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SİYASETİMİZ, koalisyonla
1961 yılında tanıştı.
Koalisyonun en kısası 2 ay, en
uzunu 3,5 yıl sürdü. Şimdi ise
sırada Türkiye’nin 63.

Hükümeti var. Koalisyon mu
olacak? Yoksa yeni bir
seçime mi gidilecek?
Bekleyip göreceğiz…
ERDAL İZGİ 5’TE

Bu yaz Çeşme’de sezon geç açıldı ama gümbür gümbür açıldı. Teşbih değil, gerçek
anlamda Çeşme’de bir gümbürtü kopuyor. Herkesin derdi farklı... Çeşme sancılı...

CESME SANCILI
Haziran ve Temmuz ayları boş geçti. Toplam 90 günlük sezonun 45 günü, herkese zarar yazdı

VEYSİ ÖNCEL

Eğlenceyi engellemek
Çeşme’ye ihanettir

YAKUP DEMİR

MESUT SANCAK

Gelin ve damadı
sahneden indiriyoruz

Eğer müzik
olmazsa
Çeşme’de
hayat biter

OLCAY TURAN

Müziği
açıyorlar
evimizde
konuşamıyoruz

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Hem huzurevi
hem disko olmalı
YARAŞ, Dalgıç’ın hala
Alaçatı Belediye
Başkanı gibi davrandığı-
nı söyledi ve ekledi:
“Birini yok edelim man-
tığı, Çeşme’ye zarar
verir.” EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

Becerdik koalisyon
beceremedik seçim
Türkiye, cumhuriyet tarihinde 63. hükümeti kurma peşinde. Aranan; zoraki de olsa koalisyon

TÜM PARTİLERİN ARAYIŞI FARKLI
Koalisyon görüşmeleri sürerken Prof.
Dr. Tanju Tosun’a göre, siyasilerin arka
plandaki düşünceleri şu şekilde; AKP’de
restorasyon isteği, CHP’de iktidar özle-
mi, MHP’de Don Kişot’luk, HDP’de de
yel değirmenliği… 6’DA

Bayraklı’da
12. kütüphane
hizmete girdi

11’DE

Altındağ
Spor Salonu

yılsonuna hazır
12’DE

Ruhunuza
göre gelinlik

Burçların en
kötü huyları

Korku sizi
çağırıyor

Selçuk’u
araçla gezmeyi
bir daha düşünün

Selçuk’u
araçla gezmeyi
bir daha düşünün

Selçuk’u
araçla gezmeyi
bir daha düşünün

Selçuk’u
araçla gezmeyi
bir daha düşünün

Selçuk’u
araçla gezmeyi
bir daha düşünün

TARİH ve din turizmiyle özdeşleşen
Selçuk’ta otopark ücretlerine gelen
zam, vatandaşı bezdirdi. Selçuk Esnaf
Odası Başkanı Hayri Güller de uygula-
manın turizme zarar vereceğini savun-
du. BURAK CİLASUN’UN HABERİ 5’TE

Yaza özel beslenme
BÜNYENİZDEKİ değişimlere ha-
zırlıklı olun. İşte size yaza özel bes-
lenme. BURÇİN ÇELİKEZER 13’TE

Kütüphane notları
SİYASET mümkün olanı uygulama
sanatıdır. Bakalım ortaklık oluşabi-
lecek mi? ÜNAL ERSÖZLÜ 7’DE

Para, kötü efendi
BÜTÜN mesele ‘benim havaalanı
karşılamam seninkine fark atar’
yarışı. ÜMİT AKTAN 14’TE

Geçmişe özlem...
ŞİMDİ bana sorarsanız o günleri
arıyor musun diye... Cevabım kesin-
likle evet. ZUHAL KOÇKAR 13’TE

Selçuk’u
araçla gezmeyi
bir daha düşünün

Şeker tadında
bir bayram
dileriz

Şeker tadında
bir bayram
dileriz

Şeker tadında
bir bayram
dileriz

Şeker tadında
bir bayram
dileriz

Şeker tadında
bir bayram
dileriz

Şeker tadında
bir bayram
dileriz

HERKES ŞİKAYETÇİ
ÇEŞME’DE herkes şikayetçi,
tam bir dert küpü. Tatile
gelenler, gürültüden, fahiş
fiyattan, sivrisinekten, çöplerin
düzenli toplanmamasından,
yollardan ve kokudan şikayetçi.

BAYRAMDA İLK KEZ DOLACAK
TURİZMCİLERİN şikayeti ise,
sezonun çok kısa olması.
Haziran ve Temmuz’da her yer
boş kaldı. Çeşme’de sezonun
ateşi 30 Ağustos’ta söner. Yani
yatırımcıların sadece 45 günü
var. Allah yardımcıları olsun.
GAMZE KURT’UN HABERİ 8-9’DA

2’DE

13’DE

12’DE



cesaret isteyen gelinlikleri tercih ederler. En çok
kullanılan geleneksel modeller yerine daha az ter-
cih edilen, farklılığından dolayı cesaret isteyen
gelinlik modellerine yönelirler.

Minimalist Gelinler
Düz hatlı, net çizgilerle tasarlanan gelinlikler

tam bana göre diyorsanız siz de minimalist gelin-
ler arasında yerinizi almış bulunuyorsunuz. Az
olanın iyi olduğunu düşünen, abartıdan hoşlanma-
yan, sade güzelliğe inanan minimalist gelin adayla-
rının tarzıdır. Kabarık etekler, ekstra aksesuarlar,
işlemeler yerine daha basit fakat vücudu kusursuz
bir şekilde öne çıkaran yalın model-

leri tercih ederler.

Minimalist gelinler zarif bir elbiseye bir demet gül
ya da şık bir gerdanlık ile tamamlayarak sadeliğin
gücünü ortaya çıkarırlar. Sade gelinlikler daha çok
lüks kumaş seçimleriyle farkını ortaya koyar. A
tipi silüete sahip kesimler, ipek, tafta gibi kumaş-
larla tasarlanmış net çizgilere sahip gelinlikler
minimalist gelinler için en ideal tercihler arasında-
dır.

Klasik Gelinler
Klasik tarzda bir yaşamı benimsemiş olan gelin

adayları daha çok düz gelinlik modellerini tercih
ederler. Sadelik ve şıklığı birleştiren bu gelinlik
modelleri klasik tarzı benimseyen gelin adayları-

nın ilk tercihi arasındadır. Çok uzun olma-
yan kuyruğu, Fransız dantel işlemeli

detaylarından dolayı klasik gelinle-
rin vazgeçilmezlerindendir.

Her sezon tüm kıyafet trendlerinde oldu-
ğu gibi gelinliklerde de yeni tasarımlara
imza atılıyor. Farklı kesim ve kumaş

özellikleri, aksesuarlar, işlemelerle modernize
edilmiş gelinlik tasarımları, her yıl trendlere
göre karşımıza çıkıyor. Günlük elbiseleri andı-
ran kesimler, kısa etek versiyonlar, hatta renk-
li gelinliklerle, gelenekselin çok daha ötesine
taşınmış tarzlarla karşılaşmamız mümkün.
Tüm bunlara rağmen gerçek olan, gelinlik
seçiminde en önemli rolü duygular oynuyor.
Günlük hayatınızda kullandığınız kıyafetler
nasıl karakterlerinizi ve ruh halinizi yansıtıyor
ise gelinliğiniz de aynı şekilde sizi yansıtmalı.
Eğer sizler de “gelinliğim karakterimi yansıt-
malı” diyorsanız sizler için derlediklerimize
göz atabilirsiniz.

Romantik Gelin
Hayatı romantik macera gibi yaşamayı

seven, feminen görüntüsünü günlük haya-
tındaki kıyafetlerine de yansıtan gelin aday-
larıdır. Danteller, çiçeklerle süslenmiş
detaylar, ince işlenmiş desenler ve tül,
romantik gelinlerin vazgeçilmezleri arasında-
dır. Şifon, ipek, tül, dantel, sırtta dekolte,
eteklerde yumuşak kabarıklıklar, fırfırlı katlar
ve dalgalar romantik gelinlerin gözdesidir.

Sıra dışı Gelinler
Geleneksel normları bir kenara atıp açık

sarıların, pudra ve mavilerin, pembe kuyrukla-
rın, kısa gelinliklerin farklılığından dolayı
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Gelinliğiniz
ruhunuzu
yansıtsın...
Farklı kesim ve kumaş özellikleri, aksesuarlar,
işlemelerle modernize edilmiş gelinlik tasa-
rımları, her yıl trendlere göre karşımıza çıkı-
yor. İşte ruhunuza göre gelinlik modelleri...
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316.07.2015 gündem HABER

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.

� KKııssaa  ddaa  oollssaa  bbiirraazz
ssiiyyaasseett  ddiiyyeelliimm..
MMHHPP’’nniinn  mmeecclliiss
bbaaşşkkaannllıığğıı  sseeççiimmiinnddeekkii
ttuuttuummuunnuu  nnaassııll  yyoorruumm--
lluuyyoorrssuunnuuzz??

Birçok MHP’li dos-
tum, “bir dahaki seçimde
Bahçeli olduğu müddetçe
biz bu partiye oy vermeyeceğiz”
diyor. 7 Haziran seçimlerinin en
büyük hayal kırıklığı MHP’nin
tavrıdır. İnsanların aklında çok soru
işareti vardı. AK Parti’nin her başı
sıkıştığında ona destek olmasıyla
ilgili. Ama seçim meydanlarında
Bahçeli öyle ağır sözler sarf etti ki
aklında soru işareti olanlar
Bahçeli’nin değiştiğine inandı.

Ama 9-10 Haziran
geldiğinde insanlar
gördüler ki, Bahçeli
aynı Bahçeli. MHP
aynı MHP. Eğer bir
tekrar seçim olursa da,
herkesle iddiaya gir-

meye hazırım, MHP bu
oyu alamaz.  

� PPeekkii  bbuunnddaann  ssoonnrraakkii
ssüürreeççttee  nneelleerr  yyaaşşaannıırr??  

Herkesin ortak kanısı; Türkiye
bir tekrar seçime doğru gidiyor.
Çünkü Erdoğan’da oluşan fikir,
bugün sokaktaki vatandaşın da
kafasında oluştu. Çok net söylüyo-
rum MHP ve HDP bu oyu alama-
yacak, AK Parti’nin tek başına ikti-
dara gelme şansı var. 

DALGIÇ KENDİNİ HALA
ALAÇATI BELEDİYE BAŞKANI

SANIYOR
Baaşşkkaann  DDaallggııçç’’ıınn  yyaappttıığğıı  bbiirr

aaççııkkllaammaa  vvaarr;;  ““BBeennii
eelleeşşttiirreebbiilliirrssiinniizz  aammaa

ÇÇeeşşmmee’’yyii  eelleeşşttiirreemmeezzssiinniizz””  ddiiyyoorr..
SSiizziinn  yyoorruummuunnuuzz  nnee  oolluurr??

Benim de en çok güldüğüm,
Muhittin Dalgıç’ın bu açıklaması
oldu. Bu sözleri Çeşme Kent
Konseyi’nde söylemiş. Hakikaten
Dalgıç’a güldüm. Diyor ki;
“Belediye başkanını herkes
eleştirebilir. Buna saygı duyarım.
Sinek vardır, yol bozuktur, park-
lara bakılmıyordur gibi eleştiriler
yapılabilir. Bunu da saygı ile
karşılarım. Ama cümlelerin
önüne ‘Çeşme’yi koyunca bunu
yapamazsınız.” Peki biz
Çeşme’nin sineğinden çöpünden
bahsederken ne diyeceğiz?
Bayraklı’da mı toplanmıyor diye-
ceğiz? Yollar Seferihisar’da
bozuk mu diyeceğiz? Elbette
Çeşme’de diyeceğiz ki insanlar
anlasın nerede neyin yanlış
olduğunu. Burada Dalgıç kendi
kendini komik duruma düşür-
müş. O zaman bir tabir bulsun
biz onu söyleyelim. Artı başka bir
söylemi daha var başkanın;
“Belediye yol yapmıyor’ diye-
bilirsiniz. Ama ‘Çeşme’de yollar
bozuk’ diyemezsiniz. ‘Sokaklarda
çöp var. Belediye iş yapmıyor’
diyebilirsiniz. Ama ‘Çeşme’yi çöp
götürüyor’ dediğinizde haksızlık
etmiş olursunuz.” E peki nereyi
çöp götürüyor diyeceğiz? Dalgıç
belediye başkanı olmasa ve ken-
disinin evini eleştirsek, “senin
bahçen bozuk, evinin önü pis”
desek o zaman isyan
edebilir.”Size ne benim evim-

den” diyebilir. Ama biz Çeşme’yi
eleştiriyoruz. Muhittin Dalgıç’ın
özel yaşamını eleştirmiyoruz.
Eğer Çeşme’de bir takım çarpık-
lıklar varsa ve bunun sorumlusu
da belediye başkanıysa, elbette
hem Muhittin Dalgıç eleştirilecek
hem de Çeşme eleştirilecek.
Başkan eleştirilere açık olmak
zorunda. Belli koltuklara talip
olan insanlar doğru yaptıklarında
alkışlanmalı, yanlış yaptıklarında
da eleştirilmeli. Muhittin Dalgıç
bu eleştirileri kabul edecek. Hatta
ben daha da öteye gideyim,
Sayın Dalgıç’a buradan bir mesaj
da vermiş olayım. En büyük
eleştirilerden bir tanesi ki bunu
Çeşmeliler söylüyor, “Dalgıç,
hala kendini Alaçatı Belediye
Başkanı zannediyor.” Onun için
Sayın Başkan’ın bir an evvel
nerede yanlış yaptığını görüp,
Çeşme’yi eski Çeşme konumuna
getirmesi lazım. Hiçbir dönem
Çeşme bu kadar eleştirilmemişti.
Ben yaklaşık 45 yıldır Çeşme’de
tatil yaparım, hiçbir yıl bu kadar
ağır eleştirildiğine tanık olmadım. 

� GGeeççeenn  yyııll  BBaaşşkkaann  DDaallggııçç,,
ggaazzeetteemmiizzee  bbiirr  rrööppoorrttaajj  vveerrmmiişşttii..
RRööppoorrttaajjddaa  ““GGöörreecceekkssiinniizz
ÇÇeeşşmmee’’nniinn  ççööppüü  bbiillee  ffaarrkkllıı  oollaa--
ccaakk””  ddeemmiişşttii..

Doğru. Çeşme’nin çöpü de
farklı, sineği de farklı, yolları da
farklı, suyu da farklı… Doğru
bakın gerçekten bu farkı yarattı
Başkan. Kendisini kutluyorum.
Geçen sene verdiği sözü bu sene
tuttu. Çeşme sinekten geçilmiyor,
sular zaman zaman kesiliyor, yol-
lar berbat, çöplerde de sıkıntı var.

EĞLENCE BİTERSE HERKES KEPENK KAPATIR
��  Çeşme dinlence yeri

mi olmalı, yoksa eğlence
yeri mi? Siz bu konu
hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

Çeşme bir yol ayrımı-
na bu şekilde getiril-
memeli. Çeşme huzurevi
mi olsun, yoksa disko
mu? Bana göre her ikisini
de buluşturacak bir for-
mül yaratılmalı. Çünkü
içlerinden birini çekerse-
niz Çeşme, Çeşme olmaz.
Ama hangisi ağırlıklı
olmalı derseniz, o zaman
derim ki Çeşme eğlence
ağırlıklı olmalı. Tamam
Çeşme’nin denizi inanıl-
maz güzel. Plajları var,
kumsalı var ama
Çeşme’nin kuzey sahilleri-
ni düşünürsek tam
anlamıyla deniz keyfinin
alınabileceği bir bölge
değil ne yazık ki.
Çeşme’ye deniz için
gelenler, eğer o tipik
sersemletici rüzgara

yakalanırlarsa, geldik-
lerinin üçüncü gününde
pişman oluyorlar. O yüz-
den Çeşme tam anlamıyla
bir deniz ilçesi değildir.
Bunu arıyorsanız güneye
gideceksiniz. Çeşme’yi
hareketlendiren şey
eğlencedir. Herkesi rahat-
sız eden şey ise
eğlencedeki ses. Burada
işletmelere düşen görev,
gerekli teknolojik tedbir-
leri almaktır. Çeşme’deki
tartışma “ya eğlence ya
dinlence olsun” tartış-
ması. Birini yok edelim
mantığı üzerinden gidi-
yor. Bu iki olgunun bir
araya gelerek harmanlan-
ması lazım. Çünkü orada
binlerce insan, bir sezon-
da, bir yıllık yaşamlarını
idame ettirecek işlerde
çalışıyorlar. Kışın 30 bin
olan nüfus, yazın 500 bine
çıkıyor. Bayramlarda 1
milyon rakamı telaffuz
ediliyor. Bir beldeye eğer

1 milyon insan geliyorsa,
bu insanlar sırf orada
uyuyalım diye gelmiyor-
lar. Bazı şeyleri merak
ettikleri ve yaşamak iste-
dikleri için geliyorlar. O
yüzden her iki taraf da
kendilerini bir kazanda
birleştirecek, yoğuracak
bir formül yaratmak
zorundalar. 

��  Çeşme’nin eğlencesi
biterse, ilçenin ekonomisi
bundan nasıl etkilenir?

Bu, Çeşme’ye çok
büyük darbe vurur. Şu an
orada bulunan restoran-
lar, beach clublar kepenk
kapatır. Bu da orada bulu-
nan taksicisinden kumru-
cusuna kadar herkesi etki-
ler. Çünkü orada müthiş
bir tüketim ekonomisi de
var. Bu ekonomiye darbe
vuracak bir yol açılmış
olur. O yüzden ben hiç
tavsiye etmem. Çeşme
eğlence merkezi olmaya
devam etmek zorunda. 

UCUZ TATİL DÜŞÜNEN ÇEŞME’YE GELMESİN
��  Çeşme ile ilgili bir diğer

sorun ise artan fiyat poli-
tikaları. Siz bunu nasıl yorum-
larsınız?

Burada başta belediye
başkanı olmak üzere bazı ke-
simler şunu söylüyor; “Serbest
piyasa ekonomisi var, herkes
istediği fiyatı uygular.” Orada
bir disiplinin getirilmesi ve
makul bir skalanın olması
lazım. Ben Muhittin Dalgıç’ın
düşüncelerini biliyorum.
Dalgıç, “ucuz tatil düşünen
Çeşme’ye gelmesin” der. Böyle
bir mantık olmaz. Çeşme tu-
rizmcisi “Müşteri yok. Neden
insanlar artık gelmiyor?” diye

sorgulamaya başlarsa, ana
sebeplerinden biri budur. Bu
kadar pahalı bir eğlence
merkezi olmaz. Çeşme bugün
Türkiye standartlarının çok
üstünde bir fiyat skalası
götürmekte. Bu fiyat skalası,
en iyi para harcayan insanları
bile rahatsız ediyor. Ya bundan
bir an önce vazgeçip, makul
seviyede, normal bir yaşamın
devam edeceği rakamlara gele-
cekler veya belli bir süre sonra,
aynı altın yumurtlayan tavuğu-
nu kesen adam gibi, tavuk
bitecek, altın yumurtlamaya-
cak, oradaki birçok insan da bu
durumdan mağdur olacak. 

HERKESLE İDDİAYA GİRERİM:
MHP BU OYU BİR DAHA ALAMAZ
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İzmir’de
“tenis
bayramı”
olacak
İzmir Cup Tenis Turnuvası, bu yıl Folkart İzmir Cup adıyla
19-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Final maçları
Kurban Bayramı’na denk gelen turnuva için İzmirlilere
çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, “İzmirli hemşehrilerimiz şimdiden ajandaları-
na bu turnuvanın tarihini eklesin” dedi.

İzmir,
bu yılki

İzmir Cup
Tenis

Turnuvası’na
iddialı hazırlanıyor.

Folkart’ın ana spon-
sorluğunda ve İzmir

Büyükşehir
Belediyesi’nin desteğiyle

19-27 Eylül tarihleri arasında
8. kez düzenlenecek turnuvada

tenis severleri büyük sürprizler bek-
liyor.

İlki 2008 yılında yapılan ve ATP
Challenger turnuvaları arasında gös-
terilen turnuva, bu yıl FOLKART İzmir
Cup adıyla organize edilecek. Toplam
64 bin Euro ödüllü turnuva öncesinde
düzenlenen basın toplantısına
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı
Cengiz Durmuş ve Folkart Yönetim
Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile bir-

likte İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da
katıldı.

Yabancı ve yerli sporcuların katı-
lacağı turnuvanın İzmir’de hem spo-
run gelişmesine hem de kentin tanı-
tılmasına katkı koyacağını belirten
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, “İzmir için çok önemli
olduğuna inandığımız ve bizim de
her sene destek olduğumuz turnuva-
nın bu yıl Folkart’ın ana sponsorlu-
ğuyla daha büyük ve kapsamlı olarak
yapılması için yola çıkıldı. Folkart’ın
sosyal sorumluluk projesi olarak
sporu ve tenisi görmesi, İzmir Cup’a
sahip çıkması bizi sevindirdi, umut-
landırdı” dedi. Nisan ayında
Altınordu Spor Kulübü ile birlikte
U12 İzmir Cup’ı gerçekleştirdiklerini
ve 20 ülkeden 48 takımı İzmir’de
ağırladıklarını hatırlatan Başkan
Kocaoğlu, “Büyükşehir Belediyesi
olarak İzmir’de bu tür etkinlikleri
artırarak, İzmir sporunu her branşta
kalkındırmaya ve dünya ölçeğinde
etkinlikler yapamaya hazırız” şeklin-
de konuştu.

Büyük, küçük her türlü turnuva-
nın ve organizasyonun lokomotifinin
seyirciler olduğunu hatırlatan Başkan
Aziz Kocaoğlu, final müsabakaları
Kurban Bayramı’na denk gelen
Folkart İzmir Cup’a İzmirlilerin büyük
ilgi göstereceğine inandığını söyledi.
Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

Festival havasında geçecek
İzmir için önemli olan bir turnuva-

ya sponsor olmaktan mutluluk duy-
duklarını ifade eden Folkart Yönetim
Kurulu Başkanı Mesut Sancak da şun-
ları söyledi:

“İzmir Cup’ın bundan sonra
Folkart İzmir Cup olarak anılması
bizim için son derece onur verici.
İzmir’de iş yapan bir firma olarak bu
kentte kazandığımız parayı İzmir’in
sosyal ve spor işlerine harcamanın
görevimiz olduğunu düşünüyorum.
Sadece federasyonun değil herkesin
destek olması lazım. Turnuvanın fes-
tival havasında geçmesi için çeşitli
sürprizler hazırladık. Dünyaca tanı-
nan tenis şovmeni Bahrami, turnuva-
da gösteri yapacak.”

Beckerspor üç isimle anlaştı
Türkiye Kadınlar Basketbol 2.Ligi takımlarından Beckerspor trans-

ferde üç isimle anlaştı. Mavi beyazlılar, Bursa Büyükşehir
Belediyespor’dan oyun kurucu Şenay Şale, Mersin Üniversitesi’nden
oyun kurucu Tuğçe Kanat ve Bakospor’dan uzun forvet Arzu Akay ile el
sıkıştı. Şampiyonluk coşkusunu yaşamak için İzmir takımını tercih ettikle-
rini belirten üç oyuncu kendilerine güvenenleri mahcup etmeyeceklerini
söyledi. Kadın basketboluna ayrı bir renk getireceklerini belirten Başkan
Volkan Kebir ise iddialı takım kuracaklarını transferlerin önümüzdeki
günlerde de devam edeceğini söyledi.

2010 yılından beri hizmet veren
“Anne Oteli” Değirmenci Kardeşler
firmasının da katkılarıyla yeniden
düzenlenerek daha konforlu bir
şekilde hizmet vermeye devam edi-
yor. Odalarda bulunan televizyon,
klima, tuvalet ve banyonun da yeni-
lenmesi ile evlerinden uzak olan
anneler, bebeklerinin tedavisi esna-
sında onlara yakın olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyor. Ayrıca ev konforunda
huzurlu bir şekilde hizmet almaların-
dan dolayı duydukları memnuniyeti

dile getiren anneler, “Anne
Oteli”nde kaldığı süre boyunca hiç
bir ücret ödemiyor. Yaklaşık 5 yıldır
İzmir’de Buca Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne
bağlı olan “Anne Oteli”, çevre il ve
ilçelerde yaşayan ve kalacak yer
sıkıntısı çeken annelere konaklama
hizmeti sunuyor. Hastanenin yan
binasında bulunan otel sayesinde
anne-bebek bağlantısı kesintiye uğra-
mazken yenidoğan bebekler anne
sütünden mahrum kalmıyor.

İzmir’de
“tenis
bayramı”
olacak

14. mezuniyet töreninde
eğitim yatırımı müjdesi

Yaşar Üniversitesi bu yıl
1040 öğrencisini mezun etti.
Selçuk Yaşar Kampüsü’nde
düzenlenen mezuniyet töre-
ninde öğrencilere seslenen
Yaşar Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Ahmet
Yiğitbaşı, “Yaşar Üniversitesi
mezunları olarak, akademik
ve mesleki bilgiyle donanımlı,
özgüvenli, sosyal sorumluluk
bilincine sahip, kendisine,
ailesine ve ülkesine yararlı,
aydın birer bireylersiniz”
dedi.

Ahmet Yiğitbaşı törende
şunları söyledi:

“Bilgiye erişimin hızlandı-
ğı, girişimciliğin desteklendiği
bir dönemdeyiz. Tüm çabamız,
sizin kendinizi daha iyi tanıya-
cağınız, toplumdaki tüm
bireylerin yararına kullanaca-
ğınız bilgileri edindiğiniz bir
üniversite ortamı yaratmaktı.
Yaşamınızın her alanında,
farklılıklarınızı ortaya koyabi-
leceğiniz bireyler olmanız için
çaba gösterdik. Bu çabaları-
mızda başarılı olduğumuzu,

siz değerli mezunlarımızı kar-
şımda görürken daha iyi anlı-
yorum. Yarın bambaşka bir
hayata adım atacaksınız. Bu
hayatta başarılı olmak için
gerekli donanımları kazandı-
nız.

Hiçbir çekinceniz olmasın.
İçgüdülerinize güvenin.
Kendinize ve yapabilecekleri-
nize inanın. Yaşar Üniversitesi
kültürünün kazandırdığı ayrı-
calıkları, bundan sonraki yaşa-
mınızda avantaja dönüştürüp,
‘farkınızı’ ortaya koyacağınız-
dan hiç şüphemiz yok.”

KAMPÜS ALANI
BÜYÜYOR

Yeni eğitim yatırımlarının
da müjdesini veren Yiğitbaşı,
“Çok yakın bir gelecekte de
yan arsamız üzerinde yapıla-
cak olan 11 bin metrekarelik
kapalı alanda, 2 bin öğrenci-
mize daha modern eğitim
imkanı tanıyacak yeni yatırı-
mımızın müjdesini şimdiden
vermek istiyorum” dedi.

Hastanede ev konforunda
“Anne Oteli”
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İzmir şehir merkezi ile Kuşadası arasında
önemli bir köprü görevi gören Selçuk’ta
turizm skandalı yaşanıyor. Tarih ve din

turizminin Türkiye’deki en önemli birkaç
durağından biri olan ilçede belediye tarafın-
dan ortaya konan otopark ücretleri, ilçeyi
gezmek isteyen tatilcileri canından bezdiri-
yor. İzmir’de kentin en merkezi noktasında
6,5 lira ödediğiniz, Kuşadası’nda ise 5 lira
verdiğiniz otopark ücreti, Selçuk’ta 10 liraya
çıkıyor.

Selçuk’u arabayla gezmenin
bedeli 50 lira

Selçuk’ta yaşanan otopark skandalını,
pek çok yerli ve yabancı turistin rotasına uya-
rak küçük bir canlandırmayla anlatmak gere-
kirse;

İzmir’den otomobilinizle yola çıktıktan
sonra Selçuk’a girince ilk olarak tarihi kaleyi
ve önündeki St. Jean Kilisesi’ni görmek iste-
diğinizde Selçuk Belediyesi’ne otopark için
10 TL vermeniz gerekecek. Haç şeklinde inşa
edilen ve Papa 2. Jean Paul tarafından da
ziyaret edilen noktayı mutlaka görmek için
bu parayı gözünüz kapalı vereceksiniz.

Ziyaret sonrasında 2. adres ise Efes
Antik Kenti… Binlerce yıllık kültür hazinesi-
ni görmek için aracınızı belediye otoparkına
park ettiğinizde bir 10 lira daha harcamanız

gerekecek. Ne de olsa koca bir şehir gezece-
ğinizi düşünerek orada da bu harcamayı
yapacaksınız.

Bitti mi? Elbette hayır. Efes sonrasında
bir sonraki adresse, Hıristiyanların hacı
oldukları Meryem Ana Kilisesi olacak. Hz.
Meryem’in Kudüs’ten kaçıp sığındığına ina-
nılan bu kutsal noktayı gezmek istediğinizde
de pek tabii bir otopark ücretiniz olacak ve
10 lira da burada vereceksiniz.

Hiç şüphesiz ki Efes’ten çıkan muhteşem
eserleri görmek adına ilçede
bulunan müzeye gittiğinizde
de tablo değişmiyor. Burada
da mutlaka bir 10 lira verme-
niz gerekecek.

İlçenin dini ve tarihi
önem taşıyan noktalarına
yaptığınız ziyaretin sonunda
mutlaka evleri, şarapları,
Arnavut kaldırımları ve ot
kültürüyle meşhur Şirince’ye
de uğramamak olmaz.
Türkiye’nin en çok tanınan
birkaç köyünden biri olan
Şirince’ye girdiğinizde de
tablo değişmiyor. Köye gir-
dikten sonra boş bir noktaya
aracınızı bırakmak istediği-
nizde Selçuk Belediyesi bünyesinde görev
yapan otopark görevlisi hemen yanınızda

bitiyor ve sizden bir 10 lira daha alıyor.
Gezimizin sonuna geldik. Tur boyunca

müze giriş ücretlerinizin haricinde yalnızca
otopark için toplamda 50 lira ödediniz.
Mutlu musunuz? Bizce değilsiniz…

Esnaf Odası da tepkili
Konuya ilişkin olarak Ben HABER’e

konuşan Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Güller de
otopark ücretlerinin yarattığı sıkıntıya tepki

gösterdi. Güller, “Şirince’de
belediye otoparkı 5 liraydı.
Yüzde yüzlük oranla zam
yapıldı ve ücret 10 lira oldu.
Vatandaş İzmir'den geldi-
ğinde Selçuk’ta durmak isti-
yor. Haliyle yemek yiyecek
ya da gezecek. Her durduğu
noktada otopark ücreti ver-
mek zorunda. Kültürel nok-
taları gezen vatandaşlar
yüksek meblağlar ödemek
durumunda kalıyor. Bu da
esnafa zarar. Selçuk olarak
zaten turizmden fazla pay
alamıyoruz. Bir de otopark
ücretleri üstüne gelince
tabii turizmden payımız

azalıyor ve esnafımız da bu durumdan zarar
görüyor.” dedi.

Selçuk Belediyesi, ilçedeki turistik tesisleri adeta turizme kapatma kararı aldı. İlçede görülmesi
gereken noktaların otopark ücretini 10 liraya çıkaran belediye, bu kadarı da olmaz dedirtti.

SELÇUK’TA
TURİZME

OTOPARK
DARBESİ
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TURİZME
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Süreç başladı. Turlar
devam ediyor.
Türkiye, cumhuriyet

tarihinde 63. Hükümeti
kurma peşinde.

Geçmişten gelen ger-
ginliklerle…

Siyasi partiler birbirine
soğuk.

Liderler mesafeli.
Aranan; zoraki de olsa

koalisyon.

� � �

Herkesin dilinde koa-
lisyon…

Kelimenin nereden
geldiğini hatırlatalım.

Latincede birleşmek,
kaynaşmak, uyuşmak, kök
salmak, gelişmek, yetiş-
mek anlamındaki;
Alescere.

Co’nun karşılığı ise bir-
likte.

Coalescere, beraber
hareket.

Yüzyıllar öncesinde
birçok toplumsal koalis-
yonda hep hayırlı sonuçlar
alınmış.

� � �

Siyasetimiz, koalisyon-
la 1961 yılında tanıştı.

İhtilal sonrası yapılan
ilk seçimde hükümet kura-
cak çoğunluk sağlanama-
yınca, ortaklık arayışına
girildi.

Birbirleriyle geçineme-
yen, sevmeyen, fiziği ile
kimyası tutmayan, CHP
ile Adalet Partisi’nin zoraki
nikâhı kıyıldı.

Aşksız evlilikler gibi…
Uzun sürmedi.
Ve sonraki yıllar.

25 Aralık 1963’te
CHP- Bağımsızlar…

20 Şubat 1965’de
CHP+ YTP+ CKMP+
MP…

1974’de AP+ MSP+
MHP+ CGP…

1977’de AP+MSP+
MHP…( 1 ve 2’nci
Milliyetçi Cephe hükümet-
leri)

1978’de
CHP+Bağımsızlar…

İkinci yani 1980 ihtilali
sonrasında;

1991’de
DYP+SHP…

1995’de
DYP+CHP…

1996’da
ANAP+DYP…

1997’de RP+ DYP…
30 Haziran 1997’de

ANAP+ DSP+ DYP…
Ve en son 1999’da

DSP+MHP+ ANAP.
Sonrasında AKP tek

başına AKP hükümetleri.

� � �

Koalisyonun en kısası
2 ay…

En uzunu 3,5 yıl
sürdü. Kelimenin anlamını
verecek, gerçek söz ve
davranışlar sergilenmedi-
ğinden…

Ne devlet, ne millet
yararını göremedi.

� � �

Aslında demokrasiyi
özümsemiş, birlikte yöneti-
mi “Kişisel hırs ve çıkar”
meselesi olmaktan çıkar-
mış ülkelerde, koalisyon
yıkım ve zaman kaybı
değil…

Daha çok gelişmenin,
büyümenin formülüdür.

Birçok örneği görül-
müş, yaşanmıştır.

� � �

Koalisyonlarda tavırlar,
asgari müşterekler esastır.

Liderler burnundan kıl
aldırmaz…

Kırmızı çizgi, mor
daire, pembe üçgen falan
diye naz, niyaz, kaprise
gidilirse…

Koalisyonun sonu hüs-
randır.

Mutluluk vermez.
Ekonomik kırılganlık

noktasındaki ülkelere de
büyük zarar verir.

Mesela bizim gibi.
Dümensiz gemi gibi

karaya oturması kuvvetle
muhtemeldir.

� � �

TC’nin 63.
Hükümeti…

Koalisyon mu olacak?
Yoksa anayasal süreç

akışı içinde yeniden seçim
sonucunu bekleyecek.

45 gün içinde sorunun
yanıtı belirlenecek.

� � �

Yani…
Becerdik koalisyon.
Beceremedik sandık.
Sonuç, 7 Haziran’a

benzer mi?
İşte bu konuda fikirler

de bir başka koalisyon.

� � �

Karışık…
Belirsiz…
Belki de faturası ağır!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

BECERDİK KOALİSYON
BECEREMEDİK SEÇİM

SELÇUK’TA
TURİZME

OTOPARK
DARBESİ

Hayri
Güller

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com



Meclis Başkanlık Divanı’nın seçilmesinden
sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK
Parti Genel Başkanı Ahmet

Davutoğlu’na hükümet kurma görevini verdi.
HDP ve MHP birbirlerine kapıları tamamen
kapattığı için gündemde AK Parti’siz bir koalis-
yon yok. O yüzden şimdi tüm gözler koalisyon
görüşmelerine çevrildi. Eğer koalisyon kurula-
mazsa Türkiye yeniden sandık başına gidecek.
Ancak uzmanlar bu ihtimalin biraz daha düşük
olduğunu ileri sürüyor. Ege Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun
erken seçime giderek, seçmenin tepkisini hiç bir
siyasi partinin göğüsleyebileceğini düşünmediği-
ni belirtiyor.

“MHP’DE, KÜRT FOBİSİ VAR”
� Öncelikle Meclis Başkanlığı seçimini nasıl

yorumluyorsunuz?
Meclis başkanlığı seçiminde aslında çok fazla

sürpriz olmadı. Seçim sonrasında siyasi partiler
arasında birbirlerine karşı mesafeli duruşların
devam etmesi, kırmızı çizgilerini ilan etmeleri,
bu tablodan özetle CHP, MHP ve HDP'nin uzla-
şarak ortak bir aday etrafında bir araya geleme-
yeceğini gösteriyordu. Kutuplaşmanın bu kadar
yoğun olduğu bir ortamda ortak bir aday etrafın-
da buluşamama doğaldır ki AK Parti'nin işine
yaradı ve Sayın Yılmaz Meclis Başkanı seçildi.

� MHP'nin seçim sürecinde sahalarda yaptığı
mitinglerde sürekli AK Parti üzerine yoğunlaşması

ama seçimden sonra yine bundan 10 sene önceki
MHP'nin tavrına bürünmüş olması sizce MHP açı-
sından bir kayıp mıdır?

Parlamentoda tablo oluştuktan sonra bu
buluşmanın olmayacağı Bahçeli'nin açıklamaları-
nı ele aldığımızda ortaya çıktı. Çünkü MHP'de
bir fobi var. Türkiye'deki HDP çizgisi siyasallaş-
mış parlamenter Kürt hareketine karşı bir fobi
var. Yani 'biz bunlarla bir diyaloga girersek
bizim seçmen tabanımız bize ne der?' diye. Hal
böyle olunca aslında uzlaşma zemininin yaratıl-
ma imkanı da ortadan kalkıyor. MHP'yi ideolo-
jik anlamda kendi içine kapatıyor. Bir siyasi
parti dış dünyaya, rakiplerine karşı kendisini ne
kadar kapatırsa kendi iç dünyasında bir barış
atmosferinde bile halen hayali düşmanlarla, yel
değirmenleriyle çatışır. MHP şu konjonktürde
Türkiye siyasetinin bir Don Kişot'u olarak düşü-
nülebilinir. Ama bu Don Kişot sadece ve sadece
yel değirmenleriyle savaşma anlamında bir Don
Kişot. Devir yel değirmenleriyle savaşma devri
değil, devir o değirmende un öğütebilme devri
Türkiye adına. MHP bunu başaramıyor.

� MHP hata yapıyor diyebilir miyiz?
Kesinlikle hata yapıyor. MHP'li seçmen

tabanında da barış sürecinin devam etmesini
düşünen az nitelendirilemeyecek bir kitle var.
Bu kitlenin taleplerini dahi okumamak taraftarı
MHP. Onun yerine doğrudan doğruya bir HDP
karşıtlığı üzerinden kendi kulvarında devam edi-
yor. Bu, MHP'yi kendi içine kapattığı gibi
MHP'nin seçmen tabanının bir kısmında da
'MHP ile nereye nasıl gidilebilir' diye bir soru
işareti uyandırıyor. Kendi seçmen tabanı açısın-
dan da riskli bir strateji izliyor şu anda.

� MHP bunu göremiyor mu peki?
MHP bunu görüyor ama

burada da başka bir strateji
devreye giriyor. “Hükümeti
bizim dışımızda kim kurarsa
kursun, biz ana muhalefet
partisi olalım, ana muhale-
fette büyüyelim.” Ancak
muhalefette bir siyasi parti-
nin büyümesi kolay değil.
Çünkü seçmen Türkiye'de
artık hizmete göre oy kulla-
nıyor. Ya da somut bir
takım vaatlere göre oy kul-
lanıyor. MHP'nin dünya
durdukça Türkiye koşulla-
rında alabileceği oy bu
kadar. Bundan fazlası yok.
Dolayısıyla ana muhalefet
partisi olup, 'diğer partiler
erisin, biz oradan iktidara
yürürüz' çok içi boş bir stra-
teji olduğunu düşünüyorum

ben. Normal demokrasiler-
de bir iktidar yorgunluğu
olur ama bizim parti siya-
setimizde galiba muhale-
fet yorgunluğu var.
Dolayısıyla bu muhalefet
yorgunluğundan iktidar
olma yolunda emin adım-
larla ilerleyebilme şansı yok
siyasi partilerin. Bunu da en
fazla MHP'de gözlemliyoruz.

“AKP – CHP
KOALİSYONU OLUR”

� Peki sizce koalisyon görüşmelerinden somut
bir şey çıkar mı?

MHP'yi HDP'yi devre dışı bırakmak gereki-
yor. Bu süreç içinde üzerinde tartışılacak, pazar-
lık yapılacak tek koalisyon olasılığı AKP ve CHP
koalisyonu. Onun dışında bir ihtimal olduğunu
düşünmüyorum. Eğer MHP AKP ile koalisyona
giderse buradan artık tamamen bir samimiyet-
sizlik tablosu çıkar.

� Hangi ihtimal daha olması muhtemel?
Koalisyon mu yoksa bir erken seçim mi?

Bence yüzde 50, yüzde 50. Fakat koalisyon
hükümetinin kurulması daha ağır basabilir.
Çünkü varsayalım ki koalisyon kurulmadı ve
Türkiye bir erken seçime gitti. Erken seçime
giderek, seçmenin tepkisini hiç bir siyasi partinin
göğüsleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü seç-

men yeni bir iktidar alternatifi yaratmayacak
seçim sonucunda. Hükümetin kurulması yerine
erken seçime gidilmesinin faturası bence siyasi
partilere yansır ve hiç bir parti bunun altından
kolay kolay kalkamaz. Dolayısıyla muhtemelen
bir koalisyon hükümeti kurulur. Ama bu da
uzun süreli bir koalisyon olmaz. Bu bir reform
ve restorasyon koalisyon hükümeti olur ve 1-1,5
yıl sonra bir seçime gidilir.

� Peki sonrasında ne değişir?
Türkiye'de 2-3 seçim geçirdikten sonra tek

parti çoğunluğuna dayalı bir hükümetin kurula-
cağını düşünüyorum. Türkiye bundan sonra koa-
lisyonlarla yönetilmeye kendisini hazırlamak
durumunda. Çünkü AK Parti, kendi tabanındaki
milliyetçi ve muhafazakar Kürt seçmeni kaybetti.
AKP'yi tek başına çoğunluk hükümeti olarak
tutan seçmen kitlesi, bu seçmen kitlesiydi. Bu
seçmen AKP'den ayrıldığı için yeniden gidilecek
bir seçimde dolayısıyla AKP oyları yükselmez
daha da düşebilir. Orta vadede bir 10-15 yıl

Türkiye'nin koalisyonlarla yönetilme ihti-
mali fazla. .

� Olası bir erken seçimde
İzmir'i nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? MHP'nin bu son katı
tutumu MHP'nin İzmir'deki
oylarının kaybolmasına yol
açabilir mi?

Çok etkileyeceğini
düşünmüyorum. Oy
tabanında ciddi 4-5
puanlık bir gerileme

olmaz ama 1-2 puanlık
bir gerileme dahi MHP'ye

milletvekilliği kaybettirme
riski taşır. Çünkü bu süreçte

seçmen MHP'nin ne yapmak iste-
diğini anlamadı. Türkiye'de MHP için-

deki ılımlı milliyetçi seçmen için HDP karşıtlı-
ğından çok politik ve ekonomik istikrar önemli.
Yani HDP'ye karşı duracağız diye politik ve eko-
nomik istikrarın bozulmasına eğer yol açıyorsa
bu koalisyon görüşmeleri sırasındaki tavrı, seç-
men nezdinde bir soru işareti oluşturmuş
durumda. Bu MHP'nin 7 Haziran'daki kendi
tabanını koruyabilme açısından bir risk tabi.
Biraz oy kaybı yaşayabilir. Oy kaybı da milletve-
kiline mal olabilir. MHP, İzmir örneğinde mini-
mum yüzde 10 oy alır.

� Son olarak önümüzdeki siyasal süreç ile ilgi-
li neler söylersiniz?

Bundan sonraki süreçte Türkiye koalisyon-
larla yönetilecek. Dolayısıyla bu koalisyonun
seçim sistemiyle en azından temsilde parlamen-
todaki demokratik meşruiyeti artırması gereki-
yor. Türkiye için çok önemli. Başka alternatif de
yok. Ya AKP-CHP ya da erken seçim.
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Seçim sonuçları
13 yıl sonra ilk
defa koalisyon
arayışlarını da

beraberinde
getirdi. Eğer

kırmızı çizgiler-
den, mavi nok-
talardan fera-
gat edilmezse

gündem bu kez
erken seçim

olacak.
Uzmanlar bu

ihtimalin biraz
daha düşük

olduğunu söy-
lüyor ancak

görünen o ki
olası bir erken

seçimde de yine
değişen bir şey

olmayacak…

KOALİSYONKOALİSYONKOALİSYONKOALİSYONKOALİSYON
AKP’DE
RESTORASYON
İSTEĞİ

CHP’DE
İKTİDAR
ÖZLEMİ

MHP’DE
DON
KİŞOT’LUK

HDP’DE
YEL
DEĞİRMENLİĞİ

SONAR Araştırma
Şirketi’nin sahibi
Hakan Bayrakçı ise
Prof. Dr. Tosun’un
aksine AK Parti –
MHP koalisyonunu
daha olması muhte-
mel görüyor.

Bayrakçı, “Ben
iki ihtimal görüyorum.
Ya AKP-MHP koalisyo-
nu kurulur ya da seçime
gidilir. Yüzde 60 ihtimalle koalis-
yon kurulur, yüzde 40 ihtimalle de seçime
gidilir. AKP-CHP koalisyonu ise çok zor.
Siyasette olmaz diye bir şey yok elbette
olabilir ama CHP biter, mahvolur.
Toplayamayacağı bir kayba girer. CHP’de
her an kazan kalkabilir” dedi.

Normal şartlarda AKP’siz bir CHP-
MHP koalisyonunun Türkiye’yi rahatla-
tan bir koalisyon olabileceğinin altını
çizen Bayrakçı, “MHP oylarını artırdı,
CHP ise artıramadığı gibi kaybetti de. Bu
durumda muhalefet olarak görevini yapa-
mamış parti MHP değil CHP” dedi.

Takındığı sert tutumun MHP’nin
oylarını düşürmeyeceğini belirten
Bayrakçı, “Kamuoyunda konuşulan çok
fazla konu var. Bu sert tutumundan dola-
yı MHP’nin oy kaybedeceğini söylüyorlar.
MHP’ye kimler kızıyor? CHP’ye oy ver-
miş olan seçmen kızıyor. AKP’ye oy
veren kızıyor mu? Hayır. Peki MHP oyla-
rını nereden alıyor? AKP’den. Bu nokta-
da MHP, CHP seçmeni kendisine kıza-

cak diye niye hareket
etsin ki… HDP ve
MHP, AKP’den
oyarak yükseliyor-
sa, CHP’nin bura-
da bir fonksiyonu
yok ki. MHP ve
HDP bunu başara-

biliyorsa, bırakın
onlar yürüsün.

AKP’yi düşürecekse
onlar düşürecek. CHP’nin

bir şeyi becerebildiği yok” diye
konuştu.

Bayrakçı, olası bir erken seçimde par-
tilerin oy dağılımlarıyla ilgili olarak da
şöyle konuştu:

“Eğer erken bir seçim olursa, iki parti
oy artırır: MHP ve HDP. Nitekim AKP
bugün iktidara gelemediyse, MHP ve
HDP sayesinde gelemedi. Çünkü AKP
bir oy deposu. MHP, bütün hamlelerini
AKP seçmenine göre yapıyor. Dolayısıyla
yine bir seçim olsa bugün CHP’nin ne
dediğinin bir önemi yok. Yani etkisiz ele-
man konumundaki bir CHP ortada
dururken, HDP’ye kızsalar ne olur
MHP’ye kızsalar ne olur. Biri dönüp şunu
sorsa; ‘Eyy CHP yönetimi, senin AKP’nin
tek başına iktidara gelememesinde bir
katkı var mı?’ Cevap: Yok. Yani CHP’li
bir parti yöneticisinin ve seçmenin siyase-
te bakışıyla, siyasetin işleyişi arasında dağ-
lar kadar fark var. Bu saatten sonra MHP
ve HDP sayesinde her seçimde AKP oy
kaybedecek. Tek parti devri artık bitti.”

Devir,
Don Kişot gibi

yel değirmenleriyle
savaşma devri değil,
devir o değirmende

un öğütebilme devri.
MHP bunu başara-

mıyor

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

“AK Parti her seçimde oy kaybedecek”
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DEVİR

DEVRİ

DEVİR

DEVRİ

DEVİR

DEVRİ

DEVİR

DEVRİ

DEVİR

DEVRİ

DEVİR

Prof.Dr.
Tanju
Tosun

Hakan
Bayrakçı
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Modern şehircilik anla-
yışının en önemli
noktalarından biri,

hiç şüphesiz ki şehrin tarih-
ten gelen sosyal hafızasını,
kültürünü ve yaşanmışlıkla-
rını gelecek nesillere aktara-
bilme başarısıdır. İzmir de
bu konudaki şanslı kentler-
den biri. 1932 yılında açılan
tarihi itfaiye binasının 2014
yılında Ahmet Piriştina
İzmir Kent Arşivi ve
Müzesi’ne dönüştürülmesi,
İzmir için, kent kültürü için
bir dönüm noktası olarak
kabul edilebilir.

O tarihten bugüne kadar
sayısız sergiye imza atan,
100’ün üstünde yayının oku-
yucuya ulaşmasını sağlayan
APİKAM’ın gazeteci müdü-
rü Hasan Tahsin Kocabaş
ile kurumu ve İzmir kent
kültürünü masaya yatırdık.

� Efes’in UNESCO liste-
sine girişinin şehre yansıması
nasıl olacak?

Elbette çok iyi olacak.
Aslına bakıldığında İzmir’in
tamamı UNESCO listesine
girebilecek bir kent. İzmir’in
bilinen tarihi 8500 yıl önce-
sine dayanıyor. Yapılan
çalışmalar belki de bu tari-
hin daha da derine inmesiy-
le sonuçlanabilir. İzmir’in
her köşesinden tarih fışkırı-
yor. Tepecik Höyüğü şu
anda sondaj çalışmalarının
olduğu bir yer. Bakalım ora-
dan neler çıkacak? İzmir
farklı bir kent. Ben İzmir’in
İstanbul’dan daha öte bir
hoşgörü şehri olduğuna ina-
nıyorum. Bundan 100-150
yıl önce öyle sokaklar var ki,
aynı sokakta hem havra,
hem kilise, hem de cami
var. Farklı dinlerin mensup-
ları iç içe yaşamışlar.

� 1800’lerin ortalarında
İzmir aynı günde 5 farklı
dilde tiyatroya ev sahipliği
yapmış bir şehir. Ne oldu da
değişti? Değişimin temeli
Yunan işgali mi?

Yunan işgali tüm denge-

leri ve demografik yapıyı
altüst etti. Haksız, yersiz,
gereksiz bir işgaldi.
Yunanistan, ne yazık ki
emperyalist güçlerin kullan-
dığı bir ülkeydi. Bugün pek
çok Yunanlı da bunun böyle
olduğunu kabul ediyor.
Mesela çok fazla dillendiril-
mez ama Yunan işgalinden
4-5 sene önce Yunan milli-
yetçisi öğretmenler geliyor
İzmir’e. Konsolosluklardan
da milliyetçilik pompalanı-
yor şehre.

Eskiden sinema
varken, şimdi
birahane var

� İşgal öncesi İzmir ile
bugünün İzmir’i arasında ne
fark var?

O dönem bir arada ciddi
bir yaşam var İzmir’de.
Sanata olan bir ilgi var.
Kordon’da sinema var,
tiyatro var ama şimdi bira-
hane var. İzmir’de önce bir
hoşgörü, sonra bir savaş
dönemi ve düşmanlık,
ardından yeniden inşa edil-
meye çalışılan dengeler var.
Mesela işgal ve sonrasında
yaşananların vebalini neden
Ortodokslar ve Türkler çek-
miş? İzmir’in sermaye yapı-
sına sahip olanlar bir bedel
ödememiş. Rum
Ortodokslar Anadolu’nun
öz çocuğu ama Levantenler
değil. Buna rağmen

Levantenler Yunan işgalin-
den kaçan insanları koru-
muş, saklamışlar. Bu da var.
İzmir’in işgali hala kapalı
kutudur. Herkes olayları ve
tarihleri yazdı ama ben
neden sonuç ilişkisine bakı-
yorum.

� Sinema yerine şimdi
birahane var dediniz. Sizce
neden?

İzmir’de her gün basılan
gazeteler var.
Yayınladığımız çok özel
kitaplar var. Rakamlar iste-
nen düzeyde mi? Okumayla
ilgili sıkıntımız var bizim.
Bir insanın okumayla ilgili
sıkıntısı varsa, bu onun
yaşantısına yansır. Kitap
okuyanla okumayan bir olur
mu? 500 kelimeyle konuşan
insan, 5000 kelimeyle konu-
şan insanla bir olur mu?
Kordon’da tiyatro vardı
eskiden şimdi yok. Yerinde
apartman var. Kapitalist
hırs ve eğitime önem verme-
me bizi bu noktaya getirdi.

� İzmir, geçmişinin
ekmeğini yiyor diyebilir
miyiz?

Yemeye çalışıyor. Yine de
en son kitap fuarında
APİKAM’a ayrılan yere ilgi
geçmişe göre daha fazlaydı.
Tabii bunda kitap satışı sıra-
sında kredi kartı sistemine
geçmemizin de etkisi var.
Ayrıca akademisyenlerden
oluşan çok kaliteli bir yayın
kurulumuz var. Kitaplar titiz
çalışmalardan sonra basılıyor.

Zenginlerimizin
pek ilgisi yok

� Dünyanın kültürle anı-
lan hemen her şehrinde, seç-
kin zümrenin sanata destek
verdiğini görüyoruz. İzmir’de
destek veriliyor mu?

Veriyorlar mı? Seçkin
dediğiniz zümre destek
veriyor mu? Allahtan
Lucien Bey bazı çalışmalar
yapıyor. Lucien Arkas
İzmir için müthiş bir kaza-
nım. İzmir’de bizim zengin-
lerimizin pek ilgisi yok. Ha
destek verenler yok mu?
Elbette az da olsa var.
Yeterli mi? Ben o tartışma-
ya girmem.

� Kordon’da açılan ser-
gilere ilgiye ilişkin geri
dönüşler var mı?

Daha çok yapmamız
isteniyor. Bakın APİKAM’ı
konuşuyorsak Ahmet
Piriştina’dan bahsetmek
gerekir. Piriştina’nın ente-
lektüel bir bir kimliği vardı
ve burası da o kimliğin yan-
sımasıdır. Kocaoğlu da ina-
nılamayacak şekilde, her ne
olursa olsun gününün belli
saatini kitaba veren bir
insandır. Müthiş hızlı okur
ve okuduğundan referans
alır. Dünyanın bütün tarihi
şehirlerinde APİKAM’a
benzer kuruluşlar vardı.

� APİKAM, İzmir için
neler hazırlıyor yeni olarak?

Sergiler hazırlıyoruz.
Bakın İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda APİKAM diğer
belediye kuruluşlarından
farklı bir şekilde kendine
has bir yerde duracak. Yine
bunun haricinde farklı
dünya şehirlerinin kent
arşivleriyle ilişkilerimiz baş-
ladı.

Son söz: İzmir’i tanıma-
nın yolu mutlaka
APİKAM’dan geçiyor.
Keyifli araştırma ortamı ve
uygun fiyatlı yayınları bulu-
nan bu özel noktaya mutla-
ka gidin.

İZMİR’İN HAFIZASI
APİKAM’DA SAKLI

B
u yazıyı yazdığımda,
koalisyon görüşmeleri
henüz başlamıştı.

Siyaset, mümkün olanı
uygulama sanatıdır. Bakalım
‘mümkün olanlarda’ sağlam
ilkeler çevresinde birleşerek,
sağlıklı bir hükümet ortaklığı
oluşacak mı?

Umarız ülke lehine, gele-
cek güzel günler için, temeli
gerçek demokrasiye dayanan
bir ortaklık oluşur ve bir an
önce yeni bir hükümet kurula-
rak, Türkiye yoluna devam
eder. Siyaset yazacaktım, ama
vazgeçtim, en iyisi gelişmeleri
sağduyu eşliğinde umut ile
beklemek.

� � �

Kütüphanemdeki eski
kitapları karıştırıyordum. Artık
kapanmış bir yayınevi olan
Om’dan çıkan güzel bir kitap-
ta, aşağıdaki cümlenin altını
çizmişim:

“Yaşamın ve çalışmanın
temel amacı, kişinin başlangıç-
ta olmadığı kişi olmasıdır.”

Bu sözcükleri 1982 yılında
Vermont Üniversitesi’nde ver-
diği bir konferans sırasında,
Michel Foucault söylemiş.
Kendisine giydirilmeye çalışı-
lan çok sayıda kimlikle ilgili bir
soruya yanıt veren Foucault,
“Aslına bakarsınız, tam olarak
ne olduğumu bilmem gerektiği
kanısında değilim.” diyor.

� � �

Ardından da yukardaki
minik cümlede, ‘yaşamın ve
çalışmanın temel amacı’ üzeri-
ne, insanı derinlemesine
düşündürüyor. Foucault, belki
de 20. Yüzyılın büyük düşü-
nürlerinden sayılabilir.

Bir zamanlar söyledikleri,
dönemin ‘söylenmesi sınırla-
nanlarıyla’ temelden çeliştiği
için, baldıran zehiriyle ölüme

mahkum edi-
len Sokrates
de; Eflatun’un
(Platon) aktar-
dığı ünlü
savunmasın-
da şöyle

demiş: “Mal-mülk edinmek-
ten, şan ve şerefi çok önem-
semekten utanmıyorsunuz,
ama kendi kendinizle, yani
‘sağduyu, gerçek ve ruhun
kusursuzlaşması’ ile ilgilenmi-
yorsunuz.”

� � �

Aynı konferansta,
Sokrates’e gönderme yapan
Michel Foucault da, çok temel
bir soru sormuş:

“Herhangi bir şeyden vaz-
geçmeyi istemesi için, kişinin
kendi hakkında bilmesi gere-
ken nedir?”

İşte antik Yunan’da bu
soruların tümüne verilen yanıt;
“kendine dikkat etmek”, “ken-
dinle ilgilenmek” olarak adlan-
dırılıyordu. Çünkü kişi ancak
bunu uygularsa, kendine özen
gösterirse, kendini bilebilirdi.
Yani Delfi Tapınağından yan-
sıyan “kendini bilmek” ilkesine
giden yol, kendine dikkat
etmekten geçiyordu.
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Sonuçta “kendinle ilgilen-
mek” kuralı, kendini bilmeye
giden yolda, yaşama sanatının
temel kuralıydı. Nedense
günümüzde bu kavramlar
unutuldu; ya da hep üstü örtü-
lü durumda ve hep kazılarak
keşfedilmeyi bekliyor. Belki de
tersi yaşansaydı, onlar değerli
olmaktan çıkardı.
Sıradanlaşırdı. Yine de ‘insa-
nın kendi ruhuyla ilgilenmesi’
günümüz için gizemli bir
tanım, sayılabilir. Ama Epikür
bile asırlar önce, kişinin kendi
ruhuyla ilgilenmesi için, asla
çok erken ve asla çok geç
olmadığını söylemiş.

� � �

İnsanlar doğal olarak, hep
anlamaya çalışıyor. Aslında

bunu başarmak için en önemli
yol; neden anlamak istediğimi-
zi öğrenmek değil mi? Bunu
öğrendiğimizde, daha iyi anla-
yabiliriz.

Belki de Sokrates’in dediği
gibi; “Hiçbir şey bilmediğimizi
bilmek” hakiki bilgiyle tanış-
manın ilk adımı. Acaba öyle
midir? Belki bunu da bilebil-
mek için, insanın ‘kendini bil-
meyle’ ilişki kurması gerekir.
Kendimizle, ruhumuzla ilgilen-
diğimizde, bilmenin sınırları-
nın, aslında çok farklı olduğu-
nu mu anlayacağız. Bilmem…
Hiç…

� � �

Psikoloji, ruhsallık, kültürel
alanlarda eserler vermiş
Amerikalı İdris Şah (1924-
1996) sufilikle de yakından
ilgilenmişti. İdris Şah’ın,
‘olmak’ başlıklı anlatısı:

Bir yanda: Bir insanın bil-
mek istediği ve olmak istediği
var. Diğer yanda: Bir insanın
bilebileceği ve olabileceği.

Bu sınırlamalardan kurtu-
lun ve insanlar size istediğiniz
her şeyi verecektir.

Onları onaylayın ve o
zaman gerçek bencilliği sergi-
lemiş olursunuz: Gerçeği söy-
lemek.

� � �

İdris Şah’ın güzel bir anla-
tısına daha rastladım. Demiş
ki: Alınabilecek bir şey veri-
yorsanız, aslında vermiyorsu-
nuz demektir. Size verileni
alın, verilmesini istediğiniz şeyi
değil.

Size verileni alın:
Alınamayacak şeyi verin.
İnsan zaten, kendisine

verileni alıp, alınamayacak
şeyleri ötekine vermeye başla-
dığında, kendisine bir aynadan
yalınlıkla bakarak; kendisiyle
ilgilenip, kendisini tanıyarak;
kendisinin ne olduğunu bilme-
ye başladığında; büyük bir
adım atmış olur. Belki öğrenir,
bayram günlerinin öncesi ve
sonrasında; arınmak ve güzel-
liklerin boşluğunda…

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Kütüphane notları

Binlerce yıllık kültüre sahip olan İzmir’de, kent arşivi son yıllarda başarısıy-
la dikkat çekiyor. Kurumun başındaki isim Hasan Tahsin Kocabaş, yeni
sürprizlerle kentliyi geçmişle buluşturacaklarını belirtiyor.

Yeni kitaplar

ilgi uyandırıyor
APİKAM tarafından İzmirliyle buluş-

turulan yüzü aşkın kitaba her gün yeni-

leri ekleniyor. Son çıkan kitaplarsa

gerek uzmanlık alanı olarak çalışmak

isteyenler için, gerekse de araştırmacı-

lar ve şehir tarihini merak edenler için

önemli birer parça olarak şehrin kültür

inşasında yerini alıyor. İşte o kitaplar;

��  Bir Semt Bir Bina: Karataş

Hastanesi ve Çevresinde Yahudi İzleri

��  Karosiman İzmir Konutlarında

Döşeme Karoları

��  İmbat İzmir’e Küstü

��  Sahil Kasabasından Büyükşehire

Evrimleşme Sürecinde İzmir’e Göç

Hasan
Tahsin
Kocabaş

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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PAHALILIK ÇEŞME’NİN
SONUNU HAZIRLIYOR

YEŞİM SUNAY (EV
HANIMI): Çocukluğum,
gençliğim sevdalısı olduğum
bu ilçede geçti... Yaz ayların-
da Çeşme yaşam kaynağımız.
Ancak son yıllarda sürekli
artan kalabalıklarla birlikte
yükselen fiyatlar keyif kaçırı-
yor... Arz talep dengesinde
fiyatlar artıyor iddiası var.
Zaten yabancı turist gelmi-
yor, bu gidişle yerli turistleri
de ararlar.

ERSİN DURU (SANAYİ-
Cİ): İlçedeki pahalılığı bir
kent sorunu olarak ele almak
gerekir. Eğer Çeşme ileriye
yönelik korunacak ve kollanı-
lacaksa buraya gelen insan-
ların kazıklandığı, acımasızca
fiyat mağduru edildiği bir yer
olmamalıdır. Serbest ekono-
mi anlayışı kafaya göre fiyat
koymak, sezonu değerlendir-
mek ve cebi haksız yere dol-
durmak değildir. Çeşme'yi
kurutuyoruz.

İRFAN GÖKAY (EMEK-
Lİ BÜROKRAT): Çeşme’nin
ayaküstü lezzeti, acıkan
karınların vazgeçemediği
yemeği kumru. İlçe ile ismi
bütünleşti hatta uluslararası
tanınırlığı yükseldi.
Kumrunun fiyat grafiğine
geri dönerek bakacak olursak
inanamayız. Her yıl yüzde 50
oranında zamlanmış ve şu

anda 200 gramı bulmayan
malzemesiyle 16 TL. Ayran
içip çay keyfi yaparsanız 25,
dört kişilik aile iseniz 100 TL.
Belediye burada biraz kendi-
ni göstermeli. Gürültüye,
karmaşaya, seyyaha karışmı-
yor tamam da neden fiyatları
kontrol etmiyor. Amaç esna-
fı düşünmekse bu yöntem
yanlış, yarın esnaf hiç müşteri
bulamazsa ne olacak?

SEMRA ENDER (ESTE-
TİK UZMANI): Çeşme'de
piyasa fiyatları herkesin dilin-
de. Mütevazı bir bütçeye
belki karın doyururlar ama
eğlence yerlerine, kafelere
yaklaşmak mümkün değil.
Herkes, altın yumurtlayan
tavuk hikayesini kulağına
küpe yapmalı.

BİRSEN CANTER
(ŞEHİR PLANCISI): Laflı
yoruma, iddiaya gerek yok.
Akşam çıkın Alaçatı sokakla-
rına, Hacımemiş’e, takılın bir
iki yere. Bir anda fark ede-
ceksiniz. Biraz turlayın, anla-
yacaksınız vahameti. Gecenin
sonuna doğru kafanızda
kesinleşecek. Burası Monte
Carlo mu, Las Vegas mı? Bu
fiyat politikaları Çeşme’nin
cazibesini siler süpürür,
sonra o güzelim ilçeyi de
beraberinde götürür.
Herkesin akıllı olması lazım.
Küçük su 3, çay 5 lira olursa,
esnaf bindiği dalı kesiyor
demektir. Bu gerçekleri
gören mi yok, yoksa biz
vatandaşlar mı çok felaket
tellalıyız?Çeşme dinlence yeri mi olmalı yoksa eğlence yeri

mi? İkisi bir arada mümkün olabilir mi? İlçede
uygulanan fahiş fiyat politikalarında bir “orta” yol

bulunabilir mi? Bu güzel cennet, imar krizlerine ve
betonlaşmaya direnebilir mi? Tüm bu soruları Çeşme
deyince akla gelen, kendi sektöründe en önemli isimle-
re ve vatandaşlara sorduk. Bakın nasıl yanıtlar aldık…
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Bu yaz Çeşme'de
sezon geç açıldı
ama gümbür
gümbür açıldı.
Teşbih değil bu,
gerçek anlamda
Çeşme’de bir
gümbürtü kopu-
yor. Yıllardır kar-
şılıklı krize dönen
gürültü sorunu,
bölgede uygula-
nan fahiş fiyatlar
ve son olarak
imar sıkıntıları…
Herkesin derdi
farklı… Ancak
tüm dillerde tek
bir ortak endişe
var: Çeşme’nin
geleceği…
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“EĞLENCEYİ
ENGELLEMEK

TURİZME İHANETTİR”
VEYSİ ÖNCEL
ÇEŞME TURİSTİK
OTELCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI
Çeşme’ye insanlar eğlenmek için geldiği gibi

dinlenmek için de geliyor. Bunları birbirinden ayırt
etmek en doğrusu. Çeşme’de insanların eğlenmesi-
ni engellemek çok yanlış olur. Bu, turizme ihanettir,
darbedir. O yüzden bu konunun taraflarca oturulup,
doğru bir şekilde, iki tarafı da mutlu edecek şekilde
çözülmesi gerekir. Yoksa imza toplamakla, bağırıp
çağırmakla, asarım keserimle bu iş olmaz. Bu işten
binlerce insan ekmek parasını kazanmakta. İnsanlar
bunun için Çeşme’ye gelmekte.

Biz ÇEŞTOB olarak, Çeşme’nin imara açılması-
na karşıyız. Hele ki Ayayorgi ve buna benzer önemli

koyların, doğanın ve
ağaçların bulunduğu
yerlerin imara açılması
son derece yanlış.
Çünkü şu anda binler-
ce satılık ev bomboş
durumda bekliyor.
Çeşme’nin kendine
özgü bir imar yapısı
var. Bu imar yapısında
her yeri konutla dol-
durmak çözüm değil.
O beldenin ilerlemesi-
ne değil gerilemesine
neden olur. Zaten
belediye başkanımızın
seçim vaatlerinde yer
alan “yeni imar alanla-
rı açılmayacaktır”
sözünü de unutmuyo-
ruz.

Pahalılık konusuna gelince de Çeşme’nin kendi-
ne özgü bir yapısı var. Pahalı olan ve iyi servis alınan
yerlere halkın ilgisi her zaman daha fazla oluyor.
Arz talep meselesi yani. İnsanlar 80 TL şezlong
parası verip, yediği içtiği şeylere yüksek meblağlar
ödüyorsa, binlerce insan da oraya gidiyorsa şikayet
etmemesi lazım. Oraların ona göre masrafı ve kira
bedeli var. Eğer oraya gidiyorsa bir vatandaş, sesini
de çıkarmasın. Tarifesinden ya da menüsündeki
rakamdan daha fazla bir rakam da talep ediliyorsa,
yetkili mercilere o firmayı şikayet etmeye hakkı var.
Ben şahsen pahalı yerlere gitmiyorum.

“DOĞRUSUNU YETKİLİ
KURUMLAR BULACAK”

SERDAR ORTAÇ – SANATÇI
Çeşme’de gerçek anlamda yaz sezonu Serdar Ortaç’ın

sahne almasıyla başlar derler. Çeşme ve eğlence deyince
hiç şüphesiz ki ilk akla gelen isimdir Serdar Ortaç. Hal
böyle olunca bu soruyu kendisine yöneltmesek olmazdı.
Ünlü isim konuya ilişkin görüşlerini Ben HABER okuyucula-
rı için paylaştı. Eğlence isteyene de dinlence isteyene de
hak veren Ortaç, “Kimileri evinde dinlenmek istiyor.
Kimileri de müzikle eğlenmek istiyor. İki kesim de kendine
göre haklı aslında. Doğrusunu yetkili kurumlar bulacaktır,
eminim” dedi.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın müziğin sesini saygısızlık
boyutunda açanlara da bir uyarısı var:

Bence Çeşme’de hem eğlence hem de dinlence olmalı.
Kimseyi rahatsız etmemek için de müziğin sesini gerekti-
ğinden fazla açmamaya özen göstermeliler.

ÇEŞME’NİN DERDİ BÜYÜK

YAKUP DEMİR
ÇEŞME TURİSTİK
OTELCİLER BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Turizmde hem eğlence var
hem de dinlence var. Bu ikisinin
de bir arada olması lazım. Çeşme
hep tartışıldı. Dinlence yeri mi
olsun, eğlence yeri mi olsun?
Bana kalırsa hepsi olsun, hatta
herkesin bir yeri olsun. Kimse
kimseyi rahatsız etmesin.

Eğer Ayayorgi
de imara açılacaksa,
ki aldığım son bilgi-
ye göre
Ayayorgi’nin arka-
sında bir yer ihale
ediliyor, bu ihalede
bir takım imar uygu-
lamaları söz konusu
oluyor, Ayayorgi’nin
iç kısımlarıyla çok
ilgili olmadığı söyle-
niyor resmi kaynak-
lar tarafından. Bunu
herhalde başkan da
söylemiş. 2000 met-
rekarelik parseller oluşuyormuş.
2000 metrekarelik bir alanda
turizm olmaz. Hatta mümkünse
Ayayorgi’yi tek parsel yapıp,
bütün her şeyi istimlak edip
oraya, eğlencesi, dinlencesi her
şeyi olan bir tane kampus yerleş-
tirmek daha doğru olur. O bölge-
yi parçalamak turizme çok ciddi
darbe vurur.

Bence, beachlerin de clubla-
rın da kimseye fazla zarar verme-
den, kendi konseptleriyle,
Çeşme’ye hizmet etmesi lazım.
Yani Çeşme’nin yazlıkçıların yeri
olmaması lazım. Ama onlar da
tabii ki içimizde yaşayabilirler. 2
yıl önce Çevre ve Şehircilik
Bakanı’na gidip bir talepte bulun-
muştuk. “Hafta içi 00.00’da
kapansın ama hafta sonu 02.00’a
kadar müsaade edin” demiştik.

Bir düzen gerekiyor,
yönetmelik gerekiyor
sonuç olarak. Yerel
yönetimin bu konuya
biraz el atması lazım,
Bakanlığın pozitif
yönde değerlendir-
mede bulunması
lazım. Bir komisyon
oluşturulabilir örne-
ğin. Bunlar uygula-
nırsa Çeşme’de çok
güzel projeler çıkabi-
lir.

23.55’te komşular
aramaya başlıyor,

sesten rahatsız olup. Çoğu zaman
biz otelimizdeki düğün organizas-
yonlarında gelin ve damadı sah-
neden indiriyoruz, odalarına çeki-
yoruz. “Kusura bakmayın saat 12
oldu” diyoruz. 10 tane komşu
şikayet ediyor, zabıta ve polis
geliyor. Yani her şeyin bir opsiyo-
nu olması gerekiyor. Çeşme’de
böylesi olmamalı.
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MESUT SANCAK
İŞ ADAMI:
İkisi beraber olduğunda

ancak bir anlam ifade ede-
bileceğini düşünüyorum.
Çeşme’de bu sorunun çözü-
mü için halen zaman var.
Yapılaşma henüz yüzde 100
bitmedi. Daha yüzde
50’lerde. İlçede bölgeler
ayrılabilir.
Gürültülü işle-
rin yapılabilece-
ği yerler ayrıla-
bilir. Gece
kulüplerinin iş
yapabileceği bir
bölge tespit
edilebilir.
Örneğin
Çiftlikköy tara-
fı… Alaçatı’nın
ilerisindeki
sahillerde de
çok boş yer var.
Onlardan birisi,
eğlence yerleri-
nin taşınacağı
bir bölge olabi-
lir. Eğer “sen
müzik yapamaz-
sın” denirse Çeşme ekono-
misi biter. Sonuç olarak
Çeşme müzik ve eğlence
satıyor. Başka bir şey sattı-
ğı yok ki… Çözüm üretme-
den direkt müziğin kapatıl-
masının istenmesi çok yan-

lış. Orada iş yapanlara da
yazık. Onlara çözüm üret-
meliyiz. Mekanlar biraz dik-
kat edecek. O bölgelerde
oturan şanssızlar da biraz
sineye çekecek. Direkt
kapat demek olmaz. Eğer
dükkan kapanırsa, eğlence
olmazsa, dinlence de olmaz.
İkisinin beraber yaşanabil-

mesinin ortamı-
nı sağlayacak
olan da yöneti-
cilerdir. Mekan
sahiplerinin
yapabileceği
hiçbir şey yok.
Mekan sahipleri,
müziği açıp,
müşteriyi topla-
mak zorunda.
Çözüm üretecek
de yöneticiler-
dir. Yapılması
gereken bellidir.
Yer var, bölge
var… O bölgeye
mekanları taşı-
yacaksın ve
diyeceksin;
“Müzik burada

yapılacak, burada da uyu-
nacak.” Arazi sorunu yok
Çeşme’de, her tarafı arazi.
İmarsız, imara açılmamış…
Bul çaresini, aç imara…
Önce yer göster. Eğer gitmi-
yorsa o zaman kapat.

“BUL ÇARESİNİ,
AÇ İMARA”

HAMDİ TÜRKMEN
GAZETECİ
Gürültü krizi, Çeşme’nin

gündeminden hiç düşmüyor.
Sürekli konuşuluyor ancak
hiçbir sonuç alınamıyor.
Çeşme, uluslar arası bir
turizm merkezi olmak isti-
yorsa bu sorunu kökünden
halletmeli. Çeşme, eğlence-
siyle ünlü bir yer. Projeyi kış
aylarında masaya yatırıp, 4-5
seneye yayıp çözmeleri
lazım. Çeşme, tatilcilerin
hem dinlenebileceği hem de
eğlenebileceği bir yer olması
lazım. Ama eğlence bölgele-
rini yerleşim
alanlarından
uzaklaştırmak
lazım. Bunun
merkezi
Ayayorgi ise o
bölgeyi tama-
men bir eğlence
merkezi haline
getirebilirsiniz
mesela.
Çeşme’nin
sadece birini
seçmek gibi bir
lüksü yok,
eğlenceyi de
dinlenceyi de
bir arada götür-
mek zorunda.
Çeşme’yi sadece dinlence
yeri yaparsanız ilçeyi emekli-
ler cennetine dönüştürürsü-
nüz. O bölgeyi ayağa kaldı-
ran gençler. E gençler de
elbette papaz gibi yaşamaya-
caklar. O yüzden eğlence de
önemli. Orayı huzur evi
yaparsanız, ilçeyi yok edersi-
niz.

“Pahalı ama kazık değil”
diyorlar Çeşme için. Ben
pahalı bir şeyin nasıl kazık

olmadığını bir
türlü anlayabil-
miş değilim.
Bugün
Hacımemiş’te
bir duble içkiyi
45 liraya içiyor-
sanız bu kazık
değil de nedir.
Bir restorana
gittiğinizde
adam başı 150
liradan aşağıya
kalkma şansınız
yok. Bu
Çeşme’nin
genelinde yay-
gın bir durum.
Bodrum’da

böyle değil. Bodrum’da orta
sınıfın da yemek yiyebileceği
yerler var. Çeşme’de bunla-
rın sayısı çok az. Yeterli hiz-
met alamayıp, uçuk fiyatların
talep edildiği her yerden
insanoğlu kaçmıştır bugüne
kadar. Hala Çeşme’nin bazı
noktalarında lağım kokusu
var. Hizmet vermeden yük-
sek fiyat istenmemeli.

“İLÇE,
EMEKLİLER
CENNETİNE
DÖNECEK”

SONER GÖKSEL
İŞLETMECİ
Çeşme hem dinlence yeridir,

hem de eğlence yeridir. Zaten
eğlenceden kasıt, hem eğlenmek
hem de dinlenmektir bence.
Eğer Çeşme’deki
eğlence yerlerini
kaldırırsanız,
Çeşme’ye kimse gel-
mez. Biz bunları
çok yaşadık.

Örneğin kışın
benim restoranıma
müşteri geliyor,
yemeğini yiyor ve
sonrasında soruyor
“Ben nerede eğle-
nebilirim?” diye.

Biz de diyoruz
ki, “Çeşme’de
eğlence yeri yok!”
İnsanlar şaşırıyor.
Böyle bir komedi
olur mu? Böyle bir
dinlence yeri olur
mu?

Bir insan eğlene-
mezse dinlenemez,
bu kadar net. İnsanlar buraya
eğlenmek için geliyor.

Tatile çıkmış bir insan saba-
hın 7’sinde kalkar mı hiç.
Ayayorgi’nin imara açılmasıyla

ilgili olarak da insanlar bu sesi
göze alıp buraya gelmeliler.
Müziği dinlemek zorundalar.
Onu kabullenerek orada bir
inşaata girmeliler. Hem müziği-
ni dinleyecektir, hem de eğlene-

cektir.
“Yok ben sakin

bir yer istiyorum”
diyorsa da Çeşme
merkezden çok
daha sakin yerler
var. Sakinlik isti-
yorsanız Ildırı’ya
gidersiniz.

Orada konser-
vatif yaşayabilirsi-
niz. Herkesin tatil
anlayışına göre
tatil yapabileceği
bir ilçedir
Çeşme… Bunu
böyle mütalaa edip
böyle kabul etmek
lazım. Çeşme’de
eğlence olmadığı
için sezonu uzata-
mıyoruz. Keşke
Çeşmeliler birleşse

de 2-3 tane gece kulübü açsalar
buraya. Vallahi ben de ortak
olurum. Ciddi söylüyorum.

Çeşme’nin buna ihtiyacı var.
Eğlenceyi yok etmemek lazım…
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OLCAY CENGİZ TURAN –
ÇEŞME GÜRÜLTÜYLE
MÜCADELE DERNEĞİ
BAŞKANI
Ben Sakarya Mahallesi’ndeyim.

Yani Ayayorgi’deki tepelerden sonra
oturuyorum. Bizim mahallemiz her gün
çılgın müziklerle inliyor. Evimizde otura-
mıyoruz, iki laf edemiyoruz. Evlerimizin
içine girip camlarımızı kapatsak da o
basların sesinden camlarımız zangırdı-
yor. Bu nasıl bir eğlen-
ce anlayışıdır ki siz
müziği köküne kadar
açacaksınız, insanlar
gürültüden uyuyama-
yacak. Neymiş, sezon
kısaymış, 2-3 aymış.
Hikaye… 9 Mayıs’ta
başlanıyor, 15 Eylül’e
kadar haftanın her
günü kesintisiz devam
ediyor. Bu resmen bir
işkence. Bizler evimizde
yaşayamaz hale geldik.
Sinirlerimiz allak bullak
oluş durumda. Üstüne
üstlük Ayayorgi’deki
işletmelerin hiçbirinin canlı müzik izni
yok. Belediye başkanı Muhittin Dalgıç
yetkimiz yok bahanesine sığınıyor ama
kendisinin herhangi bir yetki devri
almasına gerek yok Ayayorgi’deki
gürültüyü susturmak için. Tek yapması
gereken, “Ben size çalışma ruhsatı ver-
dim, siz bu ruhsata aykırı çalışıyorsu-
nuz” demek. Defalarca yazdık, talepte
bulunduk. Çeşme Belediyesi görevini
yapmıyor. Bu işletmelere “Müzik yapa-
mazsınız, izniniz yok” demiyor. Burada

yasalar uygulanmıyor, işletmeler kesin-
likle başı boş vaziyette hiç bir denetime
uğramadan sezonu geçiriyorlar.

Yıllardır yapılıyordu müzik. Bize
çok az geliyordu, tolere edebiliyorduk.
Fakat her sene dozu giderek artıyor.
Geçen seneden itibaren bu doz inanıl-
maz boyutlara ulaştı. Muhittin Dalgıç’ın
belediye başkanı seçildiği döneme denk
geldi bu. Daha önceki dönemde de
şikayetlerimiz oluyordu ama haftanın

her günü olmuyordu.
Bu yoğunlukta değil-
di. Belediye görevini
yapmıyor. Zabıtanın
görevi işletmeleri
uyarmak, denetlemek.
1, 2, 3 uyarıp dördün-
cüsünde işletmelerin
ruhsatını iptal etmeye
kadar yetkisi var bele-
diyenin. Muhittin
Dalgıç görevini neden
yapmıyor? Bu işletme-
lerin ne özelliği var da
bunlar verilen ruhsata
uygun çalışmama
hakkına sahipler? Ben

Kent Konseyi toplantısında Muhittin
Bey’e yaşanan sıkıntıları söyledim. “Bu
sorunu çözeceğiz, seneye böyle olma-
yacak” dedi, daha beter oldu. Bir bele-
diye başkanının vizyonu geniş olmalı,
verilen sözler tutulmalı. Bize bu saygı-
sızlık yapılıyorsa ve biz buna katlanmak
zorunda bırakılıyorsak, buna göz
yumanlara ve görevlerini yapmayanlara
karşı suç duyurusunda bulunacağız,
yasal olarak tüm yollara başvuracağız.
Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Bu yaz Çeşme'de
sezon geç açıldı
ama gümbür
gümbür açıldı.
Teşbih değil bu,
gerçek anlamda
Çeşme’de bir
gümbürtü kopu-
yor. Yıllardır kar-
şılıklı krize dönen
gürültü sorunu,
bölgede uygula-
nan fahiş fiyatlar
ve son olarak
imar sıkıntıları…
Herkesin derdi
farklı… Ancak
tüm dillerde tek
bir ortak endişe
var: Çeşme’nin
geleceği…

Çeşme dinlence yeri mi olmalı yoksa eğlence yeri
mi? İkisi bir arada mümkün olabilir mi? İlçede
uygulanan fahiş fiyat politikalarında bir “orta” yol

bulunabilir mi? Bu güzel cennet, imar krizlerine ve
betonlaşmaya direnebilir mi? Tüm bu soruları Çeşme
deyince akla gelen, kendi sektöründe en önemli isimle-
re ve vatandaşlara sorduk. Bakın nasıl yanıtlar aldık…

“GÜRÜLTÜ
KRİZİNİ

AİHM’YE
TAŞIYACAĞIZ”
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Geçtiğimiz aylarda,
Türkiye’nin depresyon
haritası açıklandı.

Rakamlar ise gerçekten ürkütü-
cü. Türkiye’de son beş yılda anti-
depresan kullanımı yüzde 65 ora-
nında artış gösterdi.
Antidepresanlar, artık insanların
birbirine önerdiği ilaçlar gibi
oldu. Peki Türkiye gitgide daha
sinirli bir hal mi alıyor? İşte bu
soruyu Psikolog Burcu Atatür'e
sorduk ve çarpıcı yanıtlar aldık.
"Sürekli ve gitgide keskinleştiren
ve ayrıştıran bir dille muhatabız"
diyen Atatür, "Bu dil birey ola-
rak hepimizi gerdiği için bütün
ilişkilerimize zincirleme bir etki
yapıyor" dedi.

Son zamanlarda veri olarak
elde edilen, antideprasan kulla-
nımındaki artışa değinen ve artı-
şa farklı bir açıdan bakan Atatür,
“Bunun sebebi illa ki depresyo-
nun hızla artması olarak yorum-
lanamaz, insanların daha çok psi-
kiyatrik destek alması veya psiki-
yatrik tedaviye yönelmesinde bir
artış olarak düşünülebilir” açık-
lamasında bulundu. Atatür,
bunun nedenini ise şöyle açıkla-
dı:

"Danışan kitlesinde gençlerde
ve yetişkinlerde hatta çocuklarda
depresif bir tablo, artan bir şekil-
de gözleniyor. İnsanların ilaçlara
bu kadar başvurması çok sıkıntı-
lı, tedirgin, güvensiz bir ortamda
birkaç senedir yaşanmasıyla da
alakalı. Özelikle ekonomik sıkın-
tıların çok artmış olması, şiddet
ve öfke dilinin çok artmış olması.
İlaç kullanımı depresyonun bir-
den arttığını göstermez, bunun
başka nedenleri de olabilir; özel-
likle psikiyatri servislerine başvu-

ru sayısının artması, ilaç tedavisi-
ne yönelmeyi arttırmış olabilir.
Hastanın da talep ettiği ‘İlacımı
alayım gideyim" isteği de var
tabii ki. Performans sistemi
nedeniyle hastanelerde psikiyatri
servislerinde görüşme süresi çok
kısa, zaten 5-10 dakika ile sınırlı
görüşme süreleri mevcut.
Dolayısıyla bir an önce semp-
tomları baskılayabilmek için ilaca
yükleniyor diye düşünüyorum.”

“Sorunların temelinde
eğitimsizlik yatıyor”

Depresyon ciddi bir hastalık-
tır diyen Psikolog Burcu Atatür,
“Her bunalımı olan depresyonda
değildir” dedi. Ayrıca, depresyo-
nun cinsiyete göre dışavurumu-
nun farklı olduğunu söyleyen
Atatür, depresyonun belirtileri
hakkında bilgi verdi ve antidep-
resan kullanımıyla ilgili yapılan
yanlışlıklardan da bahsetti:

"Depresyonun, kadında,
erkekte ve çocukta dışa vurumu
da farklı oluyor. Kadın daha
hüzünlü ve daha kederli, erkek
daha öfkeli, daha sabırsız ve
daha agresif olabiliyor.
Çocuklarda depresyonun belirti-
leri ise, içe kapanma, sessizlik,
suskunluk, eskisi gibi oyun oyna-
mama, gece uykulardan sıçraya-
rak uyanma, korkular gibi ortaya
çıkıyor. Çoğu zaman ilaç desteği
depresyonda büyük oranda iyi-
leşme gösterse de depresif duru-
mun tekrar yaşanmaması için
terapi desteğinin devam etmesi-
nin daha fazla faydası olacaktır.
Ayrıca, antidepresanlar, zaten
beyin kimyasında birtakım
yolunda gitmeyen şeyleri den-

geler. Bunlar zaten bir anda işe
yarayan ilaçlar değildir. Birkaç
aylık süre içinde ise ilaçların
etkisi kendini göstermeye başlar.
İlacın en iyi etkisi 6 aylık süreçte
başlar, işte bu süreçte ise şu
yaşanıyor; kişiler ilaç desteğiyle
kendini iyi hissetmeye başladı-
ğında ilacı aniden kesiyor. Bizim
halkımız ise; ilaçları alıyor,
morali bozulduğu zaman içiyor,
sonra komşusuna veriyor, zaten
her konunun temelinde bir eği-
tim problemimiz var.”

“Bizim toplumuzda, şiddet
ifade edildiği gibi, aynı zamanda
yerde bulabiliyor” diyen
Atatür, Türkiye'nin gitgide
sinirli bir hal alıyor olma-
sını şu sözlerle değer-
lendirdi:

"Öfke git gide
daha rahat bir şekil-
de, nefret dili de
daha keskin bir
şekilde
ifade

ediliyor ve bu zemin de buluyor.
Ama bu sinir ve öfkenin kontro-
lü bizim için çok önemli, hepimiz
çeşitli şekillerde sıkışıyoruz, eko-
nomik olarak, etnik olarak, sos-
yal açılardan ve dolayısıyla ken-
dimizi ifade etmekte zorlanıyo-
ruz. Kendimizi en rahat ifade
edebildiğimiz alanın öfke ve şid-
det uygulaması olmaması gereki-
yor. Bu çok sıkıntılı bir gidişat...
Bunu engellemenin yolu biraz
uzlaşma, sevgi, anlayış ve bilim-
den geçiyor. Biz bunun yakınında
bile değiliz. Sürekli git gide kes-

kinleştiren ve ayrıştıran bir
dille muhatabız. Bu

birey olarak hepi-
mizi gerdiği için

bütün ilişkileri-
mize zincirle-
me bir etki
yapıyor. Öfke
duymakta,
sinirlenmek-
te bir sıkın-
tı yok ama
bunun
kontrolü
ve ifade-
sinde çok

sıkıntımız
var bizim."
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"Dizi kahramanları bile şiddet, kaba kuvvet bu
tür dilleri kullanarak favori oluyorlar” diyen Atatür
sözlerini şöyle sürdürdü:

Belki iyinin tarafında yer alıyor ama
bunu yine şiddet üzerinden yapıyor.
Gel oturalım konuşalım biz neyi pay-
laşamıyoruz şeklinde bir ifade diziler-
de yer bulmuyor. İnsan kelimeleri
kafasında canlandırarak düşünen bir
canlı, bizim en küçük sözcüklerimizin
bile hayati önemi varken, böyle savu-
rurcasına öfke dilinin kullanılması, özel-
likle çocukların bilinçaltına gider.
Özellikle 6 yaşına kadar her şey bilinçal-
tına yerleşir. Gördükleri, dinledikleri,
oynadıkları bilgisayar oyunları zaten çocuk-
ları vuruyor, yetişkinler de zaten kendileri
tatminsiz ve ümitsiz durumdalar. Birbirini
besleyen zincirleme bir şey var. Aileden en
tepeye, en tepeden aileye inen sıkıntılı bir
süreç..."

Dünyada, Avrupa’da ve Amerika’da, bir
dönem antidepresanları şeker gibi kullanan
kitleler olduğunu belirten Atatür, "Biz biraz
da 3. dünya ülkesi olmamız nedeniyle, her
zaman geriden geliyoruz, biraz deneysel
ilaçlara da maruz kalabiliyoruz. Bizim
burada rahatlıkla ulaşabildiğimiz ilaçla-
ra, Avrupa ve Amerika ülkelerinde bu
kadar kolay ulaşılamıyor" dedi.
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Psikolog Burcu Atatür’e göre; dizi kahramanlarının bile şiddet içeren davranış-
larla favori olduğu Türkiye'de, ruh halimiz git gide daha da kötüye gidiyor.
Şiddet eyleme dönüşüyor ve bu da toplumda rahat bir şekilde yer buluyor.
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“Dizi kahramanları bile
şiddet diliyle favori oluyor”
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Vitamin kullanırken dikkat!
Ölümcül hatalar yapmayın
Vitamin kullanırken dikkat!
Ölümcül hatalar yapmayın

Diyetisyen Burcu Çetinler ile
son yıllarda artan ve her
köşe başında ulaşılması

mümkün olan vitaminler üzerine
konuştuk.

Çetinler, uzman kontrolü
olmadan kullanılan vitaminlerin
tehlike saçacağını, vücudun vita-
min ihtiyacının ne olduğunun
hekim kontrolü olmadan biline-
meyeceğini belirtti. Çetinler,
sporcuları ve vücut geliştirmek
isteyenleri de uyardı:
''Haddinden fazla vitamin ciddi
zararlara yol açabilir.''

Vitaminlerin eksikliğinin de
fazlalığının da zararlı olduğunu
belirten Çetinler, “Eksikliği duru-
munda çeşitli hastalıklar ortaya
çıkabiliyor. Fazlalığı durumunda
da özellikle yağda eriyen vita-
minlerin vücudumuzda birikim
yapmasından dolayı toksik etki
gösterdiği için ölümle sonuçlana-
bilecek zararları olabilir. Dolayısı
ile vitaminleri fazla dozda kullan-
mamaya dikkat etmeliyiz'' dedi.

VEJETERYANLAR,
B12’YE DİKKAT!

Diyetisyen Burcu Çetinler,
''Öncelikle eksiklik durumu olma-
sı lazım. Eksiklik durumu, doktor
kontrolünde belirlenmeli ve buna
göre bir yol haritası belirlenmeli.
Fazla vitamin kullanımında
yağda eriyen vitaminlerin vücut-
ta erimesinden ve atılamamasın-

dan dolayı özellikle A vitamini
karaciğer toksisitesi gösterir.
Aynı zamanda göz bozuklukları-
na neden olur. Özellikle gebeliğin
ilk üç ayında fazla kullanımı,
doğacak çocukta sakatlık durum-
larına yol açabilir. C vitamininin
fazla kullanımı, böbrek taşlarına
neden olabilir. D vitamininin

fazla kullanımı yine aynı
zamanda kanda kal-
siyumun aşırı yük-

selmesine yani kas
kramplarına,
kalp ritim bozuk-
luklarına ve D
vitamini zehirlen-
mesine neden ola-
bilir. Özellikle dik-
kat etmemiz gere-

ken E vitamini. E

vitamini, K vitamini ile etkileşi-
me girdiğinden kan sulandırıcı
ilaç kullanan insanlarda kalp has-
talarında zararlı etki gösterebi-
lir'' diye konuştu. Çetinler,
''Vejeteryanlarda yani sadece
sebze ile beslenenlerde özellikle
et ve süt tüketmediklerinden
dolayı B12 vitamini eksikliği
görülür. Bu yüzden B12 vitamin
takviyesi öneririz. Vitaminler
aslında vücudumuzda metabolik
olayların gerçekleşmesi için
enzimlerin yapısına katıldığından
dolayı gerekli ve bizim için elzem
ve vücudumuz yapamadığı için
dışarıdan almamız gereken bir
grup. Ama bunu bizim öncelikle
gıdalardan beslenerek takviye
etmemiz lazım. Eğer dengeli ve
çeşitli beslenirsek ek vitamin tak-

viyesine gerek duyulmaz.
Bilinenin aksine vitaminler kilo
aldırmaz'' şeklinde konuştu.

Stresli ortamlarda çalışanların
B grubu vitaminlere ağırlık ver-
mesi gerektiğini belirten
Çetinler, ''B grubu vitamin eksik-
likleri varsa ya da çok stres orta-
mı varsa B grubu vitaminleri art-
tırılmalıdır'' dedi.

HAFTADA 2 DEFA
BALIK TÜKETİLMELİ

Burcu Çetinler, ''Sporcularda
özellikle yaptıkları ekstra efordan
kaynaklı oksidatif stresleri arttı-
ğından dolayı ekstra vitamine
ihtiyaç duyuyorlar. Antioksidan
vitaminlere ihtiyaç duyuyorlar.
Ancak sporcuların sadece vita-

minler değil ayrıca aminoasitler,
karbonhidrat tozları, l'karnitin
gibi çeşitli ek destekler kullanma-
ları lazım'' diye konuştu. Yaz
aylarında özellikle balık tüketimi-
ne özen gösterilmesi gerektiğinin
altını çizen Çetinler, “Haftada iki
kere balık tüketmek bizim için
elzemdir. Tüketilemediği durum-
larda ise omega 3 takviyesi yapı-
labilir. Hamilelikte özellikle folik
asit vitamininin önemi artmakta-
dır. İhtiyaç miktarı arttığı için
günde 400 mikrogram kadar des-
tek yapılması gerekir. Eksikliği
durumunda doğacak çocukta
önemli sıkıntılara yol açabilir.
Aynı zamanda hamilelik döne-
minde demir ihtiyacı artar. Bu
yüzden demir takviyesi kalsiyum
ihtiyacı arttığından kalsiyum tak-

viyesi yapılması gerekir. İyotlu
tuz kullanılmalıdır. Aynı zamanda
omega 3 takviyesi de yapılabilir.
Yaşlılarda da emilim azalmasın-
dan dolayı D vitamini, kalsiyum
ve B12 vitaminlerinin kullanılma-
sı lazım'' dedi.

Uzmanlar uyarıyor. Her ağrı, her sızı ya da vücudun daha fit
görünmesini sağlamak için vitaminlere başvurmayın. Peki doğru
vitamin nasıl kullanılır? Vitamin kullanırken nelere dikkat etmeli-
yiz? Tüm bu soruları uzmanına sorduk. Diyetisyen Burcu Çetinler,
“Gereğinden fazla vitamin alan spor hocasının verdiği direktiflere

uymayan kişiler, hayatlarını kaybedebilirler” diye konuştu.

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Diyetisyen Burcu Çetinler, ''Spor
yaparken ölüm durumları genelde
bilinçsiz spor yapmaktan meydana
gelir. Spor bir ekip işidir. Antrenör ve
beslenme danışmanının birlikte yürüt-
tüğü bir iş. Sporun yüzde 80'ini bes-
lenme yüzde 20'sini antrenman oluş-
turur. Eğer spor antrenörünün öner-
diği şekilde egzersiz yapmaz çok
daha fazla egzersiz yaparsa bu
durumlarda ölümlerin yaşanması çok
normaldir. Spora aç gelinmemeli. Aç
gelinmesi durumunda tansiyon
düşüklüğü, şeker düşüklüğü gibi
durumlar yaşanıyor'' diye konuştu.

BİLİNÇSİZ SPOR
ÖLDÜREBİLİR

Bayraklı
Belediyesi 12.
kütüphanesini
Soğukkuyu
Mahallesi’nde
düzenlenen
törenle hizmete
açtı. Çocuklara
kitap dağıtan
Bayraklı
Belediye
Başkanı Kara-
bağ, yaz tatilin-
de tüm çocuk-
ların kitap oku-
masını istedi.

SÖZ VERDİK, YAPIYORUZ

BAYRAKLI’DA
12. KÜTÜPHANE
HİZMETE GİRDİ

H
er mahalleye bir kütüphane
sloganıyla yola çıkan Bayraklı
Belediyesi, kütüphane sayısı-

nı artırmaya devam ediyor.
Kütüphane Müdürlüğü bünyesin-

de Emek, Yamanlar, Gümüşpala,
Onur Açıkhava, İhsan Alyanak,
Bayraklı Merkez, Muhittin Erener,
Refik Şevket İnce, Cengizhan, 75.
Yıl Kültür Merkezi ve Osman-
gazi’den sonra 12. kütüphane
Soğukkuyu Mahallesi’nde hizmete
girdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan
Karabağ, açılış kurdelesini çocuklarla
birlikte kesti.

Bayraklı’ya 12. kütüphaneyi
kazandırmanın mutluluğunu yaşadık-

larını dile getiren Başkan Karabağ,
“23 Mahallemizin 12’sinde kütüpha-
nemiz var.

Önümüzde her mahalleye bir
kütüphane açma hedefimiz var.
Burası semt merkezi olarak kullanılı-
yordu. Vatandaşlar tarafından alışıl-
mış bir binayı kütüphaneye çevirdik.
Çocuklarımızın kitap okuması, bilgi-
sayar ortamında ders çalışabilmesini
sağlayan kütüphanemiz hayırlı uğur-
lu olsun. Yaz tatiline gelen çocukları-
mızı kütüphanelerimize bekliyoruz”
dedi.

Kütüphane açılışında çocuklara
kitap hediye eden Başkan Karabağ,
onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çek-
tirdi.

Bayraklı
Belediyesi

rekora
koşuyor!

Bayraklı Belediyesi’nin gözbebe-
ği projelerinden biri olan Semt
Merkezleri vatandaşlar tarafından
büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Bayraklı’nın 23 Mahallesi’nde top-
lamda 27’ye ulaşan sayılarıyla semt
merkezleri genç yaşlı demeden her-
kese hizmet veriyor. 2014’ten 2015
yılının Mayıs ayı sonuna kadar bu

merkezlerden 168 bin
204 kişi yararlan-

dı. Bayraklı
Belediyesi bu
anlamda
ulaşılması
zor bir
rekora
imza attı.

Bayraklı
Belediye

Başkanı
Hasan

Karabağ, “Semt
merkezlerimize

vatandaşlarımız büyük
ilgi gösterdi. Vatandaşlarımız bazı
mahallelerimizde ikinci bir semt
merkezinin açılması için başvuruda
bulunuyor. Bu merkezler sayesinde
dilek ve şikayetler alınıyor, erzak ve
eşya yardım talepleri ulaştırılıyor.
Kadınlarımız ve çocuklarımız ücret-
siz kurslardan faydalanıyor. Dikiş
nakıştan okuma yazmaya kadar çok
geniş bir yelpazede bu merkezlerde
kurslar düzenliyoruz. Yıl sonlarında
da üretilen ürünlerin sergilerini aça-
rak Kadın Kooperatifi aracılığı ile
satışını sağlıyoruz” dedi.

Çay Mahallesi pazar
yerine kavuşuyor

Bayraklı Belediyesi ilçe sınırları içeri-
sine kapalı pazar yerleri kazandırmak için
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde 1 milyon 369 bin
liraya mal olacak Osmangazi pazar yeri-
nin temelini atan Bayraklı Belediyesi
şimdi de Çay Mahallesi’ne otoparkı, tuva-
letleri, asansörü bulunan 7 bin 194 metre-
kare alana sahip 3 katlı dev bir pazar yeri
yapmak için düğmeye bastı.

Bayraklı Belediyesi yatırımlarına ara
vermeden devam ediyor. Sokak arası
pazar yerlerini kaldırarak yeni ve modern
alanlar yaratan Bayraklı Belediyesi, Çay
Mahallesi’ne dev bir pazar yeri yapacak.

538 kişiye 555 bin
liralık destek

Bayraklı Belediyesi, ilçe sınırları içeri-
sinde ikamet eden, herhangi bir gayri-
menkul kaydı bulunmayan, eşi cezaevin-
de olan veya eşinden boşananlara, kişi
başı hane geliri 313 lirayı aşmayan ve
yerinde yapılan tespitler sonucu ihtiyaç
sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara yar-
dım elini uzatıyor. Ayrıca, doğal afet,
yangın gibi durumlardan zarar gören kişi-
lere hasar tespitlerine göne nakdi yardım-
da bulunuluyor. 2014’te 347 kişiye top-
lamda 157 bin lira nakdi yardımda bulu-
nan Bayraklı Belediyesi, 2015’in ilk bölü-
münde 260 ihtiyaç sahibine toplamda 270
bin liralık destekte bulundu.

Bu
editöryelbir

çalışm
adır.
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Korkunun ecele faydası yok derler. O
zaman en büyük korkularınızla yüzleş-

meye hazır mısınız? Korkularınızdan
zekanız sayesinde kurtulmak istiyorsa-

nız Alsancak'ta hizmet veren korku
dolu oyun odasına mutlaka uğramanı-
zı tavsiye ediyoruz. Secret Trap şirket

sahibi ALTUĞ DOĞRUER, İzmirlileri kor-
kuları ile yüzleşmeye Ben HABER gaze-

tesi aracılığı ile davet ediyor.

Korkuyu iliklerinizde hissetmek
istiyorsanız bu hikaye tam size
göre. Deli Profesör'ün insanlığı
yok etmesine engel olmak için bir
saatiniz var. 1 saat içinde size veri-
len ipuçlarını bulun ve insanlığı
kurtarın. İzmir'de hizmet veren
Secret Trap değişik konsepti ile
Alsancak'ta odadan kaçış hikayele-
ri üzerine hizmet veriyor.

Secret Trap’ın sahibi Altuğ
Doğruer “İzmirlileri hem korkuta-
cağız hem de zeka açıcı oyunları-
mızla kendilerini geliştirmelerine
ön ayak olacağız” diyor. Doğruer
odadan kaçış hikayelerinin çıkış
noktasını ise şu sözlerle anlatıyor;

''Odadan kaçış hikayelerinin
çıkışı Japonya'dan başladı.
Türkiye'de de 1 yıl önce
İstanbul'da açıldı. Ondan sonra çok
büyük bir patlama ile beraber çok
fazla oyun evi açıldı.İzmir'de şu
anda 16 tane mekan var. Çok
eğlenceli çünkü kimsenin daha
önce yaşamadığı bir tecrübe.
Hepimiz yıllardır bilgisayarda
oynadığımız oyunları, bu oyunlarla
gerçek hayata geçirmiş durumda-
yız. İnsanların yüzde 99'undan
olumlu dönüşler alıyoruz, çok
keyifli olduğu şeklinde tepkilerle
karşılaşıyoruz'' dedi.

“Dikkatli arkadaşlarınızı topla-
yın ve eşsiz bir maceraya ortak
olmak için oyun odalarımıza gelin”
diyen Doğruer, ''Oyunlarımıza her
yaş aralığından insan geliyor.

Mesela geçenlerde 65 yaşında bir
müşterimiz vardı. Ama çoğunlukla
tabii ki yüzde 50'si yüzde 60'ı
öğrenci kesimi. Yüzde 30'u da 30-
35 yaş civarı yıllardır bilgisayar
oyunu oynamış ve bunun gerçek
halini yaşamak isteyen insanlar.
Ama çoğunlukla dediğimiz gibi
genç kesime hitap ediyoruz'' diye
konuştu.

“Bu sahnenin kahramanı sen-
sin” sloganı ile yola çıktıklarını
belirten Doğruer, ''Müşterilerimiz
ilk geldikleri zaman çok ilginç tep-
kiler veriyorlar. Çünkü zili çaldıkla-
rı zaman düğmeye basarak kapıyı
açıyorum, beni görmüyorlar,
karanlık bir eve giriyorlar. Hatta
girmekten vazgeçenler oluyor.

Tekrar dışarı çıkıp beni arıyorlar
cep telefonu ile. İlk olduğu için
keyifli oluyor. Önce bir açıklama
yapıyorum sonra bir video izliyo-
ruz. Hikayenin konusu ile alakalı.
Sonra da bir saatlik bir süreleri
var. Oyun içinde üç tane ipucu hak-
ları var. Ben müşterilerimizin çare-
siz kaldığı yerlerde yardım ediyo-
rum'' dedi.

Doğruer, ''Zeka açıcı bir oyun.
Özellikle kurumsal şirketler için
çok yararlı bir oyun. Kurumsal şir-
ketlerden gelen birçok müşteri de
kazandık. Çünkü bir şeyleri çözü-
yorsunuz fikir yürütüp. Tamamıyla
zeka ile alakalı bir oyun. Oyunu
bitiremeyenlere oyunun sonunu
söylemiyoruz'' diye konuştu.

Doğruer, ''Oyunda bir
Deli Profesör hikayemiz var.
İnsanlardan nefret eden ve
insanları öldürmeye çalışan
bir profesör. Bunun sebebi

de insanların doğaya çok
fazla zarar vermesi. Bunun
için bir virüs hazırlıyor, siz
de gelip bir saat içinde bu

virüsü durdurmaya çalışıyor-
sunuz. Yani doğa aşığı pro-

fesörümüzü siz gelip bir
saat içinde durdurmalısınız.
Oyun iki kişi ile beş kişi ara-
sında oynanıyor. Oyun esna-

sında herhangi bir elektro-
nik cihaz kullanılmıyor”

dedi. Oyun esnasında müş-
terilerin verdiği tepkiye çok
güldüklerini belirten Altuğ,

''Gizli kapımız açılırken
kapının üstüne tabloyu

koyup açıyorsunuz.
Müşterilerden biri tabloyu

buldu. Tabloyu koyup kapıyı
mı açacaksınız saçmalama-

yın demişti. Kapı açıldığında
ise şok oldu.''

Fiyatlandırma konusunda
da bilgi veren Doğruer,

''Fiyatlarımızı 2 kişi 80 lira,
3 kişi 100 lira, 4 kişi 120 lira,

beş kişi 150 olarak belirle-
dik''diye konuştu.
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KORKUYU
İLİKLERİNİZDE
HİSSEDECEKSİNİZ!

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Bornova Belediyesi ile
İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin yapı-

mını birlikte üstlendiği
Doğanlar Stadı büyük ilgi
görüyor. TÜFAD
(Türkiye Futbol Adamları
Derneği) İzmir Şubesi
Başkanı Dr. Şaban
Acarbay, İzmir’in Türk
Futboluna damgasını
vuran efsane isimleri ile
birlikte, yapımı süren
Doğanlar Stadı’nda
Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila’ya onur belge-
si verdi. TÜFAD İzmir
Şubesi Yönetimi ve
Nevzat Güzelırmak, Fevzi
Zemzem, Erkan Velioğlu,

Şakir Kuruş, Kazım
Admış, Hüseyin
Hamamcılar, Ercan
Ertemçöz gibi efsane isim-
lere teşekkür eden Başkan
Atila, “Sizleri evimiz olan
Bornova’da ağırlamak
bizim için çok büyük bir
onur ve mutluluk. Biz bu
statta centilmenliğimizle
tüm Türkiye’ye örnek
olmak istiyoruz. En büyük
dileğimiz İzmir futbolu-
nun hakettiği yerlerde
olması ve Bornovamızın
da önümüzdeki yıllarda
daha üst liglerde temsil
edilmesi. Tüm çabamız
bunun için” dedi.

Konuklarına inşaat

çalışmalarıyla ilgili bilgiler
veren Atila, stadın yapımı-
nı İzmir Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte
yürüttüklerini hatırlatarak,
“Amacımız Doğanlar
Stadı’nı yeni sezona yetiş-
tirmek. İlk etapta 6.700
kişilik olan seyirci kapasi-
tesini önümüzde süreçte
12 bin 500’e çıkaracağız.
Türkiye’de futbolun
oynandığı ilk kent olan
Bornova, UEFA standart-
larında bir stada kavuşa-

cak” diye konuştu.

Acarbay: Biz
yapılan işe bakarız

İzmir’in gündemini
uzun süredir meşgul eden
stat tartışmalarını hatırla-
tan TÜFAD İzmir Şubesi
Başkanı Dr. Şaban
Acarbay, “Stadın nereye
yapılacağı tartışmaları bizi
ilgilendirmiyor. Biz yapı-
lan işe ve yapanlara baka-
rız. Bugün bu efsane isim-

lerin buraya geliş nedeni
hizmet verenler duydukla-
rı saygı ve futbola duyduk-
ları sevgidir. Bu onur bel-
gesi herkese vermediğimiz
çok özel bir belgedir.
Emek veren herkese
teşekkür ediyorum.
İnanıyorum ki; bu stattan
Türk futbolunun yeni yıl-
dızları çıkacak” dedi.

Doğanlar Stadı’nın
yüzde 70’i tamamlandı.
Stat, tüm görkemiyle orta-
ya çıkmaya başladı.

İzmir’in Türk Futbolu’na damga vurmuş
efsane isimlerinden yapımını Bornova
Belediyesi ile İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin birlikte üstlendiği Doğanlar
Stadı için Başkan Atila’ya teşekkür geldi.
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Bornova Belediyesi,
vatandaşların ibadetlerini
hijyenik bir ortamda
huzur içinde yapması için
gerekli önlemleri alıyor.
Temizlik İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı dör-
der kişilik iki ekibin yaptı-
ğı temizlik sayesinde
vatandaşlar ibadetlerini
hijyenik bir ortamda
yapmanın huzurunu
yaşıyor. İki ekip günde 4 ibadet-
hanenin temizliğini tamamlıyor.
Kutsal Ramazan ayında da bu hiz-
met için görevlendirilen ekiplerin

sayısı da arttırıldı.
İlçedeki her cami ve cemevi bele-

diye ekiplerince ayda en az bir kez

temizleniyor. Özellikle vatandaşla-
rın ibadetlerini yaparken alınlarını
koyduğu halıların temizliğine büyük
önem veriliyor. Halı yıkama makine-
siyle hijyenik bir ortam sağlanıyor.
Bunun yanında pencere ve sütunla-
rın temizliği de büyük bir titizlikle
yapılıyor.

Bornova’da kutsal temizlik

Altındağ Atatürk Spor
Salonu yılsonuna hazır

Bornova Belediyesi’nin
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
desteğiyle yapımını sürdürdüğü
Altındağ Atatürk Spor
Salonu’nun 2015 yılı sonunda
tamamlanması planlanıyor. 2
bin 500 izleyici kapasiteli salon,
İzmir’in en görkemli tesislerin-
den biri olmaya hazırlanıyor.
Spor kompleksinde, 250 kişilik
antrenman salonunun üzeri
tamamen kapatıldı ve ana salo-
nun uzay kafes inşaatlarına baş-
landı. Kaba inşaatı bitmek üzere
olan spor salonunda detaylara
da geçildi.

Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, ilgili başkan yar-
dımcıları ve müdürlerle birlikte
inşaat çalışmalarını yerinde
inceledi. Bornova’da İzmir’in en
önemli spor tesislerinden biri-
nin yükseldiğine dikkat çeken
Başkan Atila, “Planladığımız
gibi giderse Altındağ Atatürk

Spor Salonu 2015 yılında
tamamlanmış olacak. Aynı
şekilde Doğanlar Stadı’nın inşa-
at çalışmaları da tüm hızıyla
devam ediyor. Çalışmalar
tamamlandığında spor tesisi
bakımından en zengin ilçeler-
den biri olacağız. Tesisleşme ile
birlikte sportif başarılarımızın
daha da artacağına inanıyorum”
diye konuştu.

Antreman salonu da
olacak

20 bin metrekare inşaat ala-
nına sahip Altındağ Atatürk
Spor Salonu 3 katlı olarak inşa
ediliyor. Otoparkı da olacak
dört tribünlü salonda engelli
izleyiciler için de düzenleme
yapılıyor. 250 kişilik tek tribün-
lü, çok amaçlı antreman salonu-
nun da da bulunduğu kompleks-
te 130 kişilik basın ve 165 kişilik
VIP tribünleri yer alacak.

Ramazan burada
bir başka güzel

Bornova Belediyesi tarafından bu
yıl ilk kez düzenlenen geleneksel
Ramazan gösterileri, Kurudere
Mahallesi’nde başladı, Çamdibi
Atatürk Parkı ve Pınarbaşı ile devam
etti. Ramazan boyunca Bornova’da her
gün başka bir mahallede gösteri ola-
cak. Tuzsuz Deli Bekir ve Oğlu, İbiş ile
Efendi, İbiş ve Ali Nazik oyunlarının
yanı sıra dans şovları ile renklenen
gecede Karagöz ve Hacivat ile sihirbaz
gösterisi de yer aldı.

Bornova Belediyesi, binlerce esnafın işini kolaylaştıran
bir sistemi devreye soktu. İşyeri açma
ve çalıştırma ruhsatı almak isteyen
esnaftan talep edilen itfaiye rapo-
ru artık internet üzerinden
Bornova Belediyesi tarafından
temin edilecek.

İşyeri açmak için prosedü-
rü tamamlayan vatandaş
İtfaiye Daire Başkanlığı’nın
Yenişehir’deki merkezine git-
mek zorunda kalmayacak.
Uygulama Büyükşehir
Belediyesi ile birlikte Bornova’da
pilot olarak başlatıldı.

BU ONUR
BORNOVA’NIN

Esnafa büyük kolaylık
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Doğruer, ''Oyunda bir
Deli Profesör hikayemiz var.
İnsanlardan nefret eden ve
insanları öldürmeye çalışan
bir profesör. Bunun sebebi

de insanların doğaya çok
fazla zarar vermesi. Bunun
için bir virüs hazırlıyor, siz
de gelip bir saat içinde bu

virüsü durdurmaya çalışıyor-
sunuz. Yani doğa aşığı pro-

fesörümüzü siz gelip bir
saat içinde durdurmalısınız.
Oyun iki kişi ile beş kişi ara-
sında oynanıyor. Oyun esna-

sında herhangi bir elektro-
nik cihaz kullanılmıyor”

dedi. Oyun esnasında müş-
terilerin verdiği tepkiye çok
güldüklerini belirten Altuğ,

''Gizli kapımız açılırken
kapının üstüne tabloyu

koyup açıyorsunuz.
Müşterilerden biri tabloyu

buldu. Tabloyu koyup kapıyı
mı açacaksınız saçmalama-

yın demişti. Kapı açıldığında
ise şok oldu.''

Fiyatlandırma konusunda
da bilgi veren Doğruer,

''Fiyatlarımızı 2 kişi 80 lira,
3 kişi 100 lira, 4 kişi 120 lira,

beş kişi 150 olarak belirle-
dik''diye konuştu.

Deli Profesör’ü
durdurmalısınız!
Deli Profesör’ü

durdurmalısınız!
Deli Profesör’ü

durdurmalısınız!
Deli Profesör’ü

durdurmalısınız!
Deli Profesör’ü

durdurmalısınız!
Deli Profesör’ü

durdurmalısınız!
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KOÇ: Koç burcu
insanları yaşamlarını
‘istiyorum’ sözcüğü
üzerine kurmaya çalı-
şırlar. İlerlemek, istek-

lerini çevresine kabul ettirmek
onun en büyük mutluluk kaynağı-
dır. İşte tam da bu konularda hayal
kırıklığı yaşarsa, gerçekten de kar-
şınızda aniden parlayan, kızgın,
sinirli bir kişilik görürsünüz. Bir de
fazlasıyla sabırsızdırlar. Bu aceleci-
lik onları, söyleyeceği sözün ve
yapacağı davranışın nerelere vara-
cağını düşünmeden hareket ettirir.
Bir Koç’un dostu iseniz kolay kırı-
labilen biri olabileceğinizi bilin.

BOĞA:
Eğlenmeyi, yemeyi,
içmeyi çok seven
Boğalar yaşamlarını
‘yorulmayın ben
korurum’ felsefesi
üzerine kurmuşlardır. Doğum
haritalarında ortaklık enerjileri
Boğa olanlar, bir Boğa ile ortaklık
kuracaklarsa şundan adları gibi
emin olmalıdırlar ki; bir Boğa
kolay kolay işinize, orijinal ve yara-
tıcı katkı sunmaz. Sıfırdan bir şey
yaratma isteği azdır. Şöyle diyecek-
tir; ‘E söyle bana neyi sağlamlaştı-
rayım? Neyi koruyayım?’
Görüldüğü gibi bir Boğa gerçek-
leştirmekten çok hazır bulduğunu
korur, kollar, sağlamlaştırır.

İKİZLER:
Birden fazla iş ile
ilgilenmekten hoşla-
nan İkizler insanı,
zekâsı ve güzelliğiyle

daima dikkat çeker. İletişim bece-
risi onu kariyerinde ve aile yaşa-
mında kendine özgü biri yapmaya
yeter de artar bile. Adeta birer elçi
olmak için yaratılan sevgili İkizler,
insanlara veya konuşulanlara

bakıp, kulak kesildiğinde içinde
daima iki şıklı düşünme uyanır. O
konunun iyi ve kötü yanlarını aynı
anda kavradığı için karar vermekte
çok zorlanabilir. Bir İkizler’e aşk,
evlilik, iş vb teklif eden birini bu
kararsızlık hali cidden strese soka-
bilir.

YENGEÇ: Aile
yaşantısından büyük
keyif ve haz alan sevgili
Yengeçler yaşamlarını,
‘hissediyorum, o halde
varım’ felsefesi üzerine kurmuştur-
lar. O kadar duygusaldırlar ki her
hayal kırıklığına uğradıklarında,
hayal dünyalarına gömülüp kalma-
ları muhtemeldir. Tutucu ve deği-
şimi pek sevmeyen bir yanları da
vardır. Özellikle ailevi ve kişisel
değer ve inançlarına yönelik tehdit
edici bir tutum ile karşılaşırlarsa
‘vay halinize’. Çok sinirli biriyle
karşı karşıyasınız. Geçinmesi zor

birine dönüşür.
ASLAN: Sevimli,

insanlar için hep
güzel şeyler yapmak
isteyen sevgili
Aslanların yaşam fel-

sefesi ‘ben yaratırım’ iddialarıdır.
Güvenilir, garantici yanları ile
daima birlikte iş yapmak için cazip
bir imaj veren Aslan insanı, verdiği
emekler karşılığında bol bol övül-
müyorsa, takdir edilmediğini fark
etmişse hayal kırıklığı ile karışık
iğneleyici sözlerini atlatmanız ayla-
rınızı alabilir. Sizi çok kolay yok
sayar. Size güvenmeyi bir kez
bıraktı mı bir daha toparlayamaya
bilirsiniz. “Ben” duygusu ile baş
edebilecek misiniz bir Aslan’ın?

BAŞAK: Titiz, disip-
linli sevgili Başak insan-
ları yaşamlarını, ‘ben
daha iyisi için daima

üretim’ felsefesi üzeri-
ne kurmuşlardır.
Özellikle beden ve
zihin gelişimi konu-
sunda parlak zekâları-
nı doğru kullanmayı
başarırlarsa, neleri
başarabildiklerine ina-
namazsınız. Yaşamda
bu kadar çok güzelliği
borçlu olduğumuz
Başaklar değişimden ve gençlerin
fikirlerinden pek hazzetmezler.
Hele de 40 yaş üstü iseler. Ruhları
bin bir bilgelikle doludur ve siz
hangi konuya el atsanız emin olun
o konu hakkında da fikirleri vardır.
Her şeyi çok bilirler.

TERAZİ: Tüm yaşa-
mını ilişkileri dengele-
mek üzerine kuran
Teraziler yaşamlarını,
‘bana dengesi kaçmış ne
varsa verin. Çünkü ben dengele-
rim’ felsefesi üzerine kurmuşlardır.
Mantık ve duygular ile garip bir
dansları vardır. Bu arabulucu
Terazilerin zayıf yanları da var
elbet. Örneğin bir Terazi’yi küstür-
mek gibi bir niyetiniz var ise; ona
bağırın bu yeterli olacaktır. Para,
mücevher ve pahalı şeylere ilgileri
yüzünden fakir sevgiliyi terk edip
zengin eşe giden Terazi sayısı az
değildir. Sevgiliye zor bağlanır,

çabuk ayrılır.
AKREP: Meraklı,

çalışkan, amacına kit-
lendi mi gözü hiçbir
şeyi görmeyen sevgili
Akrepler tüm yaşam-

larını ‘çözemediğiniz sırrınız mı
var. Verin irdeleyeyim. Mutlaka
sonuca varacağımdan emin olabi-
lirsiniz’ bakış açısı üzerine kurmuş-
lardır. Sezgi gücüne hayran kaldı-
ğınız Akrep burcu söz konusu iste-
diğini elde edememek olduğunda
tam bir takıntılı kişilik özelliği gös-
terir. Karşısındakini bunaltır.
Kırıldığında kin tutma becerisi ileri
gidebilir. İntikam duyguları bazı
Akrepleri ilişkilerinde çok zor
durumlara düşürür.

YAY: Filozof, spor-
tif, maceracı Yaylar
yaşamlarını ‘Tanrı
beni arzulamak ve
arzularının peşinden
koşmak için yarattı. Arzulamalı ve

aramalıyım’ diyerek kurgular. Bir
Yay daima iyi dost, iyi arkadaş ara-
yışı içerisindedir. Ve daima bu
dostlar gelip geçicidir. Yaylar
insanlığa vizyon taşırlar. İşte bu
muhteşem burcun karşısındakini
çılgına çeviren öyle bir özelliği var
ki o da şu; bir Yay daima ilk başta
yapması gerekeni en sonda yapar.
Ondan ilanı aşk beklemek sabır
ister. Verdiği sözleri dalgınlıktan
kolay unutan bir yanı olduğu söyle-
nebilir.

OĞLAK:
Çalışkanlığı ile nam
salan Oğlaklar tüm
yaşamlarını, ‘yaparım,
ederim, başarırım,

hallederim, aşarım’ üzerine kur-
muştur. İşinde, evliliğinde, aşk iliş-
kisinde, ailesinde daima ömrünün
ilk yarısını az empati kurarak
geçirme eğilimindedir. Çok eleşti-
rilir. O mağdurdur. Siz haksızsınız-
dır. Birinin Oğlak insanlarına
‘empatiyi artır’ demesi gerekir. Ne
demek olduğunu anlarsa başarılı
olur. Çünkü olgunlaşır. O kadar
çok sonuç odaklıdır ki sonuca ulaş-
mak için elinin altındaki her şeyi
kullanmaya çalışır. Ve bazen elin-
de olmadan yakınlarına onları kul-
lanıyormuş duygusu
verebilir.

KOVA: Kaşif,
insanlığı ileri götürmeyi
misyon edinen

Kovalara çok şey borçluyuz diğer
burçlar olarak. Kovalar tüm
yaşamlarını, kendine ve bizlere
yenilik getirmek için yaşar. Öyle ki
‘bıktım bu eski fikirler, eski inanç-
lar ve değerlerden. Bize yenilik
lazım. Bunun için neler yapabili-
rim’ diyerek kurarlar. Bir Kova her
ilişkiye bu bakış açısıyla yaklaştığı
için keşfettikleri her şey onlar için
sıradanlaşır ve yeni arayışlara baş-
larlar. Bu sebeple ilişkilerinde
karşı tarafı daima terk edecekmiş
duygusu verip partnerinin psikolo-
jisini allak bullak etmeye çok
meyillidirler.

BALIK:
Duyguları, inançları,
duruşları ile bize
dünyanın kocaman
bir oyun sahnesi
olduğunu, bir illüz-

yonun içinde debelenip durduğu-
muzu hatırlatan sevgili Balıklardır.
Onlar yaşamlarını ‘inanıyorum,
inanmak istiyorum. Yoksa yaşaya-
mam. İnanırsak başarırız’ bakış
açıları üzerine kurmuşlardır.

Balık insanı sürekli güvende
olmak ister. Bu sebeple inanmadı-
ğı veya inancını yitirdiği ilişkiler-
den tasını tarağını toplayıp kaçar.
Ortada kalırsınız. O kadar çok
hayalleri vardır ki sizi heyecanlan-
dırır. Ama iş uygulamaya gelince
biraz hayal kırıklığı yaşayacağınız-
dan emin olabilirsiniz.

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

BURÇLARIN
NEGATİF YANLARI
BURÇLARIN
NEGATİF YANLARI
BURÇLARIN
NEGATİF YANLARI
BURÇLARIN
NEGATİF YANLARI
BURÇLARIN
NEGATİF YANLARI
Burçların üzerimizdeki iyi yönleri yadsınamaz tabii
ama ya bize verdikleri kötü özellikleri? İşte burçla-
rın en negatif, en çekilmez, en kötü yanları...

BURÇLARIN
NEGATİF YANLARI

Şimdilerde eski
Ramazanlar ara-
nıyor. Bu özlem

acaba geçmiş
Ramazanlara mı?
Yoksa geçmişte
Ramazan vesilesi ile
yaşanan güzel günle-
re mi? Bence bu geçmişe
duyulan özlem, aslında
Ramazan vesilesi ile geçmişte
yaşanan güzel günlere duyulan
özlemdir. Kimi geçmişte genç-
liğinde geçirmiş olduğu oruçlu
günleri hatırlar. Ve o günlere
özlem duyarak içinden nerede
o eski Ramazanlar sözleri
dökülür.

Eski Ramazanlar gerçekten
daha mı güzeldi? Yoksa her
kaybettiğimiz şey gibi o da
bize güzel mi geliyor? Kendimi
hatırladığım zaman Ramazan
sonbahara geliyordu. Anneme
oruç tutmak için yalvarır sahu-
ra kaldırmadıkları için küstüğü-
mü hatırlarım. Şenlik gibi
geçen sahur vaktinde davul
sesine uyanıp, ailemi neşe ve
telaş içinde sofra başında
yakaladığım bir gün her çocuk
gibi beni de yarım oruçla kan-
dırdılar. Bu, doğrusu işin
eğlenceli yanıydı. Fakat yine
çocuk yaşlarda, kendi isteğimle
tuttuğum ilk tam orucumu iyi
hatırlıyorum. Öğle vaktini biraz
geçtikten sonra anneme sık
sık, iftara ne kadar kaldığını
sorup, yeni yıkanmış yerlerde
serinlemeye ve susuzluğumu
gidermeye çalıştığımı, yanlışlık-
la elime aldığım bir bardak
suyu bitirmemi bekleyip oruç
olduğumu gülerek hatırlatan
annemi ve orucum bozuldu
mu diye telaşla sorduğumu da
unutmadım. Özellikle büyükle-
rimiz oruçlu halleri ile gün
boyu çalışırlardı. İftar yaklaştık-
ça tatlı ve şenlikli bir hareketli-
lik yaşanır, pide kuyruklarında
sıcak ekmek alma telaşına
düşülürdü. Niyetli olmayanlar
oruç olanlara saygılarından
oruç tutmadıklarını söylemez,
saklı saklı yemeklerini yerlerdi.
İftar zamanı mahallede komşu-

ların özel olarak yaptıkları
yemeklerden birbirine ikram
yarışı yaşanır, özellikle maddi
durumunun özel yemeklere
yetişmeyeceği düşünülenlere
her gün yemekler gönderilirdi.
Eski ramazanlarda ifrat veya
gösteriş düzeyinde yemek
tüketimi yapılmaz, iftar sonrası
eğlencelerle sahura kadar
zaman geçirilirdi. Komşular
hep birlikte çaylarını içip mey-
velerini yerken biz çocuklar
gece yarılarına kadar korku-
suzca enerji atardık. Şimdi
bana sorarsanız peki o günleri
arıyor musun? Vereceğim
cevap tabi ki evet. Zihnimde
silinmeyen samimi sohbet
ortamları vardı. Belki kolası,
meyve suyu olmasa da halis
muhlis doğal ayranımız, demli
çayımız vardı. Kısaca yaşantı-
mız halis muhlis şimdilerin kla-
sik söyleyişi ile organikti, katık-
sızdı. Çocuklarımız bizler kadar
şanslı değiller ne yazık ki. Eski
Ramazanlar gibi tatlı bir telaş
yerini sinirli bir "Oruçluyum"
davranışına bıraktı. Gece
çocuk sesleri yerini derin bir
sessizliğe bırakıp onları bilgisa-
yar başına kilitledi. Gece yarısı
uyandırıldığımızı düşünüp
sahur davulcusunu bir çırpıda
yok ettik. Oruç tutmayanlar
saygıyı bıraktı. Tutanlarsa tut-
mayanlara olan hoşgörüyü...
Sofralar gösteriş merakıyla
yenemeyecek kadar çok lüks
yemeklerle, zaten onları alabi-
lecek olan kişileri ağırladı.
Dilimiz sarayların, gözümüz
sanatçıların ve sosyetenin iftar
yemekleriyle kirlendi.

Malumunuz oruç sadece
midenin kilitlenmesi değil,
gözün, dilin, elin, bedenin
haramdan korunması anlamı-
na geliyor.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

ORGANİK, KATIKSIZ
GEÇMİŞE ÖZLEM

Merhaba sevgili Ben
HABER okurları.
Ramazan ayını geride

bıraktık. Bu bir aylık süreçte
bazılarımız oruç tuttu. Dolayısıyla
bedende bazı metabolik değişim-
ler gelişti. Normal beslenme düze-
nine geçerken bu konu önemle
göz önünde bulundurulmalıdır. Bir
de akabinde başlayan bayram
sürecini düşünerek üstelik de
bunaltan yaz sıcakları başlamışken
beslenmemizde ve bünyelerimizde
olacak olan değişimlere hazırlıklı
olmak adına bu köşemi, yaza
geçiş diyeti olarak yazmaya karar
verdim.

TATİLLERDE
BESLENME
KURALLARI

Bayram tatili veya herhangi
bir tatil sürecinde KAHVALTI,
İKİNDİ ARASI ve AKŞAM
YEMEĞİ olarak öğün sayınızı
üçe düşürmelisiniz. Oruç tutmuş
bireyler için bu beslenme sistemi
normal beslenme hayatına adap-
tasyonda kolaylık sağlayacak, oruç
tutmayanlar için de bayramda kilo
almamanıza yardımcı olacaktır.
Tatilciler için de beslenme dengesi
ve düzenini en kolay şekilde sağla-
malarına yardımcı olacaktır.

Saat başı bir bardak su içerek
hem iştahınızı kontrol etme sansı
elde etmiş hem de bunaltan hava-
da sıcak çarpmasından kurtulmuş
olursunuz.

Tabağınızı üç eşit parçaya böl-
meniz, en akıllı beslenme modeli-
ni seçmeniz demektir. Üçe ayrılan
tabağın bir parçasına ızgara ya da
fırın et veya balık, bir parçasına
haşlama ızgara veya fırınlanmış

sebze, diğer parçasına da yoğurt,
cacık veya yoğurtlu meze seçmek
suretiyle tabii ki…

Tatlı çeşitleri veya dondurma,
ara öğün olarak ikindi saatinde aç
karnına yenmeli, asla geceye
bırakılmamalıdır. Seçebileceğiniz
en kötü tatlılar ise şeker, şeker-
lemeler ve şerbetli tatlılardır.
Bence kesinlikle uzak durun.

Tatlı yediğiniz zaman,
akabinde süt, süte kahve veya süt
ürünü bir besin alarak şekerinizi
dengelemiş olursunuz. Karın böl-
genizin yağlanmasını da engelle-
meye desteği olacaktır.

Yaz aylarında içecekler su,

soda, soğuk bitki çayları, ayran
olarak tercih edilmelidir.

Yaz ayında öğünlerde ekmek
tüketimi azaltılmalı, yerine meyve
tüketimi çoğaltılmalıdır.

Akşam yemekte alkol almayı
düşünüyorsanız menünüzde
meyve, tatlı, ekmek, makarna,
pilav ve türlerine asla yer ver-
memelisiniz.

Egzersiz yapanlar için en
uygun zaman dilimi saat 18.00 -
19.00 sularıdır. Egzersizden önce
meyvenizi sonrasında ise
ayranınızı içmeyi unutmayın. Bu
zaman dilimi uygun değilse de
aksam yemekten 1,5 saat sonrayı

tercih etmeniz doğru olacaktır.
Yaz aylarında sıcak çarpması

dediğimiz tablo çok ciddi sağlık
riskleri oluşturabilir. Aşırı yağlı,
tuzlu, kızarmış besinler kesinlikle
uzak durmak zorunda olduğunuz
gıdalardır. Aralarda meyve yemek
ve soda içmek, buzlu fesleğenli bir
bardak ayran tüketmek sizi
risklere karşı korumuş olur.

En doğru yaz meyveleri kiraz,
mor erik, İtalyan eriği, şeftali ve
karpuzdur. Abartmadan kah-
valtınızda bir porsiyon, ikindide bir
porsiyon olarak yer vermelisiniz.

YYAAZZ  DDİİYYEETTİİ  ÖÖRRNNEEKK  MMEENNÜÜ
UUYYAANNIINNCCAA  BBİİRR  
BBAARRDDAAKK  LLİİMMOONN  
DDİİLLİİMMLLİİ  MMAAYYDDAANNOOZZLLUU  SSUU
KKAAHHVVAALLTTII:: 1 çay bardağı

çökelek veya 2 dilim keçi peyniri
3 ceviz içi - Bol yeşillik
Biber – domates - salatalık
1 dilim tam buğday ekmeği
15- 30 arası kiraz
AARRAA::  2 tane az kaya tuzu ser-

pilmiş limonlu salatalık ve 3/4
dilim karpuz

AARRAA:: 1 büyük bardak soda ile
yapılmış buzlu fesleğenli ayran ve
1 orta boy şeftali

AAKKŞŞAAMM:: Orta büyüklükte
ızgara balık

Yanında haşlanmış börülce, az
zeytinyağlı ve bol limonlu

Yoğurtlu semizotu ile birlikte…

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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PARA İYİ BİR UŞAK AMA
KÖTÜ BİR EFENDİDİR ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

Francis Bacon söylemiş bunu.. Şu
dönem paraların gecenin sonunda
masaya çıkan dansözün orasına

burasına sıkıştırılan yüzlükler, hatta bir
‘baba’nın çocuğunun sünnetinde gırnata-
cıların önüne attığı dolarlar kadar kolay
savruluyor.

Transfer kavramını gözü dönmüşçesi-
ne yaşayanlaradır sözüm..

Transfer çılgınlığının baş döndürücü
süratinden ve çılgınlık boyutuna varan aç
gözlülüğünden söz ediyorum..

Bakın şimdi:
Elin oğlu Enes’i alır bizden.
Kim bilir ne kadardır da izlenmektey-

di.. Oynamasa bile idmanları seyredili-
yordu ve idman sonrası nasıl vakit geçir-
diği bile raporlarda yer alıyordu..

Kız arkadaşını da incelemişlerdir,
hatta mahalledeki arkadaş ve komşuları-
nı da.. Sadece topa nasıl vurduğu ile
değil, beyin-kas koordinasyonuna kadar
titizlikle raporlar sunmuşlardır
Manchester City eşrafına..

Atınç’ı da alırlar..
Bilmeden değil bilerek alırlar..
Belli ki uzun zamandır izlemekteydi-

ler. Kötü alışkanlığı var mı, idman sonra-
sı kahveye takılır mı?.

İdman kaçırır mı, insan ilişkilerinde
nasıldır; gibi soruların cevaplarını bul-
muşlardır ki milyonlarca Euro verip yatı-
rım yaparlar üstüne..

Cıcığına kadar bilmektedirler..
Çünkü onların havaalanı çıkışında

‘şamata yapmak gibi bir görgüsüzlükleri’
asla olmaz..

Oyuncunun geldiğine sevindiğini
abartılı göstermek bize hastır; ama oyun-
cunun nereye geldiğine
sevinmesi ve bunu göster-
mesi daha hastır..

Aldığımızla gurur duya-
rız tamam ama oyuncu da
geldiği yerin adından gurur duymalıdır..

PARA BAŞARI SATIN
ALABİLİRMİ?

Şampiyon olmasalar da başarı kıstas-
ları olur onların..

Bütçelerinin artı vermesi çok önemli-
dir..

Bizim gibi ‘duvara asılmış eleklerin’
peşinden koşmak gibi bir dertleri, ‘forma
sattırmak’ gibi bir kaygıları da yoktur..

Vitrini süsleyip kombine pazarlamak
bezirganlığını bilmezler onlar. Çünkü 54
bin ortalamaya küme düşüp bir alt ligde
57 bin ortalamayla oynayabilirler..

İşte o nedenle onlar bizi hep yener..
Biz ise kalitede 20. olmaktan, yazıyla

‘yirminci olmaktan’ utanmayız; ama
pahalılıkta 5. olmakla yazıyla ‘beşinci
olmakla’ övünür dururuz..

KARŞILAMA
ŞAMATALARI

Yeni yarış daha fikstür
bile çekilmeden başla-
dı..

Şimdi bütün
mesele ‘benim
havaalanı kar-
şılamam
seninkine
fark atar’
düzeyindeki
yarışı kazan-
mak..

Eline

meşale alan, saat geçmiş, iftarı kaçırıyor-
muş, hatta sıcak dayanılmaz boyutlarday-
mış filan demeden; bir havaalanı çıkışın-
da bekliyor..

Selfie’ler peşinde taraftar..
Bu konuda da Fenerbahçe daha

şamatalı karşılamalar yapıyor..
Bazıları da ‘gurbet kampları’ çıkışı

yabancı diyarlarda takımı bekliyor ve
şayet yanlarından geçmezse de basıyor
kalayı..

Biz bu oyunun kendisinden çok işin
şamatasını seviyoruz galiba..

Her gözü çekik insanı Çinli diye döv-
meye kalkan bir gençliğin, havaalanına
iniş yapmış her siyah adamı omuzlara
alıp silkelemesi normal değil mi?..

Yıl..2007 ARDA..
Manisaspor'da.. Ronaldinho ve

Eto'o ...Barcelona'da...
Yıl 2015 ARDA..Barcelona'da....

Ronaldinho ve Eto'o...
Antalyaspor'da...

Allah'ın işine bak.....

İzmir kulüplerine
yine stat yok

İzmir’in ve İzmirlinin diline pelesenk
olmuş en bilinen sıkıntıların başında
gelen stat sorunu 2015-2016 sezonuna
girerken, kulüplerin başını ağrıtmaya
devam ediyor. Göztepe’nin de PTT 1.
Lig’e çıktığı ve dolayısıyla Göztepe-
Karşıyaka derbisine de ev sahipliği
yapacak olan sezon öncesi problemleri
kangren haline getiren noktaysa ilgisiz-
lik.

Alsancak Stadı’nın yaklaşık 1 yıl
önce kapatılması ve üstüne üstlük en
ufak bir tadilat vb. çalışmanın gerçek-
leştirilmemesi, Atatürk Stadı’nda “oldu
olmadı” çalışmalar ve nihayetinde iha-
leye talip dahi çıkmayışı, Göztepe ve
Karşıyaka statlarının yerinde hala yal-
nızca birer tabelanın yer alışı gibi
sorunlar, İzmir futbolunu bu sezon yine
sıkıntıya sokacak.

Siyasilerin ve ilgili bürokrasinin bu
konuda görevini yapmıyor olmasına bir
de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
Bornova Belediyesi’nin ortak yaptığı
Doğanlar Stadı’nın sezon başına yetiş-
meyecek olmasının eklenmesiyle birlik-
te tehlike çanları iyice çalmaya başladı.
Zira İzmir’de, Atatürk Stadı tadilatta,
Alsancak Stadı kapalı, Doğanlar Stadı
bitmedi, Göztepe ve Karşıyaka statları
yapılmadı, Buca İlçe Stadı atıl durumda
ve maç oynamaya hazır tek stat Buca
Arena…

İşte takımlarımız ve bu sezona
dair muhtemel gelecekleri;

Göztepe: Doğanlar Stadı bittiği
zaman maçlarını bu statta oynayacak.
Stadyum bitmeden önce nerede oyna-
yacağı ise muallak…

Karşıyaka: Buca Arena’da oynama
ihtimali yüksek. Yine de sorun tam ola-
rak çözülmüş değil.

Altınordu: Göztepe gibi Doğanlar’da
sahaya çıkacak Altınordu’nun da ilk
maçları için henüz bir adresi yok.

Bucaspor: Maçlarını Buca Arena’da
oynayacak.

Altay: Maçlarını Buca İlçe Stadı’nda
oynamak istiyor. Stadın ise sezona
yetişmesi imkansız gibi.
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BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

İzmir’in küçük ilçe limanlarında
sabaha karşı gecenin son karanlığı
artık motor sesleriyle yırtılıyor. Bu
öyle bir yırtış ki, bir şehir sanki kabu-
ğundan çıkıyor da denize atlıyor.

Yıllardan bu yana turizmcilerin
dilinde olan 4 mevsim turizminin kapı-
sını aralayan sektör, amatör balıkçılık
oldu. Denizle iç içe olmasına rağmen,
denizden yeterince faydalanamayan
ve ilişkileri hep sınırlı kalan İzmir, son
yıllarda uçsuz bucaksız derya ile çok
açılmadan da olsa yeniden bağ kurma-
ya başladı. Dünyada denize kıyısı olan
pek çok şehrin aksine, denizi yalnızca
izlemekle yetinen güzel şehir, artık
onu amatör balıkçılık yoluyla hayatına
dâhil ediyor.

Foça, Çandarlı, Gümüldür, Çeşme,
Karaburun, Mordoğan, Urla ve pek çok
turistik noktanın küçük limanları,
İzmirlilerin özellikle hafta sonlarında
uğrak noktası haline geldi. Hafta için-
de yaşanan iş stresi, yorgunluk ve ben-
zeri problemlerin ilacı olarak adlandırı-
lan amatör tekne balıkçılığının müda-
vimleri, şehrin her ilçesinden, her sem-

tinden ve de her gelir grubundan bir
ahengi temsil ediyor. Sabaha karşı kal-
kan teknelere son model lüks otomo-
billerle gelen de var, teknenin kalkış
saatine otogardan bindiği otobüsle
yetişmeye çalışan da… Zaten bu
nedendendir ki, İzmir’in denize en
uzak semtlerinde bile arka arkaya
balık avı için yem ve malzeme satan
dükkânlara rastlamak artık olağan bir
hal aldı.

Hafta içinde farklı statülerle birbi-
rinden ayrılan, birbirine yabancılaşan
insanları yan yana oturtup birleştiren-
se oltanın ucundaki balıklar. Öyle
pahalı bir hobi de değil bu… Teknelere
ödemeniz gereken ücretler 50 lira civa-
rında. Yemekli gittiğiniz zamansa bu
bedel bir 10 lira kadar daha artıyor.
Dostlarınızla birlikte hafta sonu koca
bir günü denizde geçirecek olmanın
keyfini bu fiyatlarla karşılaştırınca ter-
cih yapmak çok da zor olmasa gerek.

Peki, denizden hangi balıklarla
döneceksiniz?

Basit bir oltası bulunan, amatör bir
balıkçıysanız elbette çok büyük balık-

lar bekleyip, çıtayı yüksek tutmaya
gerek yok. İlk avınızda yaklaşık 10
kadar isparoz tuttuğunuzda zaten dün-
yalar sizin olacak. Kılçıkları insanı
yorsa da, tadı hoş bir balıktır. İzmir ve
çevresinde amatör balıkçıların genel-
likle tuttuğu balıklar genellikle gopez,
karagöz, mercan, lidaki, uskumru,
lüfer, çipura gibi balıklardan oluşuyor.
Denize açıldığınızda yakalayabileceği-
niz muhtemel deniz canlılarının içinde
ahtapot ve kalamarı da es geçmemek
lazım. Siz siz olun, henüz amatörken,
tekniğinizi pek geliştirmemişken, ahta-
potla çeşitli aksiyonlara girmeye çalış-
mayın.

Acemilere birkaç tavsiye
Tekne balıkçılığında başlıca 2 ana

unsur var. Ya 4 yolcu alan küçük bir
tekneyle ya da 20-30 kişiyi alan tekne-
lerle denize açılıyorsunuz. Çevrenizde
yabancı sesler istemiyor, yalnızca bir-
kaç dostunuzla denize açılmak istiyor-
sanız 4 kişilik tekneler ideal olarak
gözüküyor. Eğer balıkçılık hobisine
henüz tutulduysanız, büyük tekneler

sizin için çok daha eğitici olacaktır.
Çevrenizde hem balıkları hem de ekip-
manları iyi tanıyan ve size yardımcı
olabilecek pek çok insan olacaktır.
Denize açılmadan önce muhakkak
oltanıza yedek kurşun ve iğneler alın.
Zaman zaman suyun altındaki taşlara
sıkışacak olan kurşununuzu değiştir-
mek zorunda kalacaksınız. Ayrıca sakın
gidip gülle gibi ağır kurşunlardan ken-
dinize bir ilk 11 kurmayın.
Alışverişinizi yapacağınız dükkâna git-
tiğinizde, denize açılacağınız yeri söy-
leyin. Mutlaka size uygun kurşun, yem
ve iğne vereceklerdir. Unutmadan
eklemek gerekirse kullanacağınız canlı
yemlerin kokusu da sizi ilk başta
rahatsız edebilir. Onlara dokunurken
kendinizi kötü hissedebilirsiniz.
Korkmayın alışacaksınız. Bir süre sonra
burnunuzda ne koku kalacak, ne de
canlı yemlere dokunma hissinin verdi-
ği garip duygular.

Sevgili Ben HABER okuyucuları,
artık potansiyel birer amatör balıkçısı-
nız. O halde iyi avlar dileğiyle vira bis-
millah…
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nedendendir ki, İzmir’in denize en
uzak semtlerinde bile arka arkaya
balık avı için yem ve malzeme satan
dükkânlara rastlamak artık olağan bir
hal aldı.

Hafta içinde farklı statülerle birbi-
rinden ayrılan, birbirine yabancılaşan
insanları yan yana oturtup birleştiren-
se oltanın ucundaki balıklar. Öyle
pahalı bir hobi de değil bu… Teknelere
ödemeniz gereken ücretler 50 lira civa-
rında. Yemekli gittiğiniz zamansa bu
bedel bir 10 lira kadar daha artıyor.
Dostlarınızla birlikte hafta sonu koca
bir günü denizde geçirecek olmanın
keyfini bu fiyatlarla karşılaştırınca ter-
cih yapmak çok da zor olmasa gerek.

Peki, denizden hangi balıklarla
döneceksiniz?

Basit bir oltası bulunan, amatör bir
balıkçıysanız elbette çok büyük balık-

lar bekleyip, çıtayı yüksek tutmaya
gerek yok. İlk avınızda yaklaşık 10
kadar isparoz tuttuğunuzda zaten dün-
yalar sizin olacak. Kılçıkları insanı
yorsa da, tadı hoş bir balıktır. İzmir ve
çevresinde amatör balıkçıların genel-
likle tuttuğu balıklar genellikle gopez,
karagöz, mercan, lidaki, uskumru,
lüfer, çipura gibi balıklardan oluşuyor.
Denize açıldığınızda yakalayabileceği-
niz muhtemel deniz canlılarının içinde
ahtapot ve kalamarı da es geçmemek
lazım. Siz siz olun, henüz amatörken,
tekniğinizi pek geliştirmemişken, ahta-
potla çeşitli aksiyonlara girmeye çalış-
mayın.

Acemilere birkaç tavsiye
Tekne balıkçılığında başlıca 2 ana

unsur var. Ya 4 yolcu alan küçük bir
tekneyle ya da 20-30 kişiyi alan tekne-
lerle denize açılıyorsunuz. Çevrenizde
yabancı sesler istemiyor, yalnızca bir-
kaç dostunuzla denize açılmak istiyor-
sanız 4 kişilik tekneler ideal olarak
gözüküyor. Eğer balıkçılık hobisine
henüz tutulduysanız, büyük tekneler

sizin için çok daha eğitici olacaktır.
Çevrenizde hem balıkları hem de ekip-
manları iyi tanıyan ve size yardımcı
olabilecek pek çok insan olacaktır.
Denize açılmadan önce muhakkak
oltanıza yedek kurşun ve iğneler alın.
Zaman zaman suyun altındaki taşlara
sıkışacak olan kurşununuzu değiştir-
mek zorunda kalacaksınız. Ayrıca sakın
gidip gülle gibi ağır kurşunlardan ken-
dinize bir ilk 11 kurmayın.
Alışverişinizi yapacağınız dükkâna git-
tiğinizde, denize açılacağınız yeri söy-
leyin. Mutlaka size uygun kurşun, yem
ve iğne vereceklerdir. Unutmadan
eklemek gerekirse kullanacağınız canlı
yemlerin kokusu da sizi ilk başta
rahatsız edebilir. Onlara dokunurken
kendinizi kötü hissedebilirsiniz.
Korkmayın alışacaksınız. Bir süre sonra
burnunuzda ne koku kalacak, ne de
canlı yemlere dokunma hissinin verdi-
ği garip duygular.

Sevgili Ben HABER okuyucuları,
artık potansiyel birer amatör balıkçısı-
nız. O halde iyi avlar dileğiyle vira bis-
millah…
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oldu. Denizle iç içe olmasına rağmen,
denizden yeterince faydalanamayan
ve ilişkileri hep sınırlı kalan İzmir, son
yıllarda uçsuz bucaksız derya ile çok
açılmadan da olsa yeniden bağ kurma-
ya başladı. Dünyada denize kıyısı olan
pek çok şehrin aksine, denizi yalnızca
izlemekle yetinen güzel şehir, artık
onu amatör balıkçılık yoluyla hayatına
dâhil ediyor.
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İzmirlilerin özellikle hafta sonlarında
uğrak noktası haline geldi. Hafta için-
de yaşanan iş stresi, yorgunluk ve ben-
zeri problemlerin ilacı olarak adlandırı-
lan amatör tekne balıkçılığının müda-
vimleri, şehrin her ilçesinden, her sem-

tinden ve de her gelir grubundan bir
ahengi temsil ediyor. Sabaha karşı kal-
kan teknelere son model lüks otomo-
billerle gelen de var, teknenin kalkış
saatine otogardan bindiği otobüsle
yetişmeye çalışan da… Zaten bu
nedendendir ki, İzmir’in denize en
uzak semtlerinde bile arka arkaya
balık avı için yem ve malzeme satan
dükkânlara rastlamak artık olağan bir
hal aldı.

Hafta içinde farklı statülerle birbi-
rinden ayrılan, birbirine yabancılaşan
insanları yan yana oturtup birleştiren-
se oltanın ucundaki balıklar. Öyle
pahalı bir hobi de değil bu… Teknelere
ödemeniz gereken ücretler 50 lira civa-
rında. Yemekli gittiğiniz zamansa bu
bedel bir 10 lira kadar daha artıyor.
Dostlarınızla birlikte hafta sonu koca
bir günü denizde geçirecek olmanın
keyfini bu fiyatlarla karşılaştırınca ter-
cih yapmak çok da zor olmasa gerek.

Peki, denizden hangi balıklarla
döneceksiniz?

Basit bir oltası bulunan, amatör bir
balıkçıysanız elbette çok büyük balık-

lar bekleyip, çıtayı yüksek tutmaya
gerek yok. İlk avınızda yaklaşık 10
kadar isparoz tuttuğunuzda zaten dün-
yalar sizin olacak. Kılçıkları insanı
yorsa da, tadı hoş bir balıktır. İzmir ve
çevresinde amatör balıkçıların genel-
likle tuttuğu balıklar genellikle gopez,
karagöz, mercan, lidaki, uskumru,
lüfer, çipura gibi balıklardan oluşuyor.
Denize açıldığınızda yakalayabileceği-
niz muhtemel deniz canlılarının içinde
ahtapot ve kalamarı da es geçmemek
lazım. Siz siz olun, henüz amatörken,
tekniğinizi pek geliştirmemişken, ahta-
potla çeşitli aksiyonlara girmeye çalış-
mayın.

Acemilere birkaç tavsiye
Tekne balıkçılığında başlıca 2 ana

unsur var. Ya 4 yolcu alan küçük bir
tekneyle ya da 20-30 kişiyi alan tekne-
lerle denize açılıyorsunuz. Çevrenizde
yabancı sesler istemiyor, yalnızca bir-
kaç dostunuzla denize açılmak istiyor-
sanız 4 kişilik tekneler ideal olarak
gözüküyor. Eğer balıkçılık hobisine
henüz tutulduysanız, büyük tekneler

sizin için çok daha eğitici olacaktır.
Çevrenizde hem balıkları hem de ekip-
manları iyi tanıyan ve size yardımcı
olabilecek pek çok insan olacaktır.
Denize açılmadan önce muhakkak
oltanıza yedek kurşun ve iğneler alın.
Zaman zaman suyun altındaki taşlara
sıkışacak olan kurşununuzu değiştir-
mek zorunda kalacaksınız. Ayrıca sakın
gidip gülle gibi ağır kurşunlardan ken-
dinize bir ilk 11 kurmayın.
Alışverişinizi yapacağınız dükkâna git-
tiğinizde, denize açılacağınız yeri söy-
leyin. Mutlaka size uygun kurşun, yem
ve iğne vereceklerdir. Unutmadan
eklemek gerekirse kullanacağınız canlı
yemlerin kokusu da sizi ilk başta
rahatsız edebilir. Onlara dokunurken
kendinizi kötü hissedebilirsiniz.
Korkmayın alışacaksınız. Bir süre sonra
burnunuzda ne koku kalacak, ne de
canlı yemlere dokunma hissinin verdi-
ği garip duygular.

Sevgili Ben HABER okuyucuları,
artık potansiyel birer amatör balıkçısı-
nız. O halde iyi avlar dileğiyle vira bis-
millah…

İzmir’in küçük ilçe limanlarında
sabaha karşı gecenin son karanlığı
artık motor sesleriyle yırtılıyor. Bu
öyle bir yırtış ki, bir şehir sanki kabu-
ğundan çıkıyor da denize atlıyor.

Yıllardan bu yana turizmcilerin
dilinde olan 4 mevsim turizminin kapı-
sını aralayan sektör, amatör balıkçılık
oldu. Denizle iç içe olmasına rağmen,
denizden yeterince faydalanamayan
ve ilişkileri hep sınırlı kalan İzmir, son
yıllarda uçsuz bucaksız derya ile çok
açılmadan da olsa yeniden bağ kurma-
ya başladı. Dünyada denize kıyısı olan
pek çok şehrin aksine, denizi yalnızca
izlemekle yetinen güzel şehir, artık
onu amatör balıkçılık yoluyla hayatına
dâhil ediyor.

Foça, Çandarlı, Gümüldür, Çeşme,
Karaburun, Mordoğan, Urla ve pek çok
turistik noktanın küçük limanları,
İzmirlilerin özellikle hafta sonlarında
uğrak noktası haline geldi. Hafta için-
de yaşanan iş stresi, yorgunluk ve ben-
zeri problemlerin ilacı olarak adlandırı-
lan amatör tekne balıkçılığının müda-
vimleri, şehrin her ilçesinden, her sem-

tinden ve de her gelir grubundan bir
ahengi temsil ediyor. Sabaha karşı kal-
kan teknelere son model lüks otomo-
billerle gelen de var, teknenin kalkış
saatine otogardan bindiği otobüsle
yetişmeye çalışan da… Zaten bu
nedendendir ki, İzmir’in denize en
uzak semtlerinde bile arka arkaya
balık avı için yem ve malzeme satan
dükkânlara rastlamak artık olağan bir
hal aldı.

Hafta içinde farklı statülerle birbi-
rinden ayrılan, birbirine yabancılaşan
insanları yan yana oturtup birleştiren-
se oltanın ucundaki balıklar. Öyle
pahalı bir hobi de değil bu… Teknelere
ödemeniz gereken ücretler 50 lira civa-
rında. Yemekli gittiğiniz zamansa bu
bedel bir 10 lira kadar daha artıyor.
Dostlarınızla birlikte hafta sonu koca
bir günü denizde geçirecek olmanın
keyfini bu fiyatlarla karşılaştırınca ter-
cih yapmak çok da zor olmasa gerek.

Peki, denizden hangi balıklarla
döneceksiniz?

Basit bir oltası bulunan, amatör bir
balıkçıysanız elbette çok büyük balık-

lar bekleyip, çıtayı yüksek tutmaya
gerek yok. İlk avınızda yaklaşık 10
kadar isparoz tuttuğunuzda zaten dün-
yalar sizin olacak. Kılçıkları insanı
yorsa da, tadı hoş bir balıktır. İzmir ve
çevresinde amatör balıkçıların genel-
likle tuttuğu balıklar genellikle gopez,
karagöz, mercan, lidaki, uskumru,
lüfer, çipura gibi balıklardan oluşuyor.
Denize açıldığınızda yakalayabileceği-
niz muhtemel deniz canlılarının içinde
ahtapot ve kalamarı da es geçmemek
lazım. Siz siz olun, henüz amatörken,
tekniğinizi pek geliştirmemişken, ahta-
potla çeşitli aksiyonlara girmeye çalış-
mayın.

Acemilere birkaç tavsiye
Tekne balıkçılığında başlıca 2 ana

unsur var. Ya 4 yolcu alan küçük bir
tekneyle ya da 20-30 kişiyi alan tekne-
lerle denize açılıyorsunuz. Çevrenizde
yabancı sesler istemiyor, yalnızca bir-
kaç dostunuzla denize açılmak istiyor-
sanız 4 kişilik tekneler ideal olarak
gözüküyor. Eğer balıkçılık hobisine
henüz tutulduysanız, büyük tekneler

sizin için çok daha eğitici olacaktır.
Çevrenizde hem balıkları hem de ekip-
manları iyi tanıyan ve size yardımcı
olabilecek pek çok insan olacaktır.
Denize açılmadan önce muhakkak
oltanıza yedek kurşun ve iğneler alın.
Zaman zaman suyun altındaki taşlara
sıkışacak olan kurşununuzu değiştir-
mek zorunda kalacaksınız. Ayrıca sakın
gidip gülle gibi ağır kurşunlardan ken-
dinize bir ilk 11 kurmayın.
Alışverişinizi yapacağınız dükkâna git-
tiğinizde, denize açılacağınız yeri söy-
leyin. Mutlaka size uygun kurşun, yem
ve iğne vereceklerdir. Unutmadan
eklemek gerekirse kullanacağınız canlı
yemlerin kokusu da sizi ilk başta
rahatsız edebilir. Onlara dokunurken
kendinizi kötü hissedebilirsiniz.
Korkmayın alışacaksınız. Bir süre sonra
burnunuzda ne koku kalacak, ne de
canlı yemlere dokunma hissinin verdi-
ği garip duygular.

Sevgili Ben HABER okuyucuları,
artık potansiyel birer amatör balıkçısı-
nız. O halde iyi avlar dileğiyle vira bis-
millah…

16 TEMMUZ 2015 / SAYI: 34

İzmir’in küçük ilçe limanlarında
sabaha karşı gecenin son karanlığı
artık motor sesleriyle yırtılıyor. Bu
öyle bir yırtış ki, bir şehir sanki kabu-
ğundan çıkıyor da denize atlıyor.

Yıllardan bu yana turizmcilerin
dilinde olan 4 mevsim turizminin kapı-
sını aralayan sektör, amatör balıkçılık
oldu. Denizle iç içe olmasına rağmen,
denizden yeterince faydalanamayan
ve ilişkileri hep sınırlı kalan İzmir, son
yıllarda uçsuz bucaksız derya ile çok
açılmadan da olsa yeniden bağ kurma-
ya başladı. Dünyada denize kıyısı olan
pek çok şehrin aksine, denizi yalnızca
izlemekle yetinen güzel şehir, artık
onu amatör balıkçılık yoluyla hayatına
dâhil ediyor.

Foça, Çandarlı, Gümüldür, Çeşme,
Karaburun, Mordoğan, Urla ve pek çok
turistik noktanın küçük limanları,
İzmirlilerin özellikle hafta sonlarında
uğrak noktası haline geldi. Hafta için-
de yaşanan iş stresi, yorgunluk ve ben-
zeri problemlerin ilacı olarak adlandırı-
lan amatör tekne balıkçılığının müda-
vimleri, şehrin her ilçesinden, her sem-

tinden ve de her gelir grubundan bir
ahengi temsil ediyor. Sabaha karşı kal-
kan teknelere son model lüks otomo-
billerle gelen de var, teknenin kalkış
saatine otogardan bindiği otobüsle
yetişmeye çalışan da… Zaten bu
nedendendir ki, İzmir’in denize en
uzak semtlerinde bile arka arkaya
balık avı için yem ve malzeme satan
dükkânlara rastlamak artık olağan bir
hal aldı.

Hafta içinde farklı statülerle birbi-
rinden ayrılan, birbirine yabancılaşan
insanları yan yana oturtup birleştiren-
se oltanın ucundaki balıklar. Öyle
pahalı bir hobi de değil bu… Teknelere
ödemeniz gereken ücretler 50 lira civa-
rında. Yemekli gittiğiniz zamansa bu
bedel bir 10 lira kadar daha artıyor.
Dostlarınızla birlikte hafta sonu koca
bir günü denizde geçirecek olmanın
keyfini bu fiyatlarla karşılaştırınca ter-
cih yapmak çok da zor olmasa gerek.

Peki, denizden hangi balıklarla
döneceksiniz?

Basit bir oltası bulunan, amatör bir
balıkçıysanız elbette çok büyük balık-

lar bekleyip, çıtayı yüksek tutmaya
gerek yok. İlk avınızda yaklaşık 10
kadar isparoz tuttuğunuzda zaten dün-
yalar sizin olacak. Kılçıkları insanı
yorsa da, tadı hoş bir balıktır. İzmir ve
çevresinde amatör balıkçıların genel-
likle tuttuğu balıklar genellikle gopez,
karagöz, mercan, lidaki, uskumru,
lüfer, çipura gibi balıklardan oluşuyor.
Denize açıldığınızda yakalayabileceği-
niz muhtemel deniz canlılarının içinde
ahtapot ve kalamarı da es geçmemek
lazım. Siz siz olun, henüz amatörken,
tekniğinizi pek geliştirmemişken, ahta-
potla çeşitli aksiyonlara girmeye çalış-
mayın.

Acemilere birkaç tavsiye
Tekne balıkçılığında başlıca 2 ana

unsur var. Ya 4 yolcu alan küçük bir
tekneyle ya da 20-30 kişiyi alan tekne-
lerle denize açılıyorsunuz. Çevrenizde
yabancı sesler istemiyor, yalnızca bir-
kaç dostunuzla denize açılmak istiyor-
sanız 4 kişilik tekneler ideal olarak
gözüküyor. Eğer balıkçılık hobisine
henüz tutulduysanız, büyük tekneler

sizin için çok daha eğitici olacaktır.
Çevrenizde hem balıkları hem de ekip-
manları iyi tanıyan ve size yardımcı
olabilecek pek çok insan olacaktır.
Denize açılmadan önce muhakkak
oltanıza yedek kurşun ve iğneler alın.
Zaman zaman suyun altındaki taşlara
sıkışacak olan kurşununuzu değiştir-
mek zorunda kalacaksınız. Ayrıca sakın
gidip gülle gibi ağır kurşunlardan ken-
dinize bir ilk 11 kurmayın.
Alışverişinizi yapacağınız dükkâna git-
tiğinizde, denize açılacağınız yeri söy-
leyin. Mutlaka size uygun kurşun, yem
ve iğne vereceklerdir. Unutmadan
eklemek gerekirse kullanacağınız canlı
yemlerin kokusu da sizi ilk başta
rahatsız edebilir. Onlara dokunurken
kendinizi kötü hissedebilirsiniz.
Korkmayın alışacaksınız. Bir süre sonra
burnunuzda ne koku kalacak, ne de
canlı yemlere dokunma hissinin verdi-
ği garip duygular.

Sevgili Ben HABER okuyucuları,
artık potansiyel birer amatör balıkçısı-
nız. O halde iyi avlar dileğiyle vira bis-
millah…


	BENHABER-1R.pdf
	BENHABER-2R.pdf
	BENHABER-3R.pdf
	BENHABER-4R.pdf
	BENHABER-5R.pdf
	BENHABER-6R.pdf
	BENHABER-7R.pdf
	BENHABER-8-9R.pdf
	BENHABER-10R.pdf
	BENHABER-11R.pdf
	BENHABER-12R.pdf
	BENHABER-13R.pdf
	BENHABER-14R.pdf
	BENHABER-15R.pdf
	BENHABER-16R.pdf

