
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

EKONOMIDE VE
ULKEDE HUZUR

İzmir’e yön verenlerin yaşananlarla ilgili ortak çağrısı:

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

AK Parti İzmir’in
patronu: Yıldırım

2015/2016
Sonbahar-Kış sezo-

nunda hepimizi
saran deri tutkusu,

bu yıl altın çağını
yaşıyor. Deri parça-

lar bu sezon farklı
modellerle karşımı-

za çıkıyor. 2’DE

22 EYLÜL 2015 / SAYI: 36

TOPLUMUN ENDİŞESİ HAT SAFHADA
Giderek artan terör, 7 Haziran
sonrası kalıcı bir hükümetin kuru-
lamaması, ekonomideki daralma
ve buna bağlı tüm sektörlerde
yaşanan olumsuzluklar, toplum-
daki endişeyi ağır bir yük haline
getiriyor. GAMZE KURT’UN HABERİ 8-9’DA

En büyük tehlike terör,
kenetlenmeliyiz

Aziz
Kocaoğlu:

Sorunların ana kaynağı
terör, bunu hak etmiyoruz

Işınsu
Kestelli:

Türk-Kürt kavgası
yaratılmaya çalışılıyor

Mesut
Sancak:

Kuvvetler ayrılığı ortadan
kaldırılıyor, bunu görmeliyiz

Bülent
Akgerman:

1 Kasım gecesi İzmir
7 HAZİRAN seçim gecesine
benzer mi? Hep birlikte
göreceğiz. ERDAL İZGİ 5’TE

Gri ülke...
ÜLKEMİZ o kadar gri bir
yerde duruyor ki...
ÜNAL ERSÖZLÜ 7’DE

Güzel Türkiyem
YARIN yine güneş doğacak
ve her şey güzel olacak.
ZUHAL KOÇKAR 14’TE

Her yıl yüzlerce
İzmirliyi anıyor
İZMİR ile özdeşleşen Sancar
Maruflu, elinde bulunan
önemli arşiv için
''Değer bilecek bir
kurum olursa tek
kuruş talep
etmeden
bağışlarım”
diyor. 7’DE

SAYFA 1

ÇOCUK gelişimi ve çocuk yetiştirmek
çoğumuz için kolay görünür. Oysa dünya-
nın en riskli ve zor işidir. Nur Yaraş’ın
kurucusu olduğu Beyaz Balon Anaokulları
27 yıldan bu yana 2.5 yaş ve üzeri yavru-
larımızı başarılı yarınlara hazırlıyor. 10’DA

Çocuk gelişiminde
farklı bir anaokulu

Her gün binlerce kez tık-
lanan Ben TV, yine İzmir
basınını kıskandıracak bir
başarıya imza attı. 20
Ağustos 2015’te yaklaşık

50 bin kişi gelişmeleri
www.kanalben.com adresinden takip etti.

50
BİN

Deri altın
çağını

yaşıyor

Evlilik, kilo
aldırıyor
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EVLİLİKLE bera-
ber kadın ve
erkekte kilo

alma eğilimi ger-
çekleşiyor. Siz de

evlilik kiloların-
dan kurtulmak

için bu yazıyı
okuyun. 14’TE

30 yıl sonra kesecek
hayvan kalmayacak
Hesapsız kitapsız politikalar, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bitme
noktasına taşıdı. Küçükbaş sayısı giderek tehlikeli biçimde azaldı.

ZİRAAT
Mühendisleri Odası
İzmir Şube Başkanı
Ferdan Çiftçi’ye
göre önlem alın-
mazsa, 30-40 yıl
sonra Türkiye’de kesecek
küçükbaş hayvan bulamayaca-
ğız. SAYFA 6’DA

EKO-TERÖREKO-TERÖREKO-TERÖREKO-TERÖREKO-TERÖR

PROF. Dr. Acar’a
göre, bazı ülkeler
üzerinde ekonomik
anlamda olumsuz bek-
lenti pompalanarak
oralarda risk dili-
minin yükselme-
sine yol açıldı.
Bu da tam anla-
mıyla bir eko-
terör yarattı. 6’DA
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ttaakkıımmıınnddaakkii
tteekk  İİzzmmiirrllii
FATİH Terim'in şans vere-
rek vitrine çıkardığı Semih
Kaya, milli takımda İzmir'i
temsil edecek tek futbolcu-
muz. İşte yeni jenerasyonun
süper yıldızları. 15’TE

LLüükkss
oottoommoobbiillee

ddöövviizz
ddaarrbbeessii

4’TE

GÖRKEM ŞENGÜLER’İN YAZISI 12’DE

14’TE

EKO-TERÖR
BURADA KIŞI 

YAŞARKEN YAZI
YAŞAMAYA 

UZAKDOĞU’YA

AK Parti İzmir’e Binali
Yıldırım damga vurdu.
İsteyen kabul eder isteyen
etmez ama Yıldırım
İzmir'de AK Parti’yi ateş-
leyen isim olacak.
EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

Dikkat! Yıllardır
dış güçlerin oyu-
nuna geliyoruz. 

Bu
burçlara

dikkat
edin

Türkiye, belki de tarihinde ilk kez, aynı anda çok ciddi sıkıntılar içinde 1 Kasım’da
kritik bir seçime gidecek. Bu ortamda herkesin tek arzusu ise her alanda huzur…
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YYaarraaşş
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İİbbrraahhiimm
AAttttiillaa
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biraz da 
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Sonbahar kış aylarında sokak modasında önemli
kombinler arasında yer alan deri parçalar özellikle
bu sezon birçok farklı renk ve modellerle
karşımıza çıkacak.

2015 / 2016
Sonbahar Kış
deri modası

2015 / 2016
Sonbahar Kış
deri modası

2015 / 2016
Sonbahar Kış
deri modası

2015 / 2016
Sonbahar Kış
deri modası

2015 / 2016
Sonbahar Kış
deri modası

2015 / 2016
Sonbahar Kış
deri modası

2015/2016 Sonbahar Kış sezonunda hepimizi saran deri tutkusu,
bu yıl altın çağını yaşıyor. Sonbahar kış aylarında sokak modasın-
da önemli kombinler ve kombin parçaları arasında yer alan deri

parçalar özellikle bu sezon birçok farklı renk ve modellerle karşımı-
za çıkacak. Sezonda özellikle elbiselerde ve etekli takımlarda çok
fazla ön planda olan deri aynı zamanda baştan aşağı deri kullanıla-
rak oluşturulan kombinlerle kendi içinde küçük bir trend oluşturu-
yor. Ceket, etek, ayakkabı ve çanta tepeden tırnağa deri görünü-
mü sezonun hit sokak stilleri arasında yerini alıyor.

Deri etek ve
ceketlerden sonra
deri gömlek ve par-
desüler 2015/2016
Sonbahar Kış defile-
lerinde podyumlarda
dikkat çekti. Yeni
sezonda en renkli
halleriyle karşımıza
çıkan deri parçalar
her ne kadar siyah
renginin tahtına
çıkamasalar da har-
dal, kahverengi,
mor, kırmızı, bordo
ve askeri yeşil kolek-
siyonları süsleyen
renkler arasında yer
alıyorlar.

Asi ruh punk tarzının olmazsa olmazı deri parçalar zımba detay-
ları ile yeniden yorumlanarak 2016 kışında karşımıza çıkıyor. Deri
mini eteklerde fermuar detayları, deri ceketlerde zımbalarla
detaylandırılmış farklı zevke ve tarza göre deri parçalar bulmak
mümkün.

Yeni nesil deri elbiseler
Sezonda şık ve rahat bir görüntü sunan elbiseler deriyle

birleşti ve ortaya stil sahibi feminen parçalar çıktı. Deri
kumaşlarla tasarlanan elbiseler görüntünüze biraz asilik
katarken, aynı zamanda feminen görüntünüzü de kolay-
lıkla vurgulamanızı sağlayacak. İddialı olmayı sevenle-
rin tercih edebilecekleri yeni nesil deri elbiselerle
fiziğinizi ve tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

Tarz pantolonlar
Kış ayları için oldukça kullanışlı deri

pantolonlar bu sezon gardırobumuzun
hit parçaları arasında yer alacak.

Yamalı, önü deri arkası kumaş
gibi farklı seçeneklerle karşımı-

za çıkan deri pantolonları yarım
botlar ve salaş bluzlarla kom-

binleyerek tarz bir görünüm
sağlayabilirsiniz.

Zımba ve fermuar detayları
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322.09.2015 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.

� GGeenneell  oollaarraakk  ppaarrttiilleerriinn  lliiss--
tteelleerriinnii  nnaassııll  yyoorruummlluuyyoorrssuunnuuzz??

Türkiye çapında düşünürsek
AK Parti'nin eksikliğini giderdiğini
görüyoruz. Çünkü AK Parti 7
Haziran seçimlerinde 10 puana
yakın bir oy kaybetmişti. Bu kay-
bın nedenlerini bu geçen sürede
çok iyi araştırmışlar ki müthiş bir
değişikliğe gittiler. Özellikle de 3
dönemlik diye tabir edilen isimler
yeniden listede yer buldular.  

MHP ise çok radikal bir
değişikliğe giderek, Meral
Akşener'i listeden çıkardı. 7
Haziran'dan sonra Devlet
Bahçeli'nin yaptığı hatalar zin-
cirinin en son ve en büyük halkası
olarak görülüyor.      

CHP ise aday listelerinde çok
fazla değişikliğe gitmediği için
onun üzerine yorum yapmaya
gerek yok. Kılıçdaroğlu, ''Ben 7
Haziran'da yola çıktığım ekibime
çok güveniyorum, onlar gerekli
güçte insanlardır. Ben onlarla
devam edeceğim'' dedi.

� AAKK  PPaarrttii''nniinn  İİzzmmiirr’’ddeekkii
ddeeğğiişşiikklliikklleerriinnii  nnaassııll  yyoorruummlluuyyoorr--
ssuunnuuzz??

AK Parti İzmir'de çok büyük
akıllılık yaptı. Oyu yüzde 26'lara
kadar gerilemişti, Binali Yıldırım
diye bir faktör var artık bu şehirde.
Partiyi ateşleyen bir faktör. Veysel
Eroğlu çok iyi niyetle İzmir'de
çalıştı, çok çaba harcadı. Veysel
Eroğlu ile İzmir'in doku uyuşmaz-
lığı oldu. Binali Bey ciddi bir şekil-
de listelere damgasını vurmuş,
ağırlığını koymuş ve radikal bir
takım değişikliklerle kaybettikleri 3
milletvekilini yerine koyabilecek
bir hamle yapıyorlar. AK Parti’nin
7 Haziran'da kaybettiği 3 mil-
letvekilinin en az 2 tanesini geriye
alabilecek bir hamlenin içine
girdiğini görüyorum. Bu da Binali

Yıldırım'ın listelerdeki iddiasıyla
ortaya çıkacak. 

� 11  KKaassıımm  sseeççiimmlleerriinnee  kkaaddaarr
oollaann  ssüürreeççttee  AAKK  PPaarrttii  İİzzmmiirr''iinn
ppaattrroonnuu  vvee  ssüürrüükklleeyyiiccii  iissmmii  BBiinnaallii
YYııllddıırrıımm  oollaaccaakk  ddiiyyeebbiilliirr  mmiiyyiizz??

Tamamen Binali Bey. İzmir bu
dakikadan sonra tamamen Binali
Bey'den sorumlu. Binali Bey ne
derse o olacak. 7 Haziran seçim-
lerinden önce Binali Bey İzmir'e
geldi ve çalışmalarda bulundu.
Tahmin ediyorum mevcut il
başkanıyla Binali Yıldırım
arasında geçmişe dayalı o soğuk
savaş buzdolabına kaldırılmış
durumda. Binali Bey İzmir'e
gelip 7 Haziran öncesi yaptığı
çalışmalarda örgüt ve il tarafın-
dan adeta dışlanmıştı. Bu görü-
nen ve yaşanan bir olaydı
İzmir'de. Kol kırılır yen içinde
kalır misali o soğukluğu buz-
dolabına kaldırdılar. Ama
bildiğim kadarıyla onun
hesaplaşması seçimlerden sonra
tekrar gündeme gelebilir. 

� 22..  bbööllggeeyyii  nnaassııll  ddeeğğeerr--
lleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Yerel ağırlıklı bir liste yap-
maya çalışmışlar. Orada da 4'ü
bulup 5'i rahat zorlarlar. En
büyük sürpriz Necip Kalkan fak-
törü. Necip Kalkan İzmir'de yıl-
lardır Ankara'da parlamentoda
olma kavgası verir. Binali Bey'in
bugün Necip Kalkan'ı 4. sıraya
koymasının ana sebebi Necip
Kalkan'ın Karabağlar'da belediye
başkanlığı seçimlerindeki
başarısıdır. O kaybetti ama AK
Parti oylarını Karabağlar'da ciddi
bir şekilde yükseltti. İtici güç
Necip Kalkan'dır. Cemil
Şeboy'un olmaması farklı değer-
lendirilmesi gereken bir konu.
Cemil Şeboy partiye emek ver-

miştir. 7 Haziran'dan sonraki mil-
letvekilliğinde de İzmir'e faydalı
olabileceğini göstermiş bir
İzmirliydi. Cemil Şeboy'un olma-
ması herkese sürpriz oldu. Binali
Bey, Necip Kalkan ile Cemil
Şeboy'u düşündüğü zaman
Karabağlar performansından daha
mutlu olduğu için Necip Kalkan'ı
tercih ettiğini görüyoruz. 

MHP HATALARININ 
BEDELİNİ ÖDEYECEK

� YYaaşşaannaann  tteerröörr  oollaayyllaarrıı  HHDDPP''nniinn  ooyyllaarrıınnıınn  aazzaallmmaassıınnaa  yyooll
aaççmmaazz  mmıı??  

Elbette HDP en sert tepkilerden birini İzmir'de de görecek. 2
milletvekilliğinden 1 tanesini İzmir'de kaybedebilir.
HDP'ye verilmeyen yüzde 3’lük bir Kürt oyu vardı.
Bu oyların da bu sefer HDP'ye yöneleceği
görünüyor. Yüzde 3'lük HDP'ye yönelmenin etki-
siyle HDP'nin kendi yerini koruyacağı ortaya çıkı-
yor. Önümüzde uzun bir süre var ama şu anki
mevcut tabloya göre 4 partili bir parlamentoya
gidiyoruz gibi görünüyor. Ama burada seçimlere
kendini en iyi hazırlayan parti olarak ben AK
Parti'yi görüyorum. AK Parti burada değişiklikleri
topluma doğru anlatması gerekiyor. Çok farklı bir
söylem olacak “yüzde 60 bir araya gelip bir
hükümet bile kuramadılar” sözüyle birlikte tek başı-

na bir AK Parti hükümetiyle de karşı karşıya kalabilir Türkiye. 3
aylık süreyi en iyi değerlendiren parti AK Parti olmuştur diyebilirim.

HDP’NİN İZMİR’DE İŞİ ZOR

��  MHP'yi nasıl yorum-
luyorsunuz?

MHP yaptığı bu hataların
bedelini en iyi şekilde
İzmir'e ödeyecek.
Çünkü yaptıkları
hatalarla ilgili
sorulara cevap
bile veremiyor-
lar. Oktay Vural
da Ahmet
Kenan Tanrıkulu
da bu konuda
çok sessiz kaldı,
hiç ortaya çıkmadı.
İzmirlinin çok soruları ola-
cak bu adaylara. Bu soru-
lara nasıl cevaplar verecek-
ler merak ediyorum. Bu
olayları göğüsleme adına
bir kadın hamlesi yapma
gereği hissettiler. Ama
İzmirlinin tavrı çok sert ola-

cak. Aslan Savaşan ve
Murat Koç ciddi bir çalışma
göstermişti. Her iki bölge-
den de iki milletvekili çıkar-

mışlardı. Bu sefer her
iki bölgeden iki mil-

letvekilini o kadar
rahat alacaklarını
düşünmüyorum.
AK Parti'nin
hamlesi CHP'nin
7 Haziran'dan

sonraki tavırları
İzmir'de daha farklı

bir karşılık bulacaktır.
AK Parti kaybettiğini yeri-

ne koyarken tabii ki biri-
lerinin eksilmesi lazım.
Veya CHP hedeflediği 7.
sıralara gelirse bir tarafın
eksilmesi lazım. Eksilecek
taraf olarak MHP'yi görüyo-
rum. 

��  CHP listesini nasıl yorumluyor-
sunuz?

Bu seçimlerin tekrar edilmesi
Türkiye'de bir tek kişiye yaradı. O da
Atilla Sertel. Çünkü 4 yıl daha bekleyip
ön seçime girip ne olacağı meçhul bir
kavga Atilla Sertel'i beklerken hiç
ummadığı bir şekilde 3 ay
sonra yeniden milletvekilliği
şansı kendisine geldi. 1
Kasım seçimleri kime yaradı
derseniz; o da Atilla Sertel.
Onun dışında CHP Türkiye
çapında şans elde etmişken,
ben hala şunu sorguluyorum
Zekeriya Temizel'in İzmir'de
ne işi vardır? Bunu bir İzmirli
olarak sorguluyorum benim
gibi herkes sorguluyor.
Yeniden düzenlenebilirdi,
özellikle kontenjanlar konusunda
Zekeriya Temizel başta olmak üzere
şans yakalayabilirdi Kemal
Kılıçdaroğlu. Çünkü İzmir'de bir
başarısızlıkları söz konusuydu.
Milletvekili kaybetmişlerdi. Türkiye

çapında puan kaybetmişlerdi. Kemal
Bey'in bu şansını pek iyi kullandığını
söyleyemeyiz. 

��  Oransal olarak seçimlerle ilgili bir
tahmininiz var mıdır?

40 gün gibi bir süre varken bunu
söylemek çok zor. Yapılan araştır-

malara göre Türkiye'yi aynı 7
Haziran tablosu bekliyor. Yine
bir koalisyon. Kıyı kesim-
lerinde MHP'nin oy kaybede-
ceğini düşünüyorum. Ama iç
kesimlerde MHP'ye bir geçiş
olabilir. Türkeş soyadı çok
önemli. Bu Anadolu’da AK
Parti’ye bir artı getirebilir.
Meral Akşener'in yokluğu
MHP tabanında çok farklı bir
yer alır. MHP 4. parti olursa
şaşırmasın. Baraj altı bek-

lemiyorum. 4 partili bir parlamentoya
gidiyor Türkiye. İnşallah bu sefer aklı
selim galip gelir ve Türkiye özellikle
ekonomideki endişelerini ve korku-
larını 1 Kasım'dan sonra üstünden
atar. 

AK PARTİ İZMİR’İN PATRONU
BİNALİ YILDIRIM OLACAK

CHP ŞANSINI İYİ KULLANAMADI

Binali Yıldırım

Veysel Eroğlu

Necip Kalkan

Kemal Kılıçdaroğlu



Döviz kuru bu kez lüks otomobilleri
de vurdu. 2015'e hızlı bir giriş yapan
ve satış oranları 2014'ün de üstünde

artış gösteren lüks otomotiv pazarı, yılın
son çeyreğine girerken yerini durgunluğa
bıraktı. Yüzbinlerce liralık lüks araçların
bir kısmı bu süreçte 2. el piyasasına dahil
olurken, küçük bir kısmı da hacizle karşı-
laştı. Piyasalardaki dalgalanmalardan uzun
yıllardır genel itibariyle etkilenmeyen üst
sınıf araç satışları, euro ve bilhassa doların
2015 başından itibaren önlenemeyen ve
hatta yavaşlatılamayan artışı karşısında zor
günler yaşıyor. Birçok lüks araç satıcısı
çareyi ya segment düşürmekte buluyor, ya
da kâr oranını düşürmekte buluyor. Lüks
araçlardaki vergi oranının yüksekliği de
işin içine dahil edildiğinde, sektördeki
daralma kaçınılmaz hale gelmiş durumda.

“Yüzde 15-20'lik bir
daralma olabilir”

Otokent'in eski başkanı ve İzmir
Ticaret Odası Meclis Üyesi Yılmaz Akın
da konuya ilişkin
olarak

Ben HABER okuyucuları için çeşitli bilgi-
ler paylaştı. Lüks otomobil sınıfının diğer
araçlarla ciddi anlamda farkının olduğunu
ve bu nedenle ele alırken çeşitli farklılıkla-
rın göz önünde bulundurulması gerektiğini
dile getiren Akın, “Dövizin yükselmesiyle
lüks araç satışlarında yüzde 10-20 arası
gerileme oldu. Lüks araç konsepti çok
farklı bir konsept. Diğer araçlara göre
çoğu zaman fazla etkilenmiyor. Yalnız bu
dönem dövizin kısa zamandaki hızlı artışı,
etkilenmeme durumunun önüne geçti.
Yüzde 15-20'lik bir daralmanın söz konusu
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.

Ayrıca İzmir'in İstanbul ve Ankara ile
kıyaslanmaması gerektiğini dile getiren
Akın, “İzmir'de lüks araç satışı İstanbul ve
Ankara'nın oldukça gerisinde seyrediyor.
İzmirliler doğrudan üst sınıf lüks araçlar-
dan ziyade orta üst sınıfı daha çok tercih
ediyor. Bu da İzmir'in sektörde biraz daha
arka planda kalmasıyla sonuçlanıyor.”
dedi. Akın, otomobil satışlarındaki fiyatla-
rın yükselmesine ilişkin olarak çıkan
haberlerin de yalnızca “Otomobil fiyatları
arttı.” düşüncesiyle değerlendirilmemesi

gerektiğini belirtirken, “Dövizin art-
masıyla birlikte her şeyin fiyatı

arttı. Televizyon, akıllı tele-
fon, elektronik eşya

ve bir-
çok

ithal ürünün fiyatlarında artış varken, oto-
motivde bunun aksini beklemek mümkün
değil. Biz de bu artıştan satışların azalma-
sından dolayı memnun değiliz ama mevcut
sistem bunu gerektiriyor.” dedi.

Öte yandan piyasaya ilişkin fikirleri
olumlu olan firmalar da var. Türkiye'de
sektörün lider firmalarından bazıları, her
şeye rağmen kendi satışlarının düşmeyece-
ği, hatta artacağı görüşünde. Otomotiv
piyasasında 2015'in
ilk

yarısındaki iyimser havanın yılın son döne-
mine ve 2016'ya da yansımasını bekleyen
şirketlerin sayısı da azımsanmayacak sevi-
yede; ancak konuya ilişkin onların da tek
endişeleri dövizdeki yükseklik. TL bazın-
daki kuruşluk artışların dahi yüzbinlerce
liralık araçlarda oynamaya yol açmasından
dolayı yer yer tedirginliklerin yaşandığı
piyasada, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek
seçimlerin sonuçları ve oluşacak hüküme-

tin ekonomik politikaları büyük bir
merakla bekleniyor.
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İZMİR'DE LÜKS OTOMOBİL
SATIŞLARI DÜŞEBİLİR
Dövizdeki hızlı artış şu an için yalnızca döviz bürolarındaki
rakamlarla sınırlı kalsa da, önümüzdeki günlerde günlük
yaşama doğrudan etki eder bir hal alacak. Bu yükselişten oto-
motiv sektörünün zirvesi, lüks araç konsepti de etkilenecek.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

İZMİR'DE LÜKS OTOMOBİL
SATIŞLARI DÜŞEBİLİR
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İ
zmir Kemalpaşa’daki tesiste yapılan açılış
törenine İbrahim Polat Holding Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Murat Polat,

İbrahim Polat Holding CEO'su ve Ege
Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Baran Demir, Ege Seramik Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Bülent Zıhnalı, Ege Seramik
Genel Müdürü Göksen Yedigüller, Çim-Se
İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye
Nazlım, Ege Seramik yetkili satıcıları, Ege
Seramik çalışanları, basın mensupları ve bir-
çok davetli katıldı. Maliyet değeri yaklaşık
46.500.000 TL olan yeni tesisler 6 ay gibi
kısa bir sürede, 40’tan fazla yabancı uzman
eşliğinde, Ege Seramik çalışanlarının üç var-
diya kesintisiz özverili çalışmalarıyla tamam-
landı.

“Son teknoloji yatırımlar
yapıyoruz”

Törende ilk olarak Ege Seramik Genel
Müdürü Göksen Yedigüller söz alarak
hedeflerinin Ege Seramik markasını daha
da ileri noktalara taşımak olduğunun altını
çizdi. Genel Müdür Yedigüller, ''Kapasite
olarak büyümek yerine modernizasyon yatı-
rımları ile ticari büyüme hedefliyoruz. Yani
gelişen pazarın beklenti ve ihtiyaçlarına
uygun olan ürün gruplarını tespit ederek bu
alandaki yatırımlarımıza sürekli olarak
devam ediyoruz. Yeni kurulan tesislerimiz-
de 64 bin kilo newton basınç gücüne sahip
seramik şekillendirme presleri ve 145 metre
uzunluğunda Türkiye'nin ilk eko seramik
pişirme fırınını, insansız forklift robotları,
otomatik paketleme makinaları, palet istifle-
me robotları, şekillendirme sonrası granül
boyama tesislerini palet örtme ve çemberle-
me hatları devreye girmiştir. Dünyanın son
dijital teknolojisini kullanan yeni dekor tesi-
simizi de devreye alıyoruz. Yeni kurulan dev
tesisler, 6 ay gibi kısa bir sürede 3 vardiyalı
kesintisiz özverili çalışma ile tamamlanmış-
tır. İbrahim Polat Holding CEO'su ve Ege
Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Baran Demir ise, ‘’Ege Seramik’in başarı
öyküsünü hep birlikte yaşıyoruz, birlikte
yaratıyoruz. Özellikle 2008 yılından beri
ciddi bir atılım içindeyiz. Bir yandan fabri-
kalarımızı yeniledik, bir yandan borçlarımızı
ödedik, bir yandan da halka açık şirket
olmanın gereği ve büyük özelliklerinden
birisi olan yatırımcılara
temettü ödeme konusunda
da gayet düzenli temettü
ödeyen bir şirket olduk.
Sermayedarlarımız, ortakla-
rımız memnuniyetlerini dile
getirmektedir. Ege Seramik
sektörde adeta bir akademi
gibi olmuştur. Buradan yeti-
şen birçok arkadaşımız,
Türkiye’de birçok fabrikada
yönetici düzeyinde görev
yapmaktadırlar.” dedi. Çim-
Se İş Sendikası Genel
Başkanı Zekeriye Nazlım ise
“Her alanda ülkemizin
bağımsız olabilmesi için çalı-
şacağız. Biz Türkiye Çim-Se
sendikası olarak sorumluluk-
larımızın bilincindeyiz.
Sektörümüzün öncülerinden
olan Ege Seramik bugün
kendi gelişmesini sürdür-
mekte ve çıtayı biraz daha
yükseltmektedir” dedi.

Ege Seramik, Türkiye’nin ilk çevreye duyarlı ve doğalgaz
tüketimini azaltan üretim tesislerinin açılış törenini,
İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül’de gerçekleştirdi.

7Haziran seçim gecesi-
ne… Benzer mi?

Sandık yeniden koalisyonu
mu emreder…

Tek partiye iktidar görevi
verir mi?

Sonucun tespiti, önümüze
konulacak seçim bildirgeleri.

Hangi parti ne vaatlerde
bulunacak?

Terörden bunalan, ekono-
miden kavrulan, gülmeyi özler
hale gelen vatandaşa neler
anlatılacak?

Henüz bir ay var.
Son haftaya kesinleşir,

kafası karışan seçmenin karar-
sızlığı giderilir.

� � �

Bugünlerin seçim günde-
mi; listedeki adaylar.

Yeniden seçilecek isimler.
AK Parti ve MHP’de sürp-

riz değişim.
CHP’de mümkün oldu-

ğunca korunan vekiller.
Oy toplayacak, seçimi ikna

edecek partilerin bu adayları…
İzmir’de 1 Kasım gecesini

nasıl şekillendirecek?
Partilerin adaylarını gözden

geçirelim.

� � �

AK Parti, biliyorsunuz…
Beş ay önceki seçimde

birinci ve ikinci bölgeden 4+4,
sekiz vekil çıkarabilmişti.

Şimdi, Türkiye genelinde
olduğu gibi yenilendi.

Teşkilatın içinden gelen,
İzmir’in nabzını tutacağı varsa-
yılan isimler konuldu.

Ulaştırma eski Bakanı
Binali Yıldırım patronluğunda
çalışacaklar.

Yıldırım, partisi adına kam-
panyayı tek başına yönlendire-
cek.

Dolayısıyla, seçim sonucu
faturasını da ödeyecek!

İl Başkanı Bülent Delican,
“Hodri meydan” diyor.

Yıldırım’ın, 2014 yerel
seçimlerinde yüzde 36’nın
üzerinde ol aldığını hatırlatı-
yor…

“Yüzde 40’ın çok üzerinde
oy alacağız” iddiasını koyuyor.

Aksini iddia edenleri bahse
davet ediyor.

� � �

AK Parti İzmir 1. bölgede
seçilecek sırada aday kadın
yok.

Belki unutuldu, belki böyle
uygun görüldü.

Listenin sürprizi; Atilla
Kaya.

İzmir eski örgüt başkanı,
eğilim yoklaması birincisi taba-
nın isteği üzerine geçen sefer
atlanmıştı, bu kez tabanın iste-
ği üzerine ikinci sıraya oturtul-
du.

Siyasette 40 yıldır seçilme
özlemini yaşayan Necip
Kalkan, dördüncü sıraya yazı-
larak, destek kuvvet olarak
düşünüldü.

İkinci bölgede ise…
Partinin 13 yıldır genel

başkan yardımcılığını yürüten
Nükhet Hotar, liste başına
yeniden yerleşirken, bu listenin
sürprizi Cemil Şeboy oldu.

Bir
önceki
seçimde
aday
olmaması-
na rağ-
men liste-

ye konularak seçilen Şeboy…
Bu kez çok istedi ama liste

dışı kaldı.
Politikanın cilvesine uğradı!
Mevcut milletvekili Nesrin

Ulema ise 5. sıraya indirilerek,
bir noktada sınıra yerleştirildi.

� � �

MHP, İzmir’de nihayet
kadını hatırladı.

Bir önceki seçimde erkek
egemen listeyle İzmir seçme-
ninden oy isteyen MHP,
dönemin gelişmesine göre her
iki bölgeden ikişer milletvekili
çıkardı.

Bu kez…
Partinin değişmez demir-

başları Oktay Vural ile A.
Kenan Tanrıkulu’nun ardından
kadın adayları koydu.

İzmir’in yapısı akla geldi,
uyandı.

Dört koltuk artar mı, azalır
mı?

Performanslarına bağlı.
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CHP, ülke çapında olduğu
gibi listeyi korudu.

Ön seçim sonuçlarına
saygı gösterdi.

YSK kararıyla, Haziran
seçimleri öncesi adaylığı düşü-
rülen Atilla Sertel’e hakkını
teslim etti.

Vekil Kamil Okyay Sındır’a
“O’nun hakkıydı” mesajını
verdi.

Sındır, partisinden önce

yerini verme jestini sözle de
olsa yapsaydı, çok yakışacaktı
ama…

Kulağının üstüne yattı.

� � �

Her seçim öncesi liste tar-
tışma ve mutsuzluğunu yaşa-
yan CHP İzmir örgütü yine
huzursuz.

Kontenjanlara karşı çıkı-
yor. Tuncay Özkan, Zekeriya
Temizel, Zeynep Altıok gibi
isimler hala ithal aday olarak
görülüyor ve istenmiyordu.

Artık kabullenilecek.
Genel Başkan

Kılıçdaroğlu’nun aday olması-
na rağmen İzmir’de vekil sayısı
azalan CHP; bu seçimde en
azından yine bu tabloyu koyar-
sa…

Seçim sonrası yangın
büyüktür.

Kurultay davulları çalmaya
başlar.

� � �

HDP’de ise iki vekilin ismi
değişmedi.

Ertuğrul Kürkçü ve
Müslüm Doğan.

Bu kez durumları kritik.
Partileri barajı aşar mı?
Aşarsa, bu isimler İzmir’de

yeniden seçilir mi? Bu kez
hava değişik.

Yalıdaki viskilerini yudum-
layanların çoğu fikrini değiştir-
miş durumda.

� � �

1 Kasım gecesi İzmir’de
sürprizler yaşanacak.

Öyle görünüyor, neden
mi?

Bir dahaki yazımızda!
Lütfen bizden ayrılmayın.

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

1 KASIM GECESİ İZMİR…

Ege
Seramik’ten
dev yatırım

Ege
Seramik’ten
dev yatırım

Ege
Seramik’ten
dev yatırım

Ege
Seramik’ten
dev yatırım

Ege
Seramik’ten
dev yatırım

Yaşar Üniversitesi akademis-
yenleri, ilk defa, "Herkes
için aynı yöntemle" değil,

Türkçe öğrenmek isteyen bireyin
mensup olduğu dil ailesi, yaşadı-
ğı coğrafya, içinde bulunduğu sos-
yal kültür, Türkçe ve Türk kültü-
rüne olan aşinalığına göre kişilere
özel bir öğrenme sistemi geliştir-
di. TÜBİTAK 3501 Kariyer
Geliştirme Programı kapsamında
desteklenen "Türkçenin Uzaktan
Yabancı Dil Olarak
Farklılaştırılmış Öğretimi" adlı
proje, Yaşar Üniversitesi Açık ve
Uzaktan Öğrenme Merkezi tara-
fından internet ortamında dünya-
nın kullanımına ücretsiz olarak
sunulacak.

Yaşar Üniversitesi İletişim
Fakültesi Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem Ozan'ın,
TÜBİTAK 3501 Kariyer
Geliştirme Programı kapsamında
sunduğu "Türkçenin Uzaktan
Yabancı Dil Olarak
Farklılaştırılmış Öğretimi" adlı
projesi 156 bin TL destek almaya
hak kazandı. Türkçenin, tarihi
geçmişi nedeniyle, çok geniş coğ-
rafyalara yayılmış, çok çeşitli kül-
türlerle etkileşmiş bir dil olduğu-
nu belirten Yrd. Doç. Dr. Özlem

Ozan, "Yabancılara Türkçe öğre-
timinde, herkese tek tip öğrenim
içeriği sunuluyor. Bu da Türkçe
öğrenmek isteyen yabancılar için
birçok sıkıntıyı beraberinde geti-
riyor. Türkçe öğrenmek isteyen
bireyler, yaşadıkları coğrafya, içe-
risinde bulundukları kültür, men-
sup oldukları dil ailesi bazında
çok çeşitli. Biz de buna göre bir
sistem geliştireceğiz ve her kültü-
re, her dil grubuna, bireylerin
öğrenme düzeylerine göre farklı-
laşan teknikler sunacağız" dedi.

KİŞİYE ÖZEL
Geliştirilen sistem sayesinde

bireysel farklılıkları uluslararası
anlamda çok kültürlü geniş bir
yelpazede dikkate aldıklarını
ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ozan,
"Zamandan ve mekandan bağım-
sız bir Türkçe öğrenme içeriği
hazırlanacak. Türkçenin yabancı
dil olarak uzaktan öğretilmesi
konusunda alandaki mevcut eksi-
ği kapatma yönünde ciddi katkı-
ları olacağını öngörüyoruz. Proje
ile Yaşar Üniversitesi başta kendi
yabancı öğrencileri olmak üzere,
dünya çapında Türkçe öğrenmek
isteyen bireylere nitelikli içerik
sağlayacak” dedi.

Dünyaya
Türkçe

öğretecekler

Dünyaya
Türkçe

öğretecekler

Dünyaya
Türkçe

öğretecekler

Dünyaya
Türkçe

öğretecekler

Dünyaya
Türkçe

öğretecekler

Dünyaya
Türkçe

öğretecekler

Ege
Seramik’ten
dev yatırım

Göksen
Yedigüller

Baran
Demir

Murat
Polat



7Haziran seçim sonuçlarının tek
başına iktidara izin vermemesinin
ardından Türkiye tekrar bir seçim

sürecine girdi. Tam tek sorun “hükü-
metsizlik” diye düşünürken ülke yeni-
den ciddi bir terör kriziyle karşı karşıya
kaldı. Uzmanlar, kısa vadeli etkilerin
siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla
değişebileceğini öngörürken, ekonomi-
deki uzun dönem hedeflerin gerçekleş-
mesi için güvenlik ve iradeli bir siyasal
iktidarın sağlanmasının gerekliliğini
vurguluyor. Konuya ilişkin Ben
HABER gazetesine değerlendirmeler-
de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İbrahim Attila Acar,
hukukun üstünlüğünü önceleyen bir
sistemin tesis edilmesi gerektiğini belir-
tiyor.

Siyasetin de ekonominin de kendi-
ne göre riskleri olduğunu belirten Prof.
Dr. Acar, “Siyasetteki bu yapılanma ve
yönetememe sorunu ekonomiyi doğru-
dan etkiliyor ve ekonomideki bir takım
parametrelerin beklediği olumlu tepki-
yi beklediğimiz şekilde göremiyoruz.
Aylardan beri FED’in faiz artışına
gideceği, gelişmekte olan ülkelerdeki
faiz politikalarını da artıracağı ve o
ülkelerden sermaye kaçışı yaşanacağı
her zaman tartışıldı. Bir haber üzerinde
bazı iyimser yorumlar yapıldı. Dediler
ki, “FED’in faiz artırımı ekonomilerde-
ki para sıkışıklığının önüne geçecektir.
Yani Amerika bir miktarda çekecek
ama geri kalan ülkelerdeki ekonomi
normal düzeyde kendini koruyacaktır.”
Bu, iyimser bir yaklaşımdı. İkincisi
“FED’in faiz artışı çok önemli değil”

dediler. Aslolan bütün ser-
mayeyi kendi ülkesine çek-
mesidir. “Çektiği zaman da
diğer ülkelerde parasızlık-
tan dolayı büyük bir sorun
yaşanabilir” dediler. Bu da kötümser
olan yorumdu. Bu iyimser ve kötümser
arasında bir de pompalanan bir beklen-
ti oluştu. Bizim gibi gelişmekte olan
ülkelerde, sermaye çıkışının hızlı olaca-
ğı düşüncesiyle ekonomik krize gireceği
düşünüldü. Bu aslında tam anlamıyla
bir eko-terör… Yani ekonomik bir
terör. Bazı ülkeler üzerinde faizi yük-
selterek, ülkelerin ekonomik kırılgan-
lıklarını artırarak ülkelerdeki ekonomik
sorunların derinleşmesine ve olumsuz
beklentiyi pompalayarak o ülkelerdeki
risk diliminin yükselmesine yol açtılar.
Türkiye bu ülkelerden bir tanesi.
Aslında FED’in faizleri sabit tutuşunun

arkasında bu olumsuz beklenti nede-
niyle insanların “Yok aslında Türkiye
yine bundan olumsuz etkilenecek.
Amerika bu ay olmazsa önümüzdeki ay
muhakkak faiz artıracak, böylelikle
durum yine eski ayarlara dönecek” şek-
linde düşünmesine yol açıyor. Bu olum-
suz beklenti sürekli borçlanma bedelle-
rinin artmasına, kredi maliyetinin art-
masına ve dolayısıyla bizim gibi ülke-
lerdeki yabancı sermayenin yetersiz
olması nedeniyle başkalarının parasına
muhtaç olmamıza yol açıyor. Tasarruf
eden ülkelerin parasına muhtaç durum-
dayız. Bu ülkelerin bizdeki risklerinin
yükselmesine yol açtığı için bu para

bize gelmiyor. Gelmediği için de bizim
gibi ülkeler kendi yağıyla kavrulmaya
çalışıyor” diye konuştu.

Bulunduğumuz Ortadoğu coğrafya-
sında, Irak’ta, Suriye’de, İran’da,
Mısır’da yaşanan bütün olumsuzlukla-
rın tüm ülkeyi doğrudan etkilediğini
belirten Acar, “Biz ticaretimizi aynı
zamanda karayolu vasıtasıyla da yapı-
yoruz. Güvenlik bu anlamda çok önem-
li. Özellikle 1970’lerin sonundan beri
devam eden PKK sorunu var. Bu sorun
da aynı zamanda bölgedeki ekonomik
gelişmeyi de engelliyor. Bir
ülkenin ekonomisinin
belli bir düzende
yürüyebilmesi
için ulaşıla-
bilir olması
birinci şart-
tır. Yani yol. İkincisi
enerji kaynaklarının
olması gerekir. O
yüzden PKK ilk ola-
rak yolları ve enerji
santrallerini bomba-
lıyor. Buralarda alt-
yapıya ait olan işleri
engellemeye çalışı-
yor. Türkiye’nin o böl-
gesinde dinamik genç bir
nüfus var. Eğer bu genç nüfus
eğitilirse, nitelikli
iş gören haline
dönüştürülebilirse
bu insanlara orada
daha iyi yaşama
imkanları sunabiliriz.
Belki bu bir komplo teo-
risi ama bence doğu-
nun bu şekilde gelişe-

bileceğinin ortaya çıkması nedeniyle
doğu hortladı. Benim çocukluğumda
doğudan gelen hayvanlar çok değerli
bulunurdu. Çünkü hayvanlar o dönem-
de dağlarda kendileri gezinerek besle-
nirlerdi. Ama şu anda biz besideki hay-
vanları tüketiyoruz. Çünkü o dönemde
hayvancılık doğuda gelişirken insanlar
PKK yüzünden dağdan düze inmek
zorunda kaldı. Çünkü dağlarda hayvan-
cılık yapmak çok kolay olmadı. Doğal
olarak insanlar dağdaki hayvancılığı
şehirde yapamadılar. Ekonomideki
kırılma da işte burada başladı” dedi.

“KRİZ ALGISI
POMPALANIYOR”

Türkiye’nin 2005 yılından beri eko-
nomik krize sürükleneceği görüşünün
pompalandığını dile getiren Acar,
“Ünlü ekonomist Nouriel Roubini
2005 yılından beri Avrupa’yı bir ekono-
mik krizin yakalayacağını söylemişti.
Bu krizin etkileyeceği ülkelerin başında
da Türkiye’yi saymıştı. Roubini 8 sene-
dir bizde kriz olmasını bekliyor, bütün
yatırımcılar da onun verilerini baz alı-
yorlar. Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşları onun
değerlendirmeleri sonucunda
Türkiye’yi kırılgan olarak yorumlayıp
kredi notunu artırmıyor. Bunun sonu-
cunda da Türkiye’ye yabancı sermaye
gelmiyor. Çünkü Türkiye’nin eninde
sonunda krize gireceğine dair bir algı

pompalanılıyor. Ben de buna eko-
nomik terör diyorum.

Zaten kendi
içimizde
birtakım

sorunlarımız var.
Örneğin siyaset.
Ülkeyi güvenilir bir

siyasi iktidara dev-
redip yola devam
etmek istiyoruz
biz. Çok güçlü

bir tek parti ikti-
darı olmasa da
koalisyon olsun.
Ama güvenilir

olsun. Bugün
güvenlik ve
terör, öncelik-
lerimizde 1.
sıraya yükseldi.
Bunu çözme-

den ne ekonomi-
de kalkınmayı, ne

eğitimde iyileşmeyi
ne de sağlıkta refahı

konuşabiliriz” dedi.

İzmir Ziraat Mühendisleri
Odası Başkanı Ferdan
Çiftçi, tarım politikaları

böyle devam ederse 30-40
yıl sonra kesecek hayvan
bulamayabileceğimizi vur-
guladı. Hükümetin tarım
politikalarının bunda
önemli etki yarattığını
belirten Çiftçi, en önemli
nedenlerden bir tanesi-
nin meraların amacına
uygun kullanılmaması
olduğunu ifade etti.

2008 yılında yaşa-
nan süt krizi nedeniyle
dişi hayvanlarında
kesime gittiğini belir-
ten Başkan Çiftçi,
“Dişi hayvanların
kesilmesi ile birlik-
te dişi hayvanlar-
dan doğacak olan
kuzuların doğumu

da
engel-
lendi
bu da
et kri-
zini
ilerle-

yen yıl-
larda kötü

noktalara taşıyacak” diye
konuştu.

Türk çiftçisine değil
Avrupa çiftçisine
destek verdik

Çiftçi, "1980 yılından sonra
uygulanan politikalarla birlikte
hayvan sayısında ciddi düşüşler
yaşandı. Son 12 yılda uygulanan
tarım politikaları hayvancılığı

bitme noktasına getirdi. 2008
yılındaki kuraklıktan sonra hay-
vancılıkta da belli sıkıntılar
yaşandı. Dışarıdan ot ithal ettik,
canlı hayvan ithal ettik, et ithal
ettik, hatta kurbanlık ithal ettik.
Ama sonuç olarak Türk çiftçisi-
ne yapacağımız desteği yurtdı-
şındaki çiftçiye yaptık'' dedi.

Temel sıkıntının üreticinin
kazanmaması olduğunu belirten
Çiftçi, "Üretici bir kere çok yük-
sek maliyetlerle üretim yapıyor
ve hayvancılığımızın da bizim
koşullarımıza uygun olan
küçükbaş hayvancılık yerine
büyük başa dayalı bir hayvancı-
lığa dönüşmüş olması da hay-
vancılıkta yaşadığımız sıkıntıla-
rın başında geliyor'' diye konuş-
tu.

Sığır hayvancılığına önem
verilmesinin hayvancılıkta
büyük sıkıntılar yaşattığını vur-
gulayan Çiftçi, üretimdeki mali-

yetlerin yüksek olmasının temel
nedeninin mera hayvancılığın-
dan vazgeçilmiş olması olduğu-
nu söyledi. Çiftçi, "Meralar
tarım dışı amaçlarla kullanılı-
yor, meralar vasfı dışında kulla-
nılıyor, bununla ilgili bir kanun
olmasına rağmen yine de koru-
namamıştır'' dedi. Meraların;
konut alanına, madencilik sek-
törüne, enerji sektörüne açıldı-
ğını belirterek gerçek amacına
uygun kullanılmadığını vurgula-
yan Çiftçi, meraların amacına
uygun kullanılmamasının
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini
etkilediğini belirtti.

Dişi hayvanlar
kesilince bir ömür
yok edildi

Çiftçi, ''2008’de yaşanan süt
fiyatlarındaki kriz nedeniyle dişi
hayvanların da kesime gitmiş
olması hayvancılığın ölmesinde-
ki temel sıkıntılardan biridir.
Bir dişi hayvanı kestiğiniz
zaman geleceğini de kesmiş olu-
yorsunuz, o hayvandan doğacak
kuzuyu da öldürerek kesecek
hayvan bulma sıkıntısını arttırı-
yorsunuz. Birkaç tane kasaplık
hayvanı da kesmiş oluyorsunuz''
dedi.

Politikalar böyle giderse yıl-
lar sonra hayvan bulmakta
oldukça zorlanılacağını ifade
eden Çiftçi,"Hayvan sayılarına
istatistiksel olarak baktığımızda
yükselişler gözüküyor ancak bu
yükselişler doğumlarla açıklana-
bilecek normal seyrinde olan
yükselişler değil, ithalata dayalı
bir yükseliş'' diye konuştu.

SAYFA 06 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

6 ekonomiHABER 22.09.2015

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği-
ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uygulanan tarım politikaları ile küçükbaş

hayvan yetiştiriciliğinin bitme noktasına geldiğini meraların amacına uygun kullanıl-
maması neticesinde kesecek küçükbaş hayvan bulmakta zorlanacaklarını ifade etti.

Ege
Üniversitesi

Ziraat Fakültesi
Zootekni

Bölümü'nden Prof.
Dr. Mustafa Kaymakçı,

her kurban bayramında
yaşanan “hayvan yok,

hayvan yetiştiriciliği
Türkiye'de bitme noktasına

geldi” serzenişlerini Ben
HABER gazetesine değerlen-

dirdi. Kaymakçı, hayvancılık
için tehlike çanlarının çaldığını

belirtti.
Türkiye'nin neden kırmızı et

fakiri olduğunu çarpıcı verilerle
ortaya koyan Kaymakçı, ''Batı, ABD

ve AB ülkelerini suçla-
yarak bu ülkeler çevresin-
deki ülkelerin tarımlarını
çökertiyor''diye konuştu.

Kaymakçı, ''Batı, ABD
ve AB, doğayı aşırı bir
şekilde sömürerek gereksi-
nimlerinden daha çok tarım-
sal stok ve girdi oluşturuyor.
Bunlara pazar bulmak için
çevre ülkelerinin tarımlarını
çökertiyor, çökertmeye devam
ediyor. Çökertmek için de tarım
ürünlerinin Dünya Borsa fiyatları-
nı aşağıya çekiyorlar, arkasından
Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya
Bankası gibi örgütleri kullanarak
çevre ülkelerine ithalatı dayatıyor-
lar'' diye konuştu.

Kaymakçı, ''Sığır sayısındaki
ani düşüş et açığını tetikledi. Ancak
et açığında, koyun ve keçinin çok
hızla azalması ana etmenlerden biri
oldu. Koyun sayısı 45 milyondan,
son yıllarda göreli bir artış olması-
na karşı 30 milyona, keçi sayısı 16
milyondan 8 milyona düştü. Ancak
nüfus başına düşüş daha vahim.30-
40 yıl önce insan başına bir koyun
düşerken şimdilerde insan başına
1/3 koyun düşüyor. Sonuç da kırmı-
zı et üretimi alarm vermeye başla-
dı. Koyun-keçi sayısının hızla azal-
masında, şehirlerde oturan kültürü-
ne yabancılaşmış kitlelerin koyun-
keçi eti, koyun-keçi peyniri yemez
duruma gelmeleri ve ayrılıkçı terör
de rol oynadı. Geçtiğimiz yıllarda
koyun ve keçi eti fiyatlarının ne
kadar aşağıda olduğunu anımsayın.
Para kazanamayan çobanlar ne yap-
sın? Bu durumu telafi etmek iste-
yen devlet son yıllarda koyun ve
keçiye destek vermeye başladı''
dedi.

EN BÜYÜK SORUN
“EKO-TEROR”

İnsan
başına

1/3 koyun
düşüyor

İnsan
başına

1/3 koyun
düşüyor

İnsan
başına

1/3 koyun
düşüyor

İnsan
başına

1/3 koyun
düşüyor

İnsan
başına

1/3 koyun
düşüyor

İnsan
başına

1/3 koyun
düşüyor

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

“30 YIL SONRA KESECEK
HAYVAN BULAMAYACAĞIZ”

“30 YIL SONRA KESECEK
HAYVAN BULAMAYACAĞIZ”

“30 YIL SONRA KESECEK
HAYVAN BULAMAYACAĞIZ”

“30 YIL SONRA KESECEK
HAYVAN BULAMAYACAĞIZ”

“30 YIL SONRA KESECEK
HAYVAN BULAMAYACAĞIZ”

“30 YIL SONRA KESECEK
HAYVAN BULAMAYACAĞIZ”

Dekan Acar’a göre, bazı ülkeler üzerinde faiz yükseltilerek, ekonomik kırılganlıklar artırılarak ülkeler-
deki ekonomik sorunların derinleşeceği düşüncesi aşılandı ve böylesine bir olumsuz beklenti pompa-
lanarak o ülkelerdeki risk diliminin yükselmesine yol açıldı. Bu da tam anlamıyla bir eko-terör.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

HER
ŞEYDEN

ÖNEMLİSİ
HUKUKUN

ÜSTÜNLÜĞÜ
Geleceğe yönelik endi-

şelerini de paylaşan Acar
“İnsanlar güvenlik soru-
nunu öncelik olarak aldık-
ları zaman hiçbir şey
onun önüne geçmiyor.
Devletler de varlığını teh-
dit eden unsurlarla ya
mücadele etmeyi öğrene-
cekler ya da onlarla barı-
şıp kendilerine zarar ver-
mesine engel olacaklar.
Güvenlik konusunda cay-
dırıcılığın olduğu, kamu
düzenini bozan unsurlara
izin verilmediği, hukuk
sistemi çerçevesinde bun-
ların engellendiği, haklı
ve meşru taleplerin yeri-
ne getirildiği, hukukun
üstünlüğünü önceleyen
bir sistemi tesis etmek
gerekiyor. Bunu yaptığı-
mız takdirde biz doğudaki
sorunla baş etmiş oluruz.
Biz bunu uygun şartlarda
sağlayabilecek bir yapı
içerisindeyiz. Yeter ki
buna karar veren iradeli
bir siyasi iktidar olsun.
Çünkü terörün ve güven-
lik sorununun hiçbir boş-
luğu affetmeyeceğine ina-
nıyorum” şeklinde
konuştu.

Prof. Dr. İbrahim
Attila Acar

Ferdan
Çiftçi

DİKKAT! DIŞGÜÇLERİNOYUNUNAGELİYORUZ
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Oİzmir'in Sancar ağabeyi. Nerede bir
etkinlik, nerede bir anma varsa asla
unutmaz. Aynı zamanda muhtaç

ailelerin de 7/24 imdadına yetişir. Usta
gazeteci Sancar Maruflu, her yıl yaptığı
anmaları, etkinlikleri ve yer aldığı sosyal
projeleri Ben HABER'e anlattı. İşte
Maruflu'yla yaptığımız o keyifli söyleşi.

AMACIMIZ ANMAKTAN
ZİYADE ANLATMAK

� İzmir'de bir anma etkinliği düzenlene-
cekse eğer akla gelen ilk isim sizsiniz?
İzmir'de emeği geçen, yılda kaç kişiyi anıyor-
sunuz?

Yüzlerce kişiyi anıyoruz. İlla çok ünlü
biri olmasına da gerek yok. Bizim için
önemli olan İzmir'e hizmet etmiş olması.
Mesela insanlara örnek olmuş ama pek
tanınmayan insanları da anıyoruz.
Diyelim ki adam doğuştan engelli ama o
engeliyle bir takım işler yapmış. Örnek
vermek gerekirse Karşıyaka'da Hasan abi
dediğimiz bir adam vardı. Bu adam doğuş-
tan engelli fakat bir gün olsun kimseden
dilenmedi. Geçimini nane şekeri, sakız
satarak sağladı. İşte biz böyle kişileri de
anıyoruz, unutmuyoruz. Onun dışında
sporcuları, kültür adamlarını, edebiyatçıla-
rı anıyoruz. Aslında bizim amacımız
anmaktan ziyade anlatmak, isimlerini
duyurmak, unutmamak.

� Kimleri anıyorsunuz? Bunların sizde
bir listesi var mı?

Tabi listeleri var. İsterseniz aklımda
kalan isimleri sayabilirim de. Behçet Uz,

Ahmet Piriştina, Enver Dündar Başar,
Ender Saatçigil, Osman Kibar, İhsan
Alyanak, bunlar bizim sürekli andığımız
İzmir'in eski belediye başkanları. Halkın
bu kişileri değişik yönleriyle tanımalarını
sağlıyoruz. Osman Kibar'ı uluslararası atı-
lımlardaki tecrübeleriyle, İhsan Alyanak'ı
imar çalışmalarıyla, Behçet Uz'u İzmir'i
yeniden yaratmasıyla, diğerlerini İzmir'e
yapmış oldukları farklı hizmetlerle anma-
ya çalışıyoruz.

Sanat adamlarından ise Nazım
Hikmet'i anmayı ihmal etmiyoruz. Nazım
Hikmet'in Kültürpark'taki görkemli heyke-
linin İzmir'e gelmesinde önemli bir rol
oynadık. Rahmetli Ahmet Piriştina'yla bir-
likte el ele vererek ve zamanın Kültür
Bakanı Suat Çağlayan'ın da katkılarıyla
Kültürpark'a getirilmesine vesile olduk.
Orada her yıl anmaları gerçekleştiriyoruz.

Hem doğum yıl dönümünü kutluyoruz,
hem de ölüm yıl dönümlerini anıyoruz.

� Koskoca bir geçmişiniz var ve bu geç-
miş fotoğraf arşivinizde saklı. Bu arşivi ne
yapmayı düşünüyorsunuz?

Değer bilecek bir kuruma bağışlayaca-
ğım. Şu an da güvenebildiğim bir arşiv
yok. Ahmet Piriştina Kent Arşivi var ama
oraya da pek güvenemiyorum.

Eğer bu arşivi layık olabilecek bir
şekilde değerlendirecek, geleceğe yönelik
sahiplenecek bir kurum çıkarsa bir kuruş
para istemeden bağışlayabilirim. Ayrıca
bende değişik yıllara ait farklı haberlerden
oluşan gazete kupürleri var arşiv halinde.
Kitaplarım var ama onları bölüm bölüm
bağışlıyorum.

Çocuk kitaplarını çocuk kütüphanele-
rine, belediye kitaplarını belediyelere
bağışlıyorum.

� Birçok sosyal görevlerde
yer almanızla birlikte aynı
zamanda şu an İzmir İl
Fakirleri Yardım Derneği
Başkanısınız… Bize bu dernek-
te tam olarak neler yaptığınız-
dan bahseder misiniz?

Burası 68 yıllık bir dernek.
Yıllar önce İzmir'de fakir
fukara çok fazla değildi. Bir
grup hayırsever ortaya çıkıyor.
Bunların içersinde Dr. Behçet
Uz, Süleyman Ferit
Eczacıbaşı, Şerif Remzi
Reyent, Filibeli ailesi, Şamlı
ailesi, daha birçok belediyeci-
ler, belediye başkanları, cemi-
yet önderleri hepsi bir araya
gelip fakir fukaraya yardımcı
olmak amacıyla bir havuz
oluşturuyorlar. Ve o havuzda
biriken parayla yoksul insan-
lara yardımcı olmaya başlıyor-
lar. Tabi o zamanlar dediğim
gibi durumu düşük pek insan
yoktu. Onların içerisinde
genelde gayrimüslimler vardı.
İzmir'de yaşayan İtalyan asıllı,
Rum asıllı, Museviler vardı.
Bunlara da yardım edilirdi.
Sonra yıllar geçiyor insanların
ihtiyaçları artıyor. 1947 yılla-
rında öyle bir duruma gelini-
yor ki, artık bu havuzdan
yararlananların sayısı gittikçe
artmaya başlıyor. Bunun üze-
rine bu dernek kuruluyor. 68
yıldır bu dernek faaliyet gös-
teriyor. İlk başkanı Süleyman
Ferit Eczacıbaşı oluyor.
Mübalasız söylüyorum ortala-
ma yılda 14-15 bin aileye
bakıyoruz. Devletin yapama-
dığı yardımı biz yapıyoruz. Bir

ailenin 1 aylık mutfak ihtiyacı-
nı karşılıyoruz, ilaç masrafları-
nı karşılıyoruz. Bakın şimdi
okullar açılıyor kırtasiye yar-
dımı yapıyoruz.

� En çok ne bağışı yapılı-
yor?

Çok iyi bağışlar alıyoruz.
Derneği bilenler bizlere fitre-
lerini, zekatlarını, para yar-
dımlarını yaparlar. Bizim
buraya gelen para yerini
bulur. Her türlü yardımı
kabul ediyoruz. Belirli bir
bağış yok. Genelde öğrenci
okutmak için başvuran hayır-
severler oluyor. Geçen
Kurban Bayramı 2 bin aileye
10,5 ton et dağıttık. Bu yıl
yine dağıtacağız. 600 TL kur-
ban bağışımız var. Bizde para
birikiyor kurbanımızı alıyoruz.
Dini koşullar ve hijyen kural-
larına uyarak kesiyoruz ve
kimseye farklı kurumlardaki
gibi kavanoz içerisinde dağıt-
mıyoruz.

G
iderek yalnızlaşan bu güzelim
ülkede, hepimizi sarsan bir
karanlığın kıyısında, insan

bazen ne yazacağını şaşırıyor.
Her şey çok değişken, politika

kaygan; üstelik kanlı bir zemin
üzerine yayılıyor…

Ülke, o kadar gri bir yerde
duruyor ki, söz anlamını yitiriyor
sanki.

Barış duygusu törpülenirken,
acı yükseliyor… Tek umudumuz,
insanların birbirini anladığı bir
ülkede, “ilkeli bir barışın” sağlan-
ması.

Tek umudumuz, halkın seçim
sandığına güvenle ulaşması.

İnsanların özgürce oylarını kul-
lanarak, ülkenin sağlam geleceği
için karar vermesi…

Çetin Altan ustanın deyimiyle,
“enseyi karartmamak” gerekli…

Umudumuz daha çok demokra-
si, ilkeli bir barış ortamı, gerçek
adalet duygusunun iktidar olması-
dır.

İşte tüm bunların arasında,
bazen insan kendisini bir kargaşa
denizinde akıntıya kapılmış gibi
hissediyor.

Bakıyorsunuz, kavramlar da bir-
birine geçmiş, insanlar sanki üret-
tikleri ideolojilerinin altında ezili-
yorlar.

Tıkanmış soluklarının ardında,
dünyanın dedikodusuna mahkum
olmuşlar.

Bir bakıyorsunuz, kendilerini
unutup, iki yüzlülüklerini temize
çekebilmek için, başkalarının
hayatları üzerinde, durmadan baş-
kaları hakkında konuşuyorlar.

Ne yazık… Sokrates’in savun-
masındaki gibi oysa her şey:

“Başkaları hakkında kötü söz
söyleyenler, aslında kendi hakların-
da konuşuyorlardır.”

Bu ülkede hiç bitmeyen iç kav-
galar bana bazen nedense çok iro-
nik geliyor.

Mizahımızın şemsiyesi altında,
klasik bir fıkrayı hatırlıyorum
hemen.

Genç kız gelin olmuş.
Giderken ağlamaya başlamış.
Kızın gözyaşlarına dayanama-

yan babası:
-Gitmesin, demiş…
Genç kız hemen ağlamayı

kesip, gözyaşlarını silmiş:
-Zararı yok babacığım. Sen

bana bakma. Hem ağlarım, hem
giderim!

Bulduk güzelim ülkeyi, herkes

öylesine empati yoksunu; anlat-
maktan, anlamaktan yoksun ve
öylesine çok “öteki gördüğünü”
yıpratıyor ki; üzülmemek müm-
kün değil.

Aslında bu topraklarda yeni
bir durum sayılmaz bu.
Günümüze ulaşan anlatılara bile

yansımış. Biri çok ünlüdür:
Abdülaziz, bir davet üzerine

Fransa’ya giderken, Hariciye
Nazırı Keçecizade Fuad Paşa’yı da
birlikte götürmüş. Fuad Paşa ile
Fransa Başbakanı Compte de
Montauban arasında, Süveyş
Kanalı’nın açılması ve Girit’in
Yunanistan’a verilmesi konularında
önemli görüşmeler olmuş.

Paşa, Fransa’nın isteklerine şid-
detle karşı çıkıyormuş.

Bir gün Compte de
Montauban:

-Neden boşuna ısrar ediyorsu-
nuz, demiş.

Hangi gücünüze güveniyorsu-
nuz?

Osmanlı Devleti’nin ne kadar
zayıfladığını görmüyor musunuz?

-Hayır Kont, hayır, demiş Fuad
Paşa.

Osmanlı Devleti asla zayıflama-
mıştır. Bütün gücünü koruyor!

Üç yüzyıldır siz dışarıdan, biz
içeriden yıkmaya çalıştığımız
halde, bir türlü yerinden oynata-
madık!

Yine Osmanlı’dan farklı bir
pencereye değinelim.

Osmanlı’da seferberlik dönem-
lerinde, at, deve, katır gibi hayvan-
lar, bir emirle ordu birliklerine
dahil edilirmiş.

Hayvanların sahiplerine, bu
ordu hizmeti karşılığında, bir para
ödenirmiş.

Bu işleyişe “mekkare” denirmiş.
Günümüzün tuhaf, traji komik
ortamında, bu “mekkare” işleyişine
gönderme yapan, gülümseten bir
fıkra ile bitirelim bu yazıyı:

Tilkinin biri yel gibi hızla gidi-
yormuş. Sansar, ardından merak-
la, soluk soluğa yetişip sormuş:

-Neden bu kadar telaşlısın tilki
dostum, bir şey mi oldu, demiş,

-Sorma demiş, tilki. Yeni bir
sefer ilan edilmiş.

Yeniçeri ağası “mekkare” hazır-
lıyormuş. Ben buralarda duramam
gayrı!

-Sana ne oluyor yahu demiş,
sansar. Sen, at değilsin, deve
değilsin, katır değilsin…

-Ah ah sen durumu hiç bilmi-
yorsun, demiş tilki; tozdan duman-
dan ferman okunmuyor.

Kimin ne dediği, ne yaptığı belli
değil. Beni bir yakalarlar ise tilkili-
ğimi ispat edene kadar, post elden
gider…
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İzmir ile özdeşleşmiş bir simge haline gelen ve İzmir'in geçmişini anbean

kareleyen Sancar Maruflu, elinde bulunan koskoca arşivi için ''değer bile-

cek bir kurum olursa tek kuruş talep etmeden bağışlarım” diyor.

14-15 BİN FAKİR
AİLEYE BAKIYORUZ

MESLEK
ODALARINDAN

DESTEK
ALAMIYORUZ

İzmirli işadamlarının
desteğini aldığını fakat
İzmir'de meslek odaların-
dan hiçbir destek göreme-
diğini ifade Maruflu ''asıl
yardımı bu kuruluşlardan
bekliyoruz. Buraya giren
her kuruş ihtiyaç sahibine
ulaşıyor'' dedi.

Maruflu sözlerine
şöyle devam etti:

Sağ olsunlar destek
veriyorlar bize. Fakat
meslek odalarından hiçbir
katkı göremiyoruz. En çok
ona üzülüyorum. Asıl yar-
dımı ben buralardan bek-
liyorum. Buraya giren her
kuruş ihtiyaç sahibine ula-
şır. Biz halktan topladığı-
mız bağışlarla ayakta
kalan bir derneğiz. Hiç
kimseden bir yardım
almıyoruz. Devletten ala-
mıyoruz. İçişleri Bakanlığı,
Başbakanlık'tan denetle-
niyoruz. Tüm denetlenme-
lerimizde her zaman iyi
not alıyoruz.

İzmirli işadamlarının
desteğini aldığını fakat
İzmir'de meslek odaların-
dan hiçbir destek göreme-
diğini ifade Maruflu ''asıl
yardımı bu kuruluşlardan
bekliyoruz. Buraya giren
her kuruş ihtiyaç sahibine
ulaşıyor'' dedi.

Maruflu sözlerine
şöyle devam etti:

Sağ olsunlar destek
veriyorlar bize. Fakat
meslek odalarından hiçbir
katkı göremiyoruz. En çok
ona üzülüyorum. Asıl yar-
dımı ben buralardan bek-
liyorum. Buraya giren her
kuruş ihtiyaç sahibine ula-
şır. Biz halktan topladığı-
mız bağışlarla ayakta
kalan bir derneğiz. Hiç
kimseden bir yardım
almıyoruz. Devletten ala-
mıyoruz. İçişleri Bakanlığı,
Başbakanlık'tan denetle-
niyoruz. Tüm denetlenme-
lerimizde her zaman iyi
not alıyoruz.

İzmirli işadamlarının
desteğini aldığını fakat
İzmir'de meslek odaların-
dan hiçbir destek göreme-
diğini ifade Maruflu ''asıl
yardımı bu kuruluşlardan
bekliyoruz. Buraya giren
her kuruş ihtiyaç sahibine
ulaşıyor'' dedi.

Maruflu sözlerine
şöyle devam etti:

Sağ olsunlar destek
veriyorlar bize. Fakat
meslek odalarından hiçbir
katkı göremiyoruz. En çok
ona üzülüyorum. Asıl yar-
dımı ben buralardan bek-
liyorum. Buraya giren her
kuruş ihtiyaç sahibine ula-
şır. Biz halktan topladığı-
mız bağışlarla ayakta
kalan bir derneğiz. Hiç
kimseden bir yardım
almıyoruz. Devletten ala-
mıyoruz. İçişleri Bakanlığı,
Başbakanlık'tan denetle-
niyoruz. Tüm denetlenme-
lerimizde her zaman iyi
not alıyoruz.

İzmirli işadamlarının
desteğini aldığını fakat
İzmir'de meslek odaların-
dan hiçbir destek göreme-
diğini ifade Maruflu ''asıl
yardımı bu kuruluşlardan
bekliyoruz. Buraya giren
her kuruş ihtiyaç sahibine
ulaşıyor'' dedi.

Maruflu sözlerine
şöyle devam etti:

Sağ olsunlar destek
veriyorlar bize. Fakat
meslek odalarından hiçbir
katkı göremiyoruz. En çok
ona üzülüyorum. Asıl yar-
dımı ben buralardan bek-
liyorum. Buraya giren her
kuruş ihtiyaç sahibine ula-
şır. Biz halktan topladığı-
mız bağışlarla ayakta
kalan bir derneğiz. Hiç
kimseden bir yardım
almıyoruz. Devletten ala-
mıyoruz. İçişleri Bakanlığı,
Başbakanlık'tan denetle-
niyoruz. Tüm denetlenme-
lerimizde her zaman iyi
not alıyoruz.

İzmirli işadamlarının
desteğini aldığını fakat
İzmir'de meslek odaların-
dan hiçbir destek göreme-
diğini ifade Maruflu ''asıl
yardımı bu kuruluşlardan
bekliyoruz. Buraya giren
her kuruş ihtiyaç sahibine
ulaşıyor'' dedi.

Maruflu sözlerine
şöyle devam etti:

Sağ olsunlar destek
veriyorlar bize. Fakat
meslek odalarından hiçbir
katkı göremiyoruz. En çok
ona üzülüyorum. Asıl yar-
dımı ben buralardan bek-
liyorum. Buraya giren her
kuruş ihtiyaç sahibine ula-
şır. Biz halktan topladığı-
mız bağışlarla ayakta
kalan bir derneğiz. Hiç
kimseden bir yardım
almıyoruz. Devletten ala-
mıyoruz. İçişleri Bakanlığı,
Başbakanlık'tan denetle-
niyoruz. Tüm denetlenme-
lerimizde her zaman iyi
not alıyoruz.

İzmirli işadamlarının
desteğini aldığını fakat
İzmir'de meslek odaların-
dan hiçbir destek göreme-
diğini ifade eden Maruflu
''Asıl yardımı bu kuruluş-
lardan bekliyoruz. Buraya
giren her kuruş ihtiyaç
sahibine ulaşıyor'' dedi.

Maruflu sözlerine
şöyle devam etti:

Sağ olsunlar destek
veriyorlar bize. Fakat
meslek odalarından hiçbir
katkı göremiyoruz. En çok
ona üzülüyorum. Asıl yar-
dımı ben buralardan bek-
liyorum. Buraya giren her
kuruş ihtiyaç sahibine ula-
şır. Biz halktan topladığı-
mız bağışlarla ayakta
kalan bir derneğiz. Hiç
kimseden bir yardım
almıyoruz. Devletten ala-
mıyoruz. İçişleri Bakanlığı,
Başbakanlık'tan denetle-
niyoruz. Tüm denetlenme-
lerimizde her zaman iyi
not alıyoruz.

HER YIL
YÜZLERCE

İZMİRLİYİ

ANIYOR SELCAN ADITATARselcan.bilen@kanalben.com

Sancar
Maruflu
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EY SEÇMEN: BOŞ OYUN
ASLINDA BOŞ DEĞİL

İZMİR’E YÖN VERENLERİN ORTAK ÇAĞRISI:

Türkiye, 7 Haziran'ın etkilerin-
den çıkamadan 1 Kasım'a
doğru hızlıca ilerlemeyi sürdü-

rüyor. Seçime gidip, oy kullanacağız
ama sistemimizi tanımıyoruz, Boş
oylarımızın nereye gittiğini bilmiyo-
ruz. Sizler için tüm bu soruları ve
daha fazlasını, konuya ilişkin kitap-
ları da bulunan Dokuz Eylül
Üniversitesi'nin siyaset bilimci aka-
demisyenlerinden Doç. Dr. Rabia
Bahar Üste'ye sorduk. Yanıtlarsa
çok çarpıcıydı...

� Seçim sistemimize genel bakışı-
nız nedir?

Seçim sistemi dediğimizde dün-
yada ve Türkiye'de mükemmel deni-
len bir sistem yok. Hem yönetimde
istikrarı hem de temsilde adaleti
sağlayan bir sistem bulmak çok zor.
Ülkemizde baktığımız zaman yüzde
10 barajı temsilde adaleti zorlaştıran
bir sistem. Yönetimde istikrar sağla-
nabilir ama seçim sistemlerini sağ-
lıklı kılan tek nitelik bu değil. Ayrıca
parlamentoda temsilde de baraj
dışında kalan partilere oy verenlerin
iradesi mevcut sistemin dışında kalı-
yor. Ben nispi ağırlıklı çift aralıklı
kademeli oy sistemini öneriyorum.
Hangi parti hangi ilde en çok oyu
aldıysa oradan bir milletvekili çıkar-
sın. Sonrasında vatandaşlar partile-
rin oluşturduğu sıralamalardansa
vekil adaylarına da oy verebilsin.
Bizler partiye oy verebiliyoruz. Hür
irademizle bir şeyleri ortaya koya-
caksak, hangi adaylar seçim çevre-
mizde daha işlevsel ise onlara oy
verebilmeliyiz.

� Seçim sistemimiz dünyanın
neresinde?

Sistemlerin ülkeye uyumluluğu
önemli. Örneğin İskandinav ülkele-
rine baktığınızda sistemleri, kendile-

rine uyumlu ki yıllardır istikrarlı
ilerleyişlere sahipler. Temsilde ada-
leti sağlayamadığımız için ülkemiz
dünyada çok da ön sıralarda değil.

“Boş oy istemediğiniz
partiye yarayabilir”

� Boş oy attığımızda ne oluyor?
Boş oy attığınızda, oy kullandığı-

nız seçim çevresindeki üst sıralarda-
ki partilere oy vermiş oluyorsunuz.
Sizin demokratik hak olarak kullan-
dığınız boş oy, istemediğiniz ve seç-
mediğiniz partilere artı puan olarak
yansıyor.

� Mevcut sistemimiz değişmeli
mi?

Gerçekten alınan oy ile temsil
arasında büyük bir uçurum istemi-
yorsanız, seçim sistemleriyle ilgili
oturup tekrar çalışmanız gerekiyor.
Siz oy oranında yüzde 19'da kalıp,
temsiliyette yüzde 30'a çıkıyorsanız,
bunun çok da adil olduğunu söyle-
yemeyiz.

“Baraj yüzde 5'e
düşmeli”

� Yüzde 10 barajını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bu kadar çok partinin olduğu
bir ülkede hiç baraj olmaksızın bir
seçim yapmak kaoslara yol açabilir.
Barajsızlık, yönetimde istikrarın
oluşmasını engeller. Sonuçta yöne-
timde istikrarın olmaması ekonomik
sorunlarla başlar ve domino taşı gibi
sorunlar ortaya çıkarır. Barajsızlık
kaosa yol açacak diye yüzde 10'da
kalmak ise temsiliyette adaleti sağla-
mamıza engel olur. Ben yüzde 5'lik
bir barajın en ideal rakam olacağını
düşünüyorum. Az önce de söyledi-
ğim nispi ağırlıklı çift aralıklı kade-

meli oy sistemi, karma işlevli olması
durumunda sandığa adalet gelir ve
temsiliyette adalet sağlanır. Merkez
sağ ve merkez sol ile birlikte farklı
fikirlerin de yer almasında hiçbir
sakınca görmüyorum.

“Halk parti ve
lidere oy veriyor”

� Bir partinin aldığı oyun ne
kadarı lider, ne kadarı program, ne
kadarı vekil adayıdır?

Türkiye'de yüzde 60'ın üstünü
liderler oluşturuyor. Halk zaten
vekilleri hiç tanımadan oyunu parti-
lere veriyor. Yüzde 30'a yakınını da
programın oluşturduğumuzu düşün-
düğümüzde vekil adaylarına ancak
yüzde 10'luk bir oran kalıyor.
İnsanlar partiye ve lidere oy veriyor-
lar. Bizde okuma alışkanlığı yok.
Eğitim düzeyi yüksek insanların bile
programları okuyup okumadıkların-
dan emin değilim.

� Vekil performansları için ne
söyleyebilirsiniz?

Bakın bizde kürsüye çıkan her-
kes, bir diğerine soru soruyor. Eğer
soruna karşı bir çözümünüz varsa o
kürsüye çıkarsınız. Muhalefetin
zayıflığı zaten ayyuka çıkmış bir

durum. Bir ülke, iktidarının gücüyle
güçlü olmaz. Muhalefeti ne kadar
güçlüyse o kadar güçlü olur. Çünkü
iktidarın eksik yaptığı işlerin
tamamlanmasını sağlamak muhale-
fetin görevidir. İktidar kadar muha-
lefetin de elini taşın altına koyması
gerekiyor. Bakın ben muhalif bir
akademisyenim ama muhalefet ne
zaman bizden brifing istemiş? Bence
siyasi partilerimiz hep siyaset konuş-
malarına rağmen sosyolojiyi çok
arkaya atmış durumdalar. En büyük

problemleri halkı anlamadan siyaset
yapmaya çalışmak.

“1 Kasım sonrası
kopmalar olabilir”

� 1 Kasım sonrası partilerde lider
değişimi olur mu?

Liderlerin değişeceğine inanmı-
yorum. Liderler çok fazla koltuk
bırakma taraftarı olmuyorlar. Lider
değişiminden çok, partilerde kop-
maların olabileceğini düşünüyorum.

� 7 Haziran'dan günümüze dolar
çok arttı, yüzün üstünde şehit verdik,
ciddi sokak olayları oldu, söylem
savaşları yaşandı. Oy oranları buna
rağmen değişmeyecek mi?

Muhakkak bir değişiklik olacak-
tır ama ciddi bir değişim beklemiyo-
rum. Bizde partizanlık ve sabit kitle-
ler var. Muhtemelen AK Parti-CHP
ya da AK Parti-MHP koalisyonu
doğuracak bir seçim göreceğiz.
Uygulamacılar iyiyse koalisyon da
kötü değildir. 7 Haziran'da da koa-
lisyonun kurulması gerekiyordu.

� 1 Kasım öncesi liderler meydan-
larda ne söyleyecek?

Ekonomi hayatın temelidir ve
ekonomiden uzaklaşan partiler oy
kaybeder. Bu nedenle liderlerin söy-
lemlerinin temelini ekonomi oluştu-
racak.

� Herkes siyaset konuşuyor ama
kimse vekilleri tanımıyor. Bu nasıl bir
tezatlık?

Hayatımızda birçok şey gibi siya-
set de ezbere konuşuluyor. Siyaset,
ekonomi ve futbol her zaman ezbe-
re konuşulan şeylerdir. Örneğin baş-
kanlık sistemiyle ilgili televizyonda
uzman sıfatıyla konuşanlar bile bu
gruba giriyor.

Çoğumuzun siyaset konuştuğu, çoğumuzun siyasi duruşu-
nun olduğu bir denklemde ne yazık ki çoğumuz siyaseti
bilmiyoruz. Hatta boş oylarımızın boş olmadığını bile...

“Niye kadına kota koyalım?”
Doç. Dr. Rabia Bahar Üste ile yaptı-

ğımız röportajın en dikkat çekici kısım-
larından birini kadınlar ve siyaset başlığı
oluşturuyor.

� Kadınların siyasete katılımı hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?

Birçok siyasal parti, listelerinde
kadın adayların olduğu iddiasındadır.
Kadın adaylar listede var ama sıralaması
ne durumda? Sıralamaya koymakla,
sıraladığınız sıra arasında ciddi fark var.
Ancak şu da var ki önemli olan seçilmiş
bireyin toplumu iyi yönetmesidir.
Örneğin neden kadın kotası olsun ki?

Toplumu erkek iyi yönetecekse erkek
yönetsin, kadın iyi yönetecekse kadın
yönetsin ya da el birliğiyle yönetilsin.

� Yani kotaya karşı mısınız?
Niye kadına kota koyalım? Bence bu

çirkin bir şey. Listeler hazırlanırken
seçim çevresine ve parlamentoya kim
yararlılık gösterebilecekse, listede o
olmalıdır.

Bakın ben kadınların siyasetteki
etkisinin ve sayısının artmasını destekle-
yen bir akademisyenim ama kadın ya da
erkek, bireyin parlamentodaki başarısı-
na bakmak lazım.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

“HUZUR İSTİYORUZ”
Türkiye, belki de tarihinde ilk defa aynı anda birden
çok kritik faktörle mücadele etmek zorunda kalıyor.
Son zamanlarda giderek artan terör olayları, 7
Haziran seçimleri sonrası kalıcı bir hükümetin bir
türlü kurulamamış olması, Ortadoğu’da yaşanan iç
savaşlar, ekonomideki çıkmazlar ve bunlara bağlı
olarak sektörlerde meydana gelen olumsuzluklar
ülkeyi buhrana sürüklüyor. Türkiye’deki bu atmos-
fer sadece orta direk vatandaşı değil ülkenin önde
gelen isimlerini de endişelendiriyor. Biz de İzmir’e
yön veren isimlere sadece tek bir soru sorduk:
“İçinde bulunduğumuz süreçte sizi en
çok ne endişelendiriyor?” dedik.
Bakın nasıl yanıtlar aldık… İZMİR BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE BAŞKANI
AZİZ KOCAOĞLU:

Bugün Türkiye’nin önündeki en büyük
tehlike terördür, ayrıştırmadır, ötekileştir-
medir. Bütün bunların da tek bir ilacı var:
78 milyon vatandaşımızın birlik ve bera-
berliği. Ülkemize, vatanımıza, değerlerimi-
ze sahip çıkacağız; birbirimizle kenetlene-
ceğiz. Asırlardır birlikte yaşadığımız, bu
vatan için birlikte savaştığımız, birlikte

çalışıp birlikte bölüştüğümüz kom-
şularımızı, dostlarımızı, etnik
kökenleri ya da inançları farklı diye

ötekileştirmeyeceğiz. Dün olduğu
gibi bugün de birbirimizi seveceğiz.

Bu ayrışmanın, eli kanlı terör örgütle-
ri için önemli bir yaşam kaynağı oldu-

ğunu da hiçbir zaman unutmayacağız.

Başka çaremiz yok! Atalarımızdan aldığı-
mızdan bu güzel ülkeyi gelecek nesillere
daha ileri, refah düzeyi daha yüksek bir
şekilde teslim edebilmek için bunu yap-
mak zorundayız. Ayrıca Mustafa Kemal
Atatürk’ün dış politikada çizdiği ‘Yurtta
barış, dünyada barış’ düsturunu hiçbir
zaman göz ardı etmemeliyiz. Bölgemizdeki
sorunların, bizi içine çekmek istediğini
hepimiz biliyoruz. Komşularımızla barış-
madan işimizin gerçekten çok zor olduğu-
nu unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları, bu sıkıntılı günlerden birlik
olarak çıkacaktır. Birlik olarak çıkmak
zorundadır. Burada hepimize büyük görev
düşüyor. Mutlaka uyanık olmalı, birlik ve
beraberliğimizi korumalıyız. Bütün bunları
söylerken, hiçbir siyasi kaygı düşünmüyo-
rum. Bu dönemlerin bir tek ilacı var: Birlik
ve beraberlik. Şimdi kenetlenme zamanı-
dır.

İZMİR TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
IŞINSU KESTELLİ

Bugün Türkiye'nin önündeki en büyük sorun, terörle
ülkenin değerlerinin aşağı çekilmesidir. Bir yandan gen-
cecik çocuklarımızı kaybediyoruz, yüreğimize ateş düşü-
yor; diğer yandan Türkiye hakkındaki belirsizlik algısı,
geleceğe dair umutları törpülüyor. Bu yaşananların hiçbi-
rini hak etmiyoruz. Terör, bütün sorunlarımızın ana kay-
nağı. Bittiği anda çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok.

ESİAD ESKİ BAŞKANI
BÜLENT AKGERMAN

Son dönemde beni terörden çok endi-
şelendiren başka konular var çünkü terör
sebep değil, sonuçtur. Sonuçları değiştire-
bilmek için sebepleri ortadan kaldırmak
gerekir. Örneğin bazı maddeleri çağdışı

kalmış Anayasamızı ön
yargı ve çeşitli saplantı-
larından arınarak yeni-
den irdeleyebilecek bir
siyasi yapıyı kurgulaya-
bilmek şart. Ancak
böyle bir yapıdan büyük
bir hızla uzaklaşıyoruz.
Merkez sağda uzak ara
tek alternatif olan siyasi
parti artık tek bir kişi-
nin enstrümanı olduğu
algısını yaratıyor.
Yetmiyor, tarafında
olmayanları bir bakıma
bertaraf ediyor. Kuv-

vetler ayrılığı ortadan kaldırılıyor. Bir
basın kuruluşunu kuşatıp zarar veren, teh-
dit eden grubun liderliğini yapan millet-
vekili, cezalandırılacağı yerde, kongrede
divan üyesi yapılarak adeta ödüllendirili-
yor. Türk halkının büyük çoğunluğu ise
sadece seyrediyor. Aslında bakıyor da,
görmüyor. Ancak ümitsiz değilim.
Denizler durulmaz dalgalanmadan…

İZSİAD YÖNETİM
KURULU BAŞKANI
HASAN KÜÇÜKKURT

İçinde bulunduğumuz bu sancılı süreç
ülkemizin huzuru için bir an önce son bul-
malı. Bu terör olayları insanları birbirinden
anlamsız yere ayrıştırmaktadır. Siyasi hesap-
laşmalar nedeniyle terörün tekrar gündeme
gelmesi, birçok evin yüreğine ateş düşmesi-
ne sebep olmuştur. Her yeni güne şehit
haberleriyle uyanmak, ülkemiz insanları için
oldukça yaralayıcı bir durumdur. Bu yaşa-
nan vahşetin ne akla, ne mantığa, ne de vic-
dana sığan bir tarafı yoktur. Bizler bir masa-
da bir an önce toplanmalıyız ve zaman kay-
betmeden bunu sonlandırmalıyız.

EBSO MECLİS BAŞKANI SALİH ESEN
Seçimlerin ardından Suruç katliamı ile başlayan süreçte; sivil,

asker ve polislerimizi hain pusularla terör eylemlerine şehit verdik
ve her gün şehit haberlerine uyanır olduk. Vatanını seven her birey
gibi benim de, şu anda en büyük endişem terör belasının artarak
devam ediyor olmasıdır. Öte yandan 1 Kasım’da yapılacak seçim
sonuçlarının, belirsizliği ortadan kaldıracak şekilde çıkması en

büyük temennimizdir. Ancak, 7 Haziran
seçimleri ile olası benzer sonuçlar
yeniden belirsizliğe davetiye çıkaracak,
risklerimizi, kırılganlıklarımızı ve pusu-
da bekleyen kaos sürecini hızlandıra-
cak ve Türkiye’nin maddi, manevi
kazanımlarına ciddi zarar verebilecek-
tir. Son 3 ayda yaşadıklarımız da dik-
kate alındığında; gerek toplumsal
güvenliğimiz, gerekse iş dünyamız açı-
sından 2016 da kayıp bir yıla doğru yol
alıyor. Piyasalarda yaşanan nakit sıkın-
tısı bunun en belirgin göstergesidir.
Bugün döviz kurlarında özellikle dolar-
daki artışın yarattığı maliyetin bedeli-
ni sade vatandaşından üreten kesim
olarak bizlere kadar herkes ağır bir
şekilde ödeyecektir. Hiçbir girişimci
böyle bir süreçte haklı olarak adım
atmak istememekte, dolayısıyla eko-
nomide bir tıkanıklığa neden olmakta-
dır. Tüm bu sebeplerden dolayı; vatan-
daşından, işadamına kadar tüm kesim-
lerce geleceğe ilişkin endişeler de
giderek artmaktadır. Geleceğe dair hiç-
bir plan yapamaz olduk.

“HERKES AĞIR BEDEL ÖDEYECEK”

“BU VAHŞET
VİCDANA SIĞMAZ”

“ÇAĞ DIŞI ANAYASAMIZI
İRDELEYECEK BİR

SİYASİ YAPI ŞART”
“ŞİMDİ KENETLENME ZAMANI”

“YAŞANANLARI HAK ETMİYORUZ”

“ÜLKE OLARAK
ZOR GÜNLER

GEÇİRİYORUZ”

BAYRAKLI BELEDİYE
BAŞKANI HASAN
KARABAĞ:

Şu anda ülkemizde en büyük problem
terör. Gelen şehit haberleri bizleri derin-
den etkiliyor. Yüreğimiz yanıyor. Mevcut
siyasi iktidar “çözüm süreci” dedi. Biz de
bunun ne olduğunu sorduk. Öğrenmek
istedik ama hiçbir zaman alamadık.
Sürecin sonunda yaşananlar ortada. Şimdi
de deniyor ki, “Terör örgütü bu süreçte
silah yığmış”. Bu bir itiraftır. Hem de acı
bir itiraf. Maalesef Türk-Kürt savaşı çıka-
rılmaya çalışılıyor. Çok dikkatli olmalıyız.
Emperyalist devletlerin istediği bu. Bizi

birbirimize kırdır-
mak. Bu oyuna asla
ve asla gelmemeliyiz.
Şu anda kirli bir
oyun oynandığı aşi-
kar. Bu tuzağa düş-
memeliyiz.
Birliğimizi ve kar-
deşliğimizi korumak
bizim elimizde. Bizi
birbirimize düşman
etmeye çalışanlara
karşı hep birlikte
durmalıyız. Terörle
sonuna kadar müca-
delemizin sürmesi
gerekiyor. Ayrıca
mevcut iktidarın 7

Haziran seçim sonuçlarını okuyamadığını
hep birlikte gördük. Siyasi belirsizliği yarat-
tılar. Kapıları herkese kapattılar. 400 mil-
letvekili diye tutturan bir yapıyla karşı kar-
şıyayız. Terör olaylarının artması ile birlik-
te ekonomik dalgalanma aldı başını gitti.
Maliye Bakanı sonunda itiraf etti. Durum
kötüye gidiyor. Bunun sorumluları da orta-
da. 7 Haziran seçim sonuçlarını beğenme-
yenler, vatandaşın mesajını anlayamayanlar
aynı sonuç çıktığında, ‘biz bunu kabul
etmiyoruz mu’ diyecek merak ediyorum!
Dikkatli olmalıyız. Böyle bir ortamda seçi-
me gidiyoruz.

KARŞIYAKA BELEDİYE
BAŞKANI HÜSEYİN
MUTLU AKPINAR

Ülke olarak zor günler geçiriyoruz.
Son dönemde artan terör olayları ve birbi-
ri ardına gelen şehit haberleri ne yazık ki
buruk bir bayram geçirmemize yol açtı.
Bizler hem anne baba olarak hem de yerel
yöneticiler olarak, çocuklarımıza daha iyi
bir gelecek sunmak için gece gündüz çalı-
şırken; evlatlarımızın siyasete, kişisel çıkar
ve hırslara kurban edilmesini asla kabul
edemeyiz. Bizler barış ve özgülük için
çabalıyoruz. Bizim tek temennimiz bu. Biz
bu vatan toprağını Kürdüyle, Türküyle,
Lazıyla, Çerkeziyle hepsi bir arada kazan-
dık. Bizim bu birliğimizi ve bütünlüğümü-
zü yok etmeye çalışanlara asla izin verme-
yeceğiz. Türkiye’nin her bir santimetresin-
de nefes alan her canlıya aynı nazardan
bakıyor, aynı değeri veriyoruz.
Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme
hiçbir zaman solmasın istiyoruz.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ
AYTUN ÇIRAY

Her sabah gazeteleri okumaya başlamadan
önce ya da haber kanallarını izlemeye başlama-
dan önce “bugün yine nerede kan dökülecek”
endişesiyle bakıyorum. Beni en çok endişelendi-
ren, her gün şehitler vermemiz ve provokatörler
nedeniyle bir kardeş kavgasının kışkırtılması.
Bundan daha önemli bir şey görmüyorum. Şu an
Türkiye’nin en büyük sorunu Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın Türkiye’ye kendi kafasında, kendi
hayal ettiği rejimi biçmeye çalışmasıdır. Son AKP
kongresiyle bunun bir aşaması daha gerçekleşmiş,
Adalet ve Kalkınma Partisi diye yola çıkan parti
önce AKP şimdi de Recep Tayyip Erdoğan
Partisi haline dönüşmüştür. O son kongre, tek
parti ve tek adam yönetiminin tescili olmuştur.
Yani Sayın Cumhurbaşkanı, otoriter bir rejimle
kendi hakimiyetini kurma konusunda her geçen
gün bir adım atmaktadır. Eğer bu tutumlarında
vazgeçerse, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye
bir an önce geri dönerse Türkiye içinden geçtiği-
miz terör ve ekonomik sorunları çok daha rahat
halledebilir. 1 Kasım’daki seçimler bu anlamda
çok büyük önem taşıyor. Ben buna seçim sandığı
demiyorum, milletin kendi kaderini oylayacağı
sandık diyorum.

GAZETECİ HAMDİ
TÜRKMEN

Türkiye’nin bugün endişelenmesi
gereken bir değil iki hatta üç sorunu var.
Terör, ekonomideki daralma ve 1 Kasım
seçimleri ile demokratik ve hukuk devle-
tinin ilkeleriyle bağdaşmayan yaptırım-
lar. Ayrılıkçı Kürtlerin Doğu ve
Güneydoğu’da yarattığı kalleşçe tuzak ve
saldırılarla şehit düşen 100’ü aşkın asker-
polis ve sivil, toplumda büyük bir endişe
yaratmıştır. Yine ayrılıkçı Kürtlerin
silahlı ve bombalı yaptırımlarla Cizre
başta olmak üzere kentlerde yönetimi
ele geçirme ve özerklik ilan etme hazır-
lıkları, bu endişeyi daha da tırmandır-

mıştır. Tüm bu yaşanan kao-
sun, 7 Haziran’da bir parti-
nin tek başına iktidar olacak
oy oranını yakalayamaması
ve koalisyon koşullarının
doğmasından sonra sistemli
biçimde tırmanması Türk
halkını endişelendiren en
önemli konu haline getirmiş-
tir. Herkesi endişelendiren
bir başka konu, ekonomideki
daralmadır. İhracatın düş-
mesi, yaz aylarına rağmen iç
piyasada fiyatların artışı ve
talebin düşmesi, dövizdeki artışın tutul-
mayacak boyutta seyretmesi ve bu yük-
selmenin inşaat başta olmak üzere tüm

girdi maliyetlerine yansıma-
sı, gelecek endişesi başta
olmak üzere, büyüme ve
milli gelir artışını doğrudan
etkilemektedir. Başta iş
adamları ve sanayiciler
olmak üzere büyük bir endi-
şe içindedirler. Nedeni de
üst üste iki seçimle kayıp yıl
haline gelen 2015’in ardın-
dan, 2016’nın da kaybedil-
mesi riski taşımasıdır. Tabi
buna bir de demokratik hak
ve yargı ihlallerini eklerse-

niz, Türkiye 1 Kasım seçimlerine ve son-
rasındaki oluşacak tabloya büyük endişe-
ler içinde gitmektedir.

“EKONOMİ İVMESİ DÜŞÜŞE GEÇTİ”

FOLKART YÖNETİM KURULU
BAŞKANI MESUT SANCAK

Terörün tekrar gündeme gelmesi,
yaratılmaya çalışılan Türk, Kürt kavgası
en çok endişelendiğim konulardan biri-
si. Türk, Kürt kavgası terör örgütlerinin

hedeflediği bir
sonuçtur. Buna
karşı
Türkiye’de
yaşayan herke-
sin uyanık
olmasını ve
alet olmaması-
nı diliyorum.
Diğer bir konu
da dünyadaki
global ekono-
mik soruna
Türkiye’deki
siyasi belirsizli-
ğin eklenmesiy-
le oluşan mev-
cut durum.

“HERKES UYANIK OLSUN”

“MİLLET 1 KASIM’DA KADERİNİ OYLAYACAK”

“SEÇİMDE YİNE AYNI
SONUÇ ÇIKTIĞINDA
NE DİYECEKLER?”

AK PARTİ İZMİR
MİLLETVEKİLİ
CEMİL ŞEBOY

Artık bu terör suçluyu suçsuzu
ayırmıyor. Görevini yapan trafik poli-
si, gencecik askerler terörün kurbanı
oluyor. Nereden geldiği belli olmayan
bir kurşun 20 yaşında gencecik bir
insanın hayatına son veriyor ve ülke-
nin tüm düzenini bozuyor. İnsanların
dükkanları kapanıyor, ticaret yapamı-
yorlar. Bakın HDP 80 milletvekiliyle
MHP’nin milletvekili sayısını yakaladı.
Peki niye hala silah… Bırak gel işte
meşru zeminde yap siyasetini. 2 tane
de bakanın oldu şimdi. Bugün HDP’li
yani PKK’lı bakan oldu. HDP=PKK
sonuç olarak. Türkiye’nin nerelerden
döndüğünün kimse farkında değil.
Çok zor dönemlerden geçiyoruz. En

üzücü olan da bu. Türkiye için bir şans
daha var o da 1 Kasım seçimleri. Eğer
siyasi istikrar varsa bir ülkede her
türlü istikrar vardır. Ama çakallar
puslu havayı sever. Verem mikrobu
bünye zayıf düştüğü anda meydana
çıkar. Şimdi ülke zayıfladı, koalisyon
ihtimalleri var, hükümet belirsiz ve
hemen işte bu çakallar çıktı. Verem
mikrobu da hemen kendini gösterdi.
Şimdi bunu tedavi etmenin zamanı 1
Kasım’dır. Eğer yine aynı netice çıkar-
sa ben o zaman ondan korkarım. İşte
o zaman ekonomik olarak Yunanistan
gibi oluruz. Başımızda başka bir bela
daha var; terör… İşte o zaman onunla
mücadele etmek daha zor olur.
Ülkenin bu noktaya gelmemesi lazım.
Tek başına iktidar lazım. Onu da kim
yapıyorsa, CHP yapıyorsa CHP olsun;
MHP yapıyorsa MHP olsun ama tek
başına olsun.

“ÇAKALLAR
PUSLU

HAVAYI
SEVER”

“TURİZMCİLER ÇOK ÇARESİZ”
ÇEŞTOB YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
YAKUP DEMİR

Çeşme’de çok inişli çıkışlı bir
sezon geçirdik. Ramazan’da da
sezon biraz yavan geçti. Bayramla
birlikte Ağustos’un son haftasına
kadar yoğunduk. Son haftadan
sonra da Çeşme’de bek-
lemediğimiz bir düşüş
oldu. Geçen yıllara bak-
tığımızda Eylül ayını
yüzde 75-80 dolulukla
geçirirken, son dönem-
de Türkiye’deki birta-
kım moral bozucu olay-
ların da gerçekleşmesiy-
le birlikte Eylül ayı
Çeşme’de bizim hoşu-
muza gitmeyen bir ay
oldu. Bu durum halen
de devam ediyor.

Rezervasyonlarda çok ciddi durak-
samalar var. Zaten Çeşme yüzde 85-
90 oranında Türkiye’den rezervas-
yon alıyor. Okulların açılmasının
bayram sonrasına ötelenmesi, 1 ay
kala olduğu için bize çok da fayda
sağlamadı. Turizm çok fazla olum-
suzluktan etkileniyor. Herhangi bir
sektör değil turizm sektörü. Doların

küçük bir hareketi;
yaşanan terör olayların-
daki oran, limit; siyasi
süreçteki belirsizlik…
Yani turizmi etkileyen
çok faktör var. Biz eğer
keyfimiz yerindeyse
tatile gidiyoruz, keyfi-
miz kaçıksa planlarımı-
zı iptal ediyoruz.
Yabancı kanallar da
Türkiye’de yaşanan
olumsuz havayı Türki-
ye’deki basından çok
daha fazla yansıtıyor.

İZMİR İL KÜLTÜR TURİZM
MÜDÜRÜ ABDÜLAZİZ EDİZ

2015 yılının 9 aylık ortalamasına baktığımızda
olumlu bir süreç yaşamaktadır. Dünyadaki ve ülke-
mizdeki gelişmelere bakıldığında bunu değerlendi-
rirsek; İzmir ve Türkiye açısından hiçbir olumsuz-
luk yaşanmamıştır. İzmir’in güvenli, huzurlu, deniz
ve kumuyla dört mevsim yaşanabilir bir şehir
olduğunu ilimize gelen gazeteciler, blog yazarları
ve ziyaretçiler bizzat yaşayarak, gezerek görerek
ifade etmişlerdir. Buna göre 2016’nın daha verimli
olumlu bir yıl geçeceğine inanıyor ve diliyorum.”

“2016’DAN UMUTLUYUM”



Eğitim yaşı artık ilkokul düzeyinin
çok daha altına indiği
günümüzde, başarılı nesiller

yetiştirilmesinde odak nokta olarak
anaokulları büyük bir önem kazanmış
durumda. İzmir'deyse bunun en köklü
kurumu olarak 27. yılını yaşayan Beyaz
Balon Anaokulları öne çıkıyor.
Eğitimin temelinde tam da merkezde
bulunan bu kurumu ve çocuklara dair
çok önemli bilgileri almak adına Beyaz
Balon Anaokulları Kurucusu Nur
Yaraş ile bir araya geldik.

� Beyaz Balon Anaokulları hakkında
kısa bir bilgi verir misiniz?

Toplumumuzun geleceğini
oluşturan çocuklarımızın eğitime ilk
adımını atması adına Beyaz Balon
Anaokulları, Güzelyalı, Alsancak,
Karşıyaka, Sahilevleri ve yeni açılan
Bornova şubesiyle birlikte toplam 5
farklı noktada hizmet veriyor. Her biri
alanında kendini kanıtlamış 100'e yakın
öğretmenimiz var. 26. yılımızı geride
bırakıp 27. yılımıza girdiğimiz şu
günlerde oturmuş bir kadromuz
olduğunu ve bu kadroyla gurur
duyduğumu rahatlıkla söyleyebilirim.
Doğan Cüceloğlu ve Haluk Yavuzer
gibi çok önemli isimler de okulumuzun
danışmanlığını yapıyor. Ayrıca
okullarımız 27 yıllık olsa da içindeki
her materyal, her yıl yenilenir. Çünkü
biz çocukların hem sağlığını hem de
mutluluğunu düşünmek zorundayız.
Gün içinde öğretmenlerimiz bir elma
resmi bile boyatıyorsa, bunun
muhakkak bir anlamı vardır.

� Bugün anaokulları zorunluluk mu?
Kesinlikle bir zorunluluk. Bir çocuk

doğduğu günden itibaren öğrenmeye
başlar. Annesini görmeyi öğrenir, sütün
tadını öğrenir, taklit eder, yürümeye
başlar. 2,5 yaşına kadar çocuk
hayatını sürdürmesi için zorunlu
şeylerin önemli kısmını öğrenir. Bu
yaştan sonraysa evde
öğrenemeyeceği şeyler var.
Bunların başında paylaşmak, dost
olmak ve sosyal çevrede ayakta
durmak geliyor. Çünkü çocuklarımız
evlerinin prenses ve şehzadeleri
olsalar da, gerçek hayat bu
şekilde işlemiyor.

� Beyaz Balon'un
diğer anaokullarından
farkı nedir?

Beyaz Balon tam
olarak çocuk odaklıdır.
Bizim okullarımızda
çocuklar çok kıymetlidir.
Biz kolay kolay çocuklardan
vazgeçmeyiz. Anaokulu
evresinde otistik olduğu
söylenen ama bizim ısrarla
sadece fazla yaramaz ve
dalgın olduğunu söylediğimiz
bir çocuğumuz şimdi burslu

bir üniversite öğrencisi. Beyaz Balon
çocuklar için çok fazla seçenek sunar.
20'nin üstünde branş dersi vardır.
Çocuklar haftanın bir günü muhakkak
inceleme gezisine çıkarlar. Çocuklar
sürekli öğrenirler. Hafızaları büyük bir
depo gibidir ve Beyaz Balon o depoyu
doğru şekilde doldurur. Herhangi bir
ilkokula gittiğinizde o sınıfa Beyaz
Balon'dan gelen bir çocuk varsa, onu
mutlaka fark edersiniz.

� Öğretmen seçiminizi nasıl
yapıyorsunuz?

Öğretmenlerimiz kesinlikle alan
eğitimi alan arkadaşlarımızdan
oluşuyorlar ama daha da önemlisi 3 yıl
boyunca staja tabi tutuyoruz. Her yaz
eğitimci arkadaşlarımızı daha iyiye
gitmek için kampa alıyoruz.

� Anaokuluna giden ve gitmeyen
çocuklar arasında ne gibi farklar var?

Bilişsel gelişim açısından çok ciddi
farklar ortaya çıkar. Anaokulu eğitimi
alan çocuk, matematik ve Türkçe'ye
giriş yapmıştır, özgüveni gelişmiştir.
Anaokulunun 4 yaşından itibaren şart
olduğunu düşünüyorum.

� Fiziki gelişim anlamında
anaokulu, çocuklara ne kazandırır?

Çocuklarımız eskiden sokağa çıkıp,
arkadaşlarıyla oynarken gelişim
sağlarlardı. Bugün ise apartman
dairelerinde büyüyen çocuklar için
bunu söylemek mümkün değil.
Çocuklarımızın kas gelişimini sağlamak
için spor olarak onlara ilk dengeyi
öğretiyoruz. Ayrıca küçük kaslar da
önemli. Bakın ilkokul 1. sınıfa giden
çocuk 2 satır yazı yazdığında
yorulduğunu söylüyorsa onu

ayıplamayın.

Muhtemelen küçük kasları gelişmediği
için gerçekten yorulmuştur. Küçük
kasları da başta lego ve oyun hamuru
olmak üzere çeşitli parmak çalıştırıcı
oyuncaklarla sağlıyoruz. Çocuklar
oyun hamurlarıyla ve legolarla her şeyi
yapabilir, bu ölçüde kasları çalışırken
hayal güçlerini geliştirebilir.

“Çocuklarınızla
zaman geçirin”

� Velilerden çocukların gelişimine
dair beklentiniz neler?

Bugün artık aileler tek çocuğa
yöneldi. Çalışan anne ve babalar
çocuklarıyla ilgilenemiyor. Bunu
bastırmak için de onları pahalı
hediyelere boğuyorlar. Bunu
yapmamalılar. Çocuk için oyuncağın
maddi karşılığından çok, anne ve
babayla geçirdiği zaman önemli.
Çocuklar bebek ya da ayıcıklarla uzun
süre meşgul olamazlar. Parayla
oyuncağın alakası yok. Çocuklara
“Hadi yap, ben de sonra bakacağım.”
demek yerine mutlaka onlarla vakit
geçirmek lazım.

� Çocuklar ne kadar televizyon
izlemeli?

Öncelikle aileler küçük yaştaki
çocuklarına gelişigüzel televizyon
izletmemeli. Çocuk programlarının
dahi belli bir yaş aralığı var. Her çocuk
her çizgi filmi izlememeli. Geçmiş
yıllarda kendi yaş grubunun üstünde
çizgi filmler izleyip balkondan atlayan,
kendine zarar veren çocuklar vardı.
Mutlaka uygun yaş grubuna ait çizgi
filmler seçilirken, çocuğun günlük
televizyon izleme süresi de maksimum
yarım saatle sınırlandırılmalıdır. Aksi
durumda çocuğun zeka gelişimine çok

büyük zarar vermiş olur ve ruhsal
zedelenmelere sebebiyet

verebiliriz.
� Çocuklarımızı

korkuyla mı
yetiştiriyoruz?

Özellikle anneler,
çocuklarını fazla
korumacı yetiştiriyor.
Bakın 2 kez başka bir
çocuğun vurduğu
herhangi bir çocuk, 3.
kez kendisine
vurulmasına izin
vermez ama anne araya

girerse hep annesini
bekler. 8 yaşına gelmiş
olmasına rağmen ayakkabı

bağcıkları anneleri
tarafından bağlanan çocuklar
var. Çocuklarımızı elbette
üniversite çağına kadar

koruyacağız ama öne atılarak
değil, elimiz uzakta duracak şekilde
koruyacağız.
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Çocuk gelişimi ve çocuk yetiştirmek çok kolay gibi gözükse de aslında büyük bir meşakkat gerektiriyor. Bu
özverinin sağlanması noktasında da veliler için Beyaz Balon Anaokulları güvenli bir liman görevi görüyor.
Çocuk gelişimi ve çocuk yetiştirmek çok kolay gibi gözükse de aslında büyük bir meşakkat gerektiriyor. Bu
özverinin sağlanması noktasında da veliler için Beyaz Balon Anaokulları güvenli bir liman görevi görüyor.
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Çocuk gelişimi ve çocuk yetiştirmek çok kolay gibi gözükse de aslında büyük bir meşakkat gerektiriyor. Bu
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“Sürekli gelişen teknolojiyle çocuklarımızın
ilişkisi nasıl olmalı?” sorusu karşısında Nur
Yaraş'ın verdiği bilgiler, tüm ailelerin
muhakkak bilmesi gereken bilgileri içeriyor.
Yaraş, “Çocuklarınızı ilkokula kadar
teknolojiden uzak tutun.” uyarısını yaparken
oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Anaokulu çağındaki çocukların akıllı tahta,
akıllı telefon ve tablet yerine oynayarak
öğrenmelerinin ve bu şekilde kaslarını
çalıştırmalarının çok daha doğru olduğunu
düşünüyorum. Çünkü tabletle eğitim,
çocukların yaratıcı güçlerini engelleyen bir
eğitim şeklidir. 1,5 yaşındaki çocuklar, çatal
tutamıyor, kendi yemeğini yiyemiyor ve
sularını içemiyorlar ama tablet
kullanabiliyorlar. Bunun nedeni de çok zeki
olmaları değil, tablet kullanmanın çok kolay
olması. Renkleri, görüntüleri çok hızlı değiştiren
tablet yerine daha farklı eğitim araçlarını
kullanmamız gerekiyor. Bu yaştaki çocukların
kas gelişimine çok önem gösteriyoruz. Bilişsel
gelişimleri için de çok farklı oyunlar ortaya
koyuyoruz. Beyaz Balon'da biz bine yakın
materyal kullanıyoruz. Örneğin sadece farklı
renkli iplerle çocuğun dünyasını

değiştirebilirsiniz. O iplerle kümeler
yapabilir, kümelerin içine hayvanları
koyabilir, kümeleri bölebilir, onları
birleştirebilirsiniz. Bunları yaparken
çocuğun hayal dünyasının ve zekasının
gelişimine büyük katkı sağlamış olursunuz.
Eğitimde oyuncak çok önemlidir çünkü
çocuklar oyuncakla hayal kurar. Yine de
oyunların grupça oynanması çok daha
doğrudur. Örneğin evcilik oynayan çocuk,
kendini ebeveynlerinin yerine koyup,
onları taklit ederken, anne ve babasının
sorumluluklarını da öğrenir. Evcilik gibi
yüzlerce oyun yaratabilirsiniz. Bunların
teknolojiyle de hiçbir ilgisi yoktur.
Teknolojiyi işin içine koyarsanız,
çocuklarımızın hayal güçleri sınırlanır.
6 yaşa kadar çocukların ilgileri
olmamalı. Veliler de kesinlikle
çocuklarının geri kalacağı endişesine
kapılmamalı. Dün teknolojiyi
bilmeyen çocuklar, bugün
ilkokul 2. sınıfa giderken basit
barkot programı yazabiliyorlar.
Teknoloji, çocuklarımızın
hayallerine sınır koyuyor.

“Çocuklarınızı tabletlerden uzak tutun”

Çocuk gelişimi ve çocuk yetiştirmek çok kolay gibi gözükse de aslında büyük bir meşakkat gerektiriyor. Bu
özverinin sağlanması noktasında da veliler için Beyaz Balon Anaokulları güvenli bir liman görevi görüyor.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE
FARK YARATIYOR

Nur
Yaraş

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Singapur'dan Bangkok’a
yaklaşık 2,5 saat süren
zorlu bir uçuş sonrası

ulaştık. Neden zorlu
derseniz, muson yağmurları
devasa bulutların arasından
süzülürken aralıksız
türbülansla baş etmek
zorundaydık. Nihayet
vardığımızda, insanı hayrete
düşüren karmaşıklıkta, büyüleyici
olan bu başkent, yüzümüze vuran
sıcak hava ve gürültüsüyle hoş geldin
diyordu.

Şehri gezebilmek için, taksi, tuk-tuk
(yolcu taşıyan üç tekerlekli bisiklet),
otellerin otobüs turu gibi
seçenekleriniz var. Tuk-tuk eğlenceli,
otel turu güvenli olsa da, taksi hem hız
hem de konfor açısından en iyi
seçenekti.

İlk durağım, Tayland'ın en çok
bilinen yeri olan Wat Arun (Şafak
Tapınağı). Burası 08.30 -17.30 arası
açık ve giriş ücretli. Tapınak, II ve III
Rama tarafından 19. yüzyılın ilk
yarısında yaptırılmış ve çiçek biçiminde
düzenlenmiş milyonlarca porselen
parçasıyla dekore edilen büyüleyici bir
mimarisi var. Mezarlar ve altın
heykeller, gezerken insanın içini
ürpertecek derece ihtişamlı.
Budistlerin gösterişten ve lüksten uzak
duran bir inanç felsefeleri ile karşımda
duran bu lüks insanın kafasında
çelişkiler doğurmuyor değil.

Budistler, paraya ve kadına
dokunmazlar, çalışmazlarmış. Yiyecek
ihtiyaçları yaşadıkları şehrin hemen her
sokağında bulunan irili ufaklı sunak
tarzı Buda heykellerinin olduğu yerlere
halk tarafından bırakılan yiyeceklerle
karşılanıyor. Her gün sabah 6 civarı,
tapınaklardan şehre doğru inip bu
yiyecekleri toplarlarmış. Bu yüzden her
sokak başında içeceğinden
yemeğine, tatlısına
kadar

her şey hazır bir şekilde bekliyor. Bu
kadar ihtiyaç sahibi insan

olmasına rağmen
Budistler haricinde
kimse elini sürmüyor.

Bu güzel
tapınakta yaşayan
Budistler oranın
bakımını da üstlenmiş

durumda. Tapınak için
gerekli temizlik

malzemesi vesaire için ise
şöyle bir yöntemleri varmış. Tapınağa
yakın bir dükkanda kovaların içinde
paketlenmiş çeşitli ihtiyaç malzemeleri
duruyor. Ziyaretçiler bu kovalardan
satın alır ve rahibe verirlermiş ki
böylece rahibin paraya dokunmaması
sağlanmış olurmuş.

Bizim camilerimizdeki giyim kuşam
kuralları, tapınaklarda da geçerli. Şort,
kısa etek ve terlik ya da sandalet yasak.
Dünyanın bir ucundaki bu görkemli
ibadethanenin huzurlu atmosferinden,
kendi dinimde dua ederek ayrıldım.

WAT PHO
Uzanan Buda tapınağı dünyanın en

büyük "uzanan Buda" heykeline ev
sahipliği yapıyor. Gerçekten ucu bucağı
gözükmeyen bu görkemli heykel tam
46 metre uzunluğunda ve 15 metre
yüksekliğinde, altın kaplama. Bu
heykelin aslında en büyük özelliği
Buda'nın öldükten sonra
Nirvana'ya geçişinin
canlandırıldığı heykelin ayak
kısmında kutsal metinlerden
kakmaların bulunması. Geleneksel
Tay masajının doğduğu yer olarak
ayrı bir üne de sahip. Burada
profesyonel masörlere kendinizi
emanet edebilirsiniz.

Güneşin

batışına yakın kanal turuna çıkmak için
yola koyuldum. Sel baskınları ve
felaketlerden sonra kanal turuna
çıkmak riskli olsa da bir zamanlar
"Doğunun Venedik’i" dedikleri
Longtail adı verilen 7-8 kişilik
teknelerle düzenlenen turlara katılıp
renkli yaşamı görmek ve gündüzü
burada noktalamak harika oldu.

Ertesi gün Pattaya için yola çıktım
ve yolumun üzerinde ilgi çekici iki
harika yer olduğunu öğrendim.

28 hektarlık alana yayılan ve
1990’larda açılan Volkanik taşlarla
dekore edilmiş Million Year Stone
Park, Tayland’ın doğal güzelliklerini ve
vahşi yaşamını yakından görmemi
sağladı.

Tropik çiçekler, havuzlar, bonsai
ağaçları burada mevcut. Timsah
çiftliğinde yüzlerce timsahı bir arada
görebiliyorsunuz. Biraz ürkütücü olsa
da… Timsah derisinden yapılan birçok
eşya da yine aynı yerde satılıyor.

Nong Nooch Tropikal Garden’a
vardığımda, kendimi büyük tropik bir
bahçe şehrin içinde hissettim. Burada
neler yok ki… Bitkiler, orkideler,
kaktüsler ve bir sürü vahşi ama doğal
hayatlarından koparılıp burada
turizmin parçası olmuş hayvan.

Not: Bir sonraki sayıda Singapur ve
Hong Kong…

SAYFA 12 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

12 geziHABER 22.09.2015

MELEKLER ŞEHRİMELEKLER ŞEHRİMELEKLER ŞEHRİMELEKLER ŞEHRİMELEKLER ŞEHRİ
Avrupa’ya gitmekten
bıktıysanız, sabah
kahvaltılarında kahve ve
kruvasan yemekten
sıkıldıysanız; kültürü,
iklimi, insanlarıyla yeni
bir dünya keşfetmeye
ne dersiniz? Benim gibi
uçuş korkunuz olmasına
rağmen gezmeden de
duramıyorsanız haydi o
zaman. Burada kışı
yaşarken yazı yaşamaya
Uzakdoğu’ya.

GÖRKEM ŞENGÜLER

gorkem@mayatanitim.com.tr

MELEKLER ŞEHRİ

Bizdeki
kurallar orada

da geçerli.
Tapınaklarda şort,
kısa etek ve terlik

ya da sandalet
yasak!

Alışveriş

Zamanı

Chatuchak Haftasonu Pazarı:

Sadece Cumartesi ve

Pazar günleri

gidebileceğiniz,

üzeri açık olan bu

pazarda

mobilyadan

kişisel eşyaya

kadar aklınıza

gelen her şeyi

bulabilirsiniz.

Burası en meşhur

hafta sonu pazarı.

Yeni şehir

Özellikle elektronik almak

isteyenlerin uğrak yeri haline

gelmiş durumda ama

elektronik dışında da

aklınıza gelebilecek

her şey var. Dikkat

etmeniz gereken,

gerçeğini mi satın

alıyorsunuz?

Sahtesini mi?

Yaşasın deniz

mahsulleri

Sofra dengesi baharatlar

yardımı ile tatlı, tuzlu, acı ve

ekşi üzerine kurulu ama

kullandıkları baharatlar öyle

yoğun ki, resmen içinize işleyip,

üzerinize siniyor. Özellikle

kahvaltılarda dikkat etmezseniz,

yediğiniz her şey sizinle geliyor.

Akşam yemeklerinde deniz

mahsullerinin tadını çıkarmak

gibisi yok. Leziz yengeçler,

ıstakozlar vazgeçilmez

ve çok ucuz.

NE YENİR, NE İÇİLİR?��  Tom)Yan)Gum
Çorbası

Tayland’ın
geleneksel çorbası olan
Tom Yan Gum
baharatlarla pişirilen ve
üzerine et, balık ya da
tavuk katılan bir tür
çorba. Çok acı olduğunu
ve içerken
zorlanabileceğinizi
hatırlatalım.

��  Balık
Bangkok, okyanus

kenarında kurulu bir
şehir olduğu için balık en
önemli yiyeceklerden
biri. Çok çeşitli balıklar
çıkartılıyor, genelde
ızgara yapılıyor.

��  Ahtapot)ızgara
Bangkok mutfağının

balık kadar ahtapotları
da meşhur. Ahtapotları
genelde ızgara yaparak
servis ediyorlar.

��  Egzotik)meyveler
Tayland’ın egzotik

meyveleri çok meşhur.
Phuket gibi önemli
turistik adalarda bu
meyvelerin harika
örneklerini görürsünüz
ancak Bangkok’ta da
lokanta, restoran ve
pazarlarda değişik
egzotik meyvelere
rastlayacaksınız.
Tatmadan dönmeyin.

��  Pad)Thai
Tayland usulü

noodle eriştelere verilen
addır. Üzeri tavuklu,
karidesli, kalamarlı ya da
soya soslu olur.

��  Spring)Rolls
Çin böreğine benzer

ya da bizim sigara
böreğimiz gibi ama

içerisine tavuk toodle ya
da sebzeler konuluyor ve
yağda kızartılıyor.

��  Pineapple)Fried
Rice

Değişik bir pilav
türüdür. Sebzelerle
yapılan bir pilav ancak
biraz şeker katılıyor ve
bu pilav, ananas kabı
içerisinde servis ediliyor.

��  Green)Mango
Salatası

Hindistan cevizi,
soya filizi, fesleğen ve
yer fıstığından yapılmış
bir salata türüdür.

��  Chicken)Beef)Satay
Tavuk etinden

yapılmış çöp şiştir.
Ancak içerisine zencefil
ve zerdeçal gibi
baharatlar karıştırılır ve
küçük küçük şişlere
dizilen etler mangalda
pişirilir.

��  Mango)Sticky)Rice
Hindistan cevizli

sütlü pilav ya da bizim
tabirimizle sütlaçtır. Bu
tatlı Tayland mutfağının
geleneksel tatlılarından
biridir. Mangonun
içerisine servis ediliyor.
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Evlilikte çiftlerin bir tek kendileriyle değil ailelerle de
evlendiğini belirten Meral Yüncüler’in görüşlerine Avukat

Sevgi Sakarya'dan da destek geldi. Sakarya, özellikle
İzmir'de boşanmaların giderek arttığını bunun en
büyük sebeplerinden birinin de aileler olduğunu
ifade etti. Evliliklerde çiftlerin aileleri tarafından
gerek maddi gerek manevi açıdan baskı gördükleri-
ni de belirten Sevgi Sakarya, ''Ülkemizde evlenme
kadın ile erkek arasında olduğu kadar ailelerin de
bir anlamda evlenmesi olarak görülmektedir'' dedi.

Çiftlerin boşanma konusunu aileleriyle konuş-
maya geldiklerini, duruşmaya bile aileleri ile
katılmak istediklerini söyleyen Sakarya
''Evliliklerde aileler evlenmiş olan çocuklarının
artık büyüdüğünü kabul etmelidirler. Eğer
sürekli bir baskı altında tutulurlarsa kendileri-
nin de bir aile olduklarının farkına varamaz-
lar. Aileler çocuklarını tabii ki düşünmelidir-
ler. Ama evliliklerine dahil olmamalıdırlar.
Sürekli baskı altında olan bir evlilik bir zaman

sonra maalesef ki boşanmayla sonuçlanır.

� İzmir'in erkekleri de evlilikten korkuyor mu?
Aslında korkunun çok fazla yer aldığını düşünmüyorum.

İnsanlar özgürlüklerinin kısıtlanmış olma ihtimallerini
düşünmek istemezler. Mesela erken evliliklerde yapılan

araştırmalarda “özgür olayım istediğimi yapayım”
düşüncesiyle hareket ettikleri görülüyor. Geç evlilik-

lerde ise daha mutlu olunuyor diye bir araştırma
da var. Çift birbiriyle olan uyumunu gözlüyor. Bu
nedenledir ki geç evliliklerde boşanma oranları
da düşüş gösteriyor. Çünkü genç evliliklerde
boşanma oranları daha yüksek. 2013'te
Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre,
İzmir'de erkek ve kadın hiç evlenmeyen kişi
sayısı 486.618, hiç evlenmeyen erkek 336.836,
yani burada erkeklerin daha yüksek bir oranda
evliliğe yanaşmadıkları görünüyor.

Türkiye'deki boşanma oranlarında İzmir'in 2.
sırada olduğunu belirten Psikolojik
Danışman ve Aile Danışmanı Meral

Yüncüler geç evliliğin erken evliliğe göre daha
uzun sürdüğünü ve İzmirlilerin geç evlilikten
yana olduğunu ifade etti.

� İzmirli kadınların geç evlenme nede-
ni nedir?

Şimdi bu durumla ilgili
araştırmalara batığımız
zaman batıya doğru evlilik
yaşının yükselmiş oldu-
ğunu görüyoruz. Bunun
en büyük nedeni
İzmir'in durumu gere-
ği, kadınların kendile-
rini daha özgür hisset-
mek istemeleri ve eği-
tim öğretim seviyesinin
daha yüksek olması geç
evlenmeleri için başlıca
sebeplerden. Biliyorsunuz
lise 3 yıldan 4 yıla çıkartıldı.
Üniversiteye giriş, mezun
olduktan sonra iş bulma çabası,
tekrar sınavlara girme, kariyerini sağ-
layabilmesi, para kazanabilmesi, bunları düşüne-
yim derken yaş 30'a doğru ilerliyor. Türkiye'de
yapılan son araştırmalara bakılırsa evlenme yaşı
ortalaması kadınlarda 23 görünüyor. Erkeklerde
de 26 görünüyor. Tabi evlilikte çocuğun devreye
girmesi “işimi kaybederim” korkusu da evlilikten
kaçmaya neden olabiliyor. Bir yerde çalışırken o
işi bırakmak sonra kaldığı yerden devam etmek
bir kadın için gerçekten zor bir durum.

� Bir aile danışmanı olarak birçok çiftle karşı-
laştınız bugüne kadar? Sizce İzmirlilerin evliliğe
bakış açısı nedir?

Biz aile danışmanı olarak hem rehberlik hem
de sorun çözmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Son

boşanma parametreleri-
ne bakıldığı zaman 60

yaş üstü boşanmalar daha
da arttı. Çünkü çiftler

evleniyor, çocukları oluyor,
onlar da yuvadan uçtuğu

zaman geçmişte olan problem-
ler tekrar gündeme getirilip tartış-

malara sebebiyet verebiliyor. Aslında
bir tek İzmirli değil tüm Türkiye'de herkesin
evliliğe bakış açısı farklı. Çünkü herkesin bek-
lentisi ve hedefleri farklı. İzmir son verilere göre
boşanmada Türkiye'de 2. sırada yer alıyor.
Bunun en önemli sebeplerinden biri ailelerin de
çiftlerin evliliklerine dahil olması. Çiftler bir tek
kendileri ile evlenmiyor. Ailelerle de evlilik yapı-
yorlar. Ailelerle de uyum sağlamak zorunda kalı-
yorlar. Böyle olunca da olur olmaz problem yaşı-
yorlar. Bu sıkıntılar da beraberinde boşanmayı
getiriyor.

� İzmir'de ortalama evlenme yaşı nedir?
İzmir'de ortalama evlilik yaşını tam olarak

söyleyemesek de kadınlar için 26, erkekler içinse

27
diye-
biliriz.
Aslında bu
da tam olgun-
laşma dönemine geçi-
len yaşlardır. Daha erken yaşlar-
da olan evlilikler de var. Fakat 23-25 yaşları ara-
sında olan evliliklerle kıyaslamaya kalkarsak
İzmir için bu ortalama yaş (26-27) gayet ideal.

EKOMİK DÜZEY İYİ İSE
EVLİLİĞİN ÖMRÜ UZUYOR

� Geç evlenip erken boşanma gibi bir sorun
var mı?

Aksine geç evlenmek, evliliği uzun süre sür-
dürmek adına daha iyi bir seçim diye düşünüyo-
rum. Çünkü fikirler, düşünceler daha da sabitle-
şiyor. Kişi ne istediğini biliyor. Kadın ve erkek
de çalışıyorsa eğer refah düzeyleri iyiyse evliliğin
ömrü de uzuyor. Evlilikte ekonomik düzeyin iyi
olması uyumu ve mutluluğu arttırıyor.

SELCAN ADITATAR

selcan.bilen@kanalben.com

İZMİRLİ ERKEKLER
EVLİLİĞE YANAŞMIYOR

EVLİLİKLERİ AİLELER BİTİRİYOR
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Sevgi
Sakarya

Meral
Yüncüler

Selcan
Adıtatar

Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Meral Yüncüler
İzmirli kadınların geç evlenme nedeninin öncelikle kariyer-
lerini ön planda tutmaları olduğunu söylüyor.
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KOÇ: Bir Koç’un
vereceği tehlikeden ne ola-
cak Allah aşkına. Adları
çıkmış gariplerin. Benciller
diye dilden dile dolanıyor-

lar. Yok asıl sinsinati bunlar Boğalar.
Onlara geleceğim birazdan. Bir Koç’u
sadece bir şey istediği gibi olmamışsa
sağa sola mırın kırın ederken, aceleci ve
bazen fevri tavırları içinde görüp aldan-
mayın. ‘Niye sadece senin dediklerin olu-
yor’ diye bir çıkışın, ppıııısss. Anında
sönerler. Yazık kötü bir niyeti yok ki
aslında. Sadece fazla aceleci bir tip.
Uyarı üzerine hemen hatasını anlar,
paşalar gibi özrünü de diler.

BOĞA: İşte asıl sin-
sinati budur… Bir
Boğa’yı çıldırtın sonra
da oturun size neler
yapıyor seyredin. Ay
yazık ya. Çok tatlıdırlar.
Hoş sohbet, muhabbet ne arasan onda
var. Ama gel gör ki ona bir yanlış yap,
mesela arkasından konuş, iftira et ama-
nın bittin. Çok sinsi planları vardır böyle
ince ince hesaplanmış, hayata geçirir,
ruhun duymaz. Seni pat diye ortada kor-
lar. Korkuyorum ya…

İKİZLER: Geldik
bir ne istediğine bir
türlü karar veremeyen-
ler listesinin bir numa-
rasına. İkizlerin tehlikesi
sivri dili falan değil.

İntikam planı falan öyle kolay olmaz
bunlarda. Bunlar çok fena adamı cere-
yanda tutarlar. Beş bin saat kapısında
bekle, üç bin üç yüz otuz üç kırmızı
gül adedini evine yığ. Nafile. Acaba
o doğru kişi sen misin? Anca
karar verecek bekle dur.
Bittiğinin resmidir. Yazık
sana ya…

YENGEÇ: Ailenin, bir-
lik olmanın, bir arada tut-
manın burcu doğruya doğru
şimdi. Bir de bunların erkek
kısmı bir türlü istediği aşkı
da yaşayamıyor zaten. Çok fazla babalar
çünkü haberleri yok. Biri bunları uyarsın.
Sahip oldukları şeyler çok değerlidir yani
öyle böyle değil. Ona ait olan bir şeye
hele bir zarar verin. Sizin o etinizi kemi-
ğinizi parçalar keskin kıskaçlarıyla. O ses
tonu, o sinsinati psikolojik savaşlar, ger-
meler oy oy oy…

ASLAN: Ha şöyle
gere gere göstere göstere
höt diyen bir arkadaşımı-
za geldi sıra. Kendisine
karşı hak yeme, iftira,
yalan gibi konularda

ısrarcı yaklaşın, kabileden kovar. Yani
öyle zeki stratejileri vardır ki en haklı
olduğunuz yerde haksız durumuna
düşersiniz. Bu burcumuzun en korkma-
nız gereken yeri onun kendini lider ilan
ettiği yerlerde sempatik başkaldırı yerine
canhıraş öfkeyle başkaldırırsanız her
türlü muameleye hazır olun. Oysa sevgisi
ve ödülü öyle güzeldir Aslanın. Yani ne
gerek var cırlamaya. Yüzüne azcık gülü-
verin n’olcak…

BAŞAK: Affetmez kar-
deşim. Kolay kolay affet-
mez. Tamam bir affedicili-
ği var. Öyle hemen adamı
silmez. Ama ona zarar

verirseniz o karnından konuşa konuşa
sizi öyle bir yalnız bırakır ki öyle kendin-
den mahrum eder ki yalvarsanız, ağlasa-
nız umurunda olmaz. Uzlaşmak her
zaman kolay değil. O sussun ve değişime
dirensin. Siz de oturduğunuz yerden
kudurun. Yok beni mi düşünüyor, kesin
gelir. Hııı gelir. Bekle.

TERAZİ: Bu tehlikeli
huylar konusunda en şap-
şik burç bence Terazi. Bu
kadar da yufka yürekli
olunmaz ki. Bir de bunlar
kendi aralarında kadın ve

erkek Teraziler olarak ikiye ayrılıyorlar.
Kadın Terazi’den korkmayın. Böyle
ortayı bulacağım diye bin parçaya bölü-
nür. Baktı laftan anlamıyorsunuz, kabu-
ğuna çekilir sadece kendini düşünür.
Bunda ne var. Amma konu bir Terazi
erkeğiyse bir durun düşünün derim. Ona
yanlış yapılırsa yapacağı en önemli şey
tamamen soğukkanlı bir şekilde rencide
eder. Eder yani. O lafları, o suratı kaldır-
maya hazırsanız buyurun sataşın.

AKREP: İntikam
planı onda, öfke onda,
burnundan getirmek
onda, zehir gibi laflar, o
delici öd kopartan bakış-

lar Allah korusun. Hepsi onda. Ayy
yazarken bile tırstım. Ya yok çok tatlılar
aslında. Doğuştan falcı, medyum gibi bir
şeyler bunlar. Gördüğünüz yerde kahve
fincanını çevirin yani. En tehlikeli taraf-
ları ise kızdırırsanız, hayal kırıklığına
uğratır, rencide ederseniz o şirin, o
sahiplenici harika yanlarını bir kenara
korlar, içlerinden öyle bir Conan çıkar ki
nevriniz döner. Kontrolü en kolay

Akrepler kaybeder.

YAY: Germeyin cidden size tavsiyem
bu. Bu kişileri germeyin. Dayanamazlar.

Bağrış, çağrış, gidip ken-
dini yollara, içmelere,
sigaralara vururlar.
Kendilerine zarar verir-
ler. Kendilerine zarar
verirler de asıl korkma-
nız gereken şey sizi bir

anda adam yerine koymamaya başlarlar.
Yok sayarlar, görmezden gelirler.
Ağzına geleni söyler, siz de dinlersiniz.
Söz verirler, öyle kolay tutmazlar. Birden
her şeyi unuturlar. İşiniz düşer, ‘söz
yapacağım’ der. Ama yapmaz. Yanınızda
çok şeker, uzaklaşınca yokmuşsunuz gibi
yaşar. Kızdırıp, üzerine gitmeyin bu
Yayların. Gevşemeleri bir dert, gerilme-
leri bir dert.

OĞLAK: Ünlü sinsinatilerden kim
kaldı bu devirde diye düşü-
nürken akıllara daima
Oğlaklar gelir. Yeter ki
istedikleri bir şey olmasın
veya çok istedikleri şeye
ulaşmalarına engel olun.
Bakın neye dönüşüyorlar. O dırdır, o
öfke patlamaları, o yenilir yutulur gibi
olmayan laflar, o ses tonu aman
Yarabbi. Hiç bitmeyecek sanırsınız.
Bunların gerilmele-

rini yaşayış ve yaşatış biçiminden korkun
siz asıl. Çünkü o an empati sıfırlanıyor.
Garip bir şekilde kendilerini zor toplar-
lar. Halbuki içlerinde de çok neşeli
çocuksu bir taraftar vardır. Niyeyse bun-

lar da böyleler.
KOVA: Yaşanan her

kriz anı bizzat kendisi için
keşif anıdır. Öfkeli ve
kavga ederken bile karşıda-
kini adam yerine koyma-

yan tavırları adamı deli eder. Yani hem
orada hem yokmuş nasıl anlatsam yaşa-
yan bilir. Öyle zekice, öyle ince noktala-
rınızı yakalar ki ‘dur yerden yere vurma
ben kendimi vururum’ dediğinizi duyar
gibiyim. E yani size de pes. Bu kadar
çözümcü, net, dürüst birini bulmuşsunuz
daha neyini beğenmiyorsunuz.
Damarına basmayın, yaptığını çok kolay
yıkar benden söylemesi.

BALIK: Ya bir balığın
kendinden başka kime ne
zararı dokunmuş ki.
Yazarken bile utanıyo-
rum… Demeyeceğim tabi
ki. Onlar var ya onlar. Bir dokun bin ah
işit. Bak her türlü incinmeyi sineye çeker-
ler. Sinirlidirler, doğru ama; öyle zarar
vermezler kendilerinden başka kimseye.

Bağırır, çağırır, çarpar kapıyı
gider sanıyorsan tipik

bir Balık böyle
yapmaz.

Buradan bütün
Balıklara ses-

leniyorum.
Azcık teh-

likeli
olun
ba-
kim…

12 adet gezegenin yolundan ilerleyen 12 bur-
cun bulunduğu bir kuşakta her burcun kendi-

ne göre ters yönleri vardır. Bazı burçlarda
olumlu özellikler ön plana çıkarken bazıların-

da olumsuz olan-
lar daha baskın

gelmektedir. İşte
burçların en tehli-

keli özellikleri...

Y
aşamadığımız
olayları görmez-
den gelmek ve

yaşanmamış saymak
gibi bir algıya sahip
insanoğlu. Çoğu kez
çevremizdeki olayları
önemsemeden ben-
merkezci bir tavırla
yaşar gideriz. Sakın "HAYIR
ben öyle değilim" demeyin. Bu
insan doğasına aykırı... Az ya
da çok benmerkezcilik taşıyoruz
bünyemizde...

Sıcakların bastırdığı günler-
den itibaren yaptığım yürüyüş-
leri sabah erken saatlere aldım.
Henüz güneş doğmadan başla-
dığım yürüyüşler o kadar çok
anıyla taşmaya başladı ki yaz-
madan edemedim… Büyük
coşkuyla başladığım ilk günkü
yürüyüşüm yerini kızgınlığa
bıraktı… Güzelyalı sahilini bilir-
siniz. Hani gece boyunca insan-
ların balık tuttuğu, sevgililerin
özgürce deniz kıyısında gezindi-
ği, ailelerin çimlerin üzerinde
piknik yaptığı, sporseverlerin
doyasıya koştuğu, belediyenin
bisikletleriyle tur atabildiğimiz
uzun sahil şeridi... İşte siz o
sahili bir de sabah erken saat-
lerde görün. İnanıyorum ki "Bu
güzelliğe nasıl kıydılar" diye
hayıflanırsınız. Denizin üzerine
yapılan oturma alanları, yerler,
çimenler hani İzmirli olarak çok
övündüğümüz çiğdem artıkla-

rıyla dolu. Aralıklı olarak
konulan çöp kovaları boş

dururken tüm sahil pet
şişeler, kırılmış cam-
lar, poşetler, kağıtlar
ve balık tutanların
artık malzemeleri ile
kirletilmiş...
Arkadaşımla yaptı-
ğımız 1.5 saat
süren yürüyüşü-
müz sırasında
sahil şeridini
temizlemeye kal-
kan temizlik çalışa-

nından özür dileyip
yardım etmeye bile

kalktık. Zavallının güneş yüksel-
diğinde ter içinde o uzun sahil
şeridini temizliyor olacağını
düşünmek beni utanç içinde

bıraktı.
Bir sabah yürüyüşü sırasında

yaşlıca bir amcanın
"Harikasınız. Sizi gördüm genç-
leştim" cümlelerine "Asıl siz
harikasınız amcacım " diyerek
gülümsedik. Ancak dönüşümüz-
de çok duygusal olan amcanın
ellerimizi öpmeye kalkması,
bundan sonraki günlerde temiz
yürekli amcadan gülümseyerek
kaçmamıza neden oldu...

Başka bir gün iyi giyimli bir
bayan beni durdurdu ve bir iste-
ği olduğunu söyledi. Söyleyin
dediğimde üzerimdeki pantolo-
nu işaret ederek "Onu çıkar
bana ver. Benim pantolonumda
leke var" dedi.

Verirsem çıplak kalacağımı
söylediğimde "bana ne beni ilgi-
lendirmez istiyorum" diyerek
haykırmaya başladı. O bayanı
diğer günlerde de gördük. Kimi
zaman yaşadıklarına, insanlara
isyan ediyordu. Onu henüz yeni
tanıyan genç erkekler yanında
akbabalar gibi bekleşiyordu.
Çok istedim yanına gidip ne
derdi olduğunu öğreneyim,
eğer olabilirse derdine derman
olayım.

Arkadaşım "bir gün yürüyüş-
ten sonra deniz kıyısında çay
içsek gevrek yesek ne keyifli
olur" demişti.

Sabah erken kalkıp çayı ter-
mosa koydum peynir ve gevrek
alarak sırt çantamı hazırladım.
Yürüyüşün sonunda hadi çay
içelim diyerek arkadaşımı iske-
leye davet ettim. Güneş doğar-
ken arkadaşıma yaptığım o
sürprizin sevincini, içtiğimiz
çayın ve yediğimiz gevreğin
tadını unutamam.

Tüm olaylara ve her şeye
rağmen TÜRKİYEM, YUR-
DUM, GÜZEL ÜLKEM, yarın
yine güneş doğacak ve biz bir
bardak sıcak çay ve gevrekle
mutluluğa uyanacağız...

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Bir bardak çay ve gevrekle
mutluluğa TürkiyemSevgili okurlar merhaba… Bu

haftaki köşem evlilikteki bazı
gerçeklerle ilgili. Şöyle bir evli

iseniz kendinize veya çevrenize
bakmanızı isteyeceğim. Şunu net
fark edeceksiniz ki evlilikle beraber
kadın ve erkek her ikisinde de kilo
alma eğilimi gerçekleşiyor. Hatta
ipin ucunu kaçıranlarda ise bu
konu eğilimi aşıyor ve bakınca net
görülen bekarlık dönemine ait
olmayan fazla kilolara dönmüş hale
geliyor.

Dedim ki dört aylık evli bir
beslenme uzmanı olarak hem
kendime bir uyarı mahiyetinde,
hem evlilik yolunda ilerleyen
çiftlere hatırlatma mahiyetinde,
hem de evlilikle gelen gizli riskli
kiloyu almış kişilere yardımcı olmak
niyetiyle köşemi bu konuya
ayırayım. Uluslararası Obezite
Birliği net olarak kanıtlamış ki eğer
evli çiftler bu konuda özel ilgi
göstermezler ise ilk iki yılda ortala-
ma 3 ile 10 kilo arasında kilo alı-
yorlar. Erkeklerin kadınlardan daha
fazla kilo aldığı ve daha az bu duru-
mu önemsediği de bir gerçek.

Bir üzücü gerçekse alınan kilo-
lar sebebiyle azalan kendine güven
ve kendini beğenmemeye başla-
mak. Uzantısı güvensizlik ve
kıskançlık adı altında yapılmaya
başlanan kısıtlamalar ve kavgalar.
Uyarmadı demeyin.

EVLİLİK NEDEN
KİLO ALDIRIR?

Düzenli hayatla beraber düzenli
yemek yemeye başlamak,

Eşlerin mutlu etmek adına
kalorisi yüksek marifetli sofralar
sunması,

Hareketin azalması,
Evde misafir ağırlamak,
Yeni çiftlere yapılan ailemize

hoş geldin davetleri, sonsuz ikram-
lıklar,

Evde ekran karşısında yemek-
ten sonra yenilen meyve çerez ve

abur cuburlar,
Dış görünüşe verilen önemin

azalması,
Cinsel düzen, mutluluk hor-

monu ve anabolizmanın artması,
Gizli depresyon.

PEKİ NE YAPMALI?
Öncelikle yapmamız gereken

ilk şey akşam yemeklerimizi erken
saate çekmek ve yemekten sonra
en ufak bir öğün dahi yapılmamak.

Akşam sekizden sonraya asla
meyve, çerez, abur cubur, kek,
kurabiye, hiç bir şey tüketilmemeli,
şekersiz, kalorisiz, sıvılar serbest.

Eşler her hafta birbirini tartmalı
ve diğer haftanın beslenme akışını
o haftanın kilosu belirlemeli.

Eşler, şekli ne olursa olsun haf-
tada üç gün egzersiz yapmalı, en
kolayı el ele yapılacak aşk yürüyüş-
leri.

Haftada iki gün mutla-
ka detoks içerikli
beslenmek,
sadece sebze ve
meyveden
oluşan sakin
sade öğünler
yapılmalı.

İçki tüke-
timi olan evli
çiftler ise
alkolün metab-
olizmada etki-
si 48 saat devam

ettiği için alkol
aldıktan sonra iki
gün asla alkol
almamalılar. Bu
da şu anlama
geliyor, haftada
sadece iki gün
serbest.

Biraz Türk
mutfağını sınırla-
makta da fayda
var. Şu en az beş
on çeşit yemek,
ikram yiyecek
üzerine meyve tatlı

servislerimizden vazgeçmeliyiz.
Davete gittiğiniz yerlerde çeşit

sayısını az ve öz tutmakla ilgili de
ricada bulunun. Eğer yapılmışsa da
kendinizi ve eşinizi iki veya üç
seçenekle sınırlandırmaya özen
gösterin.

Mutlu olmak ve hissetmek için
yiyecekten yardım almaya çalışmak
yerine sosyal etkinlikler konuşmak
ve sohbet etmek, müzik dinlemek,
beraber egzersiz yapmak, öncelik
olmalı.

EVLİ ÇİFTE HAFTADA
2 GÜN DETOKS ŞART

Uyanınca 1 bardak suya 2
tatlı kaşığı elma SİRKESİ
EKLEYİP için.

KKaahhvvaallttıı::  
1 çay bardağı

çökelek içine
çörek otu,

kekik ve
acı

pul biberiye
3 ceviz içi 
Bir tabak yeşillik, domates 
5 kuru erik
1 fincan yeşil çay
ÖÖğğllee::
Bezelye ve barbunya hariç do-

yana kadar zeytinyağlı sebze
yemeği 

Yanında 1 dilim çavdar ekmeği
ile

AArraa::
1porsiyon taze meyve
Ara: 1 bardak limon dilimli

nane yapraklı soda 
Ara: 1 fincan limonlu zencefilli

tarçınlı cay
AAkkşşaamm::  
Doyana kadar sebze çorbası.

(krema ve yoğurt içermeyen)
Yanında bol yeşil salata 

Ara: 1fincan ıhlamur çayı

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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AMilli futbol takımında bir dönem
kapanıyor. Yeni bir dönem başlıyor.
Milli takıma damgasını vurmuş Emre

Belözoğlu, Volkan Demirel, Sabri Sarıoğlu,
Gökhan Gönül gibi isimlerin dönemi yavaş
yavaş sona ererken futbolseverler olarak
yeni bir jenerasyonun doğuşuna tanıklık
ediyoruz. Peki önümüzdeki 5 yıl içerisinde
milli takım kadrosunun temeli kimlere
emanet olacak?

Millilerin yeni jenerasyonunda ise bir
tek ismin İzmirli olması dikkat çekiyor. Son
yıllardaki futbolcu fabrikası özelliğinden
iyice uzaklaşan İzmir'i yeni jenerasyon milli
takımda tek futbolcu temsil edecek. O fut-
bolcu kim mi? Galatasaray teknik direktör-
lüğü zamanında Fatih Terim'in şans vere-
rek vitrine çıkardığı İzmirli yıldız Semih
Kaya. Bergama doğumlu genç futbolcu
yeni jenerasyon milli takımda İzmir'i temsil
edecek tek futbolcumuz.

Mert Günok (Karabük)
Fenerbahçe'nin kaleci atölyesinden

çıkan isimlerinden birisi Mert Günok, uzun
yıllardır arkasında beklediği abisi Volkan
Demirel'den sıra gelmeyince rotasını
Bursaspor'a çevirdi. Yeteneği ve fizi-
ği, her iki kulvarda da 26 yaşın-
daki kalecinin ismini ön plana
çıkarıyor.

Yusuf Erdoğan
(Isparta)

Trabzonspor forması
giyen 1992 doğumlu genç
oyuncu, Caner Erkin'den
doğacak açığı doldurma-
sı beklenen isimlerin
başında geliyor.
Trabzonspor'da genel
olarak sol önde oyna-
yan Yusuf Erdoğan,
zaman zaman sol
bekte deneniyor.

Semih Kaya
(İzmir-Bergama)

Galatasaray forması giyen Semih Kaya,
zaman zaman formsuz olması sebebiyle
eleştiriliyor olsa da, milli takımın önümüz-

deki yıllarda emanet
edileceği stoper
adayları arasında
ilk sıralarda bulu-
nuyor. Henüz 24
yaşında olan
Semih Kaya, şu

an forma şansı
bulma konusunda
sıkıntı yaşıyor olsa

da, tecrübesi sebebiyle jenerasyon değişi-
minde şans verilme ihtimali yüksek olan
isimlerden.

Savaş Polat
(Muş-Bulanık)

Fenerbahçe'nin 1997 model Gökhan
Gönül'ü. Fenerbahçe forması altında
şans bulduğu maçlarda kanat bindirmele-
ri ve isabetli ortaları ile adından söz etti-
ren 17 yaşındaki yetenekli isim, Gökhan
abisinden doğacak boşluğu en iyi şekilde
ve yıllarca dolduracak gibi duruyor.
Genel olarak bek sıkıntısı olan milli takı-
mımızda, sağ bek özelinde bu kanayan

yarayı dindirecek isim
Savaş'tan beklentiler çok yük-
sek.

Alper Potuk
(Afyon-Bolvadin)

Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivert-
li ekibin en etkili hücum silahı olan Alper
Potuk, henüz 24 yaşında olmasının avantajı
ile milli takıma uzun süre hizmet edeceğinin
sinyallerini veriyor. Sol önde Türk pasaport-
lu oyuncular arasında dribbling gücü en yük-
sek isimler arasında bulunan Alper Potuk,
Arda Turan ve Volkan Şen'den sonra bu
mevkiyi kontrolüne alacaktır.

Ozan Tufan (Bursa)
Kulüpler bazında adeta transfer savaşı

çıkaran Fenerbahçeli Ozan Tufan, Türk

futbolunun en fazla beklenti
içinde olduğu isimlerin başında
geliyor. Henüz 20 yaşında olan
Ozan Tufan, orta alanda
oyunu her iki yönlü oynayabil-
me özelliği ile tam bir aranan
adam. A milli formayı şimdi-
den giyen Ozan, ay yıldızlı
armayı uzun yıllar taşıyacak-
tır.

Hakan Çalhanoğlu
(Almanya)

Geldik kadronun süper
starına. Bundesliga ekiple-
rinden Bayer Leverkusen
forması giyen Hakan
Çalhanoğlu, özellikle attığı
frikikler ile Avrupa'nın
önde gelen liglerinde yıl-
dız abilerinden daha çok
gündeme geliyor ve sahip
olduğu yeteneği için "tar-
tışılmaz" yorumunu yapa-
biliriz. Fatih Terim'in
ciddi sıkıntılar sonrasında
A takıma adapte ettiği
Hakan Çalhanoğlu, gele-
cekteki milli takımın en
büyük silahı olacak.

Ay yıldızın geleceğini belirleyecek yeni yıldızlar milli takıma şimdiden adapte olmaya başlarken yeni bir
milli takımın sinyalleri verilmeye başlandı. İşte yeni milli takımın yeni jenerasyon süper yıldızları.

15 HABER

GELECEĞİN MİLLİ
TAKIMINDAKİ
TEK İZMİRLİ

GÖKDENİZ ENGİN

gokdeniz.engin@kanalben.com

Gökhan Töre (Köln-Almanya)
Milli takımımızın ve Beşiktaş'ın yükselen

değeri Gökhan Töre, adını sıkça ve birçok
kulüple yıllardır duyuyor olmasına rağmen
henüz 23 yaşında. Kariyerinde Chelsea, Bayer
Leverkusen, Hamburg gibi büyük takımlar
bulunan Gökhan Töre, mevcut milli takım
kadrosunda da kendisine yer buluyor. Ancak
yetenekli oyuncu bu form grafiği ile devam
etmesi durumunda sağ kanadı kimseye kaptı-
racak gibi durmuyor.

Enes Ünal (Bursa)
Manchester City'den Genk'e kiralık olarak

transfer olan Enes Ünal, henüz 17 yaşında
olmasına rağmen genel futbol stili ve fiziği ile
efsane golcü Hakan Şükür'e benzetiliyor.
Manchester United gibi dünya devi tarafından
yakın markajda olan Enes Ünal, U-21 milli
takımında yaşıtları arasında çok rahatlıkla fark
edilebiliyor.

Cenk Tosun (Almanya)
Gaziantepspor forması altında kaydettiği

44 golün ardından Beşiktaş'a
transfer olan ancak uzun
yıllardır ön planda
olduğu için 23 yaşında
olduğuna inanılmakta
zorluk çekilen Cenk
Tosun, Burak Yılmaz
ve Umut Bulut gibi
isimlerin ardından milli
takımın gol yükünü
çekecek isimlerin
başında geliyor.

Semih
Kaya, yeni
jenerasyon

milli
takımda

İzmir'i
temsil

edecek tek
futbolcu
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