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CHP’Lİ Çıray, Kemal Kılıçdaroğlu’nun
İzmir’den ön seçime girecek olmasını
yorumladı. Çıray, “Sayın Genel Başkan
Türkiye'nin neresinde ön seçime girse kaza-
nır. Hiçbir problem, hiçbir sorun olmaz.
İzmir’den her iki bölgede en az 2'şer millet-
vekili daha çıkaracağımızı düşünüyorum
fazladan. Minimum oy hedefimiz ise
Türkiye çapında yüzde 35” dedi. 6’DA

Doların yükselişi, büyüme hızının beklentilerin altında seyri, artan işsizlik, piyasaların daralması
ekonomimizi zarara soktu. Bu olumsuz tablo ile geçilen ilk çeyrek “kayıp aylar” oldu.

“GEÇ kaldım demek için bile
artık çok geç” demeyin, sanata
sahip çıkın. GAMZE KURT 12’DE

Kılıçdaroğlu risk aldı
KILIÇDAROĞLU’NA şunu soruyo-

rum; eğer delegelerin yüzde 50’si size
oy vermezse ne olacak? EROL YARAŞ 3’TE

Merak edilenler
İZMİR’DEN aday adayı olacağını
açıklayan Kılıçdaroğlu bu durum-

da ithal midir? ERDAL İZGİ 4’TE

İZMİR Minibüsçüler
Odası Başkanı Taner

Uguz, Haziran’dan
itibaren minibüs-

lerde kamera
olacağını söyle-

di ve kentkart
sistemine

geçişin yasa-
lara takıldığı-

nı belirtti.
10’DA

Tiyatro zengini İzmir
şimdi en fakir il oldu
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ILK CEYREKTE
SINIFTA KALDIK

2015 yılının
ilkbahar
modası

göz alıcı
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2015
İlkbahar/Yaz

sezonunda
70’lerin bohem

ruhu kaldığı yer-
den devam edi-

yor. Bu bahar
neler giymeli,

neler moda
diyorsanız,

işte sezonun
öne çıkan

trendle-
ri…
2’DE

BAŞARILI yorum-
cu Ziynet Sali Ben
HABER’e özel açık-
lamalarda bulun-
du. Sali, “Şu ana
kadar hiçbir
erkekten şiddet
görmedim, görür-
sem döverim”
dedi. SAYFA 13’TE
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Ünal Ersözlü yazılarıyla
Ben HABER’de

Usta gazeteci Ünal Ersözlü, artık kale-
minden dökülenleri her ay Ben

HABER okuyucularına aktaracak.
DUAYEN gazeteci, ödüllü yazar

Ünal Ersözlü, Ben HABER gaze-
tesine köşe yazılarıyla renk kata-
cak. Usta kalem, her ay birbirin-

den çarpıcı yazılarıyla okuyucula-
rımızla buluşacak. İLK YAZISI 7’DE

Sanayicilerin
borcu 53 milyar

dolar arttı

Ekonomiyi
seçim

kurtarır
EBSO Başkanı
Yorgancılar’a göre,

ekonominin
çarklarını
yavaşlatan
etken siyasal
belirsizlik.
Toplumsal
huzur sağla-

namazsa ekonomi-
nin düzelmesi zor.

Bu durum
bekleniyordu

önlem alınmadı
Hürriyet Gazetesi
yazarı Erdal Sağlam
farklı bir
yaklaşımda
bulundu;
olası bir koa-
lisyon hükü-
metinin eko-
nomiye
olumlu katkısı olaca-
ğını belirtti.

İTB Başkanı
Kestelli, ilk çey-

rekte
üretimin
düşmesi-
nin,
enflas-
yon

hedeflerini yük-
selttiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray Ben HABER’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çıray,
“Kılıçdaroğlu ön seçime girerek İzmir'e karşı vefa borcunu ödemek istedi” dedi.
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VICTOR
Hugo, Gustave

Flaubert gibi
önde gelen
sanatçıların

uğrak noktası
İzmir, ihtişamlı
geçmişinin çok

uzağında.
SAYFA 12’DE

Yeni sistem yasalara takıldı

“Kentkarta hükümet
engel oluyor”

ÖZGECAN’IN öldü-
rülmesinden sonra

idam tartışmaları yine
gündemde. Peki idam,

uygulanan ülkelerde
caydırıcı çözüm oldu
mu? Cevabı haberi-

mizde. 7’DE

Stat krizi farklı bir boyutta

“Kültürpark’a stat
kanunlara aykırı”

MİMARLAR Odası Şube
Başkanı Hasan Topal,
“Ülkemizdeki imar mev-
zuatına göre Kültürpark
alanında başka işlevin
gerçekleştirilmesi
yasal olarak
mümkün değil''
diye konuştu.
SAYFA 15’TE
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CHP’de
ön seçim

yarışı

AK Parti
bakanları
hazırlıyor

Olaylı
derbiler

İzmirli belediyeler
hizmet atağında
KÖYLER KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

KÖYLERDEKİ su depolarına
“güneş enerjili otomatik
klorlama sistemi” kuran
Büyükşehir Belediyesi, 140
dağ köyüne daha ulaştı.

Dünya her saniye yeni
bir gerilim ve yepyeni
düşmanlıklar
pompalı-
yor. Spor
alemi de
bundan
nasibini
alıyor. 15’TE

PİRİŞTİNA, PARTİSİNİ UNUTMADI
BUCA Belediye Başkanı
Piriştina Gölet’te düzen-
lenen yemekte yaptığı
konuşmada partililere
ön seçim vurgusu yaptı.

MEMURU SEVİNDİREN SÖZLEŞME
NARLIDERE Belediye
Başkanı Abdül Batur,
belediye memurlarını
sevindiren sözleşmeye
imza attı. SAYFA 6’DA

GELECEĞİN SANATÇILARI BURADA
Bayraklı Belediyesi’nin
açtığı resim kursunda
geleceğin ressamları yeti-
şiyor. Öğrenciler kursta
keyifli dakikalar geçiriyor.

Izmir’e vefa
borcunu ödüyor

Tiyatro zengini İzmir
şimdi en fakir il oldu

Olmak ya da...
NE zaman bu kadar taham-
mülsüz, bu kadar gaddar
olduk? ZUHAL KOÇKAR 13’TE

Tavuk ve yumurta

Siyasiler için
beslenme reçetesi
BURÇİN ÇELİKEZER’İN YAZISI 14’TE

Türkiye’nin
batıya açılan

penceresi
İzmir, tiyatro-

daki parlak
günlerini

mumla arıyor.
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BU yıl işimiz zor. İlk
çeyreğini geride
bıraktığımız 2015’e,
dolardaki artış ve
faiz tartışmaları
damgasını vurdu.
Açıklanan işsizlik
rakamları ile
tamamlanan olum-
suz çift haneli tablo-
ya bir de enflasyon
artışı ve sanayi üreti-
mindeki düşüş ekle-
nince, piyasaların
dengesi iyiden iyiye
bozuldu. 2015 için
kimsenin aşırı dere-
cede umutlanmama-
sı gerekiyor. 9’DA

BAŞARILI yorum-
cu Ziynet Sali Ben
HABER’e özel açık-
lamalarda bulun-
du. Sali, “Şu ana
kadar hiçbir
erkekten şiddet
görmedim, görür-
sem döverim”
dedi. SAYFA 13’TE

“Şiddet görmedim
görürsem döverim”

Ekonominin nabzını tutanların ilk üç ay değerlendirmesi

Tecavüz
cezaları

caydırıcı mı?

8
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BAHARIN
TRENDLERİ
GÖZ
ALIYOR

Yeni Nesil 70'ler
60'ların ve 70'lerin karakteristik
çizgilerini elegan bakış açılarıyla

birleştiren tasarımcılar yeni
sezonda sanatsal desenlerle kar-

şımıza çıkıyor. İspanyol paça
pantolonlar, püsküller, platform
sandaletler, yamalı jeanler yeni

sezonda bize göz kırpıyor.

2015 İlkbahar/Yaz trendleri yeni mevsimin tazeliğini taşırken
geçmişin ruhunu da sezonun trendlerinde hissetmemizi sağla-
yacak. Vintage ve retro akımı ile geçmişe dönen yüzümüz

2015 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında karşımıza çıkıyor.
Monokrom ve kubik tasarımlar hariç, 2015 modası, 2014 moda-
sından hem renk hem de desen olarak farklı çizgi ve tasarımlara
sahip. Mistik detayların öne çıktığı
2015 ilkbahar yaz desenleri büyülü
efsanelere kadar pek çok sembol
ile şekilleniyor. Modanın vazge-
çilmezleri arasında yer alan
çiçek desenleri bu sezon karşı-
mıza sanatsal çizgiler ve geo-
metrik desenlerle birlikte
kullanılarak koleksiyonlarda
yerini alıyor. 70'lerin bohem
ruhu kaldığı yerden devam
ederken etnik desenler,
uçuşan kumaşlar, lüks-
moda anlayışı ile birleştirili-
yor. Sezonun trend renkleri
aqua mavi, greyfurt, pastel
sarı, lila, pas rengi, saks
mavi, haki yeşilinin koyu ve
parlak tonu, şişe yeşili ve
pantone renk enstitüsü
tarafından 2015 yılının
rengi olarak seçilen kızıl
ve toprak renginin karı-
şımı olan marsala rengi
yeni sezon tasarımlarında
sıklıkla karşımıza çıka-
cak. Bu bahar neler giy-
meli, neler moda
diyorsanız, işte sezo-
nun öne çıkan
trendleri.
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Çizgiler
2015 yazında çizgilerin

istilasına uğrayacağız!

Asimetrik yatay dikey

fark etmeden özellikle

siyah ve beyaz renkler-

de kullanılan parçalar,

sezonun hitleri arasın-

da. Kıyafetlerimizde

genelde tek parçada

tercih ettiğimiz çizgi-

ler bu sezon print on

print temasıyla karşı-

mıza çıkıyor. Farklı

yönlere uzanan çizgi-

ler ve hatta farklı

renklerde oluşturulan

tasarımlar en az

takımlar kadar uyum

içinde. Denizci stilini

sevenlerin favorisi çiz-

gili elbiseler bu sezon

da yerinden ayrılmı-

yor.
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Spor-şık eğilimlerin
etkisi 2015 yazında da
devam ediyor. Spor
parçalara delikli/mesh
kumaşlardan detay-
landırılarak oluşturu-
lan tasarımlar sezo-
nun hit trendlerinden
biri olacak.
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Başrolde
Denim
Günlük kombin-
lerimizin vazge-
çilmezi jeanlerin
hakkını vereceği-
miz dolu dolu bir
sezon bizi bekli-
yor. 2015 sezo-
nunda pek çok
tasarımcının
koleksiyonların-
da yer verdiği
denim parçalar,
spor şıklığın en
iyi temsilcilerin-
den. Patchwork
temalı denim
elbiselerde,
denim on denim
kombinleri, taş
detaylı jeanler,
yamalı denim
pantolonlar yeni
sezonda karşımı-
za çıkan hit par-
çalar arasında.

Androjen/Maskülen
Erkek takım elbiselerinden ilham alınmış
tasarımlar bu sezonda yükselmeye devam
ediyor. 2015 yazına damgasını vuran maskü-
len takımlar, mafya babalarından ödünç alı-
nan pinstripes desenler, oversized ceketler,
kumaş pantolon/etekler, feminen duruşla
sezonda yine yeniden yorumlanıyor.
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325.03.2015 gündem HABER
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Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun
yarışa İzmir’den girmesi sadece tek yönden
bakılması gereken bir olay değil. Çok
yönlü yorumlara ve sonuçlara açık bir
değerlendirme. Şöyle ki; Aziz Kocaoğlu
burada çok farklı bir hamle yaptı. Aziz Bey
tarafından ‘bunu iyi niyetle yaptım’ dendiği
gibi karşı taraftan da farklı yorum getiren-
ler Kemal Bey’in güç durumda bırakılması
adı altında bunun yapıldığını söylüyorlar.
Çünkü görünen o ki; Aziz Bey ile beraber
hareket eden 4 tane milletvekili, onlar
biliniyor zaten, bu dönemden sonra mil-
letvekili olamayacaklar. Bu mevcut fermuar
ve ön seçim sisteminde de Aziz Bey’e
yakın olan
isimlerin mil-
letvekili olma
şansı ortadan
kalkmış olu-
yor. Bunu
gören Aziz
Bey, Kemal
Bey’i zor
durumda
bırakmak için
ortaya bu
söylemi attı.
Bu siyaseten
bir restti,
Kemal Bey
bu resti gördü
ve ‘tamam
geliyorum
oraya’ dedi.
Bir diğer
konu da bana göre Kemal Bey burada çok
büyük riskleri göze aldı. Danışmanları bunu
görmediler mi, bilmiyorum. Bu bölgede
yaklaşık 30 bin kişinin oy kullanacağı
söyleniyor. Şimdi ben Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’na şunu soruyorum: Eğer siz
bu 30 bin seçmenin 10-11 bininin oyuyla
listeye girerseniz, bu Türkiye çapında nasıl
algılanacak? Eğer bu delegelerin yüzde
50’si size oy vermezse bu nasıl
algılanacak? Bu size zarar vermeyecek mi?
CHP seçimlerde İzmir’de mevcut mil-
letvekillerinin altında bir milletvekili çıkarır-

sa, 13’ün altına düşerse
milletvekili sayısı, ki görü-
nen tablolarda MHP’nin
yükselişte olduğu söyleni-
yor, barajı geçebilecek bir
HDP’nin İzmir’den mil-
letvekili çıkarabileceği
düşünülüyor, böyle bir
tabloda eğer İzmir’de bir
başarısızlık olursa bu kime
fatura edilecek? Şimdi
normalde Aziz Bey’e fatura edilecekti bu.
Aziz Bey burada güzel bir siyasi hamle
yaptı. Kendine yönelebilecek eleştiri
oklarını şu anda Kılıçdaroğlu’na döndürdü.
Çünkü bir genel başkanın seçimlere girdiği
ilde, bir önceki seçimlere göre düşüş olursa
bunun sorumlusu elbette genel başkan ola-

cak. Az önce söylediğim gibi delegenin
yüzde 90’ının oyuyla gelmemiş bir genel
başkan bir tartışma yaratacak, az milletvek-
ili çıkarsa burada yine bir genel başkan söz
konusu, bir tartışma çıkacak. Bu Kemal
Bey’in CHP’deki geleceğini de tartışmalı
hale getirecek. Buradan aday olmakla belki
demokrasinin gerektirdiği bir adımı atıyor
Kemal Bey ama aynı zamanda bu ham-
lenin kendisine getirebileceği engelleri de
görmesi lazımdı. O yüzden Kemal Bey
buraya gelip delege delege gezmeli, onlarla
tokalaşmalı. Gördüğüm kadarıyla kendisi

burada İl Başkanı Bedri Serter’e ve Aziz
Kocaoğlu’na bırakmış işi. Ama bence
Sayın Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e gelip biraz
dolaşması gerekecek. Çünkü eğer dele-
genin yüksek bir oy oranıyla seçilmezse,
seçim öncesi Türkiye’de çok tartışılacak bir
malzeme vermiş olur. 

��  AAKK  PPaarrttii’’nniinn  ddee  iiddddiiaassıı  bbuurraaddaa  bbiirr
ddaannıışşııkkllıı  ddöövvüüşş  oolldduuğğuu  yyöönnüünnddee..    

Öyle bir şey yok. Gayet sürpriz bir
olaydı. İlk başta hatta Kemal Bey’in bu işe
bozulduğunu, hoşuna gitmediğini de çok
net biliyorum. Ama daha sonra bunun
farklı bir şekilde kullanılmaması adına kabul
etti. Eğer Kemal Bey bunu kabul ettiyse, o
zaman İzmir’den Kemal Bey ile birlikte ön
seçimden gelecek İzmirli sayısı da yine aza-
lacak. Bu da işin farklı bir boyutu.

��  BBuu  kkaarraarr  kkoonntteennjjaann  iisstteeyyeenn  aaddaayy
aaddaayyllaarrıınnaa  bbiirr  mmeessaajj  mmıı,,  yyookkssaa  İİzzmmiirr’’iinn
ggöönnllüünnüü  yyeenniiddeenn  kkaazzaannmmaakk  iiççiinn  yyaappııllaann  bbiirr
hhaammllee  mmii??

İzmir bu seçimlerin en önemli merkez-
lerinden biri. Üçüncü büyük şehir olarak
en fazla milletvekilini çıkarıyor. 7
Haziran’dan sonraki parlamentoda 1 mil-
letvekilinin bile önemi var. O 1 milletvek-
iliyle belki tek başına hükümet kurulacak
ya da kurulamayacak, anayasa değişecek
veya değişmeyecek. O kadar önemli bir
seçime gidiyoruz. Bu bakımdan Kemal Bey
buradan partisi ivme kazansın diye de gir-
miş olabilir. Çünkü diğer yerlerde Baykal,
Sarıgül gibi isimler ön seçime girerken
kendisini kontenjana koyması beklenemez-
di. Diğer bir söylem de şu: Genel başkan
yardımcılarına ‘ben ön seçime giriyorsam
siz de gireceksiniz’ gibi bir mesajda yatıyor
olabilir altında. Ama neticelerini çok farklı
şekillerde önümüzdeki günlerde görebile-
ceğimiz bir karardı. 

��  KKoonntteennjjaann  iisstteeyyeenn  aaddaayyllaarr  nnee

yyaappaaccaakk  yyaa  ddaa  nnee  yyaapp--
mmaallıı??

Hiçbir şey. Orada
Mehmet Ali Susam güzel
bir laf etti. ‘Eğer partimin
bana ihtiyacı varsa beni
aday göstersin’ dedi.
Doğru… Eğer ihtiyaç
varsa Mehmet Ali Susam,
Aytun Çıray, Erdal
Aksünger gibi isimlere,
aday gösterilsin. Şimdi
nasıl kontenjana 5-6 kişi
getiriliyorsa, bu kişilerle
Susam ve Çıray
karşılaştırılsa artıları eksi-
leri açısından… Yani
bence Susam haklı.
Dışarıdan birine ‘benim o
ismin ekonomi bilgisine

ihtiyacım var, gelsin’ diyorsan bu insanlara
da ihtiyacın varsa koyacaksın. 

��  ŞŞiimmddii  22..  bbööllggeeddee  nnee  oollaaccaakk??  İİddddiiaallıı

iissiimmlleerr  ddee  vvaarr  bbuu  bbööllggeeddee……
Bence 2. bölge çok hararetli bir bölge.

En zor bölge. Nedense herkes ikinci böl-
geye yüklendi. Sanki birinci bölge yokmuş
gibi İzmir’de. Gördüğüm kadarıyla çok
iddialı isimler var orada. Mustafa Balbay,
Ali Engin, Ülkümen Rodoplu, Atila Sertel,
Kamil Okyay Sındır gibi… Ben CHP’nin 6
milletvekilini rahat çıkarabileceğini ama 7.
sıralarda zorlanacağını görüyorum. Çünkü
konjonktür ona göre gidiyor, hiç hayalci
olmayalım. Bu da demek oluyor ki 2.
bölgeden ön seçimle gelecek olan sayı
2’dir. Bu 2’nin içerisinde, saydığımız 6
tane iddialı isim var. Demek ki onlardan 4
tanesi elenecek. 

��  22..  bbööllggeeddee  kkoonntteennjjaann  ssaayyııssıınnıınn
aazzaallttııllaabbiilleecceeğğii  aaççııkkllaannmmıışşttıı..

Yok hayır azaltılmaz. Onların hepsi
karara bağlanmış. Çünkü bana göre
Kemal Bey’in kafasında oralara koyacağı
isimler belli, o yüzden azaltması söz
konusu bile olmaz. 

KILIÇDAROĞLU İZMİR’DEN 
ÖN SEÇİME GİREREK

BÜYÜK RİSK ALDI

Ben HABER soruyor, Genel Yayın Yönetmenimiz
Erol Yaraş cevaplıyor. Siyasetten ekonomiye, yerel
yönetimlerden kentin sorunlarına kadar gündeme
dair merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor. 

��  AK Parti cep-
hesinde de İzmir’e
aday gösterileceği
konuşulan bazı
bakanlar var. Sizce
eğer İzmir’den bir ya
da birkaç bakan aday
gösterilecekse bu
isimler kimler
olmalı?

Kemal Bey’in
İzmir’den aday
olmasıyla birlikte AK Parti bir takım tedbirler
alacak gibi. Her ne kadar onların tarafından
gelen bilgilerde ‘Bizi ilgilendirmez. İyi oldu.
Kemal Bey İzmir’de sevilmez zaten’ dense de
ben buna inanmıyorum. Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme eski Bakanı Lütfi Elvan’ın bize
gelmesi söz konusu. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci’nin de adı İzmir için geçiyor. Ama
bana göre artık Lütfi Elvan’ı bize gönder-
mesinler. Ulaştırmayla ilgili gerekli her şey
Binali Yıldırım zamanında yapıldı. İzmir’in şu
anda en büyük ihtiyacı kentsel dönüşüm.
Bunun için de eğer bize bir bakan düşünüyor-
larsa, İzmir’in geleceğinde bir damga vuracak
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi
göndersinler. En azından İzmir’in 15-20 yılına
damgasını vuracak bir kentsel dönüşümün
çok daha farklı bir şekilde bu şehirde uygu-
lanmasını sağlar. Şimdi bunları söylerken şu
anlam çıkmasın; AK Parti yeniden tek başına
iktidar mı olacak denmesin. Burada öyle bir
olay pek görmüyorum. Eğer HDP yüzde 10
barajını geçerse 4 partili bir parlamentoda AK
Parti’nin tek başına iktidar olması zor
görünüyor. Ne kadar oy alırsa alsın, böyle bir

durumda en az 7-8
milletvekili açık
görünüyor tabloda.
Kuvvetle muhtemel
bir koalisyon
hükümeti olacak
burada. Sayın
Süleyman Demirel’in
çok güzel bir sözü
var, siyasette 24 saat
bile çok uzun bir
süredir ve siyasette

peşin pazarlık olmaz. Akışında kendini son-
radan şekillendiren bir olgudur siyaset. Biz
AK Parti’nin tek başına iktidar olmasını ya da
tek parti ile koalisyon yapacağını düşünürken
hiç belli olmaz, CHP, MHP, HDP’nin koalisyonu
da olabilir bu ülkede. 

��  Kulislerde, Hamza Dağ dışında mevcut
milletvekillerinin hiçbirinin yeniden aday gös-
terilmeyeceği de konuşuluyor. 

Siyasette dengeler çok önemli. Elbette şu
anki mevcut milletvekillerinden en az 4 ya da
5’inin listelerde yer alabileceğini de görü-
yoruz. Ama CHP’ye 7’yi zor çıkarır diyorsak
AK Parti de 5’i zor çıkaracak gibi görünüyor.
Mevcutlar kendilerine nerelerde yer bulacak,
bilmiyoruz. Seçimtoto oynanıyor bir anlam-
da. CHP’de kontenjanlar belli değil ama ön
seçimden çıkabilecekler belli gibi gözüküyor.
Ön plana çıkan insanlar var çünkü. AK
Parti’de biliyorsunuz Sayın Davutoğlu ile
Sayın Erdoğan’ın onayıyla şekillenebilecek bir
listenin oluşmasından çıkacak. Şu anda yüzde
100 olarak değerlendirilen bir ya da birkaç
isim listede olmayabilir de. Bu da herkese
sürpriz olur. 

İzmir’e Lütfi Elvan yerine İdris Güllüce gelsin

Aziz
Kocaoğlu

Kemal
Kılıçdaroğlu



SAYFA 04 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

CHP İzmir Milletvekili Aytun
Çıray, Ben HABER gazete-
sine gündeme dair önemli

açıklamalarda bulundu. CHP
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun İzmir’den ön
seçime girecek olmasını çok
olumlu karşıladıklarını belirten
Çıray, “CHP’nin değerli üyeleri
partinin lideri olarak kabul ettik-
leri bir siyasi kimliğe ve kişiliğe,
Sayın Kılıçdaroğlu'na en ufak bir
saygısızlıkta bulunmazlar. Kendi
seçtikleri liderlerine sahip çıkar-
lar” dedi.

� 2 ay sonra genel seçimler var.
Yeni bir dönem başlayacak. Peki bu
4 yıllık süreç nasıl geçti? Siz 4 yıllık
parlamento performansını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Çok yoğun ve sancılı bir
dönem geçti. Türkiye'de hukukun
üstünlüğü mücadelesi çok ağır
seyretti. Aslında daha fazla mille-

tin yararına işler yapmak yerine
sadece milletin hakkını savun-
mak gibi bir durumla karşı kar-
şıya kaldık. Ne yazık ki bu
hükümet zamanında Türkiye,
modernleşme ve kalkınma süre-

cinde yeteri kadar bir kesintiye
uğradı. Ben parlamenter olarak
çok yoğun çalıştığımızı ama yapı-
lan bu çalışmaların milletin çıkarı
anlamında onlara, halka çok yan-
sımadığını düşünüyorum.

� CHP’nin ve İzmir’in 1 numa-
ralı gündemiyle devam edelim.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’den
ön seçime girecek olmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bunu bir risk
olarak görenler de var…

CHP'nin değerli üyeleri bütün
aşamalardan geçtikten sonra
kurultaydan başlarına genel baş-
kan seçtikleri ve partinin lideri
olarak kabul ettikleri bir siyasi
kimliğe ve kişiliğe Sayın
Kılıçdaroğlu'na en ufak bir saygı-
sızlıkta bulunmazlar. Kendi seç-
tikleri liderlerine sahip çıkacaklar-
dır. Burada bir kuşku yok. Onun
için en ufak bir risk görmüyorum.
Sonuç olarak bu oyları kullanacak
CHP üyeleri aynı zamanda
İzmirli. İzmir uzun yıllar sonra
Başbakan Şükrü Saraçoğlu'ndan

sonra ve Celal Bayar'dan sonra bir
başbakan çıkarma imkanını bul-
muştur. Bütün bunları göz önüne
aldığımızda en ufak bir risk olma-
dığını söyleyebilirim. Sayın
Kılıçdaroğlu İzmir'i seçtiği için de
çok mutluyuz. Zaten gerekçesini
kendisi açıklamıştır. Bir problem
görmüyorum.

Hedef: Yüzde 35
� Seçimlerle ilgili hedefleriniz-

den de bahsedelim isterseniz. Genel
toplamda İzmir'den kaç milletvekili
çıkarırsınız?

Sayın Genel Başkan’ın İzmir
milletvekili adayı olmasıyla her iki
bölgede en az 2'şer milletvekili
daha çıkaracağımızı düşünüyorum

fazladan. Türkiye çapındaki hede-
fimiz tek başına iktidar. Minimum
oy hedefimiz Türkiye çapında
yine Sayın Genel Başkan’ın ortaya
koyduğu yüzde 35 oydur. En az
yüzde 35 oy almayı hedefledik ve
alacağımıza eminiz. Zaten yüzde
35 ve üzeri oy aldığımız zaman da
Türkiye'yi Cumhuriyet Halk
Partisi yönetecek demektir.

� Peki olası bir koalisyon
hükümetinde sizce durum ne olur?

Koalisyonlar demokrasinin
araçlarından bir tanesidir. İyi
kurulmuş koalisyonlar, iyi çakıl-
mış çatılar, tek başına iktidar
olandan daha iyi işler yapabilirler.
Nitekim Türkiye'nin son 12-13
yılına damgasını vurmuş olan
Adalet ve Kalkınma Partisi mille-
tin verdiği büyük yetkiye rağmen
ortalama 4.9 kalkınma hızı yakala-
yabilmiştir. Halbuki Adalet ve
Kalkınma Partisi'nin iktidarı dev-
raldığı 2002 yılına kadar Türkiye
uzun dönemler koalisyon hükü-
metleriyle yönetilmiş, rejim
zaman zaman sekteye uğramış
olmasına rağmen Türkiye kalkın-
ma hızını cumhuriyet tarihinden
bu yana yüzde 5.2 olarak sağla-
mıştır. Yani zaman şunu göster-
miştir. Hükümetlerin tek başına
olması ya da koalisyon olmasın-
dan ziyade dürüst ve işbirliği
hükümetleri olması daha önemli-

dir.
� AK Parti’de son günlerde

yaşanan uyuşmazlığı nasıl değerlen-
diriyorsunuz? AK Parti’de iki
önemli isim Arınç ve Erdoğan belki
de ilk kez bu kadar sert bir şekilde
basının önünde böyle bir söz düello-
suna girdiler. Bu neyin göstergesi
sizce?

Kısa bir süre önce değerli
gazeteci Sayın Uğur Dündar ile
bir söyleşi yapmıştık. O söyleşide
ben Adalet ve Kalkınma
Partisi'nin bugünkü yöneticilerinin
başta Davutoğlu, Sayın Abdullah
Gül, Sayın Hakan Fidan, Arınç ve
benzerlerinin kendisini saraya
hapsetmek istediklerini söylemiş-
tim. Nitekim bu öngörümü çok

kısa sürede haklı çıkardılar. Sayın
Arınç, Sayın Erdoğan'a 'işini bil
fazla her şeye karışma burada
hükümet var. İşte sana saray ver-
dik, otur oturduğun yerde anlamı-
na gelecek' nezaketle sözler sarf
etmiştir. Bu beklenen bir şeydi.
Çünkü her şey paylaşılır, koltuklar
paylaşılmaz. Şimdi Tayyip
Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaparak
son vefa borçlarını ödediklerini
düşünüyorlar ve Sayın
Davutoğlu'nun başında bulunduğu
bu hükümet kesinlikle başkanlık
sistemi istemiyor. Biliyorlar ki
başkanlık sistemi gelirse o zaman
Davutoğlu hükümetinin hiçbir
yetkisi kalmayacak. Onların bu
sebeplerle istemedikleri başkanlık
sistemini biz Cumhuriyet Halk
Partisi olarak demokrasiye bir
tehlike olarak sunulduğu için iste-
miyoruz. Bugünkü cumhurbaşkanı
bir tek parti devleti kurmaya çalış-
tı önce, şimdi de tek adam devleti
kurmaya çalışıyor. Aslında getir-
mek istediği başkanlık sistemin-
den Amerikan Başkanı'ndan çok
daha fazla yetkilere sahip şu anda.
En iyi başkanlık yönetimi
Amerika'dadır. Astığı astık kestiği
kestik Amerika'yı yönetemez
kimse. Bir büyükelçiyi dahi sena-
todan geçirmek zorundadır atama
yaparken. Bir yüksek mahkeme
üyesini senatodan geçirmek

zorundadır ve Amerika'yı kuvvet-
ler ayrılığı prensibine göre yöne-
tirler. Başkan, Pentagon, Yüksek
Mahkeme ve Senato. Ama Sayın
Erdoğan “Türk tipi başkanlık”
adını verdiği bir totaliter rejim
özlemi içinde. Neyse ki bütün
bunlar olmayacak. Türkiye önü-
müzdeki dönemde yeni bir ikti-
darla yoluna devam edecek.

‘Vaatlerin çıtası yüksek’
� Bunun da bir danışıklı dövüş

olduğu ve izleme heyetine karşı
çıkan bir kesimin tepkisini yumu-
şatmak adına böyle bir çekişme
ortamı yaratıldığı da söyleniyor…
Siz ne düşünüyorsunuz?

Hayır öyle değil. Bu süreç
samimi bir süreç değildir. İki taraf
açısından da samimiyet yoktur. Bu
süreçten ülkenin çıkarlarında bir
şey çıkmaz. Eğer bu süreç samimi
olsaydı bu süreç şeffaf olmalıydı.
Türk milleti bir bütün olarak
neler konusunda anlaşıldığını,
neler konusunda mutabakata
varıldığını bilmeliydi. Bunlar açık-
lanmadan bir şov görüntüsü altın-
da devam ediyor. İzleme heyetine
bakar mısınız? Herkesin bir işi
var. İyi sanatçı olabilirler ama
Türkiye siyasetini, Türkiye'nin
istikbalini, Türkiye'nin bölünmez
bütünlüğünü koruma ve kollama
kapasitesine sahip olduklarını
düşünmüyorum. Dolayısıyla bu
bir seçim öncesi şov. Her seçim
öncesi olduğu gibi. 2011 seçimleri
öncesinde de artık son noktaya
geldiklerini, silahların bırakılaca-
ğını ve barış olacağını söylemişler-
di. Ama 2011 seçimleri bitip de
bir takım gizli vaatler yerine gel-
meyince çok şehit verdik. Bundan
korkarım. Vaatlerin çıtasının çok
yüksek tutulduğunu düşünüyo-
rum. Tam olarak ne olduğunu bil-
miyoruz ama bunu hissediyoruz.
Bunun sonu hayırlı olmaz Türkiye
için.

Bugün Türkiye birlik ve
bütünlük duygusu açısından
2002'nin çok gerisine düşmüştür.
Zihinlerde bu ülkeyi böldüler. Ne
yazık ki artık insanlar tanıştıktan
1 ay sonra 'nerede doğdun, nereli-
sin?' sorusunu birbirine sormaya
başladı. Halbuki esas olan
Türk'ün, Kürt’ün, Laz’ın,
Çerkez’in kardeşliği değildir. Esas
olan yurttaşların kardeşliğidir.

Yurttaşlar birbirleriyle kardeş
olurlarken kökenleri sorulmaz.
Doğrudan doğruya modern dev-
letlerde olduğu gibi Atatürk'ün
hedef koyduğu gibi yurttaşlık kav-
ramı üzerinden kardeş olursunuz.
Ve bütün yurttaşlar eşittir. Bu
topraklarda kimse kiracı değildir.
Herkes bu toprakların eşit sahibi.
Ne yazık ki bütün bu esas prensip-
lerden bu hükümet dışarıya çıktı.
Toparlamakta zorluk çekecekler.
Hakan Fidan seçim sonrası bu işin
fiyasko olduğunu bildiği için kaç-
mak istedi ama tekrar tutup geri-
ye koydular onu.

� Eğer yeniden bir AK Parti
hükümeti olursa tek başına Türkiye
nasıl bir sürecin içine girer?

Doğmamış çocuğa don biçil-
mez. Varsayımlar üzerinden bir
şey söylemek istemiyorum.
Söyleyeceğim tek şey şu AKP ikti-
darı bir daha olmayacak. Ve
Cumhuriyet Halk Partisi'nin için-
de bulunduğu tek başına ya da bir
koalisyon hükümeti olacak.

� Son olarak İzmirlilere mesa-
jınızı alabilir miyiz?

İzmir uzun zamandır hak etti-
ğini alamamış bir il. İzmir'de işsiz-
lik yüzde 15.5. Bu çok büyük bir
rakam. Bütün bunları önlemek,
yeni iş alanları yaratmak, üreten
ekonomiye geçmek için
Cumhuriyet Halk Partisi'ne des-
tek vermelerini ve hiç umutlarını
kaybetmemelerini tavsiye ediyo-
rum. Türkiye bundan çok daha
zor şartların altından kalkmış ve
başarılı olmuş insanların ülkesidir.
İzmir bu işin önderlerinden birisi-
dir. Şuna dikkat etmeliyiz.
Ülkenin başka yerlerinde sokulan
nifak tohumları İzmir'de bugüne
kadar etkili olmadı. Buna da izin
vermemeliyiz. Önümüz açık.
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ERDAL İZGİ
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MERAK EDİLEN
SORULAR…

��  İİzzmmiirr’’ddeenn  aaddaayy  aaddaayyıı  oollaaccaağğıı  aaççııkkllaannaann
KKeemmaall  KKııllııççddaarrooğğlluu,,  bbuu  dduurruummddaa  iitthhaall  aaddaayy
mmııddıırr??
� ”İzmir’in havası, suyu, sokaklarını bilme-
yen aday gösterilmesin” diyenler, bunu nasıl
yorumlar?
��  CCHHPP  lliiddeerriinniinn  aaddaayy  aaddaayyllıığğııyyllaa  22..  BBööllggeeddee
kkoonntteennjjaann  ssaayyııssıı  ddöörrddee  ççııkkmmıışş  mmııddıırr??
� Bir genel başkanın ön seçime gireceği
İzmir’de, kontenjan adayları ne düşünmekte-
dir?
��  ÖÖnnsseeççiimmee  ggiirrmmeeyyeerreekk,,  ppaarrttiillii  üüyyeenniinn  tteerrccii--
hhiinnii  ggöörrmmeeyyeenn  kkoonntteennjjaann  aaddaayyllaarrıı  ““hhaazzıırrlloopp--
ççuu””  mmuudduurr??
� Kılıçdaroğlu’nun ön seçime girmesi, aynı
kulvarda yarışacak aday adaylarının şansını
artırmış mı, azaltmış mıdır?
��  CCHHPP’’nniinn  ooyy  oorraannıınnddaa  aarrttıışş  ssaağğllaarr  mmıı??  KKaaçç
mmiilllleettvveekkiillii  ççııkkaarrııllıırr??
6+5, 6+7, 8+8, 7+9, 8,9,  4+6,  5+5,

7+6, 7+7 veya hiçbiri.
��  11  vvee  22..  BBööllggeeddeenn  CCHHPP  ççiifftt  hhaanneellii  vveekkiill
ssaayyııssıınnaa  uullaaşşaabbiilliirr  mmii??  HHaayyaall  mmii  oolluurr??

� � �

��  AAKK  PPaarrttii  bbuunnuunn  kkaarrşşııssıınnddaa  nnaassııll  hhaammllee
yyaappaaccaakkttıırr??
� Sürpriz adayları mı taşı-
yacak, yatırım vaatleri-
ni mi patlatacaktır?
� MHP’nin üç
dönemdir liste
başı gösterdiği
Oktay Vural ile
A.Kenan
Tanrıkulu yeniden
gösterilirse partiye
kazanç mıdır, kayıp
mıdır?
��  MMHHPP  İİzzmmiirr’’ee  ddıışşaarrııddaann  aaddaayy  mmıı  kkooyyaaccaakk,,
kkıırrggıınn  öörrggüüttüünnüü  mmüü  tteerrcciihh  eeddeecceekkttiirr??

� � �

� HDP, seçim barajını aşarsa, İzmir’in hangi
bölgesinden milletvekili çıkarır?
� HDP, İzmir’in kırsalında mı, kent merke-
zinde mi oy potansiyeline sahiptir?
��  HHDDPP,,  İİzzmmiirr’’ddee  CCHHPP’’ddeenn  mmii,,  AAKK
PPaarrttii’’ddeenn  mmii  ooyy  kkooppaarrıırr??

� � �

Her seçim öncesi, kahve falı bakmaya ben-
zer.
Her kafadan ayrı senaryo çıkar.
Her gün yeni kurgular yapılır.
Her parti kendini tepede görür.
Her lider, İzmir’e güvendiğini söyler.

� � �

Oysa…
İİzzmmiirr  sseeççmmeennii  ffaarrkkllııddıırr..
NNee  ssaağğccıı,,  nnee  ssoollccuudduurr..
DDeemmookkrraattttıırr..
Ölçer, biçer, tartar, oyunu yerine koyar.
Ne olduğunu anlayamazsınız.
Üşenmezseniz…
AAççıınn  eesskkii  ddeefftteerrlleerrii……
GGöörrüürrssüünnüüzz,,  İİzzmmiirrlliinniinn  tteerrcciihhlleerriinnii!!

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

KILIÇDAROĞLU İZMİR’E
VEFA BORCUNU ÖDÜYOR

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu’nun İzmir’den ön seçime girecek olmasını
değerlendirdi. Çıray, “Başkan Kocaoğlu’ndan böyle bir teklif gelince kendisi de kabul
etti. İzmir'in de yapısı ve özelliğini göz önüne aldığında, yani CHP’ye verdiği büyük des-
teği göz önüne aldığında, İzmir'e karşı vefa borcunu ödemek istedi” diye konuştu.

��
Kılıç-

daroğlu,
Aziz

Koca-
oğlu’nun

restine
rest ile kar-

şılık verdi
bir nevi.

Bunun bir danı-
şıklı dövüş olduğu-

nu iddia eden de
var,

Kılıçdaroğlu’nun
Kocaoğlu’na “Beni

istedin işte burada-
yım” mesajı verdi-

ğini iddia eden
de… Siz ne düşü-

nürsünüz?
Sayın Genel

Başkan yaptığı
açıklamada bir

daveti değerlendir-
diğini, esasen bir

ön seçim düşündü-
ğünü söyledi ken-

disiyle ilgili. Bu
davet İzmir'den

gelince, İzmir'in de
yapısı ve özelliğini
göz önüne aldığın-

da, yani
Cumhuriyet Halk
Partisi'ne verdiği

büyük desteği göz
önüne aldığında,

İzmir'e karşı bence
aynı zamanda vefa

borcunu ödemek
istedi. Yoksa Sayın

Genel Başkan
Türkiye'nin nere-
sinde ön seçime

girse aynı sonucu
alır. Hiçbir prob-

lem, hiçbir sorun
olmaz. Bence

sebeplerden çok
biraz önce söyledi-
ğim olumlu sonuç-
lara odaklanmalı-
yız bu aşamadan

sonra. 
�� Belki de
Başbakan

Davutoğlu'nun
açıkladığı

İzmir'deki başba-
kanlık ofisine de

cevap olabilir.
İzmir bir anda siya-
setin merkezi olma

şansı yakaladı. Bu
çok güzel bir şey

aslında İzmir için. 
Evet bu görüşü-

nüze katılıyorum.

“Nereden 
ön 

seçime 
girse 

kazanır”

“Nereden 
ön 

seçime 
girse 

kazanır”

“Nereden 
ön 

seçime 
girse 

kazanır”

“Nereden 
ön 

seçime 
girse 

kazanır”

“Nereden 
ön 

seçime 
girse 

kazanır”

“Nereden 
ön 

seçime 
girse 

kazanır”

AK Parti'nin
bugünkü yöne-

ticileri başta
Davutoğlu,

Sayın Abdullah
Gül, Arınç,

Sayın Hakan
Fidan ve ben-

zerleri
Erdoğan'ı sara-
ya hapsetmek

istiyor.

Aytun
Çıray

Gamze
Kurt



SAYFA 05 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI



SAYFA 06 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

6 yerelHABER 25.03.2015

İzmir’in
köyleri kendi

elektriğini
üretecek

Piriştina,
partisini

unutmadı

Buca Belediye Başkanı
Levent Piriştina ile CHP Buca
Belediyesi’nin CHP’li meclis
üyeleri, CHP Buca İlçe
Başkanlığına minibüs hediye
etti. CHP Buca İlçe
Başkanlığı’nın düzenlediği
‘İktidara Yürüyüş’ yemeğinde
aracın teslim töreni gerçekleş-
ti. Buca Gölet’te düzenlenen
yemekte bir konuşma yapan
Buca Belediye Başkanı Levent

Piriştina, partili-
lere ön seçim
vurgusu yaptı.

Ön seçim-
de yol arkadaş-
larına sandıkla-

ra gidin çağrısı
yapan Piriştina,

“Öncelikle bu seçimin önemini
belirtmeyeceğim zaten hepimiz
farkındayız. Sadece ufak bir
ricada bulunacağım. Başta
örgütümüzün emekçileri, mil-
letvekili aday adaylarımız ön
seçimdeki katılımın çok önemli
olduğunu bilmenizi isterim. Ön
seçimdeki katılım en az seçim-
deki katılım kadar önemli. Bu
seçimde ne yapıp ne edip san-
dıklara gitmemiz lazım. Bunun
bir demokrasi şöleni olduğunu
unutmamamız lazım” diye
konuştu.

Köylerdeki su depoları-
na “güneş enerjili otoma-
tik klorlama sistemi”
kuran İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 9 ilçede 140
dağ köyüne daha ulaştı.
Hem enerji maliyetleri
düştü hem de içme
suyunda kalite sağlandı.

Yenilenebilir enerji
kaynaklarının kul-

lanımına büyük
önem veren
İzmir
Büyükşehir
Belediyesi,
köylerdeki su

depolarında
başlattığı “güneş

enerjisi ile suyun otoma-
tik klorlanmasını sağlaya-
cak sistemi” yaygınlaştır-
dı. 30 Mart yerel seçimle-
rinin ardından 9 yeni ilçe-
nin sınırlarına girmesi ile
birlikte çalışmalara başla-
yan İZSU, kısa bir sürede
140 dağ köyüne ulaşarak
“güneş enerjili otomatik
klorlama sistemi” kurdu.
63 köyde uygulanan bu
sistem, böylelikle 203
köye ulaşmış oldu.

İzmir
Büyükşehir
Belediyesi

Geleceğin
ressamları

Bayraklı’dan
çıkacak

Bayraklı Belediyesi’nin
açtığı resim kursunda gele-
ceğin ressamları yetişiyor.
Öğrenciler burada resim
sanatının inceliklerini öğre-
nirken keyifli dakikalar geçi-
riyor. 6 – 11 yaşları arasında
toplam 150 öğrenci Bayraklı
Belediyesi’nin ücretsiz resim
kursundan faydalanıyor.

Hafta içi ve hafta
sonu olmak
üzere haftanın
7 günü verilen
ücretsiz resim
derslerini

“Ressam Atos”
lakaplı Atike

Soğukpınar veriyor. Teknik
dersin verildiği kurslardan
faydalanan öğrenciler, hem
okullarındaki resim dersi
ödevlerini bu kursta tamam-
lama fırsatı buluyor hem de
resim öğretmenlerinden
resim sanatına dair incelikle-
ri öğreniyor. Bayraklı
Belediye Başkanı Hasan
Karabağ, “Resmin hayatımı-
zın önemli bir parçası oldu-
ğunu biliyoruz. Sanatın ve
sanatçının yanında olmaya
devam edeceğiz” dedi.

Buca
Belediyesi

Bayraklı
Belediyesi

Fikirler
Bornova için

üretildi
Üniversite öğrencileri-

nin Bornova Belediyesi’ne
ait hizmet binaları ve alan-
ların tasarımlarını çalıştığı
projeler, vatandaşların
beğenisine sunuldu.
Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi
Merkezi’nde “Bornova İçin
Genç Fikirler Sergisi”nin
açılışı yoğun katılımla ger-
çekleşti. Üniversite öğren-
cilerinin Bornova Bele-

diyesi’ne ait hiz-
met binaları ve
alanların tasa-
rımıyla ilgili
olarak ortaya
koyduğu pro-

jeler, “Bornova
İçin Genç Fikirler

Sergisi”nde vatandaşların
beğenisine sunuldu. Ege
Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Yaşar
Üniversitesi, Gediz
Üniversitesi, Katip Çelebi
Üniversitesi ile İzmir
Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nün çeşitli
bölümlerinden 474 öğren-
cinin, 14 alanda çalıştığı
projelerin en beğenilenleri
Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi
Merkezi’nde sergilenmeye
başlandı.

Bornova
Belediyesi

Karşıyaka’dan
eğitime dev

yatırım

Eğitime ve eğitim kurumla-
rına verdiği destekle adından
söz ettiren Karşıyaka
Belediyesi, son 1 yılda ilçe
sınırlarındaki okullara toplam
2 milyon liralık yatırım yaptı.
22 okul; yolundan basketbol
sahasına, tiyatro salonundan
sınıflarına kadar bakım ve ona-
rımdan geçirildi, eksikleri
tamamlandı.

Yaklaşık bir yıllık çalışma-
lar sonucunda,

Fen İşleri, Park
ve Bahçeler ile
Destek
Hizmetleri
Müdürlükleri

tarafından 22
okulun fiziki ve sos-

yal eksiklikleri giderildi.
Eğitim kurumlarının ihtiyacına
yönelik olarak yolları yapıldı,
duvarları boyandı, bahçe ve
çevre düzenlemeleri gerçekleş-
tirildi, tuvaletleri yenilendi,
istinat duvarları örüldü, spor
alanları, basketbol sahaları
elden geçirildi, oyun parkı ve
zeminin kauçuk döşeme işleri
yapıldı. Mürşide Altınçubuk
Ortaokulu, Kazım Dirik
Ortaokulu ve TOKİ Karşıyaka
Belediye İlkokulu’na konfe-
rans salonları kazandırıldı.

Karşıyaka
Belediyesi

Batur’dan
sevindiren
sözleşme

Narlıdere Belediyesi ve
Tüm Yerel-Sen arasında toplu
iş sözleşmesi imzalandı.
Narlıdere Belediye Başkanı
Abdül Batur, Belediye memur-
larını sevindiren sözleşmeye
Narlıdere AKM meclis salo-
nunda imza attı.

Yüzde 30 oranında zam
alan memurlar, Narlıdere
Belediye Başkanı Abdül
Batur’un sözleşmeyi imzalama-

sının ardından
başkanı ayakta
alkışladılar.
Kadına yönelik
şiddetin olduk-
ça artış göster-

diği günümüzde
olumlu bir etki ede-

ceklerini düşündüklerini ifade
eden Batur, bu maddeye kim-
senin itiraz edeceğini düşün-
müyorum dedi. Batur,
“Sözleşmemizin 21. maddesin-
de bu sözleşmeden faydalanan
belediye çalışanlarımızın ailesi-
nin şikayeti üzerine aile içi şid-
det uygulandığı tespit edildiği
durumlarda, çalışanımızın mali
ve sosyal yardımlardan elde
ettikleri elinden alınarak eşine
ödenecek. Şiddeti önlemek
için elimizden geleni yapaca-
ğız” dedi.

Narlıdere
Belediyesi

İzmir’in belediyeleri atakta



Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden
sonra Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin

hadım konusunu yine dillendirirken,
idam cezasının geri getirilmesinin sesleri
de yeniden yükseldi. Bu tartışmalar dün-
yada tecavüz suçuyla idam cezası arasın-
da nasıl bir bağlantı olduğu sorusunu da
akıllara getirdi. Başbakan Ahmet
Davutoğlu; "Bu konuda hiçbir ceza, böyle
bir suçun karşılığı değil. İnsanlık vicdanı
ötesinde bir suçtan bahsediyoruz. O açı-
dan bu infiali, bu yaklaşımı hepimiz pay-
laşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu;
"Beni üzen temel
nokta şu; ölümü
unuttuk, nasıl
ceza vereceğiz
onu tartışıyoruz.
Asıl tartışmamız
gereken konu;
bu olayları nasıl
engelleriz" diye
konuştu.

AB Bakanı
Volkan Bozkır; "Şayet
benim kızımın başına böyle bir olay
gelseydi ben elime silahı alır bunun ceza-
sını kendim verirdim. Bunun cezasına da
katlanırdım. Ama devletlerin reaksiyonla-
rının bu şekilde olmaması gerekir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin; "Bakanken benim
de üzerinde çalıştığım hadım etme cezası,
bu olayda uygulanmalı" diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü’nün rakamla-
rına göre, 2012 yılında dünya çapında
1923 idam cezası verildi. İdam cezasının
en fazla uygulandığı ülkelerin başında
Çin, ABD, Pakistan, Afganistan,
Hindistan, Ortadoğu ve Arap Yarımadası
ülkeleri ile Afrika ülkeleri geliyor. Sadece
Çin’de uygulanan idam sayısı bütün
dünya ülkelerinin toplamını aşıyor. Buna
karşılık, dünyada kadınların statüsü üze-
rine en ayrıntılı çalışmaları yapan
Woman Stats Project’in 2011 rakamlarına
göre, dünyada tecavüzün en yaygın oldu-
ğu ülkelerin başında, yani birinci grupta
ortalama her 100 bin kadından 60’ının
tecavüze uğradığı Afganistan, Hindistan,
Pakistan, Suudi Arabistan, Yemen, Irak,
Suriye, Ürdün, İran, Sudan ve diğer
Afrika ülkeleri geliyor. Sayılan ülkeler
aynı zamanda Çin ve ABD dışında idam
cezasının en yaygın olarak uygulandığı
ülkeler.

Woman Stats Project’e göre tecavüz
ortalamasında ikinci grubu Çin, Vietnam,
Laos, Tayvan, Güney Kore, Tayland gibi
ülkeler var. Bu ülkeler idam cezasının
yine en fazla uygulandığı ülkeler arasında
yer alıyor.

SON İDAM İZMİR’DEN
TBMM’nin açıldığı 1920’den, fiili

olarak idam cezasının kaldırıl-
dığı 1984’e kadar 64 yıllık
dönemde Meclis tarafından
onaylanan ve infazı gerçekleşti-
rilen idam cezası kararı sayısı
712. Bunlardan 15’i ise kadın.
Türkiye'deki idam cezası,
2005’te ise Türk Ceza
Kanunu’ndan tamamen kaldı-
rıldı. Türkiye’de idam cezası
olduğu süre içerisinde tek bir
erkek tecavüz nedeniyle idam
edilmemiş. Dolayısıyla, bu veri-
lere bakıldığında tartışmalar sadece top-
lumsal tepkiyi biraz olsun dizginleyebil-
mek için mi gündeme getirildi şeklinde
düşünülebilir.

Türkiye'de idam edilenlerden 15'i

kadındı. Bu kadınlardan
son asılan kişi İzmir'den.
Kardeşi ile birlikte boy-
nundaki bir tane beşibirlik

altın, 4 tane bilezik ve par-
mağındaki altın yüzüğü almak

için Aysel Malseven adlı kadına
zirai ilaç içiren Kadriye Partici, 25

Temmuz 1971’de İzmir’de idam edilmiş
ve asılan son kadın olmuş. Öte yandan
dikkat çekici bir nokta daha var. İdam
edilen kadınların ortak noktaları çoğunun
kocasını öldürmüş olması.

Bizler "Otoriteye boyun eğme" davra-
nışı geliştirmiş bir toplumuz ve otoriteye
olan bu itaatkarlık, erk ve erkeklik kav-
ramlarını sorgulamamızın önüne geçmek-
te, bunun içindir ki toplumun bu özelliği-
ni yıkmak için ailelere çocuk yetiştirmek
konusunda çok görev düşmekte... Aileler
çocuklarını yetiştirirken, "Cinsiyet ayrım-
cılığı ile değil "İnsan" vurgusu ile yetiştir-
meli. Yaşananların yani taciz, tecavüz,
aile içi şiddet gibi olayların sadece kadına
karşı değil, topluma karşı işlenmiş birer
suç olduğu unutulmamalı.
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Mersin’de hun-
harca cinayete
kurban giden
üniversite öğrencisi 20
yaşındaki Özgecan Aslan'ın
öldürülmesinden sonra Türkiye'de idam
tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.
Peki idam, uygulanan ülkelerde caydırıcı
çözüm oldu mu? Cevabı haberimizde…

Siyaset kazanının kaynadığı son dönem-
de; bu yazıda gelişmelere İzmir’den
bakarak, Türkiye’nin bütününün resmini

görmeye çalışmak, galiba en doğrusu.
Giderek herkesin birbirini ötekileştirdiği,

hayatın her alanında hızla kutuplaşan bir
Türkiye’de yaşıyoruz. Belki de birçok kav-

ramı, barış duygusuyla, sahicilikle yeniden
tanımlamamız gerekiyor.

Örneğin, siyaset ve siyaset yapma tarzları
da, bu nedenle yeniden tanımlanmaya muh-
taç. İlk bakışta, herkes genelde her seçim
döneminde olduğu gibi, bu genel seçim önce-
sinde de birbirine soruyor:

“Kim kazanacak, kimler kaybedecek?”
diye.

Türk siyasetinin usta ismi, 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, AK
Parti’nin ilk kez iktidara geleceği 3
Kasım 2002 seçimleri yaklaşırken
sorulmuştu:

“Sandıktan ne çıkacak?” diye.
Demirel tarihi sayılabilecek,

mükemmel bir cevap vermişti:
“Sandığa kim girerse, o çıkar!”
Birbirinden değişken, son

dönemde hep tartışmalı olan, mani-
pülasyona çok açık anketleri bir
kenara bırakırsak; üzerinden 8 aya

yakın bir süre geçen,
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu;

aslında sandığa kimin girdiği, kimin önde
çıkabileceği konusunda; en somut siyasi veri

sayılır.

BİZ NEKAZANACAĞIZ?
Doğrusu bu veri ışığında, şahsen ben

kimin kazanacağından çok, bizlerin neler
kazanabileceği üzerinde duruyorum. Kim,
hangi siyasi parti ya da partiler kazanırsa
kazansın; bizler, yani yurttaşlar ne elde ede-
ceğiz? Türkiye, her anlamda toplumsal barış
konusunda adım atabilecek mi?

Hukukun evrensel ilkelerinin uygulanması-
nı; hepimiz, öteki olarak gördüklerimiz için,
gönülden isteyecek miyiz? Kim kazanırsa,
kazansın; önce hukukun üstünlüğü kazanacak
mı?

Karşılıklı kumpaslar, fişlemeler, dinleme-
ler, bitecek mi? Adına ne derseniz deyin, ikti-
dardan pay almak için; meşru olmayan,
demokrasi dışı yolları seçenler dahil; hukuk
dışı duranların tümü, ‘düşmanlık duygusunun
dışında’, adil şekilde yargılanacak mı?

Türkiye normalleşecek mi? Örneğin kar-
deşlik, barış, dostluk, sevgi kazanacak mı?

Anti demokratik sayılabilecek tüm uygula-
malar, törpülenecek, yok edilecek mi?

Ne yazık ki hala gelecek umudunu, askeri
vesayet üzerinden şekillendirmeye çalışanlar,
bu dünyalarını bir kenara koyabilecek mi?
Vatanseverlikle, aşırı milliyetçiliği birbirine
karıştıranlar, biraz daha yumuşayacaklar mı?
Siyasette sadece birbirine vurmaya değil de;
birbirini anlamaya, anlaşmaya; birlikte, sağdu-
yulu bir dil inşa etmeye yönelik bir çaba ger-
çekleşecek mi?

BARIŞ SÜRECİ NEOLACAK?
Örneğin kızının vahşice öldürülmesinden

sonra, hepimizin yüreğini parçalayan o şiddet
manzarasında; Türkiye’yi yeni bir söylemle
tanıştıran Özgecan’ın o yiğit babasının;
erdemli, kocaman sağduyulu üslubunun, en
azından onda biri; gündelik siyaset diline yer-
leşecek mi? Siyasetçilerimiz, kamu yöneticile-
rimiz, medyamızın ayrıcalıklı isimleri; artık bir-
birlerini kandırmaktan, bazen yalan yazmak
ya da yalan söylemekten vazgeçecekler mi?

Doğru bir yerde şekillenmesi gereken,
‘Barış süreci’ ne olacak?

Son otuz yılda, on binlerce gencin ölümü-
ne neden olan, binlerce aileyi unutulmaz
karanlık acıya iten savaş ortamının tamamen
sonlandığını görecek miyiz?

Bugüne dek 450 milyar dolara mal oldu-
ğu düşünülen ve ekonomik anlamda yeni bir
Türkiye yaratabileceğimiz, o kanlı geçmişi-
mizden artık sıyrılarak, Avrupa Birliği’ne kar-

deşliğimizi sağlayarak, göğsümüzü gere gere
girebilecek miyiz? Yoksa siz sınırlarında otuz
yıldır savaş olan bir ülkeyi, Avrupa Birliği’ne
kabul edeceklerini mi düşünüyordunuz?

BUNLARKONUŞULUYORMU?
Askeri darbelerin gölgesinden çıkıp, ülkeyi

ve toplumsal barışı kucaklayan, yeni bir ana-
yasa üzerine konuşmaya başlayacak mıyız?
Örneğin böylesi önemli bir seçim öncesi,
hakikatten kim ‘çözüm sürecinde’ açıklanan,
şu on maddeyle ilgili konuşuyor?

Siyasi partiler, aşağıdaki bu on madde
üzerine neler düşünüyor? Sizler biliyor musu-
nuz?

1 - Demokratik siyasetinin içeriği tartışıl-
malı.

2 - Demokratik çözümün ulusal ve yerel
boyutlarını tartışmalıyız.

3 - Özgür vatandaşlığın yasal ve demokra-
tik güvenceleri.

4 - Demokratik siyasetin devlet ve top-
lumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına iliş-
kin başlıklar.

5 - Çözüm sürecinin sosyoekonomik
boyutları.

6 - Çözüm sürecinin yol açacağı yeni
güvenlik yapısı.

7 - Kadın, kültür ve ekolojik sorunların
yasal güvenceleri neler olabilir?

8 - Kimlik tanımı, kavramına ilişkin eşit
mekanizmaların geliştirilmesi.

9 - Demokratik cumhuriyet, ortak vatan,
milletin demokratik ölçülerle tanımlanması.

10- Bütün bu demokratik hamleleri içsel-
leştirmeye yarayan yeni anayasa.

Kanımca bu seçimde, hangi siyasi parti-
nin, kimin kazanacağından çok; Türkiye’nin,
biz yurttaşların ne kazanacağı önemlidir!
Tıkanan siyaset ortamında ve siyasetin tüm
kurumlarında; yolu açacak olan hep daha
çok demokrasidir. Bu seçimin daha çok
demokrasi getirmesini diliyorum.

((TTeerrcciihhllii  bbiirr  yyaazzıı  aarraassıınnddaann  ssoonnrraa,,  öönnccee
BBeenn  TTVV’’ddee;;  şşiimmddii  ddee  BBeenn  HHaabbeerr’’ddee,,  ssiizzlleerr  iillee
bbuulluuşşmmaakk  ççookk  kkeeyyiiffllii..  BBuu  ggüüzzeelllliikk  iiççiinn,,  sseevvggiillii
EErrooll  YYaarraaşş’’aa,,  BBeenn  TTVV  aaiilleessiinnee,,  iiççtteennlliikkllee
tteeşşeekkkküürr  eeddiiyyoorruumm..))

ÜNAL ERSÖZLÜ
SÖZÜN ÖZÜ
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Avrupa Birliği ülkelerinde
cinsel saldırı mahkumlarına
yönelik, hapis, psikolojik takip
ve rehabilitasyona ek olarak iki
tür ceza uygulanıyor. Bunlardan
birincisi cinsel isteği yok eden
ilaç uygulaması. Söz konusu
uygulamada cinsel saldırıdan
mahkum olan kişi hapis cezasını
tamamlamasının ardından psi-
kolojik tedaviye ek olarak cinsel
isteği sıfırlayan bir ilaç veriliyor.  

İkinci yöntemde ise ilaç
mahkuma, psikoloji tedavisi
sona erip, tecavüzcü kategori-
sinden çıkana kadar uygulanı-
yor. Böylelikle saldırganın
üreme fonksiyonu uzun bir süre
için ortadan kaldırılıyor.

ABD'deki uygulamalar ise
daha sert. Genellikle cin-
sel saldırı suçlusu, hapis
cezasını tamamladıktan
sonra psikolojik tedavi ve
hormon tedavisi görüyor.
Ancak bunun yanında
Loisianna ve Teksas eya-
letlerinde fiziki hadım
cezası var. 7 eyalette ise
tecavüz suçunu işleyenler
kimyasal yollarla hadım
edilebiliyor. Türkiye'de
de Fatma Şahin'in günde-

me taşıdığı hadıma örnek olabi-
lecek uygulamalar olarak görü-
lüyor ve aslında hadım farklı
şekilleriyle Avrupa ve
Amerika'da uygulanıyor. 

Avrupa’da
tecavüz cezaları

AYŞEGÜL KOÇ

aysegul.koc@kanalben.com

gündem
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7Haziran’da yapılacak ve 31 partinin
yarışacağı genel seçim öncesi parti-
lerde hareketlilik iyice arttı. Zaman

yaklaştıkça yükselen heyecan ve seçimi
kazanma telaşı içindeki partiler, aday
adaylıklarını kabul etti. Adaylarını CHP
ön seçimle 29-31 Mart tarihleri arasında
belirleyecek, AK Parti’de ise isimler
konusunda Merkez Karar’da özel olarak
belirlenen komisyonun seçeceği isimler,
kademeler halinde onaya sunulacak.
Önce parti yönetimi görecek, ardından
Başbakan Ahmet Davutoğlu yeniden
gözden geçirecek ve tabii ki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
en son sözü söyleyecek.

AK PARTİ BAKANLARI
HAZIRLIYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun
İzmir’den aday göstermesi ve bu seçim
taktiğinde İzmir’in ön plana çıkarılması,

hükümet ve AK Parti cephesinde sürpriz
olarak nitelendirilmedi. Böyle bir kararın
alınabileceği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun
kazanması en yüksek ilden aday gösteril-
mesinin beklendiği, bu amaçla İzmir’deki
bir açılış töreninde bu teklifin
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu tarafından dillendirilmesinin
planlandığını kaydeden AK Parti kur-
mayları, olayın sonucu büyük çapta etki-
lemeyeceği görüşünde.

İzmir’in her seçimde çok önemli yeri-
nin bulunması nedeniyle AK Parti‘de
farklı isimlerin bu kente taşınması ön
görüldü. Ulaştırma, Haberleşme,
Denizcilik eski Bakanı Lütfü Elvan,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun ve hatta Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in İzmir’den aday göste-
rilme ihtimalleri konuşulurken, çok
büyük bir sürpriz yapılacağı şimdiden
konuşuluyor. Parti İzmir’den flaş isim
çıkarılamaması halinde İzmir’e yönelik

büyük yatırımları içeren projeleri, seçme-
nin önüne koyacak.

CHP’DE KIRAN
KIRANA ÖN SEÇİM

Partiye adaya adayı olarak başvuran 2
bin 822 kişiden aralarında CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP
Genel Başkanı Deniz Baykal, eski Şişli
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, eski
CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın da
bulunduğu bin 871 aday adayı ön seçime
girecek.

Ön seçim heyecanı CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun İzmir’den ön seçime
gireceğini açıklaması ile başka bir boyut
kazandı. Ön seçime giren aday adayları
ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak üye-
lerden oy istiyor ve Meclis’e girebilecek
sırayı elde etmeye çalışıyor. Seçim günü
de kıran kırana bir yarışın yaşanması
bekleniyor.

YÜZLERCEADAYADAYININTEKHEDEFİ, YSK’NINLİSTESİNEADINIYAZDIRABİLMEK
Kılıçdaroğlu’nun
İzmir’den ön seçime
girmesi moralleri
yükseltti. Ancak

aday adayla-
rının seçilme
şansını etki-
ledi. CHP
lideri, İnönü

ve Uzan’dan sonra
İzmir’den seçime
katılacak 3. genel
başkan oldu.

MHP İzmir’de ilk
iki sıra değişmemiş
görünüyor. Eski İl
Başkanı ve kurul-

tayda genel
başkanlığa
soyunan
Müsavat
Derviş-

oğlu’nun listede
gösterilip, gösteril-
meyeceği merak
konusu.

AK Parti adayları
ise sürekli Anka-
ra’ya taşınıyor.
Parti merkezinde
adayları
belirleye-
cek komis-
yon üyele-
rine ulaş-
maya çalışıyorlar.
Son sözü Davut-
oğlu ve Erdoğan
söyleyecek.

29 Mart’ta yapılacak ön seçimde
bütün aday adaylarının isim ve soy
isimlerinin yazılı olduğu çarşaf liste
ile oy kullanılacak. Üyeler, oy pusu-
lasında adları yazılı olan aday adayla-
rının karşısına işaret koyarak tercihi-
ni belli edecek. İşaret sayısı; o seçim
çevresinin ön seçimle belirleyeceği
milletvekili adayı sayısından çok ve
bu sayının yarısından az olamaz.
Örneğin İstanbul 1. Bölge’den 26
milletvekili seçilecek. CHP Parti
Meclisi kararı gereği 1, 3, 5, ve 7’nci
sıralar kontenjan adayına ayrıldı. Bu
durumda üyeler geriye kalan 22 mil-
letvekili adayını belirlemek için oy
kullanacak. Oy verirken 11’den az
22’den fazla isime oy veremeyecek.
11’den az, 22’den çok isme oy veren
üyenin oyu geçersiz sayılacak. Bu
durum İstanbul 1 ve 3. bölgelerde ise
en az 13, en fazla 26 aday adayına oy
verme şeklince olacak. CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ön seçime
gireceği İzmir 2. Bölge 13 milletvekili
çıkarıyor. CHP 3 sırayı kontenjana
ayırdığı için üyeler 5’den az 10’dan
fazla aday adayına oy veremeyecek.

PARTİ YÖNETİMİ
SIRALAMAYI
DEĞİŞTİREMİYOR

Hakim gözetiminde yapılan bu
seçimde ön seçim sonuçları en çok
oy alandan en aza doğru sıralanacak
ve vekil adaylık sırası kontenjanlar
dikkate alınarak yapılacak. Yani
İstanbul’da ön seçim sıralaması 2, 4,
6, 8, 10, 11…. şeklinde belirlenecek.

CHP yönetiminin bu sırayı değiştir-
me yetkisi bulunmuyor. 31 Aralık
2014 tarihi ve öncesinde CHP üyesi
olan ve ön seçim bölgesinde ikamet
eden kişiler oy kullanabilir. Oy kulla-
nacak üyenin yanında mutlaka bir
kimlik bulundurması gerekiyor.
Üyenin aidat borcunun olması oy
kullanmaya engel değil.

MHP İZMİR’DE
SÜRPRİZ ADAY
ADAYLARI

MHP'de milletvekili aday adaylı-
ğı için parti genel merkezine yapılan
başvurular sona erdi. MHP İzmir'de
Altay Başkanı Aslan Savaşan son
gün sürpriz yaparak milletvekilliği
aday adaylığı için partiye başvuruda
bulundu. 3 dönemdir MHP
İzmir'den milletvekili seçilen Oktay
Vural ile Ahmet Kenan
Tanrıkulu'nun adaylık tercihlerini
yine İzmir'den yana kullandıkları

öğrenildi.
MHP İzmir'de 1. ve 2. bölgeden

milletvekili aday adaylığı için 50'ye
yakın ismin başvurduğu kaydedildi.
Yerel seçimlerde MHP'den İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı
olan ve genel seçimler öncesi MHP
İzmir'de Yerel Yönetimlerden
Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı gö-
revinden istifa eden Murat Taşer'in
yanı sıra 2011 genel seçimlerinde
milletvekili adayı olan Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk
Ocakları İzmir Şube Başkanı Recep
Kök, Genel Başkan adayı olan,
MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat
Dervişoğlu, teşkilatın çeşitli kade-
melerinde görev yapan işadamı
Selahattin Şahin, Murat Koç, avukat
Ali Onar ve Bahadır Akyüz de vekil-
lik için başvuran isimler arasında yer
aldı. Son dakika sürprizini ise ligde
zor günler yaşayan Altay'ın Başkanı
Aslan Savaşan yaptı ve aday adaylığı
için başvuruda bulundu.

Öte yandan aday adaylarının
Genel Merkez'e çağrıldığı, 4 kişilik
komisyonun aday adaylarıyla birebir
görüşerek rapor hazırladığı ifade
edildi. MHP'nin AR-GE'den
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Denizli Milletvekili Emin Haluk
Ayhan'ın başkanlığını yaptığı komis-
yonda ayrıca Genel Sekreter İsmet
Büyükataman, Genel Muhasip
Mevlüt Karakaya ve Hukuk ve
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk'ün
de yer aldığı belirtildi.

ÇARŞAF
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İLE OY
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ADAYLIK,
SANDIK VE
DUDAKTA

ADAYLIK,
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
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2015 ekonomisi için geçtiğimiz yıl
çizilen negatif senaryolar yılın ilk
çeyreğinde ne yazık ki gerçek

oldu. Büyüme rakamları beklentilerin
altında kalırken, işsizliğin artması,
Merkez Bankası ile ilgili olarak orta-
ya çıkan faiz polemiği, dolardaki yük-
selişin, yılsonunda kritik eşik denilen
2.12’yi fersah fersah gölgede bırak-
ması piyasaları oldukça tedirginliğe
itti. Gelinen süreçte iş dünyası ekono-
mide bir toparlanma için gözünü
Haziran’da gerçekleştirilecek seçim-
lere dikerken, Amerikan Merkez
Bankası FED ve AB Merkez
Bankası’nın çeşitli kararları da yılın
kalanında Türk ekonomisi üstünde
etkili olacağını hissettiriyor.

Çeşitli otoriteler ekonomide yeni-
den istikrarın sağlanması için tek par-
tili iktidar yöntemini savunurken,
olası bir koalisyon hükümetinin eko-
nomiye yeni bir soluk getireceğini
düşünenlerin sayısı da her geçen gün
artıyor. 2023 yılı için hedeflenen 500
milyar dolarlık ihracat rakamının ger-
çekleştirilebilmesi içinse mutlaka bir
canlanmaya ihtiyaç olduğu bilinen bir
gerçek.

Kurdan büyüme rakamlarına,
siyasetin piyasalara etkisinden işsizli-
ğe kadar pek çok beklentiyi EBSO
Başkanı Ender Yorgancılar, İTB
Başkanı Işınsu Kestelli ve Hürriyet
yazarı Erdal Sağlam, Ben HABER ile
paylaştı.

EKONOMİ BUGÜN KÖTÜ
YARINI SEÇİMLER BELİRLEYECEK

Doların çarpıcı yükselişi, siyasi belirsizlik ve
küresel ekonomik problemler Türk ekonomi-
sinin 2015’e beklentilerin altında girmesine
neden oldu. İlk çeyrek için tablo olumsuz.
Peki, ya bundan sonrası?

“Zorlu bir süreç bizleri bekliyor”
Ege Bölgesi Sanayi Odası

Başkanı Ender Yorgancılar, eko-
nomiye ilişkin çizdiği tabloda
endişelerini dile getirdi.
Yorgancılar ilk çeyreğin beklen-
tilerin altında gerçekleşmesini
şu sözlerle değerlendirdi;

“Son açıklanan veriler itiba-
riyle 2014 yılı Aralık ayı işsizlik
oranı yüzde 10,2, 2014 yılı orta-
laması ise yüzde 9,9 düzeyinde
gerçekleşmiştir. Böylece işsizlik
çift haneye dayanarak, ekono-
mimizin en kronik ve en öncül
sorunu haline gelmiştir. 2015
yılı ilk çeyreğinde yaşanan çal-
kantılı süreç ise işsizlik verileri-
ne dair umudu azaltmaktadır.
Ancak, önümüzdeki yaz süreci,

turizm ve tarım nedeniyle işsizli-
ğe olumlu yansıyacaktır.”

“Teşvik gerekiyor”
Yılın kalanında sanayiciyi ve

Türk ekonomisini zorlu bir süreç
beklediğini belirten ve bunu da
işsizlik ve ihraçta beklenen
rakamların yakalanamamasına
bağlayan Yorgancılar, yılı kâr ile
kapatmak için yapılması gere-
kenleri de şöyle sıraladı;

“İş dünyası açısından yılı
karlı kapamak için 2 yol vardır:
İlki, bilançolarımızda direkt kar
hanesinin büyümesi, ikincisi ise
geleceğe yatırım yapabilecek
projelerle dolaylı olarak artırı-
mın sağlanmasıdır.”

Dolardaki artışla sanayicinin
borcunun 53 milyar dolar arttığı-
nı söyleyen Yorgancılar,
Haziran’daki seçimin Türkiye’nin
ekonomik seyrini etkileyeceğini
söyledi ve “Olası bir koalisyon
hükümeti, ekonomi dünyasının
parlamentodan beklentilerini de
artıracaktır. Ancak, siyasal belir-
sizliklerin giderilememesi ve
çözüm süreci gibi konuların
sonuca kavuşturulamaması, eko-
nomik istikrar üzerinde de risk
oluşturacaktır. Ekonomik büyü-
me adına iş dünyamızın yeni
hükümetten toplumsal huzurun
güçlendirilmesi yönünde yüksek
bir beklenti içerisinde olacağını
söyleyebiliriz” dedi.

Hürriyet yazarı Erdal
Sağlam, Ben HABER’e
yaptığı açıklamalarında

Türkiye’yi zorlu bir sürecin
beklediğini belirtirken, ekono-
mi politikalarını eleştirmeyi
ihmal etmedi. FED’in aldığı
kararların önceden tahmin
edilmesine rağmen önlem
alınmadığını söyleyen Sağlam,
sözlerine şöyle devam etti;

“Yılın ilk çeyreği Türkiye
ekonomisi açısından kötü bir
dönemdi. Bunun birkaç nede-
ni var. Her şeyden önce zaten
böyle bir dönemin beklendiği-
ni söylemeli-
yiz.”

Sağlam,
yılın geri
kalanının
belirlenmesi
adına siyasi
sonuçların
etkili olaca-
ğını söyler-
ken, işsizliğin
ise artmaya
devam ede-
ceğine dikkat
çekti ve
“2015 yılının
tümüne iliş-
kin iyimser
olmanın
koşulları yok
gibi gözükü-
yor. Belki 7
Haziran
seçimleri fırsat bilerek artırıla-
cak harcamalar nedeniyle,
özellikle iç talepte kısmi bir
rahatlık görebiliriz. Ancak yıl
geneline bugünden bakacak
olursak; kurların artışının
devam edeceği, büyüme oran-
larının düzelmeyeceği, işsizlik
oranlarında mevsimsel iyileş-
tirmeler dışarıda bırakıldığın-
da, yukarı doğru trendin
devam edeceği anlaşılıyor.
Yılsonuna gelindiğinde yüzde
11’in üzerinde bir işsizlik
oranı tahmin ediliyor. Mart
sonunda açıklanacak 2014 yılı
büyüme rakamının yüzde 2.8
civarında olmasını bekliyoruz.
2015 yılına ilişkin ilk veriler
ise bu yıl bu orana bile ulaşıl-
masının çor zorlaştığını, yüzde
2 civarında bir büyüme ora-
nında kalınabileceğini gösteri-
yor” dedi.

Haziran’da yapılacak
seçimler sonrasında olası bir
koalisyon hükümeti ihtimalini
de değerlendiren Sağlam,
“Seçim sonrası kurulacak bir
koalisyon hükümetinin ekono-
mide olumsuz değil aksine çok
olumlu olabileceği kanısında-
yım. Siyasi ve ekonomik ola-
rak Türkiye yeni bir tıkanma
yaşıyor. Tartışılan orta gelir
tuzağını aşmak için de,
demokrasinin kurumlarıyla
oturtulması için de, yeni, geniş
toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç
bulunuyor. İşte bu noktada

geniş tabanlı bir koalisyon
hükümetinin, tıkanmanın aşıl-
ması açısından çok yararlı ola-
cağını düşünüyorum” dedi.

Sağlam, açıklamasında
beklenen yüzde 4’lük büyüme-
ninse imkansıza yakın olduğu-
nu söyledi; “2015 yılı ekono-
mik hedeflerinin tutturulması
çok zor görünüyor. Bu yıla
ilişkin açıklanan ilk üretim
verileri ve halkın beklentileri-
ne ilişkin anketler, hedeflerin
tutturulmasının çok zor olaca-
ğını zaten ortaya koyuyor.
Yüzde 4 oranında büyüme

oranına ula-
şılması nere-
deyse şimdi-
den imkan-
sız. Makro
veriler, iç
talebin fazla-
ca artırılması
halinde den-
gelerin
bozulacağını
ortaya koyu-
yor.
Özellikle
Avrupa’daki
durgunluğun
bir türlü aşı-
lamaması,
ihracat ile
büyümenin
dengelenme-
sini de
imkansız

hale getirdi. Tabii ki özellikle
seçimlerden sonra halka yeni-
den umut verilebilmesi, bek-
lentilerin iyileştirilmesi bu
hedeflerin tutturulmasında
önemli rol oynayacak. Ancak
beklentiler Temmuz’dan sonra
iyileşse bile, yılın tümünde bu
büyüme oranlarına ulaşmak
bence çok zor olacaktır. Son
açıklanan işsizlik oranı yüzde
10.9’a ulaştı. Bu artışın devam
etmesi bekleniyor. 2008 küre-
sel krizinden sonra neredeyse
hiçbir ülkede yüzde 5 ve üze-
rinde enflasyon kalmadı.
Ancak hükümetin yanlış poli-
tikaları nedeniyle, bizde
enflasyon oranları hala yüzde
8-9’larda dolaşıyor. İç talebin
düşmesi ve dünya petrol fiyat-
larındaki çok çarpıcı düşüş,
aslında enflasyonun ciddi ola-
rak düşürülmesi için en uygun
ortamı hazırladı ancak bu da
kullanılamadı. Kurlarda son
dönemdeki hızlı artışın henüz
tümüyle fiyatlara yansımadığı-
nı, gıda fiyatları gibi yapısal
sorunların çözülemediğini göz
önüne alırsak, olumlu koşulla-
ra rağmen enflasyonun yine
istenen düzeye düşmeyeceğini
söyleyebiliriz. Belki de bu yıl
enflasyonu kalıcı düşük oran-
lara düşürmek için en uygun
yıldı ama bu fırsat da kaçacak
gibi gözüküyor. Yılsonunda
yüzde 7-8 civarında bir enflas-
yon oranı tahmin ediyorum.”

Siyasi gelişmeler
ekonomiyi etkileyecek

İZMİR Ticaret Borsası Başkanı Işınsu
Kestelli, ekonomideki ilk çeyrekte sıkıntı
yaşandığını ifade ederken, yılın kalanının
belirlenmesinde seçim sonuçlarının ve
FED’in kararlarının etkili olacağını belirtti.

Döviz kurunda yaşananları ralli olarak
değerlendiren Kestelli, “Yılın ilk çeyreğinde
temel verilere baktığımızda, beklenenden
daha düşük bir performans gösterdiğimiz
ortaya çıkıyor. Sanayi üretimi, zayıf dış tale-
bin etkisiyle düşerken, enflasyon ve işsizlikte
hedeflerin üzerinde bir yükseliş var. Dış
etkenler ve iç siyasi dinamikler nedeniyle
döviz kurlarında yaşanan ralli, yılın ilk üç
ayını istikrarsız bir görünüme soktu. İş dün-
yasının ekonomide temel bazı istikrardır ve
ilk çeyrekte istikrardan uzaklaştığımız görü-
nüyor.” dedi.

“Büyümeyi yüzde 3,5 ile
kapatmamız mümkün”

Yılın kalanına yönelik öngörülerini belir-
ten ve dolardaki değişime yönelik dikkat
çekici açıklamalarda bulunan Kestelli,
Haziran ayında seçimler var. İçeride seçim
sonuçları, dışarıda ise FED kaynaklı küresel
para akımları, pozisyonumuzu yönlendirecek.
Çok büyük dalgalanma ve kırılmalar yaşan-
mazsa bu yılı yüzde 3.5 gibi bir büyüme ile
kapatmamız mümkün. Beklentilerden daha
iyi bir yıl geçirmeyeceğimiz anlaşılıyor.
Dövizdeki oynaklık, herkes için sıkıntı yara-
tır. Kurdaki artış, ciddi bir maliyet-fiyatlama
sorunu üretiyor. Türk özel sektörünün ciddi
bir kur riski üzerinde oturduğunu bilmeyen
yok. Kurdaki artış, eskiden olduğu gibi ihra-
catçı ve turizmcinin de işine yaramıyor çünkü
muhataplarımız anında fiyat düzeltmesi isti-
yor. Yani bu oyunun kazananı yok” dedi

“Kur oyununun
kazananı yok”

Işınsu
Kestelli

Ender
Yorgancılar

Erdal
Sağlam
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İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı
Taner Uguz son günlerde artan mini-
büs cinayetleri ile ilgili olarak açıkla-

malarda bulundu. Uguz, ''Özgecan ola-
yında minibüs sahibinin, tanımadığı, bil-
mediği bir kişiye minibüsünü, ekmek
teknesini emanet etmesi büyük bir hata.
Buradan mal sahiplerine sesleniyorum;
minibüslerinizi güvenilir kişilere teslim
edin'' diye konuştu.

İzmir'deki minibüslerin yüzde
70'inde güvenlik kamera sistemi olduğu-
nu belirten Başkan Uguz, İzmir'de
Haziran ayına kadar kamerasız minibüs
kalmayacağını belirtti. Uguz, kentkartlı
sisteme geçişte İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile
uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini,
Büyükşehir Belediyesi ile halledemedik-
leri bir sorunlarının olmadığını ancak
kentkart sistemine geçişte merkezi
hükümetin adımlar atması gerektiğini
ifade etti.

“Haziran’da yüzde 100’ünde
kamera olacak”

Uguz, ''Özgecan olayı tüm
Türkiye'nin kınadığı bir olay. Bizi üzen
kendi camiamızda böyle bir olayın
yaşanmış olması. Ancak İzmir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir
Ulaşım Daire Başkanlığı, İzmir Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü ile ortak
çalışarak araç takip sistemi GPRS’i kur-

duk. GPRS sistemi ile yolcu ile şoförün
yaşadığı sorunları takip ediyoruz'' dedi.

Uguz, ''İzmir'de 1.5 yıldır araçlarda
araç takip sistemi var. Kamera araçları-
mızın yüzde 70'inde var. Önümüzdeki
Haziran ayına kadar tamamında olacak
şekilde planlandı'' diye konuştu.

“Mal sahipleri dikkatli olsun”
Başkan Uguz, ''Mersin'de yaşanan

olayda mal sahibi çıkıyor diyor ki; ‘cina-
yetin işlendiği minibüs 3 günlüğüne
emanetti.’ Ya sen mekanını, ekmek tek-
neni teslim ediyorsun. Üç günlük ema-
netti diye bir açıklama olamaz. Böyle bir
savunma kesinlikle kabul edilemez. Bir
mal sahibi, minibüs sahibi olarak ben
kimi çalıştırdığımı bilmiyorsam kalkıp
da şoförü suçlamanın bir anlamı yok.
Şimdi bu olayı işleyen haine ne diyebilir-
sin? Mal sahibinin bu işi kontrol etmesi
lazım. İşyeri bu neticede ekmek teknesi.

Sen bunu verdiğin insanı bilmiyor
musun? Bir günlüğüne çalışıyorsa adam
gibi çalışacak. Bir günlüğüne çalışacak,
alacak arabayı istediği gibi eylem yapa-
cak. Hırsızlık yapar, soyguna gider. O
zaman malını teslim etmeyeceksin'' dedi.

“Şoför tanıtım kartı yoksa
belediye hat ruhsatı vermiyor”

İzmir'de minibüsçülerle ilgili olarak
belirli kriterler getirdiklerini belirten
Uguz, “11 maddelik bir kriter koyduk.
Dedik ki şoförlerimize keyif verici
madde testi yaptıralım, bu testler tam
teşekküllü olsun, resmi kurumlarla çalı-
şılsın. Bunlarla ilgili sabıka sicil kaydı
olsun. Ehliyetinin cezadan dolayı kapa-
nıp kapanmadığına kadar hepsini araştı-
rıyoruz. Şoför tanıtım kartı olacak.
Şoför tanıtım kartı olmayan İzmir'de
minibüse binemeyecek. Şu anda sürücü
kartı olmayana, evrakını tamamlamaya-

na belediye
hat ruhsatı
vermiyor.
Belediye
hat ruhsatı-
nı almayan
araçları da
İzmir Emniyet
Müdürlüğü takip
ediyor. Araç 60 gün
trafikten men ediliyor. Şimdi
ticari bir aracı 60 gün trafikten men
etmeyi hiç göz önüne alabilir mi hiçbir
minibüs sahibi? O yüzden herkes kriter-
lere uyacak'' diye konuştu

“Kentkartın önündeki engel
merkezi hükümet”

Uguz, ''İzmir'de bir Kentkart çalış-
mamız var. Bununla ilgili İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanımız çok
büyük katkı koyuyor. Merkezi hükümeti

ilgilendiren bir takım yasal prosedürler-
den dolayı beklemede. Ama Kentkart
sistemine geçtiğimizde bütün sıkıntıları
aşacağımıza inanıyorum. Sistemle ilgili
çalışmaları 3 yıldır yapıyoruz. Minibüsçü
tabii ki ilk aşamada bir takım şeyleri
kaybedecek. Buna da razıyız. Yeter ki
düzen olsun. Huzur olsun. Buca'da 6
tane deneme araçları koymuştuk. Bu
denemeler hep rapor haline geldi.
Belediyelerin özel sektöre para aktara-
maması gibi bir takım şeyler var. Bunlar
merkezi hükümet tarafından çözülürse
belediyemizle oturup yeniden konuşaca-
ğız. Büyükşehir Belediye Başkanımız
son noktayı koyacak, biz de çalışmaları

takip ediyoruz'' dedi.
Minibüsçüler Odası Başkanı

Taner Uguz, ''İzmir'de tramvay
sistemi oluyor. Biz yok olur

muyuz etkilenir miyiz? Biz
bunu ölçü almamalıyız.
İzmir'e tramvay geliyorsa,
tramvayın yanına yakışacak
minibüs sistemi olmalı.
Çalışmamızla, aracımızla,
konforumuzla o tramvaya
nasıl yakışırız, nasıl uyumlu

hale getiririz diye mücadele
vermemiz lazım. Şimdi tram-

vay mı minibüs mü dersin
vatandaşa hangisini tercih eder?

Tramvayı tercih eder. Ben de olsam
ben de tramvayı tercih ederim. Metro
mu minibüs mü dersen ben de metroyu
tercih ederim. İşte biz de tercih edilen
olmalıyız. Kendimizi tercih edilecek
konuma getirmeliyiz. Yani bugün
İzmir'in her caddesini metro ile tramvay
ile öremezsin. Her zaman lastik teker-
lekli araçlara ihtiyaç var. Onlar şehir
merkezinde çalışır. Yukarıdan aşağı biz
indiririz. Benim tek hedefim minibüsle-
re binildiğinde dergi okunsun, gazete
okunsun, rahat bir ulaşım yapılsın. Şu
an orda mıyız daha değiliz'' dedi.

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı
Taner Uguz, Ben HABER gazetesi-
ne konuştu. Birçok konuda
önemli açıklamalarda bulunan
Uguz, “Minibüsçüler olarak tercih
edilen olmalıyız” dedi.

“Minibüsçüler olarak
tercih edilen olmalıyız”

25.03.2015

Yaklaşık 2 yıldır kapalı bulunan Ege
Sağlık Hastanesi'nin etrafında bulu-
nan esnaf adeta can çekişiyor.

Alsancak'ta bulunan hastanenin kapanması
nedeniyle esnaf kepenk kapatmış durum-
da. Çoğu esnaf, dükkanlarının kirasını öde-
yemediği için dükkanlarını kapatırken
halen hizmet veren esnaf ise borç batağın-
da.

Ege Sağlık Hastanesi'nin bulunduğu
Mimar Sinan Mahallesi’nde mahalle muh-
tarı Gülay Pekcan ile son durumu konuş-
tuk. Pekcan, hastanenin yaklaşık 2 yıldır
kapalı olduğunu, hastanenin kapanması
nedeniyle hastane de çalışan birçok doktor,
hemşire ve görevlinin mahalleden taşındı-
ğını, bunun da esnafın durumunu etkiledi-
ğini belirtti. Pekcan, ''Burada tamamıyla bir
sağlık sektörü vardı. Eczanesi ile medikal-
cisi ile doktoru ile… Fakat hastanenin
kapanması ile birlikte bunların hepsine bir-
den sekte vurulmuş oldu. Ege Sağlık
Hastanesi'nin iflası ile birlikte bu bölgede
bir çöküş yaşandı. Bu çöküşün içinde dok-
torlar, eczaneler, esnaf, market, biz hepi-
miz etkilendik. Bugün yapılan araştırmala-
ra göre hastanenin yeniden açılması müm-
kün gözükmüyor. Ve duruma Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu el attı. İcra kurulu
hastaneye güvenlikçilerini yerleştirdi.
Hastanenin içi yağmalanmasın diye. Ama
daha önce zaten yağmalanmıştı. Şu an için-
de hiçbir şey olmayan bir dört duvarı koru-
yor TMSF'nin güvenlikçileri. Dolayısı ile
geç kalınan bir güvenlik önlemiydi. Ve Ege
Sağlık Hastanesi'nin bir türlü satışı da yapı-
lamıyor'' dedi.

Muhtar Pekcan, ''Batı Göz almak istedi
durduruldu. Fiyatı az geldi dendi tabi bun-
lar hep iddia. Buradaki esnafın yanı sıra
hastanede çalışan personel de hastanenin

kapanmasından son derece kötü etkilendi.
Ve işsizler ordusu yaratıldı. Bunun daha
önce önlemi alınabilir miydi? Belki Ege
Sağlık Hastanesi’nin sahibi Azmi Ofluoğlu
alabilirdi. Neden satışı halen yapılmıyor?
Onu da bilmiyoruz. Hastanenin satışı duy-
duğumuza göre verilen fiyatlar az geldiği
için eski sahipleri tarafından da durdurulu-
yor. İzmir'deki hastane Ege Sağlık

Hastanesi’nin merkezi oldu-
ğu için burayı alan kişi Ege
Sağlık Hastanesi’nin diğer
illerde bulunan merkezleri-
ni de almak zorunda.
İstanbul, Marmaris,
Kuşadası, Manisa her böl-
gedeki şubelerini de almak
zorunda. Çünkü burası ana
merkez. Çevre esnaf bu
durumdan son derece mağ-
dur. İnanın bir yer açılıyor
iki ay sonra kapanıyor.
Dükkanların çoğu boş. Şu
an olan esnaf ise çok zor
durumda. Borçlar gırtlağa
kadar geldi. Borçlarını öde-

yemeyen esnafın evlerine hacizler gelmeye
başladı'' diye konuştu.

İzmir'in ilk özel hastanesi kapandı
Pekcan, ''Benim çocuklarım Ege Sağlık

Hastanesi’nde doğdu. Buranın geçmişini
bilen insanlarız. Peki ne olacak? Böyle bir
tesis İzmir'in ilk özel hastanesi olma özelli-

ğini taşıyan bir yerin çürümeye bırakılması
kadar utanç verici, üzücü bir şey olamaz''
dedi.

Altınordu TıpMerkezi,
Dünya Göz olacak

Pekcan, ''Altınordu Hastanesi, Gençlik
Spor İl Müdürlüğü’ne ait açılacak yakında.
Çünkü onların Altınordu'ya verilen isim
hakkından dolayı olan anlaşma bitmek
üzere. Dünya Göz Hastanesi oraya gele-
cek. Fiyatı belirlendi, parası ödendi.
Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz müjdeyi
verdi. Orası açılacak'' diye konuştu.

Pekcan, ''TRT öyle. TRT'nin arkasında-
ki metruk binalar aynı şekilde. Ege
Ordu'ya satıldı. İçersinde kağıt toplayıcısı,
tinercisi, ayyaşı var. Ben Ege Ordu'yu arı-
yorum telleriniz yine kırıldı diye. İçersinde
kağıt toplayıcılar var barınıyorlar.
Geliyorlar yine telleri örüyorlar, gene içeri
giriliyor. Yani Alsancak'ın göbeğinde üç
tane atıl yer var. Tabi bu durum insanları,
esnafı çok etkiliyor. Alsancak'ın en güzel
mahallesi Mimar Sinan Mahallesi eğitim

seviyesi, kişilerin maddi gelir seviyesi, esna-
fı ile oturanı ile her şeyi ile gerçekten bura-
da bir kalite var ama bu durumlar etkiliyor,
insanlar kaçıyor'' dedi.

“Devlet duruma el koysun”
Kapatılan Ege Sağlık Hastanesi’nin

tam karşısında bulunan bir dükkanın sahibi
olan Beyazıt İnce de yaşanan mağduriyet-
ten şikayetçi. İnce, “25 senedir aynı dük-
kandayım. Ege Sağlık Hastanesi İzmir'in
en mümtaz hastanelerinden biriydi. Bütün
Ege çevresinden hastaneye hasta gelirdi.
Hastane en seçme doktorları ile en seçme
hemşireleri ile hizmet verirdi. Fakat ne
oldu ise son 3 senedir işler durgunlaşmaya
başlamıştı ve sonunda geçen sene Şubat
ayında kapandı. Bütün esnaf olarak zor
durumda kaldık. Ve bu çevrede anlatıla-
mayacak kadar sıfırlama yapıldı. İş hanla-
rında doktorlarımız vardı 2 bin 500 kadar.
Onlar da emekli oldular ve taşındılar.
Dolayısı ile burası muhit olarak tamamen
çöktü'' diye konuştu.

Yine hastanenin karşısında hazır gıda
sektörüne hizmet veren Ahmet Yanık ise
hastanenin kapatılması nedeniyle açtı ağzı-
nı yumdu gözünü. Yanık, ''Bu sokakta
bulunan esnaflar olarak sadece biz etkilen-
medik. Bakarsanız bu durumdan tüm çevre
etkilendi. Sadece esnaf değil burada daire-
lerde yaşayan insanlar bile etkilendi.
Hastanenin kapalı kalması her geçen gün
kan kaybı yaşanmasına neden oluyor.
Sonuçta bu milli servet koskoca bina. Bu
duruma devletin el atması lazım, tamam
özel hastane ama devlet bu duruma el koy-
malı. Daireler boşaldı, doktorlar gitti.
Bunu takiben boşalan daireleri şimdi kötü
çevreler kiralamaya başladı. Yetkililer bu
duruma bir an önce el atmalı'' dedi.

ALSANCAK'IN
GÖBEĞİNDE ESNAF

CAN ÇEKİŞİYOR!

yerel

Taner
Uguz

Beyazıt
İnce

Ahmet
Yanık

Gülay
Pekcan
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Dionysos kimdir bilir misiniz? Eski
Yunanistan’da zevk ve içki tanrısı.
Bu tanrı, bundan bilmem kaç bin

yıl önce bir kahramandı. Yunanlılar,
Dionysos adını verdikleri bu tanrıya,
hayatın çetin şartları ortasında, kendile-
rine, zaman zaman da olsa, saadet,
neşe imkanı yarattığı için, minnetlerini,
şükranlarını ödemek istediler. Yılda bir
defa, belli günlerde ““DDiioonnyyssooss
ŞŞeennlliikklleerrii”” düzenlediler. 

Bu eğlenceler sırasında içip keyifle-
nen bazı kimseler, bulundukları yerden
ortaya fırladı, taklitler yaptı, güldürücü
hikayeler anlattı. Önceleri rastgele kim-
selerin, akıllarına estikçe yaptıkları bu
oyunlar, zaman geçtikçe şenliklerin
geleneği oldu. Sahneye çıkanların sayısı
birken iki oldu, sonra üç, dört, beş, on,
on beş… 

Daha sonra bazı kimseler, bu işi
kendilerine meslek edindi. İşte her şey
böyle başladı… Başladı başlamasına da
sonucu pek de hayırlı olmadı. 

Günümüzde tiyatronun geldiği nokta
tam anlamıyla içler acısı. Birçok insan
tiyatroyu bir entel forsu zannediyor,
kimileri tiyatronun T’sine bile tahammül
edemiyor. 

Küçük bir azınlık ise elinden geldi-
ğince, şehrindeki oyunları takip etmeye
çalışıyor. İşte bu noktada bazı bilinçli
insanlara, tiyatroyu sevdirmek adına
önemli görevler düşüyor. 

TTiiyyaattrroo  aaşşkkaa  bbeennzzeerr..  İİnnssaannıı  hhaazziinn
hhaazziinn  aağğllaattıırr..  AAmmaa  vveerrddiiğğii  aaccıınnıınn  ggüüccüünn--
ddee  bbiirr  bbaaşşkkaa  ttaatt  bbuulluunnuurr..  TTiiyyaattrroo  eevvrreennee
bbeennzzeerr..  İİnnssaannıı  ddooyyaa  ddooyyaa  ggüüllddüürrüürr..
AAmmaa  yyaannssııttttıığğıı  ttuuhhaaffllııkkllaarr,,  ggüülleerrkkeenn

aağğllaammaakk  iiççiinn  iisstteekklleerr  ddooğğuurruurr
ddeemmiişş  NNaammııkk  KKeemmaall..

Bir oyunu en unutulmaz
kılan, hafızalara kazıyan belki de
en önemli sebeplerden biri sağ-

lam replikleri. Oyunda birçok şeyi unu-
tabilirsiniz ama etkilendiğiniz bir repliği
asla… 

‘‘OOllmmaakk  yyaa  ddaa  oollmmaammaakk..  İİşşttee  bbüüttüünn
mmeesseellee  bbuu’’  demiş William Shakespeare,
o dünyaca ünlü başyapıtının bir bölü-
münde. Doğrudur. Var olmak ya da
olmamak. bir ya da sıfır. Pozitif ya da
negatif. 

İnsanoğlu yaşamı boyunca bunun
savaşını verir. Bu savaşta kimileri layı-
kıyla direnir, kimileri de mağlubiyeti sin-
dirip kenara çekilir. BBeenn  İİzzmmiirr’’ddee  bbuu  vvaarr
oollmmaa  ssaavvaaşşıınnıı  kkaazzaannmmıışş,,  iiyyii  nniiyyeettllii,,  yyeettee--
nneekkllii,,  ddiirraayyeettllii  vvee  aazziimmllii  bbiirr  ttoopplluulluukk
ttaannııyyoorruumm..  Çağlar İşgören’in önderli-
ğinde 13 kişiden oluşan bu topluluk, bu
güzel kentte, bu kentin ruhuna, dokusu-
na uygun öyle güzel işler yapıyor ki tak-

dir etmemek mümkün değil. 
Siz de ““ggeeçç  kkaallddıımm  ddeemmeekk  iiççiinn  bbiillee

aarrttııkk  ççookk  ggeeçç”” demek istemiyorsanız
sahip çıkın sanatçılarınıza. Sahne Tozu
Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi çok
yakınınızda...

……yyaarr  bbaannaa  bbiirr  eeğğlleennccee  mmeeddeett,,  ssüürrçç--ii
lliissaann  eettttiiyysseemm  aaffffoollaa……

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

OLMAK YA DA
OLAMAMAK…

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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İZMİR’DE TİYATRO
Bugün tiyatroların ne yazık ki halk-
tan bir şekilde uzak kaldığı İzmir,
çok değil 100 yıl önce Avrupa gene-
linde tiyatronun önemli bir merke-
ziydi. Yunanistan’da hakkında 
kitap bile yazdırabilecek 
bir merkez…

KAPALI GİŞEDEN
BOŞ SALONLARA

İZMİR’DE TİYATRO

27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü’ne ramak kala, Türkiye’nin
aydınlık yüzü olarak adlandırılan

İzmir’de, tiyatronun gelişimine bak-
makta fayda var. Bugün nitelikli
salon eksikliği çeken, seyirci proble-
mini aşamayan İzmir, çok değil 100
yıl önce Doğu Avrupa’nın tiyatro
mabedidir adeta. Peki, İzmir yaklaşık
100 yıl önce neredeydi, neden yıllar
sonra Atina’da yıllar sonra “İzmir
Tiyatroları” adlı bir kitap yazıldı?
Buna birlikte bakalım.

Antik çağlardan bu yana sanatın
ve tiyatronun yeşerdiği bir toprak
olan İzmir’de, şehrin gelişimine de
paralel olarak 19. yüzyıla kadar sakin
bir yaşam sürülse de 19. yüzyılın ilk
yarısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğini tam
bir altın çağ olarak adlandırmak
mümkün. 1800’lü yıllarda hızla geli-
şen İzmir, başta Türk, Rum, Ermeni,
Fransız, İtalyan, Yahudi toplulukla-
rın birlikte yaşadığı bir şehir halini
alır. Özellikle rıhtım ve Punta, yani
Alsancak arasında ikamet eden gay-
rimüslim yerleşimleri şehrin aynı
zamanda sanat ve eğlence merkezle-
rini oluşturuyordu.

Gustave�Flaubert�bile
İzmir’e�gelir

1800’lü yılların ilk yarısından baş-
lamak üzere İzmir’de özellikle
Levantenlerin kendi dillerinde sergi-
ledikleri oyunları, şehrin tiyatro yaşa-
mının bel kemiği halini alır. 1841
yılında kurulan Euterpe Tiyatrosu,
başta Molier’in oyunları olmak üzere
pek çok oyuna ev sahipliği yapan,
Fransız ve İtalyan
tiyatro gruplarının
oyunlarının sergilendi-
ği bir yer olur.
İstanbul’dan sonra
ticaretin başkenti ola-
rak adlandırılan bu
kentin sanat yaşamı da
yine İstanbul’dan geri
kalmaz. Yine bugünün
Hilton Oteli’nin
bulunduğu bölgede
bulunan Cammarano
Tiyatrosu, İzmir’in
uzun yıllar en önemli
tiyatro binası olarak
tarihte yerini alır.
İzmir’in bu durumu
Avrupalı sanatçıların
da ilgisini çeker.Öyle

ki, 1850 yılında tüm dünyaca bilinen
Madame Bovary adlı eserin sahibi
Gustave Flaubert bile İzmir’in ziya-
retçileri arasındadır. İzmir için bu
döneme dair “Serbest şehir” yakıştır-
masını yapmak pek de yersiz olmaz.
Neredeyse her etnik grup kendi
mahallesinde kendi kültürüyle ve
gelenekleriyle yaşar.

İzmir’de�tiyatro�sevgisi�100
kişiyi�öldürür!

Tanzimat dönemine dek İzmir’de
Fransız, İtalyan, Rum ve Ermeni
topluluklar arasında yaygın olan
tiyatronun bir de felaketi vardır.
Alsancak’ta denizin içinde kurulan
bir tiyatro, şehrin kültürel hayatında
unutulmayacak bir felakete yol açar.
Burhan Özfatura döneminde kapatı-
lan ve denizin içinde bulunan Palet
Restoran’ın olduğu yer 1800’lerin
ortalarında bir Kivotos adlı bir Rum
tiyatrosudur. 1863 yılında tiyatroda
çıkan yangın, 100’den fazla kişinin
panik halinde sıkışması, birbirini
ezmesi, ve yanmaları gibi nedenlerle
ölmeleriyle sonuçlanır. Dönemin
önemli tiyatrolarından 700’den fazla
koltuğu bulunan İzmir Tiyatrosu,
Elhamra, Olimpia, Concordio,
Palais, Nea, Skene ve Cristal, şehir-
deki tiyatroların altını çizerek söyle-
mek gerekirse öne çıkan bir bölümü-
nü oluşturmaktadır. Bunların dışında
en önemli salonlardan biri Sporting
Kulüp Tiyatrosu olmakla birlikte bu
salon ileriki yıllarda Türk tiyatrocu-
lar tarafından da rağbet gösterilen
bir yer olur. Ayrıca bugünün

Kahramanlar olarak adlandırılan
semtinde dahi 20’ye yakın kabarenin
oluşu zengin kültür yaşamının en
büyük göstergesidir.

Türkler�ve�tiyatro
İzmir’de Türkler ve tiyatro arasın-

daki ilişki Meşrutiyet öncesine daya-
nıyor. 1870 yılında Güllü Agop öncü-
lüğünde kurulan Osmanlı Tiyatrosu
ve ardılı olarak görülebilecek
Osmanlı Dram Tiyatrosu, Türklere
yönelik oyunlarla karşımıza çıkıyor.
Oyunlar her ne kadar Türkçe oynan-
sa da oynayanlar Rum ve Ermeni
tiyatroculardan oluşur. II. Meşrutiyet
dönemine dek, sistem bu şekilde işle-
se de meşrutiyetin yeniden ilanı Türk
tiyatrocuların halkla buluşmasına
neden olur. 1908 yılında Gümrükçü
Cevdet Bey tarafından kurulan
Sanne-i Bedayi’yi 1909 yılında Sami
Bey önderliğinde kurulan Sahne-yi
Osmanî Heveskaran Cemiyeti izleye-
cektir. En popüler oyunsa hiç şüphe-
siz ki Namık Kemal tarafından yazı-
lan Vatan Yahut Silistre’dir.
Heveskaran yani hevesliler olarak
adlandırılan gönüllüler, farklı mes-
leklere sahip olsalar da tiyatro sevgi-
siyle oyunlar sergilerler.

Tiyatroya�
engellemeler�gelir!

İzmir’de tiyatroya yönelik çalış-
malara başlayan Türkler, özellikle
İttihat ve Terakki üyesi üyesi genç
subaylarca desteklenirken şehirde bir
de cesur bir adım atılır. Sporting
Kulüp Tiyatrosu’nda Türk kadın ve

erkeklerin bir arada izleye-
ceği bir temsil düzenlen-
mek istenir. Bina bu duru-
ma karşı çıkan kalabalık bir
grup tarafından adeta kuşa-
tılır! Böylelikle 1909 yılın-
daki girişim sonuçsuz kalır.

Şehirde tiyatroya gelen
tek engel bununla sınırlı
kalmaz. Balkan Savaşları
ile birlikte Türkçülük fikri-
nin ön planda olduğu 1912
yılında İzmir Türk Ocağı
tarafından Sporting
Kulüp’te düzenlenecek bir
gösteri, İstanbul’un engel-
lemesine uğrar, birkaç gün
sonra sergilenmek istenen
“Kanlı Plevne” adlı oyunun
da akıbeti bu şekilde olur.

Sanat ve çağdaşlı-
ğın söylem kısmını
kimselere bırakma-
yan İzmir, belki de
100 yıl önceki sanat
hayatını ve sosyal
yaşamını mumla arı-
yor. 20. yüzyıla 200
binin biraz üstünde
bir nüfusla giren
İzmir’de o döneme

ait sanat, eğlence ve
sosyalleşme alanlarının

rakamları, bugünü kıskan-
dıracak bir yer tutuyor. 
Kordon’un sinema ve tiyat-

roları, Eşrefpaşa’da, İkiçeşmelik’in
kahvehaneleleri, oldukça meşhurdur.

Şehirde 500’e yakın kahvehanenin için-
de Kordon’da bulunanların ise ayrı bir yeri

vardır. Buralarda bulunan mekanlara yalnızca
erkeklerin değil kadınların da gittiği bilinir.
Erkeklerle kadınların İzmir’de bir arada olduk-
ları tek yer de Kordon kahvehaneleri ve tiyat-
rolar değildir. Şehrin muhtelif salonları dans
salonları olarak düzenlendiği için balolar ve
çeşitli organizasyonlarda kadın ve erkekler
buralarda da bir araya gelirler.

Dönemin İzmirlilerinin alkol ile ilişkisi de
İstanbulluların Bomonti’siyle yarışır cinste
olur. Prokopp Birahanesi ve Halkapınar’daki
bira üretim tesisi, şehrin ihtiyacını karşılayan
yerler olur. Bugün “İçmek” terimi kullanıldı-
ğında akla rakı gelse de dönemin favori içkisi
şaraptır. Karataş’ta bulunan meyhaneler,
zaman zaman şikayetlere konu olur. Şehrin

gazinoları da statü ve milliyet sembolü olarak
tanınır. Bazı gazinolara Türkler, Rumlar,
Ermeniler ve Yahudiler alınmaz. 
O dönemlede 15 sinema, 11 tiyatro, 500’den
fazla kahvehane, 226 meyhane, 43 birahane,
14 dans okulu,16 sosyal kulüp ile toplamda
1000’den fazla sosyal yapı mevcuttu. 

Görüldüğü gibi 100 yıl önce İzmir nüfusu
bugünün 20’de 1’i kadarken şehrin sosyal
hayatı ve sosyal hayatını sürdürebileceği
mekan sayısı bir hayli yüksek. Hatta 11 olarak
görülen tiyatro salonu sayısına halka açık
alanlar ve portatif sahneler de dahil edildiğin-
de sayı daha da artıyor. 

100�yıllık�süreçte�geriledik
İzmir yangını hakkındaki maksatlı spekü-

lasyonlar bir yana, büyük yangında yananın
bir semt olmadığını bilmek zorundayız. Çünkü
İzmir yangını tam olarak bir kültür yangınıdır.
İzmir yangınında şehrin tiyatroları, otelleri,
salonları, sinemaları ve halkın sosyal yaşamı
yanar. Sonrasında ne mi olur? Şehir, tarihi
nitelikleri kenara itilerek barınmak adına inşa
edilir. Özü geri planda bırakılır. Bugün gelinen
noktada İzmir’de bağımsız bir sinema kalma-
dıysa, tiyatro toplulukları can çekişiyorsa, şeh-
rin kültürel çehresi anılarda yaşıyorsa, belki de
hepsi büyük hikâyenin İzmir yangınıyla birlik-
te yarım kalmasından kaynaklanmaktadır.
Kültüre olan ilginin zirveden dibe vuruşunu
yaşayan İzmir, parlak günlerinden çok uzakta-
dır. Kabul edelim ki, Devlet Tiyatrosu’nun bir-
kaç liralık bilet fiyatlarını bilmeden, özel tiyat-
roların fiyatlarına bakarak “Tiyatro pahalı”
demek, İzmir’e yakışmayan bir davranıştır. 

İzmir’de 
tiyatro 
ve kadın
Türk erkeklerinin dahi tiyatro-
dan uzak durduğu 19. yüzyıl ve
20. yüzyılın ilk yıllarında, sahne
Türk kadınına da bir hayli uzak-
tır. Vatan Yahut Silistre adlı
milli oyunda bile Zekiye karak-
terini Koharik Şirinyan oynar.
Şirinyan’ın haricinde Roza,
Sultana, Agobyan, Kınar, Rozali,
Elmasyan, Lusi, Tereza ve
Meleni hanımlar, İzmir sahnele-
rinin adından söz ettiren ilk
kadın tiyatrocuları olurlar. 

İzmir
yangını bir

kültür
yangınıdır!

Smyrna İzmir
Sporting Kulüp
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Tavuk mu yumurtadan çıkar
yoksa yumurta mı tavuktan?
-Uluslararası Göç Örgütü, her

yıl 2 milyon kadının, kadın ticare-
tinde kullanıldığından bahsediyor.

-ABD'de, her 6 dakikada bir
kadına tecavüz ediliyor.

-Fransa'da, her ay 6 kadın aile
içi şiddet nedeniyle hayatını kaybe-
diyor.

-Türkiye'de kadınlar şiddet görü-
yor, sokak ortasında bıçaklanıyor,
gözaltında tecavüze uğruyor, genç-
lerimize rızası dışında 'bekaret kont-
rolü'(!) yapılıyor.

Dünya kadına şiddete “HAYIR”
derken Türkiye'de birileri çıkıyor
"ne var bunda başka ülkelerde de
kadına şiddet var" ya da "kadın hak
etmiştir" diyebiliyor. Şiddete uğra-
yan kadının ne söylediği, nasıl
giyindiği sorgulanıyor. Fiziksel,
sözel ve cinsel şiddete uğrayan kur-
banların bunu hak edip hak etme-
diği tartışılıyor. Tecavüz ve şiddet,
dinsel-geleneksel önyargılarla meş-
rulaştırılıyor.

Eskiden eğitim seviyesi düşük
yörelerde karşılaştığımız bu duru-
mun eğitim seviyesi yüksek kişiler
arasında da var olduğu ve giderek
arttığı anlaşılıyor.

Ne zaman bu kadar tahammül-
süz bu kadar gaddar olduk?
Teknolojik ilerlemeyle birlikte
yaşam koşulları ve insanların omuz-
larında taşıdığı yük birbirine taham-
mülsüzlüğü beraberinde getirdi.
Yaratılışları gereği ve toplumsal açı-
dan ataerkil yapıya sahip erkeğin
bu gücünü eşine, çocuklarına,
sokaktaki hemcinsine kullanmasıyla
yaratılışın içgüdüsünü ortaya çıkar-
dığını gözlüyoruz.

Eğitimin yükselmesi ve içgüdüle-
rin şiddetindeki artış paralellik gös-
teriyorsa, demek ki sorun eğitim
seviyesi değil. Eğitimin ta kendisi.
Eğitim sırasındaki yanlış kodlama-
lar. Bu kodlamalarla işlenmiş zihin-
ler, cinsiyetçi bir tavırla kadın ve

erkeğin genel tavırlarıyla ilgili çok
kesin yargılarla hareket ediyor.
Genel olarak öfke patlamaları, hoş-
görü eksikliği, olayların sorumlulu-
ğunu üstlenmeme, hatalarını kabul-
lenmeme, karşımızdakinin yaşam
kararlarına saygı duymama gibi
davranışlarla kendini gösteriyor.
Kadına yönelik şiddetin toplumsal
şiddeti, nefreti yeniden üreten
boyutu, toplumsal yansımaları ve
bireyin gördüğü zarar olarak iki
yönlü etkisi bulunmaktadır. Kadının
şiddeti yoğun olarak yaşaması, tüm
toplumu etkileyen ağır sonuçları da
beraberinde getirmektedir. Şiddet
gören kadınlarımızı ve çocuklarımı-
zı ruhsal hastalıklar, nefret gibi
olumsuz düşünce yapısı, herkesi
düşman görmek ve insanlara
güvenmemek gibi psikolojik nev-
rozlar, depresyon gibi sorunlar bek-
lemektedir. Ülkemizde görülen
terör olaylarının şiddetin artmasına,
birbirimize olan tahammül sınırları-
mızın azalmasına, erkek egemen
toplumun kadına ve çocuğa uygula-
dığı şiddetin destek verdiğini düşü-
nebiliriz.

Peki, oluşan şiddete verdiğimiz
tepkiler şiddetin içimizdeki göster-
gesinin devamı sayılmaz mı?
Şiddete şiddetle karşılık veren
bayanlarımızın haberlerdeki görün-
tülerini izleyince dehşet içinde eğiti-
min yanlışlığını sorgulamaya başla-
dım. Tavuk mu yumurtadan çıkar
yoksa yumurta mı tavuktan misa-
li.... Erkeği eğiten kadın mı eğitil-
meli yoksa kadına egemen olan
erkek mi? Biz tavuk mu yumurtamı
diye düşüne duralım her gün şiddet
mağdurları artmakta. “Kadınımız
kutsaldır. Onlara kalkan eller kırıl-
sın” demekle iş bitmiyor. Öncelikle
her türlü şiddetin psikolojik ve sos-
yolojik olarak incelenmesi gereki-
yor. Hadi bir zahmet bir ucundan
tutalım da kıralım şu zincirleri.

Akdeniz ezgilerinin tüm tınılarını
müziğine yansıtan Türk Pop
Müziği’nin başarılı yorumcusu
Ziynet Sali yeni albümü öncesi Ben
HABER’e özel açıklamalarda bulun-
du.

SILA BOMBASI
“Kıbrıslı olmasaydım İzmirli

olmak isterdim” diyen güzel yorum-
cu, “İzmir benim memleketim.
Kıbrıslıyım ama benim ikinci mem-
leketim İzmir. Kıbrıs olmasaydı
İzmirli olmak isterdim. İzmir beni
sarıp sarmalıyor. Ben de İzmir'i sarıp
sarmalıyorum'' diye konuştu.

En beğendiği kadın şarkıcının
Sıla Gençoğlu olduğunu belirten
Ziynet Sali hayranlarına bir de
müjde verdi. Ziynet Sali, “İzmirli Sıla
benim dostumdur. Onunla birlikte
bir albüm yolda geliyor. İzmirlilere
selam olsun, bomba gibi geleceğiz.
Sıla Gençoğlu'nun müzik direktörlü-
ğünde yeni albüm geliyor.
Gerçekten çok heyecanlıyım.
İzmir'in uğuruna her zaman inanı-
rım'' dedi. Sali, erkek sanatçı olarak
en beğendiği ismin Megastar Tarkan
olduğunu sözlerine ekledi.

YENİ ALBÜM YOLDA
X Factor Star Işığı programından

sonra yeni albüm hazırlıklarına baş-
ladığını belirten Sali, “X Factor'de
biliyorsunuz İlyas Yalçıntaş çıktı.
Onu çok beğeniyorum gerçekten.
İncir şarkısı ile yarışmaya damgasını
vurmuştu. Belki düet yapacağız. Şu
an Enbe Orkestrası ile kendi albümü

çıkıyor. Ama çok romantik bir şarkı-
da belki seslerimizi buluşturabiliriz.
Bence İlyas'ta güzel bir ışık var, ina-
nıyorum iyi olacağını ama her şey
ses, şarkı değil birazcık da akıllı star-
lar olması lazım'' diye konuştu.

“ŞİDDETGÖRMEDİM,
GÖRÜRSEMDÖVERİM”

Son günlerde artan kadına karşı şiddet
olayları ile ilgili de konuşan başarılı şarkıcı,
“Şiddet yapan eller kırılsın bile demiyo-
rum yok olsun diyorum. Bu olayların
önüne geçmek için aile eğitimi de şart''
diye konuştu. Hiçbir erkekten şiddet gör-
dünüz mü sorumuza ise Sali, ''Hayır asla
Allah korusun. Ben döverim, ben” diyerek
yine esprili bir yanıt verdi.

Gökdeniz
Engin

Ziynet
Sali
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KOÇ:
Bir Koç, ilişkisinde

olup bitenlerin onu bık-
tırdığını fark ettiğinde
bırakıp gider. İlişkisine

büyük bir coşkuyla, heyecanla başla-
yıp, her şeyi sıcağı sıcağına coşkusuy-
la yaşayan Koç burcu insanında
çabuk bıkma huyu da vardır. Çok
çabuk sever çok çabuk bıkar.
Çevrenizde çok sevmiştim; ama bık-
tım diyen bir Koç varsa ona şöyle
deyin; ilişkide hep senin dediğin ola-
maz ki. Bazen karşındakini de dinle-
meli ve ne istediğini anlamalısın.

BOĞA:
Bir Boğa, ilişkisinde mutlaka

huzur ve güven arar. Ola ki ilişkisin-
de bunları kaybettiği-
ni görürse bir dakika
bile duramaz. Oysa o
kolay kolay aşık oldu-
ğu insanı bırakmaz.
Ne olursa olsun
mücadele etmesi gerektiğini düşü-
nür. Öfkesi sanıldığından daha
büyük olabilir. Altından kalkamaya-
cağı davranışlar ve sözler onu çok
üzer. Boğa insanı ayrılırken ne not
bırakır ne de eşya. Çeker gider.

İKİZLER:
Bir İkizler insanına sürekli “seni

anlamıyorum” deyip bolca da senin
bu kararsızlıklarından bıktım” diye

eleştiriyorsanız emin
olun ki mutlaka terk
edileceksiniz. O ente-
lektüel konuları pay-
laşamayacağı, duygu-
sal oyunlarını oynaya-

mayacağı, kendini çok değerli hisset-
tirmeyeceği hiçbir aşka tenezzül
etmez. Kendine verdiği değer kadar,
ona değer vermediğinizi hissettiğin-
de kapının önünde olacağınızı bilin.

YENGEÇ:
Yengeç insanına ettiğiniz laf

onun gururuna, onuruna dokunma-
dığı sürece sizden kolay kolay ayrıl-
maz. Ama ola ki aldatıldığını fark

ederse geri dönüşü yok-
tur. Ya da ilişkiye dönse
bile ömrü boyunca alda-
tıldığını hep hatırlayacak
ve size hatırlatacaktır. Bir
Yengeç insanının sizden ayrılmasını
istemiyorsanız sürekli onun duygula-
rını anlar görünün. O en çok duygu-
larının anlaşılmasını ister ilişkide.

ASLAN:
Aslan burcu en temelde iki dav-

ranışı görürse ilişkisini bitirir.
Birincisi sevgilisi için artık eskisi
kadar gözde ve popüler olmayıp

ikinci plana atıldığını
fark ederse. İkincisi de
herhangi bir sebepten
dolayı kalbinin kırıl-
masıdır. Aslan daima
aşkta bir numaralı

vazgeçilmez kişi olmak ister.
Hayatını garantiye alamadığı bir aşk
ilişkisi ona cazip gelmez. Çünkü kalı-
cı, ömürlük ilişki peşindedir.

BAŞAK:
Başak burcu aldatılmaya ve kan-

dırılmaya tahammül edemez.
Mutlaka ayrılır ve geri döndürmek
kolay olmaz. Ona göre bir ilişki
kolay başlayamaz.
Başlarsa da güven temeli
sonsuza kadar sürmelidir.
Eğer kısa süreli macera-
lar arayanlarımız varsa
Başak insanından uzak
durun. Ruhunu incitme-
nize müsamaha etmeyecek ve yeri
geldiğinde pasif direnişle sizi doğdu-
ğunuza pişman edebilir.

TERAZİ:
Terazi insanının aşk ilişkisini

bitirmesini istiyorsanız çok kolay bir
yolu var. Ona bağırın ve azarlayın.

Sürekli yüksek sesle
bağırıp çağırın. Hemen
ayrılır. Çünkü nezaket,
barış, uzlaşma, problem-
leri konuşarak en makul

ve empatik şekilde çözme yeteneği
ileri düzeydedir. O aşkta da böyle

biridir. Flörtöz bir yapı-
da olması demek, bir
ilişkiden ötekine koşu-
yor demek değildir.
Sadece narindir.
Alınganlık ve kırgınlık
yüzünden çabuk ayrılır.

AKREP:
Akrep, ilişkisinde

sevgilisinin ondan gizli,
üstü
kapalı
işler çevirdiğini sezerse
ayrılmayı aklına koyar.
Sessizce takip eder ve
aldatıldığını fark eder-

se takıntı derecesinde ilişkiyi hem
size hem de kendisine zehir eder.
Sanmayın kolayca çekip gider.
İntikam almadan asla peşinizi bırak-
maz. Ona yaşattığınız acının daha da
beterini size yaşatmadan içi rahat
etmez. İntikamını alır. Sizi dinlemez
ve planlar kurar.

YAY:
Yay burcu insanı en çok da

özgürlüğünün kısıtlandığını hissetti-
ğinde kapıyı açar ve
gider. Ardından hiçbir
kapıyı kapatmamıştır.
O özgürlük ve bağım-
sızlığına çok düşkün-
dür. Mutlaka bağımlı
aşk ilişkisi yerine herkesin kendi öze-
lini yaşama hakkı olduğuna inanan
bir yapıdadır. Sevgilisinin her dakika
nerede, ne yaptığı, kimlerle ne yaptı-
ğı ile ilgili soruları bir süre sonra onu
yorar ve o da ilişkiyi sevgilisine iade
edip kaçar.

OĞLAK:
Oğlak burcu insanı ilişkisinde

kendisini maddi kazanımlar için
motive etmeyen bir şey
gördüğünde o ilişkiden
soğur. Hayalet gibi
çekilir o ilişkiden. Ona
ait olan her şey çok kıy-
metlidir. Ola ki sevgilisi

bu kıymetli şeyleri acımasızca eleşti-

rirse, saldı-
rırsa Oğlak
insanı sanı-
landan
daha agre-
sifleşerek o
ilişkiye son
noktayı
koyar.
Kendisini
maddi konularda
ilerletmeyen bir ilişki
ona cazip gelmez.

KOVA:
Kova insanı ilişkisinde kendi-

sine yapılan saygısızlığı kolay
affetmez. Bunu kesinlikle bir
ayrılık sebebi olarak görür.

Sevgilisine
bağlan-
mak ile
bağlan-
mamak
arasında
kararsız

kalan Kova
insanı zaten

ilişkiye alışma
sürecinde zorluk

yaşar. Alıştıktan
sonra saygısızlara

tahammülü o kadar zordur
ki geri dönüşü olmayan yollara
onu siz gönderirsiniz. Geri
döndürmeniz çok uzun zama-
nınızı alır ve büyük uğraş

gerektirir.
BALIK:
Balık burcu insanı ilişkisinde iki

sebepten dolayı ayrılır. İlki ona
sevilmediğini hissetti-
rirseniz. İkincisi ise
onu yalancılık ile suç-
lamak gafletinde
bulunursanız. Oysa o
asla yalancı değildir.

düş gücü fazladır ve bu yüzden çok
romantik ve abartılı bir konuşma
becerisi vardır. Bu dili çözemeden
mümkünse bir Balığa aşk teklif
etmeyiniz. Varlığı çok büyük sevgi
ve keyif kaynağı olan Balık hayatı-
nızdan çıkıp gittiğinde acısını bolca
çekersiniz.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

HANGİ BURÇ
NİÇİN AYRILIR?
HANGİ BURÇ
NİÇİN AYRILIR?
HANGİ BURÇ
NİÇİN AYRILIR?
HANGİ BURÇ
NİÇİN AYRILIR?
HANGİ BURÇ
NİÇİN AYRILIR?
Ayrılıklar kişiye göre duygusal anlamda farklılık gösterir. Ki-
mileri yeniden doğmuş gibi olur, kimileriyse kendini buhra-
nın içinde bulur. İşte burçlarına göre kişilerin ayrılık halleri...

HANGİ BURÇ
NİÇİN AYRILIR?

Merhaba sevgili Ben HABER
gazetesi okuyucuları. Bu sayı-
da bana ayrılan köşemi

sevgili siyasetçilerimiz için ayırdım.
Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz

seçim yoluna girdi. Bu seçimler
demokratik bir siyasal düzenin en
önemli araçlarından birisidir.
Seçimlerin hazırlık süreci ve seçim
sürecinde halkla yapılan buluşmalar,
siyasetçilerle seçmenleri bir araya
getiren, aralarında doğru ve güzel
iletişim kurmayı sağlayan, en doğru
etkileşimle de seçmenin ilgili partiyi
ya da adayı seçmesini sağlayan son
derece önemli bir süreç.

Şimdi düşündüm de acaba
siyasetçilerimiz bu zorlu ve yorucu
ama bir o kadar ülkemizin kaderini
belirleyecek seçim hazırlık yolunda
iletişim ve hitap becerilerini geliştire-
cek, zihinsel ve bedensel perfor-
manslarını maksimuma taşıyabile-
cek, doğru ve sağlıklı bir beslenme
yolu izleyebilecekler mi?

Acaba sevgili siyasetçilerimiz bu
zorlu seçim hazırlık sürecinde
yapacakları doğru beslenme modeli-
ni seçerek ve doğru besin maddeleri-
ni tüketerek çok daha performanslı
faaliyet gösterebileceklerini, bunun
yanı sıra hastalanma olasılıklarını
azaltacaklarını, hem daha zinde hem
daha enerjik ve pozitif olabilecekleri-
ni biliyorlar mı?

Seçim maratonu sürecinde
siyasetçilerimizin beyin sağlıklarının,
sağlıklı, hızlı ve üretken çalışan bir
beyin yapısının önemini vurgulamak
ve doğru besinlerle bu konuda size
destek vermek, beslenme ve diyet
uzmanı olarak görevimiz diye
düşünüyorum.

SİYASETÇİLERİMİZE
DİYETİSYEN ÖNERİSİ

Beynimiz yiyeceklerle gelen ener-
jinin yüzde 20’sini kullanır… Doğru
besin seçimleri, beyin fonksiyon-
larımızın hızlanması ve güçlenme-
sine destek olacaktır. Beynin daha
iyi beslenmesi, kanlanması ve oraya
taşınan oksijenin artması, besin
maddeleri ile doğru orantılıdır. İşte
size öneriler.

BEYİN
FONKSİYONLARINI
DESTEKLEYEN-STRESİ
AZALTAN-DİKKAT VE
ALGIYI ARTTIRAN
BESİNLER:

� Ceviz
� Fındık
� Avokado
� Limon
� Lahana
� Karides
� Somon
� Zencefil
� Kimyon
� Yeşil çay
� Ginseng çayı
� Propolis

� Acı biber
� Muz
Hafızamızın gücü hitap

yeteneğimizi arttırır, pratik
zekamızı destekler, duygusal
zekamızı efektif kullanmamızı
sağlar. Çözüm ve cevap yetenek-
lerimizi geliştirir. Bu da siyasetçileri-
mizin uzun soluklu seçim yollarında
mücadele verecekleri arenada
başarılarını arttıracaktır. İşte size
öneriler.

ENERJİ VEREN,
HAFIZAYI
GÜÇLENDİREN,
BİLİŞSEL VE
FONKSİYONEL ZEKAYI
ARTTIRAN BESİNLER:

� Ceviz
� Havuç
� Yulaf
� Mercimek
� Yumurta
� Balık
� Somon
� Muz
� Diğer Meyveler (yeşil elma,

ananas, portakal, kivi, mevsiminde

çilek)
� Kahve
� Yeşil çay
� Kuşburnu
� Mineral su

KAN ŞEKERİNİ DENGE
VE DÜZENDE TUTAN
PRATİK ARA ÖĞÜN
ALTERNATİFLERİ:

� Kuru meyveler
� Taze sıkılmış meyve suyu
� Havuç
� Fındık, badem, ceviz, kavrul-

mamış kaju, antepfıstığı içi
� Süt - süte kahveler
� Ayran
� Yoğurt
� Probiotik yoğurtlar
� Meyveli yoğurtlar
� Yulaf sütü

� Badem sütü
� Kefir
� Galeta grisini
� Leblebi
� Müsli, yulaf karışımları veya

tahıl barları
� Mini tost veya sandviçler
� 20-30 g bitter çikolata
� Keçiboynuzu tozu

ÖNERİLER:
Siyasetçilerimiz kendilerini

ihmal etmeyip besin
çeşitliliklerini sağla-

malıdır.
Kahvaltı mut-

laka edilmeli,
öğün atlanma-
malı, en az üç
ana öğün ve
bir ara öğün
yapılmalıdır.

Öğle veya
akşam yemek-

leri yenilmeyecek
ve atlanmak zorun-

da kalınacak ise 2
saatte bir ara öğün

yapılması doğru olacak-
tır.

Bu dönemde ideal vücut ağır-
lığı korunmalıdır. Kilo almak veya
vermek olumsuz etkiler yaratacaktır.

Şeker, tatlı kafein tüketimi azaltıl-
malıdır.

Hamur işi, yağda kızartma,
kavurmalar tüketilmemelidir.

Posa alımı artırılmalı, sebze ve
meyve yemeye özen gösterilmelidir.

Az yağlı, az kolesterollü, az tuzlu
besinler tüketilmelidir

Yüksek kalsiyumlu besinler
sıklıkla tercih edilmelidir.

Sıvı tüketimine özen göste-
rilmeli, en az 2-2,5 litre su
içilmelidir.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com SEÇİM DÖNEMİNDE

SİYASİLER İÇİN
BESLENME REÇETESİ



zorundadır, çıkartılmalıdır.
Kültürpark ise adından anla-

şıldığı biçim ve şekli ile
restore edilerek, bakımı

yapılarak, tasarımları
nitelikli hale getirile-
rek kentin içindeki
en önemli yeşil alan
işlevi ile İzmirliye
sunulmalıdır. Diğer
tartışmaların hepsi
beyhudedir, anlam-
sızdır ve yersizdir.

Bu tür yapıların
Kültürpark'a yapılabi-

lirliği de zaten söz
konusu değildir. Bizim

ülkemizdeki imar mevzuatı-
na göre Kültürpark alanında

başka işlevin gerçekleştirilmesi zaten
yasal olarak da mümkün değildir'' diye konuş-
tu.

“KENTLİYE SUNULMALI”
“Kültürpark'ın ilgili kurullardan onay-

lanmış planları vardır. Bu planlarda ve pro-
jelerde Kültürpark hem doğal sit alanı hem
tarihi sit alanıdır” diyen Topal,
“Kültürpark'taki o kurul kararlarının o
planlarda yıkılacak yapılar çıkartılacak
yapılar bellidir. Sadece gerçekten
Kültürpark niteliklerine uyumlu olduğunu
bildiğimiz göl gazinosu, ada gazinosu,
sanat merkezi, açık hava tiyatrosu ve
arkeoloji müzesinin bulunduğu alan gibi
bir kaç yapının dışında tamamen bulu-
nan yapıların Kültürpark'tan atılması ve
yıkılması gerekiyor.

Yerlerinin yeşillendirilip, bitkilendi-
rilip Kültürpark yaşamına katılması
gerekiyor. İkincisi Kültürpark'taki
beton yüzeylerin azaltılması gerekiyor.
Artık o fuarcılık anlayışının talebi ve
gereksinimi olan platformlar o büyük
yapılar filan bunların hepsinin kazı-
nıp tamamen su tutmayan çamur
yapmayan doğal yürüyüş yaya yolları
haline getirilip peyzaj düzenlemele-

rinin yapılıp
Kültürpark'ın
Kültüpark olarak
kentliye sunulması
gerekir.

Arka planda bir
takım aktörler
İzmir'e bir şeyler
kazandırma söz
konusu olduğu
zaman akıllarında
hep Kültürpark var.
Bu anlayışın terk
edilmesi gerekiyor''
dedi.

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Topal,
İzmir'deki stat sorunu ile ilgili Ben HABER gazetesine
değerlendirmelerde bulundu. Topal, “Kültürpark'a stat

yapılması mümkün değil. Böyle bir düşünce imkansız. Orası
şehir planlarında yeşil alan, halkın yaşam ve nefes alanı olarak
görünüyor'' diye konuştu.

Kültürpark'a stat yapılması gibi düşüncelerin çıkar ve rant
uğruna çıktığını belirten Topal, ''Yeni fuar alanının hizmete gir-
mesi ile Kültürpark'taki beton yapılaşma tamamen ortadan kal-
dırılarak şehir merkezinde bir yaşam alanı oluşturulmalı'' dedi.

“KÜLTÜRPARK AKLAGETİRİLMEMELİ”
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Topal, ''Bütün İzmirlileri

tüm İzmir kentlilerini bazı konularda artık tek sesli olmaya davet
ediyorum. İzmirlilerin artık aynı anlayışı benimsemesi gerekiyor.
Burası adından da belli olduğu gibi Kültürpark. Ve bu İzmir kenti-
nin kentleşme tarihinde, planlama tarihinde, özellikle Cumhuriyet
sonrası kentsel gelişme içerisinde çok önemli bir alan Kültürpark.
Dolayısı ile bu alanda adının da tarif ettiği biçimde Kültürpark işlev-
lerinin dışında bir başka işlev için yer seçilmesi düşünülmesi ve
İzmir'in gereksinim duyduğu stat, konferans salonu, kongre merkezi,
cami gibi yapıların kesinlikle ve kesinlikle Kültürpark akla getirilme-
den çarelerinin aranması gerekiyor'' dedi.

“YASALARA AYKIRI”
Hasan Topal, ''Kültürpark'ta yapılması gereken şudur. Büyükşehir

Belediyesi çok doğru ve çok yerinde bir karar ile İzmir'in fuarcılık fonk-
siyonunu ve vizyonunu desteklemek adına yeni başarılı bir fuar yapısı
yapmıştır. Fuar fonksiyonları Kültürpark'tan tamamen çıkartılmak

Bütün örgütlenmeyi nefret üzerine kurguladığı-
mız dünyamız, günlük yaşamın her saniyesinde
yeni bir gerilim, yeni kin kaynakları ve yepyeni

düşmanlıklar pompalıyor.
Spor alemi de nasibini

alıyor bundan tabii ki.
Mesela geçtiğimiz

haftalarda iki derbiyi
geride bıraktık.

Bizim için
derbi sevgisizliğin
kaynağı olmaktan
başka bir şey değil-
dir, çünkü rakibi-
miz düşmanımızdır
algısı pompalanmıştır
tribün ahalisine.

Martin Luther King..
Bir bilge ve inandığı

şeyin peşinden sonuna kadar gide-
bilmiş bir önder.

İntikamcı duygular beslemenin, kin tutmanın ne kadar
yanlış olduğunu bir gün kürsüdeki bir konuşmasının arasına
sıkıştırdığı bir cümle ile pek güzel anlatır bu düşünce ve
inanç abidesi.

“Göze göz, dişe diş hiçbir zaman geçerli bir yol olamaz.
Çünkü sonuçta herkesin kör kalması ihtimali vardır.”
Şu son Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin sonrasında da

ne diş kaldı ne de göz.
Kara değil kör sevda oldu takım sevgimiz ve bir halt

olduğuna inandırıldığımız derbi maçımız.
Oysa biz derbi diye diye iki hafta öncesinden

başlarız hikayeler düzmeye, oynandıktan sonra da
uzun bir müddet üzerinde yoğunlaşıp dedikodusu-
nu yapmaya teşne oluruz. Oysa öyle derbiler vardır
ki; puan cetvelindeki konumlar hatta aynı ligde
olmaları bile önemli değildir. Küme düşmeye razı
olan ama rakibine yenilmeyi asla kabullenemeyen
derbilerdir bunlar veya sosyolojik, ya etnik, ya da ekono-
mik farklılıklardan beslenmektedir.

River Plate-Boca
Juniors mesela.

Aristokratlarla proleterlerin
hikayesini barındırır içinde.

River Plate stadını Boca’ya
vermediği için başlayan didişme
asra yakın bir boyutta sürmektedir.
Takım kurulduğunda başkan renk
kararı vermek üzereyken limana
girecek ilk geminin bayrak ren-
gini almaya karar verir ve bir
İsveç gemisi belirir uzaktan. O
nedenle Boca Juniors’un renkle-
ri İsveç bayrağındaki “mavi-
sarı”dır.

Glasgow Rangers-
Celtic mesela.

Tim ve Prod’ların maçıdır.
Katolik ve Protestanlar karşı karşıya gelir

orada ve Protestan olan tarihinde ilk defa bir

Katolik oyuncu trans-
fer ettiğinde her maç
kadrolar statta 10 kişi
olarak anons edilmiş-
tir.

Liverpool-Everton
Aryanlarla İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı asker gönderen

Liverpool’un maçıdır. Heysel sonrası içine kapanan İngiltere 5 yıllık
tedavi sonrasında Everton’u da sistemin içine çekerek asırlık yanlıştan
döndürmüş ve ilk Musevi ve ilk siyahi oyuncu transferi gerçekleşmiştir.

Roma-Lazio mesela.
Sosyalistlerle neo-nazilerin maçıdır.

Roma kenti ortadan ikiye yarılır o derbide. Gol selamı
bile olaydır. İki maçtan birinde ortalama 2 ölü çıkar stat-
lardan veya stat çevresinden.

Barcelona-Real Madrid.
Anlatmama bile gerek yok. 2,5 milyar insana ulaşabi-

len bir ticaretin körüklediği bir maçtır ama oradaki esas
derbi, yani yukarıda anlattıklarıma benzeyen derbi, Real
Madrid-Atletico Madrid arasında oynanandır.

Sermaye ile halkın parası karşı karşıyadır orada.

Ya da Karşıyaka-Göztepe mesela.
Bir dünya rekoru çıkaracak kadar seyirci top-

layabilen, her fırsatta birbirinin kafasını kırıp
gözünü çıkarmaya kalkışan iki kocaman camia.

Adana Demirspor-Adanaspor itişmesi cabası-
dır. Sosyal durum farkı ve cepteki para oranı
belirler kavganın şiddetini.

Bizim meşhur derbiye gelince.
Tamamen tıraştan ibaret bir gerilimdir ve en

az 15 yıldır futbol kalitesiyle değil saha içi ve saha
dışı kavgalarıyla, tribün taşkınlıklarıyla anılır.

Bize kendimizi kandırtan maçlardır.
Rakibini yenmenin bir sezonu bile tamamen

affettirebildiği bir sonuca dönüktür, sahadakiler
de bunu bilir ve ona göre davranır. Bazı oyuncu-
lar kendilerine dayatılan ya da öğretilen biçimde
konuşmak zorundadır ve bu da zevahiri kurtar-
maktan öteye geçmez. Aslında kavga ceket cebi
mendilli, kravatlı ve mokasen ayakkabılıların kav-
gasıdır, kramponluların asla değil.

Bizim son oynanan derbimizin diğer saydığım
derbilerle bir tek ortak yanı vardır; o da kazana-
nın mutlak bağışlanabilir olmasıdır. Bakalım daha
ne kadar kandırabileceğiz kendimizi? Kazananın
önde olmamasını bile görmezden gelme nedeni-
dir tabela. Tabela 1-0 yazdıktan sonra ülkenin
büyük bir kısmı mutludur ve takım elbiseli adam-
lar istedikleri gibi zam da yapabilirler, istedikleri
gibi gündem de değiştirebilirler.

Hele bir de maç bitiminde organize küfüre
katılan bir oyuncunuz varsa, hemen ‘kahraman’
statüsüne kavuşur ve yaptığı tüm hatalar hatta
verdiği yanlış paslar silinir ‘short time memory’
dediğimiz bölgeden. Bir bağışlanma nedenidir
bizim bu garip derbiden çıkacak bir sonuç.

Ve ne yazık ki, bizim dışımızda kimsenin de
umurunda değildir.
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“SEVGİ”

KUSURLARI

YOK ETMEZ

KABUL EDER

Mimarlar
Odası İzmir

Şube Başkanı
Hasan Topal,

Altınordu
Kulübü

Başkanı Seyit
Mehmet
Özkan'ın

Kültürpark'a
stat yapılsın
açıklamasını
''İzmir'e bir

yapı kazandırı-
lacağı zaman

ilk akla Kültür-
park geliyor.

Bu anlayıştan
bir an önce

vazgeçilmeli''
dedi.

“KÜLTÜRPARK'A
STAT YAPMAK
KANUNLARA AYKIRI”

“KÜLTÜRPARK'A
STAT YAPMAK
KANUNLARA AYKIRI”

“KÜLTÜRPARK'A
STAT YAPMAK
KANUNLARA AYKIRI”

“KÜLTÜRPARK'A
STAT YAPMAK
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“KÜLTÜRPARK'A
STAT YAPMAK
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“KÜLTÜRPARK'A
STAT YAPMAK
KANUNLARA AYKIRI”

“Göztepe ve Karşıyaka’ya
stat yapılamaz”

Karşıyaka ve Göztepe'ye yapılması
planlanan statlar ile ilgili de konuşan
Topal, ''İzmir imar planlarında
Karşıyaka'nın Yalı'da kullandığı alan
Göztepe'nin kullandığı alanlar semt spor
alanı niteliği taşımaktadır. Daha çok
antrenman yapılabilecek yerler. Bugünkü
kullanım biçimi yine restore edilerek,
düzenlenerek niteliği arttırılarak kentliye
sunulması gereken alanlardır. Sadece
stadyum işlevi değil o yörede yaşayan
insanların gelip sporlarını yapabilecekleri
koşu, yürüyüş ve çeşitli küçük aktiviteleri
yapabilecekleri alanlardır. Bu nedenle
İzmir'de bize göre İzmir spor kamuoyu-
nun şunu bilmesinde yarar var. Ne
Göztepe'nin şu anda kullandığı alana ne
de Karşıyaka'nın şu an kullandığı alana
stat yapılamaz, o işleve uygun yerler
değildir. Apartmanların arasında apart-
manlara 5 metre 10 metre sokakla ayrı-
lan yerlerde stadyum olmaz. Örnekleri

olabilir ama yanlış örnekler bizleri doğru-
lara götüremez. Oysa şehir imar planla-
rında tanımlanan Karşıyaka Örnekköy'de
örneğin Uzundere'de tanımlanmış spor
alanlarına UEFA standartlarında çeşitli
kapasitelerde 15 binden başlayıp 35-40
bine çıkabilecek kapasitelerde statlar
yapılabilir'' diye konuştu.

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.comHasan
Topal

Seyit
Mehmet
Özkan
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