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CHP’nin yeni Genel Başkan Danışmanı’ndan adaylara mesaj var

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun kendisine bili-
şim danışmanı yaptığı Erdal Aksünger’e
göre Genel Başkan İzmir’deki sıkıntılar
ile tavan-taban arasındaki kopukluğun
farkında. “Bu nedenle düşündüğü bazı
şeyler var” diyen Aksünger, bu sözleriyle
İzmir için geniş çaplı bir değişimin sin-
yallerini verdi.

Şeref aranıyor
BUGÜNLERE nasıl gelmişsin unut-

mayacak, geçmişini anarken utanma-
yacaksın. AHMET YAZICIOĞLU 8’DE

KILIÇDAROĞLU FARKINDA
CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger,
mevcut milletvekilleri için halka gidile-
rek “puanlama” yapılması gerektiğini
belirtti. Aksünger, 2015 genel seçimle-
rinde milletvekilleri listelerinin parti
üyesi olan tabanın oylarıyla belirlenmesi
gerektiğini “iktidar” için şart koştu.
GAMZE KURT’UN RÖPORTAJI 7’DE

İZMİR’DEKİ stat krizi artık ken-
tin sorunu olmaktan çıktı, genel bir
ayıp haline geldi. Gençlik ve Spor
Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle
Türkiye’nin birçok noktasında
UEFA standartlarında stadyumla-
rın yapılması, İzmirli taraf-
tarların ve kulüplerin şu
soruyu sormasına neden
oldu: Onlara var da bize
yok mu?
EROL YARAŞ 3’TE

ÖN SEÇİM ŞART

ÇALIŞAN KALIR
OTURAN GİDER

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramız-
dan ayrılışının 76. yıl dönümünde de dün gibi
hatırlanmayı sürdürüyor.

ÇOK ÖZLÜYORUZ
TÜRK tarihinin seyrini değiştiren Büyük Atatürk,
yine bir vefat yıl dönümünde büyük bir özlemle
anılıyor. İzmirliler, şehirleri için, “Bütünüyle
Türk memleketidir” diyen Mustafa
Kemal’e olan vefa borcunu bir kez daha
onun vizyonuna sahip çıkarak gösteriyor.

İzmir Milletvekili Aksünger, 2015’te iktidar şansı için
halkın istediği adaylarla seçime gidilmesini istedi.

Ayıp değil
SKANDAL
Stat konusu artık ayıp değil, skandal boyuta ulaştı. Kendi şehrinde maç
oynayacak stat bulamayan takımlar, çareyi çevre illere taşınmakta buldu.

Bornova Belediyesi herkese el uzatıyor

YEREL seçimler sonrasında girdiği hızlı çalışma temposuy-
la beğeni toplayan Bornova Belediyesi, gerek Dost Kart ile
öğrencilere, gerekse de yeni parklarıyla çocuklara hitap
ederken iş arayanlar içinse istih-
dam fabrikası gibi çalışıyor. 9’DA

İZMİR Atlıspor Kulübü’nde
özel eğitim sınıflarında okuyan
özel eğitime muhtaç engelli
çocuklar için ‘Atım Kanadım’
isimli bir proje geliştiriliyor. 11’DE

Bornova Belediyesi, yeni dönem çalış-
malarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Apartman arası
ppllaajj  vvoolleeyybboolluu

BUYURUN size
beton kaldırım üze-
rine dökülmüş
kumdaki plaj voley-

bolu alanı. Yer:
Alsancak
Kahramanlar

E. İZGİ 5’TE

İİşşççii  BBuullmmaa  KKuurruummuu
ggiibbii  bbeelleeddiiyyee

Seçim ateşi 
ekonomiyi 

sardı
OLASI bir erken
seçim, ekonomi
kulislerinde de
hareketlenme
yarattı.
Piyasaların kilit
isimleriyse seçi-
min ekonomiye
yaratacağı etki
için görüş ayrılık-
ları yaşıyor. Ender
Yorgancılar erken
seçimi adil bul-
mazken, Hasan
Küçükkurt ise
seçimden etkile-
nilmeyeceğini
savundu. 6’DA

“Ben, bütün İzmir’i ve bütün
İzmirlileri severim” diyen Atatürk’ün

İzmir ile ilişkilerini 10 Kasım’a özel
olarak okuyacaksınız. 8’DE

EKONOMİYE
değdirdiği kadın
eli ve İzmir’e olan
sevgisiyle dikkat
çeken İzmir
Ticaret Borsası
Başkanı Işınsu
Kestelli, şehrin
geleceği için bir
hayli dikkat çekici
açıklamalarda
bulundu. Kestelli,
“Teşviklerde ışık
görünmüyor”
dedi. 5’TE

İzmir aşkı
başkan yaptı!

Kimseye
eyvallahım

yok
RÖPORTAJ 12’DE

Işıltılı
cildin
sırları

İzmir’in ruhu
ATATÜRK

BURÇİN ÇELİKEZER 10’DA

Güneş kilo
almayı

engelliyor
HABERİ 10’DA

ATLI SPOR’DA
engellilere kurs

HABERİ 4’TE

Otokent’te
ŞİPŞAK
İŞLEM

6’DA

2015 genel seçimi
erkene alınır mı?

EEnnddeerr  
YYoorrggaannccııllaarr

HHaassaann  
KKüüççüükkkkuurrtt

EErrddaall  
AAkkssüünnggeerr

AAddnnaann  
TTookkddeemmiirr

IIşşıınnssuu  
KKeesstteellllii

OOllgguunn  AAttiillaa
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2015
ayakkabı
trendleri

New York, Londra, Milano ve Paris
podyumlarında öne çıkan ayakka-
bı trendlerini inceleme zamanı

geldi. Biz kadınların en büyük tutkusu
ve kombinlerin en etkili parçası ayakka-
bılar, bu sezon karşımıza cut-out detay-
ları, süslemeler, baskılar, farklı topuk
modelleri, olağanüstü ayakkabı mater-

yalleri ile oldukça cesur ve belirgin
detaylar içeriyor. Geçen sezondan beri
aksesuarlarda görmeye başladığımız üç
boyutlu işlemeler, taş ve pul, metalik
renkler sezonun ayakkabı modellerine
taşınıyor. Feminen modellerin yanı sıra
maskülen ayakkabılar da bu sezonun hit
parçaları arasında.

Yaz boyunca ayağımızdan çıkarmadığımız
terlik ve sandaletlere artık veda etme zamanı
geldi. Peki 2015 sonbahar-kış sezonunda nasıl
ayakkabılar giyeceğiz? Cevabı bu yazıda...

Dizin üstünde etnik desenli, kov-
boy stil, bantlı çizmeler sezonun vaz-
geçilmez parçaları arasında yerini
alırken süet ve deri seçenekleriyle
günlük hayatımızda da kullanabile-
ceğimiz tasarımlar
karşımıza
çıkıyor.
Düz ve
lastik
tabanlı
olanlar ise
daha spor
ya da mas-
külen bir
görünüm sağ-
lamak iste-
yenler için
alternatif seçe-
nekler arasında
yerini alıyor.
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Diz üstü çizmeler

Sezonun en rahat
trendlerinden yüksek
ya da alçak fark
etmeksizin kalınlaşan
topuklar podyumlar-
da gözümüze çarpan
detaylar arasında.
Konforlu şıklık sağla-
yan kalın topuklu
ayakkabılar, kadife
topukların zarifliği ve
zımbalı detaylarla
süslenerek karşımıza
çıkıyor.

Kalın topuklu ayakkabılar

Flatforms
Sokak stili için olduk-

ça uygun olan Flatform
ayakkabılar rahatlıktan

ödün vermeyen ama aynı
zamanda topuklu ayak-

kabıların hoş görünü-
münden vazgeçmek iste-
meyenler için iyi bir ter-

cih olarak karşımıza çıkı-
yor. Bu yepyeni akımın
adı düz anlamına gelen

'flat' kelimesi ile platfor-
mun birleşmesinden olu-

şuyor.Sezonun önemli
eğilimlerinden

Flatformlar tırtıklı kau-
çuk tabanlar, renk geçiş-

leri, cut-out gibi detay-
lar eklenerek bu spor
görünümlü ayakkabı-

lara tasarımcıların
estetik dokunuşlarıy-
la farklı görünümler

sağlanmış.
Ayakkabı trendle-

rinin hit parçası
olarak hem şık
hem rahat olan
Flatform ayak-
kabılar renk ve
model seçenek-
leriyle sezonda

fazlaca karşı-
mıza çıkı-

yor.

Sezonda topuklar incel-
dikçe inceliyor. Şimdiye

kadar en değişik muhteşem
renk geçişleri ve çeşitli şekil-
lerde tasarlanmış bu topuk-

lar en ince formlarıyla karşı-
mıza çıkıyor. Uzun ve ince
topuklar sivri burunlarla

feminenliğin dozunu artırır-
ken topuklarda oynanan

oyunlar dikkat çekiyor. Çivi
topuklar, iskambil desenleri,
süet görünümler, renk kom-
binasyonları ile şık, yenilikçi

ve çekici tasarımlara şahit
olacağız.

İnce
topuklu

ayakkabılar

İnce
topuklu

ayakkabılar

İnce
topuklu

ayakkabılar

İnce
topuklu

ayakkabılar

İnce
topuklu

ayakkabılar

İnce
topuklu

ayakkabılar

Maskülen ayakkabılar
Yükselen trend maskülenlikle birlikte

erkek ayakkabılarına benzeyen düz ya da
bağcıklı modeller metal, püskül, işlemeli
detaylarla ve metalik renklerde sezonda kar-
şımıza çıkıyor. Uzun zamandır alışkın oldu-
ğumuz oxford tarzı ayakkabıların daha da
popüler olacağı görülüyor.

Düz ayakkabılar

Moda düşkünlerini sevindirecek şık sivri
burunlu babetler konforundan vazgeçmeyenle-
rin favorisi olarak sezonda yerini aldı. Topuğu
olmayan ya da yok denecek kadar kısa topuklu
ayakkabılar şık modelleriyle kombinlerimize
uyum sağlarken renk alternatifleri, 3 boyutlu
boncuk işlemeleriyle de içimizi ısıtıyor.
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Bugünkü gündemim yine
stat. Bu konu açıklığa
kavuşana, yani ilgili olarak

görünen ilgisizler harekete
geçene kadar yazmaya devam
edeceğim.

Başlıktaki gibi artık stat
konusu ayıp değil, skandal konu-
munda, yakında rezalet boyutuna
gelecek.

Geçenlerde Altınordu’nun
Manisa’da bir maçını televizyon-
dan izliyorum tribünlerde açılmış
bir pankart ekrana getiriliyor.

Altınordu’nun cefakar seyir-
cisinin tüm ekran başındakilerin
gözüne soktuğu pankartta şunlar
yazıyor.

“Neden mi buradayız?
Koskoca İzmir’de stat yok da
ondan. Bu ayıp bizim değil”

Altınordulu taraftarlara ait
olmayan ayıp bu şehirde kime

ait acaba?
Göztepe’nin yana yakıla bu

hafta stat aramasının, 500 kilo-
metre uzakta maç oynamasının
ayıbı kimin? Sorumlusu kim?

Aynı sıkıntıları yaşayan
Karşıyaka ve Altay’ın ayıbı kimin
üstünde?

Artık bu şehirde herkes neyin
ne olduğunu, kimin tribünlere
oynadığını kimin gerçek çözüm
için kafa yorduğunu çok iyi bili-
yor.

AKP zihniyeti İzmir’de birçok
kişinin karşı olmasına rağmen iki
stadı yapma konusunda diretiy-
or.

Aziz Kocaoğlu ve onun gibi
düşünenler de, İzmir’in geçici
değil, kalıcı bir stada kavuşturul-
masının kavgasını veriyor.

Gerçekleri yazmak gerekirse
ben Aziz Bey’in yerinde olsay-

dım bu stat topuna yani
konusuna hiç girmezdim.
Aslında bu iş Gençlik ve Spor
Bakanı’nın görevi. Nasıl TOKİ
ile iş birliği yaparak birçok ilim-
ize UEFA standartlarında stat
kazandırdıysa İzmir’in de
Türkiye’nin bir ili olduğunu hatır-
layıp aynı çabayı burası için de
göstermesi gerekirdi.

Şimdi İzmir’i bir çıkmaz sokak
içindeki iki butik statla çırak
çıkarmak isteyenlerin, İzmir’in
geleceğini düşünerek UEFA
standartlarında bir stadın kav-
gasını vermelerinin zamanı geldi
de çoktan geçiyor bile.

Bu iş de CHP’li vekillerden
çok AKP’li vekillere düşüyor.

‘Mevcut maçlar nerede
oynanacak?’ sorusuna cevabı ise
bugüne kadar bu konuyu politik
malzeme yapanlar versin.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

ARTIK AYIP DEĞİL SKANDAL!

Trabzon, Kayseri, Sivas ve
Adana’dan sonra stat ile ilgili
bir haber de Samsun’dan
geldi. www.milliyet.com.tr’de
yayınlanan haberi sizlerle
aynen paylaşıyorum: UEFA
EURO 2020 standartlarına
göre inşaatı devam eden 19
Mayıs Stadyumu'nda yerden
çim ısıtma, tribünden ısıtma,
alışveriş merkezi, localar,
restoranlar, amatör kulüplere
tahsis edilecek antrenman
sahaları ve ofisler bulunacak.
Stadyumda 11 bin metrekare
alışveriş merkezi, 54 loca,
restoranlar, amatör kulüplere
tahsis edilecek antrenman
sahaları ve ofisler bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile TOKİ tarafından yüklenici
firma Ali Acar İnşaat'a yap-
tırılan stadyumun yüzde 42'si
tamamlandı. 2015 yılının
Nisan ayında bitirilmesi plan-
lanıyor.

Samsun’dan bu haber anlayana

Kenan Yavuz’a teşekkürler
SOCAR Türkiye CEO’su Kenan

Yavuz geçen haftaki “Kenan
Yavuz’a yakışmadı” yazım-
dan sonra aradı.

Yazı için çok teşekkür
ederim diyerek konuş-
masına başlayan Yavuz
“Böyle bir anlam çıktığı
için çok üzüldüm. Ekrem
Bey ile karşılıklı tartış-
mamızda eli taşın altında
olanlar konuşsun manasında o
cümle ağzımdan çıktı. Asla böyle bir
düşüncem olamaz, haddime de değil.

Reaksiyonel bir cümleydi, kesinlikle
yatırım yapmayan sussun

anlamında kullanmadım”
dedi.

Özellikle bazı kesim-
lerin çok üzüldüğünü
düşünerek yaptığı kibar
ve nazik açıklamadan
dolayı ben de Sayın

Yavuz’a çok teşekkür ediyo-
rum.
Zaten Yavuz’u yakından

tanıyanlar o cümlenin ağzından yan-
lışlıkla çıktığına emindiler.



Türkiye’de her dönem gün-
demde olan sektörlerden
bir tanesi otomotiv. Yerli

otomobil tartışmalarının arasın-
da vatandaşın da adeta bir hobi
gibi ilgilendiği ve en az kendisi
kadar yan sanayisi de ekonomi
için önemli olan bu sektörde
ikinci el konusunu Ben HABER
okuyucuları için masaya yatırma-
ya karar verdik. Bunun için de
Otokent Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz Akın ile bir
araya geldik.

� Genel olarak otomotiv piya-
sasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biliyorsunuz yılın son çeyreği-
ne girdik. Kasım-Aralık döne-
minde bir hareketlilik bekliyoruz
açıkçası. Çünkü şirketler yeni
araçlar alıyorlar ve ikinci el araç-
lar bize geliyor. Bir de ÖTV’de
indirim bekleniyor. Bu nedenle
2. el araç alacakların da tercihle-
rini bu dönem kullanması gereki-
yor diye düşünüyorum.
Otokent’e geldiğimizdeyse burası
zaten piyasanın lokomotifi konu-
munda.

� Otokent’in İzmir’deki ağırlığı
nedir?

Bakın Türkiye’nin 81 iline
gidin. İstanbul da dahil olarak
gidip baktığınızda içinde vergi
dairesi, bankası, noteri, taşıtlar
vergi dairesi, trafik tescili olan
bir yer daha bulamazsınız.
Vatandaş buraya araç almaya
geldiği zaman oto ekspertiz de
dahil olmak üzere işlemlerini
yarım saat içinde halledip aracını
alarak çıkma şansına sahip. Biz
bunu ilklerin şehri olarak anıl-
mak isteyen İzmir’de şehrimize
yakışır şekilde bir ilk olarak
başardık. İzmir’e katma değer
sağlamaya çalıştık. Bakın çevre-

yolu bağlantısıyla bölgeye can
verdik. Buraya noter getirir-
ken sadece Otokent’i düşün-
medik bölgeyi düşündük. Bu
kadar devlet kurumunun oldu-
ğu bir yer artık bizim mülkiye-
timizde olmaktan çıktı. Devlet
sahiplendi bunu artık.

� Otokent esnafının yaşadığı
sıkıntılar var mıdır?

Elbette. Bugün sıfır araç
satan yerler artık ikinci el araçla-
rı da satmaya başladı. Bizse yal-
nızca ikinci el satıyoruz. Bizim
toptancımız yok ki istediğimiz
aracı getirelim koyalım. Biz
buraya 70-80 milyon dolar tuta-
rında yatırım yaptık. 2 bin 300
kadar esnafımız ve 40 tane per-
sonelimiz var. İstihdam sağlayıp
vergi veriyoruz. Buna rağmen
piyasadaki boşluktan dolayı ceza-
landırıldığımızı düşünüyoruz.
İnternetten satışların ve açık oto
pazarlarının yol açtığı büyük bir
vergi kaybı var. Bunların hepsi-
nin kayıt altına alınmasını talep
ediyoruz.

� İnternet satışları piyasayı
nasıl etkiliyor?

Eskiden bir vatandaşımız ara-
cını satacağı zaman bunun fiyatı-
nı galericiler belirlerdi. Şimdi
vatandaş internete girip aracına
yönelik emsal değerlere bakıyor
ve kendi aracını ona göre değer-
lendirip internete atıyor. İnternet
sadece araç piyasası için değil
tüm sektörlerde fiyatları yükselti-
yor. Mutlaka teknolojiden fayda-
lanmamız gerekiyor. Bir vatan-
daş yılda 2 tane araba değiştire-
bilir ama siz yılda 15 tane araç
değiştiriyor musunuz? Kesinlikle
bir düzene ihtiyaç var. Hükümet
tarafından getirilen sınırlama da
henüz yeterli değil. Nasıl ki

bugün sıfır araç satıcıları için
yetki belgesi gerekiyorsa ikinci el
araç satanlar için de bunun
geçerli olması lazım. Ülke gene-
linde bin 700 tane sıfır araç satı-
cısı varken 35 bin ikinci el araç
satıcısı var. Burada elma ile
armut birbirinden ayrılmalı.
Vatandaşı mağdur eden kişinin
yetki belgesi iptal edilsin.

� Ankara’da yansıması var mı
bu sorunların?

Elbette gerek bölge milletve-
killerimize gerekse de bürokrat-

larımıza sıkıntılarımızı iletiyoruz.
Onlar da ellerinden geleni yap-
maya çalışıyorlar. Kimin kapısını
çalarsak bize destek oluyorlar.
Aziz Kocaoğlu bizimle çok ilgi-
lendi, Binali Yıldırım yolumuzu
açtı. Kendilerine minnettarız.
Ayrıca Buca Belediye Başkanı
Levent Piriştina sağ olsun genç
ve girişimci bir kardeşimiz.
Babasının yolundan gidiyor.
Kapısını hep açık tutuyor. Ona
da teşekkür ediyorum. Şehir
merkezinden 5 bin aracı biz

buraya
kendimiz

için değil şehrin güzelleşme-
si için getirdik.

� Vatandaş gelirken
tereddüt yaşıyor mu?

Beş parmağın beşinin de
bir olmamasından dolayı biz
göreve gelir gelmez denetim
ve disiplin kurulunu kurduk.
Otokent’te verilen tüm hiz-
metin arkasındayız. Kimin
parası yandıysa gelsin alsın
bizden parasını.

Bu kadar da net konuşu-
yoruz. Biz tüketiciye inandı-
ğımız kadar esnafımıza da
inanmak zorundayız.
Vatandaş Otokent’e gelir-
ken korkmasın, gönül rahat-
lığıyla gelsin. Mutlaka çürük
elmalar çıkacak. Bir arkada-

şımızın hatası bütün kuruma mal
edilmemeli. Yetki belgesi talebi-
mizin en büyük nedeni de bu.

� 2014 yılında sıfır araç satış-
larının belirgin oranda düşmesi
ikinci ele nasıl yansıdı?

Artık vatandaşlarımız daha
bilinçli. Bakıyorsunuz devlet
vatandaşı sıfıra yöneltiyor.
Çünkü oradan ÖTV ve KDV
alacak. Bunu banka kredilerinde
bile görebilirsiniz. İkinci el araç-
lar için verilen kredi miktarı
yüzde 50’de kalırken sıfır araçlar
için yüzde 90’a kadar çıkıyor.
Vatandaşımız artık uyandı ve 1-2
yaşında kilometresi az araçları
tercih ediyor.

Halk sıfır araç aldığında bili-
yor ki satmak istediğinde değer
kaybı nedeniyle zarar
ediyor.

� Yapmak iste-
yip yapamadıkları-
nız oldu mu
Otokent’te?

Buraya
güneş
ener-
jisi

getirmek istedik. Bununla ilgili
bizzat brifingler aldım.
Türkiye’nin en az güneş gören ili
Sinop, Almanya’nın en fazla
güneş gören şehrinden daha
fazla güneşe sahip. Buna rağmen
enerjimizin önemli kısmını dışa-
rıdan alıyoruz. Bizim 18 bin m2
teraslarımız var.

Bu alanda 3 bin kw enerji
sağlayabiliriz. Bu bize yetip arta-
cak ve hatta fazlasını satabilirdik.
İzmir Kalkınma Ajansı’na gidip
destek istedik. Sağ olsunlar bize
ret verdiler. Biz bu bürokrasiyi
aşamadık. Buraya en büyük dar-
beyi İZKA vurdu. Ben bu kente
kim katkı koyarsa onu sırtımda
taşımaya hazırım.
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Otokent Başkanı Yılmaz
Akın, gerçekleştirdiğimiz soh-

betimizde vatandaşları araç
alımı konusunda çok önemli

bir konuda da uyarmayı ihmal
etmedi. Akın, vatandaşın pert

kayıtlı araçları anlaması için
TRAMER’e (Trafik Sigortaları

Bilgi Merkezi) yönlendirdi.
“Biliyorsunuz piyasada pert

kayıtlı araçlar çok fazla. Bunu
nereden anlarsınız? Trafik tes-

cilde göremezsiniz, noterde
göremezsiniz, taşıtlar vergi

dairesinde göremezsiniz.
Sadece ve sadece TRAMER’de

görebilirsiniz. Hangi aracı
almak istiyorsanız mutlaka o

aracın ruhsat fotokopisini
isteyin ve buradan bil-

gilerini kontrol edin.
Kilometre kayıtla-

rını da mutlaka ser-
vislerden öğrenmeyi

ihmal etmeyin.
Bunları
kontrol

ederseniz
başınıza

hiçbir şey
gelmez.”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

30 DAKİKADA
ANAHTAR
TESLİM:

OTOKENT

30 DAKİKADA
ANAHTAR
TESLİM:

OTOKENT

30 DAKİKADA
ANAHTAR
TESLİM:

OTOKENT

30 DAKİKADA
ANAHTAR
TESLİM:

OTOKENT

30 DAKİKADA
ANAHTAR
TESLİM:

OTOKENT

Otokent vatandaşlara sağladığı teknik imkanlar
ve sunduğu çeşitle İzmir’de adından söz ettirme-
ye devam ediyor. Dev kompleksin bugüne kadar

onay alamadığı tek projesiyse güneş enerjisi.

30 DAKİKADA
ANAHTAR
TESLİM:

OTOKENT
Pert kayıtlı
araçlar nasıl

anlaşılır?



İzmir’de ekonomik hayatın en önemli
noktalarından İzmir Ticaret
Borsası’nın 2009 yılından bu yana baş-

kanlığını yürüten ve görevi boyunca
gerek ekonomiye, gerek İzmir’e gerekse
de sosyal sorumluluk projeleriyle gün-
demdeki yerini koruyan Işınsu Kestelli
ile kapsamlı bir röportaj için bir araya
geldik. Kestelli sohbetimizde İzmir’e
olan sevgisini de anlattı, şehrin ve ekono-
minin gereksinimlerini de…

� 2014 yılını geride bırakmaya hazırla-
nırken yıl içindeki İzmir’deki ticari hareket-
lilik beklentilerin neresinde?

2014 yılı, genel olarak Türkiye için
beklenenin altında performans gösterdi-
ğimiz bir yıl oldu. Hükümetin sıkılaştırıcı
finansal politikaları, AB pazarındaki
büyüme sorununun devamı, Suriye mer-
kezli kaos ve Ukrayna’daki gerilim, büyü-
memizi potansiyelin altında tuttu. 2014
için yüzde 4 olarak öngörülen büyüme
hedefi yüzde 3.3’e revize edildi. İşsizlik
ve enflasyonda çift hane riski oluştu.
İzmir’in performansının da Türkiye eko-
nomisi gibi olduğunu söylemek yanlış
olmaz.

� İzmir Ticaret Borsası Yönetimi’nin
özellikle yerel yöneticilerden beklentileri
nelerdir?

Biz aynı geminin yolcularıyız.
Hepimizin amacı ortak: Daha iyi, daha
müreffeh, daha yaşanabilir bir İzmir...
Öncelikle sürekli iletişim halinde olmalı-
yız. Çünkü çözümü geciktiren en önemli
sorun iletişim eksikliği... İzmir’in, kentsel
duyarlılığını korumak kaydıyla biraz daha
girişimci dostu bir kent olması lazım.

“Teşviklerde ışık
görünmüyor”

� İzmir’de kentin önde gelen isimleri
teşvik konusunda benzer açıklamalar
yaparken Ankara’dan istenen desteğin yete-
rince alınamamasının nedenleri nelerdir?

İzmir, ekonomik açıdan gelişmiş bir
kent olduğu için mevcut teşviklerden
yeterince yararlanamıyor. Oysa, İzmir ile
Manisa iç içe geçmiş iki kent. Öyle ki
İzmir’in bazı ilçeleri, İzmir merkeze
Manisa’nın ilçelerinden daha uzak... Bu
nedenle iki il arasındaki teşvik farklılıkla-
rı İzmir’in aleyhine bir durum oluşturu-
yor. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat
Zeybekçi’nin katılımıyla gerçekleşen son
zirvede bu konu etraflıca tartışıldı. Kısa
vadede teşvik kanunun değişeceği yönün-
de bir ışık görünmüyor. Ama İzmir, sağ-
lık serbest bölgesi, liman bağlantılı bir
serbest bölge oluşturulması gibi özel
alanlarda teşvik edilirse, mevcut adalet-
sizlik bir nebze de olsa giderilebilir.

� 2023’e doğru hızla ilerlerken 500
milyar dolar tutarındaki ihracat hedefini ne
derece gerçekleştirilebilir buluyorsunuz?
Neler yapılmalı?

Şurası
çok açık: Ülke olarak bir sanayisizleş-

me sorunumuz var. Türkiye’de sanayinin
milli gelirdeki payı son 15 yılda cari ola-
rak yüzde 24’ten yüzde 15’e geriledi.
Bunda, başta hizmet ve taahhüt sektörü,
hızlı büyümenin etkisi de var. Elbette ki
sanayide büyümek zordur ancak 500 mil-
yar dolar gibi önemli bir hedefe ulaşmak
istiyorsak bunu yapabilmeliyiz.

Sanayinin milli gelirdeki payı Güney
Kore ve Çin’de yaklaşık yüzde 30’un üze-
rine çıkıyor. Almanya’da yüzde 22.
AB’de ortalama yüzde 15 ama 2020’de
yüzde 20’ye çıkarma hedefi var. Bizim de
ihracat sofistikasyonunu yükseltmemiz
lazım. Güney Kore’nin ileri teknoloji
ihracatı 100 milyar doları bulurken biz
daha 5 milyar dolara gelemedik. Bu da
ihracatımızın ancak yüzde 3’üne denk
düşüyor. Çözüm de belli aslında; AR-GE
ve inovasyona daha fazla yatırım yapma-
lı, sanayi ile üniversite işbirliğini sağla-
malıyız. Ancak bu yönde kararlı adımlar
atabilirsek 500 milyar dolar hedefine ula-
şabiliriz.

� Yaklaşan bir seçim takviminde başta
şahsınız olmak üzere İzmir Ticaret Borsası
Yönetimi’nin siyasilerle ilişkisi hangi doğ-
rultuda olacak?

Seçimin
yakın ya da uzak olması bizim çizgimizi
etkileyen bir durum değil. Biz her zaman
hem yerel yönetimlerle, hem merkezi
hükümetle, hem de muhalefet partileriy-
le iş birliğini savunuyoruz. Biz siyaset
üreten bir adres değiliz, biz İzmir için
çözüm üreten bir sivil toplum kuruluşu-
yuz. Bizi asla sorunun ya da kavganın
parçası olarak göremezsiniz. Biz barış ve
uzlaşmadan yanayız her zaman.

“Turizmdeki payımız
geriliyor!”

� Kruvaziyer turizmine ilişkin son gün-
lerde yaşanan liman-iskele tartışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Malum, mevcut projeye yargıdan
onay çıkmadı. Ayrıca ihale de sadece tek
firmanın katılması sebebiyle iptal edildi.
Konu acil. İzmir’in ülke turizminden
aldığı pay yıldan yıla geriliyor. Kente
gelen turist sayısı da adeta yerinde sayı-
yor. Sorunların bir an önce çözülmesi,
İzmir için en sağlıklı ve faydalı projenin
ortaya çıkması ve kentin ihtiyacının en
kısa sürede karşılanması en büyük dileği-
miz.

� Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde gerçek-
leştirilen 5. İzmir İktisat Kongresi’nden bu

yana
sizce ne gibi adımlar atıldı?
Kongrenin bir etkisi oldu mu?

İlk İzmir İktisat
Kongresi’nin, etkileri bugüne
kadar uzayan vizyoner bir buluş-
ma olduğunu biliyoruz.
Günümüzde yapılan kongreleri,
ülkenin gelecek perspektifine
ışık tutan, yapıldığı kentin ente-
lektüel birikimini artıran organi-
zasyonlar olarak değerlendir-
mek daha gerçekçi olur. Bu
anlamda 5. İzmir İktisat
Kongresi değerli bir marka pro-
jedir.

� Birçok siyasi ve ekonomik
çekişmenin ortasındaki İzmir’de
İTB Başkanlığı sonrasında hedefi-
niz nedir?

İzmir’i ve ülkemi çok seviyo-
rum. Bugün Borsa Başkanı olarak yöne-
timdeki arkadaşlarımla kurumumuzun
itibarı artsın, üyelerimizin işleri kolaylaş-
sın ve insanımızın refah seviyesi yük-
selsin diye çalışıyoruz. Ve bundan
büyük bir keyif alıyoruz.
Geçmişte siyaset tek-
lifleri geldi ama
düşünmedim. İleriye
dönük kariyer hedefi
koyup bunu takip eden
bir yapıda değilim.
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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-
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İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
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Nüfusun kalabalık noktası.
SSaağğıı,,  ssoolluu,,  aarrkkaassıı,,  öönnüü  yyüükk--
sseekk  bbiinnaallaarr..

ÜÜçç  yyaannıı  yyooll..
DDeenniizzllee  aallaakkaassıı  yyookk..
Derme çatma tribünler
Beton kaldırımın üzerine

dökülmüş kum.
TTeessiissiinn  aaddıı;;  ppllaajj  vvoolleeyybboolluu

ssaahhaassıı..

� � �

Hangi akla hizmet…
Hangi fikre kıyaksa…
SSeemmtt  ççooccuukkllaarrıınnıınn  tteekk  bbaasskkeett--

bbooll  ssaahhaassıınnıı  bboozzdduullaarr..
PPoottaallaarrıı  kkaallddıırrddııllaarr,,  kkeennaarrddaakkii

aağğaaççllaarrıı  ssöökkttüülleerr..
Esnafın şaşkın bakışları arasın-

da, memlekette hiç bilinmeyen

plaj voleybolu tesisi haline
getirdiler.

� � �

Sanki…
Kilometrelerce sahil uzun-

luğu olan İzmir’de plaj voley-
bolu oynayacak yer yokmuş
gibi…

AAllssaannccaakk--  KKaahhrraammaannllaarr  sseemmttii--
nniinn  oorrttaassıınnaa  yyeerrlleeşşttiirrddiilleerr..

KKaappaallıı  ssppoorr  ssaalloonnuunnuunn  yyaannıınnaa..
2010 yılında törenle hizmete

açılırken, o dönemin valisi M.
Cahit Kıraç da anlam verememiş-
ti.

Kürsüden konuşmasında;
““TTüürrkkiiyyee’’nniinn  üüçç  yyaannıı  ddeenniizzllee

ççeevvrriillii  iikkeenn,,  bbuurraassıı  ddeenniizz  kkııyyııssıı
oollmmaammaassıınnaa  rraağğmmeenn  ppllaajj  vvoolleeyybboo--

lluu  tteessiissiimmiizz  hhaayyıırrllıı  oollssuunn”” demiş…
İnceden gönderme yapmıştı.

� � �

Hani…
HHeerr  aayy  bbiirr  ttuurrnnuuvvaa  ddüüzzeennllee--

nniirr……
Gençlerimiz bu sporu bilir, tut-

kundur…
EEyyvvaallllaahh,,  kkaabbuullüümmüüzzddüürr..
Yılda bir bilemediniz iki kere

kullanılıyor.

Geri kalan zamanda atıl
kapasite.

� � �

İkişer kişilik, iki takımla
oynanan plaj voleybolunda
alışkanlığımız.

1990 yılların başında
kendini gösterdi.

Spor dalı bir adım öteye gide-
medi.

Diyecekler ki;
Namı, şanı olsun.
TTaammaamm,,  aammaa  nneeddeenn  ssaahhiillddee

ddeeğğiill??
İİnncciirraallttıı,,  BBoossttaannllıı  kkııyyııllaarrıınnıınn

ssuuyyuu  mmuu  ççııkkttıı??

� � �

Huyumuzdur…

Maliyet- fayda dengesine bak-
mayız.

Torbalar dolusu para har-
car/harcatır…

Sonra tesisi kaderine terk ede-
riz.

Böyle toplumsal hovardayız.

� � �

Dört yıldır boş duruyor.

Kim, nasıl görecek ve söyleye-
cek:

““YYaazzııkk  ddeeğğiill  mmii  bbuunnccaa  aallaannaa..
TToopp  ooyynnaammaayyaa  hhaassrreett  ççooccuukk--

llaarraa””

� � �

Varsa meraklısı bekleriz…
BBeettoonn  bbllookkllaarr  aarraassıınnddaa  ppllaajj

vvoolleeyybboolluunnaa!!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

BETON YIĞININDA
PLAJ VOLEYBOLU!

HABER
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girişimci
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İzmir 
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Röportajımızda İzmir’e olan sevgisi-
ni sık sık dile getiren İTB Yönetim
Kurulu Başkanı Kestelli, şehir için
çalışmalarının sona ermeyeceğini söyle-
di.

“İzmir’e,
Ege’ye olan
aşkım, inan-
cım o kadar
büyük ki
oğlumun adı
bile Ege...
Bu kent için
ne yaparsam
yapayım
“Tamam bu
kadarı yeter-
li” demem
mümkün
değil.
Kendimi her zaman bu sarı, sıcak
kente, bu kentin güzel insanlarına karşı
borçlu hissedeceğim. Bu da benim
açımdan daha çok çalışmak, daha çok
çözüm üretmek, daha çok kişinin haya-
tına dokunmak anlamına geliyor.
Bundan da hiç şikayetçi değilim.”BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Erkek egemenliğindeki ticari hayatta adeta bir sembol

olarak yer edinen Işınsu Kestelli, İzmir’e dair dikkat

çekici bir tespitte bulundu. Kestelli İzmir’in girişimci-

lere daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini söyledi.

“Kendimi her
zaman bu sarı
sıcak kente,
bu kentin
güzel insanla-
rına karşı
borçlu hisse-
deceğim.”

“Uyuşturucuyla 
mücadele edeceğiz”
“Uyuşturucuyla 
mücadele edeceğiz”
“Uyuşturucuyla 
mücadele edeceğiz”
“Uyuşturucuyla 
mücadele edeceğiz”
“Uyuşturucuyla 
mücadele edeceğiz”

� İzmir,Ticaret,Borsası,özellikle,son,yıllarda,sosyal,sorumluluk
projeleriyle,oldukça,dikkat,çekiyor.,Önümüzdeki,dönemde,bu,bağ-
lamda,neler,göreceğiz?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası döneminde Türkiye
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı/Koruncuk ile önemli bir
işbirliğine imza atmış; Urla’daki Barbaros Çocuk Köyü’nün yeni-
lenmesine katkı koymuştuk.  Ayrıca, Van Depremi’nde enkaz
altında kalarak hayatını kaybeden ve içimizi parçalayan fotoğra-
fıyla yaşanan büyük acının sembolü olan Yunus Geray’ın ablası

Sibel ile kardeşi Mehmet’in eğitimlerini üstlendik. Sibel takdir
belgesiyle ilköğretimi tamamlayıp Cumhuriyet Nevvar Salih
İşgören Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ne kayıt oldu bu yıl...
Mehmet de teşekkür belgesi aldı. Son olarak da İzmir Valiliği’nin
koordinasyonunda uyuşturucu ile mücadele kampanyasında aktif
olarak rol almak ve bu konuda gerçekleştirilen etkin mücadeleye
katkı koymak için kolları sıvadık. İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu’ndaki arkadaşlarım, insani hassasiyetleri çok yüksek, top-
lumsal meselelere çok duyarlı, pırlanta gibi iş insanları. 

“Uyuşturucuyla 
mücadele edeceğiz”

“Oğlumun 
adı bile 

EGE”

Işınsu
Kestelli

Burak
Cilasun
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2013 yılının sonlarından bu yana
seçim psikolojisine giren ve 2
seçim atlatan Türkiye, siyasi

yarış atmosferinden bir türlü uzak-
laşamıyor. 2015 tarihinde yapıla-
cak genel seçim ise ülke tarihi için
oldukça kritik bir öneme sahip. Bu
seçimden muzaffer çıkan parti ya
da partiler, 2019’a kadar seçimin
olmayacağı ülkede 4 yıl boyunca
politikaların belirlenmesinde rol
oynayacak. Peki ya seçim takvimi
öne alınırsa?

Partiler hazırlıklarını
hızlandırdı

AK Parti cephesinden bakıldığı
zaman birçok araştırmaya göre
halk partinin başındaki ismin
resmi olmasa da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan olduğunu
düşünüyor. 2002’den beri iktidarda
olan partinin bu seçime girerken
tek hedefiyse uzun zamandır gün-
demde olan Anayasa değişikliğini
yapabilecek çoğunluğa ulaşmak
olacak. Bu nedenle AK Parti yöne-
timi zaman zaman çözüm sürecine
ilişkin açıklamalarla daha önce
elde etmiş olduğu Kürt oylarını
muhafaza etmeye çalışırken,
“Sabrımız taşıyor” ifadeleriyle de

milliyetçi
oyları da elde
tutmak için
çaba gösteri-
yor.

Yerel
seçim ve
Cumhurbaşkanlığı seçiminden
beklediği sonuçları çıkaramayan
Cumhuriyet Halk Partisi ise bu
seçimlere kendi deyimleriyle 200
bin kişilik gönüllü ordusuyla gir-
meye hazırlanıyor. Her ne kadar
Emine Ülker Tarhan’ın istifası
partiyi sarsmışa benzese de, kur-
maylar seçim atmosferine girildi-
ğinde parti içindeki muhaliflerin
sandıkta bir sürpriz yaratmasını
beklemiyor.

MHP cephesinden bakıldığın-
daysa parti üst yönetimi için 2015
seçimleri büyük bir önem taşıyor.
Genel başkanlık koltuğunda seçi-
me girerken görevinin 18. yılını
yaşayacak olan Devlet Bahçeli için
bu seçim siyasete tamam ya da
devam niteliği taşıyabilir. Partililer
yerel seçimde Türkiye’nin oy
deposu olan İstanbul, Ankara ve
İzmir oylarının düşük olmasına
rağmen genel performanstan ötürü
bu seçim için bir hayli iddialı
mesajlar veriyor.

SEÇİM ATEŞİ
EKONOMİYİ DE SARDI

Elbette seçimlerin siyasi
geleceğe etkisi olduğu

kadar ekonomiye
de büyük etkisi

var. İlk olarak
yalnızca

seçim eko-
nomisine
bakıldığın-
da partiler
ve adaylar
seçime yine
trilyonlarca
harcama
yaparak
girecekler.
“Hamama
giren terler”
atasözünde
olduğu gibi
aday adayları

partililerin ve yöneticilerin tercih ettiği isim
olabilmek adına büyük harcamalara girecek-
ler. Gerek afişler ve bayraklar, gerekse de
seçim irtibat büroları, mitingler, organizas-
yonlar ve çeşitli toplantılar şehir ekonomile-
rinde belli ivmeler yaratacak. Siyasetin ve
ekonominin iç içe geçtiği, kamu ihalelerinin
piyasa için büyük önem taşıdığı Türkiye’de
özellikle inşaat sektörü ise seçimi büyük bir
merakla bekliyor.

Öte yandan olası bir erken seçim ihtimali
karşısında ekonominin dinamiklerini temsil
eden iş dünyası da birbirinden farklı açıkla-
malarda bulundu. Kimi isimler seçimleri eko-
nomik istikrarın önünde bir engel olarak
görürken kimi isimlerse ekonominin sandık-
tan etkilenmeyeceği görüşünü savundu.

“Erken seçim adilane olmayabilir”
Olası bir erken seçimi Ben HABER için

değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası
Başkanı Ender Yorgancılar, yaptığı açıklama-
sında Türkiye’nin bölgesel koşullarına dikkat
çekerken seçim takviminin erkene alınması-

nın da adil olmayacağı görüşünü savundu.
“Ülkemiz, tarihinin en zor süreçlerinden

birini yaşamaktadır. Bir yanında terör örgüt-
leri, bir yanında uluslararası politikadaki çık-
mazlar, diğer yanda Ortadoğu’nun bitmeyen
savaşı ve tabi ki küresel ekonomideki hare-
ketlenmeler. Yani Türkiye, gerek siyasi,
gerek ekonomik ve gerekse toplumsal anlam-
da çok ciddi bir dönem içerisinde yer almak-
tadır.

Böyle bir süreçte, seçim atmosferi ister
istemez alınacak kararları erteletebilir, atıla-
cak adımları durdurabilir. Bu açıdan düşün-
düğümüzde kuşkusuz proaktif davranmamız
gereken bir süreçte 2015’i beklemek
Türkiye’ye her üç alanda da çok şey kaybetti-
rebilir. Ancak, diğer yandan ilkesel açıdan
düşündüğümüzde belirlenmiş bir takvim var
ve muhalefet partilerinin hazırlığı açısından
da erken seçim çok da adilane olamayabilir
inancındayım. Hükümet ve Muhalefetin bu
konuda hemfikir olması karşısında kuşkusuz
seçimlerin öne alınması, atılacak adımları da
hızlandıracaktır.”

“Çok etkileneceğimizi sanmıyorum”
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği

Başkanı Hasan Küçükkurt seçim atmosferi-
nin ekonomiye pek tesir etmeyeceğini söyle-
di. Küçükkurt sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de arka arkaya 3. seçimi geçire-
ceğiz. Elbette sanayici istikrarı takip ederek
yatırımını yapar ancak seçim var diye de
deyim yerindeyse iş bırakmak olmaz. Türkiye
birçok noktada iyi işler başarıyor. Hal böyley-
ken konuyu bence kriz gibi görmek yersiz
olur. Yerel seçimler ve ardından gelen
Cumhurbaşkanlığı seçimi için de benzer bek-
lentiler olmasına rağmen sandığa gidişimiz
ekonomiyi çok fazla etkilemedi. Genel seçim-
de de herhangi bir sorun yaşayacağımızı san-
mıyorum.”

“Ekonomide seçimin etkisi yok”
Ben TV’de yayınlanan “Üç Gazeteci Bir

Konuk” programında konuşan Aliağa
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Atıl Akkan
da programda olası bir erken seçimin ekono-
miye etkisini yorumladı. Akkan, "Erken
seçim, geç seçim vs bunları Türkiye aştı.
Erken seçim üniversite sınavlarına denk geli-
yor diye olabilir. 1 ay önce olsa ne olur sonra
olsa ne olur? Erken seçimler Türkiye’nin
siyasi nabzını yükseltiyor ama ekonomiyi etki-
lemiyor. Mart’ta yerel seçim, Ağustos’ta
Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu da ne oldu?
Ekonomide değişen bir şey oldu mu? Dolar
yükseldi mi? Ekonomide seçimin bir etkisi
yok. Ne olursa olsun artık Türkiye’de kurum-
lar oturdu” dedi.

Genel seçimlerin erkene alınma ihtimali hem ku-
lisleri hem de iş dünyasını hareketlendirdi.
Siyasiler Meclis’te yer bulabilme telaşına girer-
ken iş dünyasıysa süreçten etkilenmek istemiyor.

2015’te yapılacak genel seçimlerin
galibi, 4 yıl boyunca politikaların
belirlenmesinde rol oynayacak. Peki
ya seçim takvimi öne alınırsa?

İş dünyası farklı mesajlar veriyor

Ender Yorgancılar Hasan Küçükkurt Atıl Akkan
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun bilişim danış-
manı olan CHP İzmir

Milletvekili Erdal Aksünger, genel
seçimler öncesi Ben HABER'e çar-
pıcı açıklamalarda bulundu.
Siyasetin çivi çakma yeri olmadığını
belirten Aksünger, “İlimizde eğer bir
notlama yapılacaksa halka sorulması
lazım. CHP’nin mutlaka tabanına
sorulması lazım. Asıl kriter, ‘ben
çalıştım sen çalıştın mı?’ sorusuna
verilen cevap olmalı” diye konuştu.

� Bilgi ve iletişim teknolojisi ile
ilgili konularda Kemal
Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı oldu-
nuz. Artık Sayın Kılıçdaroğlu’na daha
yakın çalışıyorsunuz değil mi?

Evet yakın çalışıyoruz. Benim
yapmak durumunda olduğum işler
var. Bilgi ekonomisi diye bir şey var
artık. Borsalar bunun üzerinden
yönetiliyor. Öyle şirketler doğuyor ki
Türkiye’nin bütün sanayisinden
büyük olabiliyor. Facebook, Twitter,
Google gibi… Örneğin Google’ın
275 milyar dolar değeri var, bizim
tüm sanayimizin değeri 130 milyar
dolar. En son Antalya kampında da
sosyal demokrat bir ekonomi politi-
kalar süreci nasıl olabilir, bunu tar-
tıştık. İktidar olursak hangi ekono-
mik modelleri benimseyeceğiz, bun-
ları konuştuk.

� Antalya kampında bu çerçevede
bir istişarede bulundunuz yani.

Evet benim konum buydu.
Mesela toplumun eğitim düzeyi artı-
yor aslında. Nicelik olarak artıyor
ama niteliğine bakmak lazım. Bir
toplumun eğitim düzeyi arttıkça
aydınlanmaya olan inancı da artıyor.
Ama bu eğitim ne yazık ki bilimsel
bir eğitim değil. Ortaöğretimde çok
ciddi bir gerileme var. Özellikle
4+4+4 eğitim sistemi ve imam
hatiplerin durumuyla daha farklı bir
boyuta geldi. Bu, imam hatiplere
karşı olduğumuz anlamına gelmiyor.
Türkiye’de imam ve hatibe ne kadar
ihtiyaç var? Önce bunu bir söylesin-

ler. Eğer bu ülkede bu kadar imam
ve hatibe ihtiyaç var, neden halen bu
kadar açık var? Biri çıksın anlatsın.
Türkiye Bilimler Akademisi’nin bile
kadrosu neredeyse tasfiye oldu.
Neden? Çünkü Erdoğan kendince
bana bağlı olmayan kurum olamaz
havasında. Üniversiteler de çıt demi-
yor öyle bir sıkıntı var. Ama bu
sıkıntıları da atlatacağız inanıyorum.

� Neden size böyle bir görevlendir-
me verildi sizce? CHP’de bu konuda
bir eksikli mi vardı?

Türkiye’de Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Genel Başkan
Yardımcılığı görevlendirmesi yapan
ilk parti CHP. Daha önce böyle bir
görevlendirme verilmemiş kimseye.
Genel Başkanımız da beni bu
depart-

manların yönetilmesi için görevlen-
dirdi.

� Sizden sonra bu alanda ne gibi
yenilikler öngörüyorsunuz? Sizinle bir-
likte neler değişecek?

Kısa vadede bir genel seçim
hazırlığımız var. Erken seçim de ola-
bilir. 26 Nisan tarihinden bahsedili-
yor. Bizim Aralık sonuna kadar her

şeyimizi hazır hale getirmemiz
gerekiyor. Ocak 15’te de

seçim startını verme-
miz gerekiyor. Daha

önce yaşanmış
tecrübelerden

ve sıkıntıları
gidermek
noktasında
yola çıkarak
bir çalışma
içerisine
giriyoruz.

Tüm web sitelerimizi yeniliyoruz.
Tüm örgütlerde, 81 ilimizde tek tip
web olacak. Yeni bir iç ağımız var.
Ağımızı dizayn edip iletişimi daha
hızlı hale getireceğiz. Sosyal medyay-
la ilgili Enis Berberoğlu ile bunların
koordinasyonunu sağlayacağız.
Ayrıca 200 bine varan bir gönüllü
sahada olacak. Ama öncelikli hedefi-
miz seçimleri sorunsuz bir şekilde
halledebilmek. Ondan sonra orta
vadede tamamen birbiriyle konuşan,
ortak akıl yaratabilen bir örgüt hede-
fi.

� Geçmiş dönemde bilişimle ilgili
yapılanlar başarılı mıydı?

Geçmiş dönemdeki arkadaşları-
mızın iyi niyetli çabaları vardı. Pratik
hayatta bazı sıkıntılar oldu ama
genel anlamda doğru şeyler yapıldı.
Teorikte hazırlanan her şeyi bazen
sahada pırıl pırıl uygulayamıyorsu-
nuz. Arkadaşlarımızın yaptıklarının
üzerine gördüğümüz bazı hataları
tamir etme yoluna gideceğiz.
Yapılanların yanlış olduğunu söyle-
mek, büyük bir ihanet olur.

� Ana hatlarıyla CHP’nin özellik-
le sosyal medyayı kullanmasıyla ilgili
olarak en çarpıcı projeniz nedir?

Her tarafa derinden girmek
gibi bir düşüncemiz yok. Şu anda
yeni bir çabanın içerisindeyiz.
Profesyonel ekipler elbette lazım
çünkü sosyal medyayı yönetmek tek-

nik bir iş değil. Entelektüel bir iş.
Mesela üniversite öğrencilerinden
faydalanacağız. Öğrencilerden çok
parlak fikirler çıkıyor.

� AK Parti’nin sosyal medya kul-
lanımını nasıl görüyorsunuz? Sizce
başarılılar mı?

AK Parti baktığınız zaman bir
lider, bir biat partisi. Çok daha eko-
nomik bir güçle bunu yapmaya çalı-
şıyor. Binlerce insanı profesyonel
olarak kiralayıp, herkesin üzerine
salıp anti propaganda yapıyorlar.
Bazı noktalarda baktığımız zaman
CHP daha başarılı. Bence Facebook
sayfasında kendi siteleri var o çok
başarısız. Erdoğan’ın üzerinden gidi-
yor bazı şeyler. Karakol gibi kullanı-
yorlar o mecrayı. Profesyonel polis-
leri koymuşlar oraya algı yönetimi
yapıyorlar. Çok da başarılı bulmuyo-
rum.

� Önümüzde bir genel seçim süre-
ci var. Sizin başdanışmanlık görevine
getirilmeniz yeniden adaylığınızla ilgili
size bir avantaj sağlayacak mı?

Ben bunu bu şekilde değerlendi-
remem. Milletvekillerinin perfor-
mansına bağlı olarak bunun belirlen-
mesi gerektiğine inanıyorum. Seçim
bölgemde yaptığım çalışmalar ve
totalinde yarattığı etki önemli olan.
Sosyal statüler burada belirleyici
olmaz. Öyle bir tevazu olursa sevini-
rim tabi. Ama siyaset çivi çakma yeri
değil bunun da bilincindeyim. Çok
çalıştım ama iyi yaşamadım bu 3,5
sene içerisinde. Sosyal bir hayatım
yok zaten. Bunlar da aslında yoruyor
insanı.

İlimizde eğer bir notlama yapıla-
caksa halka sorulması lazım.
CHP’nin mutlaka tabanına sorulması
lazım. Ben bu güne değin hep inan-
dığım şeyleri anlattım. Ondan ziyade
kendimi meclis çalışmalarına ve
alandaki birtakım sorunlara verdi-
ğim için kendimi teyit edebiliyorum.
Çalıştım diyebiliyorum. O yüzden
asıl kriter, “ben çalıştım sen çalıştın
mı?” sorusuna verilen cevap olmalı.

İlimizde eğer bir
notlama yapıla-
caksa halka ve
CHP’nin tabanına
sorulması lazım.
Ben bu güne
değin hep inandı-
ğım şeyleri anlat-
tım. Kendimi
meclis çalışmala-
rına ve alandaki
birtakım sorunla-
ra verdim.
Çalıştım diyebili-
yorum. O yüzden
asıl kriter, “ben
çalıştım sen çalış-
tın mı?” sorusu-
na verilen cevap
olmalı.
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GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.comÇALIŞAN KALIR
ÇALIŞMAYAN GİDER

� Yani yeniden aday gösterilmeyen
vekiller yeterince çalışmayan vekiller
mi olacak?

Doğalı budur. Tabiatı da bu
olması lazım. Toplum bunu görüyor-
dur, kimin ne olduğunu biliyordur.
CHP’nin kendi üyelerine sormak
lazım zaten.

� İzmir’de CHP’de bir kopukluk
var. Bu kopukluk nasıl giderilecek?

Bu aslında kopukluktan ziyade
siyasi tercihler üzerinden değerlendi-
rilebilir. Görüş ayrılıkları elbette
normal. Ama doğal olanı da bir
koordinasyon olması.
Koordinasyonlarla ilgili problemler
CHP MYK’ya da yansıdı zaten.
Hepimizin bir hatası var. O hatayı
gidermek lazım, ne olduğunu hepi-
miz biliyoruz. Elbette herkesin ken-
dine göre bir düşüncesi vardır. Ama
siz bir şey söylüyorsunuz diye öteki-
leştirilmeye çalışıyorsanız, koordi-
nasyondaki en büyük hata da burada
ortaya çıkıyor. Ama genel siyaset
şablonu üzerinden baktığımızda 1-2
kişi dışında siyasi duruş konusunda
çok fazla yol ayrılığımız yok.

“Herkes kafasına eseni
söyleyemez”

� Kim o isimler?
Onlar biliniyor zaten. Başka bir

siyasi tercih içerisindeler onlar. CHP
böyle ama. AKP’de böyle bir şey
olmaz çünkü kimse sesini çıkartmaz.
İl başkanı doğru bir adam mıdır?
Kimse söylemez. Geçmişte yaşanan
bazı sıkıntılar var ben de biliyorum
ama bu tartışılmıyor. Niye? Çünkü
onlarda zaten böyle baş kaldıracak,
farklı bir ses çıkartacak kimse yok.
Varsa söylesinler. Bir bakan geliyor
3 kişi karşılıyor, bir bakan geliyor
500 kişi karşılıyor. Biz sosyal demok-
rat bir partiyiz. Yani çok seslilik var
bizde. Ama bunu disipline etmek de
gerekiyor tabi. Herkes her kafasına
eseni de söyleyemez zaten.

� Kılıçdaroğlu İzmir’deki bu tablo-
nun farkında mı?

Evet farkında. Kendine göre bazı

düşündüğü şeyler var. Hayata geçire-
ceğini düşünüyorum bunları.

� CHP, kıyı kesimleri de düşüne-
rek genel seçim politikasını nasıl belir-
lemeli?

Batı’nın unutulduğu söyleniyor
ama bazıları da tam tersini düşünü-
yor. Bunların hangisinin doğru oldu-
ğunu kim söyleyebilir. CHP, eşit
yurttaşlık üzerinde, demokrasi, ada-
let, laiklik, Atatürkçülük ilkeleri üze-
rinde yürüyen bir partidir. Kendini
yenilemesi gerekir mi, tabii ki gere-
kir. Ama bunlardan herhangi birin-
den uzaklaşıldığının söylenmesi için
ortaya somut bir şey koyulması gere-
kir.

“Oy potansiyelimiz 40’larda”
� Yapılan son anketlerde CHP’nin

yükseliş trendine girmediği görülüyor.

Sizce bunun sebebi ne?
Kemikte kararsız kitlenin daha

yoğun olduğunu görüyoruz. AKP’nin
oyları geriye gidiyor. Ülke polis dev-
letine döndü. Vatandaşın can güven-
liği yok bence. Her şey çok mükem-
mel olursa bizim oy potansiyelimiz
40’larda, AKP’nin 50’lerde olabilir.
Normalde AKP’nin oyları 40’ların
altına düşebilir, biz ise 30’ları geçebi-
liriz. Böyle bir durumda Türkiye
biraz nefes alacak. Ama şu var eğer
bunu beceremezsek yapamazsak çok
büyük bir vebalin altında kalırız.
Hepimiz.

‘Kılıçdaroğlu her şeyin farkında’
Kılıçdaroğlu’nun İzmir’deki kopukluğun farkında
olduğunu belirten Aksünger, “Düşündüğü bazı şey-
ler var. Bunları hayata geçirecektir” diye konuştu.

‘Emine Hanım da
tepeden indi’
� Emine Ülker Tarhan’ın istifası-

nı nasıl yorumluyorsunuz?
Aslında çok anlamlandıramıyorum.

Tepeden gelenlerse sorun, kendileri de
tepeden indi. Onları da Genel Başkan getir-
di. Ayrışabilirler bazı konularda ama

CHP’nin şu anda
böyle kavga edecek
lüksü yok. 3-5 puana
ihtiyacımız var ki par-
lamentoda denge
kurulabilsin. Her
gelen yasa sadece
iktidarın parmak
çoğunluğuyla geçme-
sin diye böyle bir
dengeye ihtiyacı var.
Buna darbe vuracak
her şey ülkeye sıkıntı
yaratır. Bu partide
sonuçta kendileri
grup başkanvekilliği
yaptı. Ve onun grup

başkanvekilliğini isteyen de Kemal
Kılıçdaroğlu’ydu. Sonra seçime girildiğinde
Emine Hanım milletvekillerinden yeterli oy
alamadı, o yüzden de grup başkanvekili
olamadı. Madem demokratik bir şeylerden
bahsediyorsunuz o zaman buna saygı
duyacaksınız. Hiç kendilerinde bir şey ara-
mamak gibi bir hatanın içindeler. Yeni parti
kurulmasıyla ilgili bir şeyler söyleniyor ama
bir sürü başka parti var. İşçi Partisi var,
ÖDP, TKP var mesela. Kendini nerede
tanımlayabiliyorsan bir sürü parti var. Hepsi
duruyor. Bunların hiçbiri seni kabul etmi-
yorsa, yeni parti istiyorsan bence bunda bir
gariplik var. İstifa meselesi kişisel bir irade
meselesi.

Erdal
Aksünger

Emine Ülker
Tarhan

İlimizde eğer bir
notlama yapıla-
caksa halka ve
CHP’nin tabanına
sorulması lazım.
Ben bu güne
değin hep inandı-
ğım şeyleri anlat-
tım. Kendimi
meclis çalışmala-
rına ve alandaki
birtakım sorunla-
ra verdim.
Çalıştım diyebili-
yorum. O yüzden
asıl kriter, “ben
çalıştım sen çalış-
tın mı?” sorusu-
na verilen cevap
olmalı.



Geçtiğimiz yıl vefatının 75.
yıl dönümünde Anıtkabir’e
1 milyondan fazla ziyaret-

çinin koştuğu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk, bu yıl
da yurt genelinde büyük bir min-
netle anılıyor. Sosyal medyada
Atatürk’e yönelik paylaşımların
doruğa ulaşacağı şu günlerde
“Ulu Önder ve İzmir” başlığını
incelemek en doğrusu olacak. Bu
yazıda 4 buçuk milyon nüfuslu
bir şehrin karakterinin nasıl
Türkiye Cumhuriyeti gibi payidar
ve Anıtkabir gibi dimdik olduğu-
nu okuyacaksınız.

İlk ziyaret 1905 yılında
gerçekleşir

Mustafa Kemal Atatürk’ün
İzmir ile vefatına kadar olan
organik ve vefatından günümüze
kadar olan manevi ilişkisi 1905
yılında başlar. O yıllarda 24
yaşında genç bir subayken Şubat
ayında İstanbul’dan Beyrut’a git-
mek üzere yola çıktığında uğra-
yacağı bir şehirdir İzmir.

Şehrin kıyı kesiminin Rum ve
Levanten ağırlıklı olduğu dönem-
de gerçekleşen bu ilk görüşmeyi
Atatürk 1925 yılında İzmir’de
yaptığı bir konuşmada hemşerile-
riyle paylaşacak ve “Bu güzel
memlekette, menfâma giderken
birkaç saat geçirmiştim. O zaman
bu güzel rıhtımı baştan başa bize
hasmîâi can olan yabancı bir
ırkın mensuplarıyla memlû gör-
müştüm. O zaman hükmetmiştim
ki; İzmir hakiki, asil ve necip
Türk İzmirlilerden gitmişti." diye-
cektir.

Bu tarihten sonra 1907, 1911
ve 1913 yıllarında olmak üzere
milli mücadele öncesinde 3 kez
daha İzmir’e gelen Atatürk’ün
1913 tarihli gelişi ise yalnızca tek
kaynakta geçer. Dönemin İzmir
gazetelerinden Anadolu, Mustafa
Kemal’in tebdil-i kıyafetle
İzmir’e geldiğini yazar. Burada
tarihin cilvesi şudur ki bu geliş o
yılın 9 Eylül’ü olacaktır.

1. Dünya Savaşı sonrası
Yunan ordusu tarafından işgal
edilen ve 9 Eylül’de Türk süvari-
lerinin şimşek gibi girerek sonsu-
za dek geri aldığı İzmir’e 10
Eylül tarihinde gelen Atatürk’ün
kaderi bir şekilde bu şehirde
yazılır.

Latife Hanım ile
tanışma ve Zübeyde
Hanım’ın vefatı

İzmir’e gelişinin hemen
ardından 14 Eylül’den itibaren
Uşakizade Köşkü’nde kalmaya
başlayan Ulu Önder, burada
Latife Hanım ile tanışır.
Avrupa’da eğitim gören ve 4
yabancı dil bilen Latife Hanım
modern Türk kadınının ete kemi-
ğe bürünmüş halidir. Kalbi vatan
aşkıyla dolu olan muzaffer komu-
tanın gönlünde artık ona da yer
vardır ki aynı tarihte o da
İzmirlilerin kalbine girecek, ken-
disine hemşerilik teklifi edilecek-
tir.

Atatürk bu teklif karşısında

İzmirlilere şu satırları yazar;
"İzmir Belediye ve Yönetim

Meclisleri aracılığı ile bana İzmir
Hemşehriliği sanı verildiğini
öğrendim. Ülkemizin Akdeniz'e
karşı ışığı olan, düşman işgalin-
den kurtulması için bütün ülkeyi
seve seve yıllarca sıkıntılara
sürüklemiş bulunan İzmir'imizin
hemşehrileri arasında sayılmak
bana sonsuz bir sevinç ve övünç
olmuştur. İzmirli hemşehrilerime
sevgi ve bağlılıkla teşekkürlerimi
sunarım. İzmir'in acılarını gider-
mek için genel görevlerimizin
verdiği zorunluluktan başka özel
ve içten bir ilgi ile çalışmak,
benim için
bir ülkü
olacaktır."

16 gün
boyunca
Latife
Hanım tara-
fından ağır-
lanan
Atatürk,
rahatsızlığı
artan annesini
İzmir’e gönde-
rir. Bu tarihten
itibaren de
Atatürk’ün
İzmir’e gelişinin
bir nedeni de
Zübeyde Hanım
olur.

28 gün boyunca İzmir’de
kalan Zübeyde Hanım’ın vefat
etmesi ise çok uzun sürmez.
Atatürk’ün annesi 14 Ocak’ta
Karşıyaka’da son nefesini verir.
Gazi, annesinin cenazesi ardın-
dan mezarı başında yaptığı
konuşmasında, "Annem benim
yüzümden vefat etmiştir, Annem,
Karşıyaka'nın kalbinde yatmakta-
dır.” diyecek ve onu İzmirlilere
emanet edecektir.

“Kabul ettim!”
Annesini İzmirlilere emanet

eden Atatürk bu vefattan kısa bir
süre sonra ise önemli bir karara
imza atarak Latife Hanım ile
nikah masasına oturur.
Göztepe’de gerçekleşen bu nikah
Türkiye için de bir ilk olacaktır.
Latife Hanım’ın nikah masasına
oturması bir devrim niteliğinde-
dir. Düğünde Atatürk’ün şahit-
liklerini Mareşal Fevzi Çakmak
ve Kazım Karabekir yaparken,
Latife Hanım’ın şahitlikleriniyse
Mustafa Abdülhalik Renda ile
Salih Bozok yapacaktır.

İzmir Kadısı tarafından kıyı-
lan nikahta kadı tarafından
Atatürk’e sorulan nikah sorusu
şöyledir;

_ Gazi Mustafa Kemal
Hazretleri!... On dirhem gümüş
mihri muaccel ve aranızda
kararlaştırdığınız mihri müeccel
ile Uşakîzade Adviye
Hanımefendi ve Muammer
Beyefendi’nin kızları Lâtife
Hanımefendi ile evlenmeyi kabul
ediyor musunuz?...

Mustafa Kemal:
_ Kabul ettim!
Latife Hanım’ın meclise

kadar girdiği ve oldukça dikkat

çeken evliliğin süre-
siyse 2,5 yılda sona
erer. Bu ayrılıkta
Latife Hanım’ın
Mustafa Kemal’e
karşı olan tavırları,
kavgaları büyük
rol oynar. Çiftin 5
Ağustos 1925’te
ayrılmalarına rağ-

men Atatürk’ün
hayatı İzmir ile tarihe geçecek
şekilde bir kez daha kesişecektir!

Son isteği
İzmir’den olur

Vefatına kadar çeşitli
nedenlerle birçok kez
İzmir’e gelen Mustafa
Kemal Atatürk ve şehrin
kaderi son ciddi kesişmesini
1926 yılında yaşaya-
caktır. Mustafa
Kemal’in her
geçen gün
güçlenme-
sinden
rahatsız
olan
muhalif-
leri onu,
İzmir’de
öldürmek
isterler.
Ancak sui-
kast planının
son anda açığa
çıkarılmasıyla Ulu
Önder böylesi bir
girişimden kurtu-
lacaktır.

İzmir’deki
suikast girişimi
sonrası şehre
defalarca gelen
Atatürk’ün kent-
le son ilişkisiyse
bir hayli üzücüdür. İzmir’i
son kez 1934 yılında ziyaret
eden Mustafa Kemal’in hayatta-
ki son isteği de İzmir’den ola-
caktır. Ulu Önder, vefat etme-
den önce enginar yemeği yemek
ister. Dönem koşullarında
sadece İzmir’de yetişen engi-
narlar İstanbul’a, Dolmabahçe
Sarayı’na gönderilir; ancak
Türklüğün son büyük kahrama-
nı enginarı yiyemeden yaşama
veda eder…
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 76. yıl dönümünde anarken,
İzmirlilerin Atatürk’e olan hassasiyetini incelemekte fayda var. Zira İzmir ruhunu Atatürk’ten alır!

AHMET YAZICIOĞLU

ahmet.yazicioglu@outlook.com

ŞEREF ARANIYOR!

Bugünlere nasıl gelmişsin asla unut-
mayacak, geçmişini anarken de
kesinlikle utanmayacaksın.

Eğer doğru, dürüst ve edepliysen ve
yüzünde kızaracak hiçbir şey yap-
mamışsan, gelecekten asla endişe duy-
mayacaksın.

Dile kolay, gazetecilik denen şu çileli
meslekte 54 yılımı doldurmuşum.
Şükürler olsun...

1960 yılının 6 Kasım'ında Ege
Ekspres Gazetesi'nde başlamıştım acemi
muhabirliğe.

Bugün gibi hatırlıyorum yıllarca
adliyenin yollarını aşındırdığımı,
mahkeme salonlarında herkesin kolay
kolay tanık olamayacağı olaylar içinde
nasıl yoğrulduğumu.

Ege Ekspres Gazetesi o yıllarda
Taşçılariçi'ndeydi. Şimdi "Taşçılariçi de
neresi?" diye soracaksınız bana.

Kabaca Kemeraltı Camisi civarı.
Daha doğrusu Kemeraltı Camisi ile yık-
tırılan Balık Hali arası. Adliye de Vilayet
Konağı'nın bitişiğindeki yanan tarihi
yapı.

Allah rahmet eylesin Muammer
Övünç, gazetenin istihbarat şefi. Titiz,
sinirli, aksi mi aksi ama son derece
çalışkan ve pırlanta kalpli. Dünyalar iyisi
rahmetli Suat Eryalman ise gazetenin
redaktör sekreteri.

İkisi de çok düzgün birer gazeteci ve
bizler için
eşsiz birer
hoca…

Ege
Ekspres'in
koridordan
farksız
daracık istih-
barat
servisinde,
eski püskü
iki daktilo ile
üstü muşam-
ba kaplı dört
ahşap masa.
Ya hava-
landırma,
ısıtma,
soğutma?
Güldürmeyin
Allah aşkına.
Aydınlatma
bile hepsi
hepsi iki flo-
resan lamba.

Gazetenin
tek aracı
yok. Bırakın
otomobili, oturacak sandalyemiz de
sayılı. Anlayacağınız, birimiz daktiloda
yazarken, diğerimiz ayakta.

Gerçekten yokluk içindeyiz.
Maaşımızı (tabii ona maaş denirse) 3-5
taksitte alıyoruz. Diğer gazetelerde iki
kişinin yaptığı işi, biz tek kişi yükleniyo-
ruz. Muhabir takımı zaten topu topu 3-4
kişi. Onlar aynı zamanda da telefoncu.

Telefon santralciliği yaptıklarını san-
mayın. Santral falan yok gazetede. 2
telefon var sadece.

Telefoncunun ne işe yaradığını
merak ediyorsunuz değil mi? O zaman-
lar Türkiye Radyoları'nın günün belli
saatlerinde yazdırma servisleri vardı.
Gazetelere radyodan haber yazdırılırdı.
İşte bizler de sırayla bu haberleri daktilo-
da yazmaya çalışırdık.

İstanbul ve Ankara'dan da güncel
haberler telefonla yazdırılır, güncelliğini
yitirmeyecek haberler postayla gönde-
rilirdi.

Ahizeyi kulağımızla omzumuz arasın-
da zapt etmeye çalışırken boynumuz
tutulur, demir yığını ve gülle kadar ağır
koskoca daktilolarda yazma savaşı
verirken de parmaklarımız kopardı.

Gazetelerin tamamı artık bilgisa-
yarlarda hazırlanıyor. O zaman bunun
hayalini bile kuramazdık.

Artık ve yırtık bobinlerin gazete
kağıdına yazdığımız haberler, linotip ve
entertip denilen makinelerde kurşuna
dökülür, başlıklar harf harf elde dizilir,
kurşundan sayfalar elde hazırlanır,
üstüne yanmayan nemli bir karton
konarak presten geçirilirdi.

Orta yaşlılar o kartonu gayet iyi
hatırlayacaklar. Gazete satıcıları,
gazeteleri o karton içine koyarak bir
kayış vasıtasıyla omuzlarında taşırlardı.
İşte yanmayan o karton üstüne sıvı
kurşun dökülerek sayfanın yarım daire
şeklinde yekpare kalıbı alınırdı. O kalıp-
lar da baskı makinelerinin kazanlarına
bağlanırlardı.

Nereden nereye gelindi? Her şey bil-
gisayar şimdi. Fotoğraf filmi bile
kalmadı. İnternet var olduğu sürece bilgi-
den, fotoğraftan ve haberleşmeden yana
korkma! Gazeteciliğin kahrını bizler çek-
mişiz. Hiç bir şey yoktu, şimdi her şey
aramadığın kadar çok. Yalnız bir fark-
la… O zamanlar şeref vardı, şimdi yok!

ÖÖZZLLEEMMLLEE
AANNMMAAKK……

YYüücceelleerriinn  yyüücceessii  aazziizz
AAttaamm;;  şşuu  kkiirrllii  oorrttaammddaa

sseennii  hheerr  zzaammaannkkiinnddeenn  ççookk
aarrııyyoorr  vvee  ttaarriiffssiizz  öözzllüüyyoorruuzz!!
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��  Devlet yavaş yavaş iktisadi görüşleri de olan bir
organ haline gelmeli ve özel sektörler tarafından kuru-

lamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır.
��  Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulma-

sı sağlanmalıdır.
��  Hammaddesi yurt içinde yetişen veya

yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerek-
mektedir.

��  El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle
fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir.

��  Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir Devlet
Bankası kurulmalıdır.

��  Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin
toplu ve bütün olarak kurulması gerekir.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Türk ordusu ile birlikte
İzmir’e girerek Kurtuluş
Savaşı’nın başarıyla sona
ermesini sağlayan Gazi
Mustafa Kemal, bu zaferi
Nutuk’ta şu sözlerle
anlatacaktır;
“Her safhada düşünül-
müş, gösterilmiş, yöne-
tilmiş ve zaferle sonuç-
landırılmış olan bu hare-

kat, Türk ordusu-
nun, Türk subay-

larının ve komuta heyeti-
nin yüksek kudret ve
kahramanlığını tarihte
bir daha tesbit eden
muazzam bir eseridir. Bu
eser, Türk Milletinin hür-
riyet ve istiklâl fikrinin
ölümsüz anıtıdır. Bu
eseri vücuda getiren bir
milletin evladı, bir ordu-
nun başkomutanı oldu-
ğumdan, ilelebet mesut
ve bahtiyarım…

“Mesut ve bahtiyarım”

Ulu Önder’in İzmir ile olan ilişkileri yalnızca
şehri ziyaret etmenin yanında uluslararası röpor-

tajlarına da yansıma gösterir. 17 Temmuz 1921
günü United Telgraf gazetesinin muhabiri,
İzmir ile ilgili olarak Yunanlılarla herhangi
bir görüşme yapılıp yapılmayacağını sorar.

Mustafa Kemal’in cevabıysa nettir:
“İzmir bütünüyle Türk memleketidir.
Anadolu’nun ayrılmaz bir parçasıdır.

Yunanlılar İzmir’de hiçbir tarihi ve ırki
hakkı haiz değillerdir. Adalardan ticaret

maksadı ile gelmiş ve şehrin içinde bile azın-
lık derecesini geçmemiş olan Rumların varlığı

bahane edilerek, İngiltere’nin emperyalist
emellerini tatmin maksadıyla bin küsur yıldan
beri bir Türk memleketi olan verimli toprak-

larımız Yunan kuvvetleri tarafından haydutça
istilâ edilmiştir. Milletimiz bu haydutları er

geç vatanımızdan kovacaktır.”

“İzmir bütünüyle 
Türk memleketidir”

İktisat Kongresi’nin 
başlıca kararları
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Boğaziçi’nde çarpık yapılaşmayla
başlayan altyapı sorunlarında
sorumluluk topu adeta tutanın

elinde kalıyor. 7 Ağustos’ta meydana
gelen facianın ardından taziye mesajları
ve kameralar önünde gerçekleşen şov-
lar ne yazık ki aradan geçen 3 ay içinde
yerini sessizliğe bıraktı.

Vatandaş isyan etti
16 yaşındaki Ümit’i alan sular ve

altyapı eksikliğine yönelik olarak söyle-

nen sözler havada kalırken yağmurların
artmaya başlayacağı kış mevsimine
girerken vatandaşları yine tedirgin etti.
Ben HABER için yerinde incelediğimiz
yolda en ufak bir çalışmanın olmaması

dikkat çekti. Konuya ilişkin görüş bildi-
ren Boğaziçi ve Gültepe semt sakinleri
yetkililerin duyarsızlığına isyan eder-
ken, Konak Belediyesi’nden de verilen
sözlerin tutulmasını istedi. Bir vatan-
daş, “Buraya seçim zamanı gelip

demokrasi mesajı vermek
kolay ama ölümün olduğu
yerde demokrasi olmaz.”
derken, semt sakinlerinden
bir diğeriyse,” Sema Başkan
arada gelip çok güzel
mesajlar veriyor ama biz
mesaj değil iş istiyoruz, icra-
at istiyoruz.” diye konuştu.
Ümit Özkan’ın tam da
hayatını kaybettiği nokta-
dan her gün birkaç bin ara-
cın geçtiğini söyleyen semt
sakinleri, “Bir gencin hayatı
caddeye yapılacak mazgal-
lardan daha mı ucuz?” diye
sordu. Konuya ilişkin
“İlgileneceğim.” mesajı
veren Sema Pekdaş’ı göreve
davet eden vatandaşlar,
“Sele kapılıp ölmek istemi-
yoruz.” dedi.

Ağustos ayında hayatını kaybeden 16 yaşın-
daki Ümit Özkan’ın ardından ilçede verilen
sözler hala tutulmadı. Kış mevsimine girer-
ken Boğaziçi’nde bir mazgal bile yok!

Bornova
Belediyesi, İzmir
Esnaf ve
Sanatkarlar
Odaları Birliği,
Ege Üniversitesi,
Yaşar Üniversitesi
ve Şifa
Üniversitesi’nin
işbirliğiyle başlatı-
lan Dost Kart
projesi öğrencilerin yoğun
ilgisi ile karşılaştı. Son olarak
Ege Üniversitesi Karikatür ve
Mizah Topluluğu'na üye 100
öğrenci Dost Kart için başvu-
ru yaparken, toplam sayı 2
bin 500'ü buldu.

Büyükpark’taki Gençlik
Merkezi’ne başvuru yapan
üniversite öğrencileri ile bir

araya gelen Bornova
Belediye Başkanı Olgun
Atila, "Amacımız öğrenim
hayatınız boyunca sizlere des-
tek olmak. Dost Kart ile
Bornova esnafından indirimli
alışveriş etmenin yanı sıra
başta Gençlik Merkezimiz
olmak üzere Belediyemizin
pek çok imkanından da
yararlanabileceksiniz" dedi.

Güvenmek en ger-
çek duygulardan
biri olmalı. Yalın

ve samimi. Güvenmek,
mimari yapının harcı
gibidir. Bu mimari yapı-
nın harcına sevgi, alış-
kanlık, bağlılık ve bir
parça fedakarlık katıla-
rak ince ince örülür.
Başkalarına duyulacak
güven duygusunun
temelinde kendine
güven duymak yatar.
Güvenmek risk taşısa da
temizlik, saflık ve doğal-
lıktır.

Birilerine güven duy-
mak bir ihtiyaç, hayatın
zorluklarına karşı bir
emniyet sigortasıdır.
Güvenmek beklentiyi
arttırır ama artan bek-
lentiler de mutsuzluğu
tetikler! Bir yerlerde
çelişki var değil mi?
‘Sana güveniyorum'
demek, 'beni incitmez-
sin, her zaman yanımda
olursun' beklentisi doğu-
rur. Mutluluğun en
önemli kuralı ise, kimse-
den beklentimizin olma-
masıdır.

Tanıştığı insanlara
güvensiz ve mesafeli
yaklaşanlar yalnız kalı-
yor. Mesafeli duruş, seçi-
len kelimeler veya veri-
len tepkiler karşı taraf-
tan hemen algılanıyor.
'Bana güven duymazsan,
ben de sana duymam'
kuralı devreye giriyor ve
olası güven duygusu
daha ilk anlardan kendi-
ni yok ediyor. Bu
nedenle tanıştığım her-
kese aksi bir durum
olmadıkça güvenmeyi
tercih ederim hep.
Karşımdakine maksi-
mum kredi verdikçe,
kazanç her defasında
kayıptan daha fazla olu-
yor. Başta ne kadar yük-
sek kredi ile başlasan da,
güven aslında kazanılan

bir şey. Kaybetmesi de
bir o kadar kolay. Tek
bir yalan veya hareketle
harç ince bir cam gibi
parçalanıp mimari yapı
yerle bir oluyor.

Günümüzde herkesin
artık ortak düşüncesi
neredeyse ''bu devirde
kimseye güvenilmez''
cümlesi. Peki, sen kim-
seye güvenmezsen, baş-
kaları sana neden
güvensin? Daha da gari-
bi "bu devirde babana
bile güvenme" diyen
insanların da etrafında
tonla insan var. Her
şeyinle tüm insanlara
güven duy demek iste-
miyorum ama bir nebze
iyi niyet kalmalı insanda.
Tadında olan güven
güzeldir. Sana güvenil-
meyi de öğretir. Bu seni
iyi niyetli yapar, hata
yapmanı engeller.
Güvensizlik insanı gerek-
siz düşüncelere sürükler,
hırpalar, içini kemirir
durur. Bir kişiyle en yük-
sek mutlulukla ilişkiye
başlayıp, mutsuzluk
verecek seviyeye kadar
düşmenizin sebebi nedir
hiç düşündünüz mü?
Sevdiğiniz kişinin kötü
yanları, sizin korkuları-
nızla tetiklenir ve tanıdı-
ğınız o kişiden farklı dav-
ranışlar sergilemeye baş-
lar. İşte o anda hangi
duyguya sahipseniz o
tavırlarla karşılık verirsi-
niz. Ya onun davranışla-
rından etkilenmeden,
kendi içinizde saf sevgi
ve güven bağına tutuna-
rak ilişkinizi yüksek sevi-

yelere taşımak ya da
onun davranışlarının
etkisiyle, kendi korku ve
öfkenizle cevap vermek.
Siz onunkine karşılık
kendi kötü yanlarınızı
ortaya çıkardığınızda,
artık güven bitmiştir.
Artık tek yön iniştir.
Kötülüğe kötülükle karşı-
lık vermek işte bu yüz-
den her iki taraf için de
yenilgidir aslında. Oysa
tek yapmamız gereken,
korkmadan sevgiye,
güvenle cevap verebil-
mektir.

Bir iki kez hayal
kırıklıklarınızın olması
her türlü ilişkiye güven-
siz, hatta korkuyla yak-
laşmanız gerektiği anla-
mına gelmez. İlk yapma-
nız gereken sonsuz
güveninizden biraz kısıp,
karşınızdaki kişinin ne
kadar güven hak ettiğini
hesaplayarak davran-
mak. Tamamen birine
güvenip sırtınızı o kişiye
yaslayabilmek bir ilişkide
sahip olunabilecek en
güzel duygudur. İlişkide
güveni bu şekilde bir
kere tattıktan sonra, kur-
duğunuz her ilişkinin
olmazsa olmazı güven
duygusu olacaktır.

Şöyle bir ilişkilerime
baktığımda, güven stok-
larımı tüketmeden yaşa-
dığımı, insanlara güven-
meyi tercih ettiğimi
görebiliyorum.
Birçoğumuza göre saflık,
hatta aptallık bile olsa,
güvenmek her zaman
hoşuma gitmiştir. Ne
mutlu böyle aptallığa!

GÜVEN DOLU
APTALLIK

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

6 ayda 406 kişiye istihdam
Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğin çözümü konu-
sunda Bornova Belediyesi özel bir çalışma yürütüyor. İşe ihtiyacı olan-
larla işçi arayan kuruluşlar arasında köprü görevi üstlenen Bornova
Belediyesi 6 ayda 406 kişiyi çeşitli işletmelerde işe yerleştirdi.

Üniversite öğrencilerini ekonomik olarak destekle-
mek için başlatılan Dost Kart uygulamasıyla dikkat
çeken Bornova Belediyesi, iş arayanların da yardı-

mına koşuyor. Çalışmak için başvuran gençlerin
CV’lerini bir araya getiren Bornova Belediyesi’nden bir
ekip, büyük sanayi kuruluşları başta olmak üzere pek çok
özel firmayla irtibata geçti.

Bornova Belediyesi’ne CV’lerini bırakan gençleri işe
yerleştirmek için kurulan özel ekip, çeşitli özel sektör
kuruluşları ve irili ufaklı pek çok işletmeyle temasa geçip
eleman ihtiyacı olup olmadığını sordu. Bu süreçte mahal-
le muhtarlarının da katkısı alındı. Firmaların boş pozis-
yonları ilanlarla muhtarlık ofislerine asıldı. İhtiyaçlar
belirlendikten sonra belediye hizmet binasında düzenle-

nen toplantılarda iş arayan gençlerle
firmaların insan kaynakları yöneticileri
bir araya getirildi. İş arayan gençlerle
personel arayan firmaların buluşturul-
duğu toplantılar meyvesini verdi.
Yapılan bu çalışmayla, son 6 ayda 406
kişi işe yerleştirildi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, çalışmak, üretmek isteyen gençle-

rin bir iş sahibi olmalarına aracı olmaktan büyük bir mut-
luluk duyduklarını belirtti. “Bornova Bizim Evimiz” slo-
ganı ile yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Atila, “Biz
‘evimiz’ dediğimiz Bornova’da yaşanan her türlü sorunun
çözümü için kendimizi sorumlu görüyoruz. Bornova
Belediyesi’ne iş için her gün onlarca başvuru oluyor.
Ama her kurum gibi Bornova Belediyesi’nin de bir kapa-
sitesi var. Bu konuda her türlü imkanı değerlendirmeye
devam edeceğiz” diye konuştu.

Plaketli
teşekkür

Vatandaşların ihtiyaç ve talep-
lerine göre projeler üretip, çalış-
malar yapan Bornova Belediyesi,
Erzene Mahallesi'ndeki 116/5
numaralı çıkmaz sokağı, bölge
sakinlerinin rahatça kullanabile-
cekleri bir yürüyüş yoluna dönüş-
türdü. Tamamı top-
rak olan 420 metre-
lik yol, parke taşla
kaplandı. Ayrıca
yol boyu uzanan
Kırmızı Toprak
Deresi'nin kenarları
demir korkuluklar-
la daha estetik bir
görünüme kavuştu-
ruldu.

Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila ise benzeri çalışmaları
Bornova'nın pek çok mahallesinde
yaptıklarına dikkat çekerek,
"Vatandaşlarımızın isteklerini yeri-
ne getirmeyi bir görev olarak
görüyoruz. Biz bunun için burada-
yız" dedi.

2015 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi
Bornova Belediyesi’nin 2015 yılı büt-

çesi, meclis toplantısında 234 milyon 100
bin lira olarak oybirliğiyle kabul edildi.
Bornova Belediyesi Stratejik planında
belirlenen hedefler doğrultusunda hazır-
lanan bütçede, en
büyük payları yatı-
rımcı müdürlükler
aldı. Fen İşleri
Müdürlüğü’ne 52
milyon lira ayrılırken,
Temizlik İşleri
Müdürlüğü’ne 35
milyon lira, Parklar
ve Bahçeler
Müdürlüğü’ne 28
milyon lira, Sosyal
Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne 8 mil-
yon lira kaynak ayrıl-
dı. Gelir ve gider kalemlerinin denk ola-
rak gerçekçi tahminlerle hazırlanan
bütçe, AK Partili ve CHP’li meclis üyele-
rinin oy birliğiyle kabul edildi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila meclis toplantısında yaptığı konuş-
mada 2015 yılı bütçesini ortak aklı kulla-

narak titiz bir çalışmayla hazırladıklarını
söyledi. Stratejik plan doğrultusunda hal-
kın beklentilerine göre bütçeyi oluştur-
duklarını anlatan Atila, “Bütçe tekniği
gereği yüzde 70 ve üzeri gerçekleşmeler
başarılı sayılır. Biz, bütçemizin yüzde 90
ve üzerinde bir oranda gerçekleşeceğine

inanıyoruz. Hangi alanlarda tasarruf
yapacağımıza, hangi alanlardaki kaynak-
ları artıracağımıza titiz ve ayrıntılı bir
çalışmayla karar verdik. Yeni kurulan
müdürlüklerimizin kaynaklarını artırdık.
Bornovamızı kalkındıracak bir yatırım
bütçesi yaptık. Bütçemizin hazırlanmasın-
da emeği geçenlere ve oybirliği ile kabul
eden tüm meclis üyelerimize teşekkür
ediyorum” dedi.

Atila 2015 yılında; Altındağ Spor
Kompleksi, Doğanlar Stadyumu, Atatürk
Mahallesi Düğün Salonu ve Spor Salonu,
Büyük Çarşı 2. Etap Yenileme çalışması,
yeni hizmet binasının projelendirilmesi,
öğrenci yurdu, kentsel tasarım projeleri,
Pınarbaşı Sosyal Tesisleri’nin projelendi-
rilmesi, yol yapım, köprü ve istinat duvarı
yapımları gibi pek çok yatırımın hayata
geçirileceğini ve tamamlanacağını açıkla-
dı.

Bornova Belediye Meclisi, 234 milyon 100 bin liralık
2015 yılı bütçesini oy birliği ile kabul etti. Bütçeden en
büyük payları; fen işleri, parklar bahçeler ve temizlik
işleri gibi yatırımcı müdürlükleri aldı.

Bornova’ya 11 yeni park
Bornova Belediyesi,

ilçenin dört bir yanında-
ki parkları düzenliyor ve
ihtiyaç olan mahallelere
yenilerini yapıyor. Park
ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri bu detaylı çalış-
ma kapsamında 11 yeni
parkın yapımı ile 31 par-
kın yenilenmesi çalışma-
larına başladı. Yapımı
devam eden11 parkın
toplam alanı 13 bin 204

metrekare olacak.
Çalışmalar kapsamın-

da kum ya da toprak
olan parkların zeminleri
yenilenerek dökme kau-
çuk ile kaplanıyor. Yeni
oyuncak ve banklarla
donatılan park ve bahçe-
lerin bakımları yapılıyor.
İhtiyaç duyulan alanlara
istinat duvarı örülüyor,
taş ya da taraklı mozaik
döşeniyor.

Dost Kart'a yoğun ilgi

ÖLÜM YOLU AYNI
TAS AYNI HAMAM
ÖLÜM YOLU AYNI
TAS AYNI HAMAM
ÖLÜM YOLU AYNI
TAS AYNI HAMAM
ÖLÜM YOLU AYNI
TAS AYNI HAMAM
ÖLÜM YOLU AYNI
TAS AYNI HAMAM
ÖLÜM YOLU AYNI
TAS AYNI HAMAM

7 Ağustos’ta ne olmuştu?
7 Ağustos’ta İzmir genelinde etkili olan

ve şehirde yer yer Venedik’i andıran görün-
tülere yol açan yağmur 1 cana mal oldu.
Konak’ın eğimli olan Boğaziçi Semti’nde
yağmur nedeniyle yolda kalan bir araca
Ercan Sever, oğlu Berkay Sever ve 16 yaşın-
daki Ümit Özkan yardıma gitti.

Aracı kurtarma çalışmaları sırasında
Toros Semti’nden gelen sularla birlikte den-
gesini kaybeden Ümit Özkan, bir kamyone-
tin altına sıkışıp boğularak hayatını kaybet-
ti. Olay sonrasında Konak Belediye
Meclisi’nde konuşan Başkan Sema Pekdaş
“Yıllardan beridir süre gelen altyapısızlıkla
beraber böyle sonuçlar oluyor. Çok acı bir
olaydır. Büyükşehir belediyesinin işi benim
işimdir demeyerek sorumluluk üstlenmemiz
gerek.” demişti.

Bu advertorial bir çalışmadır
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Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştır-
maya göre, güneş ışığı kilo alımını ve Tip 2
Diyabetin ortaya çıkmasını yavaşlatabilir.

Edinburgh, Southampton ve
Avustralya'dan bilim insanları parlayan UV
ışınlarının aşırı beslenmiş farelerin daha az
yemesine sebep olduğunu ortaya çıkardı.

Aynı zamanda araştırma bünyesinde
güneş ışığı alan fareler Tip 2 diyabetin belirti-
lerinden olan anormal glikoz seviyeleri ve
insülin direnci gibi belirtileri daha az göster-
di.

UV ışınlarının bu etkisi, güneş ışığına
maruz kalan cildin ürettiği nitrik oksit mad-
desi ile ilgili.

Nitrik asit içeren bir krem farelerin cildi-
ne uygulandığında aynı sonuç yine alındı.

Güneş ışığının insanlar üzerinde benzer
bir etkiye sahip olup olma-

dığı ise daha ileri araştır-
malar yapıldığında

ortaya konabilecek.
Ancak araştırmacı-
lar bulgularının dik-
katle ele alınması
gerektiğini, çünkü
kürklü hayvanlar

olan farelerin, nor-
mal şart-

larda da
pek fazla
güneş

ışığı gör-
mediğini

söylüyor.

Güneş ışığı
kilo almayı

yavaşlatabilir

KOÇ: Eşiniz ve partneri-
niz bu hafta size güzel
haberler hazırlıyor. Bu
yüzden hazırlıklı olmalı-
sınız. Beden sağlığınız

için daha dikkatli olmak ve günlük
egzersizleri aksatmamak sizi rahatlata-
cak. Kas ve kemik sağlığınıza daha
özen göstermelisiniz.

BOĞA: Para, kariyer,
eğitim ve iletişim konu-
larında bir yıldız gibi
parlıyorsunuz. Para
akışı sizi heyecanlandı-
rıyor ve gelecek planları
yapmaya başlayabilirsi-

niz. Flört etmek ve aşk ilişkileri konu-
sunda dikkatli olmalısınız. Önyargı-
ların gelişmesini engellemelisiniz.
İKİZLER: İlişkiler ve partnerler konu-
sunda netleşmenin vakti geldi. Birçok

ikizler insanı bu ay aşkı,
işi ve dostlukları konu-
sunda en son sözü söy-
leyecekler. Para harca-
malarına dikkat ediniz.
Seyahatlerde karşılaşa-

cağınız sürprizler sizi hiç düşünmediği-
niz ilişkilere sürükleyebilir.
YENGEÇ: Bu ay para kazanma konu-
sunda en şanslı sizsiniz. Şansınızı çok

iyi değerlendirmek sizin
elinizde yani birikim yap-
mayı başarırsanız harika
olur. Aşk hayatınızda bir-
den fazla kişiye ilgi duyma
ve netleşememe bu ay
gündeminizde ve bunu bir

problem olarak algılamayınız.
ASLAN: Davetlerde ve toplantılarda
karşılaşacağınız yeni insanlar sizi proje-

lerine dahil etmek iste-
yecekler, somut değerler
elde edebilirsiniz. Aile
içinde toparlayıcı rolü-
nüz belirginleşiyor.
Uykunuza ve beslenme-
nize çok dikkat etmelisi-

niz. Kredi kartı ve ödemelerde evrak-
larınızı saklayınız
BAŞAK: Mide ve bağırsak problemleri
hızla çözülüyor. Bazı ilişkilerinizin ken-

diliğinden bittiğini fark
ediyorsunuz. İletişim ve
medya konularında mesle-
ki becerilerinizi sunmak
için oldukça uygun bir ay.
Eğitim ve öğretim süreçle-

rinde yarım kalmış projeler tamamla-
nabilir.

TERAZİ: Bazı ilişkilerinizde empatik
olmak ve daha mantıklı
düşünmek ilişkilerinizi
dengede tutmanızı sağlar.
Sınırlarınızı yeniden belir-
lediğiniz bir ayın içindesi-
niz. Aşk ve partnerler
konusunda sizin daha çok çaba sarf
etmenizin beklendiği durumlarda,
sakin ve beklentisiz kalmayı seçiniz.

AKREP: Aile, dost ve iş
arkadaşlarınız size karşı
olumlu tutum sergile-
mektedirler. Hediyeler
ve sürprizler bu ay sizin
için oldukça sevindirici
olacak. İlişkinizdeki yer-

siz kıskançlıklar zarar verebilir. Para
kazanma ve ek gelir elde etme kaynak-
larını bulma konusunda uygun bir ay.
YAY: Arkadaşlarınız aracılığıyla tanış-

tırılacağınız bir kişi ile
kısa süreli flört söz
konusu olabilir. Bu
sebeple duygularınızdan
emin olmalısınız.
Özellikle flört biterken

tepki çekebilir ve haksız yere eleştirile-
bilirsiniz. Para kazanmak ve harcamak
için uygun bir ay.
OĞLAK: Kas ve kemik hastalıkları bu

ay gündeminizde olabi-
lir. İmaj değiştirme
güzellik ve estetik algısı
oldukça yüksek görünü-
yor. Alım satım için ace-
leci davranmamanız

gereken bir ay. Aile bireylerinden sağ-
lık problemi yaşayan kişinin sizin onun
sorumluluklarını yerine getirmenize
ihtiyacı var.

KOVA: Bu ay anlaşılma-
yı çok istiyorsunuz. Yeni
arkadaşlıklar konusunda
çok şanslısınız.
Evlenmek ve nişan için
uygun bir ay olmayabilir.

Gündeminiz para kazanmaktan ziyade
parayı arttırabileceğiniz kaynakları
çoğaltmak olmalıdır.

BALIK: Aile ilişkileriniz
sizin enerjiniz ile daha
iyi oluyor. Özellikle bazı
balıklar partnerleri tara-
fından yeterince sevil-
mediklerini düşünerek
aşk ilişkilerini bitirme

kararı alabilirler. Ek gelir elde etmek
ve para kaynakları üretmek için şanslı
olduğunuz bir ayın içindesiniz.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

TİMSAH: Timsahlar bu ay
neyi istediklerine çok iyi
odaklanmak zorundalar
çünkü iş değişiklikleri gün-
demde olabilir. Yeni ortak-
lıklar ve mekan değişikliği

konusunda çok dikkatli olmaları gereke-
bilir. Aşkta empatiyi seçmelisiniz.
RÜZGAR: Yatırımlar, mal
mülk alım satımı, borç para
verme konularında dikkatli
olmalısınız. Özellikle bol para
verme konusunda ketum dav-
ranırsanız daha mantıklı olur.
Para harcamalarına dikkat edin.
Psikolojik rahatsızlıklar için mutlaka

uzman desteği alın, yeni
projelere hazır olun.
GECE: Aşk hayatındaki
istikrarsızlık ve inişli çıkışlı
ruh hali bu ay sizi sıkmak
için değil ilişkilerle ilgili bir
mesaj vermek için var. Belki

de bir ilişkiden ne beklediğinize karar
vermelisiniz. Mekanda deği-
şiklikler, alım satım konusun-
da şanslı bir aydasınız. Bu ay
elektronik eşyalara karşı has-
sasiyetiniz yüksek.
TOHUM: Aile içi ilişkilerde
karşı tarafa daha fazla söz
hakkı verin. Önyargılarınızın geçtiğini
göreceksiniz. Aileniz için ortak etkinlikler
oluşturmak size iyi gelecek. Ayak ve

bacak bölgesi şişlik, ağrı ve
zedelenmelere karşı koruyu-
cu davranın. İş hayatınızda
oldukça olumlu ve maddi
gelirin artacağı bir dönem-
desiniz.

YILAN: Anlaşılmak ve sevilmek ihtiyacı-
nızın oldukça yoğun olduğu bir aydasınız.
Problemlerinizin çözümlerini iç sesinizle
düşünmek yerine muhataplarınızla görü-
nüz. Aşk hayatınızda partnerinizi mutlu
edecek etkinlikler ilişkinizi besleyecektir.
Ne istediğinizi tam olarak bildiğiniz süre-
ce güçlüsünüz.
ÖLÜM: Özellikle evliliği bitmek üzere

olan ölüm insanları çok dikkatli olmak
zorundasınız. Mal mülk
paylaşımı konularında fazla
talepkar veya fazla cüretkar
davranabilirsiniz. Bu ay
aşkta ve sosyal yaşamda
dengeyi bulma çabanız

yoğun olmak zorunda bu
sayede huzurlu kalabilirsiniz.
GEYİK: Vizyon belirleme,
proje oluşturma, seyahatler
konusunda oldukça şanslısı-
nız aldığınız bazı kararların
önemini yitirişi sizin için yeni
bakış açısı getirecek. Sağlığınız oldukça
iyi. Aşkta daha içe kapanık davranışınız
sizi mutsuz edebilir. Çocuğu olan geyik

insanları okul süreci ile ilgili
daha duyarlı olmalılar.
TAVŞAN: Sevdiklerinizi ve
onlarla bir şeyler paylaşma-
yı özlediğiniz bir aydasınız.
İş ve yaşam temponuzun
artışı ruh sağlığınızı olumlu

etkilemiyor. Uyku saatinizi bir saat arttı-
rarak ve eğlenebileceğiniz
sevdiklerinizle ortak etkinlik
yaparak fazlasıyla dinlenebi-
lirsiniz. Bu ay doğa yürüyüşle-
ri ve seyahatler size iyi gele-
cektir. Aşk enerjiniz oldukça
dingin.
SU: Uyku problemleri, yeterince dinlene-
meme ve sağlığınız üzerinde etkileri bu ay
gündemde olacaktır. Eğitim, öğretim
konularında girişimlerde bulunmak için

doğru bir ay. Özellikle aşk
ilişkileri yeni biten su insan-
ları bir süre dinlenmelidir-
ler. Yen bir ilişki için uygun
bir ay değildir. Hayatınızda
yeni insanlar ve yeni ilişkile-
re hazır olun bitecek olan

ilişkilerinize kayıp gözüyle bakmayın.
KÖPEK: Bazı Köpek insanları partneri-
nin sadakatini sorgulamak konusunda
paranoyak davranışlar sergileyebilir.
Bunun yerine bir uzmandan destek ala-

rak partneri ile yüzleşebilir. Başkalarına
yardım etmek konularında aktif olmayı
seçmelisiniz. Yeni bir hobi edinmek ve
seminer, kurslar için uygun
bir aydasınız.
MAYMUN: Aşk konusunda
şansınız hala çok yüksek. Mal
mülk alımları ve satımları ile
ilgili karamsarlığınızı veya
kararsızlıklarınızı deneyimli
bir kişi ile aşabilirsiniz. Evlenmek üzere

olan maymun insanları ace-
leci, sabırsız ve hep taham-
mülsüz davranışlardan
kaçınmalıdırlar.
YOL: Özellikle seyahatler,
iş görüşmeleri ve ilişkilerin-
de fazla beklenti içerisinde

olmamalısınız. Beklentilerinizi makul
sınırlara taşırsanız daha den-
geli ilişkiler kurabilirsiniz.
Aşktan çok sevgi alışverişinde
şanslısınız. Hayır işleri ve yar-
dımlaşma konuları gündemi-
nizde olacak.
KAMIŞ: Ameliyatlar, hastane ve polikli-
nikler ile olan münasebetleriniz bu ay
oldukça yoğun. Ailenizde hastanede teda-
vi gören yakınınıza refakat etmeniz ona
iyi gelecektir. Aşk hayatında uzun süredir
olumlu etkileri bu ay daha farklı dene-

yimleyeceksiniz. Artık nasıl
bir partner istediğinizin
tamamen farkındasınız.
JAGUAR: Birçok Jaguar bu
ay eski sevgilileri ile yeniden
buluşuyor. Siz de böyle bir
sürprize hazır olun.

Geçmişinizden gelen insanlar sizinle
problem çözmek isteyecek, yeni bir ilişki
isteyecek ve affetmenizi dileyeceklerdir.
Evlilik kararı almak için doğru bir aydır.
İş değiştirmek konusunda aceleci davran-
mayın.
KARTAL: Bu ay rüyalarınıza dikkat
etmeniz gerekiyor. Onları not ediniz ve
yaşamda nasıl gerçekleştiklerini seyredi-
niz. Rüyalarınızın rehberliğine güveniniz.

Evli kartallar eşlerinin
tayinleri ile ilgili çaba içine
girebilirler. İş yerlerinde
mekan değişikliği bütçenizi
zorlayabilir. Seyahatler ve
yeni insanlar size heyecan

verecektir.
BAYKUŞ: Aile ilişkileriniz oldukça iyi,
anne ve babanıza, sağlık
problemleri konusundaki yak-
laşımlarınız oldukça olumlu
ve güç veriyor. Aşk hayatınız-
daki inişli çıkışlı durum sizi
şaşırtabilir. Aşk teklif etmek
için çok uygun bir ay. Eğitim, öğretim
hayatınızda yarım kalan tüm sorumluluk-

lar için plan yapmaya başla-
yabilirsiniz.
TOPRAK: Duygu ve düşün-
celerinizi kontrol etmekte
zorlandığınız bir ay.
Özellikle partner ve çocuk
ilişkilerinde evhamlı tutu-

munuz çevrenizi endişelendirebilir.
Bunun için bir uzmandan destek talep
edebilirisiniz. İmaj yenilemek için uygun
bir ay özellikle Toprak kadınları kadın
hastalıkları ile ilgili dikkatli olmak zorun-
dasınız.
FIRTINA: Yeni bir iş ilişkisi
size şans getirebilir. Özellikle
Fırtına kadınları eklem roma-
tizması ve buna benzer belirti-
lerdeki hastalıklara karşı dik-
katli olmalılar. El ve kol böl-
gesi ile ilgili küçük kazalara karşı önlem
almalılar. Evli fırtınalar eşleri ile ilgili
problemleri aile çevresi müdahalesi ile
ilgili değil kendi aralarında çözmeliler.

IŞIK: Eşinizin ilişkinize yan-
sıttığı problemleri alınganlık
yaparak kişisel düzeyde algı-
lamayınız. Çocuklarınızın
okul başarısı ve sağlık
durumları ile ilgili daha dik-

katli olunuz. Hayır kurumları yaşlılar ve
çocuklarla ilgili sosyal projelere katılabi-
lirsiniz. Bedeninizin bakımı ve imaj ile
ilgili değişiklikler için uygun bir ay.

Maya Burcunuzun aylık yorumu:Alis’in Kehanetleri

İs
im

a
n

a
li

zi

MERT: Daima güven arayışı içindedir. Çevresine
güven verdikçe güvenilir biri olacağını düşünür.
Enerjiyi dengeli alır verir. Özellikle dengeye gel-
dikten hemen sonra kararsızlıkları ile kendini
yolundan edebilir. Karar verme süreci anidir.
Tutkuludur.
SİMGE: Daima parlak fikirleri vardır. Özellikle
alıngan yapısı yakın çevresi tarafından fark edi-
lirse kendini çok anlaşılmış ve iyi hisseder.
Daima ayakları yere sağlam bassın ister. Gelecek
kaygısı dönem dönem yoğundur. Özellikle duy-
gularını belli etme konusunda bazen zorlanır.

İLKER: Oldukça alıngan ve agresif tavırları ilişki-
lerde dikkat çekebilir. Aslında dost canlısı ve
eğlenceli insanlarla olmayı çok sever.
Bağımlılıklara yatkın bir yapısı vardır. Kariyer
konusunda daima iyi bir eğitim alması gerektiği-
ne inanır. Hayatındaki en yakın kişinin rehberi
olmasını ve ona yol göstermesini ister.
ONUR: Oldukça cool olmak onun için önemli-
dir. Az konuşup, çok gözlem yapmayı tercih
eder. Genelde en eğlendiği insanlar kariyer ve
eğitim olarak yüksek seviyeli insanlardır.
Kariyer konusunda annesinin ısrarcı tavrı ona

yol gösterebilir. Ayakları yere sağlam bassın
ister. Garanticidir. Kararsızlık anlarında ruhsal
durumu kötüleşebilir.
EKİN: Daima ilişkilerde denge arayışı içerisinde-
dir. Enerjiyi kendi ve karşısındakiler arasında eşit
paylaşmayı sever. Ben ve biz algısı güçlüdür kari-
yer konusunda oldukça vizyonerdir. Duygularını
yaşamak ve karşı tarafa yaşatmak konusunda
yeterince güçlü değildir.
Özellikle bu isme sahip olanların mutlaka aşk,
para ve güç elde etmeyi teşvik edecek ikinci bir
isme ihtiyaçları vardır.

Sevgili okurlar merhaba;
Hepimiz artık uzun
yaşamın ilk şartının

sağlıklı beslenmeden
geçtiğini biliyoruz. Yaşamın
bir parçası olarak yaşlan-
mak kaçınılmaz olsa da bu
sürecin hızını yavaşlatmak,
etkilerini azaltmak, daha
genç bir cilde sahip olmak,
kısaca yaşlanmaya meydan
okumak, ne kadar sağlıklı
beslendiğimizle birebir iliş-
kili.

Bilimsel çalışmalar
bizlere, tükettiğimiz
DOĞAL, KATKISIZ,
TAZE ve DOĞRU besin-
lerin içeriden dışarıya
yaşlanma sürecini fren-
lediğini, daha genç ve güzel
görünmenin sırrı olduğunu
kanıtladı. Gelin daha genç
ve sağlıklı kalabilmek için
beslenmenizde nelere özen
göstermeniz gerektiğine
şöyle bir bakalım.

Yaşınız ilerlediği halde
HEM GENÇ HEM GÜZEL
görünmek istiyorsanız,
önceliğiniz cildiniz ve
saçlarınız olmalı. Onlara
dışarıdan yapacağınız her
türlü dokunuş ve kozmetik
destekten daha önemlisi
içeriden YETERLİ VE
DENGELİ BESLEMEKTİR.

SAÇ VE CİLTTE EN
ÜST SEVİYEDE BAKIM
için önceliğiniz antioksidan-
lardan ve C vitamininden
zengin sebze ve meyvelere
ağırlık vermek olmalı.
Tüketilen yeşil lifli bitkiler,
sarı, turuncu, mor renkli
meyveler, daha sağlıklı,
güçlü ve ışıltılı cilt ve saç

için temel ihtiyaçtır.
Esansiyel yağ asit-

lerinden zengin
kuruyemişler, zeytinyağı,
balık ve yumurta saçların
dökülmesi ve kırılmasını
engellerken cilde sağlamlık
verip kırışık oluşumunu
geciktirecektir.

Bitkisel desteklerden
yeşil çay ve ıhla-
mur,

tohumlardan ısırgan otu ve
çörekotu tüm serbest
radikal hasarlarına ve
stresin vereceği zararlara
karşı hem saçlarınızı hem
de cildinizi koruyacaktır.
Ayrıca en önemli
destekçimiz su asla unutul-
mamalı.

SAĞ-
LIKLI
SAÇLAR,
IŞILTILI
CİLT İÇİN
SAKINMANIZ
GEREKENLER

� Tüm abur cubur ve
sanayi tipi paketli ürünler

� Şeker
� Aşırı sofra tuzu
� Alkol
� Sigara
� Stres
� Hareketsiz egzersizsiz

yaşam
� Uykusuz kalmak

SAĞLIKLI SAÇLAR,
IŞILTILI CİLT İÇİN
BAŞLICA
BESİNLER

� Alkali su
� Sirke

� Avokado
� Üzüm
� Badem, ceviz
� Somon, sardalye
� Yumurta
� Arpa, karabuğday
� Zeytinyağı
� Yeşil çay, ısırgan

yaprağı çayı
� Sarımsak

CİLT İÇİN
SİRKE TONİĞİ

1 SU BARDAĞI BEŞ
DAKİKA DEMLENMİŞ
IHLAMUR ÇAYI

İÇİNE 4 ÇORBA
KAŞIĞI SİRKE

1 TATLI KAŞIĞI
ÇÖREKOTU YAĞINI
KARIŞTIRIN

BUZ KALIBINDA
DONDURUN

HER SABAH BİR
TANE BUZ KÜBÜNÜ
TÜM YÜZÜNÜZE
ERİYENE KADAR UYGU-
LAYIN.

CİLDİNİZ SAĞLIK VE
IŞILTIYI ANINDA
KAZANACAKTIR.

Bu küçük tüyoları
uygulamanız sayesinde
kısa vadede beklediğiniz
sonuçları almaya başlaya-
caksınız, uzun vadede
hem daha sağlıklı ve form-
da hem de daha genç bir
görünüşe yatırım yapmış
ve harika hissediyor ola-
caksınız. Bedeninize ve cil-
dinize iyi bakın.

SAÇLARA SAĞLIK, CİLDE IŞILTI
BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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İzmir Atlıspor Kulübü Genel
Sekreteri Adnan Tokdemir, Ben
HABER Gazetesi’ne özel açıkla-

malarda bulundu. Tokdemir, atların
insan psikolojisinde çok önemli bir
yer teşkil ettiğini belirtti. Tokdemir,
''Tarihteki çok büyük liderlere bakın
hepsinin çok iyi ata bindiğini görüyo-
ruz. Çünkü iyi ata binen insanlar
toplumlarını çok iyi anlayabilen
insanlardır. Liderlik vasıflarını
kazanmış, yönetim kabiliyetleri yük-
sek insanlardır. O yüzden atın insan-
ların hayatında çok önemli bir yeri
var'' diye konuştu. Genel Sekreter
Tokdemir, “İzmir Atlıspor Kulübü
olarak en çok Buca Belediyesi'nden
destek görüyoruz'' dedi.

Atı iyi anlamaya
çalışırsanız algı
kanallarınız açılır

İzmir Atlıspor Kulübü Genel
Sekreteri Adnan Tokdemir, ''Bir
kere atlar insandan sevgi, dostluk ve
arkadaşlık almaya hazır. İnsana yar-
dım etmeye hazır. Bu anlamda baktı-
ğınız zaman insan ile atın anlaşabil-
mesi için onun dilini kullanamıyorsa-
nuz onlarla konuşma bağını kurma
şansımız ne yazık ki yok. Geriye his-
setmek kalıyor. Yani biz atı hissede-
ceğiz. Bakacağız, izleyeceğiz.
Kulaklarının hareketlerini, gözleri-
nin hareketlerini, göz rengini, göz
bebeklerinin duruşunu, bakışını, tüy-
lerini, hareketlerini, her şeyini ince-
leyeceğiz ve bir anlam çıkararak atı
anlamaya çalışacağız. Başka çareniz

yok'' dedi.

At, liderlik ve özgüven
kazandırıyor

Atla insan bir ekip, üstelik farklı
türden iki kişilik bir ekip diyen
Tokdemir, “Ekibi siz yönetiyorsu-
nuz. Hem ekibin parçası olmayı hem
de ekibi yönetmeyi öğreniyorsun. Ve
bu özgüven kişiyi liderliğe taşıyor.
Gerektiğinde de toplumu yönetecek
yönlendirecek bir yapı oluşuyor.
Tabi atın sükuneti, sevgisi, o sıcaklığı
da insanların dinginleşmesine, rahat-

lamasına huzur
bulmasına

sebep oluyor” dedi.
Tokdemir, ''Bu kurslar 8 hafta 16

ders. Kurslarımızı hafta sonu cumar-
tesi-pazar gerçekleştiriyoruz.
Kurslarımız 5-6 kişilik gruplar halin-
de biniciler cumartesi günü sabahle-
yin 9'a çeyrek kala atlarının başında
olmalılar. 40 dakikalık dersler için
sizden ücret talep ederiz ama cumar-
tesi-pazar dersler boyunca 2.5 saate
yakın bir süre bizle beraber olurlar.
Kurs boyunca herkes aynı ata binmi-
yorlar bunun da amacı değişik yapı-
daki atlara binmek sureti ile binicili-
ği pekiştirmek. Her atla arkadaş ola-
biliyorsanız o zaman biniciliğe zevkle
devam edersiniz. Özel derslerimiz
var 40'ar dakikadır. Bir dersin ücreti
90 liradır. Buna öğretmenin, atın
bakım ve seyisin ücreti dahildir bire
bir ders verirler arkadaşlar eğer
dörtlü paket satın alınırsa binicimize
yüzde 5 indirim uygulanır. 8 derste

yüzde 10 indirim. 16 derslik
paketlerde yüzde 15'lik

indirim alır. Ayrıca kurs
bitiminde başarılı olan
arkadaşlara sertifika
veriyoruz'' diye
konuştu.

Buca
Belediyesi en
büyük
destekçimiz

Tokdemir, ''Yerel
yönetimlerden özel-
likle Buca
Belediyesi gerek

eski başkan Ercan Tatı
gerekse yeni başkan
Levent Piriştina ciddi des-
tekler veriyor. Amatör bir
spor olduğumuz için onların
görev alanlarına giriyoruz
aslında ama belediyelerin de
handikapları var, şikayet ediliyorlar.
Burada binicilik sahasını yenilemede
ekipman ve iş gücünü kullandığı için
Ercan Başkan defalarca şikayet edil-
di. Biz Büyükşehir'in sınırları içinde
olan, İzmir'deki tek resmi binicilik
kulübüyüz. Dolayısı ile İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nden elbette
büyük beklentilerimiz var.
Büyükşehir Belediyesi bize elini uza-
tırsa eminim ki çok daha büyük şey-
ler yapma şansımız olur'' dedi.

Bir ilki gerçekleştirdik
Atlıspor Kulübü Genel Sekreteri

Tokdemir,''Bu sene
Büyükşehir Belediyesi’nin ve

Buca Belediyesi’nin kısmi desteği ile
İzmir'de bir ilki gerçekleştirdik.
Atatürk Kupası’nı İzmir'e getirdik.
Cumhuriyet Kupası ile Atatürk
Kupası’nı birlikte yaptık bu çok
büyük bir organizasyondu. Türki-
ye'nin bütün binicileri ve atları bura-
ya geldiler aşağı yukarı 10-15 günlük
bir süre İzmir'de misafir oldular.
Tabi İzmir'in ekonomisine de katkı-
da bulundular, otellerde kaldılar,
lokantalarda yemek yediler, etrafı
gezdiler, turistik alanlarda dolaştılar
böylece İzmir'de bir hareketlilik
oldu'' dedi.

İzmir’den iki
kupa geçti
İzmir Atlıspor Kulübü Genel Sekreteri Adnan Tokdemir ile
binicilik sporunu ve atları konuştuk. Tokdemir, atların insan-
lar üzerinde önemli etkileri olduğunu içtenlikle anlattı.

Adnan Tokdemir söz-
lerine şöyle devam etti:

''Buca Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yaptığı-
mız protokol gereğince
okullardaki özel eğitim
sınıflarında okuyan özel
eğitime muhtaç engelli
çocuklarımız buradaki
kulübümüze geliyor.
Burada özel bir çalışma
yapıyoruz. Sınıf öğret-
menleri, rehber öğret-
menler, veliler var ve biz
onlarla iş birliği içinde
çalışıyoruz. Kendi arka-
daşlarımız da bu konuda
eğitim almışlar engelli-
lerle ilgili konu çok farklı
bir konu buna adaptif
binicilik diyoruz. Biz 'Atım
Kanadım' diye bir projenin parça-
sıyız. Engellilerin ata binmesi
binicilik yapması ile ilgili bir
çalışma bu. Bunun dışında sürekli
devam eden binicilik kursları eği-
timleri var. Kurslar 16 derslik
paketler halinde 3 kademe.

Binicilik Federasyonu binicilik
eğitimini pekiştirmiş, artık yarış-
malara girebilecek nitelikte olan
kişileri sınava tabi tutuyor. Temel
binicilik konularını içeriyor.
Sınavı geçerseniz Binicilik Fede-
rasyonunun veya bizim düzenle-
diğimiz yarışmalara katılma hak-
kını elde ediyorsunuz'' dedi.

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Engelliler için kurs

Adnan
Tokdemir



Şu sıralar “Kafamda Böcekler Var”
isimli stand up gösterisi ile adından
söz ettiren oyuncu, sunucu, DJ ve

komedyen Yunus Günce ile İzmir'deki
gösterisi öncesinde sahnede bir araya
geldik ve keyifli bir söyleşi gerçekleştir-
dik.

� Öncelikle merhaba, nasılsınız?
Heyecanlıyız tabii iyiyiz.
� Bu oyunla ilk defa mı İzmir'e geli-

yorsunuz?
Yok Böyle Bir Kız tiyatro oyunuyla

daha önce geldik. Ama STAND-UP
için ilk defa geldim. Daha önce de ufak
bir deneyim yaşamıştım bir kafede.
Ama bu çapta ilk defa.

� Nasıl?
Benim aslında çok

fazla nicelikle alakam yoktur. Ben
zaman zaman on kişiye de oynuyorum
İstanbul'da. Bu bir süreçtir. Bu süreçte
ısrar etmek önemli olan, bu işe inan-
mak, insanları inandırmak başka hika-
ye. Ben kendime inanıyorum. Ekip ola-
rak, sahne olarak kendimize inanıyo-
ruz. İzleyiciler de buradan mutlu gidi-
yorlar. Şu an insanların neden buraya
geldiklerini merak ediyorum.
Edeceğim. Hep ettim. Eğlenmeye
gelenleri ben zaten çok mutlu gönderi-
yorum.

CEM YILMAZ EN İYİSİ
� Birçok televizyon projesinde izledik

seni. Fakat çok farklı bir projeyle yani
STAND-UP’la İzmir'desin. Bu proje nasıl
ortaya çıktı? Biraz da cesaret işi.

Bravo cesaret kısmı çok önemli.
Özellikle sahnede. Aslında ben bu işin
anatomisini anlatıyorum. Stand up
nedir, ne değildir? Ne olması gerek,
ben ne anlıyorum stand up’tan?
Türkiye'de stand up yapmak ne demek-
tir? Meydan okuma bakımından iddialı
bir şey, insanlara ben stand up yapıyo-
rum demek. Çünkü akıllara Cem
Yılmaz geliyor haliyle. Hemen böyle
bir kıyaslamaya başlıyorlar. Ben bun-
dan rahatsız değilim.
Bundan herhangi
bir çekincem
de yok.
Tabi

ki
kı-
yasla-
yacaklar.
Türkiye'de
bu işte en iyi o.
Kim kimden daha
iyi ya da kimin daha iyi
olması lazım, bunlara takılmıyorum.
Ama bana göre bir seviye var. Cem
Yılmaz'dan sonra bir seviye oldu haliy-
le. Ve en az o seviyede olmak lazım.
Ben en az o seviyedeyim.

� İlk görüşte insanlar sizden çekini-
yor gibi.

Çünkü dövüyorum gelenleri. (gülü-
yor) O kadar sertim baktım ki reaksi-
yon alamıyorum… Tişörtümün üzerin-
deki kanlar da o yüzden. İnsanların
yavaş yavaş benimle ilgili
kabullenme içinde olduklarını görüyo-
rum. Zaten asıl hedefim de bu.
İnsanların beni sevmesi de çok umu-
rumda değil. Onlara kendimi sevdirme-
ye çalışmaya başlarsam bu iş çok başka
yerlere gider. Kendi orijinimi kaybede-
rim. Dolayısıyla sadece kabul görmek
peşindeyim. Biraz da tahammüle ihtiya-
cım var o kadar.

� Senin tarzın da
başka. Cem

Yılmaz'ın
tarzını

anımsatan çok
stand-upçı var.

Evet eyvallah. Benim
tarzım farklı. Bir de gelip bakmak

lazım, ben ne anlatıyorum? Ben kendi
hayatımdan anlatan biriyim, genelleme
değil de daha çok kendi yaşadıklarımın
üzerinden gidiyorum. Çok sert bir
on sene geçti. Aslında ben sahnede
başarısızlık anlatıyorum. Yoksulluk
anlatıyorum. İşsizlik anlatıyorum.

YETERSİZ DEĞİLİM
� Özel hayatını herkesle paylaşmak

bana göre çok büyük bir cesaret işi.
Hayatımın neredeyse yüzde 80’ini

anlatıyorum. Bu konuda da
rahatım. 10 yıl içerisinde

olmasını istediğim
ve istemediğim
her şey, benimle
bir alakası yok.
Benim bir nok-
sanlığımla,

eksikliğimle,
yetersizliğimle bir

ilgisi yok. Başka şey-
ler var geçerli olan.

Ben de aslında
onlara ihtiya-

cım olma-
dan, bazı
şeyleri
yapmadan,
sadece
işimi yapa-
rak bir
mesafe
almaya
çalışıyo-
rum.
Kimseye
ne minne-

tim var ne
de eyvallahım
var. Hiç bir nok-
taya gelmedim,
daha da fazla
gaddarlık yapa-
yım kendime.
Ben daha çok
sahnede var
olmaya ve stand-

upçı olarak anıl-
maya çalışıyorum.

Yapmak istediğim
şeylerin yüzde üçünü

yaptığımı düşünüyo-
rum ben. Hafıza kar-

tımda daha çok yer var.
O yüzden de oraları dol-

duracağım. 40 yaşına geldim

ama çok iyi bakıyorum kendime.
Seyirci istedikten sonra bu iş devam
eder. İstemezse zaten evde otururum.
Bunda bir şey yok.

� Çok çabuk pes eden biri misin?
Karakter olarak çok çabuk pes

eden biri değilim. Hani gerçekçi oldu-
ğum için kabulleniyorum. Böyle bir
hevesim ve düşüncem yok. Ben şu an
gayet heyecan duyuyorum yaptığım şey-
den. Her sahneye çıkışımda daha çok
heyecanlanıyorum. Daha kalabalıklaş-
tıkça daha çok heyecanlanıyorum. Bu
riski aldım, gerisi artık seyirciye kalmış.
O benim meselem değil. Ben yaptıkla-
rımdan ve kendimden çok eminim. O
yüzden de insanları tavlamak için çıkı-
yorum ben sahneye sadece.

� Yapmış olduğun stand-up gösterisi-
nin ismi çok dikkat çekici.

Kafamda böcekler var.
� Gerçekten kafanda böcekler var

mı?
Kafamda böcekler var tabi çocuk-

luktan beri var. Bu yeni de bir şey
değil. Bu benim dünyayla olan ilişkimi
anlatan bir şey. Yani ben küçüklüğüm-
den beri çok romantik, saf, hala saf
biriyimdir. Salaklık düzeyinde saf oldu-
ğumu düşünüyorum. Çünkü ben hala
insanların değişebileceğini, iyileşebile-
ceğini, aslında bir gün herkesin işinin
farkına varacağını düşünüyorum. Çok
da fazla rastlamıyorum böyle insana.

� Bu oyun 2011 yılında başladı.
Başlar gibi oldu sonra aslında en

ciddi 2013 Ramazan’da başladı.
� Peki bu arada gösteride herhangi

bir değişiklik ilaveler oldu mu?
Mutlaka oluyor. Lego gibi bir şey

düşün her gün bir parça ekliyorum
bazen bir parça çıkarıyorum.

� Oyuna nasıl hazırlanıyorsun?
Oyundan önce kuliste yapacak bir

şey yok kahve içerim. Müzik dinlerim
genelde oyundan önce duymak istedi-
ğim şarkılar oluyor. Yalnız kalıyorum.
Beş on dakika içeride kafamdaki vana-
ları açıyorum. Sonrada çıkıyorum. Bir
bakıyorum üç saat geçmiş.

TELEVİZYON İZLEMEM
� İnternet üzerinden gerçekleştirdiğin

bir program vardı. Hala devam ediyor
mu?

Etmiyor ama devam edecek. Ve
başka şeyler de var.

� Başarılı bir projeydi.
Türkiye de başarılı olma kısmı çok

önemsiz. İnsanların en son baktığı şey
bir işin ne kadar başarılı olduğu.
Türkiye’de popüler olmak önemli
eyvallah ama bu kadar da ezmemesi
lazım. Yeteneği ve potansiyeli.

� Televizyonda dizi veya yarışma
programlarını izliyor musun?

Hayır izlemiyorum. Özellikle tav-
rımdan kaynaklanmıyor. Son dönem-
lerde televizyon dünyasında birçok
değişiklikler oldu.

� Bu konuda ne düşünüyorsun?
Televizyonları yavaş buluyorum.

Özellikle kendi smentime baktığım
zaman şov programlarını oldukça yavaş
buluyorum. Çok temposuz, çok aynı.
Ben akıllı insanlar için tasarladım. Bir
yeni nesil stand-up olduğunu söylüyo-
rum. Sloganı bu oyunun. Seyircinin çok
akıllı olduğunu varsayarak çıkıyorum
sahneye.

� Bu stand-up gösterisiyle Tür-

kiye'nin
birçok
yerinde
sahne
aldın.
Tepkiler nasıl?

Haftanın iki günün-
de anlatmaya başladık.
Sahnede genelde söylenen şey
şu oluyor; “Bu kadarını bekle-
miyorduk.” Bu güzel bir şey
bunun üzerine söylenecek bir
şey yok.

� Oyun esnasında incele-
diğin ve göz göze geldiğin
seyirciler var mı?

Tabi ilişki kurmaya, onları
özel hissettirmeye çalışıyorum.
Ben aslında bir kişiden güç alı-
yorum bazen bir kişi canımı
sıkıyorsa onu unutmak için
başka birine bakıyorum. Ya da
onu aramıza katmak için onun
üzerinde oynuyorum. İddia
ettiğim bir şey var.

Ben komik olmak zorunda
değilim. Ama anlattıklarım
çok komik o yüzden anlattık-
larıma yoğunlaş benimle ilgi-
lenme.

� Seni çok formda gördüm
kaç gün spor yapıyorsun?

Teşekkür ederim. Bu
benim kış halim bir de beni
yazın görün. Eğer o hafta işim
yoksa haftanın yedi günü gidi-
yorum. Sadece fitness de yap-
mıyorum. Cross-fit yapıyorum
derslere katılıyorum. Çeşit çeşit
logo yapıyorum.

� Teşekkür ederim bu keyifli
söyleşi için.

Ben teşekkür ederim.

SAYFA 12 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

� Bir ara her şeyi bırakıp yok oldunuz. Bu
arada neler biriktirdiniz?

Zorunlu kaldım. Teknik bir engel oldu ben asker
kaçağıydım. Tabi asker kaçağı iken bu işi yapamıyorsu-
nuz. İstanbul dışına çıkamıyorsunuz. Otellerde kalamı-
yorsunuz. Uçağa binerken tedirginsiniz. Televizyona
çıkamıyorsunuz. Benim birçok arkadaşımı canlı yayında
aldılar askere o da beni korkuttu. Aslında bu işte
kuraklığımın en başında yine hiç komik değil diye bir
stand-up yapıyordum. Çok iyi gidiyordu. Bu askerlikle
ilgili problem tabii ki beni hareketsiz bıraktı bir anda ve
ben askere gitmek istemedim. Açıkça gitmek isteme-
yenleri çok iyi anlıyorum.

� Tepki aldın mı askere gitmedin diye?
Hayır. Bedelli askerlik yaptım. Sonradan çıkıp bunu

söyleyebilenlerden bir tanesiyim. Bunları söyleyemeyen
insanlara niye söyleyemediklerini sormak lazım. İşte iki-
yüzlülük burada başlıyor. Özellikle deneyimsiz çocuklar,
donanımsız gençler, askerde savaşan kesimde olmasın-

lar diyorum. Bence profesyonel orduyu, işi savaşmak
olan insanların oluşturması gerekiyor.Dolayısıyla üç ay
önce eline silah alan çocuklar orada öldüğü zaman ben
çok üzülüyorum. Ama benim askere gitmeme işini o
çocuklarla örtüştürmek gaddarlık bunu söylüyorum.
Ben gerçek samimilerden bir tanesiyim. İlk defa sami-
miyet yanlış anlaşılıyor. Herkesin duymak istediği şeyi
söylemek değildir. Sizleri çok seviyorum. Siz bizim baş
tacımızsınız. Ama bedelli askerliğe gittiğini söylemi-
yorsun bana yalan söylüyorsun. Efendim ekranda
bacak bacak üstüne atılmazmış. İşte seyirciye arkanı
dönemezmişsin filan ama vergi kaçırıyorsun. Hem
bacak bacak üstüne atamıyorsun televizyonda
ama vergiyi kaçırıyorsun. Hangisi daha değer
ben özellikle bir erkeğin ülkesine olan borcu-
nu ki borç varsa bunu ödemek lazım ise bu
borcu sadece askere giderek ödemeyeceği-
ne, başka yollar da olduğunu iddia edi-
yorum.

KIMSEYE
EYVALLAHIM

“Kafamda Böcekler Var”

isimli stand up gösterisi ile

adından söz ettiren oyuncu,

sunucu, DJ ve komedyen

Yunus Günce ile İzmir'de bir

araya geldik ve Ben HABER’e

özel, keyifli bir söyleşi

gerçekleştirdik.

SABİN KARAKUŞ

sabine_karakus@hotmail.com
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