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Bu yük çok ağır
BENDEN öyle bir karar vermem
istendi ki bunu hayatım boyunca

unutamam. ZUHAL KOÇKAR 13’TE

İtalyan uyanıklığı
ŞİMDİ�görüyoruz ki yıllardır sağlı-

ğımızla oynayanlar bir de ellerini
cebimize atmışlar... EROL YARAŞ 3’TE

Eleman olmadığı için
yatakları kapattık

BU KARAR GÜNDEME
BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

6

Moda tasarımcıları, tarz
sahibi herkes için ‘Sokak
Modası‘ başlattı. İşte size

birkaç öneri. 2’DE

ÜNLÜ yazar
Buket

Uzuner,
kadınsı
olan

her
şeyin aşağı-

lanmasından
dert yandı. 
13’TE

SÖMESTR tatili
için yurtiçi ve yurtdı-
şında pek çok alter-
natif mevcut. 4’TE

Menemen’in Şahin’leri
İLÇENİN�güncel konusu:

Belediye’de Şahin’lerin ege-
menliği... ERDAL İZGİ 5’TE

DOKUZ Eylül Üniversitesi
Hastanesi Başhekim
Yardımcısı Doç. Dr. Ataç
Sönmez, üniversite hastane-
lerinin sorunlarını anlattı.
Sönmez, “Yeterli asistan ve

hemşire olmadığı için bazı
yataklarımızı kapatmak
zorunda kaldık” diye
konuştu. 3’TE

İZMİR Demir Çelik Sanayi A.Ş.
bu yıl da EBSO ödülüne layık
görüldü. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı
törende İzmir’in başarılı sanayici-
leri ödüllerini aldı. 5’TE

Paranın Çimentaş mal var-
lığından aktarıldığı

görüşüne varan SPK, 101
milyon 811 bin liranın en

geç üç ay içerisinde
Çimentaş’a iade edilmesine

karar verdi

ÇİMENTAŞ’IN mal varlığının
İtalya’daki Cementir Holding S.p.A’ya
aktarılmasının yasal bir işlem olmadığı-
na kanaat getiren SPK, Çimentaş
CEO’su W.M., Çimentaş’ın sahibi F.C.
ve yöneticiler hakkında da savcılığa
şikayette bulundu. 8’DE

YÖNETiCiLERE SUÇ DUYURUSU
İZMİR’İN�köklü şirketi Çimentaş,
Sermaye Piyasası Kurulu kararının
şokunu yaşıyor. SPK, mal varlığından
ana ortağa aktarılan 102 milyon lira-
nın 3 ay içinde iade edilmesi kararı
verirken, İtalyan yöneticiler hakkında
da suç duyurusunda bulundu. 

3 AY iÇiNDE iADE EDiLECEK

Alsancak’ın yıkılma riski “0”Alsancak’ın yıkılma riski “0”Alsancak’ın yıkılma riski “0”Alsancak’ın yıkılma riski “0”Alsancak’ın yıkılma riski “0”Alsancak’ın yıkılma riski “0”

İZMİR kulüplerinin eski başkanları kentte
kangren haline gelen stat krizini değerlen-
dirdi. Altay eski Başkanı Konuşmaz,
“Yıkılma riski yüzde 0” dedi. 15’TE

SPK incelemesini tamamladı ve 102 milyon liranın iadesini istedi

Uzuner’in
İSYANI

BBuukkeett
UUzzuunneerr

KEMERALTI Derneği Başkanı Ümit Kaya,
TARKEM’i, Kemeraltı’nı yatay bir AVM
şekline dönüştürmek için kurulmuş

bir oluşum olarak değerlendirdi.
Kaya, “Yapılacak hataları önle-
mek için yönetimdeyim” dedi. 12’DE

TARKEM Yönetim
Kurulu Başkan Vekili
Uğur Yüce,
“Kemeraltı’nı yatay
AVM’ye dönüştürme
gibi bir düşüncemiz

olsaydı, bunu iki yıl
önce gerçekleştirirdik”
dedi. Yüce,
“Sözlerimizin teminatı,
70 yıllık geçmişimiz”
yanıtı verdi. 12’DE
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DDooçç..  DDrr..  AAttaaçç
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2015, Bornova için
yatırım yılı olacak
BORNOVA Belediye

Başkanı Olgun Atila, bu
yıl pek çok projenin
hayata geçirileceğini
belirterek, “2015,
İzmir’de Bornova’nın
yılı olacak. Aylardır
üzerinde çalıştığımız bir
çok proje gerçekleştiri-
lecek” dedi.. 5’DE

OOllgguunn
AAttiillaa

UUğğuurr
YYüüccee

ÜÜmmiitt
KKaayyaa

KIŞ aylarını hastalıksız geçirmenin
en kolay yolu dengeli beslenme. Siz
de doğru besle-
nerek bu
süreci sorun-
suz geçirebi-
lirsiniz.
İşte
bağışık-
lığınızı
güçlen-
direcek ö-
neriler. 14’TE

İZMİR ‘müze
yoksunu’ unva-
nını koruyor.
Fransa’da 22
bin metrekare-
lik dev müze
tamamlandı,
bizde hala ses
yok. 9’DA

İDÇ, her yıl 
ödüle abone

Doğru beslen 
hasta olma

Müze yoksunu
kent; İzmir
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Gazetemizin 23. sayısında 

manşetimize taşıdığımız haberde

yine aynı firmanın bulunduğu

alanın, çevrede yaşayan vatan-

daşları nasıl olumsuz etkilediğini

gözler önüne sermiştik. 

Tatile formül!

BBaaşşkkaann  AAttiillaa,,  pprroojjeelleerriinnddee  kkaarraarrllıı

Sözümüzün teminatı geçmişimiz!

Çimentaş’a şok kararÇimentaş’a şok kararÇimentaş’a şok kararÇimentaş’a şok kararÇimentaş’a şok kararÇimentaş’a şok karar

İÇİMİZİ ISITACAK
SOKAK MODASI

TARKEM’İ SAMİMİ 
BULMUYORUM

TARKEM Yönetim
Kurulu Başkan Vekili
Uğur Yüce,
“Kemeraltı’nı yatay
AVM’ye dönüştürme
gibi bir düşüncemiz

olsaydı, bunu iki yıl
önce gerçekleştirirdik”
dedi. Yüce,
“Sözlerimizin teminatı,
70 yıllık geçmişimiz”
yanıtını verdi. 12’DE
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SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE
İÇİMİZİ ISITACAK STİLLER

Kışın etkisini arttırdığı, soğuk hava
ve yağışlarla enerjimizin daha
düşük olduğu bu günlerde sizler de

kış stilini yakalayarak daha neşeli ve canlı
hissetmenizi sağlayacak kombinlerle
modunuzun düşmesine izin vermeyin!

Son zamanlarda
hemen hemen tüm

moda tasarımcı-
ları, çalışan,

okuyan, dışa-
rıda olan
kadının gün-
lük stili ile
çok şık ola-
cağını göste-
ren tarz sahi-

bi herkes için
'sokak modası'

başlattı.
Doğru

parçala-
rın bir

araya getirilmesiyle, gündelik hayattan
esinlenilerek oluşturulan tasarımlarla,
ortaya sokak tarzı ile stil sahibi kadınlar
çıkıyor. Sizler de sokak stillerinden
ilham alarak tarzınıza en yakın
kombini deneyin ve stilinizi
konuşturun!

KOMBİNLER
Bu sezon tasarımcıların

bayanların üşümemesi için
birçok yöntem belirlediği
kesin. Sezonun popüler par-
çaları soket çoraplar, pileli
etekler, kısa paça pantolon-
lar, tozluklar, pelerinler, oversi-
zed kabanlar ve neredeyse kombin-
lerin her birinde kullanılan trikolar-
dan oluşuyor.

RENKLER
Renkler ise

soğuk hava-
larda içimizi
ısıtan pastel
renklerin yanı
sıra gardırobu-
muzun vazgeçil-
mezi olan gri ve ton-
ları, bordo, askeri yeşil
ve siyah.

KABAN
Kış aylarında tasarımcıların

koleksiyonlarında sıklıkla yer

verdiği oversized kabanlar
sezonda en çok tercih edilen
modeller arasında. Düşük
omuzlu, üste oturmayan,
geniş yakalı kabanlar sokak
stilinin de başrol oyuncusu.

TOZLUK
Bu sezon bacak ısıtı-

cıları yani tozluklarla
harika sokak tarzı kıya-
fetleri yapabilirsiniz. Bu

trend 2015 kış sokak
modasının en tarz
görünümünü oluştu-
ruyor. Triko elbise-
ler sezonun en trend
parçalarından biri
ve triko elbisenizi
tozluklarla kom-
binleyerek hem
sıcacık hem de şık
bir görünüm sağ-
layabilirsiniz.

Ayrıca pileli etek-
ler ve mini etekler
kış sezonunda
popülaritesini
korurken soğuk kış
günlerinde koyu
renkli tozluklarınız-
la mini eteklerinizi
kullanarak kış sokak
stilini yakalayabilirsi-
niz.
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PELERİN
Pelerin ve pançolar 2015

yılında sokak modasının en
gözde parçalarından.
Monokrom, desenli ve renkli
pelerinler kış sokak stilinde
olmazsa olmazlar arasında.
Önünü şal şeklinde kapatarak
kullanacağınız modellerden tutun
da, klasik iş ve özel günleriniz
için kullanacağınız siyah lacivert
pelerinlere kadar her modele
rastlamak mümkün. Pelerin
kombininizi daha eğlenceli ve
şık bir hale getirmek isterse-
niz geniş şapkalarla kulla-
nabilirsiniz. Ayrıca ceket
havası veren pelerin
kabanlar da şık olduğu
kadar kat kat giyim
stilinin en kolay
yolu.

Son zamanlarda moda tasarımcıları, çalışan, okuyan, dışarıda olan
kadının günlük stili ile çok şık olacağını gösteren tarz sahibi herkes
için 'sokak modası' başlattı. İşte bu tarz ile ilgili size birkaç tüyo...

Deri parçalar kış aylarının vazgeçilmezlerinden. Bu sezon ceketlerin yanı
sıra diğer deri parçalar da raflarda yerini fazlaca aldı. Deri etekler, elbiseler,
pantolonlar ve taytlar sezonun trendlerinden. Siyah dar deri pantolonunu-
zun üzerine yine sezonun hit parçalarından oversized kazaklarla, altına siyah
bir stiletto ile oldukça hoş ve feminen bir görünüm oluşturabilirsiniz.
Kabanınızı farklı bir renk kullanarak kombininize renk katmanız mümkün.
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Buca’da köyleri birer birer
gezen Başkan Piriştina, köy
halkının sorunlarını dinledi,

isteklerini not aldı. Piriştina köy
ziyaretleri sırasında köy halkının
isteklerini yerine getirebilmek için
yeni proje başlatacaklarını müjdele-
di. Piriştina, yaz tatili sürecinde baş-
latacakları “Siz tatile, biz tadilata”
projesi ile köylerde yer alan okulla-
rın eksikleri ile köy halkının taleple-
rini yerine getireceklerini söyledi.

Ayrım yapmadan
tüm köylere gidildi

Başkan Piriştina Buca’nın köyle-
ri için gerçekleştirdiği yatırım turu-
na, Kırıklar Köyü ile başladı.
Kırıklar Köyü Muhtarı Mümtaz
Özçiftçi ve Ak Parti Buca Belediyesi
Meclis Üyesi Ragıp Becer ile köy
kahvehanesinde vatandaşlarla soh-
bet eden Piriştina, belediyenin
gücünü köylerde de göstereceklerini
söyledi. Piriştina daha sonra
Özçiftçi ve Becer ile birlikte
Kırıklar Köyü’nde ki eksikler için
yerinde incelemelerde bulundu.
Piriştina’nın ikinci durağı ise
Karacaağaç köyü oldu. Başkan
Piriştina ayrıca Belenbaşı,
Kaynaklar köylerini de ziyaret etti.

BUCA’NIN KÖYLERİ UNUTULMADI
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ilçenin köylerini gezdi. Vatandaşların sorunları-
nı dinleyen Başkan Piriştina, çözüm için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

BUCA’DA TASARRUF
DÖNEMİ BAŞLIYOR

Buca Belediyesi, hizmet gücü ve hızını artırma
amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Başkan Levent
Piriştina, “Yeni araçlarla daha az arıza ve düşük bakım
maliyeti nedeniyle tasarruf sağlayacağız” dedi.
İlçesinin 47 mahallesine eşit hizmet götürmeyi hedef
edinen Buca Belediyesi, hizmet aracı filosunu yeni
araçlarla güçlendirdi. Tüm birimlere hizmet edecek 17
kişilik 2 minibüs, zabıta, sosyal yardım ve destek hiz-
metleri gibi müdürlüklere tahsis edilen 6 çift kabin
kasalı kamyonet ve tüm birimlere hizmet verecek 16
binek araçla hizmet kalitesini artıracaklarını belirten
Başkan Levent Piriştina, “Hizmeti aksatan tüm unsurla-
rı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu nedenle hizmet
hızımızı ve kalitemizi artırmak için araç filomuzu yeni-
leyip güçlendirdik.” diye konuştu.

Buca Belediyesi, “acınız acımızdır” diyerek
cenazelerden sonra kısa sürede kurulacak 3 tazi-
ye çadırı ile her türlü etkinlikte çok amaçlı kulla-
nılabilen iki ikram aracını hizmete soktu. Başkan
Piriştina, “Halka dokunan projeleri sürdüreceğiz”
dedi. Cenazelerden sonra taziye ziyaretleri ile
ilgili halkın sıkıntı yaşadığını belirlediklerini ifade
eden Piriştina, içinde sürekli çay ikramı yapılabi-
len 3 taziye çadırını hizmete soktuklarını dile
getirdi. Piriştina, “Biz hemşerilerimizin daima
yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz.
Bunun için ‘acınız acımızdır’ diyerek taziye çadır-
larını devreye soktuk. Bundan böyle cenazeler-
den hemen sonra belediyemizin çadırları kurula-
cak, acılı vatandaşımız taziyeleri burada kabul
edecek. Ayrıca konuklarına çay da ikram edecek.

Halkla iç içe bir hizmet anlayışıyla hareket eden Buca Belediyesi, vatandaşı kötü gününde de yalnız
bırakmama kararı aldı. Bu amaçla belediye taziye çadırları kurup ikram ve çay dağıtma kararı aldı.

BUCA BELEDİYESİ KÖTÜ GÜNDE DE
VATANDAŞIN YANINDA

Yedigöller’de kurulan ‘Kedi
Evi’ ile ilçede sahipsiz kedilerin
hem yemek ihtiyacı karşılanıyor
hem de soğuk kış gününde sıcak
yataklarda geceyi geçirmeleri sağ-
lanıyor. Buca’da ilk kez hayata
geçirilen Kedi Evi’nin, Buca
Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından
günlük olarak temizliği yapılıyor,

mama eksiği gideriliyor. Ahşap ve
plastik karışımı kompozit malze-
meden imal edilen Kedi Evi, bu
sayede içerisine su geçirmiyor ve
mikrop barındırmıyor. Bucalı
hayvan sever vatandaşlarında sık
sık ziyaret ederek sahipsiz kedi-
lerle ilgilendiği Kedi Evi’nin içe-
risinde, mama odakları, otomatik
su kapları ve yataklar bulunuyor.

NAZIM HİKMET
BUCA’DA UNUTULMADI

Buca Belediyesi tarafın-
dan yazar Nazım Hikmet
Ran’ın 113. doğum günü, “İyi
ki doğdun Nazım” adlı şiir ve
müzik dinletisi ile kutlandı.
Bucalı vatandaşların yoğun
ilgi gösterdiği gecede dünya
şairi Nazım Hikmet’in şiirleri,
usta tiyatro ve sinema oyun-
cusu, yönetmen Rüştü
Asyalı’nın duygulu sesi ile
can bulurken, “Üç Anadolu”
müzik grubu da farklı yoru-

muyla izleyenlere duygu
dolu anlar yaşattı. D.E.Ü
Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen etkinlikte “Üç
Anadolu” müzik grubu sahne
alarak, Memleket Şairi
Nazım’ı, memleketten şarkı-
larla andı. Daha sonra gruba,
usta tiyatrocu ve sinema
oyuncusu, yönetmen Rüştü
Asyalı’nın dahil olmasıyla
programda duygu yüklü
dakikalar yaşandı.

SOKAK KEDİLERİ BUCA’DA GÜVENDE
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2014 yılında Türkiye’nin ekono-
mik büyüme hızına paralel ola-
rak sağlık bütçesinde önceki

yıllara göre artışlar olduğunu
belirten Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Ataç Sönmez, sağlık sek-
törünün bir ihtiyaç olarak değil
gelir kaynağı olarak da düşünül-
mesi gerektiğini ifade etti.

� 2014 sağlık sektörü açısından
nasıl bir yıldı?

Ekonomik açıdan her yıl oldu-
ğu gibi Türkiye’nin ekonomik
büyüme hızına paralel olarak sağ-
lık bütçesinde önceki yıllara göre
artışlar oldu. Fakat sektördeki bu
artıştan sağlık hizmeti sunucuları-
nın eşit olarak pay aldığını söyle-
mek pek mümkün değil maalesef.
SGK, ülkemizde özellikle piyasada
bütün kuralları belirleyen en
büyük hizmet alıcı kurumdur.

� Sosyoekonomik durumlara
göre değerlendirme yapacak olursak,
gelirler arttıkça sağlık yatırımları
katlanıyor mu?

Türkiye'de sağlıkta oransal ola-
rak büyük bir fark yok gibi görün-
se de 2002 yılında 330 dolar
olan kişi başına sağlık
harcamasının 2013
yılında 793 dolara
çıktığını düşünürsek
tablonun kötü olma-
dığını anlarız, elbet-
te yeterli değil.
OECD ülkelerinde
2013 yılında gerçek-
leşen kişi başı sağlık
harcaması 2548 dolardır.
SGK’nın 2006 yılında 25.3
milyarlık toplam sağlık harcaması
ile ulusal hasılanın yüzde 2.67’sine
ulaşırken 2012’de 44.1 milyarlık
toplam sağlık harcaması ile ulusal
hasılanın yüzde ise 3,11'dir. 2001
yılında rakam 4.5 milyar ve oran
yüzde 1.90’dır. 2015 yılında 45 mil-
yar üzerinde bir SGK bütçesi ve
bir o kadar da Sağlık Bakanlığı
bütçesi beklemek yanıltıcı olmaz.
Bu rakamlara yaklaşık olarak
yüzde 15-20 civarında bir cepten
ödeme miktarını da eklemek gere-
kir.

“Hastaneleri sıkıntıda”
� 2015’te çözülmesi gereken

problemler nelerdir?
Şu anda kanaatimce en önemli

problem üniversite hastanelerinin
neredeyse tamamının yaşadığı
ekonomik sorunlardır. Sektörde
neredeyse tek hizmet alıcısı olan
ve piyasadaki tüm ödeme kuralla-
rını belirleyen SGK’nın üniversite
hastaneleri için 8 yıldır artırmadı-
ğı, tam tersine bir şekilde düşür-
düğü SUT rakamlarını belirlendiği
2007 yılından bu yana en azından
kümülatif enflasyon oranının yarısı
kadar artırmasıdır. Bu durumdan
sadece hastaneler değil hizmet
sundukları toplum kesimleri ve
tedarikçi firmalar derin bir şekilde
etkilenmektedir. Üniversite hasta-

neleri yatırım yapma yeteneğini
kaybettikleri gibi personel altyapı-
larını da kaybetme riski ile karşı
karşıyadır. Çok uzun yıllar içeri-
sinde kurumlaşmış, yoğun emek ve
özverilerle oluşmuş, bu ülkenin
sağlık personel ve akademik altya-
pısını oluşturmuşmuş Hacettepe,
Çapa, Cerrahpaşa, Ege, Dokuz
Eylül ve adını sayamadığım onlar-
ca tıp fakültesine bu ülkenin ihti-
yacı var. Bence sağlıkta ikinci
önemli sorun yardımcı sağlık per-
sonelidir. Maalesef yeterli asistan
ve hemşire olmaması nedeni ile
bazı yataklarımızı kapatmak
zorunda kaldık. Özellikle sağlık

hizmetlerini taşeron yöntemi
ile döner sermaye kay-

nakları ile almamız
yasal nedenlerle
sıkıntılı. Bunun
dışında kadrolar
son derece sınırlı.
Denge tazminatı
ödemeleri nedeni

ile yardımcı sağlık
personeli için ağır iş

yükü olan döner ser-
mayeli hastaneler cazibe-

sini maalesef kaybetti.

“İzmir şanslı”
� İzmirlilerin sağlık ihtiyaçla-

rında önceliklerini ne olarak görü-
yorsunuz?

Genel olarak sağlık hizmeti
sunumu açısından İzmir aslında
şanslı illerden. Geleneksel olarak
iyi yapılanmış birinci basamak sağ-
lık hizmetlerine sahip olan şehri-
mizde aile hekimliği uygulamaları
da birçok ile göre erken başladı.
Yine nüfus başına düşen yatak,
aile hekimi ve uzman hekim sayı-
sında ortalamanın üstünde bir
potansiyele sahip.

Meslek hayatımın büyük bir
bölümü askerlik hizmetimi yap-
mak için geldiğim İzmir’de geçti.
Bir İzmirli hekim olarak düşün-
cem EXPO kapsamında ortaya
çıkan “İzmir ve Sağlık” temasının
derinlemesine düşünülmesi gerek-
tiğidir.

Ülkemiz dünya sağlık turizmin-
den çok az pay almaktadır, İzmir
ise hak ettiği öneme kavuşmamış-
tır. Bu hedef İzmir’i hak ettiği
yatırımların siyasi nedenlerle
engellendiği algısını da engelleye-
bilir. Bu konuda başlangıç için
karantina adası pilot olarak seçile-
bilir diye düşünüyorum. Sağlık
sadece bir ihtiyaç değil aynı
zamanda bir gelir kaynağıdır.
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Birinci sayfada okudunuz. Haber
merkezindeki arkadaşlarımı kut-
luyorum. Yıllardır sağlığımızla

oynayan çimento fabrikalarından birisi
meğerse elini cebimize de atmış.

Küçük hissedarların yaptığı
şikayetle başlayan süreci ile ilgili
haberi iç sayfalarda da okuyabilirsiniz.

Ortada tam bir İtalyan uyanıklığı
var. Görülen Çimentaş yalnız 102
milyonu geri getirmeyecek aynı
zamanda başta vergi olmak üzere
başka cezalarla da karşı karşıya kala-
cak.

SPK’yı buradan kutluyorum.
Yıllardır çimento fabrikaları ile

mıcır ocaklarının İzmir’e verdikleri
zarar ortadadır.

Artık sorunlar bildiğiniz gibi yalnız
çevre ile ilgili değildir.

Pınarbaşı, Naldöken, Işıkkent başta
olmak üzere bu bölgede yaşayan halk
yıllarca kanser ve KOAH hastalığının
pençesinde yaşam savaşı vermekte-
dir..

Yaptıkları vahşi üretimle yıllardır

doğayı ve insanları tehdit ediyorlar.Bu
konuyu gündeme getirdiğimde hep
yazıyorum. Buralara hakim olan toz
lobisinin gücü çok etkindir.

Çimento fabrikalarının ve mıcır
ocaklarının çevresinde yaşamak
zorunda olan insanların sağlığı bu
lobinin hiç umurunda değildir.

Yıllardır bu çevre felaketi önlensin
diye, İzmir’i yöneten Vali, Belediye
Başkanı, Çevre İl Müdürleri göreve
çağrılır ama nedense sonuç hep
sıfırdır.

Şimdi görüyoruz ki yıllardır
sağlığımızla oynayanlar bir de ellerini
cebimize atmışlar.

Fenerbahçeli Emre’yi seversiniz
sevmezsiniz ama İzmir’de oynadıkları
maçtan sonra söylediği bir cümle için
kendisini kutluyorum.

Atatürk Stadı’nda, Altınordu ile
oynadıkları maçta sahanın patates tar-
lası gibi olması yüzünden sakatlanın-
ca, İzmir’in kanayan yarası olan
gerçeğini şu cümlelerle tüm
Türkiye’ye duyurdu. ‘’Burada sürekli
oynayan futbolcuların Allah yardımcısı
olsun.’’

Yalnız Emre az söylemiş, cümlesini
şöyle tamamlamalıydı ‘’Allah aynı
zamanda İzmirli futbol severlere de
sabır versin.’’ Biz İzmirliler hakikaten
şanssızız. Süper Lig’de takımımız,
maç seyredecek bir stadımız bile yok.
Tüm Türkiye yepyeni statlarla
donanırken İzmir avucunu yalı-yor.
Bunun için bir halk değimi var: “Eller
aya biz yaya.’’

İzmir’i bu duruma düşürenler utan-
sın. Madem ki sandık her türlü hesabı
görüyor, 4 ay sonra İzmir’de büyük
bir hesaplaşma olacak demektir.

EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com

İTALYAN
UYANIKLIĞI

SELCAN BİLEN

selcan.bilen@kanalben.com

� Sağlık hizmetlerin-
den İzmirliler, Avrupa ve
dünya standartlarından ne
derece faydalanabiliyor-
lar?

Avrupa ülkelerinde
yaşlanan nüfus, ekonomik
durgunluk, işsizlik, sağlıkta
yeni teknolojilere bağlı
olarak artan maliyetler
gibi nedenlerle sosyal
güvenlik kurumları bazı konular-
da Türkiye’den daha fazla kısıtla-
malar getirmektedir. Uzman
hekime ulaşma sürelerinin daha
uzun olduğuna, bazı ilaçları geri
ödemesinin daha kısıtlı olduğuna

bizzat şahit oldum. Bu kısıtlama-
lar Avrupa insanını daha ucuza
kendi imkanları ile bu hizmeti iş
gücünün düşük olduğu Türkiye
gibi ülkelere yönlendirmektedir.
MR ve BT açısından Avrupa ülke-
lerine göre daha öndeyiz.

Avrupalı hastalar
Türkiye’ye yöneliyor

Türkiye'de sağlık sektörü nereye gidiyor?
Çözülmesi gereken en önemli sorunlar
neler? Doç. Dr. Ataç Sönmez tüm bu soru-
ların yanıtını Ben HABER’e cevapladı.

ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ

ZOR DURUMDA

ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ

ZOR DURUMDA

ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ

ZOR DURUMDA

ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ

ZOR DURUMDA

ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ

ZOR DURUMDA

ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ

ZOR DURUMDA

Doç. Dr.
Ataç
Sönmez
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Yeni bir
sömestr
tatili daha

başladı. Öğrenciler
karnelerini aldı ve herke-
sin notları belli. Bazı aileler
yarıyıl tatili için programlarını
yaptı ama bazıları hala kararını
veremedi. Neler yapılabileceği konu-
sunda kararsız olanlar için ihtimalleri
gözden geçirdik. İşte Seyahat Danışmanı
Çiğdem Akpunar’ın sizin için tatil önerileri…

��  Kış8turizminin8parlayan8yıldızı8konumun-
daki8bölgeler8nereleri?8Şu8zamana8kadar8en8çok
hangi8bölge8için8rezervasyon8aldı-
nız?

Yurt8dışına8çıkacak8olan8tatil-
cilerin8sömestr8tatili8için8tercih-
leri8ağırlıklı8olarak8kayak8mer-
kezleri,8sıcak8bölgeler8ve8klasik
destinasyonlardan8yana8kullanılı-
yor.8Kişiye8özel8turlar8olarak
Kayak8bölgeleri8Alpler'de8Fransa,
Avusturya8ve8İtalya8tercih8edilirken,
sıcak8rotalardan8Uzakdoğu,8Güney8Afrika,
Küba8ve8Güney8Amerika8tercih8ediliyor.
Sömestr8planları8aslında8Kasım8ve
Aralık8ayında8yapılmaya8başlandı.8Ocak
ayında8da8satışlar8devam8ediyor.
Benelux-Paris-Amstserdam/Budapeşte-
Prag-Vienna/8Maceristan/8Barcelona/
Madrid8en8çok8satan8turlar.

SÖMESTR
TATİLİNDE

NEREYE 
GİTMELİ?

SÖMESTR
TATİLİNDE

NEREYE 
GİTMELİ?

SÖMESTR
TATİLİNDE

NEREYE 
GİTMELİ?

SÖMESTR
TATİLİNDE

NEREYE 
GİTMELİ?

SÖMESTR
TATİLİNDE

NEREYE 
GİTMELİ?

Sömestr planları yapılmayabaşlandı. Peki dünyada ve
Türkiye’de kış turizminin par-layan yıldızı konumundakibölgeler nereleri? Sömestr

tatilini nasıl değerlendirmeli?
Tatile çıkarken nelere dikkatetmeli? Cevabı bu yazıda…

SÖMESTR
TATİLİNDE

NEREYE 
GİTMELİ?

AMSTERDAM
Özgürlük, eğlence ve doğa güzelli-

ği tercih sebebi. Avrupa’nın en önem-
li eğlence mekanları, tarihi bölgeleri
ve müzeleri Amsterdam’da bulunu-
yor. Kentin eski bölgeleri birbirine
paralel yarım ay şeklindeki kanallar-
dan oluşuyor. Kanalların her iki yaka-
sında bulunan evlerin bir kısmı bugün
de ev olarak kullanılıyor.

PARİS
Paris’in ikinci turist çeken noktası

Louvre Müzesi’nde bulunan Mona
Lisa tablosu. Paris denilince akla
gelenlerden biri de şehri örümcek ağı
gibi saran dünyaca ünlü metrosudur.

Konaklama açısından Paris oldukça
fazla seçenek sunar ancak fiyatları
Avrupa ortalamasının üzerindedir.
Paris’te dünyaca ünlü markaların dev
mağazaları bulunuyor. Bu nedenle
her türlü giysi ve takı malzemelerini
buradan almanız mümkün. Sokak
pazarları, bir şehrin günlük yaşamını
ve kültürünü en güzel anlatan yerler
olduğu için bir sokak pazarını da mut-
laka dolaşmalısınız.

LÜKSEMBURG
Fransa, Almanya ve Belçika ile

sınırları olan, denize kıyısı olmayan
bir Kuzeybatı Avrupa ülkesi. Ülkenin
başkenti, ülkeye ismini veren
Lüksemburg şehridir. Lüksemburg,
günümüzde ayakta olan en büyük
dükalıktır. 2007 Avrupa Kültür
Başkenti seçilmiştir. Başkenti,
Avrupa’nın Finans Merkezi de olan
Lüksemburg, eski ve yeni mimarinin
son derece uyumlu bir havası ile ziya-
retçilerini etkiliyor.

BELÇİKA-HOLLANDA
Gösterişli hatta ihtişamlı binalara

sahip başkenti Brüksel ile Belçika,
kanallar ve köprüler üzerinde kurulu
başkenti Amsterdam ile Hollanda,
aynı isimdeki başkentiyle Avrupa’nın
en zengin ülkelerinden biri olan
Lüksemburg... Avrupa’nın üç ülkesini
bir arada keşfedebileceğiniz bu yolcu-
luk boyunca sizi yel değirmenleri, lale
bahçeleri, üzüm bağları, görkemli
mimari yapılar, yemyeşil bir coğrafya
bekliyor. Lüksemburg’da Ponte
Adolphe Köprüsü, Brüksel’de
Kraliyet Sarayı, Amsterdam’da Rijks
Müzesi’ni dolaştığınızda bu üç ülke-
nin kültürel anlamda da benzerlikler
taşıdığını görebilirsiniz.

KARTALKAYA-ULUDAĞ-
PALANDÖKEN

Kartalkaya, Uludağ ve
Palandöken'de bulunan kayak otelle-
rine de talep oldukça yoğun. Güney
kesimindeki oteller ise mevsim gereği
kayak bölgeleri kadar talep görüyor.

� Tatilciler,�seçim�yaparken�nelere
dikkat�etmeli?�Sizin�tavsiyeleriniz�neler?

Şayet paket tur seçiyorsanız; turun
kalkacağından emin olunuz.

� Nasıl?
Katılacağınız tura kayıtlı kaç kişi

olduğunu acenteye rahatlıkla sorabi-
lirsiniz. Acenteler yeterli sayı tamam-
layamazlarsa turu başka bir turla bir-
leştirebilir veya tarihi erteleyebilirler.
Kalacağınız otelleri inceleyin. Hangi
şehir turlarının dahil olduğunu incele-
yin, dahil değil ise yapılabilecek şehir
turlarını önceden planlayın. Ünlü
olan restoranları ve alışveriş merkez-
lerini araştırın. Müze ve şehir turları
için gezilecek yerlerin o tarihlerde
açık olup olmadığını kontrol etmelisi-
niz şayet böyle bir durum var ise
acentenize mutlaka bildirmelisiniz.
Seyahat sağlık sigortanızı yanınızda
bulundurmanız önemli.

KÜLTÜR
TURLARI
KÜLTÜR
TURLARI
KÜLTÜR
TURLARI
KÜLTÜR
TURLARI
KÜLTÜR
TURLARI

YOĞUN iş hayatından bunalanlar ya da hayatına renk ve kültür katmak
isteyenler İzmir çıkışlı kültür turlarından kendine en uygun olanını seçip
kesinlikle katılmalılar. Anadolu’nun cennetlerinden kayalara oyulmuş evleri,
rüzgârın aşındırması ile oluşmuş muhteşem bir görüntü sergileyen
Peribacaları ile Kapadokya tadı damağınızda kalacak harika bir tatil yaşama-
nıza vesile olacaktır. Kapadokya’da göreceğiniz güzellikler arasında; Göreme,
Çarıklı Kilise, Asmalı Konak, Sinassos, Uçhisar, Ürgüp, Paşabağı, Avanos, Hacı
Bektaş-ı Veli, Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Kilisesi bulunmaktadır.

KÜLTÜR
TURLARI

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?NELERE DİKKAT EDİLMELİ?NELERE DİKKAT EDİLMELİ?NELERE DİKKAT EDİLMELİ?NELERE DİKKAT EDİLMELİ?NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çiğdem
Akpunar

Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun TES-
KOMB tarafından

düzenlenen toplantıda esnaf
kredilerine yönelik yaptığı
açıklamaları olumlu bulan
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı
Zekeriya Mutlu, Davutoğlu’nun
açıklamalarını esnaf sanatkarları
ayakta tutacak bir gelişme olarak
değerlendirdi. Esnaf sanatkarların Türk
toplumunun vazgeçilmez mozaiklerinden
olduğunu belirten Mutlu, açıklanan önlem-
lerle ekonomik ve sosyal yaşamda önemli
işlevler üstlenen esnaf sanatkarlara sahip
çıkılacağını söyledi.

Ekonomiye8dinamizm
İESOB Başkanı Mutlu, “3 yıl Ustalık

Belgesi sahibi olup işyeri açmak isteyenle-
re ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek men-
suplarına faizsiz kredi imkanı, esnaf kesi-
me 150 milyon liralık kredi verilmesinin
öngörülmesi bizi sevindirmiştir. Böylece
hem üyelerimizin kendilerini geliştirebil-
meleri için bir fırsat doğacaktır hem de
Türk ekonomisine dinamizm gelecektir”
dedi. 

Esnaf sanatkarların sınırlı sermayeleri
ve el emekleri ile faaliyetlerini sürdürdük-
lerini hatırlatan Zekeriya Mutlu, “150 mil-
yon liraya kadar kredi imkanı, finans sıkın-

tısı çeken üyelerimiz için can
suyu olacaktır. Ayrıca işinde
ehil olduğu halde sermaye
yetersizliği nedeniyle üretim
hayatına katılamayan meslek
sahiplerine de önemli bir fır-

sat sunulacaktır. Ustalık
Belgesi esnaf sanatkarların dip-

lomasıdır. Mesleğe çıraklıkla baş-
layıp, kalfalıkla pişen ve ustalığa

erişen kişilerin ekonomiye kazandırıl-
ması çok önemlidir.  Bu finans imkanı ile
Türkiye’nin yatırım, genel üretim ve istih-
dam potansiyeli de artacaktır” dedi.

Ahi8öğretileri
Eski meslek mensuplarına da faizsiz

kredi imkanı tanındığını sözlerine ekleyen
Mutlu, “Bu gelişme ise ekonomik getirile-
rin yanı sıra, Türk toplumunun değerleri-
nin korunmasına da hizmet edecektir.
Ticarette, sanat ile iyi ahlakı bir potada
harmanlayan, müşteri memnuniyetini,
dayanışmayı, yardımlaşmayı ön plana çıka-
ran, geçmişte devlet yapısına bile örnek
teşkil eden Ahi öğretilerine yaşadığımız
çağda her zamankinden fazla ihtiyaç
duyulmaktadır. Bugün çırak bile bulama-
yan eski meslek mensupları için düşünülen
faizsiz krediler, onların bilgi ve tecrübeleri-
ni geleceğe taşımalarına, Türk toplumunun
kültürel kimliğini korumasına da vesile
olacaktır” şeklinde konuştu.

İESOB Başkanı
Zekeriya
Mutlu,
Davutoğlu’nun 
açıklamalarını
değerlendirdi

İESOB Başkanı
Zekeriya
Mutlu,
Davutoğlu’nun 
açıklamalarını
değerlendirdi

İESOB Başkanı
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Davutoğlu’nun 
açıklamalarını
değerlendirdi
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Zekeriya
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İESOB Başkanı
Zekeriya
Mutlu,
Davutoğlu’nun 
açıklamalarını
değerlendirdi

İESOB Başkanı
Zekeriya
Mutlu,
Davutoğlu’nun 
açıklamalarını
değerlendirdi
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Bornova Belediyesi yeni yılda çok sayıda fiziki projeyi hayata geçirecek

2015, yatırım yılı olacak
2015 yılı Bornova Belediyesi için yatırım yılı
olacak. 234 milyon 100 bin lira olarak kabul
edilen bütçenin önemli kısmı fiziki projelerin
hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Bornova Belediyesi 2014 yılında
önemli fiziki yatırımlara imza
attı. 57’inci Topçu Tugayı

Duvarı’nın geriye çekilerek Manisa
Yolu’na bağlantı yapılması, Çamdibi
Köprüsü, Forum Bornova Kavşağı
gibi önemli yol düzenlemelerini
yapan Bornova Belediyesi 2015 yılın-
da da yatırımlarını sürdürecek. 234
milyon 100 bin lira olarak oy birliğiy-
le kabul edilen 2015 yılı bütçesinde
en büyük paylar yatırımcı müdürlük-
lere ayrıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü 52 milyon,
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
35 milyon,
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
ise 28

milyon liralık bütçelerle
Bornovalılara hizmet üretecek. Bu
bütçelerle Bornova’da devam eden
projelere hız verilerek tamamlana-
cak. Hazırlanan pek çok yeni proje-
nin çalışmaları da başlayacak.

30 Mart seçimlerinin ardından
geçen sekiz ayda üniversite öğrencile-
rine ilçe esnafından indirimli alışveriş
yapma imkanı veren Dost Kart,
maddi durumu yetersiz vatandaşların
ihtiyaçlarını diledikleri gibi karşıladık-
ları Dost Market ve ihtiyaç fazlası
kıyafet ve oyuncak gibi ürünlerin top-
landığı Paylaşım Noktası gibi projele-
ri hayata geçiren Bornova Belediyesi,
yeni yılda bu yöndeki hizmetlerini de
arttırarak devam ettirecek.

Sosyal alandaki bu çalışma ve
yatırımların yanı sıra fiziki anlamda
sorunlu bölgelere öncelik verdiklerini
belirten Başkan Atila, “Yeni yılda
bütçemizin büyük kısmını Fen İşleri,
Park ve Bahçeler gibi yatırımcı

müdürlüklere ayırdık. 2015 yılında
vatandaşlarımızın istekleri

doğrultusunda ve
daha modern bir
kent için pek çok

yeni fiziki projeyi hayata
geçireceğiz” dedi.

Bornova Belediyesi, Altınordu'nun proje-
lendirdiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek
verdiği U12 İzmir Cup'ta Bornova'daki amatör
kulüplerden seçilecek oyunculardan kurulu karma
takımla mücadele etme kararı aldı. Organizasyona
davet edilen tek ilçe belediyesi olduklarına dikkat
çeken Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bu
onuru sadece Bornova Belediyespor olarak değil,
tüm Bornovalılarla birlikte yaşamak istiyoruz"
dedi. Amatör kulüp temsilcileri, Bornova
Belediyesi organizasyonunda bir araya gelerek, ilk
etapta teknik heyet ve oyuncuların belirlenmesi

için bir heyet oluşturdu.
Altınordu'nun U12 İzmir Cup organizasyonu ile

ilgili yetkilileri; Sportif Etkinlikler Yöneticisi
Gökhan Göktürk, Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Elif
Can, Medya İlişkileri Yöneticisi Ali Ergöçmez,
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret
etti. Bornova Belediyespor Kulübü Başkanı
Cumhur Yılmaz ve ilgili antrenörlerin de katıldığı
toplantıda, turnuvayla ilgili detaylar konuşuldu.
Kırmızı-lacivertliler, spor alanında önemli çalışma
ve yatırımlar yapan Bornova Belediyesi'nin organi-
zasyonda yer almasının kendileri için çok önemli

olduğunu ifade etti.
Başkanı Atila da, dünya kulüplerinin mücadele

edeceği Kupa'ya davet edilmelerinin büyük bir
onur olduğunu belirterek, "Türkiye'den ve
dünyadan pek çok önemli kulübün olduğu bir
organizasyonda olmak büyük mutluluk. Biz mutlu-
luğu sadece Bornova Belediyespor değil,
Bornova'daki tüm kulüplerimizle birlikte yaşamak
istiyoruz. Bu yüzden organizasyona karma takımla
katılacağız. Başta Mehmet Seyit Özkan olmak
üzere Altınordu'nun ilgili yetkililerine teşekkür
ediyorum. Büyük heyecan yaşıyoruz" dedi.D
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Bornova Belediyesi, her
gün binlerce insanın
gelip geçtiği ve dinlen-
mek için kullandığı
Büyükpark’ta büyük bir
değişim başlatıyor.
Bornova Belediyesi
Hizmet Binası, Uğur
Mumcu Kültür ve Sanat
Merkezi, Nikah ve Meclis
Salonu gibi kamu
binalarının da bulun-
duğu alanın daha kul-
lanışlı hale gelmesi için
düzenlemeler yapılacak.
Projenin tamamlanma
aşamasına geldiğini
söyleyen Bornova
Belediye Başkanı Olgun
Atila, “Yapacağımız
düzenlemelerle bu alanı
daha da kullanışlı ve
herkes için daha keyifli
hale getireceğiz” dedi.

Büyükpark’a
sihirli dokunuş

Bornova Belediyesi,
sosyal belediyecilik
uygulamalarına ‘Dost
Market’ projesiyle
yepyeni bir boyut getir-
di. Raflarında 100’ün
üzerinde ürün çeşidi
bulunan Dost
Market'ten ilk alışveriş-
lerini yapan vatandaşlar
uygulamadan memnun
kaldı. Ailecek Dost
Market’e gelen ihtiyaç
sahipleri, kartlarına yük-
lenen bakiyeyi istekler-
ine göre özgürce kullan-
manın keyfini yaşadı.
Başkan Atila, “Burada
para değil, iyilik geçiyor.
Gerçek ihtiyaç sahipler-
ine ulaşmaya çalışıy-
oruz. Dost Market'ten
yararlanacak vatan-
daşlarımızı sosyolog ve
psikologların da desteği
ile belirliyoruz.
Vatandaşlarımız istediği
ürünü kredisi oranında
alabiliyor” dedi.

Bornova Belediyesi'nin
hayata geçirdiği Dost
Kart projesiyle birlikte
Büyük Park içerisinde
faaliyet gösteren Prof.
Dr. Türkel Minibaş
Gençlik Merkezi'ne olan
ilgi daha da arttı.
Büyük Park içerisindeki
Merkez'den, Dost Kart
sahibi 3 bin üniversite
öğrencisi yararlanmaya
başladı. Bornova
Belediye Başkanı Olgun
Atila, Gençlik
Merkezi'nin üniversite
öğrencilerine ilçedeki
esnaftan indirimli
alışveriş yapma imkanı
sunan Dost Kart’ın en
önemli ayaklarından biri
olduğunu söyledi.

Gençlik
Merkezi Dost

Kart'la daha da
güzel

Bornova Belediyesi,
İzmir'in en hareketli bölgele-
rinden biri olan Küçükpark'ta
yapılacak çalışma ve düzenle-
meleri belirlemek amacıyla
sıradışı bir yönteme başvurdu.
"Fikrini al, parka gel" sloga-
nıyla düzenlenen etkinlikte,
Küçükpark ile ilgili fikirler
yazıya döküldü. Projede
gönüllü olarak yer alan öğren-
ci ve akademisyenler de bir
başlangıç olan çalışmanın böl-
genin geleceğini belirleme
anlamında çok önemli oldu-
ğunu söyledi. Kazım Dirik
Mahallesi Muhtarı Dilek İduğ
Çelik, Küçükpark'ta yaşanan
sorunların hep birlikte çözüle-
bileceğini belirterek, "Burada
yapılan etkinlik, farkındalık
adına çok önemli" dedi.

Küçükpark’ta
bir şeyler
oluyor!

Kapasitesi
iki katına
çıkarılıyor
Bornova Belediyesi ile

İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin yapımını birlik-
te üstlendiği Doğanlar
Stadı'nın kapasitesi 6 binden
12 bine çıkarılıyor. Stat, ken-
tin ihtiyacı da dikkate alına-
rak, tam anlamıyla profesyo-
nel lig maçlarına ev sahipliği
yapmaya hazır hale getirili-
yor. Mülkiyet ile ilgili sorun-
lar giderildikten sonra beto-
narme tribünlerin kapasitesi
10 bine yükseltilecek. 2 bin
kişilik portatif tribünlerle bir-
likte toplam kapasite 12 bin
olacak. Başkan Atila,
"Yaptığımız görüşmeler neti-
cesinde stadımız 2015-2016
sezonuna hazır olacak" dedi.

Dost Market
kapılarını açtı
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Olgun
Atila

2013’te üretim, yatırım, ihracat, vergi ve
istihdam ile Ar Ge, inovasyon dahil 17
farklı kriterde başarılı 183 üyenin yanı

sıra başarılı iki girişimciye plaket ve başarı
belgesi verildi. Yapılan ödül töreninde, TÜP-
RAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., PET-
KİM Petrokimya Holding A.Ş., İzmir Demir
Çelik Sanayi A.Ş. , JTI Tütün Ürünleri
Sanayi A.Ş., Abalıoğlu YemSoya ve Tekstil
Sanayi A.Ş. Entegre Tesisi Şubesi her sene
olduğu gibi bu sene de ödüllere ambargo
koydu. Yılın en başarılı kadın girişimcisi
Sonnur Kırmızıoğlu olurken, en başarılı
erkek girişimci ise Gürkan Gediz seçildi. Ar-
ge ödülünde Afe Olgunlar Makine birinciliği
elde ederken, İnovasyon ödülünde birincilik
Cemer Kent Ekipmanları’na gitti.

“İzmir Türkiye’nin en
önemli yıldızlarından”

Törenin açılışında konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir’in
Türkiye’nin en önemli yıldızlarından biri
olduğuna vurgu yaparak, “İzmir’imiz. 10 üni-
versitesi, sanayi merkezleri, araştırma mer-
kezleri ve limanıyla özel bir bölgemizdir. Bu
ödülü alanlar ekonominin yıldızlarıdır. FIFA
yeni bir kural çıkardı. Futbolu güzelleştiren
futbolun yıldızlarıdır. Hangi takımda futbo-
lun yıldızı varsa ona pozitif ayrımcılık yapa-
caksınız dendi. Çünkü futbol ekonomisini
çeviren onlar.

Türkiye’nin zenginleşmesinin sağlayan,
futbolun yıldızları koruma altına alınıyorsa,
ekonominin yıldızlarını hepimiz koruma altı-
na almalıyız” dedi.

İzmir-İstanbul, İzmir-Ankara hızlı trenle-
rinin faaliyete başlamasının yeni bir vizyon
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “İzmir’de
300 km yarıçapta 163 milyar dolarlık ticaret
hacmi var. Kişi başı üretim 15 bin İzmir’de 19
bin TL. İzmir Türkiye’nin 4 bin üstünde.
Tüm Türkiye İzmir’i yakalasaydı, GSMH 1
trilyon lira olurdu. Yüzde 33 daha zengin
olurdu Türkiye” dedi.

İDÇ, ÖDÜLLERE YİNE
AMBARGO KOYDU D

iyorlar ki; KKaarrddeeşşii
AA..ŞŞaahhiinn,,  Menemen
Belediyespor kulübü

başkanı.
KKıızzıı  TT..ŞŞaahhiinn belediye

sosyal market sorumlusu
AAğğaabbeeyyii  AA..ŞŞaahhiinn,,

garaj amiri
AAmmccaaooğğlluu  İİ..  ŞŞaahhiinn,,

satın alma sorumlusu
YYeeğğeenn  BB..ŞŞaahhiinn Yazı

işleri
YYeeğğeenn  GG..ŞŞaahhiinn  Bilgi

işlem sorumlusu
BBaaccaannaağğıı  SS..  NNiiğğddeellii,,

sosyal tesis sorumlusu
AAmmccaakkıızzıı  SS..  BBiittiişş  sant-

ral memuru
HHaallaakkıızzıı  SS..  İİsskkeeççeellii

Emlak servisi
KKaayyıınnbbiirraaddeerrii  UU..AAnnııkk

iillee  TTeeyyzzeeooğğlluu  NN..ŞŞeennooll  kad-
roları işçi ama başkan yar-
dımcıları.

BBiirrkkaaçç  yyeeğğeenn  ddaahhaa
vvaarr..

OOnnllaarr  ddaa  ddeeğğiişşiikk
mmüüddüürrllüükklleerrddee..

Liste milletin elinde.
MMuuhhaalleeffeett  ssüürreekkllii  kkaaşşıı--

yyoorr..  CCHHPP’’lliilleerr  sseessssiizzlliiğğii
kkoorruuyyoorr..

� � �

Menemen ilçesinin
güncel konusu.

BBeelleeddiiyyee’’ddee  ŞŞaahhiinn’’lleerriinn
eeggeemmeennlliiğğii..

Neymiş?
BBeelleeddiiyyeenniinn  hheerr  kkaattıınn--

ddaa……
Çoğu müdürlüklerde…
BBiirr  ŞŞaahhiinn  vvaarrmmıışş..
MMeenneemmeenn  BBeelleeddiiyyee

BBaaşşkkaannıı  TTaahhiirr  ŞŞaahhiinn……
KKaaddrroossuunnuu

ŞŞaahhiinn’’lleerrddeenn  kkuurrmmuuşş..
Kızından, ağabeyine…
Amcaoğlu’ndan,

Teyzeoğlu’na…
Kayınbirader, yeğenler

ise dolaylı Şahin’ler…
Her tarafta kadroları

doldurmuş.
Bazı çevreler…
Kızıyor, dedikodu yapı-

yor.
Hiç de yakışık almıyor!
MMeemmlleekkeettttee  ddeemmookkrraassii

vvaarr  mmıı  kkaarrddeeşşiimm??
Kimse havadan gelip,

koltuğa oturmaz.
Belediyeyi yönetemez.
Seçmenin oyuyla, san-

dıktan çıkmayan nasıl baş-
kan olamazsa…

O kişi belediyede iste-
diğini yapamaz.

Menemen’in Belediye
Başkanı Tahir Şahin, 4
dönemdir seçilen isim.

Rakiplerini dize getiri-
yor.

Seçmenin güvenini,
takdirini almış ki…

SSeeççiimm  üüzzeerriinnee  sseeççiimm
kkaazzaannııyyoorr..

HHeerr  sseeççiimmddee  öözzggüüvveennii--
nnii  aarrttıırrııyyoorr……

Az da olsa “Benim
elime kimse su dökemez”
diyor.

� � �

Seçmen oyunu verip,
koltuğa oturtmuşsa…

Kadrosunu da kurar,
istediğini de işe alır!

Neymiş efendim?
Kardeşi, kızı bilumum

akrabayı belediyeye dol-
durmuş.

Geçelim bunları.
DDeevvlleettiinn  hheerr  bbaakkaannllıı--

ğğıınnddaa  oo  kkaaddaarr  ssıınnaavvssıızz--ttoorr--
ppiillllii  ddoosstt  aakkrraabbaa  vvaarrssaa……

MMeenneemmeenn’’ii  ŞŞaahhiinn’’lleerr
ddoolldduurrmmuuşş  ççookk  mmuu??

Yapmayın Allah aşkı-
na… Kıymayın Baba
Şahin’e!

Yani…

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

MENEMEN’İN ŞAHİNLERİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), başarılı sanayicilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle ödüllendirdi. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. de her sene olduğu gibi bu sene de ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin en büyük optik mağazalarından olan
Mert Optik personelini motive etmeye devam ediyor.
Çeşitli aktivitelerle personelinin moralini sürekli üst
seviyede tutan Mert Optik’in 2014 yılı ödülleri, Mert
Optik Alsancak Mağazası’nda Genel Koordinatör
Melisa Pala tarafından verildi. Dünya standartların-
dan geride kalmayan üretim ve satış sonrası hizmet-
leri, üstün niteliklere sahip personel kadrosuyla sek-
törün tanınan ve sevilen markası olduklarını belirten
Melisa Pala “Gözlük sektöründeki öncü konumumuz
ve dünyaca ünlü markaların binlerce modelinin yer
aldığı mağazalarımızda gerçek gücümüz olan müşte-
rilerimizin sevgisiyle büyürken, Mert Optik’i omuzla-
rında yükselten arkadaşlarımızın başarılarını takdir
etmek ve ödüllendirmek bizim görevimiz” dedi. 

“MERT OPTİK” 
MOTİVE EDİYOR

Herhangi bir elektronik ürün alırken,
araba seçerken özellikle Alman markalarının
tercih edilmesinin bir tesadüf olmadığını
belirten Becker Türkiye Genel Müdürü
Volkan Kebir, Alman firmalarındaki ortak
kalite kültürünü vurguladı. Becker motorla-

rın kalitesine vurgu yapan Kebir
konuya ilişkin şunları kaydetti: 

“Biz, zaten başlı başına ismi
kalite ile özdeşleşmiş Almanya
menşeili bir firmayız. Kalite bizim
doğamızda var. Üretimde kulla-
nılan malzeme seçimindeki has-
sasiyet, yoğun araştırmalardan
sonra gerçekleştirilen tedarikçi
seçimi, etkin iletişim, üretimde
gösterilen özen, ürünlerimizi
kaliteli ve uzun süreli kullanım-
lar için uygun kılmaktadır.

Geliştirmiş olduğumuz teknolo-
ji, kolay kullanılabilir çözümler

üretmektedir.”

“KALİTE, BİZİM
DOĞAMIZDA VAR”

Volkan
Kebir
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4eski Bakan için yapılan Yüce Divan
oylamasında AK Partili vekillerin için-
den eski bakanların Yüce Divan’a git-

mesi yönünde oy çıkması siyasetin günde-
mine bomba gibi düştü. CHP'li vekiller alı-
nan kararı sert bir dille eleştirirken AK
Partili vekiller 17-25 Aralık sürecinin darbe
girişimi olduğunun kanıtlandığını ifade etti.
MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan
Tanrıkulu ise “AK Parti’nin elbisesindeki
dikiş patladı. Artık toparlanamazlar” diye
konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ
Yüce Divan ile ilgili genel bir yorumda
bulundu. Dağ, ''AK Parti grubumuz tarafın-
dan gerekli cevaplar verildi. Herhangi bir
problem yok. Yolumuza devam ediyoruz.
Bu soru bilmediğim yerden geldi bildiğim
yerden değil'' diye konuştu.

Bu bir darbe girişimi
AK Parti İzmir Milletvekili Nesrin

Ulema ise, 4 eski Bakan’ın Yüce Divan
oylamasında AK Parti'den fire olduğunu
kabul etmedi. Ulema, ''4 Bakanımız da
meclisimiz tarafından Yüce Divan’a gönde-
rilmedi. Dolayısı ile 17-25 Aralık operas-
yonlarının tamamen bir düzmece olduğu
ortaya çıktı'' diye konuştu.

Ulema, ''Söylentiler olabilir ama bu
oylamanın sonucu AK Parti için önemlidir.
Konu ile ilgili söylentiler olacaktır. Ama
şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bir
soruşturma komisyonu kurulması kararını
AK Parti aldı. Dolayısı ile bu komisyon
çalışmalarını yaptı, raporlarını hazırladı ve
tüm bilgileri de milletvekillerimize dağıttı.
Bunun sonucunda da Genel Kurul’da oyla-
ma gerçekleşti. Sonuç itibari ile hiçbir
Bakanımız Yüce Divan’a gönderilmedi.
Görüldü ki 17-25 Aralık sürecinin bir darbe
girişimi olduğunu TBMM de millet de
açıkça gördü'' diye konuştu.

Hukuki bir ‘aklama’ değil
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları-

nın ardından AK Parti'den istifa eden
İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul
Günay, dört eski bakanın Yüce
Divan'a gönderilmemesi yönündeki
TBMM kararını Twitter'dan değerlen-
dirdi.

Günay, "Sonuç, AK Parti içinde
siyasi, vicdani bir hesaplaşmanın ve
partiyi bir kişiye diyet ödemekten kur-
tarma mücadelesinin ilk adımıdır"
dedi. Günay, ''TBMM'de alınan karar
hukuki bir 'aklama' kararı değil, iddia-
ların bu aşamada yargılanmasını önle-
yen siyasi çoğunluk kararıdır.
Oylamada, bütün baskılara rağmen
iktidar grubunun 40'ı aşkın üyesinin
yargılama yönünde tavır belirlemiş
olması oldukça önemlidir. Muhalefet
bloğu içinden fire verilmiş olabileceği
de göz önünde tutulursa, iktidarın yar-
gılamaya desteğinin daha yüksek oldu-
ğu görülür. Bu olay AK Parti içinde
siyasi, vicdani bir hesaplaşmanın ve
partiyi bir kişiye diyet ödemekten kur-
tarma mücadelesinin ilk adımıdır''
dedi.

Sağlam irade çürük çıktı
AK Parti eski İzmir milletvekili

Erdal Kalkan da oylamada yaşanan
fire olayına kayıtsız kalmadı. Kalkan,
''Sağlam irade, geceler

boyu AK Parti grubundaki darbeci paralel-
leri saptamak için, uykusuz kalacak. Sağlam
irade çürük çıktı fire ciddi. Bütün baskı ve
dayatmalara karşın AK Parti'de çok ciddi
fire var.'' şeklinde açıklamalar yaptı.

Gemide çatlak var
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir

Milletvekili Erdal Aksünger, Yüce Divan
oylamasında AK Parti’nin verdiği fireleri
değerlendirdi. Aksünger, ''Gemide çatlak
olduğu ortaya çıktı. Yüce Divan’a gitmedi-
ler ama halk divanı da göz ardı edilemez''
diye konuştu. Aksünger, ''Oylamada 312
AK Partili milletvekilinden bir bakan için
248 oy çıkmasını çok önemli buluyorum''
dedi.

Erdal Aksünger, ''Olayın hukuki süreç-
ten çıktığı anlaşılmıştı zaten. Artık sürecin
siyasal bir süreç olacağı netti. Ocak ayı
başından itibaren zaten baskılar vardı. Bir
de kamuoyunun algı yanıltılması gibi ciddi,
hummalı bir çalışmaya girilmişti. Ama özel-
likle Ocak ayı başından itibaren gazeteler-
de tam sayfa ilanlarla kamuoyunda algı
yaratılmaya çalışıldı. Darbedir, paraleldir…
Buna rağmen 312 AKP’li milletvekilinden
bir bakan için 248 oy çıkmasını çok önemli
buluyorum. Bu da aradaki rakamı çok ciddi
ortaya koyuyor zaten. Yüce Divan’a gön-
dermediler ama Halk Divanı da göz ardı
edilemez. Bence iktidar şu anda bir güven
problemi yaşıyor'' diye konuştu.

Artık dikiş patladı
4 eski bakan için yapılan yüce divan

oylamasını MHP Genel Başkan Yardımcısı
ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan
Tanrıkulu ise şöyle değerlendirdi.
Tanrıkulu, “Çok büyük fire verdiler, güve-
noyu sayısının altında kaldılar. Oy kullanan
komisyon üyeleri arasında kanımca afyon-
lanmış, efsunlanmış bir üye bile vardı'' dedi.

Tanrıkulu, Yüce Divan oylamasında
AK Parti'nin verdiği fireleri de değerlendir-
di. Artık elbisenin dikiş tutmayacağını
belirten Tanrıkulu,''dikiş patladı artık bu
elbise ile olmaz'' dedi.

Tanrıkulu, “Komisyonda ‘4 bakan yol-
suzluk yaptık diye itiraf etse bile ben inan-
mam’ diyen komisyon üyesi vardı ben onla-

rı afyonlanmış, efsunlanmış, hipnoz edilmiş
kişiler olarak görüyorum'' diye konuştu.

Tanrıkulu, ''Matematiksel olarak baktı-
ğımız zaman 223 gözüküyor muhalefet mil-
letvekilleri bloğumuz. Bir takım mazeret
bildiren vekillerin eksikliğini de göz önüne
alırsak, aşağı yukarı 212 civarında bir
muhalefet milletvekili oy kullanmış. Bu
durumda zaman zaman birinci oylamada
241 idi. Daha sonra sayı 245'e kadar yüksel-
di. Gitsin yönünde oy kullananlar yani bak-
tığınızda aşağı yukarı 33-34 milletvekilinin
muhalefet bloğuna oy verdiği ortaya çıkı-
yor. Ancak ben sayının daha fazla olduğu-
nu düşünüyorum. AK Parti’nin 48-50'ye
yakın bir firesi olduğuna inanıyorum.
Çünkü bu BDP-HDP bloğu dediğimiz veya
HDP-DTP bloğunda daha fazla fire oldu-
ğunu düşünüyorum. Onların bir kısmı
çünkü oy kullanmadan gitti. Nasıl oy verdi-
ler bilemiyorum. Çekimser ve boş oylar da
var. Matematiksel kapsamda her oylamada
kabullerin yanı sıra çekimser, boş ve geçer-
sizlerin de muhalefet bloğuna yazılması
gerekir diye düşünüyorum. Ciddi manada
fire verdiler. Hiç ummuyorlardı. İşin başka
bir boyutu var 276 güvenoyu sayısının altın-
da kaldılar. Bir tek Erdoğan Bayraktar için
bu böyle olmadı. Diğer 3 bakan da açıkçası
iktidar partisi grubu müthiş bir tereddüt
içindeydi. Kendilerinden emin değillerdi.
Yüce Divan’a sevki istenen bakanların da
masum olduklarını düşünmedikleri ortaya
çıktı. İlk oylar verilirken kameralara yansı-
yan pozlar gülümsemeler filan oylama
sonucu ilan edildiğinde birden ortadan
kalktı. Zaten işi gene paralele bağladılar.
Ortada daire ve yamuk var mıdır bilmiyo-
rum ama bir takım geometrik uygulamala-
rın içine soktular durumu'' dedi.
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Siyaset kazanı
Meclis’in tarihi günle-
rinden birinde kayna-

ma noktasına ulaştı.
Meclis'te 4 eski

Bakan için alınan
kararlar siyasetin

gündemine bomba
gibi düştü. AK Partili,

CHP'li, MHP'li ve
bağımsız milletvekil-
leri alınan kararlarla

ilgili neler düşünü-
yor? Sizler için derle-
dik. İşte İzmirli vekil-

lerin birbirinden
çarpıcı görüşleri.

ALINAN
KARARLAR
SİYASETİN
GÜNDEMİNE
BOMBA
GİBİ DÜŞTÜ!

CHP İzmir Milletvekili Mehmet
Ali Susam Yüce Divan oylamasın-
da alınan kararları değerlendirdi.
Yüce Divan oylamasının Meclis’in
prestijini dünyada da üst düzeye
çıkarmak için bir fırsat olduğunu
ancak bu tarihi fırsatın kaçırıldığı-
nı ifade etti. Susam, ''Keşke 4 eski
Bakan suçlarını itiraf edip biz Yüce
Divana gidip aklanmak istiyoruz
demeliydiler'' diye konuştu.

Susam, ''Yüce Divan oylaması
için toplanılan Genel Kurul’un
Türkiye'de parlamenter rejimde
parlamentoya sunulan en önemli
fırsatlardan birisi olarak görülü-
yordu. Parlamento gerçekten iti-
barını, dünyada saygınlığını daha
üst düzeye çıkarma noktasında
şaibeli bir konuda tartışmalı bir
konuda yargının devreye girip,
eski bakanların Yüce Divan’da bu
konuda yargılanması için gerekli
olan kararı vermesi için önemli bir
fırsattı. Bu fırsat büyük oranda
değerlendirilememiştir. Sayın
Bakanların 'Bizim hakkımızda söy-
lenen şeylerle ilgili olarak Yüce
Divan’a gidip yargıda aklanıp gel-
mek istiyoruz' demeleri en doğru-
suydu'' dedi.

Susam sonraki süreçte AK Parti
içinde meydana gelebilecek olay-
larla ilgili olarak ise, ''AK Partili
bazı milletvekillerinin bu konuda
yaptığı değerlendirmeler konu
hakkında ciddi kuşkuları barındırı-
yor. Özgür iradesi ile vicdanları ile
karar alan milletvekillerinin ‘biz
bunları buluruz. Şundan intikam
almak, bunun siyasi kariyeri ile
ilgili karar veriyor’ gibi lafların hiç
doğru olmadığı açıktır. Yapılması
gereken AK Parti’nin milletvekille-
rinin birbirlerini suçlaması değil
bu konuyu yargıya havale edip
parlamentonun saygınlığını güç-
lendirmeleriydi'' dedi.

Suçlarını itiraf
etmeliydiler



Borsa İstanbul’un İzmirli Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü İbrahim Turhan, Ben
HABER’den Burak Cilasun’a dikkat çekici açık-

lamalarda bulundu. 2015 yılına umutla baktığını belir-
ten Turhan, İzmirli ve Egeli firmaların da sermaye
piyasasıyla daha yakın ilişki kurması gerektiğini söyle-
di.

2014 yılının halka arzlar açısından oldukça iyi geç-
tiğini belirten Turhan, bunun Türkiye’ye yansımasının
ise son çeyrekte hızlandığını şu sözlerle ifade etti:

“2014 yılının dünya açısından halka arzlar açısın-
dan çok başarılı geçtiğini söylememiz lazım. Hatta ve
hatta tarihin en büyük halka arzı olan işlem gerçekleş-
ti ve Çin merkezli Alibaba 2014'te halka arz olundu.
Türkiye ise kendisine özgü bazı şartlar nedeniyle bu
sürece biraz gecikmeli olarak katıldı. Özellikle yılın
son çeyreğinde halka arzlar hız kazandı. Yeni başlayan
bu ivmenin esas 2015'te

kendini göstereceğini düşünüyorum.
2015'in ilk 3 ayı için 2014'ün topla-
mından daha fazla halka arz perfor-
mansı bekliyoruz. Bu hisse senedi
piyasası için. Öte yandan bir de borç-
lanma araçları piyasamız var.
Orada 2014 yılı çok par-
lak geçti. 65 milyar
liraya yakın bir
borçlanma aracı
ihraç etti şirketle-
rimiz. Bunun
içinde finans
şirketleri oldu-
ğu gibi finans
dışı sektör-
lerden şir-
ketlerimiz
de var.

2015'te sermaye piyasası kurulu başkanımızın yap-
tığı açıklamaya göre bunun 200 milyar liraya
kadar artabileceğini tahmin ediyoruz.
Dolayısıyla bu anlamda 2 piyasayı birlikte değer-
lendirirsek 2014'ün başarılı geçtiğini söyleyebi-
liriz. Pay senetleri açısından nispeten perfor-
manslarımız düşük kaldı ama onu da 2015'te
telafi edebileceğimizi düşünüyoruz.”

“İş dünyamız alternatif
pazarlar bulabiliyor”

Henüz başında olunan 2015
yılının sermaye piyasası için
parlak bir yıl olacağına dikkat
çeken Turhan, Türk iş dünya-
sının alternatif pazarları
değerlendirebilecek güçte
olduğunu vurguladı ve söz-
lerini şöyle sürdürdü:
“İktisatçı olarak kişi-
sel görüşüm 2015
yılının 2014

yılına

göre çok daha iyi geçeceği yönünde. Buna da önce
dünyadan başlayacak olursak, biliyorsunuz dünyada
emtia fiyatları başta enerji olmak üzere gerileme içeri-
sinde. Türkiye gibi emtia ihracatçısı olmayan, emtiada
net ithalatçı olan ve ihtiyaçları dış ticaret faturasında
önemli yer tutan ülkeler için bu bir avantaj tabii. Buna
karşılık dünyada genel ekonomik şartların bir durgun-
luğa gittiği söylenebilir. Bu bir ölçüde doğrudur; ancak
Türkiye'deki üreticiler ve ihracatçılar bu konuda ger-
çekten çok esnek ve başarılı. 2007-2008 krizinde de
gördüğümüz gibi geleneksel pazarlarında daralma
olduğu zaman alternatif pazarlara erişim ve oradaki
pazarları gündeme almak suretiyle bu açığı kapatabili-
yorlar. Bizi daha çok etkileyecek olan yön finansman
yönüdür. Finansman yönünde de dünyadaki genel
görünüm gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde topar-
lanmanın beklendiği kadar hızlı ve erken olmaması,
gerek Avrupa Birliği ve Asya'dan gelen haberler

finansman şartlarının Türkiye'nin lehine ola-
cağı kanaatini bende oluşturuyor.

Dolayısıyla bu bakımdan 2015'in,
dünya konjonktürü açısından

Türkiye'ye yardımcı olacağını
düşünüyorum.”
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burak.cilasun@kanalben.com

“EGELİLER SERMAYE
PİYASASINDA GERİDE”

“Seçimler piyasayı etkilemez”
2015 Haziran ayındaki seçimlerin piyasaya etkisine de

değinen Turhan, seçimin olumsuz bir yansımasının olma-
yacağını söyledi.

“Türkiye'nin iç durumuna baktığımızda da, evet 2015
Haziran'ında bir seçim var; ancak seçimle ilgili beklenti-
ler son derece siyasi istikrardan kaynaklanacak bir olum-
suzluk olmasını bertaraf edecek istikamette. Yani dolayı-
sıyla seçimin herhangi bir olumsuz yansıması olmasını
beklemiyorum. Üstelik gerek maliye politikasında sürdü-
rülmekte olan disiplin, gerekse de enflasyonun 2015
yılında hızla gerileyecek olması şirketler açısından fırsat
teşkil edecektir.”

“Şirketlerinin durumu kabul edilebilir değil!”
Ege Bölgesi’nde bulunan şirketlerin sermaye piyasasındaki

konumunu da çarpıcı sözlerle özetleyen Turhan, bölgenin sermaye
piyasasındaki ağırlığının çok düşük olduğunu söyledi.

“Ege Bölgesi Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. Hem
üretim hem de ticaret açısından. Ama Egeli şirketlerin sermaye
piyasasındaki ağırlığı, ekonomideki ağırlıklarından çok uzak. Yani
Ege Bölgesi'ndeki şirketlerin toplam BİST piyasa kapitalizasyonu
içindeki ağırlıkları yüzde 5 civarında. Bu kabul edilebilir bir şey
değil. Bunun sebebi hem halka açık şirket sayısının hem de halka
açık hisse oranlarının düşüklüğü. İnanıyorum ki halka arz konu-
sundaki bilinç artacak ve böylece Ege Bölgesi'ndeki şirketlerin ser-
maye piyasasıyla daha güçlü bir ilişki kurması mümkün olacak.”

İbrahim
Turhan

Ekonomik büyümenin en doğru yolunun sermaye piyasa-
sından geçtiğini söyleyen Turhan, İzmir iş dünyasına hem
tavsiyelerde bulundu hem de 2015 için tüyolar verdi.
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Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), küçük ortakların
şikayeti üzerine İzmir'in

önde gelen çimento şirketlerin-
den Çimentaş hakkında yaptığı
’örtülü kazanç transferi incele-
mesi’ni tamamladı.

SPK, Çimentaş malvarlığı-
nın örtülü olarak ana ortağa
aktarıldığını ifade ederek 101
milyon 811 bin liranın en geç 3
ay içerisinde, Çimentaş’a iade
edilmesini istedi.

Bir yatırımcının hakkını
aramaya çalışmasıyla başlayan
süreç, Sermaye Piyasası
Yatırımcıları Derneği‘nin
(SPYD) şirketlerin genel
kurullarına katılarak tutanakla-
ra muhalefet şerhi işletmesiyle
sermaye piyasalarına bomba
gibi düşmüştü.

Pahalı alıp ucuza
satmışlar

SPK’nın incelemenin ardın-
dan yaptığı açıklamasında,
Çimentaş’ın yönetim, denetim
ve sermaye bakımından ilişkili
olduğu ana ortak Cementir
Holding S.p.A.’nın bir bağlı
ortaklığından 2005 yılında 85
milyon Euro bedelle satın alı-
nan Alfacem S.r.L. unvanlı şir-
ketin paylarının 2009 yılında
yönetim kurulu kararı ile aynı
bedelle tekrar ana ortağa satıl-

masında, satış fiyatının bariz
şekilde emsallerine göre düşük
belirlenmesi suretiyle
Çimentaş malvarlığının örtülü
olarak ana ortak Cementir
Holding S.p.A.’ya aktarıldığı
ifade edildi.

SPK, Alfacem adlı firmanın
hisselerinin pahalı alınıp ucuza
satılarak, Çimentaş malvarlığı-
nın örtülü olarak ana ortağa
aktarıldığını da açık şekilde
belirtti.

Mağdurlar dava
açabilecek

SPK ayrıca, Çimentaş’ın
incelemeye konu iştirak payı
satışı nedeniyle zarara uğrayan
yatırımcıların, genel hukuk
hükümleri çerçevesinde, yasal
koşulların oluşması halinde,
mevzuata aykırılık teşkil eden
bahse konu işlemde sorumlulu-
ğu bulunan Çimentaş yönetici-
leri aleyhine dava açabilecekle-
ri uyarısında bulundu.

Konunun Çimentaş tarafın-
dan yapılacak olan ilk genel
kurul toplantısının gündemine
alınmasının Çimentaş’tan
istenmesine karar verildi.

6 yöneticiye suç
duyurusu

SPK, Çimentaş'ın İtalyan
patronlarına suç duyurusunda
bulunma kararı da aldı.
Çimentaş'ın varlığının

İtalya'daki Cementir Holding
S.p.A'ya aktarıldığını belirleyen
SPK, Çimentaş CEO'su W.M.,
Çimentaş'ın sahibi F.C., yöne-
ticiler N.A., F.G., M.C., R.N.
hakkında suç duyurusunda
bulundu.

Yatırımcı hakkını
aradı

Süreç, küçük ortakların
şikayeti üzerine başlamıştı. İ.Ç.
isimli yatırımcı, Çimbeton’da
2010-2012 tarihleri arasındaki
gelir tablolarında yüksek mik-
tarda giderler tespit etmiş ve
konuyla ilgili sorularını şirkete
yönelterek cevap bulmaya
çalışmıştı.

Muhalefet şerhi
tutanaklara işledi

Çimbeton ve Çimentaş şir-
ketlerinden tatmin edici bir
cevap alamayan yatırımcı solu-
ğu SPYD’de almıştı.

Yatırımcı ayrıca SPK’ya da
başvurarak ‘’örtülü kazanç
transferi incelemesi yapılması’’
talebinde bulunmuştu.

Konuyu inceleyip yatırımcı
mağduriyetini gören SPYD de,
her iki şirketin İzmir’de yapı-
lan Genel Kurul toplantılarına
katılarak şirketlerin yönetim
kurullarını ve finansal raporla-
rını ibra etmemiş, muhalefet
şerhini toplantı tutanaklarına
işletmişti.

İzmir’in Bornova İlçesi’nde
bulunan Işıkkent ve Pınarbaşı
semtleri arasında yol çalışma-

sı nedeniyle kapanan ve sokak
statüsünde olmasına karşın
cadde işlevi gören bir yolda
yapılan çalışmaların bir türlü
bitmemesi bölge sakinlerinin
sabrını zorluyor.

Halk sıkıntılı
Kara Nakliyecileri Sitesi

sonundan başlayan ve Pınarbaşı
girişinde sona eren yaklaşık 2 kilomet-
relik yola ilk kazma yaklaşık 6 ay önce
vuruldu. İZSU’nun bölgedeki su boru-
larını değiştirmesiyle başlayan süreçte
borular değişti; ancak üst kısmında
herhangi bir çalışma yapılmadı. İki
semt arasında çok kullanılmasının
yanında çevreyolundan indikten sonra

Pınarbaşı’na gitmek isteyenlerin de
çok kullandığı, bölgedeki fabrikalar
başta olmak üzere pek çok servis ara-
cının geçtiği yol yaklaşık 6 aydır trafi-
ğe kapalı. Üstüne üstlük, gelip geçen
araçlar bir tarafa bırakıldığında bu yol
bir de mezarlığa ev sahipliği yapıyor!

Bornova’nın en büyük mezarlık
alanlarından olan ve 90 bin m2 alana

sahip olan Pınarbaşı Mezarlığı ile
Pınarbaşı Köy Mezarlığı tam da
bu yolun üstünde bulunuyor. Bu
da aylardır mezarlıktaki yakınla-
rını ziyaret etmek isteyen vatan-
daşların geliş gidişlerini çileye
çeviriyor. Yeni defin işlemlerinde
yaşanan sıkıntılar da cabası...
Ayrıca normal şartlarda mezarlı-
ğın önünden geçmesi gereken
267 numaralı Pınarbaşı-Bornova
Metro otobüsü de, farklı bir
güzergahtan geçmek zorunda…

Edinilen son bilgilere göre bölgede
istimlak çalışmaları nedeniyle asfaltla-
ma çalışmalarının bir türlü gerçekleşti-
rilemediği öğrenilirken, vatandaşlar
ise mağduriyetlerini dile getirmekten
çekinmiyorlar. Yoldaki çalışmaların
aylardır tamamlanamamış olması
Pınarbaşı’nda bulunan kahvehanelerin
bir numaralı konusu haline gelmiş.

İzmir’in önemli çimento şirketlerinden Çimentaş’ın, ana ortağı Cementir Holding’in bir
bağlı ortaklığından 85 milyon Euro bedelle satın alınan Alfacem S.r.L. unvanlı şirketin pay-
larının aynı bedelle tekrar ana ortağa satılmasının ardından şirketinin zarara uğradığını
belirten bir yatırımcının hakkını aramasıyla başlayan süreç farklı bir boyut kazandı. SPK,
örtülü olarak ana ortağa aktarıldığı iddia edilen 101 milyon 811 bin liranın iadesini istedi.

KÜÇÜK ORTAKLARIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE, SPK ANA ORTAĞA ÖRTÜLÜ OLARAK AKTARILAN PARANIN İADESİNİ İSTEDİ

Öte yandan tüm bu yaşa-
nanların ardından Çimentaş
örtülü kazanç aktarımı iddiası
ile ilgili olarak SPK kararına
itiraz etti. Ancak kurul yapılan
bu itirazı reddetti. Çimentaş'ın
KAP'a yaptığı açıklamada ise
şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası
Kurulu'nun (SPK) Şirket'e 5
Eylül 2014 tarihinde tebliğ edi-
len ve 29.08.2014 tarihinde
SPK'nın haftalık bülteninde
yayımlanan 2 Eylül 2014 tarih
ve 44649743-663.09-286-8709
sayılı kararı ve kararda yer
alan örtülü kazanç aktarımı
iddiası ile ilgili olarak, daha
önce 23.10.2014 tarihinde
yapılan özel durum açıklama-

sında; kararın kaldırılması için
İdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 11. maddesi ve
ilgili sair mevzuat uyarınca üst
makama başvurulmasına; söz
konusu başvuru sonucunda
kararın kaldırılmaması duru-
munda, kararın yürürlüğünün
durdurulması ve iptali için her
türlü yasal işlemin başlatılma-
sına karar verildiği kamuya
duyurulmuştu.

Anılan açıklamada belirtil-
diği şekilde SPK nezdinde
İYUK md.11 uyarınca itirazda
bulunulmuş, geçen 60 günlük
süre içerisinde SPK tarafından
itirazımızla ilgili bir karar
verilmemiştir.

60 gün geçmesine rağmen

Sermaye Piyasası Kurulu tara-
fından başvuruya ilişkin her-
hangi bir karar verilmemesi
talebimizin reddedildiği sonu-
cunu doğurduğundan SPK
aleyhine 30.12.2014 tarihinde
Ankara 7. İdare
Mahkemesi'nin 2014/2266 E.
sayılı dosyası ile dava açılmış-
tır. Yargılama süreci ile ilgili
tüm gelişmeler ve diğer husus-
larda gerekli açıklamalar
kamuya duyurulacaktır.

Not: 30.12.2014 tarihinde,
anılan dava açıldıktan sonra
saat 16.30 itibari ile Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan başvuru-
muzun reddedildiğine dair
yazı tarafımıza tebliğ edilmiş-
tir.''

ÇİMENTAŞ’A 102
MİLYON TL’LİK ŞOK!
ÇİMENTAŞ’A 102
MİLYON TL’LİK ŞOK!
ÇİMENTAŞ’A 102
MİLYON TL’LİK ŞOK!
ÇİMENTAŞ’A 102
MİLYON TL’LİK ŞOK!
ÇİMENTAŞ’A 102
MİLYON TL’LİK ŞOK!

Bornova’nın
Işıkkent ve

Pınarbaşı semt-
leri arasında
sokak olarak

geçen; ancak 2
kilometrelik
uzunluğuna

rağmen sokak
kadar değer

görmeyen yol,
vatandaşları

isyan ettiriyor.

VATANDAŞIN SABRI BİTTİ
MEZARLIK YOLU BİTMEDİ

Gazetemizin 23. sayısında manşeti-
mize taşıdığımız haberde yine aynı firma-

nın bulunduğu alanın çevrede yaşayan
vatandaşları nasıl olumsuz etkilediğini
gözler önüne sermiştik. Tüm bu dava
süreçleriyle birlikte sıkıntıların halen

devam ettiği bölgede yerleşim yeriyle
adeta iç içe olan mıcır ocakları ve çimento
fabrikaları bölgede hastalıklara davetiye

çıkarıyor.

ŞİRKETTEN KARŞI DAVA
HABER MERKEZİ

ÇİMENTAŞ’A 102
MİLYON TL’LİK ŞOK!
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Binlerce yıllık tarihi ve mede-
niyet beşiği olma vasıfları,
İzmir’in sembol bir müzeye

sahip olmasına yeterli gelmiyor.
Batı Medeniyetleri Müzesi ile ilgili
çalışmalar her ne kadar istimlak
aşamasına getirilse de sürecin ağır
işlemesi, İzmir’in uluslararası tanı-
nırlığının oluşmasına ket vuruyor.

Kent merkezi müze
yoksunu!

Londra’da bulunan British
Museum, Paris’te bulunan Louvre
Müzesi, New York’taki
Metropolitan Museum of Art ya
da St. Petersburg dahilinde bulu-
nan Ermitaj gibi tüm dünyanın bil-
diği noktalar ve daha niceleriyle
İzmir’in arasında çok büyük bir
fark var. Bahsi geçen müzeler,
gerek modern sanatlar, gerek tab-
lolar, gerekse de zengin koleksi-
yonlar barındırırken, İzmir’de
bugüne kadar yapılabilen tek
müzecilik faaliyeti, yabancı arkeo-
logların girişimleriyle Efes’i topra-
ğın altından çıkarabilmek olmuş.
Gelen turist için de ziyaret edilebi-
lecek Efes ve çevresi ile Bergama
dışında çok da bir alternatif kalmı-
yor. Elbette toprağın altından
çıkan bir Efes her haliyle görkemli
bir tarih sunsa da şehrin merkezi
tarih turizmi açısından kan ağlıyor.
Başta karanlık, loş ve çağın geri-
sinde kalmış sunumuyla İzmir
Arkeoloji Müzesi olmak üzere,
şehir merkezi tarih turizminden
bir hayli uzak görüntüsünü
sürdürüyor. Hele de
Karataş’ta bulunan İzmir
Cumhuriyet Eğitim Müzesi
ve Türk Eğitim Tarihi ve
Teknolojileri Müzesi’nin
mezbeleliğe
dönüşmesi ve de
1. Kordon’da
bulunan Atatürk
Müzesi’nin res-
torasyonu bil-
mecesi sürer-
ken İzmir’in
kültürel ilerle-
yişi mümkün
gözükmüyor.
Düşünün, kru-
vaziyer turizminde

turistlerin karaya ayak bastığı nok-
tadan Atatürk Müzesi yürüme
mesafesinde olmasına rağmen yıl-

lardır bitmeyen bir restorasyo-
nun mağduru olmuş durum-
da. Edinilen bilgiye göre ise
Kültür Bakanlığı ve İzmir
Valiliği konuya ilişkin
“çalışmalarını” sürdürüyor.

İzmir’de durum böyley-
ken, Fransa’dan da
dikkat çekici bir
haber geldi. Tam

200 milyon Euro tutarında bir yatı-
rımla Lyon’da Confluences Müzesi
kapılarını açtı. İçinde antropoloji
ve doğa tarihine yönelik binlerce
parçayı barındıran müze ziyaretçi
akınına hazırlanırken, mimarisiyse
oldukça dikkat çekiyor. Dünya
ekonomisinde Türkiye’nin üstünde
yer alan Fransa’da yapılan müze-
nin tamamlanmasının kaynak
sıkıntıları nedeniyle 7 yıldan fazla
sürdüğü de düşünüldüğünde şehri-
mizde bir mega müze görmek için

daha çok bekleyeceğimizi üzülerek
söylemek gerekiyor.

“Hiçbir yere sadece
kongre var diye gidilmez”

İzmir’e özel bir müze kazandı-
rılması için uzun yıllar emek har-
cayan ve kamuoyu yaratılması
adına sık sık çalışmalar yapan
Danimarka İzmir Fahri Konsolosu
Dr. Ali Nail Kubalı, Ben
HABER’e konunun önemini
anlattı. Dr. Kubalı, “Hiçbir yere
sadece kongre var diye gidilmez”
dedi.

“Bakan, İzmir’in
projesini Ankara’ya
ihraç etti!”

Dr. Kubalı, yaptığı
açıklamasında Ertuğrul
Günay’ın bakan olduğu
döneme de atıfta
bulundu ve İzmir’in
müze projesini
Ankara’ya götürdüğü-
nü söyledi.

“İzmir olarak, Batı

Medeniyetleri Müzesi için bence
yapılabilecek her şey yapılıyor.
Belediye müzenin yerini belirledi,
istimlaklar başladı. Ayrıca müzeyi
yapmak için benim fonum da var
ben o binayı yaparım diyor. Biz de
İzmirliler olarak bu müzenin pro-
jesini dünya çapında bir mimara
yaptırmak için bir uluslararası fon
bulabileceğimizi söylüyoruz.
Ancak müzeler Kültür
Bakanlığı'na bağlı ve bugüne kadar
Kültür Bakanlığı bir şey yapma-
makla kalmadı ve İzmir milletveki-
li olan eski kültür bakanımız bu
fikri aldı ve Ankara'ya taşıyarak,

“Ankara'ya yapalım” dedi. İzmir
bu müze için çırpınıyor.”

“Müzelerimizin
boynu bükük”

Kent merkezindeki mevcut
müzelerin ziyaretçi sayısının çok
düşük olduğunu belirten Dr.
Kubalı, İzmir’in medeniyet beşiği
olduğunu ancak tanıtım eksikliği-
nin de bir hayli fazla olduğunu
belirtti.

“Bakın maalesef bizim şehir
içinde biri Kültürpark’ta biri
Varyant’ta 2 müzemiz de bakanlık
tarafından yönetiliyor. Üstüne ölü
toprağı ekilmiş. Ne bir tanıtımı var
ne bir şey var. Hiçbir şey yok.
Kültür Bakanlığı gemiyle gelen
turistleri buralara yönlendirmiyor.
Biz dünya medeniyetinin odağında
oturuyoruz. Batı medeniyeti eski
Helen medeniyetine o da İyon
medeniyetine dayanır. Bunun oda-
ğında da İzmir var ama maalesef
bizim bakanlığımız İstanbul ve
Ankara'ya hizmet eder.
Tanıtmazsanız dünyanın en güzel
pırlantası bile parlamaz. Biz de bu
büyük değerimiz üzerine ışık tut-
mazsak parlamaz tabii. Bir kere
şehrin ileri gelenlerinin yer aldığı
sivil toplum örgütleri var. Kentin
tanıtımıyla ilgili oluşturulan dökü-
manlarda da kullanılmaya çalışılı-
yor. Fakat bu entegre bir şeydir.
İzmir İyonya'nın tamamını kapsa-
maz ama odağa İzmir'i oturtarak

ciddi bir tanıtım
olsa farklı ola-
cak. Hiçbir yere
kongre var diye
gidilmez. İlginç
ve farklı bir şey
varsa insanlar o
zaman gelirler.
İzmir'de mevcut

müzeleri zaman zaman dolaşıyo-
rum. Benim dışımda müzede bir-
kaç kişiyi ancak görebiliyorum.
Müzelerimizin adeta boynu
bükük.”

22 bin metrekarelik
müze bile bitti

bizde hala ses yok!
Kültür kenti olarak ifade edilen İzmir’in müze sıkıntısı henüz çözüme kavuşturulabilmiş
değil. İzmir, sırasını beklerken Fransa’nın Lyon kenti dev bir müzeye kavuştu bile!

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

yerel

Ben HABER’e yaptığı açıklamalarında St. Louis ve Bilbao örneklerini de veren
Kubalı, bu şehirlerin müzecilik anlayışı sayesinde kalkındığını söyledi.

“Yıllar önce St. Lois kenti'nden insanlar uzaklaşıyordu. Bu kent bir geçit kentidir.
Kent göç veriyordu. Buraya ne yapılacağı düşünüldü. Amerika'nın tarihini sembolize
eden bir anıt ve müze yapalım dediler. Harika bir anıt yaptılar ve müze oluşturdular.
Böylece şehrin her şeyi değişti. Oteller oldu, kongreler oldu. Yakın tarihte
İspanya'nın Bilbao kenti de yaptı. Orası da c klasmanında çökmekte olan bir kentti.
Buraya da bir müze yapıldı. Bu müze de dünyanın en meşhur mimarının elinden çıktı.
Müze bittiğinde şehir a klasmanına çıktı. Yılda 1 milyonun üstünde turist gitmeye
başladı. Yepyeni bir dünya yaratıldığını söyleyebiliriz.”

“St. Louis ve
Bilbao örnekleri

gözümüzün önünde”

Confluences

Ali Nail
Kubalı

Atatürk Müzesi
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Günümüzde birçoğumuzun sos-
yal bir ağda farklı bir kimliği,
milyonlarca insana aynı anda

ulaşabildiği bir alan ve veri paylaşa-
bildiği bir profili var. Tabii ki sadece
kişiler değil, ülkelerin gizli bilgileri,
şirketlerin kendilerini başarıya taşı-
yan ve rakipleriyle paylaşmak iste-
medikleri gizli bilgi ve formülleri
sosyal bir ağ üzerinde saklanırken
çeşitli güvenlik önlemleriyle koru-
maya çalışıyorlar. Ancak hemen
hemen her sistemin bir güvenlik
açığı ortaya çıkıyor. Son günlerde de
gördüğümüz gibi CIA, NASA, Hava
Kuvvetleri, Pentagon ve Adalet
Bakanlığı gibi ABD'nin önde gelen
kurumlarının bilgisayar sistemleri ya
da web siteleri, birçok ünlünün kişi-
sel fotoğrafları defalarca hacklendi.
Bu kavram başka bir kavramın
doğuşuna neden olurken, yeni bir
mesleğin doğuşuna da neden oluyor,
"Beyaz (etik) Şapkalı Hacker."

Bu iki kavramı kısaca açıklamak
gerekir ise; bilgisini iyi yönde kulla-
nan ve kullanıcılara zarar vermeyen
hackerlar beyaz şapkalı hacker ola-
rak tabir edilirken, siyah şapkalı hac-
kerlar ise aksine bilgilerini kötü
yönde kullanan ve kullanıcılara
zarar veren hackerları ifade ediyor.

Peki, tüm zamanların en popüler
siyah şapkalı hackerları kim? İşte
onlardan biri olan Kevin Poulsen'ın
hikayesi...

Dark Dante kod adıyla da tanı-
nan Kevin Poulsen, Los Angeles
radyo istasyonu KIIS-FM isimli
radyo kanalının telefon hatlarına
girerek kendisine çekilişle Porsche
944 S2 model bir otomobili ödül
olarak kazandırmasıyla adını duyur-
du. Radyo kanalı, telefonla arayan

102. kişiye Porsche 944 S2 model
otomobil hediye edeceğini duyurun-
ca, Poulsen radyo kanalının telefon
hatlarına girerek 102. arayan kişi
olmayı garantiledi. Daha sonra
yakayı ele veren Poulsen, federal
mahkemece 51 aylık hapis ve 56 bin
dolar para cezasına çarptırıldı.

Peki ya geçmişte şapkası siyah
olup, şapkasının rengini beyaza çevi-
ren hacker var mıdır? Elbette ki var:

Hackerlar her ne kadar “bilgisa-
yarları ve ağları kıran kullanıcı düş-
manı” olarak görülse de, tüm hac-
kerları aynı kefeye koymak mümkün
değil; zira beyaz şapkalı hacker ola-
rak da bilinen ve Apple’ın kurucula-
rından Stephen Wozniak’ın başını
çektiği bir grup hacker, sistemlere ve
kullanıcılara zarar vermek yerine sis-
temlerin güvenliğinin daha iyi bir
hale gelmesi için uğraş verdi.

Steve Jobs ile birlikte Apple’ın
kurucularından biri olan Stephen

Wozniak, genç-
lik yıllarında tele-
fon sistemlerine sal-
dırmasıyla adını duyur-
du. Woz takma adıyla da
tanınan Wozniak, tele-
fon hatlarını kırarak
ücretsiz telefon görüş-
mesi yapabiliyordu.

Şimdi öyle bir isim
var ki serveti herkesi, yön-
temleri ise bilgisayar dahile-
rini şaşırtıyor. O bir Türk, ismi
ise, Ercan Fındıkoğlu... Alman "Der
Spiegel" dergisi tarafından dünyanın
ikinci büyük hackerı olarak tanımla-
nan Fındıkoğlu, Aralık 2013'te
Frankfurt Havalimanı'nda tutuklan-
mıştı. İşte Fındıkoğlu'nun hikayesi:

Ercan Fındıkoğlu ve diğer Türk
hacker arkadaşları ilk defa 2008
yılında "Sanal Deprem Operasyonu"
adı verilen bir operasyon ile yaka-
lanmıştı. Sanal Deprem

Operasyonu’nda Türk Emniyet güç-
lerine İnterpol ve FBI bilgi akışı sağ-
lamışlardı. Daha öncesinde ise
Ercan Fındıkoğlu Rusya’da bir
havaalanında yanında getirdiği 2
bavul para (2 milyon dolar) ile yaka-
lanmış fakat yanındaki parayı polis-
lere vererek serbest kalmıştı.
Kendisini yakalayan polisler aslında
bir hackerı yakaladıklarını bilmiyor,
sadece para kaçıran birini yakaladık-
larını sanıyorlardı.

Şubat 2013'te Hindistan'daki bir
bilişim şirketinin bilgisayar siste-

mine giren Türk hacker 12
farklı kredi kartı hesabını
ele geçirmiş ve
Almanya'daki bir hesapta
toplanan parayı çete üyele-
ri bankamatikten
Japonya'daki bir hesaba

aktarırken yakalanmıştı.
24 ülkede aynı

anda gerçekleşen, 40
milyon dolarlık
banka soygununun
lideri Türk hacker
Ercan Fındıkoğlu,
Alman Der Spiegel

dergisinin ihbarı
sonucunda kaldığı

otelde 19 Aralık 2013'te
yakalanmıştı.

Fındıkoğlu'nun yakalanmasını
sağlayan dergi Der Spiegel ise onu
yeniden manşete taşıdı. Dergi, ola-
yın Hollywood için bulunmaz bir
senaryo olduğunu yazdı. Fındıkoğlu
ve sanal çetesinin 24 ülkede bir
gecede 40 milyon dolar çekmesi,
Düsseldorf Savcısı Murat Ayılmaz
tarafından şimdiye kadar en iyi orga-
nize olmuş, en başarılı banka soygu-
nu olarak nitelendirildi.

2015'İN GÖZDE
MESLEKLERİ
Günümüzden 10 yıl önce

adı sanı
bilinme-

yen meslekler,
bugünün ve
önümüzdeki
10 yılın en
gözde meslek-
leri olarak
dikkat çeki-
yor.
MOBİL
UYGULA-
MA TASARIMI: Hem
yazılım hem tasarım kısmı büyük
önem kazanacak. iOS ve Android
için uygulama geliştirebilecek
yazılımcılar sıkça aranacak ve
kazanacak mesleklerden biri ola-
cak. Özellikle yaratıcı uygulamalar
geliştiren kişiler şimdiden inanıl-
maz rakamlar kazanmaya başladı-
lar bile. Mobil uygulamaların kul-
lanıcı dostu bir tecrübe sağlaması
için tasarıma da öncelik vermek
gerekiyor.

YÖNETİM BİLİŞİM
SEKTÖRÜ: Bilgisayar programla-
ma sistem tasarımı, veri iletişimi,
organizasyon, ekonomi pazarla-
ma, finans gibi konularda eğitim
alan bu insanlar kuruluşların
insan kaynakları, işletme ve bilgi-
sayar, organizasyon, pazarlama ve
finans gibi bir çok hizmetlerinde
üst kademede yer alıyorlar.

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ:

İnsan, bilgi, malzeme,
ekipman ve süreç-
lerin kullanılması

, geliştirilmesi
ve yönetimi
ile ilgilenen
endüstri
mühendisliği

çağın tercih
edilen mes-
lekleri arasın-

da.
YAZILIMMÜHENDİSLİĞİ:

Bu alandaki kişiler bankacılık,
otomotiv telekomünikasyon vb.
sektörler olmak üzere her alanda
kullanılan bilgisayar sistemlerinin,
yazılım tasarımını hazırlayıp siste-
me entegre ederler. Fikir üretimi-
ne dayalı bir iş alanıdır.

İNTERNET GAZETECİLİĞİ:
Gelişen çağın teknolojileriyle bir-
likte yıllardır varolan gazetecilik
mesleği de yeni bir boyut kazandı.
İnternet yayıncılığı bünyesinde
yazılı ve görsel basının sunduğu
olanaklardan fazlasını barındırı-
yor. Metin, fotoğraf, video, grafik,
ses unsurları ve daha nicesi inter-
nette işlenip kullanıcıya sunulabi-
liyor. Tüm bu avantajlar yerel,
alternatif medyanın hatta tek tek
bireylerin bu alanda söz söyleye-
bilmesini sağlıyor.

SİYAH BEYAZ
HACKER SAVAŞLARI

Birçok ülke, şirket ve kişilerin bilgilerinin yer aldığı küresel ağ internet bazı
güvenlik açıkları dolayısıyla aynı zamanda küresel bir tehdit altında bulunuyor.

İşte bu tehdit iki kavramı ortaya çıkarıyor: Siyah ve Beyaz Şapkalı Hacker...

AYŞEGÜL KOÇ

aysegul.koc@kanalben.com
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Çevremizde birçok fabrika
var. Ürettikleri ürünler ise
farklı ölçülerde önemli olsa

da günlük hayatımıza ancak
zaman zaman yansıyor. Hal böy-
leyken Ben HABER’in bundan
böyle her sayısında okuyucuyla
buluşacak olan “Fabrika
Günlükleri”ne hayatımızın vaz-
geçilmezi olan yemek sektörüyle
başlamaya karar verdik. Yemek
sektörü deyince de kendimizi
Bortar’ın kapısında bulduk.

Uzun yıllardır faaliyette bulu-
nan Bortar’ın ve İzmir Sanayici
ve İşadamları Derneği’nin
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Küçükkurt ile uzun uzadıya yap-
tığımız sohbetimizde sektörel bil-
gilerden fabrikanın iç işleyişine
kadar birçok konu başlığı kendi-
ne yer buldu. Yemek fabrikasına
girince kazana kepçe sallamamak
da olmazdı tabii. Huzurlarınızda
Bortar ve Hasan Küçükkurt;

“Yaklaşık 8 ton süt
satıyoruz”

� Bortar’ın hikayesiyle başla-
yalım mı?

Tabii, 23 sene önce küçük bir
atölyede bu yolculuğa başladık.
Fakat biz kısa bir süre içinde "Bu
koşullarda yemek üretilmez."
dedik. Daha iyi yemek üretebil-
mek için 5-6 yıl kadar Işıkkent'te
başka bir yerde durduk.
Ardından da şu an olduğumuz
fabrikaya geçtik. Burası
Türkiye'de yemek fabrikasına
uygun olarak inşa edilen ve
uygunluk belgesi alan ilk fabrika-
dır. Şimdi tabii bu da yetmiyor.
Hemen arkamızda şu an inşaatı
süren bina, Türkiye'nin en büyük

yemek fabrikası olarak yapılıyor.
Haziran ayında oraya geçeceğiz.
Bortar, Türkiye'nin en büyük
yemek fabrikasını kuruyor.

� Sadece yemek mi yapıyorsu-
nuz?

Biz işten kazandığını işe yatı-
ran bir kuruluşuz. İstihdam
yaratmayı seviyoruz. Birkaç sek-
törde birden faaliyet gösteriyo-
ruz. Hem besi hem de süt ama-
cıyla Torbalı'nın belki de en
modern tesislerinde büyükbaş
hayvancılık yapıyoruz. Besi çiftli-
ği sayesinde yaklaşık yüzde 70
oranında kendi hayvanımızı kul-
lanmış oluyoruz. Günde yaklaşık
7-8 ton civarında süt satıyoruz.
Zeytinyağı fabrikamız var
Manisa Saruhanlı'da. Bir de
turizm acentemiz var. Uçak bile-
ti, tur, rezervasyon ve VIP taşı-
macılık yapıyor. Tüm bunların
toplamında 450 kadar çalışanı-
mız bulunuyor.

� Bir yemeği güzel kılan
unsurlar nelerdir?

Bortar olarak yemek sektö-
ründe Ege'nin lideriyiz.
Mütevazı olmaya
gerek görmüyo-
rum. Bunun
en büyük
sebebi de
kaliteye
önem
veriyor
oluşu-
muz.
Yemeğin
kaliteli
olması için
elimizden
ne gelirse
yapıyoruz.
Yemek işinde ilk

olarak hijyen
olmazsa
olmaz.
Dünyanın
en güzel
malzemele-
rini kullanın
ve en iyi
aşçılarını

çalıştırın, yine
de o yemek,

yemek değildir.
İkinci olmazsa

olmazımız kaliteli

üründür. İyi malzeme kullanıyo-
ruz. Üçüncüsü damak tadı.
Damak tadını en sona bıraktım.
Hâlbuki bunun en önemlisi oldu-
ğu sanılır ama değil. Yemeği hij-
yenik şartlarda, kaliteli malze-
meyle, güzel damak zevkiyle yap-
mak gerekir. Dördüncüsü de
görsellik. Bakın ilk üçünü ne
kadar iyi yapsanız da görselliği-
niz yoksa yemeği yediremiyorsu-
nuz. Yemeği yiyen kimse tadına
baksa yer ama ilk olarak gözüne
hitap etmek zorundasınız.

Yemek hazırlamak maharet ve emek isteyen bir iş. Bu yemeği bir de her gün binlerce kişinin
önüne koyacak olmak bambaşka bir marifet. Marifetin başarıyla yoğrulduğu nokta Bortar.
Bortar’a artık bu da yetmiyor. Önümüzdeki günlerde İzmir’i “Türkiye’nin en büyüğü” bekliyor.

İZMİR’İ DOYURAN ADAM

“Yemeği yedirene kadar
sorumluluk bizde”

� Pişirip dağıtınca iş bitiyor
mu?

Bakın burada binlerce kişi için
yemek yapılır, ardından 40 kadar
araçla farklı uç noktalara dağıtılır.
Tire’ye, Çandarlı’ya, Torbalı’ya,
Turgutlu’ya kadar sevkiyat yapılı-
yor. Dağıtımdan sonra da bizim
işimiz bitmez. Fabrikalarda çalı-
şan elemanlarımız, aldıkları eği-
tim doğrultusunda bu yemekleri
sunuma hazır hale getirirler. Yani
biz yemeği yapıp yolluyoruz gibi
düşünmeyin. Yemeği yedirene
kadar sorumluluğumuz bitmiyor.
Tabii aslında bununla da kalmıyo-
ruz. Ardından gelen temizlik ve
bulaşık da bizim işimiz.

“Farklı sektörlere
yatırım yapabilirim”

� Binlerce insanı doyururken
zorlandığınız olmuyor mu?

Mutlaka oluyor. Zaman zaman
parasıyla sebze bulamadığımız olu-
yor. Bilhassa kış sebzelerinde bulsa-
nız bile pahalıya buluyorsunuz ama
bu durumu iş yaptığınız yerlere yan-
sıtamıyorsunuz. Patlıcana, kerevize
zam geldi diye yemek fiyatını değiş-
tirme gibi bir durum yok. Sabit
fiyatla yemek hizmeti sunma garan-
tisi veriyoruz. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık
anlaşmalar yapıyoruz.

� İzmir’e dair konuştuğumuzda

neler söyleyebilirsiniz?
Ben bu kentte yaşıyorum ve

karnımı da bu kentte doyuruyo-
rum. İzmir için ben hep iyi şeyler
söylerim, kötü şeyleri pek duya-
mazsınız. Avantajlarına gelince bir
kere ucuz bir kent. Meyve ve
sebze bulma imkânınız İstanbul ve
Ankara’dan daha fazladır.
Dezavantajımızsa sanayi sektörü-
nün ileriye gidişini adım adım
bekliyoruz. Teşvikler konusunda
sıkıntı var. Teşvikler olsa daha
farklı sektörlere de yatırım yapa-
bilirim. Aklımda düşündüğüm
işler de var ama sürpriz olsun.

� Bortar’da bir gün nasıl geçi-
yor?

Bortar 24 saat çalışıyor ve hiç
kapanmıyor. Yılbaşı, bayram vs
gibi bir ayrım yok. Sokağa çıkma
yasağı olsa dahi Bortar yine çalı-
şır. Çünkü polise de yemek götü-
rüyoruz. 365 gün 7/24 non-stop
diyebiliriz. Bana gelince; ben de
çok uyumayı sevmem. Erkenden
işimin başına geçiyorum. Burada
büyük mesai 07:30’da başlıyor ve
en geç 06:30-07:00 arasında ben
de işleyişe dahil oluyorum. 09:00
gibi araçlarımız marşa basar ve
yemeklerin sevkiyatları gerçekle-
şir. Sabah fabrikayı bir gezerim,
sonra gazetelerimi okurum ve
işleyiş böylece sürer.

İş yaşamında İzmir’e verdiği değeri sıkça dile getiren Küçükkurt, yemek konu-
sundaysa oldukça hassas. Küçükkurt, başarıyı ayrıntıyı yakalamakta buluyor.

Küçükkurt’un sazından dökü-
len nağmeler kimi zaman stresi

azaltıyor, bazen de yemeklere
tat olarak yansıyor.

EBSO üyeleri bile
merdiven altına
rağbet ediyor!
“Sektörün en büyük sorunu

nedir?” diye sorduğumuz Hasan
Küçükkurt, cevabı uzun süredir içinde
biriktirmişçesine bir çırpıda veriyor.
Merdiven altı üretime tepki gösteren
Hasan Küçükkurt, sanayici arkadaşla-
rına işte böyle sitem etti:

“Çok net cevap vermek gerekirse;
merdiven altı! Her sektörde olduğu
gibi bizde de merdiven altı var ve bir-
çok sektör bunu kaldırsa da yemek
sektörü kaldırmaz; çünkü doğrudan
insan sağlığıdır bu. Bir telefon, bir
eşya bozuk olabilir ama yemek bozuk
olursa insanın sağlığıyla oynarsınız.
Bakın üzülerek söylüyorum, maalesef
bazı sanayici arkadaşlarımız da buna
rağbet gösteriyor. Bu sektörde merdi-
ven altı varsa bunun nedeni sanayici
arkadaşlarımızdır. Çünkü bu arz talep
meselesidir. Talep ediyor, “Ucuz
olsun. Nasıl olsa ben yemiyorum, işçi
yiyor.” diyorlar. Ondan sonra da
problemler ortaya çıkıyor. Bizim gibi
bu işi ciddiyetle ve düzgünce yapma-
ya çalışan insanlar zarar görüyor.
Bunu yapanların arasında İZSİAD ve
EBSO üyesi olanlar da var. Para o
kadar önemli olmuş ki insanlar bile
bile bu yanlışları yapıyorlar.”

Oda Orkestrası'ndan
muhteşem konser
Bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk

Oda Orkestrası olma özelliğini taşıyan
Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası,

muhteşem bir konserle sanat yolculuğuna
başladı. Dünyaca ünlü Şef Rengim
Gökmen'in yönettiği konsere, sanatsever-
ler büyük ilgi gösterdi. Gecede, Opera ve
Tiyatro Sahnesi'nin adı da Hikmet Şimşek
Sanat Merkezi olarak değiştirildi. Başkan
Akpınar "Sanatta da örnek oluyoruz" dedi.

Salon doldu taştı
Konsere; Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar

ve eşi Zehra Akpınar'ın yanı sıra CHP eski
Genel Başkanı Deniz Baykal, İstanbul
Milletvekili Umut Oran, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi
Türkegül Kocaoğlu, Kaymakam Saadettin
Yücel, salona ismi verilen Prof. Hikmet
Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, RTÜK üyesi Ali
Öztunç, CHP İl Başkanı Bedri Serter, İlçe
Başkanı Mustafa Özuslu, belediye başkan-
ları, medya ve sanat dünyasının önde
gelen isimleri ile 600'e yakın sanatsever
katıldı.

Konser öncesinde düzenlenen törenle,
Opera ve Tiyatro Sahnesi'ne, klasik müzi-
ğin Türkiye'deki öncülerinden merhum şef
Hikmet Şimşek'in adı verildi. Sanat
Merkezi'nin girişinde bir de Şimşek'in
büstü açıldı. Yaklaşık iki saat süren konse-
ri, dünyaca ünlü Şef Rengim Gökmen
yönetti. Konserde, ünlü besteciler

Mozart’ın Piyano Konçertosu ve
Çaykovski’nin de Serenad’ı seslendirildi.

Kılıçdaroğlu’ndan mesaj
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

konser için gönderdiği mesajda "Sanata ve
sanatçıya verilen önemin giderek azaldığı
günümüzde, Karşıyaka Belediyemizin yap-
mış olduğu bu hizmet önemli ve anlamlı-
dır. Örnek olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Konsere katılan CHP eski Genel Başkanı
ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal
"Devletin temel kültür-sanat kurumlarının
sanat faaliyetlerinden elini çektiği dönem-
de, bir ilçe belediyesinin sanatçılara sahip
çıkıp kadro sağlaması çok önemlidir. Ciddi
bir iş yapılmıştır. Müziği, sanatı, kültürü
susturmak hiç mümkün olmamıştır, olma-
yacaktır" dedi.
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FABRİKA
GÜNLÜĞÜ

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com
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Kemeraltı Dernek Başkanı
Ümit Kaya Ben HABER
Gazetesi’ne açıklamalarda

bulundu. Kaya, ''TARKEM'i samimi
bulmuyorum TARKEM,
Kemeraltı'nı yatay AVM yapmaya
çalıştı'' dedi. Kaya, İzmir Valisi
Mustafa Toprak'ın Kemeraltı’nda
işportayı kaldırdığını ifade etti.

2000'li yılların esnaf açısından
çok zor geçtiğini belirten Kaya,
AVM'lerin yapılması ile birlikte
küçük esnafın adeta can çekiştiğini
ifade etti. Kaya, ''2000'li yıllar aslında
esnaf için çok çilekeş yıllar olmaya
başladı. Gün geçtikçe sıkıntılar daha
da büyüyor. Ekonomik sıkıntı arttı.
Krizden en çabuk küçük esnaf etki-
lenir. Çünkü küçük esnaf, sattığı ile
yaşar, sattığını öder, istihdam sağlar.
Organize sanayi bölgelerine göre

Kemeraltı’nda istihdam sayısı daha
fazladır bu bir gerçektir. 2000'li yıl-
larda büyük sıkıntılar çekti esnaf
çünkü şehir merkezlerine AVM'lere
ruhsat verdiler. Her yerde AVM'ler
açıldı. Bu sefer de Kemeraltı etki-
lendi. Bunun yanı sıra Kemeraltı
esnafının son 12 yılda alınan göçler-
le birlikte işporta işgal durumundan
dolayı sıkıntılı günler yaşadı. Ancak
konuyu Valimiz Mustafa Toprak
çözdü. Sayın Valimize teşekkür edi-
yorum'' dedi.

İkili ilişki yoksa
çözüm de yok!

Kemeraltı Dernek Başkanı Ümit
Kaya, siyasetçilerin sadece seçim
zamanlarında Kemeraltı’nı ziyaret
ettiğini de ifade etti. Kaya,''Maalesef

siyasetçilerin huyu suyu öyle ama
bunun yanı sıra ikili ilişkilerde oldu-
ğumuz siyasi dostlarımız da var.
CHP'den ve AK Parti’den İzmir mil-
letvekili samimi olduğumuz arkadaş-
larımız var. Bu arkadaşlarımızla
seçimin dışında da telefonlaşıyoruz.
Ancak ikili ilişkimizin olmadığı mil-
letvekillerimiz seçim zamanı dışında
problemleri dinlemek için
Kemeraltı’na gelmiyorlar. Dernek
çatısı altında siyasi görüş olmaz biz
Kemeraltı için buradayız. Bizim için
yerel yönetimlerin CHP ya da AK
Parti olması önemli değil. Çarşıya
verimli olacak kim ise onun görüşle-
rini önemsiyorum'' diye konuştu.

“Ne yapacaklarını
görmek istedim”

TARKEM konusuna da değinen
Başkan Ümit Kaya, TARKEM
yönetimine girdiğini ancak
TARKEM'i samimi bulmadığını
ifade etti. Kaya,''TARKEM'in yöne-
tim kurulu üyesi oldum. Çünkü
TARKEM'in yönetiminde olmak,
içlerinde olmak, ne yapabilecekleri-
ne daha çabuk tanık olmak demek.
Yani biz TARKEM'in hep karşısın-
da durduk. Yönetime girmek demek
içlerinde olmayı kabullenmek veya
onların yapacağı işlere evet demek
değil. Sadece Kemeraltı ile ilgili
küçük esnaf ile ilgili çirkin bir şeyler
olacak olursa, böyle bir yeltenmeye
kalkarlarsa orada duruşumu belli
edip yine engel olmak için elimden
geleni yaparım. Tabii ki para kazan-
mak için kurulan bir şirket. Ama
küçük esnafımızı hiçe saymadan,
kaybetmeden, güzelleştirecekleri
yerlere yatırım yapsınlar. Bizim
amacımız o sembolik kahvecimiz,
turşucumuz, kuşçumuz, şambalici-

miz, küçük esnafımız yaşasın. Çünkü
küçük esnaf hayata dair gerçektir.
AVM'ye gidip çocuğunuzu, evinizin
anahtarını bırakamazsınız. Ama
mahallenin bakkalına bırakırsın.
Küçük esnaf yaşamalı, küçük esnaf
önemli'' dedi.

“Neden dernek
kurdular?”

Kaya, ''TARKEM'in ilk dönem-
ler özellikle bize karşı niyeti şöyley-
di. TARKEM'i kurdular altına der-
nek kurdular. Madem dernek kura-
caklardı. Kemeraltı Derneğimiz var.
Ama dernek kuruyorlar hibe kredi-
lerden faydalanmak için. Burada bir
dernek var madem buradaki der-
nekle işbirliği yapın madem iyi niyet-
lisiniz... Burayı yatay AVM yapmaya
çalışıyorlar. Amaçları hedefleri o.
Kemeraltı’nın mozaiği yatay AVM
yapmaya müsait değil. AVM dediğin
zaman alan 100 metre 150 metre,
bin metre yer isterler, Kemeraltı’nda
öyle bir alan yok'' diye konuştu.

“TARKEM'i samimi bulmuyorum.” Bu sözler Kemeraltı Dernek Başkanı Ümit Kaya'ya ait. Kaya, TARKEM'in yönetim kuruluna girdiğini ancak TARKEM'in
yapabileceği hataların karşısında duracağını belirtti. Kaya, “Kemeraltı Derneği varken neden TARKEM çatısı altında dernek kurdular?” diye sordu.

“TARKEM’İN SAMİMİ
OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Kemeraltı Derneği
Başkanı Ümit Kaya'nın
“TARKEM'i samimi bul-
muyorum” açıklamaları-
na TARKEM Yönetim
Kurulu Başkan Vekili
Uğur Yüce'den yanıt
geldi. Yüce, Kemeraltı’nı
yatay AVM'ye dönüştü-
recek olsaydık 2 yıl önce
dönüştürürdük. Biz TAR-
KEM olarak Kemeraltı’nı yerinde
ve üstünde iyileştirmelerle herke-
sin kazanacağı bir kompleks yap-
mak istiyoruz. Bunu da 2 yıldır
söylüyoruz'' diye konuştu. Yüce,
''Bizim her şeyimiz net açık. Ne
diyorsak o. Bu sözümüzün temi-
natı da 70 yıllık geçmişimiz'' dedi.

Yüce, Kaya'nın “Kemeraltı
Derneği varken neden dernek
kuruyorlar?” açıklamalarına da
değindi. Yüce,''Biz dernek kurma-

dık. 2 sene 3 aydır
Kemeraltı'ndan bir toplu
iğne bile satın almadık.
Ümit Bey’in endişelerini
yürekten paylaşıyorum.
Burada önemli olan
TARKEM'in niyetidir.
Dernek kurmadık çünkü
şimdiye kadar kurulmuş
olan çok çeşitli dernekle-
rin bu mevzuda ne denli

başarılı olduğunu hepimiz görü-
yoruz. Dolayısı ile bu hadise aslın-
da bir dernek işi değil, bu hadise
ciddi bir planlama işi. Uzun soluk-
lu bir iş. Ama bu işler lafla olmaz.
Niyetimiz öyle olsaydı 2 yıl önce
fiyatlar tabana vurduğunda gider
Kemeraltı’ndan alım yapardık.
Ama TARKEM olarak biz hiç kim-
seye hiçbir şeyi ispatlamak zorun-
da değiliz. Sabrı olan netice itibari
ile bekler ve görür” dedi.

“SÖZÜMÜZÜN TEMİNATI
70 YILLIK GEÇMİŞİMİZ!”

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Ümit
Kaya

Uğur Yüce

İtalya Roma’da kullanılan Cloaca Maxima adlı 2 bin 500 yıl-
lık kanalizasyon kanalları Roma İmparatorluğu döneminde
de bu atık su taşıma sistemlerine verilen önemi göstermek-
tedir. İlk yapılan bu kanallar kil ve toprak karışımı tuğlalar
ile örülmüş kanallardan ulaşmaktaydı. Günümüze kadar
bu tarihi metot pek fazla değişemedi veya değiştirilme-
di. Tek büyük farklılık, bu kil tuğlaların yerine günümüzde
devasa beton boruların kullanılmakta olması. Fakat bu
milyar dolarlık sistemler halen istenilen verimi göstereme-
mekte ve çevremiz bu atık suların oluşturduğu kirlilik ile
karşı karşıya kalmaktadır.

Hiçbir kimyasal kullanılmıyor
Biopipe bu sorunun üzerine gitti ve uzun araştırmalar

süreci doğadan ilham alınarak hazırlanan, gelecekte bütün
kanalizasyonların yerini alacağına inanılan Biopipe sistemini

icat etti. Bu sistem müstakil evlerden, büyük site yerleşkelerine
kadar birçok yapının kendi atık sularını kendileri arıtarak, tekrar

kullanıma kazandırabilen bir sistemdir. Biopipe ile arıtma sürecinde
hiç bir kimyasal kullanılmaması, arıtılan suların organik tarım ve bahçe

sulama gibi birçok diğer alanda da kullanımına elverişli hale getirmektedir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde atık sula-
rın yüzde 90’ı arıtılmadan çeşitli akarsu, göl
ve nehirlere deşarj ediliyor. Gelişmiş ülke-

lerde de bu durum pek farklı değil. Örneğin
Amerika’da her yıl 3,2 milyar litre su, yeterli
arıtım görmeden veya hiç arıtılmadan su
kaynaklarına veriliyor. Bu tür su kirlilikleri-
ni önlemek amacı ile kanalizasyonlar
kurulmuş ve bu atık su hatlarıyla pis ve
atık sular arıtma tesislerine ulaştırılmaya
çalışılmıştır. Ne yazık ki bu atık su birik-
tirme alanları gerek yapılışı ve gerekse
eski yapılar olması nedeni ile içerilerinde
barındırdıkları hastalık taşıyan bu suları
doğaya sızdırmaktadırlar. Bu önemsiz gibi
gözüken atık su sızıntıları temiz yer altı su
kaynaklarının kirlenmesi, toprak verimliğinin
düşmesi gibi birçok soruna sebep olmaktadır.

Kanalizasyonlar
tarihe mi karışıyor?

İlk kanalizasyon yapıları
insanlığın yerleşik hayata
geçmesiyle önem kazan-
mış ve yıllar sonucu son
hali olan günümüzdeki
şeklini almıştır. İlk
kurulan şehirler bu
tip atık taşıma kanal-
larının önemini
zamanında anlayama-
mış ve birçok salgın
hastalık ve kötü koku-
ya mahsur kalmışlardır.
Özellikle şehirlerde
yaşayan nüfusun artışı atık
su tahliye kanallarına olan
ihtiyacı git gide artırmıştır. İlk
günümüz benzeri kanalizasyon
sistemi M.Ö. 3000 ve 2000 yılları ara-
sında, Girit’te bulunan saraylardan biri
olan Knossos Sarayı’nda kullanılmıştır. Günümüzde halen

ARITMADA DEVRİM!ARITMADA DEVRİM!ARITMADA DEVRİM!ARITMADA DEVRİM!ARITMADA DEVRİM!ARITMADA DEVRİM!
Tüm dünyada küresel bir sorun
haline gelen arıtmada yepyeni bir
devir başladı. Biopipe Arıtma
Sistemi ile müstakil evlerden,
büyük site yerleşkelerine kadar bir-
çok yapı, çamur üretmeyen bu sis-
temle kendi atık sularını kendileri
arıtıyor.

Biopipe Arıtma Sistemi ve aktif çamur arıtma
sistemi arasındaki farkları biliyor musunuz?

Biopipe sisteminin
en önemli avantajları

Biopipe atık suyu diğer sistemler gibi aktif çamur
yöntemi ile arıtmaz. Bu sayede süreç sonunda çamur
oluşmamaktadır. Bu sistemde blower kullanılmamak-
tadır. Bu sayede elektrik sarfiyatı yükselmemektedir.
Biopipe sistemindeki bakteriler gerekli oksijeni hava-
dan alırlar. Biopipe sistemi mümkün olan en sade

şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bakım ve kuru-
lum işlemleri çok kolaydır. Biopipe sistemi 250

kişilik veya 1000 kişilik gibi standart
boyutlarda değil, çok esnek bir yapıda

kurulur. Böylece söz gelimi 650 kişi-

lik bir yere göre bile sistem takılabiliyor. Biopipe
Türkiye’de ilk defa müstakil evlere de uygulanabil-
mektedir. Bununla birlikte 2 kişiden 10.000 kişiye
kadar Biopipe uygulanabilir. Biopipe her seferinde
borularının hacmince atık suyu arıtır. Biopipe modül-
lerinin taşınması ve bir alana yerleştirilmesi çok
kolaydır. Biopipe yurtdışından ihraç edilen değil
Biopipe mühendisleri tarafından bizzat geliştirilen bir
atık su arıtımı yapan sistemdir. Yıllık bakım anlaşma-
sı ile ömür boyu garanti verebilen başka bir atık su
arıtma sistemi bulunmamaktadır.
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Ankara'da doğan ama kendini çeyrek
İzmirli olarak gören dünyaca ünlü
roman yazarı Buket Uzuner, biyo-

loji ve çevre bilimi eğitimi alarak hem
Türkiye'de hem de dünyanın birçok
yerinde çalışmalarda bulundu. Bu başarı-
sını edebiyat dünyasında da perçinleye-
rek birçok dalda ödüller kazanan
Uzuner, cinsiyet ayrımına neden bir ırkçı-
lık gözüyle baktığını, kadınsı olan her

şeyin neden aşağı-
landığını ve

edebiyat
serüvenini
bizlerle
paylaştı.

� İz-
mir'e hoş

geldiniz.
Aslında

evine tekrar
dönmüş birisi

gibiyim.
Çeyrek
İzmirliyim

derim

daima. Annem, dayım İzmirli, burada
yaşadılar. Annem ve babam son 10 yılda
İstanbul'a göçtü. Onun dışında İzmirli
kökenimiz var.

� İzmir'de olumlu ya da olumsuz bir
değişiklik görüyor musunuz?

İzmir'e yorumum benim çok nesnel
olamaz. Çünkü insanın kendi evine olum-
suzlukları çok görerek bakması zor. Tabii
Türkiye'deki gibi İzmir'de de olumsuz
değişiklikler var.

� Nedir sizi endişelendiren?
Her yer inşaat, İstanbul da öyle.

Dönüşüm adı altında burada tarihimizi,
hatıralarımızı silip, dönüp ‘işte burada
okula gitmiştim’ diyemeyeceğimiz bir
plansız dönüşüm içindeyiz. Kendi geçmi-
şimiz gözümüzün önünden siliniyor.

� Annenizin ve babanızın hayatınıza
etkisi nasıl oldu?

Annemin sanatla ilgili, hayatla iliş-
kimde de babamın çok etkisi olmuştur.
Ben etrafa baktığımda şimdi sizlere de
baktım, babası tarafından sevilmiş ve
değer verilmiş kızlar olduğunuzu düşünü-
yorum. Babasının değer vererek büyüttü-
ğü kızlar bizim coğrafyamızda
Anadolu'da dik yürüyorlar.

� İnsanların bazı yetenekleri doğuştan
geldiği zaman mı başarılı olur?

Belli sanat dallarında yetenekli
doğmak şart. Mesela bence şair

doğulur, sonradan asla şair oluna-
maz ama her şair doğan da iyi şair
olamaz. Bazı yazar arkadaşlarım
''Edebiyat hiç bir işe yaramaz''
diye çıkışlar yapıyorlar. Bence

çok işe yarıyor. Her şeyden
önce yazarın kendisini iyileş-
tiriyor. Yazarken iyileşiyor-
sunuz. Çünkü hepimizin
yaraları var. Hiç kimse
yarasız ve tam doğmuş
değil dünyada.

� Bu eleştiriyi kim yapmış?
İsim vermek istemiyorum onu koru-

mak için. Belli bir yaşa gelmiş edebiyatçı-
nın ruh durumuna göre konuşmaya hakkı
yok bence. Hele şu andaki yeni
Türkiye'de.

� Yazar olmak ile edebiyatçı olmak
arasında nasıl bir fark var?

Edebiyat şifadır. Her Türkçe dilinde
her kitap yazana 'yazar' denir. Yazarın
tanımı bu ama edebiyatçı başka bir şey.
Edebiyat söz sanatı. Okuma yazma bilen
herkes yazar olabilir ama edebiyatçı ola-
maz.

� Türkiye'deki okur kitlesini yeterli
buluyor musunuz?

Okur kitlesini bulamıyorum. 300 bini
geçmeyişi beni çok rahatsız ediyor.
Çünkü biz 7 milyonuz derken de 300
bindi, 70 milyonken de 300 bin. Mesela 5
milyon nüfuslu Finlandiya’da benim
durumumdaki bir yazar 2 milyon kitap
satıyor. Devlet bir kere en aşağı 500 bin
satın alıyor ve onu kütüphanelere dağıtı-
yor. Bunun aslında bir devlet politikası
olması gerekiyor.

� Erkekler mi kadınlar mı daha az
kitap okuyor?

Erkekler 35 yaşından sonra roman
okumuyorlar. Kadın yazar okumuyorlar
Türkiye'de. Maalesef kitap okumayı bıra-
kıyorlar çok işim var, vaktim yok diyor
herkes. Peki ne üretiyoruz? Çok iş olunca
üretim olması lazım. Ama yok.

� Günümüzde yazarlarımız popüler
kültüre göre mi hareket ediyorlar?

Maalesef popüler olan ne varsa
yazarlar onun üzerine gidiyorlar. Bunun
yerine Türk edebiyatının yaralarının üze-
rine gitmesi gerekiyor. Okur bu konularla
ilgileniyor diye şu sıra bunlar gidiyor diye
popüler konuları yazıp o konulara yön-
lenmesi bence çok hata. Tam tersine
gündemi yazarın belirlemesi lazım.

Türk edebiyat dünyasının önemli yazarlarından Buket Uzuner ile
fantastik kitapları ile tanınan yazar Gülşah Elikbank'ın İzmir'e
kazandırdığı Türkiye'nin ilk edebiyat otelinde bir araya geldik.

Mesleğim
gereği
insanla-

rın yaşam
alanlarına faz-
lasıyla girebili-
yorum, hani
derler ya film gibi
yaşamlara tanık
oluyorum demiş-
tim.

Yine adli psi-
kolog olarak aldığım bir görev-
de çok zor bir karar vermem
istendi benden. Bir boşanma
davasında annenin ve babanın
yaşamını irdelemem, yaşadık-
ları yeri görmem, yaşam
biçimlerini inceleyerek tek
çocuk olan Kaan'ın (gerçek
ismi değil) kime verilmesi
gerektiğiyle ilgili kararımı mah-
kemeye sunmam gerekiyordu.

Anne ile babanın anlaşama-
ması nedeniyle boşanma süre-
ci başlamış, anne evi terk
etmiş, oğlunu yanına almak
üzere hazırlıklarını tamamlaya-
rak yeni bir hayata başlamıştı.

İlk olarak baba ile görüşme
sağlayıp yaşanılan eve gittim.
Çocukla babasının çok iyi
anlaştıkları, ev düzeninin
oldukça iyi olduğunu gözlemle-
dim. Kaan ilkokul 1. sınıfa
devam ediyordu ve ne evinden
ne de arkadaşlarından ayrıl-
mak istemediğini söylüyordu.

Babasının işte olduğu
zamanlarda çocuğa yakında
yaşayan babaanne ve halasının
baktığı söylenmesine rağmen
Kaan'ın yeterli ilgiyi alamadığı,
beslenme ve öz bakım gereksi-
niminin sağlıklı olarak karşıla-
namadığı kanaatine varmıştım.

Ancak Kaan ısrarla doğup
büyüdüğü bu çevreden uzaklaş-
mak istemediğini söylüyordu.
Kaan'ı rahatlatarak ona saygı
duyduğumu bir kez de annesi-
nin yanında onunla görüşmek
istediğimi belirterek görüşmeyi
sonlandırdım.

Bir hafta sonu Kaan anne-
sinin yanındayken anne ve
Kaan'la görüşme yapmak
üzere yola çıktığımda bu işin

içinden nasıl çıkacağımla ilgili
kaygı boyutum iyice artmıştı.
Anne Kaan'ın seveceği şekilde
evini düzenleyip hayatına oğlu
için devam etmek istediğini
söylüyordu. Kaan'ı ortamdan
uzaklaştırarak yaptığımız
görüşme süresinde anne
sürekli ağlayarak oğlunu istedi-
ğini belirtti.

Kaan'la görüşmeye oyun
oynayarak başladığımızda
Kaan durdu ve ağlayarak boy-
numa sarıldı. "Psikolog teyze
fikrimi değiştirebilir miyim?
Annemle yaşamak istiyorum
ama babamı da bırakamıyo-
rum" dedi.

8 yaşındaki bir çocuğun
yerinin anne yanı olduğunu,
bakıma ve anne sevgisine
muhtaç olduğunu hepimiz bili-
riz. Buna rağmen sürekli fikir
değiştiriyor ne yapacağımı
bilemez halde raporumu hazır-
larken silip yeniden yazıyor-
dum. Minik Kaan'ın anne veya
babasını kaybetme korkusu
yaşarken aynı zamanda doğup
büyüdüğü evden, öğretmenin-
den ve arkadaşlarından kopa-
rılmaması gerektiği kanaatine
varıp raporumu sunduğum gün
anne beni aradı. Telefonun bir
ucunda anne bir ucunda ben
ağlıyorduk...

Bir yıl boyunca minik
Kaan'ı ve annesini düşünüp
doğru karar verip vermediği-
min yüküyle yaşadım.

Bir yıl sonra babayla tesa-
düfen karşılaştığımızda yeniden
barıştıklarını çok mutlu olduk-
larını söylediğinde derin bir
OHHH çektim ve omuzlarım-
dan kalkan yükün hafifliğini
yaşadım.

Minik yüreklere
kazıdığımız

yükler

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATAN ROMAN YAZARLARINDAN BUKET UZUNER İSYAN ETTİ:

“KADINSI OLAN HER
ŞEY AŞAĞILANIYOR”

� Zaten okumayan bir toplum olarak
'Okuyacaksan tarih ve kişisel gelişim kitapları
okumalısın' deyip roman okumaya 'boş' gözle
bakılmasını, okuma konusundaki ayrımcılığı
nasıl yorumluyorsunuz?

Bence bunun altında hep kadın erkek
ayrımı var. Çünkü o da bir ırkçılık parçası.
Romanları kadınlar okur, kurguyu kadın
okur, işte romantizm kafası diye bir önyar-
gımız var. Roman okuyan erkeğe kadınlar
da tuhaf bakıyor. Tabii her şey erkeklerin
suçu değil. Kadınsı olan her şey aşağılanı-
yor. Yavuz Turgul'un son filmi ''Kabadayı''yı
izliyordum. Bir eşcinseli oynayan aktörü-
müz Rasim Öztekin fasulye doğruyordu.
Fasulye doğrarken biraz abartılı ''ayol'' dedi.
Bütün sinemadaki kadınlar gülmeye başla-
mıştı. Ben erkek olsam fasulye ayıklayan
adama gülen kızın yanında yemek yapmam.
Bu kadınla erkek olmak meselesini çok
abartıyoruz. Bütün sıkıntılarımızın altında
erkek adam olma sıkıntısı yatıyor. Erkek
adam roman okur mu, erkek adam kadın
yazar okur mu? Okur tabi.

� Bunda kadınların önemli bir payı oldu-
ğunu mu düşünüyorsunuz?

Erkek adam nedir? Bence erkek adam
ve kadını kaldırmamız gerekiyor. İnsan
olmayı tartışmamız gerekiyor. Çünkü erkek
adam derken yine yük bindiriyorsunuz. Biz
ne bekliyoruz; gerektiğinde beni korusun,
benden daha bilgili olsun, hayır o da senin
gibi biri. Onun da korkuları var o da rüya
görüyor. Ama biz kadınlarda da suç var.

� Neden erkekler kitap okumuyor?
Çünkü kadınlar onu beğenmiyor. Kadın

çünkü bir erkek adam kafasında. Biz bunu
değiştirdiğimizde onlar da değişecek. Sizin
bir oğlunuz olduğunda bunları ona anlattı-
ğınızda sen bir insansın önce ama sahiden
anlattığınızda. Bunu söyleyip sonra televiz-
yonda ''vay vay vay adama bak'' demeyecek-
siniz. Ya da baba “kızım sen böyle güzelsin
saçını boyatma, makyaj yapma sen böyle
olduğun gibi güzelsin” deyip “vay yavrum”
diye dönüp sarışın çok güzel bir mankene
baktığı zaman bitiyor olay. Asıl mesaj o.
Belki o adamların çoğu kitap okuyacak ama
bu yüzden okuyamıyor. Bir kadının kitabını
okuyorsun dendiğinde yanında başka kimse
yok ki onunla, bütün arkadaşları “evde
yemek de mi yapıyorsun, çocuğa da mı sen
bakıyorsun” diyorlar üç kişi olsalar evet
diyecekler ama üç kişi olamıyorlar. Bu bir
arz talep meselesi bence. Kadınlar kendile-
rinden daha güçlü erkek bekledikleri sürece
bu böyle. Biz onu bekleyince de her şeyin

bir karşılığı var. Karşılığında da birçok duy-
gusal meseleyi kaybediyoruz. Çünkü adam
kendisi gibi olsa beğenilmeyecek diye kor-
kuyor. Kitap okumak gibi kadınsı görülen
şeyler var.

� Mesela neler kadınsı görülüyor?
Oğlan kelimesi kalktı Türkçeden.

Benim erkek kardeşim oğlan çocuğu olarak
doğdu, benim oğlum erkek olarak doğdu.
Nasıl bir erkek doğabilir bir bebek ya. Ama
kızlar hep kız doğuyor. Mesela kadınlar
evlilikten önceki soyadlarına kızlık soyadı
diyor. Kızlık zarını çağrıştırıyor. Ne demek
kızlık soyadım? Hayır benim kendi soyadım
o. İstersem seninkini de alırım eklerim.
Terminoloji çok belirliyor. Bütün bunlar da
erkeklerin kitap, roman okumasını engelli-
yor. Ama tabii erkeklerin de kendilerine öz
eleştiri yapması gerekiyor.

� Erkekler utanıyor mu kadın kitapları
okurken?

Gençlerin girdiği kuyrukta bir orta yaşlı
erkek benim kitabımı elinde sanki bana ait
değilmiş gibi uzaklaştırarak sıraya giriyor.
“Eşinize mi kızınıza mı imzalayayım?” diyo-
rum. “Siz okursanız imzalarım” diyorum.
“Ben okurum ama…” diyor. Aslında okuya-
cak belki ama orada herkes onu dinliyor ve
erkek adam olmak zorunda. Diyor ki “ben
belgesel, bilimsel, kişisel gelişim, tarih ve

mesleki okurum.” Vay vay vay aslında “ben
erkek adamım” diyor. Ben de diyorum ki
eğer iyi günümdeyse “peki o zaman niye bir
bilim alanında ya da sosyal bilimlerde bir
tane Nobelimiz yok. Bu kadar erkeklerimiz
bunu okuyor.” Okumuyor aslında onu da
okumuyor tabii. Ama bu bütünsel sorun.
Bizde de çok suç var. Hem erkek böyle ola-
cak öyle olunca bu da olmuyor. O da biz-
den her dakika güzel, bakımlı, her şeyi affe-
den, tatlı, cici, güler yüzlü biri olmamızı
bekliyor. Öyle bir şey mümkün mü değil
ama biz de zorlanıyoruz işte. Bakıyorum
sürekli 24 saat topuklu ayakkabıyla gezen
arkadaşlarım var. Bunları kırmamız gereki-
yor. Hepimiz adına. Sizlerin yetiştireceği
çocuklarda da bunları kırmanız gerekiyor.
Başka yolu yok. Şimdi artık bizim için geç-
miş olsun.

� Edebiyat otelinin bir odasında adınız
bulunuyor. Bu büyük onur olsa gerek sizin
için. Neler hissediyorsunuz?

Evet gerçekten çok onur verici bir
durum. Gülşah bana ilk ulaştığında açıkçası
başta güvenemedim çünkü reklam amaçlı
insanlar sizi kullanabiliyor. Ama Gülşah
(Elikbank)'ı tanıdıktan sonra hem kendisi-
nin hem de yaptığı işin ne kadar muhteşem
olduğunu gördüm. Bunu İzmir’de gerçek-
leştirdiği için kendisine teşekkür ediyorum.

‘Erkekler kadın romancı okumuyor’
ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Buket
Uzuner

Çiğdem
Alpaslan



Damar tıkanıklığına yol açan kolesterolün
birikmesini engellemeye yardımcı olan
yeşil çay aynı zamanda anormal kan pıhtı-

laşması nedeniyle görülen damar tıkanıklığı riski-
ni de azaltıyor.

Yeşil çay içinde bulunan bir antioksidan
sayesinde kanser, kan pıhtılaşması ve ciddi hasta-
lıklara katkıda bulunan serbest radikallerin
temizlenmesini hızlandırıyor.

Yapılan bazı araştırmalar günde 2 bardak
yeşil çay içmenin kanser oluşumunu engellediği-
ni ortaya koymaktadır.

Kalp krizi ve inme riskini düzenli yeşil çay
tüketimi ile azaltmak mümkün.

Dişlerde plak tabakası oluşturan bakterilerin
düzenli yeşil çay tüketimiyle azaltılabildiği çeşitli
araştırmaların sonucu açıklanmıştır.

Yeşil çayın açlık hissini bastırdığı, metaboliz-
mayı hızlandırdığı ve güçlü antioksidan etkisiyle
yağı parçalayarak birikime engel olduğu yönünde
sonuçlar bulunmaktadır. Özellikle bel bölgesin-
deki yağlanmayı engelleyen yeşil çay bu sayede
kalp krizi riskini de azaltmaktadır. Bunlar sadece
yeterli değildir tabii. Beraberinde düzenli egzer-
siz yapmak ve bir beslenme programını takip

etmek gerekli
olacaktır.
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KOÇ: Yakınınızdaki
kişilerin gerçekte niyet-
lerinin ne olduğunu
fark etmek, kendinizin
bugünlerde sevilmeye

daha çok ihtiyacınız olduğunu hisset-
menize neden olacak. İş yaşamınızda
doğru kişilerle bilgi paylaşımı yapı-
nız. Sizin için çelişkilerin aşılmasını

bekleyen bir hafta.
BOĞA: İş ortamınızda
kriz yönetimi ve denge
unsuru olmak görevi
size ait. Bu durum bu
hafta sizi yetenekleri-
nizi fark ettirme konu-

sunda destekleyecek. Bekar Boğalar
için arkadaş çevresinden gelen sevgili
adaylarını değerlendirmek ve parayı
kontrol altına almak girişimleri ola-
cak.

İKİZLER: Özellikle
kariyerinizi geliştirir-
ken karşılaşacağınız
engelleri önceden fark
etmeye bakın. Böylece
kriz yönetimi kolay

olacaktır. Aile bireyleri, yakın kişiler
ile ilişkilerinizde gerilimler yaşama
olasılığınız yüksek. Eleştiriye açık
değilsiniz.

YENGEÇ: Aile ve yakın
çevrenizdeki kişilerle
ilgili problemleri çözmek
için gerekli tüm fırsatları
değerlendiriniz.
İlerlemek için aldığınız
kararları uygularken

engelleniyormuş duygusuna kapılabi-
lirsiniz. Bu ruh hali sizi yanıltmasın.
Aşk konusunda cesaretinizi toplayın.

ASLAN: Yapmanız
gereken tüm yarım kal-
mış işlerinizi bu hafta
tamamlamak konusun-
da kendinizi zorlamayı-
nız. Aşkta istediklerini-
zin olması için sizin bir

takım tutumlarınızın değişmesi
gerektiğini kabul edin. Ortaklık kur-
mak ve yüklü para harcamak için
uygun bir hafta değildir.

BAŞAK: Kararlarınızı
uygulamak konusunda
daha esnek olmanızı
öneririz. Aile yaşamınızı,
iş yaşamınızı, ortaklığını-
zı tüm bu ilişkilerinizi

sorgulamaya başlayacağınız bir hafta.
Bastırdığınız, görmezden geldiğiniz

bazı durumlarla yüzleşmeniz olasıdır.
TERAZİ: Yazmak, proje
üretmek konusunda özel
bir mekan tasarlamanın
zamanı geldi. Ne ile meş-
gulseniz gittikçe yoğun-
laşmaya başlıyorsunuz.
Özellikle işiniz ve projeleriniz ile ilgi-
li soğukkanlı ve daha kuralcı bir
tutum geliştiriyorsunuz. Aşkta kırgın-

lığa dikkat.
AKREP: İş başvuruları
konusunda ümit verici
gelişmeler olabilir.
Gelirinizi artırmak,
sosyal çevrenizi iş giri-
şimleriniz için kullan-

mak konularında isteklisiniz.
Projelerinizi dikkatli hazırlayınız. Bu
hafta dinlenmeye fazlaca özen göste-
riniz. Sağlığınıza dikkat edin.

YAY: Aileniz ve yakın
çevrenizdeki kişilerle
ilişkilerinizi geliştirmek
isteyebileceksiniz.
Özellikle rüyalarınız bu
hafta ilginç mesajları

size aktarabilir. Para ve insan ilişkile-
rinizde daha cesur ve çözümcü olma-
lısınız. Aşkta ve dostlukta gerçekte
ne istediğinize karar vermek size

kazandırır.
OĞLAK: Kullandığınız
makine ve araçlardaki
ani bozulmalara karşı
dikkatli olunuz. Aile
bireyleriyle alınacak

ortak kararlarda fikirlerinizi açıklar-
ken daha empatik olmanız doğru
anlaşılmanızı sağlar. İş başvuruların-
da daha profesyonel davranın.

KOVA: İç dünyanızda-
ki daha çok para
kazanmak, yetenekleri-
nizi daha çok göstere-
bileceğiniz iş arayışları-
na girişmek konusun-

daki arzularınız artıyor. İş yaşamınız-
daki duygusal yakınlık kurduğunuz
kişilerden maddi destek almak konu-

sunda uygun bir hafta.
BALIK: Aile içerisinde
annenizi sahiplenmek,
savunmak konularında
oldukça hassas olacağı-
nız bir haftadasınız. İş
yaşamınız ve iş hayalle-

rinizi gerçekleştirirken engellerle
karşılaşmanız olasıdır. Sadece uygun
zaman ve uygun kişileri bekleyiniz.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

TİMSAH: Yapmak iste-
dikleriniz ile ilgili aşırı
hayal kurmak yerine
hemen uygulamaya
geçerseniz başarılı ola-

bileceksiniz. Eski bir dost ile ilgili
dedikodulara karşı dikkatli olun.
Yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.
RÜZGAR: Babanız ile
ilgili ve onun geçmişi ile
ilgili meşgul olacağınız
konular sizi olumsuz
etkileyebilir. Bu durum-
larda aile birliğinizin
önemini düşünün ve evlat olarak
üzerinize düşenleri yapın.

GECE: Günlük tutmaya
başlamanızı öneririm.
Çünkü bu ay yalnızlık
duygusu yer yer sizi
etkileyebilir. Böylece
duygu ve düşüncelerini-

zi günlüğe yazarak rahatlayabilirsi-
niz. Lüks alışveriş yapmayı erteleyi-
niz.
TOHUM: Kredi kartı ve
senet ödemeleriniz var
ise; ödeme günlerine dik-
kat ediniz. Resmi evrak-
lar ile ilgili yasal işlemler-
de eksiklikler çıkabilir.
Bankadan kredi çekmek ve yatırım
yapmak için sezgisel davranınız.
YILAN: Aşk konusu gündeminizde
oluyor. Oldukça şanslı bir dönem-

desiniz. Gecikmiş öde-
melerinizi tamamlıyor-
sunuz. Evlenme teklifi
alan yılanlar sezgisel
davranınız. Doğru karar
vermek, başkalarının

tesiri altında kalarak yapılamaz.
ÖLÜM: Sağlık kuruluşları ile ilgili
bazı evrak, ödeme vb ilişkilerinizde

hukuki prosedürü çok
iyi inceleyiniz. Ev işle-
rinde dikkatli olunuz.
Özellikle de bilek ve el
bölgesi ani hareketlerle

yaralanabilir. Dikkatli olunuz.
GEYİK: Oldukça popüler olmak
için uygun bir zaman ve çevreye
sahipsiniz. Cilt ile ilgili problemleri-
nizi ciddiye alınız.
Kaşıntılar ve alerjiler sizi
korkutmasın.
Doktorunuz ile kısa süre-
de iyileşirsiniz. Aşk için
uygun bir ay.
TAVŞAN: Şansınız hem aşktan
hem de paradan yana oldukça açık.
Geçen yıllarda yarım bıraktığınız

ilişki, iş ve eğitim
tamamlanmak için
yeniden gündeme gele-
bilir. Aile problemleri
için telaşlanmak yerine
çevrenizi soğukkanlılığa

davet ediniz.
SU: Bu ay enerjinizi tamamen kari-
yerinize veriniz. Kurumsal çalışma-
lar ve girişimler için mükemmel bir
ay. Astroloji ile ilgilenen Su insan-
ları bu ay eğitime başla-
mak için ne duruyorsu-
nuz? Aşka mola iyi gele-
cek.
KÖPEK: Para konusun-
da oldukça şanslısınız.
Ev, araba, makine vb vergi ödeme
konusunda yaşayacağınız kısıtlı

zamanlardaki sıkıntıları
büyütmeyiniz. Aile ve
yakın çevreniz size
oldukça büyük destek
sunuyor. Boşanmak
için doğru bir zaman

değil.
MAYMUN: Kilo vermek için
uygun bir ay değil. Özellikle kilo
vermeye odaklanmak
yerine sağlıklı beslenmeyi
öğrenmek harika olacak.
Yemek yemekten kork-
mayın. Aşkınızı mutlu
etmek ve aşkınızın iste-
diklerini yapmak sizi rahatlatacak.
YOL: Diş problemleri ile başlayan
bu ayda, birçoğunuz için para ve
aşk konusunda şanslı bir dönemde
olduğunuzu belirtmeliyim. Yabancı
kültürden insanlarla konuşmak ve

alış veriş konularında
çok şanslısınız.
KAMIŞ: Çocukluk anı-
larınız veya varsa eski
eş ile ilgili problemleri-
nizde bu ay yoğunlaş-

mak sizin kaderiniz değil. Bu ay
mutlaka bir psikolog veya terapist-
ten duygularınızı iyileştirmek ile
ilgili destek alınız. Göreceksiniz
yaşam enerjiniz nasıl
yükselecek.
JAGUAR: Yaşamınızda
problem yaşadığınız
kadın ve erkeklerle ara-
nızdaki durumları çözü-
nüz. Çünkü bu sayede para proble-
minizin de çözülmeye başladığını
göreceksiniz. Bu ay özellikle bu

konu ile ilgili terapi
desteği alırsanız başara-
caksınız.
KARTAL: Aile ve aşk
konularında ince fikirle-
rinizi anlatırken olduk-

ça duyarlı ve empatik olunuz.
Yanlış anlaşılmak yerine yapıcı
davranmak size kazandırır.

Sevgilinize alacağınız
güzel bir hediye aranız-
daki gerginliği toparlar.
Kişisel Gelişim kursuna
gitmek için harika bir

zaman.
BAYKUŞ: Oldukça yaratıcı bir
döneme giriyorsunuz. Eski aşk iliş-
kinizi tek taraflı çözmek size bir şey
kazandırmayacak. Kendinizi gelişti-
rici kurslar ve arkadaş çevresi size
iyi gelecek. Bu ay uyku
saatinizi artırmanızı tavsi-
ye ederim.
TOPRAK: İş ortamında
dengede olmak ve den-
geyi süreklileştirmek
daha çok sizin yönetim ve liderlik
becerilerinize bağlı olarak gelişe-
cek. İnsanlar, sabit kararlarınızı

hayata geçirdikçe sizi
anlayabilecekler. Bu
sebeple empatik olmak
size kazandırır.
FIRTINA: Son bir yılda
kısa aşklar biriktirdiniz

ve artık ciddi bir ilişki sizin de hak-
kınız. Size tavsiyem öncelikle din-
lenmeniz. Uzun soluklu olmayaca-
ğının farkında olduğunuz ilişkileri-
nize bir son verin. İşinize
odaklanın ve bol bol din-
lenin.
IŞIK: Aile büyüklerine
karşı sorumluluklarınız
giderek artıyor. Özellikle
maddi kaynak yaratma konusunda

yakınlarınızdan yardım
isteyiniz. Banka kredisi
çekmek için uygun bir
dönem değildir.
Sevdiğinizi ve sevildiğini-
zi fazlasıyla hissettiğiniz

bir dönemdesiniz.

Maya Burcunuzun aylık yorumu:Alis’in Kehanetleri
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SUNA: Parlak fikirleri vardır. Bu fikirler
ile akademik kariyer yapmak ve ilerle-
mek konularında destekçiye ihtiyacı
vardır. Kas ve kemik rahatsızlıklarına
duyarlıdır. Sağlığına dikkat etmelidir.
Para konularında oldukça talihlidir.
TALİH: Duygularını ifade etmek ve
bunu karşı tarafa olduğu gibi anlat-
mak konularında zorluk çeker. Çok
duygusaldır. İlişkilerinde aile sıcaklığı
arar. Mühendislik, emlakçılık, inşaat

mesleklerine genelde yatkındır.
İnsanları rahatlatıcı gücü vardır.
SAFİR: Parlak fikirleri vardır. Çok güç-
lüdür. İnsanları rahatlatır ve alıngan-
dır. İnsanlara güvenmeyi tercih eder.
Kırılgan yapısı arkadaşlarına karşı
sürekli ilişki geliştirme konusunda
başarısını düşürür.
ÖYKÜM: Aşk ilişkilerinde hüzün ve
hayal kırıklığı onu incitebilir. Bu ismin
yanına aşk hayatını destekleyici bir

isim almalıdır. Sıkça iş değiştirir. Evlilik
hayatı ile beraber ekonomik problem-
ler kalıcı çözülür. Yurtdışı eğitim ve
seyahatler konusunda şanslı olabilir.
DİLAN: Oldukça güvenilir, alıngan ve
güçlüdür. Akademik kariyer konusun-
da desteklendiğinde çok büyük başarı-
lara imza atar. Doğruluk ve dürüstlük
adeta onun diğer adıdır. Yalnızlıktan
hoşlanmaz ve parayı yönlendirme
konusunda başarılıdır.

Sevgili Ben HABER
okuyucuları hepinize
mutlu sağlıklı bir yıl,

hayallerin gerçek olduğu bir
2015 dilerim.

Şu soğuk kış günlerini
bu kadar şiddetli yaşamayalı
çok olmuştu. İzmirliyiz
alışkın değiliz, eksi haneli
hava durumu dereceleri bile
gördük. İnanılmazdı. Hayat
devam ediyor. Sağlıklı
kalmalı, direncimizi
düşürmemeliyiz. Bu
havalarda hasta olma-
mamız, ne kadar iyi
giyindiğimiz ve ne kadar iyi
ve doğru beslendiğimizle
alakalı.

KIŞI HASTA
OLMADAN
GEÇİRMEK İÇİN
10 TÜYO

Geceden bir bardak
sıcak suya 1 KARANFİL, 1

dilim LİMON, bir tane de
KARABİBER atın, sabaha
kadar bekletin, sabah
uyanır uyanmaz HER GÜN
suyunu için.

Her sabah kahvaltınıza
TERE, MAYDANOZ VE
DEREOTU eşlik etmeye
başlasın.

2 çay kaşığı ÇÖREKO-
TUNU peynirinize karıştırın
veya 1 tatlı kaşığı çörekotu
yağını tercih edebilirsiniz.

Salatalarınıza tiroid
hastası değilseniz
BEYAZ veya MOR
TURP mutlaka ren-
deleyin içine
ZEYTİNYAĞI,
MAYDONOZ ve
SİRKE ile her
öğün
yemelerinizde
salata olarak
ekleyin.

KARA-

BİBER, KIRMIZIBİBER,
KEKİK, ZERDEÇAL,
KİMYON ve BİBERİYE-
DEN kendinize baharat
karışımı hazırlayın.
Ekebildiğiniz her besine
ilave edin. Kızarmış
ekmeğinizin üstüne haşlan-
mış yumurtanıza veya
salatalarınıza veya çor-
balarınıza, yoğurdun içine,
aklınıza gelen her yakışan
öğününüze eşlik etsin.

Ara

öğünlerinizden birine illaki
1 bardak KEFİR eşlik etsin.
En güzel immün sistem
destekleyicisi.

KEMİK İLİĞİ suyunu
çıkarıp bir süre yemek-
lerinize ve çorbalarınıza bu
suyu ekleyip pişirin. Benim
tarifim danışanlarıma şöyle
oluyor; Kemik iliklerinin
üzerini örtecek kadar su
ekleyin, 5 çorba kaşığı
elma sirkesi ve bir ayvanın

kabuğu ile kaynatın.
Çıkan karışıma biraz

tuz, karabiber ve
limon ekleyip içe-
bilirsiniz.

Gelelim C
vitamini destek-
lerine…
Portakal, kivi,
limon, yeşil
elma, mutlaka
yemelisiniz
veya bunların

içine havuç, kereviz ve pan-
car ekleyip, seveceğiniz
meyve suları da hazırlaya-
bilirsiniz.

Bitki çaylarından C vita-
minli KUŞBURNU ve
HİBİSKÜS, immün sistem
güçlendirici EKİNEZYA ve
ISIRGAN YAPRAĞI, bak-
teri çoğalmasını engelleyici
ADAÇAYI, IHLAMUR,
TARÇIN, KARANFİL ve
detoks etkili KEKİK ve
BİBERİYE çayları başınızın
ucundan eksik olmasın.
Limonlu içebilirsiniz ama
şeker asla.

Ve mutlaka dinlenin.
Stres ve yorgunluk
neredeyse tüm hastalıklara
davetiye çıkarır.

BAĞIŞIKLIK
GÜÇLENDİRİCİ ÇAY

1 çay kaşığı zencefil
tozunu limon suyuyla jel
kıvamına gelene kadar
karıştırın.

İçine 1 çay kaşığı toz
tarçın,

½ çay kaşığı toz kara-
biber ilave edin iyice
karıştırın.

1 bardak kaynar su
ekleyin.

İçine 1 tutam ısır-
gan yaprağı ve
ıhlamur
çiçeği
ekleyip
ılımaya
bırakın.

5 daki-
ka sonra
MUCİZE
ŞİFA
ÇAYINIZ hazır
olmuş olacak.

AFİYET OLSUN,
SAĞLIKLA
KALIN…

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

DOĞRU
BESLENİN

HASTA
OLMAYIN

YEŞİL ÇAYIN
FAYDALARI



SAYFA 15 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

1526.01.2015 spor HABER

ALSANCAK
STADI’NIN

YIKILMA
RİSKİ

ALSANCAK
STADI’NIN

YIKILMA
RİSKİ

ALSANCAK
STADI’NIN

YIKILMA
RİSKİ

ALSANCAK
STADI’NIN

YIKILMA
RİSKİ

ALSANCAK
STADI’NIN

YIKILMA
RİSKİ

ALSANCAK
STADI’NIN

YIKILMA
RİSKİ

İzmir spor kulüplerinin eski baş-

kanları İzmir'de çözüme kavuştu-

rulamayan stat sorununu Ben

HABER gazetesine değerlendirdi.

Eski başkanlar “yerel yönetimler

ve hükümet birlik olmazsa

İzmir'in stat sorunları zor çözü-

lür” görüşünde birleştiler. Stat

sorunu ile ilgili en çarpıcı ifadele-

ri ise Altay'ın eski başkanı Niyazi

konuşmaz kullandı. Konuşmaz,

“Alsancak Stadı’nın yıkılma

riski yüzde 0” dedi.

Göztepe'nin eski Başkanı
Hamdi Türkmen İzmir’deki
stat kavgası ile ilgili çarpıcı

açıklamalarda bulundu. Türkmen,
''İzmir’de hiç gereksiz yere stat
kavgası yapıyoruz. Bu bir kentte
akıl tutulmasıdır. Alsancak
Stadyumu İzmir için olmazsa
olmazdır. Bugün deprem yönetme-
liğine göre çürük olabilir. Ancak bu
çözümsüzlük değildir. Kaldı ki,
elde rapor var deniliyor ama bu
raporları tam olarak nedense göre-
medik. Üstelik, iktidarın Karşıyaka
Yalı’ya ve Güzelyalı Gürsel Aksel’e
12-15 bin kişilik minik statlar yap-
mak için düğmeye bastığı süreçte,
Alsancak’ın böylesine sudan bir
nedenle kapatılması İzmir halkına
bir “dayatma”, “ölümü gösterip,
sıtmaya razı etmektir.”
Göztepe Başkanlığı yapmış
bir gazeteci-yazar olarak
ne Yalı ne de Gürsel
Aksel, stat yapsanız bile,
profesyonel ligde maç
oynamaya müsait değildir.
Yerleşim alanları ile iç içe-
dir. Olaylar yaşanır, mala
ve cana zarar
gelebilir. Peki
bunun
sorumlusu
kim ola-
caktır?

İzmir’in macera aramaya, yapmış
olmak için stat yapılmasına ihtiyacı
yoktur'' diye konuştu.

Stat çok basit bir sorun!
Türkmen, ''İki net adres vardır:

Alsancak ve revize edilmiş bir
Atatürk Stadı. Alsancak çürükse
indirirsiniz tribünleri. Yarım sezon-
da inşaatı tamamlar; 2015-2016
sezonunda hizmete açarsanız.
Hemen arakasından da
Halkapınar’daki Atatürk
Stadyumu’nu ele alırsınız. Ekrem
Demirtaş, “fikir projesi” olarak bir
proje hazırlamış. Ortak akıl budur.
Stadı, tribünlerini saha içine kadar
indirip, üzerini de örttüğünüzde,
numaralı koltuklarıyla, değil İzmir
takımlarının, milli maçların bile

değişmez adresi olacak bir
stat kazanmış olursunuz''
dedi.

Türkmen, maksadın
üzüm yemek değil bağcıyı
dövmek olduğunu belirte-
rek bir özeleştiride de

bulundu: ''Biz medya men-
supları da doğruları gös-

termek yerine
ateşe benzin
dökerek
'bonus'
kazanmaya
çalışıyoruz''

İzmir
siyasi oyunlara
kurban gitti!
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İzmir
siyasi oyunlara
kurban gitti!
Altay'ın eski Başkanı Niyazi Konuşmaz,

Alsancak Stadı konusunda çok
çarpıcı açıklamalarda bulun-

du. Alsancak Stadı’nın herhangi
bir deprem riski taşımadığını
belirten Konuşmaz, “Stadı
güçlendirme çalışmaları yap-
tığımız zaman Gençlik Spor
İl Müdürlüğü’nden ‘ne gerek
var’ gibi bir tepki geldi.
Meğer, böyle bir bahane
bulup stada kilit vuracaklar-
mış. Bu kararın siyasi oldu-
ğunu düşünüyorum” dedi.

Konuşmaz, ''Geçen sene
ben başkan iken zemini yap-
mak istedik. İl müdürü çok karşı

çıktı olmaz diye. Yetişmez dedi yaptır-
mamak için türlü bahaneler sunuldu.
Orayı resmen yaptırmak istemiyorlardı
altında da siyasi bir sebebin yattığı bel-
liydi. Biz yapınca o sene mecbur kalın-
dı maçlar oynatıldı. Deprem riski varsa
o zaman da vardı. Burada biraz
İzmir'in güçsüzlüğü ortaya çıktı. Bizi
temsil eden milletvekillerimiz de yok.
Konuşuyorlar kalıyor yani üzerine
kimse gitmiyor. Koskoca İzmir'de
böyle bir sorun olabilir mi? İstanbul'a,
Kayseri'ye her yere stat yapılıyor İzmir
gibi Türkiye’nin üçüncü büyük şehrine
yapılmıyor. Var olanda da oynattırmı-
yorsunuz. AVM yapılacaksa böyle bir
düzen olmaz'' diye konuştu.

Deprem bahanesinin siyasi amaçla
üretildiğini belirten Konuşmaz,
''Kesinlikle bu bahanenin siyasi amaçla
üretildiğine inanıyorum. Hükümetin,

milletvekillerinin buraya artık bir el uzatması
lazım. Bu artık İzmir'in kanayan yarası.
İzmirlinin de bana göre çok büyük ayıbı var.
Bu kadar milletvekili, bu kadar bakan çıkmış
kimse bu olaya ses çıkarmıyor. 6-8 aydır bu
statta futbol oynanmıyor bu çok acı bir şey''
dedi.

Deprem riski açısından Atatürk
Stadı’nın Alsancak Stadı’ndan daha tehli-
keli olduğunu vurgulayan Konuşmaz,
''Atatürk Stadı sonradan deniz toprağı ile
yapılmış bir stat. Alsancak Stadı’na baktığım
zaman, kolonlarına demirlerine gerçekten
çok sağlam bir stat. Alsancak Stadı’nın
yıkılma şansı sıfır. Deprem oldu İz-
mir'de, öyle bir şey olsa yıkılırdı'' dedi.

Altay eski
Başkanı Niyazi

Konuşmaz,
Alsancak

Stadı’nın siyasi
oyunlara kurban
gittiğini belirtti.

Konuşmaz, ''Stat
için çalışma yap-

maya kalktık,
Gençlik Spor İl

Müdürlüğü karşı
çıktı'' dedi.

Göztepe'nin eski Başkanı Hamdi Türkmen İzmir'de yaşanan stat kavgasının gereksiz olduğunu
ifade etti. Türkmen, “Alsancak Stadyumu İzmir için olmazsa olmazdır. Deprem bahanesi çözüm-
süzlük değildir. Alsancak'a stat yapmamak hükümetin İzmir halkına dayatmasıdır'' dedi.

Göztepe'nin eski Başkanı Hamdi Türkmen İzmir'de yaşanan stat kavgasının gereksiz olduğunu
ifade etti. Türkmen, “Alsancak Stadyumu İzmir için olmazsa olmazdır. Deprem bahanesi çözüm-
süzlük değildir. Alsancak'a stat yapmamak hükümetin İzmir halkına dayatmasıdır'' dedi.

Göztepe'nin eski Başkanı Hamdi Türkmen İzmir'de yaşanan stat kavgasının gereksiz olduğunu
ifade etti. Türkmen, “Alsancak Stadyumu İzmir için olmazsa olmazdır. Deprem bahanesi çözüm-
süzlük değildir. Alsancak'a stat yapmamak hükümetin İzmir halkına dayatmasıdır'' dedi.

Göztepe'nin eski Başkanı Hamdi Türkmen İzmir'de yaşanan stat kavgasının gereksiz olduğunu
ifade etti. Türkmen, “Alsancak Stadyumu İzmir için olmazsa olmazdır. Deprem bahanesi çözüm-
süzlük değildir. Alsancak'a stat yapmamak hükümetin İzmir halkına dayatmasıdır'' dedi.

Göztepe'nin eski Başkanı Hamdi Türkmen İzmir'de yaşanan stat kavgasının gereksiz olduğunu
ifade etti. Türkmen, “Alsancak Stadyumu İzmir için olmazsa olmazdır. Deprem bahanesi çözüm-
süzlük değildir. Alsancak'a stat yapmamak hükümetin İzmir halkına dayatmasıdır'' dedi.

Karşıyaka Stadı Yalı’ya yapılmalı
Karşıyaka Spor

Kulübü’nün eski
başkanlarından

Cenk Karace,
Karşıyaka

Stadı’nın Yalı'ya
yapılması

gerektiğini
belirtti.

Karşıyaka'nın eski başkanlarından
Cenk Karace, stat konusunu değerlendir-
di. Karace, Karşıyaka'ya stadın Yalı'da
bulunan şu anki yerine yapılması
gerektiğini, bunun takipçisi ola-
caklarını ifade etti. Karace, ''Ben
stat konusu ile ilgili Ankara'ya
gittim. Hem Spor Bakanı ile hem
eski Ulaştırma Bakanımız ile gör-
üştüm. O heyetin içindeydim.
Karşıyaka Spor Kulübü’nün kısa
vadede veya orta vadede kurtu-
luşlarından biri de Karşıyaka

Stadyumu’nun şu anki mevcut yerinde
yapılması gerekir. Çünkü buraya sadece
stat değil iki de yaşam binası yapılacak.

Hem o iki tane yaşam binasında
elde edilecek gelirler, bir de sta-
dın şehir içinde olmasından
dolayı localarında 12 ay kirala-
nacak gibi düşünülmesi, kulübe
her sene 2 milyon dolar civarı
bir para kazandıracak. Diğer
Örnek-köy, Mavişehir ve Çiğli
çözümleri de tam aksi 2 milyon
dolar kulübü zarara uğratacak.

Siyasiler bu olayı kullanıyor!
Bucaspor'un eski Başkanı Mehmet Bektur,

İzmir'deki stat sorunlarını değerlendirdi. Bektur,
''Kimse stat sorunu olsun istemez. Nihayetinde
Buca'nın dinamikleri, belediyesi, sahip çıkanları
sahip çıkmışlar zamanında bir stat kazandırmışlar
kulüp bazında. Ama şehrin, kentin kendine ait bir
tane stadının olması gerekiyor. Onun dinamiği de
Büyükşehir'i, Valisi, il müdürleri, bakanları beraber
olması gerekiyor. Onların bir araya gelip de bir proje
üretememeleri tabii çok inandırıcı değil, sempatik
görünmüyor insanlara. Dahası da bulundukları yere
aslında koltuklarına da, koltuğu suistimal edecek algıla-

ması yapılabilecek kadar bence kötü bir davranış' 'dedi.
Bektur, Alsancak Stadı’nın yıkılıp yerine yeni-

den bir stat yapılması gerektiğini belirtti. Bektur,
''Alsancak Stadı’nın yıkılıp baştan yapılması
lazım. Niye birinci ligde takımımız yok? Ya da

niye çıkan takımımız hemen düşüyor? Bunun en
önemli nedeni bu. Takımların maç yapacakları

yerin olmaması. Atatürk Stadı zaten bir futbol sahası
değil. Atletizm sahası. Eğer futbol sahasına dönüştür-
mek istiyorsanız tadilatla, portatif tribünle uğraşmanın
anlamı yok. 6-7 ay içinde adam boğazın kenarına stat
yapıyor. Bir yıl içinde oraya da bir stat yapılabilir'' dedi.

İzmir
siyasi oyunlara
kurban gitti!

Ölümü gösterip, sıtmaya razı ettilerÖlümü gösterip, sıtmaya razı ettilerÖlümü gösterip, sıtmaya razı ettilerÖlümü gösterip, sıtmaya razı ettilerÖlümü gösterip, sıtmaya razı ettilerÖlümü gösterip, sıtmaya razı ettiler
Göztepe'nin eski Başkanı Hamdi Türkmen İzmir'de yaşanan stat kavgasının gereksiz olduğunu
ifade etti. Türkmen, “Alsancak Stadyumu İzmir için olmazsa olmazdır. Deprem bahanesi çözüm-
süzlük değildir. Alsancak'a stat yapmamak hükümetin İzmir halkına dayatmasıdır'' dedi.

Niyazi
Konuşmaz

Cenk
Karace

Mehmet
Bektur

Hamdi
Türkmen

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com
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