde serinleyip,
akşam yemeklerini güneş tam karşınızda
batarken, Midilli Adası’na bakan terasta
yiyorsunuz. Akşam otelin barında müzik
dinleyip, içkinizi yudumluyorsunuz.
Fiyatlar biraz yüksek; ancak güzelliği
uzaklarda aramaktan daha akıllıca olacağı
kesin.

ŞİFNE
İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı sakin bir

koyda olan, iddiasız ama güzel ve huzur
dolu bir yerdir ŞİFNE. Şifne’ye Ilıca üze-

rin-
den gidili-

yor. Güzel plajla-
rı ve tertemiz deniziyle

tatilcilerin vazgeçemediği, uğrak yerler-
den biri. Aynı zamanda kaplıcaları ve ter-
mal otelleriyle ünlü. Şifne’nin en önemli
özelliği; buradaki otellerin daha çok ter-
mal tesisler olması. Çamur banyoları, ter-
mal havuzlar, bakım ve gençleştirme kür-
lerinin yapıldığı Şifne otelleri her yıl yüz-
lerce yerli ve yabancı turistlere ev sahipli-
ği yapıyor.

Termal otellerin yanı sıra Şifne’de
konaklayabileceğiniz pansiyon tipi tesisler
mevcut. Lüks ve 5 yıldızlı oteller için çok
da alternatif yok. Beldede genellikle aile
tipi işletmeler mevcut. Ama siz illa ki
“ben lüksten vazgeçemem” diyorsanız,
size de önerim 4 ve 5 yıldızlı konaklama
için; Çeşme, Alaçatı ve Ilıca’daki otelleri
tercih edebilirsiniz. Ben tercihimi
Çeşme’ye yakın fakat daha sessiz, huzur-
lu, kalabalıktan uzak bir tatilden yana
yapmak taraftarıyım. Sezonda görüşmek
üzere ŞİFNE…

ILICA
Bölgenin en güzel plajla-

rından birine sahip olan Ilıca,
altın sarısı kumları ve pırıl pırıl
deniziyle tam bir deniz tatili.
Ilıca Çeşme’ye 5 km uzaklıkta.
Dünya’nın hiçbir yerinde
görülmeyen, denizin içinde
bulunan sıcak su kaynaklarıyla
(58 derece) birçok hastalığın
tedavisinde termal tesislerden
yararlanılıyor. Ama ben en çok
bembeyaz kumu ve masmavi
denizini mutlaka görmeniz için

öneririm. Denizi gayet ılık ve alçak.
Ilıca’da kumsala ve denize sıfır durumda
bulunan çok sayıda güzel ve kaliteli otel-
ler var. Yani kısacası; deniz, plaj ve güneş
üçlemesinden faydalanmak isteyenlere
önemle duyurulur…

HABER

S
uç, günah, kusur. İyi
düşünmemekten, deney-
imsizlikten, beceriksizlik-

ten kaynaklanan yanlış, yanıl-
gı... Sözlük anlamı tam olarak
da bu. Kocaman harflerle
yazmak istiyorum ‘HATA’…

HATA kelimesi, hele ki
böyle büyük harflerle yazılınca
uzaktan tam bir fiyasko gibi
görünüyor.

Ancak kişi bazen hayatın-
da öyle okkalı hatalar yapıyor
ki kendinden sonraki yaşamın
kaderini bile değiştirebiliyor. Bunun
içinde liderler, bilim adamları, çok
ünlü firmaların yöneticileri de
bulunuyor.

Tarih, liderlerin dikkatli planla-
malarının ürünü olmaktan çok,
bazen onların ve başkalarının yap-
tığı hatalardan meydana gelebili-
yor. Ve tarihi değiştiren tüm
unsurlar, falsolar, tökez-lemeler,

hatalı adımlar, yapılan yan-
lışı oldukça önemli kılıyor.

Örneğin; Vikingler daha
1001 yılında Amerika’ya
gidiyor, hatta kıtaya verimli
topraklar anlamına gelen
"Vinland" adını veriyor.
Ancak birbirlerine düşerek bir
katliama yol açınca bu yeni
topraklardan ayrılıyor ve bir
daha da dönmüyorlar.
Avrupalılar bu kıtayı tam 500
yıl sonra yeniden keşfediy-

or…

Avrupa’nın kaderi değişti
İngiliz komutan Dük Wellington,

Waterloo Savaşı’nı "burun farkıyla"
kazandıklarını itiraf ediyor.
Napolyon, Fransız ordusunun
komutanlığını aklı ve zekâsıyla tanı-
nan Mareşal Louis-Nicolas
Davoutya değil de fazla cesur
Mareşal Michel Ney’e vere-rek hay-

atının hatasını yapıyor ve kendi
kaderiyle birlikte
Avrupa’nın da
kaderi değişiy-
or…

İş dünyasın-
daki bir inanışa
göre de iş
yapanın hata
yapması normal
karşılanı-yor. Bir
kişi hata yap-
mıyorsa iş yap-

tığından şüphe
edilmesi gerekiyor.

Buna en güzel
örnek ise Thomas

Edison… Edison’a
999 denemeden
sonra yaptığı bininci
deneyde ampulü bul-
masıyla ilgili bir soru
yöneltiliyor: “999 kez hata
yapmanıza rağmen bininci
deneyi yapacak gücü nereden

buldunuz?”
Edison’un
yanıtıysa ders
niteliğinde:
“Ampulün icadı
bin aşamalı bir
süreçti. Hata
gibi görünen ilk
999 aşama,
bininci ve son
aşamaya
götüren öğren-

melerle doluydu.”
3M firmasının hata-

lar nedeniyle bugün-
lere geldiğini biliyor
muydunuz?
1900’lerde şirketin
yöneticileri ar-ge
bölümüne dünyanın
en güçlü

yapıştırıcısını
geliştirmeleri yönünde ta-limat

verir. Ancak bulunan yapışkan
dünyanın en güçsüz yapışkanıdır.
Eğer şirket ar-ge ekibini hatasından
dolayı cezalandırsaydı bugün ofisler-
imizde kullandığımız o Post-it kağıt-
ları olmayacaktı.

Lütfen siz de eğer silginiz kalem-
inizden önce tükenmiyorsa hata
yapmaktan korkmayın… Ben
bazen öyle güzel hatalar yapıyorum
ki, kendimi ayakta alkışlayıp tebrik
ediyorum… En şahane hatalarıma
saygılarımla…

17.05.2014

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

En şahane
‘hata’larıma

saygılarımla…

11

‘CENNET’TE
RANDEVUNUZ VAR
‘CENNET’TE
RANDEVUNUZ VAR
‘CENNET’TE
RANDEVUNUZ VAR
‘CENNET’TE
RANDEVUNUZ VAR
‘CENNET’TE
RANDEVUNUZ VAR
‘CENNET’TE
RANDEVUNUZ VAR

Siz de tatil tercihinizi daha ses-
siz, huzurlu, kalabalıktan uzak
bir kumsaldan yana kullanmak

istiyorsanız, sizin için birbirinden
güzel önerilerimiz var.

Siz de tatil tercihinizi daha ses-
siz, huzurlu, kalabalıktan uzak
bir kumsaldan yana kullanmak

istiyorsanız, sizin için birbirinden
güzel önerilerimiz var.

Siz de tatil tercihinizi daha ses-
siz, huzurlu, kalabalıktan uzak
bir kumsaldan yana kullanmak

istiyorsanız, sizin için birbirinden
güzel önerilerimiz var.

Siz de tatil tercihinizi daha ses-
siz, huzurlu, kalabalıktan uzak
bir kumsaldan yana kullanmak

istiyorsanız, sizin için birbirinden
güzel önerilerimiz var.

Siz de tatil tercihinizi daha ses-
siz, huzurlu, kalabalıktan uzak
bir kumsaldan yana kullanmak

istiyorsanız, sizin için birbirinden
güzel önerilerimiz var.

Siz de tatil tercihinizi daha ses-
siz, huzurlu, kalabalıktan uzak
bir kumsaldan yana kullanmak

istiyorsanız, sizin için birbirinden
güzel önerilerimiz var.

DEMET SAKARYA

demet.sakarya@kanalben.com
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Sanayi tesisleri anlamında teş-
vik yönünden olmasa da nite-
lik yönüyle Türkiye’nin önde

gelen şehirlerinden olan İzmir’de
serbest bölgenin ağırlığı her
geçen gün kendini daha fazla his-
settiriyor. Eski parayla katrilyon-
larca ticaret hacmi bulunan ve bir
ilçe nüfusu kadar insanın çalıştığı
alanı Ben HABER’e ESBAŞ
Yürütme Kurulu Başkanı Dr.
Faruk Güler anlattı.

Dev istihdam,
büyük rakamlar

Söze ilk olarak alanın genel
özellikleriyle başlayan Güler,
“Bölgede bugün itibarı ile 74’ü
yabancı olmak üzere toplam 200
firma faaliyet gösteriyor. 2013
yılında gerçekleşen ticaret hacmi
4.7 milyar dolar olup bölgenin
hizmete girişinden bugüne kadar
gerçekleşen toplam ticaret
hacmi ise yaklaşık 55 milyar
ABD dolarına ulaştı.” dedi.

Alanın konumu itibariyle
ticarete uygunluğunu da dile

getiren Güler, “Ege Serbest
Bölgesi, İzmir'in Gaziemir ilçe-
sinde 2.2 milyon m2'lik bir alan
üzerinde kuruldu. Bölge,
Uluslararası Adnan Menderes
Havalimanı’na 4, İzmir Limanına
12, otoyol ağlarına ise 1 km.
mesafede. Bu nedenle de hava
deniz ve kara taşımacılıklarının
tamamından yararlanabiliyoruz.”
dedi.

Güler, bölgedeki sektörleri ve
önde gelen firmaları da şu şekilde
sıraladı;

“Otomotiv, havacılık ve
savunma sanayi, elektrik, elektro-
nik, gıda işleme ve paketleme,
makine imalat ve montajı, metal
bağlantı elemanları, tekstil üreti-
mi sektörlerinden onlarca firma
faaliyet gösteriyor. Öne çıkan fir-
maların ise Hugo Boss, Delphi
Packard, Kale Pratt & Whitney,
Cummins, Gates, Fokker Elmo,
PFW, Mahle, Hidromek, Akzo
Nobel gibi dünya devleri olduğu-
nu söyleyebiliriz.”

Dr. Faruk Güler hedeflerini
ise oldukça net bir bir biçimde
ortaya koydu.

“3 Ekim 2012 tarihinde
Türkiye Kalite Derneği ile imza-
lanan İyi Niyet Bildirgesi ile bir-
likte ESBAŞ “Ulusal Kalite
Hareketi”ne katıldı. Ege Serbest
Bölgesini bir "Mükemmellik
Merkezi" haline getirmeyi amaçlı-
yoruz. Bunun için de gerekli
çalışmaları yapıyoruz.”

“Gaziemir köy
görüntüsündeydi”

ESBAŞ’ın serbest bölge olma-
sı nedeniyle İzmir’e neler kattığı
sorusuna da değinen Güler,
Gaziemir’deki gelişimi örnek gös-
tererek, “Ege Serbest Bölgesi’ni
kurduğumuz Gaziemir’de, sosyal
ve kültürel değişimi de birebir
yaşamaktayız. Bölgenin kurulma-
ya başlandığı 1990 yılında
Gaziemir bir köy görüntüsünde
iken, bugün alışveriş merkezleri-
nin, araba galerilerinin, modern
binaların, restoranların, kafelerin,
çeşitli sosyal tesislerin yer aldığı
batı standartlarında bir kent hali-
ne geldi. Bu gelişimin sağlanma-
sında ve yaşam standardının bu
denli yükselmesinde, Ege Serbest
Bölgesi’nde doğrudan çalışan
20.000 kişinin her yıl elde ettikle-
ri 200 milyon ABD doları aşkın
gelirin önemli bir katkısı var. Zira
bölge çalışanlarının önemli bir
kısmı Gaziemir ve civarında yaşa-

yan gençlerimizden oluşmakta-
dır.” dedi.

“Önceliğimiz insan”
Güler ayrıca, ESBAŞ’ın yal-

nızca bir ticaret merkezi olmadı-
ğını, aynı zamanda bir yaşam
merkezi olduğunu da örnekler
üzerinden açıkladı.

Güler, “ESBAŞ’ta öncelikli
olan insandır. İnsanın mutlu
olmadığı yerde alınacak verim de
bir o kadar düşük olacaktır. Bu
nedenle bölgenin güzelleşmesi
için olabildiğince özel çalışmalar
yaptık ve yapmaya da devam ede-
ceğiz. Örneğin ciddi çalışmalar
sonrası temin edilen 20 araçlık
bir Klasik Otomobil Müzesi ile
hem göze hitap ediyoruz hem de
alanımızdaki otomotiv sektörünü
temsil etmiş oluyoruz. Yine
1999’dan beri ESBAŞ çalışanları-
nın çocuklarının, okul öncesi
bakım ve eğitim ihtiyacı, 150
çocuk kapasiteli olan “ESBAŞ
Çocuk Yuvası” tarafından karşı-
lanmakta. Yuva 0 ile 6 yaş arası
gruplara göre sınıflandırılmış top-
lam 16 sınıftan oluşurken, içinde
masal ve müzik odaları, kapalı ve
açık oyun alanları, televizyon izle-
me odası ve kütüphane gibi belli
amaçlı bölümleri de yer alıyor.
Haricen üretim atıklarından oluş-
turduğumuz heykel bahçemiz ve
mini golf sahamız ve spor tesisle-
rimiz de bünyemizdeki önemli
sosyal alanlar olarak göze çarpı-
yor.” dedi.

Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden olan Ege Serbest Bölgesi
büyük ciroları, ünlü firmaları ve sosyal yapısıyla dikkat çekiyor.

AHMET YAZICIOĞLU
ahmet.yazicioglu@outlook.com

BÜLENT AKKURT
BAMBAŞKAYDI…

Başta Selçuk Yaşar olmak üzere
İzmirli işadamlarının ağızlarına-
yüzlerine bulaştırdıkları “Gazete

Ege” yılları…
Gazetenin genel yayın yönetmen-

liğini yapıyordum. Bir gün “zırr”
telefon.

- Ahmetçiğim ben Bülent Akkurt.
Hayati bir sorunum var. Çözsen
çözsen sen çözermişsin.
Bodrum’dan yanına gelebilir miyim?

- Lafı mı olur? Dilediğin an atla
gel. Eğer gelemezsen ben geleyim.

Adamların hası sevgili Bülent
ağabey ertesi sabah yanımdaydı.
Oturur oturmaz başlamıştı anlat-
maya. Telaşlı ve heyecanlıydı.

- Ahmetçiğim, geçenlerde
kalbimde bir sıkıntı hissettim. Soluğu
İzmir’de Prof.Dr. İsa Durmaz’da
aldım. Beni bir güzel muayene etti.
Anjiyo dahil ne istediyse yaptırdım.
Uzatmayalım, bazı damarlarım
tıkalıymış, by-pass ameliyatı olmam
gerekiyormuş. Ama İsa Hoca çok
yoğun, hemen ameliyat yapamıyor.
Seni kırmazmış!

- Ağabey, yarın ameliyat olmak
ister misin?

- Neden olmasın? İsterim tabii.
Hemen telefona sarılmış ve

dünyalar iyisi çok değerli hemşehrim
İsa Durmaz’ı aramıştım. İsa Hoca
benim için tanrı gibidir. Tuttuğu
altın olsun, ertesi gün almıştı Bülent
Akkurt’u ameliyata. Efendilerin
beyefendisi bu örnek insanı büyük
bir sıkıntıdan kurtarmış, ona adeta
yeniden can vermişti.

O zarif, o pırıl pırıl Bülent
ağabey, yıllar sonra pankreas
kanserinden hayata gözlerini
yumdu. Bakmayın 80’li yaşlarda
olmasına, beyni hepimize, hatta
gençlere bile taş çıkarırdı.
Üretkenliği de... İyi bir gazeteci, çok
çok iyi bir yazardı.

Bence vatan şairi rahmetli Nazım
Hikmet’i kitaplarında en başarılı o
yorumlamıştı. Bodrum aşığıydı,
Bodrum’un onursal hemşehrisi ve
Bodrum Beşiktaşlılar Derneği
Kurucu Başkanı’ydı. Bodrumlular
onu seve seve bağırlarına bas-
mışlardı.

Daha birkaç hafta önce telefonla
aramıştım kendisini. İstanbul’da
kızındaymış. Pek neşesi yokmuş gibi
gelmişti bana. Neyse…

Artık Bodrum Gümbet Türbe
Kabristanı’nda yatıyor. Sevgili eşi
Güneş Hanım’a başsağlığı diliyor,
onun aydınlıklar içinde uyuması için
dua ediyorum.

BİZ VE ONLAR!
Güney Kore Başbakanı Chung

Hong-won, ülkesini yasa boğan
gemi faciasından dolayı, halkından
özür dileyerek istifa etmiş.

Başkent Seul’de düzenlediği
basın toplantısında, çoğu öğrenci
300 kişinin öldüğü feribot kazasıyla
ilgili tüm sorumluluğu üstüne alan
Güney Kore Başbakanı, görevde
kalmasının yönetim üstünde çok
büyük bir yük olduğunu söylemiş.

-Kazanın önlenememiş olması ve
ilk müdahalede yaşanan pek çok
sorundan dolayı hükümet adına özür
dilerim!

Allah saklasın, böyle bir kaza ya
bizde olsaydı?

Gerisini hiç yazmak istemiyorum.

Şehrin içinde
ayrı bir şehir:
Şehrin içinde
ayrı bir şehir:
Şehrin içinde
ayrı bir şehir:
Şehrin içinde
ayrı bir şehir:
Şehrin içinde
ayrı bir şehir:
Şehrin içinde
ayrı bir şehir:

Son olarak İzmir’in ve Türkiye’nin belki
de astronomi anlamında en önemli alanla-
rından biri olan Uzay Kampı’na da değinen
Güler, buranın hem önemine hem de çektiği
turist sayısına vurgu yaptı. “Uzay Kampı
dünyada sadece ABD, Kanada ve
Türkiye’de bulunuyor. Dünyadaki üç uzay
kampından biri olan Uzay Kampı
Türkiye, aynı zamanda Ortadoğu,
Güneydoğu Avrupa ve Batı/Orta
Asya’da ise tek uzay kampıdır. Bu
bağlamda açıldığı günden bu
yana, 50'nin üzerinde ülke-
den 150 bine yakın
ziyaretçiyi ağırla-
dı.“

50
ülkeden
ziyaretçi
akını

İşte ESBAŞ’ın tercih sebepleri;
��  Üretici firmalar bölge içindeki faali-

yetlerinden dolayı elde ettikleri kazançları
için Kurumlar Vergisi ödemezler,

��  Üretici-ihracatçı firmalar çalıştırdıkla-
rı personel için Gelir Vergisi ödemezler,

��  Yurt dışından bölgeye getirilen mal-
lar için gümrük vergisi ödenmez,

��  Gümrüksüz alanda süresiz stok tutup,
talep oldukça partiler halinde varsa güm-
rük vergisini veya sadece KDV’sini öde-
mek suretiyle yurt içine mal satma imkânı
vardır,

��  Yurtiçinden bölgeye yapılacak satış-
lar ihracat sayıldığından, Bölge kullanıcıla-
rı yurtiçinden KDV ödemeksizin uygun
fiyatlarla ara mamul ve malzeme satın
alabilirler,

��  Dövizle alım-satım mecburiyeti sebe-
biyle enflasyondan yurtiçine nazaran daha
az etkilenirler.

Otomotiv
sektörü-
nün önde
gelen
tedarikçisi
Delphi,
ESBAŞ’ta
bulunuyor

Dr. Faruk
Güler
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19 Mayıs 1919… Yıllar yılı savaş-
lardan yıpranmış, işgale uğramış
ve adeta horlanmış Türk milleti

yeniden toparlanmak için bir ışık
bekler hale gelir. Mustafa Kemal
Atatürk’ün böyle bir atmosferde
Samsun’a gidişi tarihin akışını değiş-
tirecektir. 9. Ordu Müfettişi olarak
bölgeye gönderilen, ancak hedefi çok
daha farklı olan Mustafa Kemal işe
koyulur!

Gençlik, bayramını
kendi yaratır

İlk olarak kongreler döneminin
başlaması, akabinde birliklerin oluş-
turulması ve halkın kenetlenmesi ile
birlikte mücadele zaferle sona erer.
Mücadele biter bitmesine ama özel
günlerin ortaya çıkması bir anda
olmaz. İlk planda ilan edilen bay-
ramlar olsa da 19 Mayıs tarihi ilk
olarak yalnızca Samsun’da kutlan-
maya başlanır. Akabinde İstanbul’da
Beşiktaş’ın önderliğinde 1935 yılında
resmi olmasa da Galatasaray ve

Fenerbahçe’nin de katılımıyla 24
Mayıs günü kapsamlı bir spor etkin-
liği gerçekleştirilir.

Adeta kendi kendini yaratan
Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak
“Atatürk Günü”, “Atatürk Spor
Günü” gibi isimlerle anılsa da nihai
sonuç 1938 yılında ortaya çıkar ve
resmileşir. 20 Haziran 1938’de
TBMM’de bir kanun fıkrası olarak
tarihe geçen ifade şudur; “G) Genç-
lik ve Spor Bayramı, Mayıs’ın

19’uncu günü”.

Türk sporunun göğsünü
onlar kabarttı

Türk gençliği bayramına kavuş-
makla birlikte sporda geri kalmışlığın
da önü 19 Mayıs ile birlikte açılmaya
çalışılır. Türk sporunun dünyaya açı-
labilmesi için, kendini duyurabilmesi
için 19 Mayıs’a özel 10 başarı ise
şunlardır;

1948Ruhi Sarıalp 1948 Yaz
Olimpiyatları'nda

Türkiye'yi üç adım atlama dalında
temsil etti ve sonucunda bronz
madalya aldı. Bununla da kalmayan
Sarıalp 2 yıl sonrasında ise Avrupa
Atletizm Şampiyonası’nda da bronz
madalya aldı. Her iki madalyaya da

50 yıldan uzun süre hiçbir Türk spor-
cu erişemedi.

1954Murat Güler Belçika'daki
eğitimi sırasında Daily

Mail gazetesinin düzenlediği yarış-
maya katılarak Manş Denizi'ni geçen
ilk Türk olmak için girişimde bulun-
du. İlk iki denemesinde küçük fark-
larla İngiltere’ye varamayan Güler,
sonunda Manş Denizi'ni 10 Ağustos
1954 günü 16 Saat 50 dakikada yüze-
rek geçmeyi başardı. Güler böylece
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk unva-
nını da aldı. Bu başarısıyla 1954 yılın-
da Türkiye'de yılın sporcusu seçildi.

1988Türkiye’nin tüm dünya
otoriteleri tarafından

kabul gören ve tarihindeki en önemli
birkaç sporcusundan biri hiç şüphe-
siz Naim Süleymanoğlu’dur.
Süleymanoğlu’nun 1988 Seul
Olimpiyatları'na Türkiye adına katı-
labilmesi için Türk hükümetince
Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödene-
rek gerekli izin alındı. Bu olimpiyat-
larda Süleymanoğlu 60 kg koparma-
da sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5
kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190
kg, toplamda da 320 kg, 339 kg,
342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olim-
piyat rekoru kırarak muhteşem bir
zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye
olimpiyatlar tarihinde güreş dışında
ilk altın madalya kazandıran sporcu
oldu.

1993Hamza Yerlikaya
Uluslararası Güreş

Federasyonu (FILA) tarafından
"Asrın Güreşçisi" unvanını aldı.
Yerlikaya güreş kariyeri boyunca
büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3
Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu
kazandı. Yerlikaya ayrıca büyükler
kategorisinde 17 yaşında Dünya
Şampiyonu olan tek güreşçi unvanı-
na sahip oldu.

2000Fatih Terim yönetiminde-
ki Galatasaray, tarihinin

en iyi dönemini yaşadı. Özellikle
uzun süredir bir arada oynayan fut-
bolcuların birbirini tanıması ve tecrü-
benin bir bileşimi olarak sarı kırmızı-
lılar UEFA Kupası’nda fırtına gibi
esti ve finalde İngiliz ekibi Arsenal
ile karşılaştı. Penaltılara giden karşı-
laşma sonrasında Galatasaray
UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi.

2002A Milli Futbol Takımı
Dünya Kupası’nda 3.

oldu. Millilerin bu başarıyı kazanma-
sının arkasında Türkiye'de futbolun
son yıllarda kayda değer bir gelişme
göstermiş olması gösterilirken, 48 yıl
aradan sonra katıldığımız kupada
böyle bir başarı göstermek tüm ülke-
yi sevince boğdu.

2002Süreyya Ayhan 11
Ağustos 2002 günü

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda,
1.500 metrede, Dünya ve Olimpiyat

Şampiyonu Romanyalı atlet
Gabriela Szabo’nun önünde Avrupa
rekoru kırarak şampiyon oldu. 2002
ve 2003 yılları boyunca bu mesafenin
en iyi atleti olarak kabul edildi.
2002'de Avrupa’da yılın en başarılı
kadın atleti seçildi.

2009Arkasspor 2009 yılında ilk
kez Türkiye Kupası'nı

kazanan kulüp, aynı yıl büyük bir
başarıya imza atarak, Avrupa
Challenge Kupası’nda şampiyonluğa
ulaştı. Bu şampiyonluk Türk voley-
bol kulüplerinin erkeklerde kazandı-
ğı ilk Avrupa şampiyonluğu oldu.

2004Milli Boksör Sinan Şamil
Sam 20 Kasım 2004'te

Güney Almanya'nın Kempten ken-
tinde Rus boksör Denis Bakthov'a
karşı ringe çıktı. Bakhtov'u onuncu
raunt devam ederken nakavtla yene-
rek WBC klasmanında 'Dünya
Kıtalararası Ağırsıklet Boks
Şampiyonluğu' unvanının sahibi
oldu.

2010Fenerbahçe Acıbadem
Bayan Voleybol Takımı,

Katar'ın başkenti Doha'da düzenle-
nen Dünya Kulüplerarası Voleybol
Şampiyonası Finali'nde Brezilya
ekibi Sollys Osasco takımını 3-0
yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
Sarı lacivertli kızların bu başarısı
Türk voleybol tarihinin kilometre
taşlarından bir tanesi oldu.

Bir 19 Mayıs daha Türk gençliği tara-
fından heyecanla karşılaşıyor. 19
Mayıs’ı doğum günü olarak söyleyen
Atatürk’e gençlik, “Bizim de doğum
günümüz 19 Mayıs” cevabını veriyor!

HABER

Mayıs’ın hakkını
onlar veriyor

Mayıs’ın hakkını
onlar veriyor

Mayıs’ın hakkını
onlar veriyor

Mayıs’ın hakkını
onlar veriyor

Mayıs’ın hakkını
onlar veriyor

Mayıs’ın hakkını
onlar veriyor
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KOÇ: Yaşamınızda
kolay olmayan bir ay.
Özellikle ikili ilişkilerde
umduğunu bulamama-
nın verdiği ruh halini

atlatmak için yine aynı kişi ile çözüm
bulmak kolaylaşıyor. Yaşamınızda
dost kaybediyorsunuz. Bu hataya
düşmeyin.

BOĞA: Aşkta
hızlı bir ay. Özellikle
yurtdışı bağlantılı
işlerde gelir yüksek.
Aileniz ile ilgili karar-
sızlıklarınızda netleş-

meyi partnerinizle başarın. Bu ay
mahkemeniz var ise; sonucun sürp-
rizlerine kendinizi hazırlarsanız her
şey daha kolay olur.

İKİZLER: İşiniz
ile ilgili kafa karışık-
lığını işinizi geliştir-
me konusunda har-
cayacağınız enerji
sayesinde giderebilir-
siniz. Aşkta kabul

etmeniz gereken en önemli şey
aşka hazır olup olmadığınız ile
ilgili tutumunuzdur. Sizi seçmeyen
kişileri seçiminiz yapmayın.

YENGEÇ: Aşk
konusunda kısa süreli
birlikteliklere müsait
bir ay. Uzun süreli iliş-
kiler için evlilik teklif-
leri olumlu olabilir.

Maddi konularda yurtdışı kaynaklı
şirketlerle birlikte çalışmak size
çok şey kazandırır.

ASLAN: Aşk itiraf-
ları almaya müsait bir
ay. Altın biriktirmek
konusundaki iştahınız
bu ay kabaracak.
Özellikle ekonomik
olmak yerine alışverişe

kendinizi kaptırmak mümkün. Sakin
olun ve bol bol yürüyüş yapın.

BAŞAK: Kariyer yaşamınızda
önünüze birçok fırsatla-
rın çıkacağı bir ay. Aşk
ilişkilerinde bu kadar
kuralcı, ince eleyip sık
dokumak bu ay ilişkide
bir şeylerin sihrini boza-

bilir. Müzik terapileri, hayırsever
davranışlar size iyi gelecek.

TERAZİ: Aşktan yana umutlu
olmak istiyorsunuz. Ve
Mayıs ayı bazı bekar
Teraziler için sadece ken-
disinin tek taraflı duygu-
larının yeşereceği bir
süreçtir. Lütfen manevi-
yatınızı güçlendirici terapi, geziler vb
etkinlikleri yapın. Dikkatinizi dağıt-
mış olursunuz.

AKREP:
Bedeninizde iş stresin-
den kaynaklanan bir
takım rahatsızlıklar
sebebiyle endişelendi-
niz. Merak etmeyin

ciddi bir sağlık problemi yok.
Dinlenmeyi ertelerseniz cidden has-
talanma olasılığınız var. Ailenizle bol
bol vakit geçiriniz.

YAY: Özellikle
değişmek için çaba sarf
ettiğiniz bir ay. Birçok
Yay insanı depresyonu
deneyimliyor.
Mümkünse marjinal

gruplar ve besinlerden uzak kalın.
Spor bu ay bir çok Yay için kaçınıl-
maz terapi olacak. Aşkta yanılmaya
müsaitsiniz.

OĞLAK: Aşkınız
sizi şaşırttı. Şimdi de siz
ondan intikam almak
isteyebilirsiniz. Sakin
olun. Sadece affetmeyi
öğrenmeniz gerekiyor-

dur belki. Bu belki bir ilişki sınavıdır.
Aile ilişkilerinde deneyimler bazı
konularda sizi ileriye götürecek.

KOVA: Aşkta şan-
sınızı zorlamayın.
Özellikle belirsizlik ve
beklentiler sizi yorabi-
lir. Daha çok iş geliştir-

me konularına ve aile ilişkilerine
enerjinizi harcarsanız somut değerler
elde edeceksiniz.

BALIK: Bu ay bol
vakit geçirdiğiniz akra-
ba, dost vb ufkunuzu
genişletti. Yaşam planı-
nıza evlilik dahil bir
çok konuyu düşünme-

den eklediniz. Şimdi sıra uygulamaya
geldi. Aşktan daha çok sevgi enerjisi-
ni denetimleyebileceğiniz bir kişi ile
evlenmeyi kafanıza koydunuz.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

TİMSAH: İş yerinizde
stresiniz artıyor.
Rahatlamaya ve daha sağ-
lıklı düşünmeye ihtiyacınız
var. Bu ay aileniz ile geçi-

receğiniz sevgi dolu saatleri arttırırsanız
stresi kolay atlatırsınız. Yeni iş arayışla-
rı gündemde.

RÜZGAR: Aşkta karar-
sızlık halleri had safhada
olabilir. Sakin olun. Belki de
bu hayal kırıklığının sebebi
o değil, sizin istediğinizi ala-
mamanızdır. Fotoğrafçılık
kursları vizyonunuzu genişletir. Bu
kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

GECE: Hayatın birçok
açıdan anlamsız gelmeye
başladığı bugünlerde, arka-
daşlarınızla daha çok
eğlenceli vakit geçirmek,
deliksiz uyku isteminizi

abartmamak, ciddiye almak ve hasta
mıyım şeklinde yorumlamamak size iyi
gelecek.

TOHUM: Yeni bir baş-
langıç için uygun bir ay.
Sadece özgüveninizi gelişti-
recek kurs, seminer, terapi
vb katılın. Tanışacağınız
yeni insanlarla ortaklıklar
ani gelişebilir. Sinirlerinize dikkat edin.
Enerji sizi rahatlatıyor.

YILAN: Hediyeler alarak kendinizi
değerli hissettirileceğiniz
bir aydasınız. İş ve aşk
yaşamınızda rahatlama ve
kriz yönetiminde başarılı
bir duruş sergiliyorsunuz.
Oldukça iyimser ve iyi

niyetlisiniz.

ÖLÜM: Yurtdışı, şehirlerarası iş
bilgilendirme, para kazan-
cı, seyahatler vb gündeme
gelebilir. Oldukça kazançlı
bir sürece giriyorsunuz. Bu
ay kredi vb ödemeleriniz-
de oldukça rahatlıyorsu-

nuz. Aşkta şans yüksek.
GEYİK: Yeni para kaynaklarınız

sayesinde ailenizin ve sevdiklerinizin
mal, mülk vb alım satımla-
rında oldukça yardımcısınız.
Aşk hayatınız renkleniyor.
Stresi yönetmeyi, ilişkileri
düzenlemeyi son birkaç
aydan daha iyi yapıyorsu-
nuz.

TAVŞAN:
Kariyerlerinde daha
hevesli, heyecanlı, kendini-
zi daha değerli hissettiği-
niz bir dönemdesiniz.
Maddi konularda güçlen-
meniz, özgüveninizi arttırı-

yor. İş yerinden tanıştığınız yeni birinin
size karşı duyguları çoktan oluşmaya
başladı bile.

SU: Özellikle aşk konu-
su ve maneviyat gündemi-
nizde. Yalnızlıktan sıkılma-
ya başladınız. Kendinize
daha çok zaman ayırın. Bu
ay alışverişte abartıya kaçmaya meyilli-
siniz. İşinizde bazı planlarınız iptal olu-

yor. Endişelenmeyin daha
iyisi yolda.

KÖPEK: İş seyahatleri
veya kardeş şirketlerle
olan bilgi alışverişinde ön
plandasınız. Yeni bir kari-

yer teklifi gelebilir. Eski okul yılların-
dan eski bir sevgiliden görüşme isteği
gelirse değerlendirin. Evli köpekler bu
ay hafta sonu tatili iyi gele-
cek.

MAYMUN: Aşk üzüntü-
lerini sürekli hatırlayıp dur-
mak sizi yorar. Bunun yeri-
ne açık havada yürüyüşler,
bir kurs veya grup arkadaşlarınızla
etkinliklerde boy göstermek sizi rahat-
latır. Para kaynaklarınızı tekrar gözden

geçirin.
YOL: Yaşamdan bolca

keyif aldığınız, vicdani
sorumluluklarınızı yerine
getirirken gururlandığınız,
takdir topladığınız popüler

bir ay. Aşk ve para konularında şanslısı-
nız. Bulaşıcı hastalıklara karşı yersiz
alakanız gündemde.

KAMIŞ: Aşkta büyük
hayal kırıklığı kısa süreli
oldu. İşin aslı ortaya çıkınca
rahatladınız. Ve bu anıyı
unutmayacaksınız. İlk fırsat-
ta sevdiğiniz kişiye yansıta-
caksınız. İş arayışında olanlar özellikle
öz geçmiş yazımında profesyonelleşin.

JAGUAR: Yeni çalış-
malar, yeni iş ortamı, yeni
iş arkadaşları sizi heyecan-
landırıyor. Kredi vb öde-
meleriniz için kolaylıklarla
dolu bir ay. Toplu para
alacağınız bugünlerde

paranızı doğru kullanınız. Aşkta kafa
karışıklığı gündemde.

KARTAL: İş değişikliği ile ilgili
planlar her geçen gün zihninizi biraz

daha kurcalasa da iş deği-
şikliğini önermiyorum.
Daha çok işi geliştirme
planı yapınız. Sanata biraz
daha vakit ayırınız. Ve

kendinize zaman ayırarak rahatlayınız.
Aşktan çok kariyer ön planda.

BAYKUŞ: Bir süredir
misafir ağırlıyorsunuz. Bu
ziyaretler sizi olumlu etkili-
yor ve moral depoluyorsu-
nuz. Bekar baykuşlar için
evlilik çanları çalmaya başlı-
yor. Rahatlıkla eş adayları
aramaya başlayabilirsiniz. Eş seçimi için

şanslı bir ay.
TOPRAK:

Yaşamınızda fazla olan ne
varsa hepsini çıkarın. Her
ilerlemek istediğinizde
attığınız adımlarda sizi

sabote edici konuşmalar yapan arkada-
şınızı kendinizden uzaklaştırın. Bu ay
sizi motive eden arkadaşlarınızla bolca
vakit geçirin. Aşk rutin.

FIRTINA: Aşkta gel git-
ler artık duruluyor. Net bir
karar vermek artık daha
kolay. Anne olmak isteyen
fırtına kadınları için uygun
bir ay. Aile ile yapılacak ortak etkinlik
arttırılırsa duygusal gelişim için harika
olur. Fazla iddialı olmayınız.

IŞIK: Özellikle bir süre-
dir çok çok yorularak emek
harcadığınız birçok konuda
büyük gelişmeler var.
Maneviyatınızı güçlendirerek
enerjinizi arttıracağınız bir

aydasınız. Mal mülk edinmek için girişim-
lerde bulunulabilinir.

Maya Burcunuzun aylık yorumu:Alis’in Kehanetleri
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Tuna: Duygularını her zaman istediği
şekilde ifade edemeyebilir. Aşk ilişkile-
rinde maceracıdır. Sonuca ulaşmakta zor-
lanabilir. Ayakları yere sağlam basmak
ister. Dışarıdan görünüşüyle iç dünyası
neredeyse birdir. Tüm hayatı boyunca
niçin daha başarılı ve daha lider olması
gerektiğini anlayamayabilir. Ona göre
her şey en kolay yolla ona gelebilmelidir.
Bu sebeple az emek çok ödül beklerler.
Bu ismin yanına mutlaka yeni bir isim
gelmelidir.

Filiz: Oldukça sakin kalarak birçok giri-
şimde bulunmayı sever. Panik olma hali
onun ile ilgili değildir. Kırılgandır. Sanata
ve sanatçıya oldukça ilgilidir. Kriz ve

stres yönetimi konularında daha başarılı
olmak istiyorsa mutlaka bir sanat dalı ile
kendini icra ederek ifade etmeyi öğren-
melidir. Empati konusunda kendini geliş-
tirirse çok yol kat eder. Akademik kariyer
konusunda zorlanmaz.

Beste: Enerjiyi eşit ve dengeli almayı
sever. Üretimlerinde zorlanabilir.
Genelde iş onu yormaz. O işe başlarkenki
duygu durumu onu zorlar ve engeller.
Özellikle duygularını ifade etmekte her
zaman başarılı değildir. Yanlış anlaşılma-
ya müsaittir. Genelde karşı tarafı yarala-
mak yerine zehirli iğneyi kendine batırır.
Kolayca değişmek istemez. Özellikle öz
güvenini besleyen, toplumda statüsünü

arttırıcı, iş, eğitim, arkadaş grubundan
büyük zevk alır, samimidir.

Yeliz: Geçmişin acılarını unutması
kolay olmaz. Sürekli intikam almak da
istemez ve kolay rahatlayamaz. Acılarını
ısıtıp ısıtıp kendi önüne koyarak enerjisi-
ni boşa harcamayı başarır. Oldukça sert-
leşebilir. Kırılgan, bazen dinlemeyen,
sadece kendi doğrularını ortaya koyan ve
bu fikirlere katılanlarla arkadaşlık kura-
bilen bir enerjidir. Bu kişi öğrenme ve
aktarma konularında heyecanlı ve çok
aktiftir, başarılıdır. Kriz ve stres yönetimi
konularında daha başarılı olmak istiyorsa
mutlaka bir sanat dalı ile kendini icra
ederek ifade etmeyi öğrenmelidir.

S
evgili okurlarım… Bu sayıda
köşemi sadece zayıflamak
isteyenlere ayırdım. Yaz yaklaştı,

hepimizin içinde kilo verme arzusu
harekete geçti. Kimi az, kimi çok
ama hepimizin içinde zayıflama,
incelme, daha formda olma isteği
ışıldıyor. Tam da konunun en çok
önem arz ettiği, en popüler olduğu
aylardayız. Metabolizmanın da bize
en çok destek verdiği aylar bunlar.

Şimdi bir de insanoğlunun bu
arzusunu iyi bilen kötü niyetli kişiler
de bazı sektörlerde harekete geçti.
Aman ne olur DİKKAT diyorum.
Bu yıl siz siz olun herhangi bir ZA-
YIFLAMA HAPI, YAĞ BAĞLAYI-
CI, AYDA ON KİLO VERDİRİCİ
herhangi bir İLAÇ, DİYET, ALET,
YÖNTEM KULLANMAYIN. Boşu
boşuna sağlığınızdan olup seneye
çok daha fazla kilo ile boğuşmayın.

E şimdi diyeceksiniz ki ‘peki o
zaman ne yapalım?’ Konuya sezon-
luk bakmak zaten en büyük hata.
Hemen bir beslenme uzmanının
kapısını çalın ve daha doğru, sağlıklı
bir hayatta, emin ve doğru adımlar
atın. Konu, sezonluk eğlenceniz veya
işkenceniz olmasın. Kaybettiğiniz şey
gerçekten fazla yağlarınız olsun, ne
sağlığınız, ne de paranız.

EYLEMPLANIMIZ
1) Hemen doğru ve güvenilir bir

beslenme uzmanından yardım alı-
yoruz.

2) Tüm cbc biyokimya ve idrar
tahlillerimizi yaptırıyoruz.

3) Vücut bileşim analizimizi
değerlendirip, tüm kas, yağ,
su ve kemik ölçümümüzü
yapıp, doğru, sağlıklı bir
klip hedefi belirliyoruz.

3) Beslenme
alışkanlıklarımızı ve
tıbbi durumu-
muzu değer-
lendirip bize
doğru, sağlıklı
bir şeklide,
yavaş ama
emin adımlarla
kilo verdiren,

tamamen şahsımıza, ev ve sosyal
düzenimize uygun bir beslenme
programı alıyoruz.

Bunun dışında herkes için bazı
ortak adımlardan da, bu desteği ala-
mayacak kişilere de minik tüyolar
vermek isterim. Ki uygulayınca bu
küçük adımların bile neler yarattığına
inanamayacaksınız.

Tüyo 1
Bugünden itibaren aksam

19.00’dan sonra karbonhidrat
almayı bırakın, meyveleri de gün
içinde tüketin.

Tüyo 2
Günde 2- 2,5 litre su içmeye

başlayın ve bu suyun bir litresine bir
gün limon suyu, bir gün sirke, bir
gün karbonat ekleyerek için.

Tüyo 3
Ayrıştırma yapmaya başlayın.

Sebze yerken et tüket-
meyin, et

yerken ekmek tüketmeyin, süt ve
ürünlerini ana öğünlerden alıp ara
öğünlere çekin.

Tüyo 4
Öğün sayınızı dört yapın. Sabah

kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi arası
ve akşam yemeği. Bu öğünleri kesin-
likle atlamayın.

Tüyo 5
Bir süre tatlı, pasta, çikolata, kek,

kurabiye, abur cubur yemeyin. Onun
yerine badem ve cevizi kullanın.

Tüyo 6
Yemeklerinizi yavaş yemeye ve iyi

çiğnemeye başlayın. Masada yarım
saat zaman geçirin, yemekten yarım
saat sonra su için veya sıvı alın.

Tüyo 7
İlk yediğiniz yemeğinizin içinde

ekstra soslar olmayan, sadece biraz
zeytinyağı, bol sirke veya sevmeyen-
ler için limon olan salatanız olsun.

Tüyo 8
Hayatınıza hemen baharat

olarak acı biber, kekik ve
zerdeçalı bolca, bitki çayı olarak
da beyaz çay, zencefil, biberiye
ve mateyi dört fincan olacak
şekilde katın.

Tüyo 9
Süt ve ürünlerini ve

peyniri yarım yağlı
olarak kullanın, light
ürünlerden uzak
durun.

Tüyo 10
Haftada üç gün

1 saat yürüyüş.

KKAAHHVVAALLTTII::  1 dilim peynir, (sevdiğiniz
çeşit ama yarım yağlı olsun)

1 haşlanmış yumurta, bol karabiber ve
zerdeçallı,

4 ceviz içi, 
Domates ve yeşillikler ile
yanında bir fincan limonlu

beyaz çay.
ÖÖĞĞLLEE:: 3 köfte veya 200

gram balık veya 100 gram
somon, 

Yanında istediğiniz kadar bir
tatlı kaşığı zeytinyağlı salata
ile…

İİKKİİNNDDİİ::  2 porsiyon rende
meyve üzerine 200 gram yarım
yağlı yoğurt ile…

AAKKŞŞAAMM::  Doyana kadar
zeytinyağlı sebze yemeği,

Yanında bir kase cacık
ile… 

AARRAA:: 2 kaşık lor içine
baharatlar ve 8 kıyılmış
bademle karıştırın. Bu
karışıma limon suyu sıkıp
sos haline getirip salatalık-
ların üzerine sürüp
tüketin. 1-2 kilo verdi-
niz bile. Hem de
sağlığınızı kay-
betmeden, bunu
unutmayın
sevgili
okurlar.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Zayıflamak isteyenler için 10 tüyo

11  HHAAFFTTAADDAA  11  KKİİLLOO

GGAARRAANNTTİİLLİİ  DDİİYYEETT
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Türkiye’de İzmir nasıl bir
markaysa, İzmir’de Çeşme
ve Çeşme’de de Marrakech

öyle bir marka. 17 Mayıs’ta ekra-
nın ve yeşil sahaların renkli isim-
leriyle yeni sezonu karşılayacak
olan mekân, her yıl olduğu gibi
bu yıl da sezonun magazin günde-
mini yükleneceğe benziyor. Biz
de istikrar ve kalitenin sembolünü
birinci ağız olan Mehmet
Özener’den dinledik.

İşte hakkındaki bunca fiyat
asparagasına rağmen aslında oto-
parkı bile ücretsiz olan
Marrakech ve hakkında merak
edilenler;

� Marrakech geçtiğimiz yıl
adeta milli takım kampı gibiydi. Bu
yıl yine ünlü futbolcuları görecek
miyiz?

Muhtemelen fazlasını görece-
ğimizi düşünüyorum. Özellikle
Süper Lig’den birçok futbolcu
Çeşme’den ev almaya devam edi-
yor. Beach volley var burada bili-
yorsunuz ve onlar da bunu sevi-
yorlar.

“Event bir
mekân olmadık”

� Marrakech markasının
yaratılış sürecinde sizce en önemli
olan şey neydi?

Biraz klasik olacak ama disip-
linimiz olduğunu söyleyebilirim.
İnanılmaz bir takım ruhumuz var.
8 yıldır aynı ekiple çalışıyoruz.
Birbirimize o kadar alıştık ki…
Biliyorsunuz burada 3 bin kişi
varken bile yerde sigara izmariti
olmaz. Elimizden geldiğince say-
gılı davranırız. Bir kere çizgimizi
hiç bozmadık. “Event” bir mekân
hiç olmadık. Çizgimizden taviz
vermiyoruz. Buraya gelen insanla-
rın tüm gece meyvesi bitmez,
bunlara para yazılmaz. Hizmet en
üst noktadadır.

� İzmirli girişimcilerin bu tarz
yatırımları genelde çok uzun olmaz.
Burası nasıl oluyor da bir istikrar
sembolü oluyor?

Şimdi sen ille de Mehmet
Özener faktörü dememi istiyor-
san, evet ben iyi bir teknik direk-
tör olmaya çalışıyorum. Ben ve
ekibim Çeşme’de gece hayatında
çıtayı yükselttik. Herkes işini
daha iyi yapıp, daha güzel dekor-
larla müşteriyi karşılama yoluna
gitmeye başladı. 101 kişilik bir
ekip gerçekten çok çalışıyor ve
insanlara paralarının karşılığını
veriyoruz. İddia ediyorum
Türkiye’de plajından sıcak su
akan tek mekân biziz. Burada
insanların içecekleri bile her
zaman altında peçeteyle gider.
Dünyanın hiçbir yerinde
Marrakech gibi başka bir kulüp
yok. Ukalalık yapıyor diye bak-
masınlar ve New York, Dubai vs.
hepsi dâhil bana başka bir yer
söylesinler.

� Bu sene Marrakech’e gelen
müşteriler neler görecek?

Samimi olmak gerekirse bugü-
ne kadar ne gördülerse yine aynı-
larını görecekler. Sevenimiz ve
sevmeyeniniz elbette var ama
herkesin takdir ettiği bir şey var
ki burası temiz bir kulüp.
Gelenler yine Türkiye’nin ünlüle-
rini, renkli simalarını görecek-
ler. Dünyanın en büyük
CEO’ları buraya geliyorlar
ve “Böyle bir yer görmedik.”
diyorlar.

� Ramazan ayı ve
Cumhurbaşkanlığı seçimi sizi
etkileyecek mi?

Sanmıyorum. Ramazan
ayını ileri ya da geri alma
şansımız olmadı-
ğına göre günü
olabildiğince iyi geçirmek
zorundayız. Bir kere
Temmuz ayı yılın en
sıcak dönemi ve tatile
çıkılan en yoğun
süreç. İnsanlar
alkol almasa da
dışarı çıkmak
isteyecek.
İsteyen şef-
tali suyu

içer ama yine de çıkacaklardır.
Geçen yıl da Ramazan ayı sezo-
nun içindeydi. Ramazan bizi
yüzde 20 etkilediyse Gezi
yüzde 50 etkiledi.

“Marrakech yine
öncü oldu”

� Çeşme son yıllar-
da diğer turizm mer-
kezlerinden bir hayli
önde gözüküyor.
Bu durum
sizce daha
ne

kadar sürer?
Bence sürekli yükselir.

Bildiğim kadarıyla çok ünlü otel
zincirleri yakın tarihlerde
Çeşme’de de otel açıyorlar.
Çeşme-Bodrum rekabetine

baktığımızda da orada 10
aylık bir sezon var. Ancak

Çeşme’de “hight season”
yani Haziran, Temmuz

ve Ağustos var. Bu
dönemde bizim

çok daha önde
olduğumu-

zu söy-
leyebilirim. Bizim kulüplerimiz
çok daha iyi. Bunda Alaçatı’dan
ev alan futbolcu ve sanatçı gru-

bunun da payı büyük. Biz de
Marrakech olarak bu işte
öncü olduk.

� Marrakech bir kulüp
ismindense artık bir bölge
ismi gibi anılır oldu.

Biraz öyle oldu ama artı
da eksi de bize yazılıyor. Ses

konusunda çok dikkatliyiz
ama ses geliyorsa

Marrakech’ten
geliyordur.

Çeşme dolarsa Marrakech
ile doluyordur. Sezon

Marrakech ile açılıp kapanıyor
diye bir algı var. Burası biraz
daha lider gözükse de Aya
Yorgi’de çok güzel başka mekân-
lar da var ve bu güzelliği birlikte
yapıyoruz.

“Boyumu aşan kulüpler
beni yorar”

� Marrakech pahalı mı?
Ayda 1000 TL civarı alan

insanlara Marrakech pahalı gibi
gelebilir. Bu dünyanın her yerin-
de böyledir. Herkesin maddi
anlamda gidebileceği ve gideme-
yeceği kulüpler var. Benim için
de bu durum geçerli. Boyumu
aşan kulüpler beni yorar. Benim
senede 2 defa gidebildiğim bir
yere başkası haftada 1 kez gider.
Şu var ki Marrakech ile ilgili yan-
lış bir algı var. İnsanlar
Alsancak’ta harcadıkları paralarla
burada da eğlenebilir.

� Siyasilerle Marrakech’in
arası nasıl?

Çok çok iyiyiz. Hiçbir zaman
taraf olmadık. Elbette Atatürkçü
olmaktan gurur duyuyoruz.
Hükümetten de herhangi bir han-
dikap yaşamadık. Yine aynı şekil-
de yerel yönetimimize de çok şey
borçluyuz. Buraya gelen ve eğle-
nen farklı partilerden milletvekil-
leri var. Burada politika pek
konuşulmuyor. Biz nasıl
Galatasaraylı ve Fenerbahçeli fut-
bolcuyu birbirinden ayırmıyorsak
ve onlar da kendi içlerinde birlik-
te eğleniyorlarsa, farklı partiler-
den burada voleybol oynayan
siyasileri de çok gördük.

Kalabalık, renkli, şık ve popüler kav-
ramlarının hepsini bir arada barındı-
ran bir mekan; Marrakech! Buraya
herkes girebilir, tabii bir şartla…
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Özener’in belki de en çok
sıkıntı yaşadığı konu, kapı önün-
de yaşanan tartışmalar. 4 erkek-
ten oluşan grupların kapıda alın-
mayıp kırgınlık yaşadıklarını söy-

leyen Özener, müşterilerden
biraz daha anlayışlı olmalarını

istedi.
İşte ünlü kulübe giriş anahtarı;
1) Mutlaka kızlı erkekli olun.

Zira erkek erkeğe gi-re-mez-si-
niz. Muhtemelen içerdeyken

erkek erkeğe gelen gruplardan
siz de hoşlanmazsınız. Kızlı

erkekli gruplarda sayısal denge-
ye dikkat edin. ”6 erkek, 1 kız
grup olduk geldik” demeyin
2) Üstünüze başınıza birazcık

özen gösterin. Plajdan çıktığınız
mayonuzla içeri girmeyi bekle-

meyin. Çevrenizdeki şık insanlara
da yazık.

3) Girerken korkmayın. Nezih
bir kulüpte eğlenmenin tadını

çıkarın.

Marrakech’e
nasıl girilir?

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com
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