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SAYFA 1

2016 NASIL BIR
YIL OLACAK?

YEREL VE GENEL SİYASETİN 2019 HAZIRLIĞI, YENİ YILDA İZMİR’İ UÇURACAK

2014 ve 2015’teki seçimlerin 4 yıl sonraki rövanşı, kent için büyük şans. Büyükşehir ve
hükümet 2016’da peş peşe dev yatırımlar başlatarak İzmirlinin gönlünü kazanmaya çalışacak.

YILBAŞINDA hedi-
ye alma olayı
hepimizin hayatı-
na girdi.
Herkesin kafa-
sında aynı

soru; “İş, sınıf, ev
arkadaşıma, sevgi-
lime ne alsam?”
Cevabı… 20’DE

Hangi burç kazanacak
hangi burç kaybedecek?

YILBAŞI
kombinleri
YENİ dileklerle ve umutlarla

karşıladığımız yılın en güzel
zamanlarına geldik.

Yılbaşı gecesi “Ne
giysem?” sorusu

akıllarda uçuşuyor.
İşte size 2016 yılbaşı

kombinleri…
19’DA

Şimdi mevsim
kış… Bu dönem
metabolizmanı-
zın hızı düşecek.

Eğer önlem
almazsanız

yaza
memnuni-

yetsiz
girebilirsi-
niz. 13’TE

Kış
diyeti

2016’DA İZMİR ÇAĞ ATLAYACAK
İzmir, 2016’da büyük bir hizmet yarışına
tanık olacak. Büyükşehir, kentin ana
sorunları için büyük bir hamle başlatma
hazırlığında. Hükümet de karşı atak gibi,
otoyollar, Alsancak ve Çandarlı çevre yol-
ları, Körfez Tüp Geçit Projesi başta olmak
üzere İzmir ekonomisine tavan yaptıracak
atılımları 2016’da genel yatırım bütçesine
alarak kente çağ atlatacak. 10-11’DE

VATANDAŞ TEDİRGİN
TÜRKİYE'DE tarım ve
hayvancılık konusu yıllardır
büyük tartışmalara sahne
oluyor. Biyokaçakçılık ve
GDO konuları da vatandaşı
tedirgin ediyor. Tüm bu
konuları Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İzmir
İl Müdürü Ahmet Güldal'a
sorduk. SAYFA 4’TE

Izmir’in altı
kaynayan
kazan gibi

Deprem Profesörü Zafer Akçığ
uyardı: Seferihisar fayı hareketli

ve mutlaka kırığını tamamlayacak.
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Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

İZMİR, CHP
YORGUNU OLDU

CHP’NİN İzmir’de işi
zor. Çünkü kent artık

tam anlamıyla bir “CHP
yorgunu” haline geldi.

EROL YARAŞ 3’TE

Sükunet ricası...
ATATÜRK’ÜN kurduğu partiye
olgunluk ve sükunetle siyaset yap-
mak yakışır. Bizim de temennimiz
budur... ERDAL İZGİ 5’TE

Sağduyu özlemi
SAĞDUYUYA, iyi niyete, kardeşlik
ve barışa, demokrasi sınırlarının
genişletilmesine her zamankinden
çok ihtiyaç var. ÜNAL ERSÖZLÜ 7’DE

2023’ün İzmir’ini
planladık

ULAŞTIRMA Deniz-
cilik ve Haberleşme
Bakanı Yıldırım İz-
mir’e çok önem ver-
diklerini belirtti ve
önümüzdeki sürecin
hizmet siyasetiyle
geçeceğini söyledi.

Proje yılımız
olacak

BÜYÜKŞEHİR
Belediye Başkanı
Kocaoğlu, 2016 yılın-
da önemli projelerin
başlayacağını söyle-
di ve ekledi: 2019’da
bambaşka bir İz-
mir’de yaşayacağız.

‘Eğer bir lider olsaydı
bize ihtiyaç olmazdı’

CHP İzmir'de yeni-
den Alaattin Yüksel

dönemi başladı.
Peki parti içinde

birçok kademede
görev alan

Yüksel'i yeniden
il başkanlığına

döndüren etken
neydi? Yüksel

Ben HABER’e
açık-
ladı.
5’TE

DOWN Sendromlu gençlerin sosyal
hayata katılımlarını sağlamak amacıyla
Bornova Belediyesi, İZBAŞ ve Ege
Üniversitesi işbirliği ile kurulan “+1
Down Kafe” büyük ses getirdi. 12’DE

Bu kafe, diğer tüm
kafelerden çok farklı

Artık şiddete
sessiz kalmayalım
'KADINA şiddet' rakamları giderek artı-
yor. Hala kadına şiddet rakamlarının
büyüyor olduğunu söylemek utanç veri-
ci. Biz de bu artışın sebebini Psikolog
Pınar Ersöz Tezer'den öğrendik. 14’TE

İzmir, tarımda önemli illerden bir tanesi... Üretimdeki yerimiz sık sık sorgulanırken,
ortaya çıkan biyokaçakçılık ve GDO konuları da vatandaşın aklını karıştırıyor.

Ette ve sütte kıtlık yok “İzmirliler rahatını
bozup iş yapmaz”

İSTANBUL kafasıyla
İzmir sevdasını birleş-
tiren Yazar-İşletmeci

Gülşah Elikbank ile
İzmir'de iş yapmanın

zorlukları ve son kita-
bı üzerine keyifli bir
sohbet gerçekleştir-

dik. 16’DA

Yalan sanatı...
YALAN... Kesinlikle bir sanat dalı
olarak kayıtlara geçmeli. Çünkü ya-
lan söylemek yaratıcılıkta sınır tanı-
mayanların işi. GAMZE KURT 16’DA

Plastiğin kalbi
Menemen’de atıyor
TÜRKİYE’NİN tek plastik ihtisas
organize sanayi bölgesi olan
Menemen Plastik İhtisas OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Esen; MPİOSB’nin her sanayi
kuruluşunun yer almak istediği
bir yer olduğunu söyledi. 4’TE
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Zafer
Akçığ

Klişelerden kurtaran 
hediye önerileri
Klişelerden kurtaran 
hediye önerileri
Klişelerden kurtaran 
hediye önerileri
Klişelerden kurtaran 
hediye önerileri
Klişelerden kurtaran 
hediye önerileri 13

20

Evde yılbaşı kutlayacaklara
nostaljik film seçenekleri
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DEPREM… Türkiye’nin
gerçeği. İzmirlilerin

de depremle yaşama-
yı öğrenmeleri gere-
kiyor. Çünkü, bölge-
deki sismik aktivite

halen devam ediyor.
Son bir ay içerisinde
İzmir ve çevresinde

400’den fazla deprem
kaydedildiğini belir-

ten Prof. Dr. Zafer
Akçığ’a İzmir’in ve

İzmirlilerin akıbetini
sorduk. 6’DA

Klişelerden kurtaran 
hediye önerileri

Deprem Profesörü Zafer Akçığ
uyardı: Seferihisar fayı hareketli

ve mutlaka kırığını tamamlayacak.

Evde yılbaşı kutlayacaklara
nostaljik film seçenekleri
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3gündem 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.

30.12.2015

İZMİR CHP YORGUNU OLDU
� Geçtiğimiz haftalarda CHP

İzmir’de bir kongre süreci yaşandı.
Siz bu süreci ve gelinen son noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Birleştirici bir kongre olmadı.
İzmir’deki çatlakla-
rı daha derinleşti-
ren bir kongre
süreci geçirdi CHP.
Ne yazık ki Bedri
Serter dönemi de
böyle geçmişti
İzmir’de. O da bir-
leştirici bir il baş-
kanlığı yapamadı.
Ondan önce Ali
Engin dönemi de
sancılı bir süreçti.
Yani son 7-8 yıldır
İzmir’de il başkan-
lığı yapanlar örgütü tam olarak
kucaklayamıyorlar. Bu kongrede
de görünen o ki önümüzdeki
günlerde Alaattin Yüksel söyle-
diği sözlerin arkasında durursa
örgütü yeniden toparlar. Ama
yok aynen bu süreç devam ettiri-
lirse CHP’deki çatlaklar daha da
büyüyecek. Zaten bu 2019’u
dizayn kavgasıydı. Veya önümüz-
deki günlerde eğer bir genel baş-
kan değişikliği olursa, o genel
başkanlık masasında yer kapma
hesaplaşmasıydı. Bazıları şikayet
edebilir. Ama ben Aziz Bey’i
yadırgamıyorum. Çünkü karşı
taraf da kendi gücünü oluşturur-
ken vaatlerde bulundu. Birisi
peşin veriyor, diğeri taksitle vere-
ceğini söylüyor. Sonuçta kimse

siyaseti babasının hayrına yapmı-
yor. Birisi mevcuttan faydalanı-
yor, öbürü gelecekten faydalan-
mak adına bir takım sözler veri-
yor. O yüzden ben Aziz Bey’in

yaptıklarını yadırga-
mıyorum çünkü karşı
taraf da sütten çık-
mış ak kaşık değil.
Az bir oyla da
kazansa hala bu şeh-
rin patronu Aziz
Kocaoğlu. 2019’a
kadar böyle devam
edecek. 2019’da
İzmir nasıl şekillene-
cek, CHP bu üç yılda
rahat olacak mı,
bana göre bu tartışı-
lacak. Herkesin dile

getirdiği, merkez sağda bir yeni
oluşum meydana gelirse bu süre
zarfında, elbette CHP’nin işi
daha da zor olacak. Aynı zaman-
da İzmir bir CHP yorgunu haline
geldi, bu da bir gerçek. Bir
anlamda CHP’yi karşılıksız des-
tekleme durumundadır İzmir.
Çünkü özellikle kontenjanlardan
memnun olmamasına rağmen
Sayın Kılıçdaroğlu, İzmirli kana-
at önderlerini de dinlemeden
kontenjanları kendi kafasındaki
insanlara göre dizayn etti. Bu da
İzmirlilerde bir küskünlük yarat-
tı. Onun için bu 3 yıl CHP açısın-
dan çok önemli bir sınav döne-
midir. Bu yüzden Alaattin
Yüksel’i çok zorlu bir 3 yıl bekli-
yor.

SİYASET KAYPAK
ZEMİNDE YAPILIYOR

��  Kongrede sinirler gerildi, tartışmalar
yaşandı. Kimisi Aziz Başkan’a hak verdi, kimi
de Tuncay Bey’e. Sizce kim haklıydı?

Ben o haklı, bu haklı demiyorum. O beni
ilgilendirmiyor, buna partilileri karar versin.
Ama beni asıl düşündüren şu; siyasetin ne
kadar kaypak bir zeminde yapıldığını gösterdi
bu olay. İzmir’deki CHP kongresi siyasetçiye

olan güvenin ne kadar diplerde
olduğunun bir göstergesidir.

Yaklaşık 400 kişi imzasını
veriyor, “ben seni destekli-

yorum” diyor, sonra kulü-
beye giriyor karşı tarafa
oy veriyor. Bu, dönekli-
ğin dik alasıdır. Bu
durum, kaypak insanla-
rın siyasette olduğunun
bir göstergesidir. Bu
bakımdan siyasetçinin

sözüne güven yok bu
ülkede. Bir insanın imzası

namusudur. En önemli yerle-
re imza atarsın. 

BALBAY’IN HİÇ ŞANSI YOK
��  Ocak ortasında bir de olağan genel kurulu

var CHP’nin… şimdilik bilinen üç aday var genel
kurul öncesi. Muharrem İnce, Umut Oran ve
Mustafa Balbay. Kılıçdaroğlu ise dördüncü aday
oluyor bu durumda. Sizce neler yaşanacak?
Öngörünüz nedir?

Bu adayların içinde çıkabilecek tek aday ola-
rak Muharrem İnce’yi görüyorum. Diğerleri kon-
gre için yeterli imzayı bile toplayamazlar.
Balbay’da ben zaten bir genel başkanlık potan-
siyeli görmüyorum. Balbay’ın şunu bilmesi
lazım; özellikle partililerin ve Silivri’de onu ziya-
rete gidenlerin kendisiyle ilgili söyledikleri tek
bir cümle var: Biz hayatımızda Balbay kadar
vefasız bir adam görmedik. Bence Balbay’ın ilk
önce bir güven tazelemesi lazım. Vefasız insan-
ları hiçbir zaman siyasette su kaldırmaz. Onun
için ben Balbay’ın hiç şansının olduğunu görmü-
yorum. Çıkarsa Muharrem İnce çıkar. Ancak
alması çok zor. Çünkü onlar biliyorsunuz kon-
greleri yaptırmadan genel başkanlık seçimine
gitmek istediler. Bu yapılan kongrelerde tama-
men Kemal Bey’e yönelik bir örgütlenme söz
konusu. Onun için ben CHP’de genel başkanlık
değişimi olacağını düşünmüyorum. 

AK PARTİ HİZMETLE
KAZANABİLİR

� İzmir’e#bakacak#olursak
özellikle#AK#Parti#kanadında#tam
anlamıyla#bir#hizmet#yarışı#var
diyebiliriz.#Siz#bu#hamleleri#İzmir
için#nasıl#buluyorsunuz?

AK Parti 13 yıl-
lık iktidar döne-
mindeki en akıl-

lıca kararı
verdi. Geçen
yıllarda AK
Parti; bu
şehri ceza-
landırmakla,
bu şehre
yatırım yap-

mamakla, bu
şehri

pes ettiremeyeceğini gördü.
Özellikle İzmir, stat konusunda
cezalandırıldı. Ama ne oldu? AK
Parti bundan dolayı fazla oy ala-
bildi mi bu şehirde? Alamadı…
Binali Bey çok akıllı bir insan.
Yeniden dönüşünde kendisi de
ifade etti ve “Biz İzmir’i hizmetle
kazanmalıyız” dedi. Önümüzdeki
3 yıl hem AK Parti hem de
Büyükşehir Belediyesi açısından
İzmir’e hizmetin yoğunluğunun
çok artacağı bir yıl olacak.
İzmir’de çok kurdele kesilecek
önümüzdeki dönemde.  İzmirli
bu dönemde hizmete doyacak. 3

yılın sonunda da bu hizmet
yarışının sonundaki
düşüncelerine göre
oy verecekler. 

� Sizin#için
İzmir’in#en#birinci
önceliği#nedir?

Körfez’in bir an
evvel devreye alın-
ması gerekiyor. İzmir
Körfezi’nin ben
gazeteciliğe başladı-
ğımda da kirliliği konuşuluyordu,
yarı emeklilik dönemimi geçiriyo-
rum halen konuşuyoruz. Artık bu
körfezin kötü durumuna tam anla-
mıyla son verilmeli. Onun dışında
yurt dışı uçuşlarda THY’nin artık
burada devreye girmesi lazım.

Direkt uçuşlar artmalı. İzmir önü-
müzdeki 5-10 yıl için cazibe merke-
zi olarak düşünülüyorsa o zaman
dünya bağlantısının daha iyi gerçek-
leştirilmesi gerekiyor. Ayrıca
İzmir’in marka şehir iddiasını des-
tekleyecek, uluslar arası ses getire-
cek etkinliklere sahip olması lazım. 

İZMİR’İN ÖNCELİKLERİ…

Binali
Yıldırım

Mustafa
Balbay

Tuncay
Özkan

Aziz
Kocaoğlu

Alaattin
Yüksel
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2016 için bahisler açıldı: Hindistan
%7,5, Çin %6,5, Latinler %2,5,
Türkiye %3’lük bir büyüme öngörü-

süyle başladı. Tabiidir ki bunların da birta-
kım verilere dayanması söz konusu.
Avrupa durgun. Petrol üreten ülkeler
yavaşladı. Libya ve İran’ın üretici olarak
piyasaya girmesi, mevcut fiyatların 30
dolar seviyesinde kalmasına da engel olabi-
lir.

Dünya ticareti yavaşlıyor. Herkes bu
yavaşlamanın olumsuz sonuçları üzerine
konuşuyor. Ancak bir gerçek var ki ticaret
yön değiştiriyor, el değiştiriyor. Batı ve
ABD merkezli ticaret başta Çin ve
Hindistan olmak üzere doğuya doğru kay-
maktadır. Türkiye bu ticaret yollarının orta-
sındadır. İhracat 140-160 milyar dolar
bandına sıkışmıştır. Oysa doymuş iç piyasa-
dan çıkıp yeni dış pazarlara açılmak, değer
zincirinde yüksek katma değerli ürünler
üretebilmenin ve bunu satabilmenin bir
yolu bulunmalıdır.

G20 Antalya Zirvesi’nde ticaret konu-
şuldu ancak ticareti kısıtlayan unsurlar,
önündeki güvenlik engelleri daha çok
konuşuldu. Çevremizde, Türkiye’nin kara-
yolu mesafesinde Irak, Rusya, IŞİD ve
diğer güvenlik konuları ise “cambaza bak”
kabilinden yer aldı. Son 30 yılın dünya
ticareti verilerine bakıldığında; ilk 20 yıl
%7, sonraki 10 yıl da yaklaşık %3’lük bir
büyümeden söz edilebilir. Bu büyüme
büyük oranda doğu eksenli bir büyümedir.
Avrupa ticaret verileri 2008 krizi sonrası
gerilemiştir.

Avrupa Birliği ile yeniden bahar havası
başladı. Açılan 17. Fasıl “Ekonomik ve
Parasal Birlik” konularını kapsamaktadır.
Özellikle fiyat istikrarı konusu birlik ortala-
masını yükseltmesi açısından önemlidir.
Türkiye isteklidir.

AB yeniden çıpa olmaya devam edecek
gibidir. Kamu göstergeleri açısından sorun
olmamakla birlikte özellikle ödemeler den-
gesi ile başlayan cari açık sorunu ciddiye
alınmalıdır.

Neredeyse bir yıldır beklenen FED’in
faiz açıklaması gelmiş, TCMB de bu artışı
ihtiyatla karşılamıştır. Faizde “bekle gör”
yanlısı bir tutum sergilenmektedir. Döviz de
makul seviyelerdedir. Türkiye’nin 2016
gündemi “nitelikli alt yapı ve nitelikli ürün”
odaklıdır. Ürün ve üretim kadar sevkiyat/
lojistik önemini koruyacaktır.

İBRAHİM ATİLLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

EKONOMİNİN
UMUT YILI: 2016

Türkiye'de tarım ve hayvancılık konu-
su yıllardır büyük tartışmalara sahne
oluyor. Üretimdeki yerimiz sık sık

sorgulanırken, son yıllarda ortaya çıkan
biyokaçakçılık ve GDO konuları da vatan-
daşın bir hayli kafasını karıştırıyor. Ben
HABER okuyucuları için tüm bu konuları
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal'a sorduk.

� Biyokaçakçılık artık bir gayrizami
harp çeşidi midir?

Ülkemiz önemli bir gen kaynağını
muhafaza ediyor. 13 bin civarında
bitki çeşidinin anavatanı
Türkiye'dir ve bu bir milli ser-
vettir. Elbette ülkemizdeki
bu gen kaynaklarının hak-
kını verip biz değerlendir-
dikten sonra dünya insan-
lığına her türlü ihtiyaç
durumunda kullandırmak
da bizim borcumuz. Ama
mülkiyeti bizde olan bir
bitki çeşidinin başka kay-
naklarda, başka ülkelerde
geliştirilmesi ve aleyhimizde
kullanılmasını asla tasvip etmi-
yoruz.

� Ülkemizde tohumların yerliliği,
yeterliliği ve saflığı çok tartışılıyor. Nedir bu
işin özü? Dünyanın neresindeyiz?

Türkiye, elinde bulundurduğu gen
kaynakları itibariyle ciddi bir havuz oluş-
turmuş durumda. Biri Ankara'da, diğeri
İzmir'de olmak üzere 2 büyük gen banka-
mız var. Ankara'da 120 binin üzerinde
çeşit, İzmir'de de 65 bin gen kaynağı
muhafaza ediliyor. Gen varlığımızda ihti-
yaç olan kalite ve kapasitede yeni çeşitler
ortaya koyabiliyoruz. Ülkemizin tohum
konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadığını
düşünmüyorum. Elbette ihtiyaç oranında
dünyanın neresinde gerekli tohum varsa
gider onu alırız. Bununla birlikte biz de
yurt dışına ciddi manada tohum satıyoruz.
Tohumculuk sektörümüz kanunlardaki
iyileştirmelerle 2004'ten sonra büyük ivme
kazandı. Türkiye tohum üretiminde ve
patent sayısında çok önemli rakamlara
ulaştı. Tohumculukta emin adımlarla

büyüyen bir
ülkeyiz.

� Beledi-
yelerin tohum
takas şenliklerini

nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Gen kaynağı yerel

tohumların parayla alınıp
satılması yasak. Eğer bir biyoka-

çakçılığa neden olmuyorsa sorun yok ama
çok da tasvip etmiyorum. Tohum şenlikle-
rinde yerli gen kaynaklarımızın yabancı
ellere geçmesinden endişe ediyoruz.
Dikkatli olunmasını, iyi düşünülmesi
gerektiğini ifade edebilirim.

� Bakanlık, başta İzmir'de olmak üzere
hayvancılığı ne derece destekliyor?

İzmir, önemli bir hayvancılık ve süt
üretim ilidir. İzmir her yıl 50 milyon TL
süt destekleme primi alır ve bu
Türkiye'deki en yüksek rakamdır. 1 mil-
yon 600 bin ton civarında üretilen sütün 1
milyonu destekle gerçekleşmektedir.
Geçmiş yıllarda yapılan altyapı çalışmaları
bunu sağlamıştır. En fazla sütü üretiyoruz,
en kaliteli sütü üretmek amacındayız.
Önceliğimiz çiftçi eğitimidir. 8181 işletme-
ye eğitim verdik. Önümüzdeki süreçte
hayvan refahı, sağlık, yem ve süt ile ilgili

yeni eğitimlerde de bulunacağız. Küçük
ihmallerden kaynaklanan büyük zararlar
bu eğitimle birlikte giderilmiş olacak.
Bununla birlikte son 15 yılda yaklaşık 30
milyon TL kooperatiflere kredi kullandır-
dık. Tüm başvurulara destek verdik. Bu
destekler de en az yüzde 50 oranındadır.
90 bin kooperatif üyesi var İzmir'de.
Bunların içlerinde marka olmayı başarmış
kooperatiflerimiz vardı.

� Şubat ayında İzmir'de gerçekleşecek
tarım fuarından beklentileriniz nelerdir?

Türkiye'nin en önemli tarım fuarların-
dan biri İzmir'de kuruluyor. İzmir,
modern tarımın merkezi illerindendir. Bu
fuarla birlikte İzmir, tarım üreticisi için
cazibe merkezi oluyor. Bakanlık olarak bu
tarz önemli organizasyonlara destek veri-

yor ve katılım gösteriyoruz. İyi bir işbirliği
olduğunu düşünüyorum.

� İzmir Türkiye'yi ne kadar besliyor?
Genel tarımsal üretim olarak baktığı-

mızda hem hayvansal hem tarım hem de
yan üretimlerle birlikte sürekli olarak ilk
üçün içinde olan ildir. Bazen hayvancılıkta
birinciyiz, tarımda ikinciyiz, bazen tam
tersi oluyor ama genel üretim değerinde
en az 2. yahut 3. sıradayız. Türkiye'de her
alanda bu kadar üst sırada olan bir il daha
yok. Bakıyorsunuz bir il bitkisel üretimde
çok iyi ama hayvancılıkta 18. sırada.
İzmir'de bir denge vardır ve verimlilik iyi-
dir. Arazilerimiz yılda birkaç kez ürün
almaya elverişli. Türkiye'nin 18 milyar
dolar tutarında tarımsal ihracatı var.
Bunun 2,5 milyon doları İzmir menşeili.

“ETTE DE, SÜTTE DE
KITLIK YOK”

Türk tarımında en önemli illerden
bir tanesi İzmir. Bitkisel üretim ve
hayvancılıkta önde gelen şehri-
miz ne kadar destek alıyor?

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

'Verimlilik giderek yükseliyor'
� Türkiye'deki üretim miktarında

sıkıntı var mı?
Türkiye, Suriyeli misafirlerle bir-

likte 80 milyon nüfusu besliyor.
Türkiye'de ette de, sütte de bir kıtlık
yok. Zaman zaman piyasa fiyatların-
dan dolayı sorun varmış gibi görülü-
yor. Türkiye önemli bir hayvancılık

ülkesidir. Verimliliği giderek yüksel-
mektedir. Bakın örnek vermek gere-
kirse 15 yıl önceki süt verimliliğimiz
bugün yüzde 25 oranında artmış
bulunmakta. Karkas et miktarımız
da yaklaşık yüzde 40 oranında arttı.
Hayvan başına ortalama verimiz
hem et hem de süt olarak yükseldi.

PLASTİK SANAYİNİN
KALBİ MENEMEN’DE

Ahmet
Güldal

Dikili’nin daha yaşanabilir ve
ulaşılabilir bir kent olması hede-
fiyle çalışmalarını kesintisiz sür-
düren Dikili Belediyesi ekipleri,
kentin çeperlerinde yer alan
mahallelerdeki üretim alanların-
da gerçekleştirdiği faaliyetlerle
çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Kentinde gerçekleştirdiği
sosyal ve kültürel hizmetlerinin
yanı sıra alt ve üstyapı çalışma-
larıyla da adından sıkça söz etti-
ren Dikili Belediyesi, geçimini
üreticilik ile sağlayan hemşerile-
rinin hayatını kolaylaştırmak ve

daha ulaşılabilir bir kent yarat-
mak için başlattığı yatırım sefer-
berliğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Dikili ilçesinin üretim mahal-
lesi olarak nitelendirilen
Deliktaş Mahallesi’nde üretici
vatandaşlar için hayati önem
taşıyan üretim alanları ile
mezarlık bölgesine ulaşımı sağ-
layan 1,5 kilometrelik toprak
yolda stabilize zemin yol yapımı
çalışması gerçekleştiren Dikili
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, bölgedeki ulaşım sıkın-
tısına kalıcı çözüm getirdi.

Dikilili üreticilerin
yüzünü güldüren çalışma

Mustafa
Tosun

İzmir Atatürk OSB’ye ve
başta Petkim olmak üzere
hava, deniz taşımacılığına ve

raylı sistemlere, sağlık ve eği-
tim tesisleri ile işgücü yerleşim
birimlerine çok yakın konumu
ile sanayicilere rahat bir çalış-
ma ortamı sağlayacak
Menemen Plastik İhtisas OSB,
çok yakında yatırımcıların hiz-
metine girecek. Elektrik, doğal-
gaz, haberleşme, su ve özellikle
bağımsız yangın suyu şebekesi
ve diğer tüm altyapılarla dona-
tılmış olan bölgede yoğun yatı-
rım faaliyetleri de devam edi-
yor. Türkiye’nin önde gelen

plastik sanayi firmaları bölge-
deki yatırımlarına hız verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Esen, Ocak ayından itiba-
ren başlayan tesis inşaatlarında
büyük yol kat edildiğini belirtti.
Esen, 5 bin metrekarelik parse-
li için inşaat ruhsatını alarak
inşaata başlayan ilk firma olan
Medusa Plastik İnş.
Tic.Ltd.Şti.’nin 2016 yılı başla-
rında üretime geçeceğini,
bunun yanı sıra Ege Profil
Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 110
bin metrekarelik parselinde,
Kastaş Sızdırmazlık
Teknolojileri Sanayi ve Ticaret

A.Ş.’nin 40 bin metrekarelik
parselinde ve Symplast San. ve
Tic. A.Ş.’nin ise 10 bin metre-
karelik parselinde inşaat çalış-
malarına hızla devam ettiğini
ve 2016 yılında üretime geçme-
yi planladıklarını söyledi. Salih
Esen ayrıca, “Yaratacağı istih-
dam ve sahip olduğu imkanlar
ile tüm ülkeye hatta dünyaya
örnek olacak bir organize sana-
yi bölgesini hayata geçiriyoruz.
Plastik sanayine duyulan ihtiya-
cın artmasıyla birlikte yeni yatı-
rım alanları arayan kuruluşlara
en modern koşulları sunmak
için çalışıyoruz” dedi.



SAYFA 05 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

530.12.2015 siyaset

1Kasım'da gerçekleştirilen seçimler-
den sonra kendi içine dönen
CHP'de tartışmalı geçen ve yer yer

sürpriz sonuçlara yol açan ilçe kongrele-
ri sonrasında yaşanan il kongresi heye-
canı, İzmir'de sadece CHP'lilerce değil,
farklı kesimlerce de yoğun bir takip
altındaydı. Her ne kadar İzmir
Milletvekili olan CHP Lideri
Kılıçdaroğlu, salona gelmese de, yaşa-
nan tartışmalar ve oluşan tablo, uzun
süre hafızalardan silinecek gibi durmu-
yor. Hararetli bir satranç oyunu gibi
geçen kongre savaşının galibi Alaattin
Yüksel, sürecin perde arkasını Ben
HABER okuyucuları için anlattı.

� Sayın Yüksel, “Örgütten talep vardı,
bu şekilde göreve geldim.” demiştiniz ama,
göreve gelirken içinizde yatan neydi?

Uzun süredir üzerimde bir baskı
vardı yeniden il başkanlığına dönmem
için. Hatta bu talepler ilk zamanlar
oldukça çekingen bir şekilde dillendirili-
yordu. Son haftaya girildiğindeyse bu
sefer doğrudan doğruya açık bir şekilde
arkadaşlarım bu isteklerini ortaya koy-
dular. Zaten benim kabul etmem de
son 3 gün içinde oldu. İçimdeki gerçek
duyguyu da söyleyeyim. Ben 10 yıl sonra
il başkanlığına dönmeyi düşünmüyor-
dum. Her zaman ifade ettiğim bir şey
var. Parti içinde özellikle kamu görevi

almadan siyaset yapmak, partiye hizmet
etmek, bir nefer olarak hizmet etmek
benim için en keyifli çalışma biçimidir.
Çünkü insanlar sizi o zaman daha sami-
mi ve içten bulurlar. Ben içinden çıktı-
ğım yoksul halkın kurtuluş mücadelesi-
ne katkı vermek için siyaset yapıyorum.
Bu ülkenin bir aydını olarak, ülkenin
geleceğinden kaygı duyduğum için yeni-
den görev aldım. Çünkü taşın altına

elimi koymam istendi.
� Lider eksikliği mi vardı?
Evet. Lider eksikliği yaşanmasaydı

aday arayışı olmazdı ve bize ihtiyaç
duyulmazdı. Türkiye'de ağır bir AKP
baskısı yaşanıyor ve İzmir de bu baskıyı
çok fazla hissediyor. Belediye başkanı
ve ilçe başkanı arkadaşlarım, “Buna en
güçlü ve en doğru sesi siz çıkarabilirsi-
niz” dediler.
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CHP İzmir’de başkan-
lık koltuğuna yeni-
den oturan Alaattin

Yüksel, “ Kesinlikle tartış-
ma olmayacak” iddiasında
bulundu.

� � �

Bir parti örgütü düşü-
nün…

Hiçbir kongresinde
tekme atılmasın, yumruk
sallanmasın…

Yönetime soyunan
adayların, son ana kadar
birbiri hakkında demedik
laf bırakmasın…

Kongre delegeleri özel-
likle yemekli toplantılarda
her adaya destek versin…

Ve..
650 oy sahibinin

430’u kurultay delegeliğine
aday olsun.

Seçilmek için atmadık
takla bırakmasın…

Seçilemeyince, “tufaya
getirdiler” diye bağırsın.

Bunlar kolay unutulur
mu?

� � �

Yine bu parti örgütün-
de…

Seçimle gelenler yani
vekil ile reisler laf dalaşına
girsin…

Yüzlerce kişi önünde
içindekileri serbest atış
döksün…

Kürsüde konuşana bir
grup saldırsın…

Patırtı-gürültüyle ortalık
karışsın.

Sulh kolay sağlanır mı?

� � �

Ve bu parti örgütünde
milletvekilleri birbirine
soğuk davransın, birbirle-
riyle konuşmasın.

Hatta…

Tavır, davranışlar beğe-
nilmesin.

Delegeler örgüt başka-
nı aracılığıyla baskı kur-
sun…

Öncelikle yakınlarına iş
verilmesini emretsin…

Olumsuz cevap alınca,
işaret parmağını sallayarak
“ Bunun hesabı sorulacak-
tır” yaylım ateşine başlasın.

Uzlaşı hemen gelir mi?

� � �

Geçmişte hareketleri
tartışılan Alaattin Yüksel,
istediği kadar “ Artık değiş-
tim, zaman olgunlaştırdı”
yumuşamasıyla…

“Tartışmalar kongrede
kalmıştır. Büyükşehir bele-
diye başkanından başlaya-
rak, milletvekillerimizden,
PM ve YDK üyelerimiz-
den, ilçe başkanlarından ve
partililerden rica ediyorum.
Artık medya üzerinden tar-
tışmayalım, birbirimizle
kenetlenelim” çağrısında
bulundu.

Acaba sarf ettiği sözle-
re kendi inanıyor mu?

� � �

Temennimiz…
Temenni edilen şekilde

olsun.
Atatürk’ün kurduğu

partiye olgunluk, sükûnetle
siyaset üretmek yakışır

Demokrasi açısından
hepimizin de ihtiyacı var-
dır.

Ama bu şartlarda kav-
gasız, gürültüsüz örgüt
mümkün müdür?

Ben ümitsizim.

� � �

Fırtınalar kaçınılmazdır.
Haydi sayalım.
Bugün bir…

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

CHP İZMİR’DE
SÜKUNET RİCASI…

� Kocaoğlu ile birlikte örgütü
genel merkez düzeyinde dizayn etmeye
çalıştığınız söyleniyor. Bunlara ceva-
bınız nedir?

Asla doğru değil. Biz 68 kuşa-
ğından geliyoruz. Kendi kısır çıkar-
larımız için siyaset yapmayız. Böyle
bir iddiada bulunmak İzmir için de
Ankara için de mümkün değil. Ben
Ankara'da siyaset yapmak istesey-
dim Ankara'da, PM'de kalırdım ve
milletvekilliğime devam ederdim.
Aziz Kocaoğlu'nun da böyle bir
niyeti yok. Hatta o hep beni dışarı-
da kalmak için teşvik etmiştir.
Kocaoğlu, il başkanlığı yarışına da
son 24 saatte dahil oldu. Eğer
dizayn etme düşüncemiz olsaydı 6
ay öncesinden başlardık çalışmala-
ra. İlçe ilçe bütün kongrelere gider,
kol kola çalışırdık. Bir tek kongrede
salona kol kola tesadüfen girdik o
kadar.

� Sizin için verilen imzalarla,

kullanılan oy sayısı arasında epey
fark var. Kırgın mısınız?

Bir kere kesinlikle bunu kafama
takmıyorum. Bu kadar büyük bir
çağrı olunca ben oybirliği ile seçil-
meyi bile düşünmüştüm. Bizim par-
timizde parti içi demokrasi önemli-
dir. Hatta bu duygudan dolayı il
delegasyonunda bir tepki bile oluş-
muş olabilir bize.

Siz ne kadar güçlü destekle
gelirseniz, insanlar da listenizde yer
almak ister. Listenizde yer alamaya-
cağını görenlerse tepki olarak karşı
tarafa geçer. Yüze yakın iptal ve
boş oylar vardı. Orada bir sıkıntı
olmuş olabilir.

� Neden bir delege göstere göstere
imza verip, sonra oyunu kullanmaz?

Son andaki gelişmelerden etki-
lenebilir yahut dediğim gibi listede
yer bulamamanın sonucu olabilir.
Bunu geride bırakmak lazım artık.
Çünkü yapacak çok işimiz var.

“Çıkarlarımız için
siyaset yapmayız”
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CHP İzmir'de bir kez daha

Alaattin Yüksel döneminin

başlaması çokça yazıldı ve

şehir gündemini meşgul

etti. Parti içinde birçok

kademede görev yapan

Yüksel'i yeniden il başkan-

lığına döndüren neydi?

Alaattin
Yüksel

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE
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“BALÇOVA

ÇOK RİSKLİ”

��  İzmir’i ayrı ayrı ele alacak olursak

en riskli bölge hangisi?

Bütün düzlükler riskli. Bundan biraz

Güzelyalı sahilini dışarıda bırakırım ama

hemen arkasından gelecek olan yer

Balçova da riskli. Balçova’nın bir özelliği

daha var; jeotermal alan. Altı kayna-

yan bir kazan. Bir de bütün faylar

buralardan geçiyor. Yani ben o

yüzden düzlükleri riskli görüyo-

rum. Biz 2012 raporumuzda

da bunları zaten ver-

dik. 

Bir
de Tuzla-Orhanlı fayı

var, 1928’deki Torbalı depremini üretmiş
bir fay. 1928’de meydana gelen 6.5 şidde-
tindeki Torbalı depreminde şans eseri
fazla bir kayıp olmamış. Şu anda bir teh-
like de bu fayda var. İzmir’in önünde iki
tehlikeli fay var ve bu iki doğru atımlı fay
işin kilit noktası. Ama şimdilik hareket
Seferihisar’da gözüküyor.  

“6.DA.OLABİLİR.7.DE…”
� Bu#bölgede#maksimum#kaç#şiddetin-

de#deprem#beklenebilir?
Orada da net bir şey söylemek zor.

Ama Seferihisar’daki fayın ürettiği 2003
ve 2005 depremlerine bakacak olursak
görünen o ki ortalama 6 şiddetine kadar
gidiyor. Yani üreteceği, İzmir ve çevresi-

ni
sarsacak deprem 6

civarında. Bu şiddet 6’dan fazla da
olabilir. Çünkü bugüne kadar yapılan
istatistiklere göre Ege Bölgesi için ortala-
mayı 6.5 olarak veriyor. 6.5’i geçmeyecek
diye de bir kanun yok. 7 büyüklüğünde
de olabilir. 6 büyüklüğünde olup çok
büyük hasar da verebilir. 

Örneğin 2005 depremlerinde en
büyük hasarı Seferihisar’dan çok
Manavkuyu gördü. Orada da zemin
koşulları devreye girdi. Zemin büyütmesi
nedeniyle gelen dalga hapsoldu, hapso-
lunca da büyüttü, büyütünce de 300’e
yakın evde hasar meydana geldi. O dep-
remin böyle bir hasarı yapmaması gere-
kirdi. Yani sadece zemin koşulları değil,
bina koşulları da önemli. Şu anda
Türkiye genelinde kentsel dönüşüm yap-
maya çalışıyorlar. 

� İzmir’deki#yapılaşmayı#nasıl#yorum-

luyorsunuz?
Ben İzmir’deki yapılaşmayı yerbilimci

olarak olumlu görmüyorum. İnşaat sek-
törü çok değişti, inşaatçıların işine de
karışmak istemiyorum. Bizim yerbilimci
olarak görevimiz inşaatçılara zeminsel
koşullara yönelik uyarıda bulunmak.
Zaten biz konuya ilişkin 2012’de gerçek-
leştirdiğimiz projeyi Büyükşehir’e sun-
duk. Aynı proje AFAD’ta da var.
Ukalalık yapmak istemiyorum, ben mey-
dana gelebilecekleri söylerim. Ama inşa-
atçılar karşıma geçip “Biz bunun önlem-
lerini alabiliyoruz” derlerse bu o zaman
onların işi, benim işim değil. Benim işim
bir depremde ne tür parametrelerle kar-
şılaşacaklarını onlara sunmak, geri kala-
nını onlara bırakmak. Ama kişisel olarak
şunu söyleyebilirim, böylesine 300 metre
alüvyon kalınlığı olan bir yerde, buna
Mavişehir, Bostanlı, Bayraklı da dahil
olmak üzere bir balçığın üzerinde oturu-
yoruz. 
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Deprem… Türkiye’nin ger-
çeği… Geçmişte bu yüz-
den on binlerce kayıp

verildi. İzmir’de ise son yüzyıl
içinde meydana gelen depremle-
rin en büyüğü 31 Mart 1978
tarihli 6.5 şiddetindeki Torbalı
depremiydi. Günümüzde dep-
rem İzmirlilerin hayatına gerçek
anlamda ilk olarak 17 Ekim
sabahı saat 08.45'te girdi.
Üstelik 5.9’ları zorlamış ve
İzmirlileri günlerce sokağa
dökmüştü. Bu laf, insanları
sinirlendiriyor ama İzmirlilerin,
“Depremle yaşamayı öğrenme-
leri” gerekiyor. Çünkü, bölgede-
ki sismik aktivite halen devam
ediyor. Son bir ay içerisinde
İzmir ve çevresinde 400’den
fazla deprem kaydedildiğini
belirten Dokuz Eylül

Üniversitesi Jeofizik
Mühendisliği, Yer Fiziği Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Zafer Akçığ’a İzmir’in ve
İzmirlilerin akıbetini sorduk.
İşte ‘Deprem Profesörü’nün
yanıtları…

� Son#bir#ay#içerisinde#İzmir
ve#çevresinde#toplamda#kaç#dep-
rem#meydana#geldi?

İzmir’de son bir ay içerisinde
400’den fazla deprem meydana
geldi. Ancak boyutları çok
büyük olmadığı için, bu 400’den
fazla depremin birçoğunu vatan-
daşlarımız hissetmedi. Ama bu
bölge şu dönemde kaynayan
kazan. 

� Bu#hareketliliği#olağan#mı
görüyorsunuz?

Tabii ki… Burası deprem
bölgesi. Türkiye’nin ayrıca
şöyle bir özelliği var, 10 yılda
bir büyük bir deprem üreti-
yor bu bölge. Dolayısıyla
yakın bir zamanda Türkiye
genelinde 6 civarında bir
deprem beklemek durumun-
dayız. 

� Peki#bu#depremin#İzmir
ve#çevresinde#olma#ihtimali
nedir?

AFAD’ın kayıtlarına da
baktığımızda tüm Türkiye’de
genel bir hareketlilik var.
Aynı siyasetteki hareketlilik
gibi… Depremlerin tarihsel
geçmişine baktığımız zaman
büyük depremleri hep İzmir
fayı üretmiş. Hani şu
Güzelbahçe’den başlayıp
Asansör’deki askeriyenin
olduğu yerden geçen fay. Bu

fayın en son ürettiği büyük dep-

rem 1688 yılında meydana gel-
miş. İzmir ve Manisa’yı bu fay
yıkmış. Fakat şimdi bu fayda
uzun yıllardır önemli bir hareket
gözlemiyoruz. İstatistiki olarak
bakarsanız o fayın yıkıcı bir dep-
rem üretebilmesi için 330-340 yıl
civarında bir periyodun tamam-
lanmış olması gerekiyor. Yani
içinde bulunduğumuz dönem
için bu fayın zamanı doldu.

“EN.BÜYÜK.TEHDİT;
SEFERİHİSAR.FAYI”

Benim özellikle üzerinde
durmak istediğim, İzmir’i tehdit
eden, 2003 Seferihisar deprem-
lerini üreten fay. İki fayın karak-
teri farklı. İzmir fayı düşey fay,
Seferihisar ile güneyde Kuşadası
Körfezi’nden geçen ve
Karaburun’a doğru devam eden
fay ise doğrultu atımlı fay. Esas
hareketlilik de işte bu fay ve
civarında. Seferihisar,
Mordoğan ve Karaburun’a
giden kesimde karada bir hare-
ketlilik var. Buradaki önemli
sorun şu; doğrultu atımlı faylar
yani böylesine yanal çalışan fay-
lar mutlaka kırığını tamamlar.
İster kuzeye, ister güneye… Bu
fay üzerinde yanılmıyorsam
1994’te Kuşadası Körfezi’nde de
önemli bir deprem meydana gel-
mişti. Ki o zaman denizde oldu-
ğu için deprem, olaya egemen
olamamıştık. Ama şimdi bu fay
böyle uzayıp gidiyor ve bir şekil-
de de üzerinde oldukça önemli
bir hareket var. İlk aşamada
kuzeye mi gelecek yoksa güneye
doğru mu gidecek? Bilmiyoruz.

Deprem.Profesörü.uyardı:.Seferihisar.fayı.hareketli.ve.mutlaka.kırığını.tamamlayacak

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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Deprem Profesörü Zafer Akçığ,
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giden kesimde karada bir hare-
ketlilik var. Buradaki önemli
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şan faylar mutlaka kırığını

tamamlar” dedi.
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“BALÇIĞIN ÜZERİNDE
OTURUYORUZ”

� İzmir’deki#kentsel#dönüşüm#çalışma-
larını#nasıl#değerlendiriyorsunuz?

Ben o işin içinden çıkamadım.
Kentsel dönüşüm deyince yerinde dönü-
şüm yapıyorlar. İyi de bu kentsel dönü-
şüm değil ki… Bu, binayı yenilemek.
Peki yanındaki binayı yenilemediğinizde
ne olacak? Kentsel dönüşüm bir planı
gerektirir. Bana kalırsa ben kentsel dönü-
şümü gecekondu muhitlerinden değil
düzlüklerden başlardım. Hatta bir dönem
Hüseyin Aslan’ın böyle bir yaklaşımı
vardı. Kentsel dönüşümde planı gözden
geçireceksiniz, binaları yeniden yapmaya-
caksınız… Mesela Karşıyaka’da Bostanlı
Camii’nin karşısında meşhur yatıklar var-
dır. Mesela orada bir dönüşüm gerçekleş-
tirecekseniz, ada bazında planı yenileye-

ceksiniz. Kaç tane bina giriyorsa ona göre
bir planlama yapacaksınız. Kentsel dönü-
şüm budur. Dağdaki gecekonduyu yıkıp
oralara büyük katlı evler yapmakla kent-
sel dönüşüm olmaz. Peki aşağısı ne ola-
cak? Esas tehlike aşağıda… Yukarıda bir
şey yok ki. Hatta birçok depremde dağlık
kesimde oturan arkadaşlarımız depremi
hissetmiyor bile. 

� İzmir’de#uzun#zamandır#büyük#ölçek-
li#deprem#olmayışını#endişe#verici#bulmalı
mıyız?

Benim aklımdaki potansiyel aşağı
yukarı 10 yıl. Seferihisar depreminden bu
yana da 10 yıl geçti. İstatistiklerin her
zaman tam anlamıyla tutacağını söyle-
mek de doğru değil tabii. Ama bölgede
bir aktivitenin olduğu kesin. 

� Peki#bu#bölgede#denizler#üzerinde
oluşabilecek#bir#deprem,#tsunami#potansiye-
li#oluşturur#mu?

Hayır çok zor… Tsunami oluşması
için ters fay olması gerekiyor. Burada
ters fay yok. Ayrıca en azından 7 ve üzeri
bir deprem meydana gelmesi gerekiyor.
Bu yüzden de tsunami tehlikemiz yok. 

� Son#olarak#Ben#HABER#aracılığıyla
İzmirlilere#ne#gibi#bir#uyarıda#bulunmak
istersiniz?

Eskiden insanlar ev alırken hazır
mutfağına, camına çerçevesine bakıyor-
lardı. Ancak şimdi uyanan bir bilinç var.
Artık insanlar ev alırken ‘Kaç yaşında?
Zemin etüdü var mı?’ diye soruyor.
Şimdi bana derseniz ki “Bu düzlüklerden
bir ev alır mısınız?” diye… Almam. 

Deprem Profesörü Zafer Akçığ,
Seferihisar fayının 6-7 şiddetin-

de bir deprem üretebileceğini
belirterek “Esas hareketlilik bu

fay ve civarında. Seferihisar,
Mordoğan ve Karaburun’a

giden kesimde karada bir hare-
ketlilik var. Buradaki önemli

sorun şu; böylesine yanal çalı-
şan faylar mutlaka kırığını

tamamlar” dedi.

İZMİR’İN ALTI
KAYNAYAN KAZAN
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Günlük hayatımızın vazgeçilmez birer
aracı olan maaş kartı ve kredi kartı bilgi-
lerinin güvenliklerinin sağlanması çok

önemli bir konu. Bankamatik, POS cihazı,
internet vb alanlar bu kartları kullandığımız
noktalardan sadece birkaçı.

Peki bu kartları korumanın en kolay yolları
nelerdir? İşte soru ve cevaplarla güvenli alışveri-
şin yolları…

� İnternette kart bilgilerimi
girerken nelere dikkat etmeliyim?

Sitenin adres çubuğunda
“https” uzantılı bir adres olduğun-
dan emin olmalısınız. İlaveten “ssl”
güvenlik sertifikası da olmalı.
Güvenmediğiniz sitelerden alışveriş
yapmayıp, e-posta yoluyla kart bilgisi
ya da şifre talep eden firmalara da iti-
mat etmeyerek kendinizi koruyabilirsi-
niz.

� İnternetten alışverişin en güvenli
yolu nedir?

İnternetten alışveriş için kullanmanız
gereken en sağlıklı yöntem “sanal kart”
kullanmaktır. Sanal kartınıza yaptığınız
yükleme kadar harcama yapabilirsiniz.
Bu sayede kart numaranız başkalarının
eline geçse bile limiti sizin kontrolünüz-
de olduğu için güvence altında olacaktır.

Ayrıca 3D ödeme seçeneğini de aktif
edebilirsiniz. Bu son ödeme işleminde,
cep telefonunuza gelen bir doğrulama
kodu ile fazladan bir güvenlik adımı
eklenmesi anlamına gelmektedir.
Telefonunuza gelen kodu ilgili forma
girmediğiniz sürece ödeme gerçekleş-
mez. Bu seçenek için bankanız ile görü-

şebilirsiniz.
� Şifremi nasıl korurum?
Evinizin anahtarı neyse, kartlarını-

zın şifresi de odur. Bu nedenle kolay
tahmin edilemeyecek şifreler belirle-
melisiniz. Doğum tarihi, takımınızın
kuruluş tarihi gibi şifrelerden uzak
durun. ATM ve POS cihazlarına şif-
renizi girerken kimseye göstermeme-
li ve ATM dolandırıcılıklarına
(kameralı sistemlere) karşı da dik-
katli olmalısınız.

� 3 boyutlu güvenlik (3D secu-
re) sistemi nedir?

Visa ve Mastercard'ın uluslar-
arası geçerliliği olan bu sistemi,
internet alışveriş dünyasının 3
boyutu olan müşteri, kart sağla-
yıcısı banka ve işyeri arasındaki
bilgi akışını alışveriş esnasında
özel şifre ve anahtarlar saye-
sinde güvenle sağlar.

� ATM, kartımı vermiyor!
Ne yapmalıyım?

Panik yapmayın ve ATM'nin başından
kesinlikle ayrılmayın. İlk iş olarak ilgili ban-
kanın çağrı merkezini aramalı ve kartı kul-
lanıma kapatmalısınız. Bu esnada dışarıdan
gelebilecek yardım tekliflerini kibarca red-
dedin. Sizlere bu konuda sadece banka
personeli yardımcı olabilir. Kartınızın kul-
lanıma kapatıldığı onayını aldıktan sonra
ATM'den ayrılabilirsiniz.

Keyifli ve güvenli alışverişler dileriz.
Not: Bir sonraki sayıda

“Kişisel/Kurumsal İnternet
Sitenizin Güvenliği…”

Sağduyuya, iyi niyete,
ötekileştirmenin sonlan-
masına, kardeşlik ve

barışa, hakiki demokrasi
sınırlarının genişletilmesine,
her zamankinden daha çok
gereksinimimiz var.
Gündemin baş döndürücü, yıpratıcı hare-
ketliliğine yetişemiyoruz. Ölüm haberleri-
nin sarsıcı, trajik hızına yetişemiyoruz.
İstikrarın yerini, özellikle Güneydoğu’da,
‘belirsizlik’ ve ‘kaos’ aldı.

Ne yazık ki ‘barış’ çemberi, artık
tamamen çatışmalarla besleniyor.

Bir yandan, 2016 yılına yeni adım
attığımız bu günlerde, dillendirilmekten
kaçınılan özellikle İstanbul başta olmak
üzere, büyük kentlerde hissedilen ‘ekono-
mik kriz’ işaretleri ortada.

‘Ekonomist’ değiliz. Ama derinleşen
bu doğal işaretleri görmek için, ekono-
mist olmak gerekmiyor. Kanayan bu izler
yaşamın içinde. Arttığını gözlemlediğimiz
işsizlik, kapanan sayısız iş yeri, dövizdeki
hareketlenmeler. Örneğin inşaat alanı;
arz-talep dengesi gözetmeyen yatırımlar
karşısında sıkışmış dev bir sektör; duran
konut satışları nedeniyle yaşanan tıkanık-
lık. İhracat rakamlarındaki düşüş; üst üste
yapılan seçimlerde verilen sözler sonucu
ekonomiye gelecek olası yükler. Rusya ile
yaşanan kriz sonrası, tam panik atak
yaşayan turizm ve ilişkili diğer sektörler.
Benzer nedenlerin hepsi, sessiz kriz işa-
retleri. Dileriz, Türkiye ekonomik açıdan
da, sıkıntılı sürece girmez.

Peki, barış, kardeşlik, demokrasi krizi-
mize ne demeli? Bu yazıyı yazarken
abartmamaya, kelimeler üzerinde sağdu-
yuyu öne çıkarmaya çalışıyorum.

Ama sadece ‘haber’ amaçlı ‘gazeteci-
lik faaliyeti’ nedeniyle, tutuklular kervanı-
na eklenen Can Dündar ve Erdem Gül,
demir parmaklıklar arkasında çoktan
birinci ayını doldurdu bile. Düşüncelerine
katılmayabilirsiniz, yazdıklarını, haberlerini
onaylamıyor olabilirsiniz. Haber üzerin-
den tutuklanmalarını içinize sindirebilir
misiniz? Bu tabloyu, hangi demokrasinin
sınırlarıyla açıklayacaksınız? Can Dündar
ve Erdem Gül’ün tutuklanması, özünde
demokrasi ve hukuk ayıbı değil mi? Haydi
diyelim ki yargılanacaklar; tutuklulukları
peşin cezaya dönüştürülmeden, tutuksuz
yargılanmaları gerekmez mi? Türkiye’de
şu an 30 civarında gazetecinin, cezaevle-
rinde tutuklu olduğu öne sürülüyor.
Tutuksuz yargılanma hakkının, hepsi için
geçerli olması gerekmez mi?

Bu yol ayrımında sağduyu şart.
Hukukun hakiki üstünlüğünü kapsamasını
beklediğimiz demokrasinin; her zaman,
hepimiz için, vazgeçilmez, koşulsuz, temel
ihtiyaç olduğunun algılanması şart.
Hayatın her alanında, yerelliği de kapsa-
yacak şekilde; sadece ‘rövanş alma’ ve
‘kin’ üzerinden şekillenen ‘hukuk dışı siya-
sal üretime’ artık son verilmesi gerekiyor.
Kardeşlik duygusunun, dayanışmanın
hakim olması, ötekileştirmenin sonlanma-

sı, iyi niyet gerekiyor.
Daha düne kadar bu ülke, Kürt soru-

nunu çözme gayretindeydi. Hala ifade
özgürlüğünün tartışılabildiği, gazetecilerin
haber nedeniyle tutuklanabildiği bir ülke-
de, Kürt sorunu gerçek anlamda çözülebi-
lir mi? Çözüm için tarihsel adımlar atılabi-
lir mi? Zor olduğunu, daha zorlaştığını,
zaten yaşananlardan anlıyoruz. Ülkenin
birçok köşesinde, insanlar doğal yaşamla-
rını sürdürürlerken, Güneydoğu’da yaşa-
nan bölgesel çatışma ortamında, yurttaş-
larımızın çoğu en temel hakları ‘yaşam
hakkını’ neredeyse yitirecek durumdalar.
Çünkü bazı ilçelerde temel yaşam hakkı-
nın simgesi olan ‘gıda’ya ulaşmakta bile
zorluk çeker hale geldiler. Eğitim faaliyeti,
rafa kaldırıldı. O bölgede yaşayan yurttaş-
ların, sağlık sorunları ertelenmiş durumda.
Anlatılanlardan, bizim bildiğimiz Türkiye
dışında; bambaşka, acı, trajik bir Türkiye
manzarası ile karşı karşıya kalındığını algı-
lıyoruz.

Alman düşünür, edebiyat eleştirmeni,
kültür tarihçisi, Walter Benjamin (1892-
1940) tarih tezlerinde bir ‘tarih meleği’
simgelerken; bizlerin bazen ‘ilerleyiş’ ola-
rak adlandırdığımız süreçlerin; arkasında
büyük yıkıntılar, büyük yaralar bıraktığını
vurgular. Bu nedenle hayata bakarken,
önce ‘tarih melekleri’ olarak, insanlığın bu
yıkıntılarını görmemizi önerir. Komşumuz
Suriye’nin nasıl aniden, adım adım yıkıldı-
ğını; hüzünlü mülteci yolculukları, kıyıya
vuran ölü bebekler eşliğinde; hep birlikte
çok üzülerek gördük. Kendi ‘ilerleme’
hakikatimize bakarken ise çoğumuz için
şimdilik uzakta olabilen; Sur, Nusaybin,
Cizre, Dargeçit, Silopi gibi yerlerin; nasıl
yıkıldığını, acıtan objektiflerden, buruk
fotoğraflardan görüyoruz. Çatışmalardan
harap olmuş evleri arasında ağlayan sivil
insanların, sessiz çığlıklarını duyuyoruz.
Huzur peşinde göçenler, yurdun farklı
köşelerine kaçışıyor.

Sahnede ‘çaresizlik’ önde. Orada bir
yer var uzakta. O yer, bizim ülkemiz.

Tarih meleği, bize ilerlemenin dışın-
daki geriliği, gerçek yıkıntılarımızı, insanı-
mızın acısını gösteriyor. Kendimize, ülke-
mize yeniden bakmak; şefkatle, barışa ve
kardeşliğe sarılmak için, zamanımız var.
Demokrasinin bize sunduğu adımları
atmak için, zamanımız var.

Hayat, başta yönetenler olmak üzere;
hepimizi ‘sağduyuya’, ‘akla’, ‘demokrasi-
ye’, ‘barışa’ davet ediyor. Sonuçta ama-
cım, karamsarlık yaymak değil. Rahmetli
Çetin Altan ustanın deyimiyle, ‘enseyi
karartmamalıyız.’ Türkiye büyük bir ülke.
Olumsuzluklar mutlaka aşılacaktır.

İyi niyet ve gelecek, hepimizin kalbin-
de… Sevgiyle, umutla, iyi yıllar...

ALPER GÜNDOĞDU

alper.gundogdu@kanalben.com
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ÜNAL ERSÖZLÜ

Sağduyu özlemi
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Türk Kızılayı Konak Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Tekin
Akkoyun, “Talepler doğrultu-
sunda ne istiyorlarsa elimiz-
deki eşyaları ücretsiz olarak
götürüp insanların evlerine
teslim ediyoruz. Ülkemizin
son zamanlardaki sorunu
Suriyelilere de giysi, gıda yar-
dımı yönünden yardımlarımız
oluyor” dedi.

İzmir'in her köşesinde Giyim Bağış
Kutuları'nı mutlaka görmüşsünüzdür
ve İzmirli olarak sizin de katkılarınız

olmuştur. Biz de bu sürecin nasıl işlediğini merak
edip Türk Kızılayı'nın kapısını çaldık. Gönüllülük,

duyarlılık ve özveri isteyen işleri yapmanın zorluğunu
bilip ve bu zorlukları aşmaya çalışarak, bütün vatandaşlara

yardım elini uzatmayı esirgemeyen Türk Kızılay'ı Konak
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Akkoyun ile keyifli bir

röportaj gerçekleştirdik.
� İsterseniz öncelikle Giyim Bağış Kutuları’ndan başlayalım. Bu

süreç nasıl başladı?
İzmirlilere teşekkür ediyorum. Telefonlarımız susmuyor. Kutu

istiyorlar, böylelikle İzmir genelinde 650 civarında kutumuz oluştu.
İzmir'in genelinde varız. Çok duyarlı vatandaşımız var, yıkıyor, ütülü-

yor öyle koyuyor. Kimi de bir torbanın içinde atıyor.
� Kutulardaki eşyaların toplanması süreci nasıl işliyor? Toplanma

merkezi nerede?
Haftanın belli günleri dolaşarak kutular boşaltılıyor. Erken dolum

sağlanırsa da civardaki vatandaşlarımız zaten arayıp kutuların dolduğu-
nu haber veriyorlar. Vatandaşlarımız evlerindeki eşyalarını değiştirdik-
lerinde telefon açıyorlar. Kırık, patlak olmadığı sürece cuma günleri bu
alımları yapıyoruz. Hiçbir ücret almadan eşyaları Gaziemir'de topluyo-
ruz.

� İhtiyaç sahiplerini nasıl belirliyorsunuz?
İhtiyaç sahipleri şubemize müracaat ediyorlar. Vatandaşlarımız

da bildiriyor. Evine gidilip bakılıyor, muhtardan sorgulaması yapılı-
yor. Uygunsa talepleri doğrultusunda ne istiyorlarsa elimizdeki

eşyaları ücretsiz olarak götürüp evlerine teslim ediyoruz.
Ülkemizin son zamanlardaki sorunu Suriyelilere de giysi, gıda

yardımı yönünden yardımlarımız oluyor.
� 2015 yılında kaç aileye yardım ulaştırabildiniz?

Konak Şube olarak toplam 2439 aileye yardım ulaş-
tırılmış. Diğer arkadaşlarımız da özverili bir şekilde

çalışıyor. İzmir'de televizyon girmemiş aileler var.
Bizler gönüllü çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak

Katip Çelebi Üniversitesi olmak üzere
20'ye yakın genç arkadaşımız var.

Dağıtımları yaparken hep bera-
ber gidiyoruz. Biz aracılık

yapıyoruz,

bizim
işimiz gönüllülerle
dönüyor. Gönüllülerimiz
olmasa işimiz zor.

� Bağış kutuları aynı zamanda öğren-
cilere burs olarak da geri dönüyor değil mi?

Artan malzemeleri yurtdışına ihraç edip
gönderiyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle de 2015
yılında 50'ye yakın üniversite öğrencisine de burs veri-
yoruz. Her sene bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz.

� Bağış kutularının içinden çıkan en ilginç şey neydi?
Çoğu vatandaşımız mesela yaşlılar içeriye eşya atarken

elindeki çantasını da atıyor. Bizim yaptığımız kolay bir iş değil.
Özel ekiple kişiyi bulup çantasını teslim ediyoruz.

� Kutular çok korunaklı görünüyor. Buna rağmen hırsızlık olayı
yaşıyor musunuz?

Bu şekilde bile kutularda hırsızlık olayı oluyor. Sağ olsun vatan-
daşlarımız ihbar ediyor. Emniyet güçlerimiz yakalayıp arıyorlar. Biz
gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. O yüzden kutularımızı göz önün-
de, vatandaşlarımızın devamlı dolaşabildiği yerlere koyuyoruz.

� Yaşadığınız sizi etkileyen bir olay var mı?
Bir aileye eşya ve gıda yardımı yapmaya gittik. Eve gittik küçük bir

kızı sevmek istedim ama gelmiyor. Ne zaman arabadan televizyon
gördü, geldi kucağıma sarıldı. Çünkü alttaki komşusuna gidip televizyon
seyrediyormuş. Bu işin içine girinceye kadar detayı göremiyorsunuz.

� Bilgilendirmeyi belediyelerle ortak yapsanız halka daha iyi mi ulaş-
mış olursunuz?

Belediyeler de yardımlar yapmaya çalışıyorlar. Belediye başkanla-
rımız pek karışmak istemiyorlar. İçlerinden sağduyulu yaklaşan
başkanlarımız da var. Karabağlar Belediye Başkanı
Muhittin Selvitopu ile altı taziye evi, üstü mescit bir
projemiz var. Arsayı biz tahsis ettik, belediye baş-
kanımız binayı yapıyor.

� Belediyeler yardımları Kızılay'a yönlendi-
remezler mi?

Evet ortak bir işbirliği aşamasında pro-
jede çalışılabilir. Bunu yapan şubelerimiz
var. Bornova Belediyemiz ile Bornova
şubemiz çalışıyor. Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila işin içinden geldiği
için, sorunları biliyor ve yardım ediyor.
Her türlü projeye açık. Bornova ve
Karabağlar Belediye
başkanlarımız sıcak
yaklaşıyor.

TÜRK KIZILAYI’NDAN
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YARDIM
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� Bağış kutularından
çöplerin çıkması konusunda

dertli olduğunuzu öğrendim. Bu konu-
da vatandaşlarımızı nasıl bilgilendirebiliriz?

Basın mensuplarına, bizlere iş düşüyor. Vatandaşlarımızı bil-
gilendirmek amacıyla broşürler dağıtıyoruz, konferanslar düzen-

liyoruz.
� Kan bağışı konusunda Türkiye geneline baktığımızda
İzmir hangi konumda? İzmir, kan bağışında ne kadar

duyarlı?
Türkiye'nin yüzde 90'lara varan kan ihtiyacını Türk Kızılay'ı karşılamaktadır.
Bu konuda da İzmirli olarak şanslıyız. Çünkü İzmirli vatandaşlarımız biraz

daha duyarlı ve bilinçli. İzmir'de sıkıntımız yok. Ege Bölgesi olarak en fazla
kanı topluyoruz diyebiliriz. Son sisteme göre kanlarımız kontrolden geçtik-
ten sonra İzmir'deki bütün hastanelerde yatan hastalara akan gönderiliyor.

� Geçmiş dönemlerde stokların tükendiğine dair bazı
haberler çıkmıştı. Şu anda durum nedir? İzmir'de yeterli

kan stoku var mı?
Kan stoğu yeterli. Bir tek sıkıntımız ramazan ayında oluyor. Bu da

şubeler desteğiyle aşılıyor. Kan vermek insanı her zaman
zinde tutar, gençleştirir. Bir anlamda gençlik iksiri kan

vermek. Şubemizin üyesi 2014 yılında 29 ünite
vererek Dünya Şampiyonu oldu.

Konak şube olarak gurur
kaynağımız...

“İZMİR'DE KAN
STOĞUMUZ

YETERLİ”

TÜRK KIZILAYI’NDAN
SURİYELİLERE
YARDIM

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Tekin
Akkoyun
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ben HABER
okuyucuları için yaptığı açıklamasında iddialı ifadeler kullandı. Yıldırım, İzmir'in parlak gele-
ceğe hazırlandığını belirtti. “İzmir, hükümet olarak çok önem verdiğimiz bir şehir ve İzmir’e

de diğer illerimizde olduğu gibi sadece hizmet siyaseti ile yaklaşıyor, dev yatırımlar ile İzmir’i hak
ettiği parlak geleceğine hazırlıyoruz. Şimdiden

İzmir’in 2023 yılını planladık ve bu yolda da
emin adımlarla ilerliyoruz. İzmir her

projenin bitmesiyle gücüne güç
katacak, her şeyiyle bambaşka

bir şehir olacak. “
Yıldırım, yapılan ve

yapımı süren kara ve
demiryolu projelerini
dile getirdi; “İzmir-
İstanbul Otoyolu,
İzmir- Ankara Hızlı
Tren Hattı, Çandarlı
Limanı, Konak
Tüneli ve
Sabuncubeli Tüneli
gibi vaat ettiğimiz
birçok proje İzmir’i
geleceğe taşıyacak

büyük projeler olarak
şimdiden hayat buldu.

İZBAN hattını genişle-
tiyoruz ve Torbalı hat-

tındaki son test sürüşüne
ben de katıldım. Proje ile

Cumaovası-Tepeköy arasında-
ki günlük işletilebilen tren sayısı

44 trenden 190 trene çıkacak. Ayrıca
Tepeköy-Selçuk arasında da 26 kilomet-

relik kesime 2. Hat yapımını da başlattık. 2016
yılı sonunda açmayı planlıyoruz. İZBAN’ı kuzeyde Bergama güneyde ise
Selçuk’a kadar uzattığımızda 188 kilometre ile dünyada kentiçi raylı taşı-
mada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız.”

“İzmir, yat turizminin merkezi olacak”
“Sadece kara ulaşımı değil, deniz için de İzmir'e önemli yatırımlarda

bulunuyoruz.İzmir'i, Türkiye’nin en büyük yat turizm merkezi haline getir-
mek için Yeni Foça, Çeşme Fenerburnu, Güzelbahçe, Urla Çeşmealtı,
İnciraltı, Karşıyaka, Bayraklı, Şakran, Karaburun, Çeşme Şifne ve daha nice
yeni yerde yat limanı projelerimiz başladı. Ayrıca Güzelbahçe Yalı, ve
Doğanbey Payamlı’ya yeni balıkçı barınakları kuruyoruz. Bilindiği gibi
Çandarlı Limanı da dünyanın 10 limanından biri olacak. Öte yandan İzmir
gündeminde sıkça tartışılan Körfez’e yapılacak Tüp Geçit Projesi'ni daha
önceden de belirttiğim üzere 'İzmirliler istesin yapalım.' diyorum.
İzmirlilerin bu konuda uzlaşmasını istiyorum.”
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Ege’nin incisi İzmir için
her siyasinin, her kanaat
önderinin muhakkak bir
fikri var. Sokağın beklen-
tisiyse; işsizliğin gideril-
mesi, trafiğin İstanbul’a
benzememesi ve İzmir’e
yakışır eserler yapılması.

2015
yılını seçimlerin, siyasi

çatışmaların ve toplumsal
olayların gölgesinde geçiren İzmir,

2016 yılında geleceğe yönelik umut taze-
lemek istiyor. Şehrin en üst düzey seçilmişi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu ile iktidarın şehirdeki en önemli

temsilcisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,
2019'da 3 seçimde birden oy kullanacak
olan İzmirlilere yönelik hizmet yarışına

gireceklerini gösteren mesajlar veri-
yor. Şehrin önde gelen isimleriy-

se hem umutlu, hem de
endişeli...

AZİZ,KOCAOĞLU

“2016 çetin geçecek”
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender

Yorgancılar, 2016'nın zor geçeceğini dile
getirirken, yine de ümitli olduklarını ve yapı-

lacak çalışmalarla iyi bir sürece girilmesini umduk-
larını dile getirdi. Yorgancılar, “Yaşadığımız belir-
sizlikler, 2016’ının da oldukça çetin geçmesine
sebep olacak, ülkemizin önde gelen kentlerinden
biri olarak İzmir de söz konusu gelişmelerden
birebir etkilenecektir. Ekonomik anlamda sıçrama
niteliğinde atılımlar gerçekleştirmeyi hedeflediği-
miz bu dönemde, İzmir’in de yenilikçi bir anlayışla
hareket etmesi gerekmektedir.” dedi

"Vaatlerin,takipçisiyiz"
EBSO Başkanı Yorgancılar, sözlerini şöyle sür-

dürdü; “64. Hükümet Eylem Planı kapsamında
açıklanan reformlar oldukça önemlidir. İzmir, söz
konusu reformların hayata geçirilmesinin de takip-
çisi olacaktır. Özellikle, İzmir-İstanbul ve İzmir-

Ankara hızlı tren ve otoyol projelerinin tamamlan-
ması, çalışmaları devam eden otoyollara Antalya
ve Çanakkale’nin de eklenmesi, Alsancak
Limanı’nın 3. nesil dev gemilere açılması, dünya-
nın 10. büyük limanı olacak olan Çandarlı
Limanı’nın geciktirilmeden hayata geçirilmesi ve
kentsel dönüşüm projelerinin bitirilmesi, en öncel-
likli gördüğümüz konulardır. İzmir için, 2009 yılın-
dan bu yana haksız rekabete neden olduğuna inan-
dığımız teşvik sisteminde de düzenlemeye gidilme-
sini bekliyoruz.”

“2016’nın İzmir’e güzel bir müjde getirmesini
ümit ediyoruz. otomotiv yan sanayide dünya mar-
kalarına üretim gerçekleştirmekte olan yan sanayi
üreticilerimiz, yaptıkları ihracatla her yıl ülkemize
milyonlarca dolar döviz kazandırmaktadır.
Firmalarımızın bu başarısı, bölgemizin lojistik
avantajları ile de birleşince yerli otomobil için en
doğru adresin İzmir olacağı inancındayız.”

ENDER,YORGANCILAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu yaptığı açıklamalada 2016'nın
proje yılı olduğunu belirtti. Projelerin

tamamlanmasının ihale sürecine, izinlere ve
müteahhitlerin durumuna bağlı olduğunu
belirten Kocaoğlu, yapmayı planladıklarını ise
şöyle sıraladı:

“Biz 2016'da operanın, Kültürpark'taki hol-
lerin yerine kültür ve sergi sarayının ve
Narlıdere Metrosu'nun temelini atmak istiyo-
ruz. Şirinyer Parkı'nı yeniden düzenlemek isti-
yoruz. Bergama aksında İZBAN'da çalışmak
istiyoruz. Homeros Bulvarı'nı otogara ve çevre
yoluna bağlamak istiyoruz. Büyük Körfez
Projesi'nde ÇED sürecini tamamlayıp çalışma-
lara başlamak istiyoruz. 

Evsel atıkların bertaraf ve geri kazanım
tesisi için muhakkak ihaleye çıkmayı planlıyo-
ruz. Yeni kent merkezindeki planlamaları
tamamlayıp, İnciraltı için çalışmalar yapmak
gayretindeyiz. 

“Müze,Sümerbank,
arazisinde,olmalı”

Hizmet sektöründen, kongreye, fuara, yük-

sek teknolojiden, ören yerlerine kadar şehri
kalkındırmak için çalışacağız. Kadifekale,
Agora ve Kemeraltı aksını tarihle birlikte
ayağa kaldırmak için başlattığımız çalışmalara
devam edeceğiz. 

Kocaoğlu, İzmirlilerin beklediği şehir
müzesi içinse şunları söyledi; “Bu müzenin
yapılması gereken yer Sümerbank arazisidir.
Bu arazi için yargı süreci devam ediyor.
Oranın büyük bir müze olarak kullanılmasında
fayda vardır. Arazi bize verilirse uluslararası
bir ihaleye çıkıp bakanlık destek verirse des-
tekle, vermezse kendi gücümüzle oraya büyük
bir müze inşa etmek istiyoruz.” Başkan
Kocaoğlu siyasiler ve iş dünyasına da 2016
mesajları verdi. “Sayın Binali Yıldırım'ın seçim
kampanyası sürecinde ve sonrasında belli açık-
lamaları var. Ona güveniyoruz. 

Yılbaşından sonra Ankara'da projelerimizi
görüşeceğiz. Her partiden İzmir vekillerimiz-
den destek isteyeceğiz. İş dünyası yatırımlarını
sürdürmelidir. İzmir'in yatırımları hak ettiğine
inanıyoruz ve en önemlisi fuarı desteklemeleri-
ni bekliyoruz. Kendilerine yasal çerçevede her
türlü desteği vereceğimizi belirtiyoruz. İzmir'e
yatırım yapan mutlaka kazanır.”

IŞINSU,KESTELLİ

BİNALİ,YILDIRIM

“İzmir için 
konsensüs
ön şart”

“Şimdiden İzmir’in 
2023 yılını planladık”

İzmir Ticaret Borsası Işınsu Kestelli'nin
2016'dan en büyük beklentisiyse projelerin
bitmesi ve tarım için yeni bir planlamanın

yapılması yönünde oldu.
“Türkiye’nin önünde dört yıllık bir reform

dönemi fırsatı var. Bu dört yıl, Türkiye’nin orta
vadeli geleceğinin şekilleneceği çok önemli bir
dönem. İzmir, bu dönemde ülkenin büyüme ve
gelişme planının lokomotifi olmayı hedeflemek
zorunda. Bunun için altyapı yatırımlarından
mega projelere kadar İzmir’i verimli ve dengeli
bir şekilde büyütecek önemli adımlar için kent-
te bir konsensüs sağlanması ön şart. İzmir’i hak
ettiği gibi değerli kılacak adımların başında
daha ulaşılabilir bir kent olması geliyor.
İstanbul-İzmir otoyolundan Ankara-İzmir hızlı
trenine, tüp geçitten limana kadar büyük proje-
lerin hızla bitirilmesinin takibi çok önemli.
Bunun yanında İzmir’in “free zone” ilan edil-
mesi için gayretler sürdürülmeli. Artık çağdaş
bir fuar alanımız var ve hızla bunun içini doldu-
racak küresel fuarlar tasarlamamız gerekiyor.
Biz İTB olarak 2016’da bu yıl 125 yaşına giriyo-
ruz. Bu önemli yılda İzmir ve Ege tarımının
yeniden planlanması da temel beklentilerimiz
arasında.”

CHP İzmir
Milletvekili
Tacettin Bayır,

2016'da İzmir milletve-
killerinin her zaman
olduğundan çok daha
fazla çalışması gerekti-
ğini belirtirken, yapıl-
ması gerekenleriyse şu
şekilde sıraladı:
“İzmir’in mevcut sana-
yi altyapısının bilgi
teknolojileri ile uyum-
lu hale getirilmesi
çalışmalarını hızlandır-
malıyız.Firmaların
markalaşmaya dönük
olarak ortak projeler
üretmesini teşvik
etmeliyiz. İzmir’i biyo-
medikal sanayisinde
bir dünya devine dön-
üştürmeliyiz.
Yenilenebilir enerji
alanında Ar-Ge çalış-
malarını teşvik etmeli-
yiz. Teşviklerin artma-
sını sağlayıp tarıma
dayalı sanayileri geliş-
tirmeliyiz. İzmir’i Asya
ile Avrupa pazarları
arasındaki önemli bağ-
lantı noktalarından ve
lojistik merkezlerinden
biri haline getirmeliyiz.
Kentin merkezi bütçe-
den hak ettiği payı
almasını sağlayarak,
İzmir’i Akdeniz havza-
sının önde gelen liman
kentleri arasına girme-
sini sağlamalıyız.”
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“Vekiller
olarak çok
çalışmalıyız

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Türkiye'de birçok kente örnek olabile-
cek projelere imza atan Bornova
Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri-

ne bir yenisini daha ekledi. 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü'nde Down sendromlu
gençlerin sosyal hayata katılımlarını sağla-
mak amacıyla Bornova Belediyesi, İZBAŞ
ve Ege Üniversitesi işbirliği ile kurulan ve
İzmir'de bir ilk olan “+1 Down Kafe” hiz-
mete açıldı. Bornova Büyük Park içerisinde
açılan “+1 Down Kafe”de, Hasan Tahsin İş
Okulu ve Karşıyaka İş Okulları’nda eğitim
gören 3 Down sendromlu çocuk ile 18 yaşı-
nı doldurmuş ve yasal çalışma haklarını taşı-
yan 2 Down sendromlu genç görev yapıyor.

Açıldığı ilk günden itibaren gerek yerel
medyada gerek ulusal medyada yoğun ilgi
gören ve vatandaşlar tarafından çok sevilen
“+1 Down Kafe” projesinin nasıl hayata
geçirildiğini Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila'ya sorduk.

� Öncelikle bir İzmirli olarak böyle bir
proje hayata geçtiği için büyük mutluluk ve

gurur duydum. Sizi tebrik ederim. Bu fikir
nasıl ortaya çıktı?

Biz Bornova olarak gerçekten çok yönlü
bir kentiz. Çok yönlü bir belediyeyiz. Hem
fiziki projelerimiz, hem de sosyal projeleri-
mizde çalışan çok duyarlı bir ekibimiz var.
Daha önce Kızlar Kahvesi, şimdi Down
Kafe, yine devam eden Dost Market, Dost
Kart, Evde Bakım Hizmeti, Gençlik
Merkezi, BELGEM'de kalpten bütün yurt-
taşlarımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza,
engelli yurttaşlarımıza bütün insanlarımıza
belediyemizin imkanlarını en iyi şekilde kul-
lanarak, onlara dokunarak, onların görüşle-
rini alarak birçok proje gerçekleştiriyoruz.
Bu kenti birlikte yönetiyoruz. Ve yapmış
olduğumuz anketler, vatandaşlarımızdan
almış olduğumuz izlenimler ve çok başarılı
yurt içi ve yurt dışı belediyeleri de takip
ederek neleri nasıl yapabileceğimiz hakkın-
da fikir sahibi oluyoruz. Bizim insanımız her
şeyin en iyisine layık.

Tabii bunda sivil toplum örgütleri, der-
neklerimiz, üniversite öğrenci-
lerimiz, üniversite öğretim üye-
lerimiz, onların sosyal sorumlu-
luk projelerinin de rolü önemli.
Birlikte yola düştük biz. Bu
projenin bu hale gelmesinde
işçisinden emekçisine bahsetti-
ğimiz bütün STK'ların, dernek-
lerimizin büyük emeği ve katkı-
sı var. Hepsine sonsuz teşekkür
ediyoruz. Zaten birlikte hareket
etmenin en büyük avantajı,
hem projelerimizin denetlene-
bilir ve şeffaf olması hem de
onların sürece örnekleriyle
katılımlarıyla, birbirimizi ikna
ederek yeni bir yol bulmamızı
sağlamasıdır. Ben inanıyorum
bunun gibi çok çok daha güzel
projeleri hep birlikte yapacağız.

� Bu proje Down sendromlu
çocukları sosyal hayata katabil-
mek için güzel bir adım. Onlara
hem maddi hem de manevi destek

sağlıyor. Siz bu projeye başlarken neyi hedefle-
diniz? Onları nerede görmek istediniz?

Her yerde görmek, farkındalık yarat-
mak istedik. Tabii burada sadece Down
sendromlu çocuklar değil bütün insanları-
mız, kadınlarımız, birlikte el ele vererek,
birlikte sorunlarımızı, dertlerimizi aşmalıyız.
Hayatımızı da birlikte paylaşacağız. Zaten
biz diyoruz ki hep; iyilikler, güzellikler pay-
laştıkça çoğalır. Var olan problemler, dert-
ler, hastalıklar, sıkıntılar da paylaştıkça aza-
lır. Bizim amacımız bu. Bütün projelerimiz-
de de ana fikrimiz bu ve bu şekilde hareket
ediyoruz. Son olarak özet; canı sıkılan,
morali bozulan, motivasyonunu kaybeden
buraya gelsin. Burada hayata daha da sıkı
sıkı bağlansın. Bu özel arkadaşlarımızla,
meleklerimizle birlikte güne, haftaya daha
mutlu ve huzurlu başlasınlar. Yani prob-
lemleri unutup daha sıkı sıkı bağlanalım
hayata...

“15 bin insana iyilik
ulaştırıyoruz”

� Evet yaşam enerjisi saçıyorlar gerçekten
o kadar güzeller ki... Yaşam önemli, değerli ve
güzel... İzmirli belediyelerin yaptığı projeler
genelde İzmir ve bölgesinde kalıyor. Ulusal
medyada çok yer almıyor. Ancak biz Down
Kafe'yi sık sık ulusal medyada gördük. Bu pro-
jenin bu kadar ilgi görmesini ve duyulmasını
nasıl sağladınız?

Özel bir şey yapmadık. Biz basınımızın
bu konuda daha duyarlı olmasını rica ediyo-
ruz. Böyle projelerde, diğer projelerde de
aynı hassasiyeti göstermelerinin önemli
olduğunu düşünüyorum. Bu projenin öne
çıkması sizlerin, tüm basın emekçilerinin
sayesinde, sizlerin duyarlılığı sayesinde, siz-
lerin bakış açıları sayesinde oldu. Sizler
böyle projelere daha da ehemmiyet verdiği-
niz sürece bu örnek olacaktır. Ben inanıyo-
rum bu tanıtım büyüdükçe Türkiye'de en
geç 6 ay, 1 sene içinde belki bütün ilçelerde
benzer projeler gerçekleşecektir.
Dolayısıyla bu farkındalığı yaratmak lazım.
Bu bir sosyal sorumluluk. Nasıl üniversiteli
öğrenci arkadaşlarımızın, derneklerimizin,
ailelerimizin, Down sendromlu dernek baş-
kanlarımızın bir çabası varsa hepimiz bu
çorbaya, bu aşureye katkı sunabilirsek bura-
dan doğacak motivasyon ve moral herkese
büyük iyilikler ve fayda getirecektir. Dost
Market projemiz de böyle.

Yani insan ayrımı yapmadan, din, dil,
ırk hiç bir şekilde ayrım yapmadan 3 bin 25
haneye yaklaşık 15 bin insana iyilik ulaştırı-
yoruz. Ve diledikleri ürünleri kendi kredi
oranlarında alabiliyorlar. Bunlar önemli
projeler. Bu sosyal projeler hep insana yapı-
lan projeler. İnsan bizim için çok değerli.
Çünkü biz insanımızı seviyoruz.

Memleketimizi seviyoruz.
Doğduğumuz ve yaşadığı-
mız kentlere hizmet
etmek bizim için en büyük
onur.

� İzmir basını olarak
sizin engellilere karşı hassa-
siyetinizi biliyoruz.
Önümüzdeki günlerde
engellilere yönelik başka
projeleriniz var mı?

Var tabii ki… 2016
yılında koymuş olduğumuz
bütçelerle çok büyük bir
hazırlık içerisindeyiz. Şu
an Bornova Belediyesi
olarak bu konuda çok iyi-
yiz. Biz bunu çok daha
yukarı çıkaracağız.
Bornova'nın bütün park ve
sokaklarını hazır hale
getirmek istiyoruz. Bunları
yaparken duyarlı bir top-
lumla yapmak istiyoruz.
Kent konseyimizdeki diğer
partilerimizle, Cumhuriyet
Halk Partisi’yle, örgütleri-

mizle, insanlarımızla, kadınlarımızla birlikte
Bornova'da tıpkı daha önce yaptığımız gibi
arabaların üzerine 'buraya park edilmez'
stickerları koyarak farkındalık yaratıp uyan-
dırmak istiyoruz. Ve insanlarla kaldırımı
kaldırım, yolu yol, otoparkı otopark gibi
çevreyi temiz tutarak, birbirimizi anlayarak
kardeşlik içerisinde bütün sorunlarımızı
çözmek istiyoruz.

“Önemli olan; genç bakış”
� Yaptığınız ve yapacağınız projeleri öğre-

nince enerjinize hayran kalmamak mümkün
değil. Bu dinamikliği genç bir belediye başkanı
olmanıza mı borçluyuz acaba?

Gençlik değil genç bakış. Yaşı kaç olur-
sa olsun bizden daha devrimci daha reform-
cu, daha modern daha çağdaş, ağabeyleri-
miz var. 60-70 yaşında. Önemli olan genç

bakışa sahip olabilmek. Önemli
olan yeniliklere açık olabil-

mek.
Bu enerjimi aileme,

eşime ve çocuklarıma
borçluyum. Onlar
bana büyük destek
oluyorlar. Ama en
büyük enerjiyi çok
sevdiğim kentim
Bornovalı insa-
nımdan alıyorum.
Onların aşkıyla

çalışıyorum. Sonuç
olarak en büyük ener-

ji sevdiğim işi yapmak,
sevdiğim insanlarıma hiz-

met etmek.

SAYFA 12 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

BORNOVA'DA ARTIK
+1 KROMOZOMUN

LAFI
OLMUYOR
Down Sendromlu gençlerin sosyal hayata
katılımlarını sağlamak amacıyla Bornova
Belediyesi, İZBAŞ ve Ege Üniversitesi
işbirliği ile kurulan ve İzmir'de bir ilk
olan “+1 Down Kafe” büyük ses getirdi.

“2017’de dünyaya ev
sahipliği yapacağız”

��  'Bornova Bizim Evimiz' slo-
ganı sizce hayata geçti mi? 

Bence geçti. 'Bornova Bizim
Evimiz' derken kadınlarımıza yeni
iş imkanı sağlamak için yapmış
olduğumuz protokollerle,
MTK'larla kadın kooperatifi kura-
rak, engelli vatandaşlarımıza özel
imkanlar sunuyoruz. Sadece
Down sendromlulara değil. Biz
2017 yılında Bornova'da engelli
dostu kent olarak dünyaya ev
sahipliği yapacağız. Bununla ilgili
özel bir çalışmamız var. 

Bu sene Dünya Uluslararası
Suluboya Ressamları ile birlikte
Bornova’mızın bütün güzellikleri-
ni resmettik ve bu resimleri hedi-
ye olarak sizlere sunuyoruz. Artı
bunu kentimizdeki sizin beğen-
mediğiniz, çirkin gördüğünüz
noktalarda duvar resimleri olarak
kullanıyoruz. Dolayısıyla evimiz-
de hiçbir ayrım yapmadan bu
evdeki herkesi kardeş olarak
görüyoruz. Bu sokaklar, bu cadde-
ler bizim evimizin mutfağı, salo-
nu gibi... Evimizi temiz tutacağız.
Biz her hafta Bornova'da temizli-
ğe çıktık vatandaşlarımızla. Bu
hem çalışan temizlik işçisi arka-
daşlarımızın değerini anlamamızı,
hem de birlikte her şeyin en

güzeline layık olan Bornovalı
hemşerilerimiz için temiz bir
kente kavuşmamızı sağladı. Bizler
Bornova Belediyesi ailesi olarak
daha çok çalışacağız. 

Geçtiğimiz Haziran’da büyük
bir eğitim toplantısı yaptık.
Hepimiz 'Bornova Bizim Evimiz'
tişörtlerimizi giydik, hiç bir otur-
ma düzeni olmadan, tamamen
karışık bir şekilde aile ortamında
gibi bir araya geldik. Kentimizi
nasıl daha iyi yönetebiliriz, nasıl
daha iyi hizmet götürürüz diye
düşünüp çalışmalar yaptık.
Ve çalışmaya devam
edeceğiz. Bunu
yaparken sadece
belediye olarak
değil Bornova
içerisindeki üni-
versiteler, sivil
toplum örgüt-
leri, sanayi
siteleri, bütün
yurttaşlarımız,
işçisi, emekçisi
kadınıyla bir-
likte bunları
yapıyoruz. Aynı
eğitimi birlikte
alıyoruz. Birlikte
kucaklaşıyoruz.

Olgun
Atila

Aysel
Kayardı

12 yerelHABER 30.12.2015

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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İhtiyacımı sezon
dışında almayı ter-
cih ediyorum..

Güneş gözlüğü alma-
nın tam sırası...
Beğendiğim gözlüğü
alırken eşim "yılbaşı
hediyeni almış olalım"
dedi. Arkadaşımız
olan gözlükçümüz, "abi bununla
yırtacaksın anlaşılan" diyerek
şakayla karışık eşiyle olan
konuşmasını dile getirdi.
Sevgililer Günü gibi özel günler-
de bayanların beklentilerinin
yüksek olduğunu, bu günleri
kendi günleri gibi algıladıklarını
söyledi. Özellikle bu düşüncesi
nedeniyle evlilik yıldönümünde
herhangi bir hazırlık yapmadığı-
nı, eşinin "bu günü nasıl unu-
tursun?" serzenişlerine "neden
hep ben hazırlanıyorum" diye
yanıt verdiğini... Eşinin kendisi
için sadece 10 saniyelik bir
haklılık süreci tanımasından
sonra geçmiş yılları da içeren
uzun bir karşı taarruz saldırısı
gerçekleştirdiğini gülerek anlat-
tı.

Yeni yıla gireceğimiz şu
günlerde hummalı bir alışveriş
çılgınlığı yaşandığını, bunu diğer
özel günlerin izleyeceğini biliyo-
ruz. Oysa sevginin hediyelerle
ifade edilmesi ve öyle kabul
görmesi bir yanılsamadan
başka bir şey değildir. Bu da
bize gösteriyor ki sevgi bir tüke-
tim nesnesi haline getiriliyor.
Duygular kabartılarak önümüze
konulan bu özel günlerin,
Anneler Günü, Babalar Günü,
Sevgililer Günü, Öğretmenler
Günü ve diğerlerinin bir tek
amacı var; DAHA ÇOK TÜKE-
TİM.

Gerçek olan şu ki bu özel
günlere duygusal anlamlar yük-

leyerek tüketim çılgınlığını des-
tekleyenlerin amacı sevgiye
önem vermek değil, daha çok
harcama yapmamızı sağlamak-
tır. Duygusal anlamlar yüklen-
meye açık olan bayanlarımızın
hatırlamaları gereken nokta
sevginin özel günlerde alınan
pahalı hediyelerle ölçülemeye-
cek kadar değerli olduğudur...
Bu nedenle siz siz olun sevdik-
lerinize sevginizi özel günlerde
pahalı hediyeler alarak değil,
onları her gün ve her saat
hatırlayarak gösterin. Sevginizi
her fırsatta dile getirin.
Unutmayın, sevgi dolu bir öpü-
cük, bir demet kır çiçeği en
güzel hediye olabilir...

Hepimize MUTLU YILLAR
dilerken Selma Hekim'i de
anmadan edemeyeceğim. Tam
1 yıldır temel ihtiyaçları dışında
alışveriş yapmıyor. “Neden
almıyorum sor” diyor Selma
Hekim...

“Kendimi alışveriş yaparak
mutlu olan bir insan olarak
görüyorum; fakat sonrasında
pişmanlık geliyor. Sen aldıkça
3. köprü yapılıyor, HES’ler
yapılıyor, AVM’ler yapılıyor,
almaya devam ettikçe bunların
yapılmasına itiraz etmen sami-
miyetsizleşiyor. Bunun için
almaman gerekiyor. Sahip
oldukların azalınca hayatın
çoğalıyor.”

Yeni yılda sahip olduklarınız
azaldıkça hayatınızın çoğalması
dileklerimle…

Sahip olduklarınız azaldıkça
hayatınız çoğalsın

KOÇ: Oğlak burcundaki
Pluton yaşamınızda kendinizi

temsil ettiğiniz
özellikle iş ve para
alanlarında zorlaya-
bilir. Burada asıl
amaç sizin güçlen-
mesi gereken yanı-

nızı fark edip ona göre çözüm-
ler üretmenizi sağlamaktır.
Pluton, yıkan ama yerine yeni-
sini de inşa etmenize olanak
sağlayan bir jenerasyon gezege-
nidir. Onun dönüştürücü gücü-
ne güvenin. Özellikle iş alanın-
da veya ev hanımı, çalışmayan
vb iseniz mutlaka toplumda ne
işe yaradığınızı en baştan sor-
gulayıp, gücünüzü ispatlamanız
gerekecek. Yılın ilk yarısında
arsa, ev, emlak sahibi olmak
için borçlanmalar gündeme
gelirken; yılın ikinci yarısında
sağlık problemlerine dikkat...

BOĞA: Şans ve bolluğu
sembolize eden Jüpiter, Eylül
ayının ikinci haftasına kadar
aşk, sevgi, keyifli ortamlar
konusunda size büyük etkiler
verecek. Bu sizi
oldukça rahatlata-
cak. Hatta hayatı-
nızın aşkı ile
buluşturabilecek.
Özellikle yılın ilk
yarısında günlük, kısa vadeli
aşk ve cinsellik ilişkilerinden
kaçının. Çünkü zaman zaman
duygusal yükler yaratacak ve
size iyi gelmeyecek. Özellikle iş
arayanlar ve kronik hastalıkları
olan Boğa'lar yılın ikinci yarı-
sından itibaren iş bulma ve sağ-
lığın düzelmesi çok kolay ola-
cak.

İKİZLER: Ortaklık konula-
rında tüm yıl boyunca zaman
zaman sınava tabi tutuluyor-

muş hissi gele-
cek. Eş, iş ortağı
vb ilişkiler sorgu-
lamaya açık ola-
cak. “Doğru
insan kim?”
teması yıla dam-

gasını vuracak. Mal, mülk, arsa
konularının alımında özellikle
kredi kullanırken dikkatli
olmakta fayda var. Zaman
zaman duygusal yüklerinizden
dolayı bedeninizde ağrılar,
strese bağlı bel, boyun, sırt

ağrıları yaşanabilir. O sebeple
kendinizi rahatlatmayı çok iyi
öğrenmeniz gerekiyor. Eylül
ayından itibaren aşk, sevgi,
çocuklar, yaratılıcılık konula-
rında gözle görülür bir iyileşme
söz konusu. Jüpiter Eylül'ün
ikinci haftasına kadar ev,
emlak, arsa, aile gibi alanlarda
ilerlemenize büyük katkı suna-
cak.

YENGEÇ: Özellikle
Oğlak’ta bulunan Pluton size
aile ve ortaklıklarınızda dönüş-
türücü gücünü gösterir.

Dönüşmesi gere-
ken ve mutluluğu
engelleyici konular
varsa sıkıntılar baş
gösterdiği gibi bir
yandan çözüm fır-

satları da eş zamanlı karşınıza
çıkacak. Oldukça güzel, şans
dolu gelişmeler sizi bekliyor bu
alanda. İyi değerlendirin.
Satürn'ün yoğun etkisi iş alanı-
nız üzerinde kendini göstere-
cek ve siz sınırlarını bilen, net
davranışlar sergileyerek iş yaşa-
mınızda sınavdan yüksek not
ile mezun olacaksınız. Eylül
ayının ikinci haftasına kadar
özellikle iletişim, kardeş,
komşu, kuzen, eğitim, kısa
seyahatler vb alanlarda olumlu
etkileriyle Jüpiter size gülüm-
süyor.

ASLAN: Başöğretmen
Satürn özellikle çocuklar, yara-
tıcılık ve aşk konularında sizi
sınav yapma konusunda ilerli-
yor. Özellikle bu dönemde bu
konulara hiç olmadığı kadar
çok zaman ayırıp, ortaya çıkan
problemleri çöz-
mek için çok
olgunlaşmanız
gerekecek. Bir
uzman desteği
almanız şart. Her
şeyi bilemezsiniz. Özellikle
yılın ilk yarısında Jüpiter’in
harika şans etkileri sebebiyle,
kazancınızı arttırıcı birçok etki
hayatınıza çekiliyor. Para akışı-
nızda bir iyileşme göze çarpı-
yor. Eylül ayının ikinci haftası-
na kadar özellikle iletişim, kar-
deş, komşu, kuzen, eğitim, kısa
seyahatler vb alanlarda olumlu
etkileriyle Jüpiter de size
gülümsüyor.

BAŞAK: Jüpiter Eylül orta-
sından sonra Terazi burcuna
geçecek. Ve o zamana kadar
size iş, aşk, evlilik, kariyer vb
disiplinli olmayı ve istikrarı sür-
dürdüğünüz alanlarda büyük
bir rahatlamayı ilk yarıyılda

yaşatmaya devam
edecek. Jüpiter’in
şans etkisi yılın
ikinci yarısında sizi
maddi anlamda
özellikle de hali

hazırda kazancınız konusunda
mutlu edecek. Gelirinizdeki
artış ve bu konu ile ilgili fırsat-
lar karşınıza çıkacak. Bunları
çok iyi değerlendirmeniz gere-
kiyor. 2016 yılı sizin için ne
olursa olsun ruhsal açıdan
keyifli, genelde rahatlamayı
öğrenmiş bir şekilde geçecek.
Yılın birinci ve ikinci yarısında
aile içi iletişim problemleri,
mal, mülk vb konularda aile
içindeki problemleri gözleme-
niz ve çözüme katkı sunmanız
gerekecek. Aşk için rahat ve
keyifli sayılabilecek bir yıl.

TERAZİ: Teraziler için
özellikle yılın ilk yarısına kadar
gizli düşmanlar, bilinçaltınızda-
ki korkular, hapishaneler,
hayaller, sırlar konularında size
birçok tecrübe yaşattı.
Özellikle bu alanlardaki sıkıntı-
ları hafifleterek aşmanızı, çöz-
menizi sağlayan Jüpiter, yılın
ikinci yarısında size geliyor.
Jüpiter geçmiş yaşamlarınızdan
bu yaşama getirdiği-
niz bazı yetenekleri-
nizin, şansınıza, lehi-
nize kullanmanız için
size destek olacak.
Yılın ikinci yarısı için
birçok Terazi dış görüntüsünü,
estetik ameliyatlar, saç, imaj vb
konularda yenilemeye başlaya-
cak. Özellikle eğitim, kurslar,
dersler okutmak vb alanlarda
hızlı ve güçlü ilerlemeler olabi-
lecek. Teraziler genel olarak
kendilerine iyi gelen birçok
şeyi yaşamlarında sezdirebil-
meyi öğrenecekleri, popüler
olacakları bir yıl geçirecekler.

AKREP: Akrep'ler özellikle
maddi kazanımlar konusunda
çok bilinçli, nakit parayı birik-
tirmek için özel çaba sarf eden,

ev, aile vb için harcama yapar-
ken dikkatli davranması gere-
ken birine dönüşmeli. Özellikle
yılın ilk yarısındaki Nisan ortası

ve Haziran sonu
para harcamaları,
kazanımları için
çok önemli bir
aralık. Çünkü
para evinizde

hakimiyet kuran Satürn'e bir
de Mars eşlik edecek. Bu para
alanında yoğun stres ile karşıla-
şabileceğiniz anlamlarına gelir.
Özellikle yılın ilk yarısı kan
dolaşımı, lenf sistemi, kaslar
konularında çok dikkatli olun.
Yılın ikinci yarısından itibaren
Jüpiter sizin bilinçaltını, hapis-
haneleri, sırlarınızı, korkuları-
nızı, hayallerinizi, rüyalarınızı
temsil eden alana giriş yapıyor.
Burada bu konularla ilgili sizi
ilerletici tecrübeler yaşatacak-
tır.

YAY: Sevgili Yay’lar yılın
ilk yarısına kadar özellikle dış
görüntülerini, sosyal maskeleri-
ni yeniden düzenleme, sınırla-
rını belirleme konularında
sınavlarına Satürn hakimiyetin-
de devam ediyorlar. Ayrıca
maddi kazanımlar, gurur ve
onurunu sosyal
yaşamda temsil etti-
ği alanlarda şansını
arttırmaya devam
ediyorlar. Ama yılın
ikinci yarısından iti-
baren Jüpiter’in Terazi burcu-
na geçişi ile birlikte Yay’ların
arkadaş çevrelerinde olup
bitenler gündemini yaratacak-
tır. Dernekler, hayır işleri, çev-
reyle olan ilişkiler konularında
gözle görülür olaylar dikkat
çekecek. Özellikle tüm yıl
boyunca para kazanmak konu-
larında ciddi bir değişim dönü-
şüm mücadelesi sonuç verme-
ye başlayacak. Bir süreden
beridir beklenen maddi kazanç
gerçekleşecek.

OĞLAK: Plüton’un, Oğlak
burcu insanlarının kendi yap-
tıkları seçimleri konusunda
sınavı devam ediyor. Özellikle
kendine yaşam alanı (evlilik,
aileden ayrılmak, yeni iş kur-

mak kısaca kendi
iradesiyle diretip
oluşturduğu her
şey) açmaya çalı-
şan Oğlak’ların
yaşam alanı açar-

ken seçimleri doğru muydu
değil miydi? İşte tam da bura-
da yıkım gibi görünen olaylar

aslında en büyük hayrınıza
dönüşecek bir şey olacak. Bu
yüzden kendinizi eğitmek,
geliştirmek konularında çok
istekli ve gönüllü olunuz.
Özellikle yılın ilk yarısında
bilinçaltınızdaki korkularınızın
su yüzüne çıkması halinde bun-
ların çözümünü kolayca yapa-
bilmeniz için Jüpiter size şans
getirecek. Jüpiter yılın ikinci
yarısından itibaren maddi
kazançlarınızla ilgili harika fır-
satlar çıkarıp, daha gururlana-
cağınız işler yapma konusunda
destekleyebilir.

KOVA: Yılın ilk yarısında
Kova’lar doğum, ölüm, cinsellik,
başkalarına ait kazançlar, eşin
parası, finansal krizler, içgüdü-
ler, zayıflıklar konularında ciddi
gündemler oluşmaya
devam edecektir.
Özellikle bu konular-
da sezgilerimize çok
kıymet vererek karar-
lar alıp, krizleri yönetirsek çok
başarılı olunacaktır. Ödül gele-
cektir. Yılın ikinci yarısında ise;
spiritüel alanlarda ilerlemek, sıra
dışı rüyalar, enerjinizin artışı,
özellikle birçok karar alınırken
astrologları daha çok önemse-
meniz gerektiğini de kavrayacak-
sınız. Bazı Kova’lar astroloji eği-
timi almaya başlayabilirler.
Böylece kendi yaşamlarında
anlamsız buldukları birçok
konuyu daha anlamlı kılmak için
çok çaba sarf edecek ve yenilik-
lerle dolu olduğu için mutlu bir
2016 inşa edecektir.

BALIK: Balıklar Plüton’un
Oğlak’taki dönüştürücü etkisin-
den dolayı uzun bir süredir özel-
likle arkadaşlık ve yardımlaşma
hizmeti sunduğu ilişkilerde kısa
süreli başarılar, uzun soluklu
hayal kırıklıkları yaşadı.
Yaşamaya devam etmemesi için
dersini alması şart. Kendinize

“Daha farklı nasıl
davransam ken-
dim kazanırım?”
diye sorun ve
hatta bir yaşam
koçundan destek

isteyin. Plan yapın. Yılın ikinci
yarısından sonra ailenizdeki
erkek bir hasta ile ilgili tecrübe-
ler yaşama olasılığınız yüksek.
Hastayı iyileştirmek için kişinin
doğum haritası uygunsa mutlaka
uzun soluklu veya kalıcı bir iyi-
leşme söz konusu olabilir. Miras
konuları, ameliyatlar, borçlar,
burslar, vergiler vb konularda
gündem yaratılacaktır.

Yeni yıla girmeden, bizleri nelerin beklediğini öğrenmeye ve
astrolojiden rehberlik almaya ne dersiniz? "2016 yılında burçları
neler bekliyor?" sorusuna bu yazıyla cevap bulmaya çalıştık.

Ben HABER okuyucuları
merhaba… Yaşamımız
döngülerden oluşuyor. Bu

döngülerden bir tanesi de
mevsimler…

Yine yaşadığımız pek çok şeyle
beraber bir yılı daha geride
bırakmak üzereyiz. Bu bir yılda
metabolizmamız yine durmaksızın
çalıştı, üzerine düşen her görevi
yerine getirdi, sağlığımızı koruma
altına almak, yaşamımızın
devamlılığını sağlamak için gereken
her faaliyeti gerçekleştirdi. Haliyle
yorulmuş olabilir.

Simdi mevsim kış. Kış dönemi
metabolizmamızı etkileyecek, hızını
düşürecek, yağlanma potansiyelini
arttıracak, tatlı yeme eğilimimiz
artacak, az su içmemize sebep
olacak, akşam sürecinin uzun

saatleri bizi
daha çok
tüketim

yapmaya itecek.
Önlem almazsak, doğru

beslenme stratejisi geliştirmezsek,
kilo almak zorunda kalacağız, bel
çevremiz genişleyecek, yaza doğru
kendimizden memnuniyetimiz
azalmış ve strese girmiş olacağız.

Şimdi gelelim yapmamız
gerekenlere ve alınması gereken
önlemlere…

ÖNERİLER:
Kahvaltı yapmadan güne

başlamak yok.
Günde 2 veya 2,5 litre su

tüketmek şart.
Günde en az dört veya
altı öğün düzeni

kurulmalı.
Akşam

yemekten sonra
tatlı, abur

cubur, kek,
poğaça

yemek
yok!

Asitli ürünler, şarküteri ürünleri,
mutfaktan uzaklaştırılmalı.

Saat 19.00’dan sonra
karbonhidrat tüketimi ya hiç olmalı
ya da olursa minimum seviyede
tutulmalı.

Alkali su formüllerini denemekte
ve uygulamakta fayda var.

Metabolizma hızını arttırmak için
daha çok protein yemek ve aralarda
bitki çaylarından destek almak şart.

Haftada üç gün egzersiz yapmak
zorunlu.

KIŞ DİYETİ
ÖRNEKMENÜ

KKAAHHVVAALLTTII::
1 haşlanmış yumurta, 
1 çay bardağı çökelek içine

çörekotu, kırmızı biber, kekik, yeşil
biber ve maydanoz, 1 portakal,

3 kayısı hurma veya 5 kuru erik.
AARRAA:: Kış çayı
ÖÖĞĞLLEE::  1 porsiyon kurubaklagil

yemeği, 1 kase yoğurt, 1 kase
çorba, yeşillikler, mor lahana ve
havuçla yapılmış salata.

AARRAA::
1 çay bardağı ceviz+1 su bardağı
sıcak süt, tarçınlı veya kahveli… 

AARRAA::  Kış çayı
AAKKŞŞAAMM::  Izgara köfte veya

somon veya ızgara balık,
Yanında haşlanmış sebze

salatası, 
1 kase yoğurt veya ayran. 
AARRAA::  Tarçınlı sıcak süt 

KIŞ�ÇAYI
2 bardak suda / 1 havlucan

kök / 1 kök zencefil / 1 kabuk
tarçın / 4 dilim elma kurusu / 1/2
limon / 1 dilim portakal kabuğu /
1 tutam ıhlamur / 1 kaşık mate /
5 dakika kaynayıp 5 dakika
demlenip içilecek

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

KIŞ DİYETİ

2016’DA KİM KAZANACAK
KİM KAYBEDECEK? SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com

Saçta 
İngiliz 

Modası
Malum 2016 yılına giriyoruz yeni yıl

yeni moda demek... Moda deyince akla ilk
gelen şeylerden biri de tabii ki yeni stil saç-
lar... İzmir’in ünlü kuaförü Bahadır Örs, siz-
ler için 2016 yılının saç stil ve renklerini
açıkladı.

2016 saç modasıyla ilgili bilgi veren Örs
“Artık İngiliz modasına dönüyoruz. Rengi
açık sarıları sıkça göreceğiz” dedi. Ayrıca
doğallığa oldukça önem veren Örs, yapılı
durmayan, doğal saçların oldukça beğenil-
diğini, doğal oluşuyla dikkat çektiğini de
ekledi.

Yeni yıl moda saç kesimi hakkında da
bilgi aldığımız usta isim Bahadır Örs, küt ve
keskin saç kesimlerinin ince yüzlü bayanla-
ra çok yakıştığını ve yeni yılda da tercih
edileceğini söyledi. Örs’e göre, kısa saç sev-
meyen bayanlar için de belli belirsiz katlar
ve çene hizası perçemler uygulanabilir. 

SAÇ�BAKIM�MASKESİ�TARİFİ
İşte Bahadır Örs’ten evde herkesin yapa-

bileceği ve hızlı çözüme ulaştıracak bakım
maskesi tarifi…

Yumurta maskesi için yapılması gereken
tek şey; yarım bardak yumurta sarısı ve
beyazı (Yağlı saçlar için sadece beyazı )
UYGULANIŞI
��  Temiz saça karışımı uygulamadan önce
saçlarınızı hafif nemli bırakın.
��  Eğer saçlarınız çok uzunsa yumurta sarısı-
nın ve beyazının miktarını arttırabilirsiniz.
��  Karışımı saçlarınıza ve saç derinize masaj
yapar şekilde sürün.
��  20 dakika bekleyin ve soğuk su ile durula-
yın. İsterseniz şampuanlayabilirsiniz.
��  Bu uygulamayı 2 haftada bir yaparak saç-
larınızın ihtiyacı olan beslenmeyi sağlayabi-
lirsiniz.

Ve Bahadır Örs'ten Ben HABER okurları-
na bir de küçük not: Unutmayın, saç maske-
leri devamlılık ister. Düzenli uygulamalar
sonucunda etkili sonuçlar alabilirsiniz.
Umarız bu ev yapımı saç maskeleri, saçları-
nıza sağlık ve doğal güzellikler getirir.
Mutlu yıllar...

Bahadır
ÖrsMutlu

Kopuz
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ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

30.12.2015 sağlık-astroloji



deki intihar davranışının artma-
sında bir neden olarak kabul
edilir. Bu durum ‘İmitasyon
Etkisi’ olarak tanımlanır ve
genellikle etkilenilen olaydan
sonra 1-2 hafta içinde görülür''

diye konuştu.

AİLE ÇOCUĞA
SUÇLAYICI
DAVRANMAMALI

Ailenin ve çevrenin olası bir
problemde çocuğa yaklaşımının
son derece soğukkanlı ve çocuğa
karşı tehdit edici, suçlayıcı olma-
ması gerektiğini savunan
Çubukçuoğlu, ''Aile öncelikle böyle
bir şüphede sakinliğini korumalı,
paniklememeli, suçlayıcı veya teh-
dit edici yaklaşımda bulunmamalı-
dır. Bu durumla karşılaşan aileler

genellikle kendilerini çaresiz his-
sederler. Bu normal bir duygu-
dur. Bu durumla başa çıkabil-

mek için aile vakit kaybetmeden
profesyonel yardım alabileceği
kurum/kuruluşlara ulaşmalıdır'' ifa-

delerini kullandı.

8-10 YAŞINDA
DÜŞÜNMEYE
BAŞLIYORLAR

Çocuklarda ölüm hakkında
düşüncelerin 8-10 yaş itibariy-

le başladığını çocukların
ölümü uzun bir ayrılık, yol-

culuk ya da uzun bir uyku hali olarak
düşündüğünü belirten Uzman Dr.
Zeynep Çubukçuoğlu, ''İntihar girişim-
leri ve tamamlanmış intiharlar genellik-
le ergenlik döneminde görülür.
Çocukluk döneminde, özellikle de
ölüm kavramının tam olarak gelişmedi-
ği düşünülen 7 yaştan önce intihar giri-
şimlerine çok seyrek rastlanmaktadır.
Küçük yaş çocukları için ölüm, uzun bir
ayrılık ya da dönüşü olan uzun bir yol-
culuk veya uzun bir uyku ile eş anlama
gelir. Bu yaşlarda çocuklar olayları
somutlaştırarak, bu olayı cezalandırma,
yalnız kalma olarak yorumlarlar. ‘Beni
üzersen ölürüm, annesiz kalırsın’ diye
çocuklarını sinirlendiren anneler
çocuktaki bu korkuyu iyice pekiştirir-
ler. Genellikle 8-10 yaşlarında soyut-
somut kavramlarını ayrım yeteneğinin

gelişmesiyle ölüm yaşamın geri dönül-
mez bir sonu olduğu gerçeği ile benim-
senmeye başlar'' diyerek çocukların
erken yaşta intihar düşüncesine kapıl-
dıklarının altını çizdi.

TÜRKİYE İNTİHAR
ORANI YÜKSEK
ÜLKELER ARASINDA

Türkiye'de artış gösteren çocuk
intiharlarının Avrupa'ya göre kıyaslan-
ması hakında da konuşan Çubukçuoğlu
''Dünya Sağlık Örgütü’nün, 2002 yılına
ait verileri incelendiğinde, Türkiye’nin
intihar oranı yüksek ülkeler arasında
yer aldığı görülmektedir. Türkiye'de
çocuk intiharları yurt dışına göre kıyas-
landığında daha azmış gibi hissedilse
de, aksi çalışmalar da mevcuttur'' dedi.
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Son zamanlarda karşımıza sıkça çıkan
çocuk ve gençlerin kendilerini öldürme-
ye yönelik davranışlarındaki artışta, aile

içi sorunların, sosyal çevrenin etkisi ve psi-
kososyal sıkıntıların var olduğunu dile geti-
ren Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep
Çubukçuoğlu, ailelerin yeteri kadar çocuk-
larıyla iletişim kuramadıklarını söyledi.

Çubukçuoğlu, “İntihar davranışının
nedenleri genellikle komplekstir. Biyolojik
nedenler gibi aynı zamanda insanın kişisel
gelişimi, zorlayıcı yaşam olayları, sosyal
çevre ve psikiyatrik hastalıklar tanımlanabi-
lir. Tüm diğer ruhsal hastalıklarda da oldu-
ğu gibi psikososyal sıkıntılar bir intihar ya
da intihar girişimi için tek başına ortaya
çıkarıcı faktör değildir. En sık gördüğümüz
ise bu çocukların problem çözme becerile-
rinde kısıtlılık olduğu ve ailenin yeterli
olmayan desteğidir, ancak tekrar söylüyo-
rum, kural değildir. İntihar davranışı riskini
arttıran bazı durumlar vardır. Bunlar alkol-
madde kötüye kullanımı, yüksek dürtüsellik,
dürtü denetim bozukluğu veya duygusal-sta-
bil olamayan kişilik örüntüleri, özellikle son

1 yıl içinde olmak üzere geçmiş intihar giri-
şimleri, çocuğun sosyal çevresinde intihar
veya intihar girişimi öyküsü olması ve kri-
tik yaşam olaylarıdır” dedi.

AİLE İÇİ ŞİDDETLİ
ÇATIŞMALAR
İNTİHAR SEBEBİ

Çocuğun kendini öldürmeyi
düşünmesi ve intihar girişiminde
bulunmasının bir kriz durumu oldu-
ğunu vurgulayan Uzman Dr.
Çubukçuoğlu, ''İntihar girişiminde
bulunan çocuk/ergenlerin hemen
hemen hepsinde bir kriz durumu
tetikleyicidir. En sık olarak aile
içi çatışmalar ve flörtüyle duygu-
sal ilişkinin sona ermesi tanımla-
nır. Bunun dışında kötü sonuçla-
nan bir sınav ya da yoğun pişman-
lık duygusu yaratan bir olay (cinsel
ilişki, hırsızlık, birine zarar vermek
gibi) da tetikleyici olabilir. Bunun
dışında çocuk için hayranlık uyandıran
birinin intihar etmesi veya bu durumla
ilgili televizyon haberleri özellikle ergenler-

KÜÇÜCÜK
ÇOCUKLAR
İNTİHARIN
EŞİĞİNDE
Türkiye'de son dönemde hızlı bir şekilde artış gösteren
çocuk intiharlarının nedenlerini ve alınması gereken
önlemleri Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Zeynep Çubukçuoğlu Ben HABER'e anlattı.

Uzman Dr. Zeynep
Çubukçuoğlu yapılan son araştır-
malara göre erkek çocuklarında
görülen intihar girişiminin kız
çocuklarına göre 3 kat fazla
ölümle sonuçlandığına dikkat
çekiyor:

''İstatistiksel olarak bakıldığın-
da kız çocukları erkek çocuklarına
göre 3 kat fazla intihar girişimin-
de bulunuyor. Buna karşılık erkek
çocuklarının intihar girişimleri kız
çocuklarına göre 3 kat fazla
ölümle sonuçlanıyor. Buna neden
olarak intihar girişiminde seçilen
metotlar gösterilmiş. Erkek

çocukları daha çok kendini asma,
trenin önüne atlama, yüksekten
kendini boşluğa bırakma gibi
ciddi girişimlerde bulunurken, kız
çocukları daha çok hap içme veya
bileklerini kesmeye çalışma gibi
metotları tercih ediyor. Bunun
psikolojik alt yapısında ise kız
çocuklar edilgen olmaya daha
çok zorlandıkları için, bir şeyi elde
etme amacıyla girişimlerde daha
çok bulunurken, erkek çocuklar
otoriteye karşı gelme, nefret, sal-
dırganlığın kendine yöneltilmesi
sonucu ölmeyi daha çok istemek-
tedirler.''

ERKEK ÇOCUKLARININ İNTİHAR
GİRİŞİMİ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

ZZeeyynneepp
ÇÇuubbuukkççuuooğğlluu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan
alınan bilgiler 2010 ile 2015 yılları

arasında, Türkiye'de kadına karşı işle-
nen suçlarda büyük artış olduğunu gös-
terdi. Ülke genelinde bin 234 kadın
eşleri ya da sevgilileri tarafından öldü-
rüldü. Eşlerin birçoğu öldürme sebe-
bi olarak aldatılmayı göster-
di. Türkiye İstatistik
Kurumu'nun rakam-
larına göre ise
tecavüz ve taciz
gibi cinsel saldırı
suçlarında da
son 5 yılda
yüzde 30 artış
yaşandı.
Mağdur kadın-
ların yüzde
40'ının korktuk-
ları için şikayetçi
olmadıklarını da
işin içine katarsak
gerçek rakamların çok
daha fazla olduğu öngörüle-
bilir. Biz de bu artışın sebebini
İzmirli Psikolog Pınar Ersöz
Tezer'den öğrendik. 

'Öfke' herkesin içinde
bulunan güzel ve sağlıklı bir
duygudur. Tehlikede oldu-
ğumuzda ya da hoşumuza
gitmeyen bir durumda bunu
ifade etmemizi sağlar.
'Elimde değil, istemeden
vurdum' gibi sözler tamamen
bir bahanenin arkasına sığın-
maktır. Öfkeyi karşımızdakine
karşı şiddete çevirme eylemi
bilinçli bir tercihtir. Kişi öfkesini
yürüyerek, koşarak, enerjisini harca-
yarak da aşabilir. Ancak öfkeyi bastır-
dığımızda sıkıntılı durumlar ortaya çıkar.
Şiddet bu öfkenin patlaması sonucu oluşur.
Ancak şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Ve çok

ciddi
bir suçtur. 'Şiddet refleksi' diye bir ref-

leks yoktur. Kadına şiddetin artmasının
sebebi; cezai olarak yeterince caydırıcı

yöntemlerimizin olmaması ve bu durumun
şiddeti uygulayan kişinin korkmadan eyleme

geçmesini sağlaması olarak nitelendirebiliriz. 
Şiddet deyince ilk olarak aklımıza fiziksel

şiddet geliyor. Ancak psikolojik, cinsel ya da

eko-
nomik

şiddet
şekilleri de

vardır. Özellikle
cinsel şiddet daha

çok baba, ağabey, amca,
dayı gibi en yakınlardaki kişi-

ler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu
şiddet türü sıklıkla gizleniyor. Bunun sebe-

bi ise; 'korku'. Mağdur kişi afişe edildiğinde ne
olacağı konusunda endişe duyabilir.

'Özgecan Aslan' olayından sonra ünlülerin
bile cinsel yada fiziksel şiddete uğradıklarını iti-
raf etmesi konusunun ise olumlu ve olumsuz
yönleri bulunur. Mağdur kadın itirafları görün-
ce bu olayın sadece kendisinin başına gelmedi-
ğini ve yalnız olmadığını hisseder. Nasıl bir yol
izleyeceği konusunda fikir sahibi olur. Ancak

medyanın rolü burada çok büyüktür.
Medya örnekleri verdikten sonra şid-
dete uğrayan kadının nasıl bir yol
haritası izlemesi gerektiği konusun-
da bilgi vermelidir. Olay magazinsel
boyutta ele alınırsa şiddet faktörü
meşrulaştırılıp olağan hale getirilmiş
olur. Fiziksel ya da cinsel şiddete
maruz kalıp daha sonra ilişkisine
devam eden bir medyatik yanlış bir
örnektir. Toplumu yanlış yönlendirir.
Zaten aldatılmış ya da şiddete uğra-
mış fakat yine de ilişkisine devam

eden çiftleri çift terapisine almadan
psikiyatra yönlendirmek gerekir.

'Şiddete uğrayan kadınların sosyokültü-
rel durumları düşüktür' diye bir kanı

kesinlikle yanlıştır. Şiddeti uygulayan kişi-
nin bir karakter bozukluğu söz konusu ola-

bilir. Şiddetin özellikle batı illerinde de
yoğun olarak görüldüğünü biliyoruz. İzmir de

bu tabloda yer alıyor maalesef. Ancak İzmir'de
boşanma oranlarının da yüksek olması İzmirli
kadınların bu duruma boyun eğmediğini göster-
mektedir.

'Devlet%Yeni%
Düzenlemeler%Yapmalı'

Her ailenin bir aile danışmanı olması gere-
kir. Özel kurumların buna yetişmesi mümkün
değil tabii. Ancak devletin bütçe ayarlaması
yaparak böyle bir proje uygulayıp destek verme-
si sağlıklı aile ve bireylerin yetişmesinde etken
olabilir. 

Türk Ceza Hukuku'nun özellikle tecavüz ve
kadın cinayetleri davasında sanıklara iyi hal
indirimi uygulaması maddesini tekrar gözden
geçirmesi gerekmektedir. 'Özgecan' davasında
böyle bir indirime gidilmemesi yüreklere su
serpmiştir. Bu tür davalarda kadının adı yoktur.
Kadın ölmüştür. Onu tekrar geri döndürmek
mümkün değildir. Ancak iyi hal indirimi yapıl-
ması acıları bir kat daha arttırmaktadır. 

'Kadına şiddet' rakamla-
rı giderek artıyor. 2015'e
veda ederken hala kadı-
na şiddet rakamlarının
büyüyor olduğunu söy-
lemek gerçekten utanç
verici. Biz de bu artışın
sebebini İzmirli Psikolog
Pınar Ersöz Tezer'den
öğrendik.

İşte
İzlenecek Yol Haritası

1- 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli Danışma Hattı'nı
arayarak durumunu bildirip ne yapacağı hakkında bilgi

almalıdır. 
2- Bankada ufak da olsa zor durumlarda kendisini idare edebile-

cek miktarda para bulundurması gerekir.
3- Acil durumda yardım alabileceği bir yakınının numarasını yanında

taşıması gerekir.
4- Tehlike durumuna göre evden uzaklaşmalı ya da polisi arayarak

erkeğin evden uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.  
ŞİDDET OLAYI GERÇEKLEŞTİĞİNDE;

1- Kadın şiddete uğradığını çevresinde uygun gördüğü, yardımcı olaca-
ğına inandığı bir kişiyle paylaşması gerekir.

2- Yasal haklarını öğrenmesi gerekir.
3- En yakın karakola gereken başvuruyu yapması gerekir.

4- Son olarak da üzerindeki darbe izleri geçmeden hastaneye
giderek bir darp raporu alması gerekir. Tüm bunların ışığında

2016'da şiddete karşı sessiz kalmamalıyız. Bu durumu giz-
lememeliyiz. Unutmayın gizlemek şiddeti besler ve

devamına yol açar. Her türlü varlığa, kadına,
erkeğe, çocuğa, hayvana. Şiddetin son

bulacağı bir yıla merhaba demek
dileğiyle... 

Pınar Ersöz
Tezer

14 gündemHABER 30.12.2015

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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İstanbul kafasıyla İzmir sevdasını
birleştiren Yazar-İşletmeci
Gülşah Elikbank ile edebiyat sev-

dasıyla doğan Türkiye'nin ilk ede-
biyat oteli, İzmir'de iş yapmanın
zorlukları ve son kitabı 'Yalancılar
ve Sevgililer' üzerine keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

� Merhaba Gülşah Hanım.
Öncelikle Gülşah Elikbank kimdir?

İstanbul doğumluyum, İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi
mezunuyum, yüksek lisansımı
Marmara Üniversitesi Yönetim
ve Çalışma Psikolojisi
Bölümü’nde yaptım. Bambaşka
bir karar alıp eşimle İzmir'e gel-

dik. O günden beri edebiyat kon-
septli otel işletiyoruz. Gazetecilik,
etkinlik danışmanlığı, anne olarak

yoğun bir tempoda
yaşıyorum.

� Edebiyat sevdası
nasıl başladı?

Çok küçük yaşta
başladı ama çocukken
hiç yazar olmak gibi bir
hayalim yoktu. Yazarlık
diye bir mesleğin oldu-
ğunun bile farkında
değildim. Okur yorum-
ları geldiği zaman ne
yaptığımı fark ettim.
Beni okurlar yazar
yaptı diyebilirim.

� Son kitabınız
Yalancılar ve Sevgililer'i
anlatır mısınız?

Romanya'ya gitti-
ğim zaman Drakula'nın

şatosunu gezdirmişlerdi. Merak edip
hikayesini araştırdım. 'Yalancılar ve
Sevgililer'in bazı bölümlerini
Romanya'da yazdım. Sadece tarihi bir
roman değil, bir kadının hikayesi aynı
zamanda.

� İstanbul'da Romen Kültür Merkezi ve
Romanya Konsolosluğu kitabınız için etkin-
lik yaptı. İzmir'de neden gerçekleşmiyor?

İzmir'de bir şey yapmak çok zor.
Gidip sizin birilerine bir şeyleri anlatma-
nız gerekiyor. Benim de öyle bir vaktim
yok.

� Türkiye'nin ilk edebiyat oteli nasıl
doğdu?

Zorunluluktan doğdu. Edebiyattan
para kazanmak öyle pek mümkün değil,
geçinmek için bir şey lazımdı. O da
turizmdi. Artık 4. yılımız ve bilmeyen

kalmadı. Özellikle yabancılar çok severek
kalıyorlar.

� En çok hangi ülkeden yabancı
konuklar geliyor?

Almanya, Yunanistan ve Fransa.
Almanları ve Fransızları edebiyat kon-
septli bir otelin Türkiye'de olması fikri
çok cezbediyor.

� Otelin odalarında hangi yazarların
isimleri yer alıyor?

Ayşe Kulin, Yaşar Kemal, Sevgi
Soysal, Buket Uzuner, Sabahattin Ali,
Ahmet Ümit, Nazım Hikmet, Leyla
Erbil, Rıfat Ilgaz, Hakan Günday, İnci
Aral, Oya Baydar, Doğan Hızlan, Ahmet
Hamdi Tanpınar, Nazlı Eray. Türk ede-
biyatının farklı dönemlerini temsil eden
yazarlar.

� Özellikle bir yazarın odasında kal-
mak isteyenler de oluyor değil mi?

Her yazarın farklı bir hayranı var.
Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'in odası-
na Yunanlı kadın okurlar yoğun bir şekil-
de geliyor.

� Yaşayan yazarlar gelip kendi odala-
rında kaldı mı?

Yaşayan yazarların hepsi gelip kaldı.
Vefat edenlerden de Rıfat Ilgaz'ın oğlu
Aydın Ilgaz geldi.

� Peki size gerekli desteği verdiler mi?
Vermeye de devam ediyorlar mı?

Tabii tabii. En azından benim yaptı-
ğım her etkinlikte mutlaka İzmir'e geli-
yorlar. Her gittikleri yerde de otelden
bahsediyorlar.

� Otelinize misafir olarak gelseydiniz
siz hangi odada kalmak isterdiniz? Ayrım
yapmak çok zor olacak biliyorum ama.

Sabahattin Ali. İçimizdeki Şeytan
kitabıyla orada olurdum. Benim için çok
özel bir kitap çünkü.

� Bu herkesin başarabileceği bir
durum değil, siz bunu karakterinizdeki
hangi özelliğinize borçlusunuz?

Girişimci ruh ve güven telkin etmek
önemli. Bir de yazar olmuş olmam etkili
oldu. Manevi kısımdan başarılabilmiş
proje diye düşünüyorum. Benden sonra
henüz başaran olmadı ve ikna eden
olmadı diğer isimleri. Herhalde yine
bana nasip olacak bu konsepti büyütmek.

� Konsepti büyütmekten bahsetmişken
ileride yazlık beldelerde de hayata geçirmeyi
düşünüyor musunuz?

Çok istiyorum. Bodrum benim için
çok özel bir yer, Bodrum'da yapmayı çok
istiyorum. İstanbul'da Sultanahmet'te
böyle bir otel olsa ne kadar güzel olur.
Bizim maddi gücümüz tükendi. O yüz-
den bir yatırımcıyla bunu yapmak müm-
kün. Böyle çılgın bir yatırımcı bulur
muyuz onu hiç bilmiyorum. Bir İzmirli
hiç sanmıyorum kendi rahatını bozup
yapsın.

� Bir röportajınızda ETİK'e eleştiriniz
vardı.

Evet eleştirdikten sonra Mehmet
İşler 'Madem eleştiriyorsun, gel düzelt'
dedi. Bu anlamda Mehmet İşler'in eleşti-
riye açık olması çok güzel bir şey. Ben
çok muhalif davranan bir isimim.
Belediyeleri de çok eleştiriyorum.
Bugüne kadar bir tane belediye 'Böyle
bir eleştiri yapmışsınız hadi konuşalım'
demedi. Ama ETİK bunu yaptı. O yüz-
den şu anda içinden bulunmaktan mutlu-
yum, sözümü sakınmıyorum.

� Gülşah Hanım çok teşekkürler sami-
mi sohbetiniz için.

Ben teşekkür ederim ilginiz için.
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Yalan… Kesinlikle
bir sanat dalı ola-
rak kayıtlara geç-

meli… Tamam bunu
kabul etmek çok zor
biliyorum. Benim bunu
kabul etmem yıllar aldı.
Ama hakkını vermek lazım.
“Yalan”ın içerisinde “sanat”ta
aranan bütün kriterler mevcut.
Neden mi? Çünkü yalan söyle-
mek yaratıcılıkta sınır tanımayan-
ların işi… Bununla birlikte;
özgünlük, kıvrak zeka, olağan
üstülük, sıradışılık gibi özellikler
de gerekiyor. Liste böyle uzayıp
gidiyor. Öyle ki “Yalan Sanatı”
eylem gerçekleştikçe daha da
gelişen sanat dallarından biri olu-
veriyor…

“Herkes yalan söyler. Yalan
söylediğini inkar eden kişi ise en
kötü yalancıdır” derler… Bunu
desteklemek hiç de zor değil.
Eğer siz de hayatınız boyunca
aşağıda sıralayacağım cümleler-
den en az birini söylediyseniz, siz
de bu sanat akımının bir parçası-
sınız demektir.

� Şu an tüm Türkiye bizi izli-
yor..

� Bu son sigaram.
� Seni düşünmekten bütün

gece gözüme uyku girmedi.
� Sen bir de beni gençliğim-

de görecektin.
� Bu aldığım en güzel hedi-

ye.
� Ben almayayım rejimde-

yim.
� Kadınlar en çok kel erkek-

lerden hoşlanır.
� İşim bitsin ben seni ararım.
� Bir kez olsun yüzüm gül-

medi.
� İhraç fazlası bunlar.
� O elinizdeki tek kaldı

başka yok.
� Seni seviyorum…
� Ben de tam seni arayacak-

tım.
� Kilolarımla barışığım, ben

böyle mutluyum.
� Formu doldurun biz sizi

ararız.
� Arkasından değil, burada

olsa yüzüne de söylerim.
� Gerçek aşkı sende buldum.
� Seni anlıyorum…
� Şimdi seni düşünüyordum.
� Ben hiç yalan söyleye-

mem.
Hayır efendim bal gibi de

söylersin… Hem de öyle okkalı

söylersin ki kimsenin ruhu bile
duymaz. Hiçbirimiz Pinokyo
değiliz sonuçta. Yalan söyleyince
burnumuz uzamıyor. Bazıları bu
işi gerçekten iyi başarıyor. Ama
şu bir gerçek, Montaigne’nin de
dediği gibi; bence de kişi, yete-
rince iyi bir hafızası olduğuna
inanıncaya kadar asla yalan söy-
lememeli. Ya da bu yolu illa ki
tercih etmek istiyorsa, kendisine
bir yalanlar defteri hazırlamalı
ve tüm yalanlarını not
almalı. Aksi taktirde
yalan söylemede ve
bunu sürdürmedeki
beceriksizliği başı-
na dert açabilir.

“Vay anası
hiç anlamadım,
beni nasıl da
şapa oturttu.
Helal olsun!”
diyebilmeli insan.

Tek kelime
lafım yok böyle
dedirtenlere, yalan
sanatını hakkıyla
icra edenlere…

Lafım, insanı
aptal yerine
koyan, aptalca
yalanlar söyleyen-
lere…

Victor Hugo
ne demiş: Yalan
zeka işidir, dürüst-
lükse cesaret. Eğer
zekan yetmiyorsa yalan
söylemeye, cesaretini kulla-
nıp dürüst olmayı dene…

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

İSTANBULLUYAZARGÜLŞAHELİKBANK’TAN İZMİRELEŞTİRİSİ

“İZMİRLİLER RAHATINI
BOZUP İŞ YAPMAZ”

Yazar-İşletmeci Gülşah Elikbank Ben
HABER’e özel açıklamalarda bulundu.

Elikbank, “İş disiplini dediğimiz şey
İzmir'de yok” diye konuştu.

�� İzmir’de çok güzel işler yapı-
yorsunuz. Ancak bazen kapana
kısıldığınızı hissettiğiniz anlar
oluyor mu? Bu kent sizi hangi
noktada zorluyor?

Çok zorlanıyorum. Bir kere
İzmirlilerin randevularına sadık
olmamalarından, son dakika
iptallerinden zorlanıyorum.
Masada çok güzel projeler konu-
şuyorsun, tam 'yapacağız' derken
başka projeye karar veriyor. Onu
da yapamıyor zaten. İş disiplini
dediğimiz şey İzmir'de yok bence.
Ben mi değişeceğim İzmir mi bil-
miyorum artık.

�� Önümüzdeki süreçte İzmir’i
de etkileyecek, gerçekleştirmeyi
düşündüğünüz farklı projeleriniz
var mı?

Ben aynı zamanda ETİK üyesi-
yim. Mayıs ayında İzmir'de
Uluslararası Edebiyat Festivali'nin
onayını aldık. Alberto Manguel
gibi uluslararası değerli bir isim
geliyor. Yurt dışında tanınan gezi
yazarlarını, edebiyatçıları, Türk
yazarlarla İzmir'de hem gezdire-
ceğiz, hem edebiyat konuşacağız. 

�� Selçuk, Efes, Bergama gibi
tarihi yerleri de gezdirecek misi-
niz?

Tabi ki UNESCO mirasına götü-
receğiz. Alberto Manguel'i Efes'te
kütüphanenin önüne götürüp
söyleşiyi orada yapacağız.
Amacımız buraları tanıtmak, hem
de edebiyat için bir katkı olsun.

“İZMİR'DE 
İŞ DİSİPLİNİ YOK”

Yalan Sanatı

Gülşah
Elikbank



Müziğin güçlü yorumcusu, bestecisi ve kalite-
li müziğin adı Fatih Erkoç ile keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdik.

� Bu zamana kadar birçok önemli projeye imza
attınız. Yakın bir zamanda albüm projeniz var mı?

Evet çok yakın bir zamanda caz albümü geli-
yor. Sanıyorum Ocak ayı içerisinde çıkartabilece-
ğiz.

Tabii bu caz albümlerini tanıtmak biraz daha
zor çünkü bu tarz şarkılarla var olan televizyon
programlarına gitmek pek olası değil. Gittiğiniz
zaman da hadi bize eski şarkılarınızdan bir tane
söyleyin diyorlar. Sadece birkaç programa gidip
yeni albümüm çıktı diye duyurabilirsiniz. Ama o

şarkıları televizyonda
halka söyleyemezsiniz.
Sözleri ban ait İngilizce
sözlü Amerikan caz
müziği çizgisinde bir caz
albümü yapıyorum.

Prodüktör
ola-

rak dünyanın en iyi davulcularından biri olduğunu
düşündüğüm Ferit Odman, bütün kararları ona
bıraktım. Sonuç olarak Ocak ayının ortalarında
albüm gelmiş olacak. Sevgililer gününe yetiştirmiş
olacağız.

� Türkiye'de caz müziğinin geldiği nokta nedir?
Eskiye kıyasla çok daha iyi durumda caz müzi-

ği. Çok iyi müzisyenler yetişiyor. Eğer müzik anla-
mında insanlar kendilerini geliştirmek istiyorlarsa
caz müziğini ve klasik müziği sevmek zorundalar.
Caz müziğinde çok iyi müzisyenler yetişiyor.
Türkiye'de caz yayını yapan TRT kanalları genel-
likle. Caz programı yapan radyolar var bir kaç
tane. Ancak televizyonda ciddi bir sıkıntı var.
Bunun bilincinde olan biriyim. Ben birçok arkada-
şım gibi kendimi biraz mecbur hissediyorum.
Duyuramasak da diğer pop şarkıları gibi,
Türkiye'de yer etmese de, genelde bu parçaları
yapmakla sorumluyuz ve yükümlüyüz.

� Peki Türk müziği ne derece kabuğunu kırabil-
di, yurt dışında kendini ne derece dinletiyor?

Birkaç sanatçı dışında yurt dışında Türk müzi-
ği sıkıntılı bir durumda. Mesela Tarkan bir şeyler

yapabildi. Yıllar önce yurt dışında bir radyoda 6
numaraya yükselmişti. Onun dışında

İbrahim Tatlıses’i komşu ülkeler
tanıyor ve seviyorlar. Ancak

dünya müziği olması
gerekiyor. Dünyaya

hitap eden en
önemli müzikler-

den bir tanesi
Klasik

Batı Müziği. Bizim o konuda çok fazla sıkıntımız
yok. Keşke daha çok çalışma yapılabilse. Birçok
ülkede başta Fazıl Say olmak üzere yurt dışında
konserler veriliyor. Tabi bu yeterli değil.

� Her şeyin merkezi olduğu gibi sanatta da mer-
kez İstanbul. Biz nerede hata yapıyoruz da yetenekle-
rimizi İstanbul'a kaptırıyoruz?

Bütün mesleklerde olduğu gibi müzik piyasa-
sında da İstanbul ağır basıyor çünkü her şey orada.
Kendinizi gösterebileceğiniz bütün imkanlar
orada. İzmir, yetiştirdiği müzisyenlerle ve sanatçı-
larla öne çıkıyor. İstanbul işlerin yürümesi açısın-
dan maalesef çok önemli. Maalesef diyorum
çünkü ben de İstanbul'da oturmuyorum. Kışları
Bursa’dayım, bir müzik okulum var. Yazları da
Bodrum'dayım.

� İzmir seyircisini nasıl buluyorsunuz?
Konserlere ilgi var mı? İzmir seyircisinden memnun
musunuz?

İzmir Türkiye'deki en iyi dinleyiciye sahip
şehir bence. İzmir'deki seyirci olmasaydı biz mah-
volurduk. Ben her yıl İzmir'de 10 ila 12 arasında
konser veriyorum. İzmir dışında bu kadar konser
verebileceğim başka bir şehir daha yok, buna
İstanbul da dahil. Dolayısıyla ben İzmir dinleyicisi-
ne saygılarımı yolluyorum ve onları çok seviyorum.

� Birçok enstrüman çalıyorsunuz. Peki İzmir'i
bir enstrümanla özdeşleştirseniz bu hangi enstrüman
olurdu? Neden?

Akustik Piyano bence en önemli enstrüman-
dır. Özeldir ve narindir. Ben İzmir'i akustik piya-
noya benzetiyorum. Türkiye'deki en iyi ve özel
müzik dinleyicisinin İzmir'de olduğunu düşünüyo-
rum ve bu yüzden İzmir'i akustik piyanoya benze-
tebiliriz.

� Peki İzmir'i bir müzik türüne benzetseniz?
O zaman caz müziğine benzetirdim İzmir'i.
Çünkü caz bir müzisyene özgürlüğünü en çok

hissettiren müziktir. İzmir seyircisi özgür-
dür ve bana bunu hissettirir.

� Çok teşekkür ediyorum bu keyifli
sohbet için…

Ben sizin aracılığınızla başta
Ben TV ekibine ve tüm

İzmir'e sevgi ve saygıları-
mı iletmek istiyorum.

Ayrıca Ben HABER
gazetesinde bana

yer verdiğiniz
için çok

teşekkür
ediyo-

rum.
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İzmir’i
akustik

piyanoya
benzetirim

ÖZEL VE NARİNMUTLU KOPUZ

mutlu.kopuz@kanalben.com

Türkiye’nin en önemli müzik
adamlarından Fatih Erkoç,
“Ben İzmir'i akustik piyanoya
benzetiyorum. Piyano gibi
özel ve narin. Türkiye'deki en
iyi ve özel müzik dinleyicisi-
nin İzmir'de olduğunu
düşünüyorum” dedi.



Floransa’ya ilk tez turla gitmiştim,
şehre aşık olup master eğitim için
bir tasarım okuluna kabul edildik-

ten sonra benim maceram başladı. Bir
yılı aşkın süre yaşadığım, belki de dünya-
nın en “sanat kokan” şehri üzerine yazı-
lan bir sürü gezi yazısı dikkatinizi çek-
miştir ama şimdi oranın “yerlisi” olarak
benim gözümden de okumanızı tavsiye
ederim.

Floransa’ya direkt uçuş yok.
Luftansa ile Almanya aktarmalı olarak
direkt uçabiliyorsunuz ya da THY’nin
yeni rotası Pisa’dan da trenle ulaşabilir-
siniz. Gece havalimanı kapalı, ilk uçuş
ne zamansa o zaman gelip alanı açıyor-
lar. Riske girmemek için erken giderse-
niz benim gibi iki saat alanın kapısında
beklemek zorunda kalabilirsiniz.

YEMEK PAHALI
Genelde tur

otelleri sizi şehir
dışında merkeze
çok uzak yerler-
de konaklatıyor.
Eğer şehir mer-
kezinde kalmak
isterseniz, gün-
lük oda ya da ev
kiralamanızı öne-
ririm. Otel odaları
eski ve çok küçük.
Kiraladığınız evde
mutfak olacağından hem
tasarruf için de çok iyi.
Floransa’da da üç öğün dışarıda
yemek gerçekten çok pahalı. Büyük res-
toranlar yerine yerel tratoriaları dene-
menizi öneririm.

Floransa’da eks-
tra müzelere gitme-
nize çok da gerek
yok aslında, şehir
açık hava müzesi
gibi. Dar ve güneş
görmeyen küçük

sokakları, tarihi
dokusundan hiçbir şey

kaybetmemiş mimarisi
ile sizi zaten mest edecek

güzellikte. Siz yine de 80 tane
müzesi olan bu inanılmaz şehirde

müze gezip sanata doyun.
II. Dünya Savaşı sırasında şehrin

yıkılmadan ayakta kalan tek köprüsü

Ponte Vecchio, Arno Nehri’nin ayırdığı
şehrin iki yakasını birbirine bağlıyor.
Üzerinde küçük küçük kuyumcu dük-
kanlarının olduğu, akşamları ışıl ışıl olan
köprüden alışveriş etmeden dönmeyin
derim.

DUOMO VAZGEÇİLMEZİ
Milano’daki kadar gösterişli olmasa

da buradaki duomo da şehrin vazgeçil-
mezlerinden. Aradığınız her şeyi duomo
etrafında bulabilirsiniz. Eğer yürümeyi
seviyorsanız bu şehir tam size göre.
Araba gürültüsünden uzak, şehri bana
göre haritasız bile keşfedebilirsiniz.
Çarşamba günleri 4. köprü yakınlarında

bir halk pazarı kuruluyor. Ne arar-
sanız var. Turistler bilmediği için
çok kalabalık da olmuyor.

Burada hayat sabah erken baş-
lıyor. Öğlene kalmadan herkes
işini bitirmiş, mutfak alışverişlerini
yapmış güne devam ediyor.
Sabahları erken kalkarsanız mut-
laka Mercato Centrale'ye gidin.
Taze yapılmış makarnalar, mey-
veler, muhteşem deniz ürünleri,
mantarlar ve baharatlar derken
aklınıza gelecek her şey bura-
da mevcut. İçerisinde bizim
esnaf lokantaları gibi küçük
ucuz yerler var.
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FLORANSAFL
Rönesansın
doğduğu şehir:

“En iyi yaşayan bilir” derler, sanırım Floransa benim için öyle… Dünyanın en “sanat kokan” şehri üzerine
yazılan bir sürü gezi yazısı dikkatinizi çekmiştir ama şimdi benim gözümden de okumanızı tavsiye ederim.

Bu şehre yazın gitmek istiyorsanız hemen vazgeçin. Sıcaklıkla ve siv-
risineklerle boğuşmak canınızı sıkabilir. Floransa’nın mevsimi bahar.

Diğer İtalyan şehirlerine göre Floransa’da
halk soylu sınıfı gibi. Yaşamları, giyim tarzları,
temiz bir aksanla konuştukları İtalyancaları ile
kendilerini farklı görüyorlar. Türkiye'den gelirken
aman hırsızlara dikkat edin uyarıları hiç kulakları-
mızdan gitmese de yaşadığım süre içerisinde hır-
sızlık ya da tatsız bir durumla karşılaşmadım.
Ama yine de siz tedbiri elden bırakmayın.

PALLAZO PITTI SARAYI
Floransa’da kaldığınız süre içerisinde nehrin

diğer tarafına Pallazo Pitti Sarayı’nı mutlaka
gezin, saray yolunu devam ederek şehrin biraz
dışına Boboli Bahçeleri’ni bahar aylarında mutla-
ka görün derim. Yanınızda ufak atıştırmalıklar
götürerek de ufak çaplı pikniklerde size çok iyi
gelecek. Tren istasyonu şehrin merkezinde, altın-
da alışveriş edecek uygun fiyatlı güzel mağazalar
var. Polis tarafından ciddi para cezası var. Böyle
yaparak sahte marka satışını engellemeye çalışı-
yorlar. Ayrıca Floransa’ya gitmişken mutlaka
yakınlardaki küçük şehirleri gezmenizi öneririm.
Siena, Pisa, Toscana, Lucca, Montecatini'yi gör-
meden gelmeyin derim.

Yazın seyahat edecekler için, sakın
gitmeyin derim sıcak ve sivrisinek-
lerle boğuşmanız gerekebilir. En

güzel mevsimi

kesinlikle bahar ayları.
Her mevsim vazgeçilmez olan Della Signoria

Meydanı paha biçilmez heykelleri ile ünlü.
Mikelanj’ın Davud’u, Bandinelli’nin Herkül’ü ve
Medusa’nın kesik başını taşıyan meşhur mitolojik
kahraman Perseus heykelinin orijinalleri burada
sergileniyor. Anlatılmaz yaşanır bir şehri gezmek
için bence vakit kaybetmeyin. Rahat ayakkabıları-
nızı ve sevdiğiniz insanları yanınıza alın
Floransa’ya gelin. Rönesans’a, sanata, resme, hey-
kele, güzel olan her ne
varsa burada doyun.
Bir gün ben tekrar
geri döneceğim
ve hikayeme
kaldığım
yerden
devam
edece-
ğim.

Tijuana Meksika
Restaurantı

İnanılmaz güzel yemek-
leri, tacosu ve kokteylleri

harika, “Happy Hour”u
kaçırmayın derim.

Antico Fattore
Floransa’nın meşhur

etlerini bilmeyen yoktur.
Toscana bifteğini mutla-
ka yiyin. Mutlaka medi-
um pişirilmesini isteyin.

Kikuya Pub
Akşam gidip keyifli vakit

geçirebileceğiniz nezih
ve harika bir yer.

Caffè Gilli
Sabahları benim gibi

kahve içmeden duramı-
yorsanız Gilli'ye gidin ve

güzel bir Cappucino
için, sıcak bir

kruvasanla. Tadına
doyamayacaksınız.

NEREDE,
NE YENİR?

Baharda
şehir bir
başka
güzel

.2015

1. Tratoria ya da pastanede oturarak yediği-
niz içtiğiniz her şey ekstra ücretlendiriliyor.

Menüde yazan fiyatlara aldanmayın. Bizdeki gibi
bir kahve içip bir saat muhabbet edemiyor insan.

2. Dolaptan aldığınız soğuk ne varsa o da ayrı ücrete
tabi.

3. İtalya'nın her yerinde yoldan asla taksi durduramı-
yorsunuz. Mutlaka durağa ya da bulunduğunuz yere

çağırıyorsunuz. Taksi her neredeyse taksimetreyi
oradan açıp geliyor. Dikkatli olun derim.

4. Aldığınız her şey için mutlaka pazarlık
edin.
5. Asla trene ya da otobüse biletsiz binme-
yin. Bileti aldıktan sonra kıyılarda duran
küçük turuncu makinelere sokup mutlaka
ama mutlaka üstüne tarih yazdırın. Cezası
gerçekten çok ağır.
6. Tren istasyonundaki oteller çok kaliteli

değil. Genelde göçmenlerin yaşadığı bir
bölge…

7. Bisiklet hırsızlarına ayrıca dikkat edin.

BİLMENİZ
GEREKENLER

GÖRKEM ŞENGÜLER

gorkem@mayatanitim.com.tr



nabilirsiniz. Pul payet kumaşları sadece elbiselerde
değil bakır rengi veya koyu gold tonlarında pul payet
pantolonla, siyah balıkçı yaka kazak ya da basic siyah
tişörtle kombinleyerek şık bir görünüm sağlayabilirsi-
niz.

Siyahtan vazgeçemeyenlere
Yılbaşı gecesi için başka bir tercih ise kısa

siyah elbiseler. Özellikle yarasa kol siyah
kısa elbiseler ile daha zarif görünebilirsiniz.
Mini siyah elbisenizi gold takılar ve bordo
tonları rujunuzla tamamlayabilirsiniz.

Kadifenin asaleti
2015/16 Sonbahar Kış sezonu trendleri

arasında yer alan, bu sezon yükselişte
olan kadife elbiselerden de tercih edebi-
lirsiniz. Asil ve şık görünüşüyle 80'lerden
ilham alınarak tasarlanan kadife elbise-

lerde siyah, bordo tonları ya da koyu laci-
vert gibi renkleri kullanabilirsiniz.

Sokak partisine gideceklere
Eğer yılbaşını cıvıl cıvıl sokaklarda ya da

sokak partilerinde kutlamayı düşünüyorsa-
nız hava çok soğuk olacağından star parça-
nızı üst kabanınız olarak belirleyebilirsiniz.
Sezonda podyumlarda sıkça gördüğümüz
ve sokak stilinde de karşımıza çıkan
yapay kürkleri ister deri pantolonlarla
ister dantel çoraplarla kombinleyerek yıl-
başı gecesi de çok şık görünebi-
lirsiniz.

En favori renk
“kırmızı”

Yılbaşının vazgeçilmezi
kırmızı elbiseleri de unut-

mamak gerekir. Mini pul
payet kırmızı bir elbiseyi

aksesuarsız ve abartısız bir
makyajla ya da zarif kırmızı

uzun elbisenizi gold ya da siyah
aksesuarlarla kulla-

nabilirsi-
niz.
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Sokak ve caddelerin ışıl ışıl hazırlandığı, yeni
dileklerle ve umutlarla karşıladığımız yılın en
güzel zamanlarına geldik. Yeni yılla birlikte yıl-

başı gecesi biz kadınların kafasında 'ne giysem?'
sorusu belirmeye başlar. Sizler için hazırladığım

hem sezonun hit trendlerinden hem de yılbaşı
ruhunu yansıtacak kombinler ve elbiselerden
ilham alarak kendinize uygun olanı seçebilir
ve yılbaşı gecesi şık bir görünüm sağlayabilir-
siniz.

70’lere dönüş
Mükemmel 70'li yılların disko-dans sah-

nesinden ilham alınan metalik kumaşlar,
pul detaylı parçalar, cesur bordo tonları,
kadifeler, flok baskılar göze çarpan ilk
detaylar arasında.

Işıltılı elbiseler
Yılbaşı, bir kutlama zamanı olduğu

için ışıltılı, pul payetli elbiseleri rahat-
lıkla tercih edebilirsiniz. Gümüş payet-
ler yılbaşının vazgeçilmezi olsa da
turuncu, gold ve kahverengi ya da
bordo-siyah payetli modelleri de kulla-

Yılbaşına artık sayılı günler
kaldı. Yeni bir yıla adım atacağı-
mız o özel günün güzel geçmesi-
ni istiyorsanız, içinize sinen ve
size yakışacak bir kıyafet tercih
etmelisiniz. işte size fikir verebi-
lecek kombin örnekleri...

19moda30.12.2015 HABER



Fotoğrafların büyüsü
Sevdiklerinizin fotoğraflarından

oluşturacağınız kitap ayracı, okur-
sever arkadaşlarınız için unutulmaz
bir hediye olacaktır. Fotoğrafları
düzenli bir şekilde kesip, uçlarına
sağlam bir ip bağlayıp, en ucuna
da ponpon takıp tatlı bir hediye
yaratmış olursunuz.

Sıkı çalışanlara
Ofis çalışanı bir sevdiğinize

hediye almayı düşünüyorsunuz
ama ne alacağınıza karar veremi-

yorsanız
sizin

için

de önerilerimiz var. Masası için sevimli bir
masa lambası ya da gülümseten bir notluk.
Ya da onu çalışırken uçsuz bucaksız hayalle-
re sürükleyecek gemiden yapılmış bir tak-
vim... Şık bir masa saatini de unutmayın. Bu
hediyeler hem onun işine çok yarayacak hem
de hep sizi hatırlatacak.

Ya çocukluğunu özleyenler...
Bu fikir gerçekten çok hoşunuza gidecek.

Hepimizin çocukluğunda uyurken bile yanın-
dan ayırmadığı peluş bir oyuncağı vardır.
Yaşımız ne kadar büyüse de bu oyuncağı
atmaya kıyamayız çoğumuz. Eğer sevdiğiniz
kişiye bu hediyeyi yapmak istiyorsanız önce
kişinin çocukluk oyuncağını bulmanız lazım.
Sonrası mı? Çok basit. Peluş oyuncağı bir
çerçevenin ortasına güzelce yapıştıracaksınız.
Ve sevdiğinizin atmaya kıyamadığı, çok
değerli oyuncağı başköşesine asıp her baktı-
ğında güzel anların canlandığı harika bir
hediye haline gelecektir. Emin olun bu haya-
tında aldığı en anlamlı ve değerli hediye ola-
caktır.

Sonuç olarak bu yıl da sevdiklerimizi
hediyelerle mutlu edip onlara güzel bir yıl
dileyeceğiz. Ama unutmayın ne hediye alır-
sanız alın sevdiklerinize sıkı sıkı sarılarak
verin. Sevginin en güzel gösterildiği eylem
'sarılmaktır'.
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Hindi ve kırmızı iç çamaşırı ritüelleri
tam olarak başaramadı ama yılbaşın-
da hediye alma olayı hemen hemen

hepimizin hayatına girdi sayılır. Aralık ayı-
nın ilk haftası geçince herkesin kafasında
aynı soru beliriyor; “İş, sınıf, ev arkadaşıma
ne alsam acaba?”

Her yıl almaktan artık koleksiyoner
olduğumuz kar küresi, kar
desenli terlik, kırmızı iç
çamaşırı, yılbaşı kon-
septli fincan vb. objeler
artık hiçbirimizi heye-
canlandırmıyor değil
mi? Siz de bu hediye-
lerden sıkıldıysanız
artık sevdiklerinizin en
çok işlerine yarayacak,
kutuyu açtıklarında onları
fazlasıyla heyecanlandıra-
cak hediyeleri bulma ya
da yapma vakti! Biz de yıl-
başı armağanı seçimlerini-
zi kolaylaştırmak için en
iyi alternatifleri sizin için
derledik. İşte en ilginç
yeni yıl hediyeleri...

En güzel hediye 'lezzet'
İlk fikrimiz belki yıllarca saklayacak

kadar kalıcı olmayan ama damaklardan
ve akıllardan silinmeyecek tatlar bırakabi-
leceğiniz süslü kutular içerisinde kendi elle-
rinizle hazırlayabileceğiniz lezzetli minik
kurabiyeler. Bu hem bütçenizi zorlamaya-

cak hem de sevdiklerinizi çok
önemsediğinizi gösterecek

güzel kurabiyelerin
içine vanilya, tar-

çın, limon,
porta-

kal,
zen-
cefil
gibi
aro-
malar
katarak
zihinlerde
unutulmaz koku-
lar bırakın. Unutmayın
koku insan hafızası için en iyi
uyarandır. Bizden tüyo ver-

mesi, kutuları süslemek de
sizin hayal gücünüze kalmış...
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Yılbaşı gecesini dışarıda
çılgın partilerde geçirmek
istemeyip, evde keyifli ve
huzurla yeni bir yıla mer-
haba mı demek istiyorsu-
nuz? Etrafımız yılbaşı süs-
leriyle donansa da o ruha
giremeyebiliyoruz ama
güzel bir yılbaşı filminin
insanı moda sokamama
ihtimali çok düşük. Yeni
yıl temalı bir film izlerken
ister istemez içimiz yeni
yıl coşkusuyla dolu-
yor. Hala yeni
yıl moduna
giremediy-
seniz, işte
yüzünüzde
Noel
Baba'nın
kahkahası-
nı oluştu-
racak 6
film
öneri-
si…

Bir Yılbaşı
Haftası Klasiği;

Evde Tek Başına
(Home Alone)
Yeni yıl modu diyorsak

'Evde Tek Başına' filminden
bahsetmeden geçemeyiz. 1990

yapımı bu film çocukluğumuzdan
beri her sene sonu bütün kanallarda

ekranlarımızı süslerdi. Her izlediğimizde
Kevin için ‘Vay be ne akıllı çocuk’ diye
düşünmekten kendimizi alamıyoruz.

Ailenin önemini vurgulayan filmde
Amerikan hayali evler ve karlı bir
bahçede, ışıl ışıl yılbaşı süsleri tekrar
tekrar izlemeye sebep olan unsurlar
arasında.

Kalpleri Isıtmak İçin; Aşk
Her Yerde (Love Actually)

Kesinlikle yılbaşı hakkında yapılmış en iyi
romantik filmlerden biri. Colin Firth, Keira

Knightley ve Hugh Grant gibi önemli oyuncuların
rol aldığı bu filmin asıl amacı aşkı yüceltmek. Film

sekiz farklı çifti ve onların hayatlarını aşk teması altında
işliyor. Noel’e bir hafta kala Londra’daki farklı hikayeleri;

baba-oğul, sevgili, şarkıcı-menajer, karı-koca ilişkileri üzerinden
anlatıyor. Bir şekilde mutsuz olan hayatlarına, umut ışığı gibi doğan

aşklar yaşamaları, her izleyişte aşka inancını yitiren kalpleri ısıtmayı
başarıyor. Özgün, güzel müzikleri ve Londra’nın büyülü Noel zamanını da

işin içine katarsak etkilenmemek elde değil.

Romantizm Arayanlara; Tatil
(The Holiday)
Tatlı tesadüflerin yaşanabilme ihtimalinin

olduğunu kanıtlayan çok romantik ve keyifli bir
film 'Tatil'. Cameron Diaz, Kate Winslet ve Jude Law'ın

başrolleri paylaştığı filmde kader iki kadının yollarını
kesiştirir. Aşk hayatlarında mutsuz olan bu iki kadın, bir

internet sitesi aracılığı ile yılbaşı tatili
için yaşadıkları evi takas etmeye karar

verirler. Amaçları hayatlarında tamamen
bir farklılık yaratmaktır. Londra ve Los

Angelas'ta yılbaşının ayrı güzelliklerini
bulacağınız bu filmi tekrar tekrar izlemek

isteyeceksiniz...

Biraz Dram; Yeni Yıl (Noel)
Hayatta hep güzel şeyler yaşayamayız maa-

lesef. Önümüzdeki yıl da başımıza tatsız şeyler
gelebilir normal olarak. 2004 yapımı bu dram insanla-
ra kötü olaylarda bile güzel noktalar keşfedebileceğimi-

zi anla-
mamıza
ön ayak
oluyor.

Filmde
karakterlerin
karşısına çıkan
esrarengiz yabancılar
hiç beklemedikleri bir
şekilde hayatlarını değişti-
riyor. Susan Sarandon,
Penelepe Cruz, Robin Williams
ve Paul Walker’ın başrolünü pay-
laştığı filmin yönetmen koltuğunda
ise Chazz Palminteri oturuyor. Yaşam
ve ölüm temalarını güzel bir şekilde
yansıtan bu film elimiz-
dekilerin değerini geç
olmadan anlamamız için
bir uyarıcı niteliğinde.

Fantastik Dünyanın
Anahtarı; Kutup Ekspresi
(The Polar Express)

Fantastik sevenleri de unutmadık.
Muhteşem kış manzaraları eşliğinde sizi
kutba doğru sürükleyen bu tren yolculuğu
yılbaşı ruhunu kolayca yakalamanızı sağla-
yacaktır.

Chris Van Allsburg’un aynı isimli roma-
nından uyarlanan 'Kutup Ekspresi' Noel
Baba'nın gerçekten var olup olmadığını
merak eden bir çocuğun Kuzey
Kutbu'na doğru heyecanlı tren yol-
culuğunu anlatır. Yolculuğa çıkan
diğer çocuklarla birlikte, kendileri-
ni büyük bir maceranın içinde
bulurlar. Bu küçük ve zeki çocuk, ina-
nanlar için hayatın mucizelerinin asla
solmadığını gösteren bir keşif serüvenine
dalacaktır.

Nostalji Severlere; Şahane Hayat
(It's Wonderful Life)

Biraz nostalji yapmak isteyenlere ise öne-
rimiz Frank Capra’nın yönettiği 1946 yapımı
bu fantastik komedi-dram filmi Şahane

Hayat. Bu efsanevi Holywood filmi başka
insanlara yardım etmek adına kendi
hayallerinden vazgeçmiş bir adamın yıl-
başı gecesinde intihara teşebbüs etmesiy-
le başlıyor. Fakat intiharı sırasında beliren koruyucu meleği bu
mutsuz adama, hayata hiç gelmeseydi olayların nasıl şekillene-
ceğini göstererek farklı bir bakış açısı edinmesini sağlıyor.
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kati çekiyor.
Yüksek tekniği nedeniyle
çok isabetli frikik ve pen-

altı kullanabilen
Chilavert, harika

kalecilik refleksinin
yanı sıra kaydettiği
kritik gollerle de
takımı adına bir
çok maçın kaza-
nılmasını sağla-
mış, 1980'li ve
1990'lı yıllara

damgasını
vur-

muştu. IFFHS tarafından 3 kez dünyanın
en iyi kalecisi seçilen başarılı file bekçi-
si, Türkiye'nin dünya 3'üncüsü olduğu
2002 Dünya Kupası eleme turlarında
Paraguay adına 4 gol kaydetmeyi başar-
mıştı. Arjantin, İspanya ve Fransa gibi lig-
lerde görev alan Latin Amerikalı kaleci,
74 kez milli olmuş ve uluslararası arenada
8 gol atmıştı. Ayrıca, hat-trick yapan tek
kaleciydi.

Tolga Zengin’in dışlanması, yerine
geçen gencecik Günay’ın gözyaşlarına
neden olan hatası ve ardından ortaya koy-
duğu muhteşem gösteri, Muslera’nın ina-
nılmazları kurtarıp koltuğunun altından
yediği goldür; bunları bana yazdıran.

Peki tarihin ilk sözleşmesinin bir kale-
ciyle yapıldığını bilen var mıdır?

Hiç sanmam.
Profesyonel sözleşme futbol tarihinde

ilk kez bir kaleciyle yapıldı.
İşte hikayesi...
Avrupa’nın en ucunda 16 yaşına yeni

girmiş bir delikanlı takımında parlama-
ya başlamıştı.

Josep Samitier’nin adı yeni duyu-
luyordu ve tek hayali vardı:

“Zamora ile aynı yaşta ligde
oynamak ve resimlerinin sakızlardan
çıkması”

Önsezileri müthiş gelişmiş, mesa-
fe tanımadan kaleye vuruyor ve
hepsi de isabetli oluyordu. Her topa
mutlaka dokunuyor ve hepsi de işi

bitiren paslar atarlardı daha o
zamanlardan.

Zigzaglar çizerek sahayı
boylamasına geçen ve

ayağından topu kimse
alamadığı adamla-

rın karşısına diki-

liyordu.
Bu tür adamlara karşı adını duyurma-

yı başarmıştı Samitier. Bir gün evine
İberik yarımadasındaki üç-beş arabadan
birine sahip olan bir grup adam geldi.
Araba varoşların yolunda toz kaldırarak
ulaştı gecekondu benzeri eve. Hepsi de
melon şapkalı ve frak giymişlerdi. Ev halkı
şaşkın, Samitier’nin küçük kardeşi ise ara-
badan korkmuştu.

Tarihin ilk sözleşmesi
Gencecik delikanlının gururlu ve

vakur babası dikkatle dinledi adamları.
Oğlunu Barcelona takımına almak istiyor-
lardı ve bunun için bir bedel ödemeye
hazırlardı. Henüz kıta Avrupasında ne
sözleşme vardı, ne de transfer kelimesi
yaşıyordu.

Baba şöyle bir arkaya yaslandı ve tari-
hin ilk transfer teklifini cevapladı:

“Samitier için çok emek verdim.
Bugünü görmesi için çok çalıştım.
Barcelona dediğiniz takım iyi bir takım
galiba. Olur, ama karşılığında isteklerim
var.”

O sırada annesi, top oynadığı ve doğru
dürüst bir iş bulamadığı için sürekli azar-
lanan oğlu ile babasının ilişkisini düşünü-
yordu. Formasını gizli gizli yıkardı annesi.

“Nedir söyleyin..” dedi patron kılıklı
olanı ve ilk transfer hamlesi için ne kadar
para isteyeceğini düşündü 16 yaşındaki
genç ve yetenekli forvetin babasının.

“Yelekli bir takım elbise ve parlak
çerçeveli bir Nacar kol saati.”

Bu istek hemen orada belgelendi ve
Josep Samitier tarihin ilk resmi transferini
gerçekleştiren bir belgeyi imzaladı.

16 yaşında bir gencin elinde de bir
kağıt vardı artık:

“Samitier, Barcelona klübünde oyna-
mayı taahhüt etmiştir..”

1918 sezonu başlarıydı.
Tolga’nın başına dünyayı yık-

tıklarında ise 2015 bitmek üze-
reydi.
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Herkes gol kaçırabilir ve bu sadece
bir istatistik olarak kalır. Kaçırılan bir
gol tabelayı değiştirmez.

Ama yenilen bir gol tabelayı
hemen değiştirir.

O nedenle kalecilik
nankör, kaleci ise yalnız
adamdır.

Mahallede oynar-
ken bile kimse işte bu
nedenle kaleye geç-
mek istemez.

Fransız varoluşçu
filozoflardan Albert
Camus, "hayatta ne
öğrendiysem futboldan
ve kalecilikten öğrendim,
çünkü top hiçbir zaman
beklediğim köşeden gelmedi"
der.

Belki de kaleciliğin önemini anlatabile-
cek en güzel sözlerden birisidir bu. Futbolda
kaleciliğin gelişimi de buna paralel bir dün-
yanın ürünü... Kalecilik tarihinin 16. yüzyıla
kadar giden bir portresi olmasına rağmen,
önem kazandığı yıllar çok daha sonraya,
1950'lere dayanıyor.

İşte bazı örnekler…

Dino Zoff
Kalecilik kariyerine 42 yaşına kadar

devam eden İtalyan eldiven, 40 yaşındayken

kale-
ciliğini ve

kaptanlığını
yaptığı İtalya Milli

Takımı ile İspanya'daki 1982
Dünya Kupası'nı kazanarak tari-
hin en yaşlı "Dünya Kupası
Şampiyonu" kalecisi unvanına sahip oldu.

Rogerio Ceni
21 yıl boyunca Sao Paulo'da 1175 maçta

forma giymiş tecrübeli kaleci, frikik ve penal-
tılardan attığı gollerle tanınıyordu.

En çok gol atan kaleci unvanı ondadır.
42 yaşında yeni bıraktı futbolu.

Chilavert
Brezilyalı kaleci

Rogerio Ceni'nin ardın-
dan tarihin en golcü file bek-
çisi sayılan Paraguaylı Chilavert,
oynadığı maçlarda attığı 62 golle dik-
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