
MHP'de kurultay çan-
ları çalarken, adaylar da
saha faaliyetlerini iyice
yoğunlaştırdı.
Propa-
gandanın
sosyal med-
ya ayağın-
daysa
Meral
Akşener,
rakiplerine
fark attı.
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Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

8 MART 2016 SAYI: 42

Bahar rüzgarı
EKONOMİNİN bu kadar istikrarsız-
lığa direnci, uluslararası derecelen-
dirme kuruluşlarının notu kıt yakla-
şımlarına rağmen fiili durum olumlu.
İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

Çeşme Belediyesi, yaz sezonu kapanır kapanmaz, ayağına kurşun sıkan kararlar aldı. Çeşme'yi
Çeşme yapan eğlence mekanlarına, yarım milyon ile bir milyon arasında para cezası kesti.

“Filmlerimde
kadınları hep
düzgün temsil

ettim”

Dünyada iz
bırakan kadınlar

ZEKASI, güzelliği ve yete-
nekleriyle dünyaya öncü-
lük eden kadınlar, yaşam-
ları boyunca burçlarının
karakteristik özelliklerini
gösterdi. Eğer yeterince
doğru seçim yaparlarsa,
doğum haritalarında bir yıl-
dız olacakları belliydi. 10’DA

Kadınca mı insanca mı?
8 Mart kadın olmanın

bedelini ve yükünü öde-
meye niyeti olmayan

kadınların değil insanların
günüdür. Bugün cinsiyet

ayrımcılığının olmadığı
adeletli bir güne uyanalım.

ZUHAL KOÇKAR 10’DA

ZAYIFLAMADA
SON TRENDLER

SİZLERİ en yeni,
bilimsel, özü sağlık

olan, standartlardan
farklı, yepyeni, kişiye
özel, doğru beslene-
rek zayıflatan metot-
lar ile tanıştıracağız.
Bu yeni yaklaşımları

siz de deneyerek fark-
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Belediye’nin kestiği milyonluk gürültü cezaları mekan kapattırdı

CESME’NIN
sesini kestiler
CESME’NIN
sesini kestiler
CESME’NIN
sesini kestiler
CESME’NIN
sesini kestiler
CESME’NIN
sesini kestiler

VEYSİ ÖNCEL

Cezalar korkutucu
boyutlara ulaştı

MEHMET ÖZENER

Ayayorgi operasyonu
başarıya ulaştı

YAKUP DEMİR

Rezervasyonlarımız
yüzde 30 düştü

TÜM ÇEŞME CEZALI
GÖRÜNEN o ki artık bazı caydırıcı cezalar işlet-
meler üzerinde etkili olmuş ve mekanını açma-
ma kararı alanlar var. EROL YARAŞ 3’TE

Eco’nun izleri
UMBERTO Eco’yu sonsuzluğa
uğurladık. Eco yıllar önce güzelliğin
tarihini derlemişti. Kallavi kitap
adeta güzellik ansiklopedisi gibiydi...
ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

KAPI kapı dolaşıp çare bulamadılar.
TBMM’nin vekillerine dolu çuvalları
postaladılar. Dertlerini anlatamadılar.
Devletimizin büyüklerini ikna edeme-

diler. Genel istek: Patates toptan
alınsın ve kamu kurum ve
kuruluşlarına dağıtılsın...
ERDAL İZGİ 5’TE

CESME’NIN
sesini kestiler

Bir yılda 71 bin kişiyi
işe yerleştirdi
Kabak, “Biz 2015 yılında İzmir'de 71 bin kişiyi
işe yerleştirdik. 5 yılın toplamının 2 katını biz
1 yıl içerisinde gerçekleştirdik” dedi.

YENİLENEN yapısıyla
başarılara imza atan
İŞKUR, Ankara'dan
birincilik ödülüyle
döndü. İŞKUR
İzmir İl Müdürü
Kadri Kabak’la
İŞKUR'u İŞKUR
yapan başarının sırrını
konuştuk. SAYFA 4’TE

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, vatandaşların İzmir Körfezi ile
buluşması için çalışmalarını sürdürdükleri-
ni ve ilk meyvelerini de toplamaya başla-
dıklarını söyledi. Kocaoğlu'na göre hede-
fin önündeki tek engelse ÇED. SAYFA 7’DE

Meral Akşener
Facebook’ta
Bahçeli’yi geçti

Patatesin umudu
memurlar

“Vatandaşı denizle
buluşturacağız”

İİZZMMİİRR’’İİNN  YYEENNİİ
SSAANNAATT  MMAARRKKAASSII

ÜÇÜNCÜ
NESİL

KAHVE
DÜKKANLARI

SAYFA 12’DE

9’DA

9’DA

MEKANLAR PANİKTE
DÜNYACA ünlü turizm
merkezlerinden biri
olan Çeşme'de bu yaz
bazı eğlence mekanları
açılmayacak. Eğlencenin
kalbi olarak bilinen
Ayayorgi ve Alaçatı'da
bazı mekanlar gece
müzik çalmayacak. 

ÇEŞME’NİN SONU OLUR 
YAŞANAN bu durum,
Çeşme'nin sonu olur.
Hele böyle bir sonun
Çeşme Belediyesi
tarafından kesilen öde-
nemeyecek durumdaki
milyonluk cezalarla
hazırlanması ne yazık ki
daha da acı.
GAMZE KURT’UN HABERİ
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DDeerrvviişş
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MMeerraall
AAkkşşeenneerr

KKaaddrrii
KKaabbaakk



Gecelik mi elbise mi?
Geceliği andıran, çoğunlukla

ipek saten kumaştan ve dantel
detaylarıyla dikkat çeken askılı
elbiseler bu yılın en favori parça-
larından. Bu elbiseleri spor ayak-
kabı ve kot ceketlerle kombinle-
yerek sokakta giymeye uygun
hale getirmiş olursunuz.

Delikli kumaş ferahlığı
Delikli file kumaşlar, yazın

teninize nefes aldıracak. Yeni
sezonda delikli havadar kumaşlar,

sportif parçalara birlik-
te seksiliği kolay-

lıkla yakalama-
nızı sağlaya-

cak.

Fırfır
Fırfır

ve volan-
lar, yeni
sezonun en

çok karşıla-
şacağımız

detaylarından
olacak. Derin V

yaka elbiselerdeki fırfır detayı, fır-
fırlı gömlekler, etekler, bluzlar ve
elbiseler; birçok defilede yaz
koleksiyonlarına hareket kattı.

Her dem transparan
Transparan her dönem hit

olur. Ancak bu sezon transparan,
sert ve düz yapıdaki tüllerle daha
modernize olmuş halde çıkıyor
karşımıza.

Püskül zarafeti
Bu sezon da

geçen sezon
olduğu gibi
bohem trendi
sürüyor.
Ancak bu
sezon kalın
püsküller yeri-
ne ip ve ince
püsküller zara-
fetin simgesi
oluyor. Aksesuar
olarak ise püsküllü
sandaletler revaçta.

Dekolte
Bu sezon en sık

göreceğimiz dekolte;
omuz dekoltesi. Göğüs
üzerini kaplayan omuzla-
rı tamamen açıkta bırakan

elbiseler, dantel ve fırfır-
larla kendinizi seksi

ve romantik hisse-
deceksiniz.

Şeffaflık
Bu sezon

tasarımcılar,
şeffaf tasa-
rımlarıyla
göz doldur-

dular.
Ayakkabıdan

çantaya, şapka-
dan tokaya sıçra-

yan şeffaf tasarımlar

zarif
bluzlarda
da karşı-
mıza çıkı-
yor. Ayrıca
geçen
sezonda şef-
faf PVC mal-
zemeden hazırla-
nan çantalar bu sezon
da popülerliğini devam ettiriyor.

Feminen şıklık
Maskülen tarzı sevenler bu

sezon sizi pek tatmin etmeyebilir.
Tasarımcılar bu bahar tamamen
feminen çalıştılar. Uçuşan kumaş-

lar, 60’ların zarif
tarzları, feminen
aksesuarlar ve
romantik detay-
larla zarafeti
yakalayacağız.

Trend
renkler
Bu sezon gardırobu-

nuz yumuşak pastel tonda
renklerle bezenecek. New York

Moda Haftası'nda yer alan tasa-
rımcılar, 2016 İlkbahar-Yaz
koleksiyonlarında 'Pembe Kuvars'
rengi tercih etti.

Ayrıca turuncu renginin tüm
tonları ve su yeşili renkleri de
kıyafetlerimizi şenlendirecek.
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SEKSİ
Herkes ilkbaharın gelmesini sabırsızlıkla

bekliyor. Soğuk, kasvetli havalarda sıkı-
ca sarıldığımız montları, kalın kazakları,

botları atıp hafiflemek hepimizin hayallerini
süslüyor. Üzerimize bir kot, bir tişört geçirip
dışarı çıkmayı özledik pek tabii... Her mev-
sim değişikliğinde olduğu gibi bu ilkbahar
ve yazda da trendleri takip edip şıklığı yaka-
lamalıyız. Biz de sizi büyük bir zahmetten
kurtarıp bütün moda haftalarını mercek altı-
na alarak bu ilkbahar ve yazda neler moda
olacak sizler için derledik.

İLKBAHAR

HABER MERKEZİ

Romantik
feminen
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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.

� Çeşme Ayayorgi’deki krizi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Yaklaşık 10-15 yıldır tartışılan bir
konu bu. Çeşme eğlence yeri mi olsun,
dinlence yeri mi olsun? İki grup, aynı
okul münazaralarında olduğu gibi tartı-
şıyorlar. Ama ne yazık ki bir netice
elde edilemiyor. Görünen o ki artık
belli bazı caydırıcı cezalar işletmeler
üzerinde etkili olmuş ve mekanını
açmama karara alanlar var. Cezayı
kimin yazdığı beni pek ilgilendirmiyor.
Sonuç olarak yazılmış milyonluk ceza-
lar var ortada. İnsanların bu cezaların
faturasını düşünmesi lazım. Bu fatura
bir tek o işletmeciye mi çıkıyor, yoksa
bu fatura beldede eğlence sektörünün
getirdiği ekonomiden faydalanan bir-
çok sektöre mi çıkıyor? Yazdığım köşe
yazısına yüzlerce yorum geldi. Birçoğu
şunu söylüyor; “Bu işletmeler zaten bir
suyu şu kadar paraya satıyordu, beter
olsunlar.” Kimsenin kimseye “beter
olsun” demeye hakkı yok. Kimse kim-
seyi bu tesislere silah zoruyla sokmu-
yor. Yoksa senin imkanın gidersin
başka bir yerden denize girersin. İlle ki
Ayayorgi’den denize gireceksin diye bir
kural yok. Herkes kendi ekonomik
standardına göre olan yerlere gitsin.

Başkasının harcadığı seni rahatsız
etmemeli. Bu bir anlamda servet düş-
manlığına girer. Benim burada savun-
duğum onun bunun aldığı para değil.
Ben bir beldeyi savunuyorum. Çeşme
son 10-15 yıldır eğlence sektörü kon-
septiyle Türkiye’de marka oldu.
Deniziyle, kumuyla, plajıyla değil.
Çeşme’ye birçok insan eğlence için
gidiyor. Bu eğlence sektörünün geliştir-
diği bir ekonomi de var. Tesisler mev-
simlik işçileri bu gelen insanlardan
dolayı çalıştırıyor. Restoranlar bu
insanlar için ekstra eleman alıyor. 45
günlük sürede bir belde bir yıl yaşaya-
cağı parayı kazanıyor. Çeşme şimdi
bunun kararını vermeli. Ben neden
tarafım? Çünkü ben Çeşme ekonomisi-
nin yaşamasını istiyorum. Yoksa benim
gece hayatım da yok, beach clublara
gitmişliğim de yok. Birçoğunun yerini
tarifle zor bulurum.

BELEDİYE İŞLETMECİLERE
YER GÖSTERSİN

Çeşme’nin iki konusu var. Bir; sezo-
nun uzatılması. İki; eğlence sektörünün
belli bir alanda toplanması. Bu ikisi de
başarılamadı. Belediye bu noktada “ben

bu kesilen cezaların uygulayıcısıyım”
diyeceğine orada işletmecilere alanlar
oluştursun, alt yapısını yapsın ve desin
ki, “Burası Çeşme’nin eğlence bölgesi-
dir…” O zaman herkes o bölgeden ev
almaması gerektiğini bilir. Ama siz gelip
de eğlence yerinin dibine villa yaparsa-
nız, sonra da “ben bundan şikayetçiyim”
derseniz burada bir tezat vardır. O yüz-
den bunun çözülmesi lazım. Eğer bu
tartışmalar, bu yüksek cezalar devam
ederse önümüzdeki sezondan pek
umutlu değilim.

BU CEZALAR
TÜM ÇEŞME’YE
KESİLİYOR

BU CEZALAR
TÜM ÇEŞME’YE
KESİLİYOR

BU CEZALAR
TÜM ÇEŞME’YE
KESİLİYOR

BU CEZALAR
TÜM ÇEŞME’YE
KESİLİYOR

BU CEZALAR
TÜM ÇEŞME’YE
KESİLİYOR

BU CEZALAR
TÜM ÇEŞME’YE
KESİLİYOR

��  Aziz Kocaoğlu sizce 2019
seçimlerinde yeniden aday olur
mu?

Aziz Bey’i 3 dönemdir hepi-
miz çok iyi tanıyoruz. Önce olma-
yacağını söyler sonra da fikrini
değiştirir. Benim hissettiğim şey,
Aziz Bey 3 yıl sonra yeniden aday
olur. Geçen sefer Binali Yıldırım
var diye çıkıyorum dedi, bu sefer
de mutlaka bir gerekçe oluşur.
Yine Sayın Kocaoğlu’nu biz bu
dönem karşımızda görebiliriz.
Çünkü 2019’da Aziz Bey’in de

oluşturacağı birçok proje bitecek.
Elbette bu projeler bittiğinde
diyecek ki; “Bakın ben neleri
başardım İzmir’de. Dördüncü
dönemde de daha farklı projele-
rim olacak” deyip bir dönem
daha aday olmak isteyeceğini
düşünüyorum. Ama her zaman
söylüyorum; 2019, bu şehirde
çok farklı bir seçime gebe olacak.
Genel siyasette yapılan hatalar
İzmir’e de yansıyacak. İzmir artık
CHP yorgunu oldu. Bu da bir
bedel ödetecek.

AZİZ KOCAOĞLU 2019’DA DA ADAY

� Şu�anda�siyasetin�birinci�gündem
maddesi�yeni�Anayasa�çalışmaları.�Siz�bu
çalışmaları�nasıl�değerlendiriyorsunuz?

Yeni Anayasa çalışmalarını yine iki
tane muhalefet partisinin beceriksizliği
olarak görüyorum. Yani CHP’nin ve
MHP’nin beceriksizliği… Ben hayatımda
MHP kadar tutarsız bir parti görmedim.
HDP ile masaya oturmam diyen MHP
nasıl oldu da şimdi Anayasa değişikliğin-
de HDP ile aynı masayı paylaşıyor… Bir
kere MHP’nin öncelikle bu açmazı top-
lumla paylaşması lazım. Bu masaya otu-
rulurken iktidar partisinin olmazsa olmaz
koşullarından birinin zaten başkan-
lık olacağını biliyorlardı.
Baktığımız zaman AK Parti
kartlarını çok açık oynuyor.
Ama AK Parti’nin bu açık sat-
ranç oyununa ayak uydurama-
yan iki parti var. Birisi CHP,
diğeri de MHP… Masanın bozul-
masını zaten Erdoğan istiyor.
Bunu da açıkça belli
ediyor zaten. Diyor
ki; “Ben Başkanlık
Sistemi’ni istiyorum.

Bu masa bunu çözemez. Hadi millete
gidelim…” Yani Erdoğan erken seçimi
istiyor. Ve olabilecek bir erken seçimde
tablo net olarak görülüyor. HDP baraj
altında kalacaktır ve MHP’nin de barajı
geçip geçmeyeceği soru işaretidir. Böyle
bir erken seçimde de AK Parti’nin alaca-
ğı milletvekili sayısı yaklaşık 400’e yakın-
dır. Siz şimdi masaya oturmamakla
Erdoğan’ın değirmenine su taşıyorsunuz.
� Peki�bunu�nasıl�tersine�çevirebilirler?
Tabii ki masaya oturarak. Masaya oturur-
sun, Başkanlık seçeneği karşına geldiği
zaman kabul etmezsin, Meclis’teki oyla-

mada da reddedersin. Böylece o
madde de geçmemiş olur. Ama
onun dışındaki düşünülen konular-
da Anayasa çalışmalarına destek
verirsin. Aynı hatayı 7 Haziran
sürecinde koalisyon görüşmelerin-
de de yaptılar. Yine yeteneksiz,

beceriksiz ve Türkiye’nin top-
lumsal duyarlılığını anla-

mayan iki parti yine
Sayın Erdoğan’ın
değirmenine su
taşıyor. 

MHP, HDP İLE AYNI MASAYI NASIL PAYLAŞIYOR?
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Yenilenen yapısıyla ve 419
çalışanıyla başarılara
imza atan İŞKUR İzmir

İl Müdürü Kadri Kabak,
Ankara'dan birincilik ödülüyle
döndü. Sayın Kadri Kabak ile
ödül sonrası ayağının tozuyla
ödülün ayrıntılarını ve
İŞKUR'u İŞKUR yapan başa-
rının sırrını konuştuk.

� Öncelikle tebrik ediyorum.
Geçen sene olduğu gibi bu sene
de İzmir İŞKUR olarak Türkiye
birinciliği ödülü aldınız. Bu ödü-
lün ayrıntılarını sizden alabilir
miyiz?

İŞKUR Genel Müdürlüğü
2012 yılıyla birlikte bir yapılan-
ma içerisine girdi. Kurumsal
yapısı, alt yapısı, insan kaynağı
yapısı güncellendi. Biz 2012
yılının Temmuz ayında İzmir
İŞKUR İl Müdürlüğü'ne gel-
dik. O günden bugüne çalış-
malarımız sonuç odaklı, per-
formans odaklı ve analiz edile-
bilir bir sistem. 419 istihdam
sevdalısı İzmirli burada görev
yapıyor. 2015 yılında Ankara,
İstanbul ve İzmir arasında bir
değerlendirme oldu. Bizim
gruba süper lig diyebiliriz.
2014-2015 yılında süper ligde
birinci olduk. Sayın Bakanımız
Süleyman Soylu'nun elinden
ödülümüzü aldık. İnşallah

2016 yılında da birincilik ödü-
lünü alarak futbol tabiriyle
hat-trick yapma imkanımız
olur.

� İŞKUR son dönemlerde
adını daha çok duyurdu diyebilir
miyiz?

Daha önceki senelerde bir
insan iş ararken farklı yöntem-
leri denemiş, İŞKUR biraz
geri planda kalmış. Yeni
süreçte, yeni anlayışımızla bir-
likte iş gücü piyasası içerisinde
yer alıyoruz. Bizim tek başımı-
za istihdam gerçekleştirmemiz
mümkün değil. Bu nedenle
bizim paydaşlarımızla hareket
etmemiz gerekiyor. Bunu ger-
çekleştiremediğimiz taktirde
İŞKUR diye bir kurum olur,
ancak hiçbir iş üretme imkanı-
mız olmaz. Yoğun bir tempo-
da çalışmak durumundayız.
Tüm çalışma arkadaşlarımızda
bu istek ve gayret var. Biz 2015
yılında İzmir'de 71 bin kişiyi
işe yerleştirdik. 2008 ile 2012
yılları arasındaki 5 yılın topla-
mının 2 katını biz 1 yıl içeri-
sinde gerçekleştirdik.

� Mesleki eğitim sorunu
işgücünü nasıl etkiliyor?

Mesleki eğitim en
önemli sorunumuz.
İmalat sanayinde, üretim
sektöründe, CNC operatör-

lüğü, tekstil, dikiş makinesi
operatörlüğünde birçok mes-
lekte işverenlerimiz yana yakı-
la eleman arıyorlar. Bu alanda
İŞKUR devreye giriyor.

“BÜROKRASİDEN
ARINDIRILMIŞ BİR
PROGRAM”

� İstihdam kursları bu açığı
kapatmada etkili olu-
yor mu?

Evet,
bizim geliş-
tirdiğimiz
aktif iş
gücü prog-
ramları
mesleki
eğitim

kursları devreye giriyor.
Mesleki eğitim kurslarında da
İŞKUR olarak çığır açtık. 2015
yılında 26 bin 500 kişiye kurs
verdik. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman
Soylu, İŞKUR Genel
Müdürümüz, tüm merkezi
ekip, İzmir Valimiz Mustafa
Toprak İŞKUR'un çalışmaları-
nı yakından takip ediyor, des-
tekliyor. Diğer sivil toplum
kuruluşlarına da teşekkür edi-
yoruz. İŞKUR'un yanında olu-
yorlar, biz de onlarla birlikte
bu yolda önemli mesafeler
almaya çalışıyoruz. İşbaşı eği-
tim programlarımız bugüne
kadar en basit, en pratik,
bürokrasiden arındırılmış, hem

bir mesleki eğitim programı
hem de istihdamı teş-

vik programı. Geri
dönüşü çok yüksek

bir program.
İşletmelerimizi
İŞKUR'un fır-
satlarından
yararlandırma-
mız gerekiyor.

� Kursları
açarken
hangi kriter-
lere göre
değerlendiri-
yorsunuz?

İş gücü piyasası analizi
yapıyoruz. İş gücü piyasası
analizi için binlerce, on binler-
ce işverene gidip hangi alanda
eleman istediklerini, hangi
alanda eleman bulamadıkları-
nı, önümüzdeki dönemde
hangi alanda elemana ihtiyaç
duyacaklarını öğreniyoruz.
Buna istinaden iş gücü piyasa-
sının ihtiyacı olan alanlara
kurs açıyoruz.

� Engelli vatandaşlarımıza
İŞKUR'un olanakları nelerdir?

Engelli, kendi iş yerlerini
kuracak kardeşlerimize 36 bin
TL'ye kadar hibe yardımında
bulunuyoruz. İdari para ceza-
ları olarak kesilen cezalardan
sağlanan fonla birlikte kendi iş
yerlerini kuran kardeşlerimize
yeni imkanlar tanıyoruz.

� İstihdam kurslarında işve-
ren mi seçimini yapıyor?

Tabii ki işveren seçiyor. Biz
tüm işlemlerde sadece danış-
manız. 230'un üzerinde iş ve
meslek danışmanı arkadaşımız
var. Onlar bire bir işverenimi-
ze danışmanlık yapıyorlar.
İŞKUR'un gönderdiği bir kişiyi
iş başı eğitimlerinde de diğer
alanlarda da almak zorunlulu-
ğu yok. Çünkü onu biz çalıştır-
mayacağız. İşveren çalıştıra-
cak.

İŞKUR İzmir İl
Müdürü Kadri
Kabak, “Biz
2015 yılında
İzmir'de 71 bin
kişiyi işe yerleş-
tirdik. 2008 ile
2012 yılları ara-
sındaki 5 yılın
toplamının 2
katını biz 1 yıl
içerisinde ger-
çekleştirdik”
dedi.

2015’TE 71 BİN KİŞİYİ
İŞE YERLEŞTİRDİBütün dünya gidişattan şikayetçi. Her ülke

mevcut olumsuzluktan payına düşeni alı-
yor. Petrol fiyatlarına bakınca işler düzeli-

yor mu fikri ortaya çıktı. Fiyatlar 1998’de 12
dolardan, 2008 yılında 140 dolar ile zirveye
dayanmışken, şimdilerde 30 dolar seviyelerin-
dedir. Bu verilere bakıldığı zaman dış ticaret
verilerinde iyileşme olması beklenmektedir.
2015’te, Türkiye ithalat verilerinde 2014 yılına
göre yaklaşık 17 milyar dolar civarında bir artı
değer oluşmuştur. Ekonomi için can suyu niteli-
ğindeki bu değer cari açık değerlerinde iyileşme
olarak görülmektedir.

Enflasyon değerlerinde bir dalgalanma olsa
dahi çift haneli rakamlar devri görülmemekte-
dir. Her ne kadar Merkez Bankası için 2013
yılına göre, “bir miktar güvensizlik” içerse de
birinci çeyrek için öngörüleri, beklenti anketleri
hatta sanayi endeksleri dahi finans piyasaları
için olumlu göstergeler içermektedir. Özü itiba-
riyle Merkez Bankası’nın duruşu “güven” arz
etmektedir.

EKONOMİ ATEŞİ SÜRECEK
Siyasi kesimin yeni bir olumsuz duruma fır-

sat vermeyeceği görüldüğü için ekonomi için
en büyük dengesizlik unsuru olan istikrarsızlık
beklenmemektedir. Ekonomideki olumsuzluğun
siyasilere fatura edileceğinin bilinmesi, siyasetçi-
nin tedbiri elden bırakmasını engellemektedir.
Jeopolitik riskler “savaş yorgunu”na dönüşmüş,
taraflar için can simidi gibidir. Özellikle
Suriye’de taraflar çözüm ve çatışmasızlık konu-
sunda anlaşma zemini aramaktadır. Uluslar-
üstü bu riskler, yönetilir olmadıkça ekonominin
ateşi devam edecektir. Ancak son söylemler ve
tarafların açıklamaları çatışmanın devamından
yana değildir.

Suriye’nin toprak bütünlüğü, ülkenin ve böl-
genin istikrarı için önemli olsa da, “toprak ve
devlet” vaadiyle şımartılmış toplulukların iştahını
durdurmak da zor görünmektedir. Türkiye’nin
bu süreçlerden yara almadan çıkması gerek-
mektedir. Dağlara sığmayan yiğitlerin o tabut-
larda getirilişi büyük bir bedeldir: herkes bunu
görmekte ve bilmektedir.

Ekonominin bu kadar istikrarsızlığa direnci,
uluslararası derecelendirme kuruluşlarının “sıfır-
cı hocalarının” notu kıt yaklaşımlarına rağmen
fiili durum olumluyu işaret etmektedir. Bu
konuya dair yurt dışında üretilen raporların kla-
sik söylemleri “ihtiyatla” devam etmektedir.
Özellikle “kırılgan 5’li” endişelerini yaygınlaştı-
ran ifadelerin dili aynıdır. Uluslararası yatırımcı-
lara Türkiye, Rusya ve Güney Afrika konusun-
da olumsuz ifadeler ve “uzak durun” vurgusu
şimdilik çok itibar gören bir durum değildir.

Ancak negatif beklentiler, her zaman
yedekte tutulan ve ihtimal dahilindedir. Her ne
kadar beklenti iyimser ise de olumsuzluk da bir
sonuçtur. Nihayetinde ne söylenirse söylensin
olumsuzluğun kısa vadeli bir dalgalanmaya yol
açacağı beklenebilir. Ancak sürekli bir sorun
için büyük olaylar olmalıdır. Derecelendirme
kuruluşlarının raporları, enflasyon ve faizdeki
kötümserliklere rağmen göstergeler ve beklenti-
lerin seyri yukarı yöndedir.

EKONOMİDE
BAHAR RÜZGARI

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

“Herkes öncelikle kamu işi istiyor”
� Peki Suriyelilerin çalışma izni çıktı, bu sis-

tem nasıl işliyor?
İşyerleri, çalışan kişi sayısının yüzde 10'u

kadar Suriyeliyi, daha doğrusu geçici koruma
statüsünde bulunan kişiyi çalıştırabilirler.
Örneğin; 100 kişi çalıştıran bir işletme 10
Suriyeliyi çalıştırabilecek. Ancak, örneğin
ayakkabı sektöründe bir işyeri 100 kişi istiyor-
sa ve başvurmasına rağmen 4 hafta içerisinde
bu alandaki boşluğu dolduramamışsa yüzde 10
kuralı da kalkmış olacak.

''İŞ BEĞENMEME VAR''
� İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt Ben

TV'de yayınlanan Üç Gazeteci Bir Konuk progra-
mında ''İşsizlik yok iş beğenmeme var'' dedi. Siz
de buna katılıyor musunuz?

İş beğenmeme tabiri çok yanlış bir tabir
değil. Herkes daha hafif, daha kaliteli, daha
kolay, daha kazançlı bir işte çalışmak istiyor.
Bu da insanın fıtratından kaynaklanıyor.
İŞKUR'a gelenler de öncelikle kamu işi isti-
yor. Bazen beklentilerini karşılayamayacak
şekilde talepleri oluyor. Bazı ilginç enstanta-
neler de oluyor. Diyelim ki bir genç geldi. İlgi
ve yeteneği özel sektörde bir işe uyduğunda
'bana özel sektör uymaz' diyebiliyor. Yani bu
alanda çok da hatalı bir tanım değil Hasan
Bey'in tanımı. Çünkü 160 bin açık iş var. 71
binini yerleştiriyorsanız, demek ki iş gücü
piyasasında yeteri kadar alan var. Bazı mes-
leklerin de toplumsal statü sorunu var. Bazen
'Ben şu mesleği yapıyorum.' deyince toplumda
o mesleğe tanımlanmış olan statüden dolayı o
alanı tercih ediyor veya tercih etmeme yoluna
giriyor. Ama her iş kutsaldır.

� Üniversitelerle ilgili bir projeniz var.
Bundan bahsedebilir misiniz?

Bu yeni uygulama gençlerimize çalışma
kültürünü kazandırıyor. Bu projeyi ilk savun-
duğumuzda şöyle denildi bize; 'Bir tıp öğrenci-
si fotokopi çekmekle ne kazanacak?' Çok şey
kazanacak. İşine saygıyı, kazanca saygıyı, çalış-
ma hayatına saygıyı, iş etiğini, iş yerine nasıl
girilip çıkılacağını, nasıl oturulur, nasıl kalkılır
bütün bunları kazanacak. Kazandığı paranın
kıymetini çok daha iyi anlayacak.

Kadri
Kabak

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
FOTOĞRAFLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE
BASIN KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK-

LARI BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.
PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.NE AİTTİR. İZİN ALINMAK-
SIZIN KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ İKTİBAS EDİLEMEZ.

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI - RANA SİNEM AYTAŞ

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
AKDENİZ CADDESİ NO: 5 AKDENİZ İŞ HANI NO: 306

PASAPORT /İZMİR TEL: 0 232 464 63 15 FİYATI: 2 TL (+KDV)

BASIMCI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
BASKI YERİ: GAZİEMİR TREN İSTASYONU KARŞISI ESKİ BETONTAŞ

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 07.03.2016

SAYI: 42 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK
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Kentsel dönüşüm
2017'de başlıyor Üretici dertli. Dağ-taş

ürün doldu.
Bereketin, bereketlili-

ğini göremedi.
KKiilloo  mmaalliiyyeettii  3355--4400

kkuurruuşş..
TTooppllaannmmıışş  vvaazziiyyeettttee  3300

kkuurruuşşaa  ssaattııllaammııyyoorr..

� � �

Kapı kapı dolaşıp çare
bulamadılar.

TBMM’nin vekillerine
dolu çuvalları postaladılar.

Dertlerini anlatamadılar,
Devletimizin büyüklerini

ikna edemediler.
GGeenneell  iisstteekk;;  ppaattaatteess

ttooppttaann  aallıınnssaa  vvee  kkaammuu
kkuurruumm  //  kkuurruulluuşşllaarrıınnaa  ddaağğıı--
ttııllssaa……

BBoolllluuğğuunn  yyaarraattttıığğıı  ttaahhrrii--
bbaatt  aazzaallaaccaakk,,  üürreetteenniinn  ddee
ttüükkeetteenniinn  ddee  yyüüzzüünnüü  ggüüllddüürreecceekk..

Acaba benim memurum hep
patates yer mi?

� � �

Patates üreticileri ““HHaalliimmiizzii  iikkii
ssaattıırr  ddaa  oollssaa  yyaazzaarr  mmııssıınn??”” isteğin-
de bulunmuş.

İmkânı olanlar elektronik mek-
tup göndermiş.

Tabii ki yazarız. 
ÜÜrreettiicciinniinn  ççiilleessiinnddeenn  ööttee  ppaattaa--

tteessee  aaşşkkıımmıızz  bbüüyyüükk,,  ssaayyggıımmıızz  ssoonn--
ssuuzzdduurr..

� � �

Elimizin erdiği, aklımızın yettiği
kadar yazarız da…

““GGöözzlleerrii  vvaarr  ggöörrmmeezzlleerr,,  kkuullaakk--
llaarrıı  vvaarr  dduuyymmaazzllaarr,,  ddiilllleerrii  vvaarr
kkoonnuuşşmmaazzllaarr”” tipi devlet babanın
adamlarını ne kadar etkileriz?

Orasını bilemeyiz.

� � �

O nedenle yine kaldık baş
başa.

““SSeenn,,  bbeenn,,  oo”” misali dayanış-
mayla tüketimi artıralım.

Patatesin özelliklerini sıralaya-
lım.

Kızarmış, haşlanmış, etlisi, süt-
lüsü, böreği, püresi her zamanın
yiyeceğidir. Çocukların sevdasıdır.

Sıcakta susuzluğu giderir.
KKaarraacciiğğeerr  şşiişşlliiğğiinnii  iinnddiirriirr..
Hemoroit, çıban ağrısını dindi-

rir.
Bağırsağın doğal temizleyicisi-

dir.
KKaannsseerree  kkaarrşşıı  yyeeggâânnee  kkoorruuyyuu--

ccuu  oolldduuğğuu  bbiirr  aassıırr  öönnccee  tteesscciilllleenn--
mmiişşttiirr..

Kanı, zehirden temizler.
EErrkkeekklleerriinn  cciinnsseell  ggüüccüünnüü  aarrttıırrıırr..
Yapısındaki fosfor nedeniyle

erkek kendini hep güçlü, diri hisse-

der.
KKaaddıınnıı  ggüüzzeelllleeşşttiirriirr..
İçeriğindeki magnezyumdan

dolayı, krem halinde mask yapıldı-
ğında cilde gerginlik kazandırır,
hücre yeniler.

� � �

Her derde devadır.
Bu yıl üreticisine olamadı.
Tonlarca mal tarlada, depoda.
Seneye ekilmez, ürün bulun-

maz.
Bu kez ““ppaattaatteess  yyookk”” diye

ağlaşır…
Bugün yüzüne bakmayan

büyüklerimiz ““DDeevvlleett  ddeesstteeğğii  vveerrii--
yyoorruuzz……””  vaatleri yağdırır,
““ÜÜrreettiicciiyyii  kkuurrttaarrddııkk””  havasını atar-
lar.

� � �

DDüünn  ddee  bbööyylleeyyddii..
YYaarrıınn  ddaa  bbööyyllee  oollaaccaakk..

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com PATATESİN UMUDU
MEMURLAR

Narlıdere'de 2'nci İnönü
Mahallesi, Atatürk Mahallesi,
Narlı ve Çatalkaya

Mahallesi'ni kapsayan kentsel
dönüşüm projesiyle ilgili çalışmala-
rını büyük oranda tamamlayan
Narlıdere Belediyesi ilk kazmayı
vurmaya hazırlanıyor. Kentsel
dönüşüm faaliyetleri için proje iha-
lesini gerçekleştiren Narlıdere
Belediyesi, 43 hektarlık alanda yıl-
sonundan itibaren inşaatlara başla-
mayı hedefliyor. Narlıdere’deki
kentsel dönüşüm çalışmalarında
gelinen son nokta ile ilgili açıklama-
larda bulunan Narlıdere Belediye
Başkanı Abdül Batur, çalışmaların
tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Kentsel dönüşümün hangi
mahalleden başlayacağını da belir-
ten Batur “Hangi mahalle ile söz-
leşmeyi tamamlar ise en önce o
mahalleden başlayacağız. Kentsel
dönüşüm mahallelerimizde yaklaşık
olarak 5 bin konut yapılacak. 43
hektarlık bu alanın yarısı sosyal
tesisler ve donatı alanları, rekreas-
yon alanı,  yeşil alan olarak değer-
lendirilecek.” dedi.

Tarihi Roma Yolu 
kurtuluyor

Buca Belediyesi ile
Tüm Bel-Sen arasında,
231 kadrolu ve 15 söz-
leşmeli memuru kap-
sayan toplu iş sözleş-
mesi görüşmeleri
yüzde 31’lik rekor zam
oranıyla sonuçlandı.
Zam oranı ve kapsa-
mıyla dikkat çeken
toplu sözleşmede ilkle-
re de imza atıldı. Eşine
şiddet uyguladığı tespit
edilen memurun iyileş-
tirme zammının eşine
ödenmesi, 8 Mart
Dünya Kadınlar
Günü’nde kadın
memurların izinli sayıl-
ması ve 1 Mayıs İşçi
Bayramı’nın ikramiye kapsamına
alınması dikkat çeken maddeler
oldu. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı
Ömer Salih Erol’un katılımıyla

yapılan toplu sözleşme imza töre-
ninde memurlar Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina’yı  “Emek
dostu Levent Başkan” sloganlarıyla
karşılayıp, iyilik madalyası taktı.

Yıllardır sit alanı olan tarihi
Roma Yolu üzerinde kurulan
Eşrefpaşa semt pazarını taşı-
mak için çalışma başlatan
Konak Belediyesi, Jandarma
Alay Komutanlığı'nın
Yağhaneler'de boşalttığı arazi-
yi satın almak için TOKİ ile
anlaştı. Ankara'dan gelen onay
kararını meclis toplantısında
duyuran Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, satın alınacak
yerde hem kapalı pazaryeri
olacağını hem de alanın
büyüklüğü itibariyle sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçek-
leştirileceğini söyledi.

Başkan Pekdaş, "Eşrefpaşa
Pazaryeri antik Roma Yolu üze-
rinde kuruluyor. Bu tarihi ala-
nın kurtarılması ve pazaryeri-
nin taşınması için bir alan
bulunması gerekiyordu.
Yağhaneler'deki bu yerin
Eşrefpaşa Pazarı'nın 1 kilomet-
re güneyinde yer alması ve
hinterlandının geniş olması
nedeniyle bu yeri hem kapalı
pazaryeri yapmak adına hem
de alanın büyüklüğü itibariyle
sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleşmesine yönelik bir
plan değişikliğini talep ediyo-
ruz" diye konuştu.

Buca Belediyesi'nden
ZAM REKORU

Karşıyaka'da hizmet almak
artık daha kolay

Vatandaşların belediye hizmet-
lerine elektronik ortamda ulaşabil-
mesi için daha önce ‘e-belediye’
uygulamasını başlatan Karşıyaka
Belediyesi, bu kez de ‘e-devlet’ sis-
temine dahil oldu. Karşıyakalılar;
kamu kurumları ile vatandaşlar ara-
sında güvenli bilgi paylaşımı esasına
dayanan e-Devlet sistemine,
www.turkiye.gov.tr/karsiyaka-bele-

diyesi adresi üzerinden bağlanabili-
yor. Uygulamaya giriş için, TC kim-
lik numarası ve e-Devlet şifresi
yeterli oluyor. Sistem üzerinden;
arsa rayiç değerleri ile beyan, sicil,
tahakkuk ve tahsilat bilgisi sorgula-
ma işlemleri yapılabiliyor. Giriş say-
fasından, e-Devlet sistemiyle enteg-
re hale getirilen ‘e-Belediye’ uygu-
lamasına da bağlanılabiliyor.



HAKAN DENİZ OSANMAZ –
ANAVATAN PARTİSİ SON DÖNEM ÇEŞME
İLÇE BAŞKANI

Ayayorgi bandının Çeşme’de köklü bir geç-
mişi var. Bu 5-10 yıllık bir olay değil.
Ayayorgi, beach club dediğimiz tarza
Hakan Dalokay zamanında girdi. Daha
sonra bu konsept ses getirdi ve yanında
rekabet ortamı yaratabilecek diğer

beach clublar açıldı. Tabii
şu an orası beach club
konsepti oldu. Eğer hafı-
zam beni yanıltmıyorsa
Türkiye’deki tek büyük
beach club konsepti de
orasıdır. Çeşme’de
Bodrum ve Kuşadası’nda
bulunan imkanlar ne
yazık ki yok. Çeşme tarih
yoksunu bir yer. Bir tane
kalemiz var, o bile savaş
görmemiş tek kaledir.

Tarihle ilgili bir belirti yok. Sadece
Ildırı’daki anıtlar var, onlarla da bugüne
kadar kimse ilgilenmedi. Bu sefer ne
oldu? Çeşme bir konsepte bürünmek
zorunda kaldı. Kendi yolunu bulmak
zorunda kaldı. Beach club konsepti
Çeşme’ye inanılmaz bir yerli turist hare-
ketliliği getirdi. Tabii bunun esnafa kat-
kısı ne kadar oldu tartışılır. Ama unut-
mayalım ki taksiciler de bir esnaf.
Onlarında gelirleri bu sayede artmış
oldu. Şimdi de beach clublarla ilgili sıkın-
tıyı ilk sizin kanalınızla öğrendik. Bu
durumun Çeşme’ye yansımalarının iyi
olmayacağı aşikar. Çeşme zaten çırpını-
yorken, bir tek marina Çeşme’yi biraz
ayakta tutmayı başardı. Zaten sadece bu
ikisi var. Çeşme eğer bunlardan birini
kaybederse çok ciddi sekteye uğrar. Bu
tür yerlere ilçenin menfaati için destek
olmak gerekir. Bu desteği de öncelikle
yerel yönetimler verecek. Bugün yerel
yönetimlerde öyle bir yetki var ki bayrak

verseniz Cumhuriyet ilan ederler. Bu
artık devletin bir olayı değil, burada
Çeşme’de belediye başkanı ne isterse o
olur. O yüzden onlara büyük görev düşü-
yor. Acaba buradaki beach clublara biraz
zorluk çıkartıp da gece yaşam akışını
tamamen Alaçatı tarafına kaydırmak
mıdır proje? Çeşme dinlence yeri, Alaçatı
eğlence yeri mi yapılmak isteniyor?
Önümüzdeki sezonun da iyi geçeceğini
düşünmüyorum. Ekstra yabancı turisti
Çeşme’ye sokmadan dolu dolu bir
turizm sezonu geçirme imkanı yok.
Bundan 15 yıl önce Çeşme çarşısında
derici, kuyumcu, antikacı ve halıcılar
vardı. Şu an ise sadece kokoreççi, midye-
ci var. Konseptin nereye kaydığı buradan
belli zaten.

FARUK TONGA – RESTORAN SAHİBİ
Ayayorgi imara açılan bir bölge ancak

eğlence merkezleri yüzünden imara açı-
lamıyor. Onlar o bölgeyi terk ederse
bizim işlerimiz de düşecek. Ben yine de
buradaki mekanla-
rın Ayayorgi’yi terk
edeceğini tahmin
etmiyorum. Ben
Mehmet Bey’in
mekanını kapatma-
sına üzüldüm. İyi
bir işletmeydi.
Böyle iyi işletmeleri
tek tek kaybeder-
sek tabii ki
Çeşme’nin sonu
hayırlı olmaz. Biz
de kendi işletmemizde düğün yapıyoruz
ama saat 00.00’dan sonra bitirmek
zorunda kalıyoruz, ses cezalarından dola-
yı. Çeşme’de eğlence bölgesi olabilecek
bir sürü alan var, Ayayorgi şart mı? Tabii
ki Çeşme’de eğlence de olmalı. Mesela
Bodrum turizm alanı ilan edilmiş bir
bölge. Biz turizm alanı ilan edilmedik ki.

Kaynama da buradan başlıyor zaten.
Adamlar denizin içine otel yapıyor, biz
burada otel yapamıyoruz. Kıyı
Kanunu’na takılıyoruz hep. Ayayorgi’de
de bu ses krizi hep vardı. Ben de
Mehmet Bey’in yerinde olsam ben de
kapatırdım mekanı. Bu sıkıntıyla mı
uğraşacağım. Belediyenin de bir suçu
yok aslında burada. Sorun şahıslar…
Şahıslar şikayet ettikten sonra belediye
ne yapsın… O yüzden işimiz zor. Yani bu
sezon zor geçer. Bu sene Marrakech
kapattı, seneye başka bir mekan kapata-
cak. Bizim işimiz yemek tabii, asıl sıkıntı-
yı turizmciler yaşayacak. Adam eğlene-
medikten sonra niye gelsin otele kalma-
ya.

SERKAN NİŞLİOĞLU – İŞLETMECİ
Çeşme’deki eğlence sektörünün sekteye

uğraması turizme balta vurur. İnsanlar
Ayayorgi’ye gitmeden önce bizleri alt tip
mekan olarak kullanıyordu. Geliyordu
buraya yemeğini yiyordu, saat 00.00’a
kadar burada vakit
geçirip Ayayorgi’ye
gidiyorlardı. Bizim
için bu durum tabii
ki dezavantaj. Esnaf
için Çeşme için ina-
nılmaz kötü bir
durum bu. O zaman
Çeşme’ye gelmenin
bir cazibesi kalmı-
yor. İnsanların gel-
mesi için deniz bir
sebep değil artık.
İnsanlar günübirlik dahi olsa buraya
eğlenmeye geliyor. Hafta sonu otoban
kayıtlarına baktığınız zaman 300 bin araç
giriyor. Biz burada 55 gün çalışıp 10 ay
yatıyoruz. O zaman biz de kapatalım
gidelim. Oteller de kapatsın gitsin.
Geçen sezon da Alaçatı’nın gece hayatı
Çeşme merkezi söndürdü.

“ALAÇATI’NIN GECE HAYATI
ÇEŞME MERKEZİ SÖNDÜRDÜ”

İBRAHİM KARAKURT – ESNAF
Eğlencenin bitmesi, genel anlamda Çeşme

esnafının tamamen bitmesi anlamına
gelir. Kesinlikle biz kiralarımızı dahi öde-
yemeyiz. Ben iki tane dükkan çalıştırıyo-
rum burada. Hem oyuncak üzerine hem
de butik üzerine. İki dükkanımın da kira-
sını çıkartamam sanırım. Yaz sonunda da
dükkanlarımı büyük ihtimal kapatırım. Bu
haberleri duyana kadar sezondan umut-
luydum ama şu an tamamen umudumu
yitirdim. Eğer eğlence sektörü sekteye
uğrayacaksa ben tek dükkana düşmeyi
yeğlerim. Eğlence sektörüne darbe vurul-
ması esnafın tamamen sömürülmesi

anlamına geliyor.
Yaz sonunda bura-
daki onlarca arkada-
şımız ekmeksiz ve
işsiz kalır. Zaten bizi
ayakta tutan sadece
Ayayorgi bölgesin-
deki eğlence
mekanları, denizimiz
ve İstanbullu yerli
turistler. İstanbullular
gelmezse burada
çok sayıda arkadaşı-
mız dükkanını kapa-

tır. Zaten 45 günlük sezon var, eğlenceye
kısıtlama getirirlerse bunu sıfıra indirirler,
esnafın da ipini çekerler. Zaten yabancı
turist burada yok. Mevcut yönetimler ne
yaptılar ne ettiler yabancı turisti buradan
gönderdiler. Çeşme’de Sayın Nuri
Ertan’ın başlattığı, Faik Tütüncüoğlu’nun
devam ettirdiği Çeşme Sakız Koyun
Şenliği Çeşme’ye özgü bir şeydir. Sayın
Dalgıç’ın gelir gelmez yaptığı ilk icraat bu
şenliği Çeşme’den kaldırıp Ovacık’a getir-
mek oldu. Yeter ki Çeşme gündeme gel-
mesin, Alaçatı hep bir adım önde olsun.
Alaçatı’ya yaptığı farklılıkları Çeşme’ye
asla yapmadı. O zaman Alaçatı Ot
Festivali de bu sene Karaköy’de yapılsın.

REHİME AYDOĞDU – ESNAF
Bizim turizm olarak zamanımız çok kısıtlı. Bu

kısıtlı zamanda bir şeyler yapmaya çalışı-
yoruz. İnsanlar
buraya özellikle
Ayayorgi Koyu
için geliyorlar.
Çeşme’nin
gece hayatının
kalkınması
lazım ki doğal
olarak biz de
kalkınalım.
Eğer Çeşme’de
eğlence biterse
ciddi bir kriz
yaşanır. Dışarıya çıkan, eğlenen daha
“teenage” grup, bunlar para harcayan
grup… Pek de hoş bir görüntü olmaz
Çeşme için. Bizim müşteri portföyümü-
zün yüzde 80’i İstanbul. O insanlar da
buraya doğal olarak eğlenmeye geliyor.
Bugün Antalya, Bodrum, Kuşadası ile

yarışır durumdayız. Ama gece hayatı sek-
teye uğrarsa biteriz.

RECEP OKUMUŞ – ESNAF
Ayayorgi’ye gelen vatandaşın buraya bize

gelip de alışveriş yaptığını ben hiç görme-
dim. Gece hayatı için buraya gelenler,
mekanda 1 gecede 3-4 maaş harcayıp
çok rahatlıkla sefasını
sürüp giden insanlar.
Bu tarz insanların
zaten Çeşme esnafı
için herhangi bir fay-
dasının olması zaten
mümkün değil.
Dolayısıyla bizi fazla
etkileyeceğini zannet-
miyorum. Evet o
bölge çok gürültülü,
biraz daha gürültü
azalmış olur. Yakın çevrede oturanlar
gürültüden rahatsız, buna ben de dahi-
lim ama biz de alıştık tabii. Ses krizinin,
yılın 2 ayını burada tatil yaparak geçiren-
lerin rahatsız olmasından dolayı ortaya
çıktığını düşünüyorum. Çeşme
Belediyesi’nin de bunda çok fazla etkisi-
nin olduğunu düşünmüyorum.

SEYİT ARSLAN - TAKSİCİ
Çeşme’de eğlence biterse her şey biter. Biz

gece gündüz Ayayorgi’den müşteri alıyo-
ruz. Kimse kusura bakmasın ama oradan
bin kişi ekmek yiyor, birkaç kişinin rahat-
sızlığı için bundan vazgeçilmemeli.

HASAN KAYA - TAKSİCİ
Çeşme kesinlikle bir eğlence bölgesi. Bence

Çeşme’de 60 yaş üstünün işi yok. Ben de
60 yaşına gelince beni de Çeşme’den
kovsunlar. Ne dışarıdaki bakkala ne
mahalledeki büfeciye ne sokaktaki kum-
rucuya hayrı olmayan insan Çeşme’ye
gelmesin. Eğlenmek isteyen, para bıraka-
cak kişi Çeşme’ye gelsin. Çeşme biraz
daha hareketlensin. Kışın zaten hareket
yok. Bizim de taksi müşterimiz yok kışın.
Kış sezonunda da yazın kazandığımızla
geçiniyoruz. Bu sezondan da ümitli deği-
liz. Lütfen Çeşme’nin geleceğiyle oyna-
masınlar. Eğer birileri kafasını dinlemek
istiyorsa yazlık villasını dağın başına yap-
sın, Ayayorgi’ye değil.

Ege'nin İncisi İzmir; adını verdiği körfe-
zin çevresine yerleşmiş bir liman
kenti... Bu kadar denizle bağlantılı bir

kent olmasına rağmen İzmirlilerin denizle
birebir bir ilişki içerisinde olmadıklarını ve
denizi olan bir kentte yaşamanın tadını
çıkaramadıklarını görüyoruz. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu'na 'Neden böyle?' sorusunu sor-
duk. Kocaoğlu'nun yanıtıysa "ÇED" oldu.

“Güzelim körfez kanalizasyon
çukuruna dönüştü”

İzmirlilerin denizle kopukluğunu, şehre
gelen göç dalgasına dayandıran Kocaoğlu,
“Bu çok eskilere dayanan bir hikaye.
1950'lerden sonra başlayan göç dalgala-
rıyla birlikte İzmir, tıpkı diğer büyük-
şehirlerimizde olduğu gibi, plansız
ve hoyratça bir büyüme sürecine
girdi. 90'lara kadar da böyle devam
etti. Hiçbir altyapı oluşturulmadan
kentin atık suları denize boşaltıldı.
Güzelim Körfez dev bir kanalizas-
yon çukuruna dönüştü. Canlı
yaşam neredeyse tamamen yok
oldu. Koku ve kirlilik kaynağına
dönüşen Körfez, bir de çarpık
yapılaşmadan dolayı insanları ken-
dinden uzaklaştırdı. İşte biz şimdi
bu süreci tersine çevirmek için çalışı-
yoruz. Azımsanmayacak derecede yol

kat ettik. Emeği geçen bütün belediye baş-
kanlarımıza, sizin aracılığınızla İzmir halkı
adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“ÇED onayı aldığımızda
dünya sıralamasına
gireceğiz”

İzmir Körfezi'nin yeniden yaşama dahil
edilme sürecinden bahseden Başkan
Kocaoğlu, “2000 yılında devreye giren
Büyük

Kanal Projesi ile tüm atık sular arıtma te-
sislerinde arıtılarak Körfez’e deşarj edilme-
ye başlandı. 2002 yılında da Güneybatı Atık
Su Arıtma Tesisi hizmete alındı. Bunu
Ragıp Paşa Dalyanı’nın yıkılması, Meles
Deltası’nın ıslahı, endüstriyel kuruluşlara
arıtma tesislerinin yaptırılması ve ıslah
çalışmaları izledi. Dere yataklarının içinde-
ki kanal hatları iptal edilerek dere kenarla-
rına alındı, derelerin sadece yağmur suyunu
Körfez’e taşıması sağlandı. Can çekişen
Körfez, eski yıllarda olduğu gibi mavi ren-
giyle tekrar bütünleşti. Körfez'i terk eden

canlı türleri geri göndü. Artık insanların
kıyısında keyifle

otura-

bildiği, balık tutabildiği bir körfezimiz var.
Çok yakın bir zamanda her noktasından
denize girilebilen bir hale gelecek. Tüm
çabamız bunun için.. ÇED onayını bekledi-
ğimiz Büyük Körfez Projesi ile bunu başa-
racağız. Ve bunu gerçekleştirdiğimiz an,
dünyanın sayılı çevre projelerinden birine
imza atmış olacağız.” dedi.

“Proje şimdiden
meyvelerini veriyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, İzmir Deniz Projesi ile
vatandaşın yeniden denizle buluşacağını
belirtirken, şimdiden bazı meyvelerin alın-
dığını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki
iskeleleri, kıyı düzenlemesi tamamla-

nan bölümlerdeki değişimi şimdiden
gözlemleyebiliyoruz. Tabi ki bu uzun
soluklu bir proje. Kıyılara marinalar,
iskeleler, yelken kulüpleri, heykel-
ler, engelsiz parklar ve kesintisiz
gezinti yolları, bisiklet yolları, özel
peyzaj düzenlemeleri, WC ve servis
birimleri öneren bu projelerle sade-

ce kıyıları değil, kentteki yaşam biçi-
mini de zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

İzmirdeniz Projesi ile deniz kıyılarını
rahat ve mutlu olacağımız yerlere dönüş-

türüyoruz.”

“Bayraklı da denizle buluşacak”
Başkan Kocaoğlu, kıyı tasarım projesiy-

le, uzun yıllar denizle arasında mesafe olan
Bayraklı'nın da artık maviyle buluşacağını
sözlerine ekledi ve “Bayraklı, bu kapsamda
biraz daha öne çıkan bir bölgemiz. Tasarım
çalışmalarımızda, hızla gelişecek olan yeni
kent merkezinin burada yapılacak olması
da göz önünde bulunduruldu. Kentsel
dönüşüm projemizin uzantıları da aynı
şekilde kıyı tasarımıyla bütünleşecek şekil-
de ele alındı. Kent asansörü, yapay adalar,
yaya üstgeçitleri, kent kumsalı, piknik alan-
ları, servis birimleri, deniz meydanı, çocuk
oyun alanları, gösteri alanları, gastronomi
merkezi gibi unsurlar planlandı.” dedi.

“Yıla yayılacak festivaller
planlıyoruz”

Deniz ulaşımında da büyük aşama kay-
dedildiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu,
ayrıca önümüzdeki süreçte İzmir'de deniz
odaklı etkinlikler gerçekleştirileceğinin de
müjdesini verdi. “İzmirdeniz Projesi'nin bir
diğer ayağı da deniz temalı etkinlikler
düzenlenmesi olacak. İzmir Körfezi'ni bir
amfitiyatro sahnesi, kentin yamaçlarını tri-
bün olarak kabul ettik. Yıla yayılacak, tüm
kenti kıyılarda buluşturacak şenlikler, festi-
valler planlıyoruz. Bunları belli periyotlarda
paylaşmayı arzulamaktayız.”
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YAKUP DEMİR – ÇEŞTOB BAŞKAN VEKİLİ VE ILICA OTEL GENEL MÜDÜRÜ
Çeşme eğlencenin bir parçası. Eğlence sektörü, sac ayaklarımızdan birisini oluşturuyor. Fakat her yıl

böyle kaybede kaybede 2016’ya kayıpla geldik. 2016’da da eğlenceyi Çeşme’de yok saymak veya
yok etmek arzulamadığımız bir şey. Bu eğlence ile ilgili olarak ciddi bir rahatsızlık varsa yerel
yönetimin bu sorunu çözmesi lazım. Sayın Kaymakamımız da
bu konuda çok hassas. Gürültü işiyle de ilgilendiğini söyledi.
Tabii gürültü dememek lazım, eğlence gürültülü olmak
zorunda değil. Ayayorgi’deki işletmelerin de bu konuda has-
sas olması lazım. Bizim otel müşterilerimizin yüzde 30’u
eğlence için buraya gelen insanlardı. Ve çok kaliteli, harcama
derecesi çok yüksek olan misafirlerdi. Son 2-3 yılda düşerek
gitti. Tamam belki otellerimizde doluluk oranı var ama inanın
kalite çok kötü düştü. Biz otellerimizdeki kaliteli doluluğu,

buradaki kaliteli beach clublara borçluyuz. Çeşme’yi hiç
kimse Datça gibi düşünmesin. Çeşme, hem dinlence

hem de eğlence yeri olmalı. Biz üyelerimizden de
çok tepki aldık. Eğer Ayayorgi’de eğlence biterse
Çeşme turizmde değer kaybedebilir. Hem marka
değeri biter hem de misafir portföyü değişir.
Ayayorgi’deki eğlence azaldıkça bizim de karlılı-
ğımız ciddi derecede düştü. Grupsal anlamda
rezervasyonlarımız yüzde 30’a kadar düştü.

Tarih boyunca geçimi-
ni liman ticaretiyle
sağlayan ve dünya
deniz ticaretinin
önemli ayaklarından
olan İzmir'de göze
çarpan çok büyük bir
soru işareti var:
İzmirliler denizden
neden kopuk?

“REZERVASYONLARIMIZ YÜZDE 30 DÜŞTÜ”

BÜLENT GÜLCEN –
AYAYORGİ’DE BEACH CLUB SAHİBİ
Sayın Kaymakamımızla bu konuyu defalarca görüştük. Tabii ses

sistemi için büyük masraflar gerekiyor. Biz bu yatırımları yapı-
yoruz şu anda. Alaçatı’daki arkadaşlarımız da ciddi sıkıntılar
çekiyor. İşletmeciler eğlence sektörünü bırakmayı düşünüyor.
Bu bölge aslında hassas kullanım alanı olmadığı için biz canlı
müzik ruhsatına tabi değildik, geçtiğimiz Kasım ayına kadar.
Ama şimdi yönetmelik değişti. Artık herkes canlı müzik ruhsa-
tına tabi. Biz şu anda Paparazzi olarak ciddi bir müzik yatırımı
yapıyoruz. Bütün hoparlörler değişti. Aslında Ayayorgi’deki
sorunlar çözülür. Sadece diyalog yolunun açık olması lazım,
ceza yolunun değil. Biz Kaymakam Bey ile görüştüğümüzde o
da “burası emekliler şehri değil, illa ki eğlence olacak ama
biraz ses düşürülecek” dedi. Biz de bu noktada yapılması gere-
ken her şeyi yapıyoruz.

MUSTAFA CENGER – İŞLETMECİ
Biz sadece İstanbul ve Anadolu’nun

eğlence tutkunu insanlarını ağırla-
yan, eğlence turizmini ağırlıkta yaşa-
yan bir kent olduk. Zaten bunu elde
etmişken, kendiliğinden İstanbul
bunu bize yaratmışken son dönem-
deki uygulamalardan ciddi anlamda
endişe duyuyorum. Bize kalite
veren, her gün ulusal basında gün-
deme getiren eğlence turizminin
bilinçsizce hançerlenmekte olduğu-
nu ve işletmecilerin soğutulmakta
olduğunu üzülerek izliyorum. Bu
konuda bir şeyler yapılması gerekti-
ğini düşünürken tam tersine, destek

olunması gerekilirken köstek olun-
duğunu görüyorum. Buradaki işlet-
meciler zaten kaliteli işletmeciler.
Yaptıkları işin hassasiyetini ve bilin-
cini çok iyi yaşıyorlar. Bu insanları
buradan soğutup Çeşme’den kaçır-
manın kimseye bir getirisi olamaz.
Yetkilileri acilen göreve çağırıyo-
rum. Eğer turizmi bilmiyorsanız
bilenlerden destek alın. Çeşme’de
bir grup insan var “aman kimse gel-
mesin, Çeşme büyümesin, bize kal-
sın” gibi saçma sapan düşünceler
içerisindeler. Ama şunu unutmasın-
lar Çeşme artık bizim değil, herke-
sin bu güzellikleri yaşama hakkı var.

“TURİZM BİLİNÇSİZCE
HANÇERLENİYOR”

İLTER ETİKE – ESNAF
Çeşme’yi ayakta tutan şey eğlence sektörü. Zaten turizmde yıllardır bir geriye

gidiş var. Yerli turizmi de Ayayorgi ayakta tutuyor. Eğer o gücü de kaybeder-
sek Çeşme merkezin ticari anlamda çok ciddi bir kaybı olacak. Bunun olma-
ması için Ayayorgi’nin eğlence sektörüne devam etmesi ve oradaki ticari işlet-
melere de gerekli kolaylığın gösterilmesi gerekiyor. Kişisel kazançlarının dışın-
da onlar önemli bir hizmet yapıyorlar buraya. Elde kalan sadece Ayayorgi ve
hükümetin yapmış olduğu Çeşme Marina. Çünkü Alaçatı’nın farklı bir kon-
septi oluştu ve insanlar daha çok burayı tercih ediyor. Şunun ayırımını da yap-
mak lazım. Burası asla sayfiye yeri olabilecek bir pozisyonda değil. Eğer bu
tarz bir yapı istiyorlarsa bunun için burayı öldürmeye gerek yok. Çünkü bura-
nın çok daha farklı güzellikleri var. Sadece İzmir’e değil ülke ekonomisine can
veren bir ilçe konumunda. Böyle güzellikleri olan bir ilçeyi sayfiye yerine dö-
nüştürmeye çalışmak en başta burada yaşayan, burada ticaret yapan insanlara
çok büyük haksızlık.

VEYSİ ÖNCEL – ÇEŞTOB BAŞKANI VE PIRIL OTEL’İN SAHİBİ
Çeşme’de müzik yayınlarını kesme, kısıtlama veya yok etme konusunda hiç kim-

senin böyle bir niyeti olmamalı. Çünkü müzik yayını olmayan bir beldede
turizm olmaz. O yüzden Çeşme’de konutu olan herkes de yıllardan beri
Çeşme’nin gece hayatını bilerek ev almışlardır. Biz turizmciler olarak bunu
engellemek isteyen kim olursa olsun karşısında oluruz. Kimse müzikli yerlerin
kapatılmasını talep edemez. Ayayorgi kendine has özel bir yer. Belediye
Başkanı ile yaptığım görüşmede, tüm bir yıl boyunca Çeşme’deki işletmelere
kesilen cezaların listesini aldım. Gerçekten de çok üzücü ve korkutucu boyutta
cezalar verilmiş. İşletmeciler zaten zor durumda. Bir de iki aylık olan sezon-
da bu tür cezaları yedikleri zaman zaten para kazanamaz, yaşayamaz
duruma geliyorlar. Benim kızdığım nokta; tüm beldelerde bu tür
uygulamalar yokken neden Çeşme’de var? Neden Çeşmeli işletme-
cilerin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor anlamıyorum. Bu tür işlet-
melerin yaşaması için biz ÇEŞTOB olarak her türlü desteğimizi
sürdüreceğiz. Müzik yayınlarının, gece hayatının, eğlencenin
olmadığı bir Çeşme’yi düşünemiyorum. Tüm Türkiye’de bu
müzik yayınları yapılıyorsa Çeşme’de de yapılmalıdır.

“CEZALAR KORKUTUCU BOYUTTA”

“AYAYORGİ
OPERASYONU

BAŞARIYA ULAŞTI”

MEHMET ÖZENER – AYAYORGİ’DE BEACH CLUB SAHİBİ
Ben bu yıl artık bu stresi yaşamak istemiyorum. Çeşme’de hangi

turizm var? Çeşme’ye insanlar neden geliyor? Bunun iyi sorgu-
lanması lazım. Ceza kesilir ama bu cezalar öldürücü olmamalı.
Marrakech’in olmaması Ayayorgi için büyük bir kayıp. Tebrik
ediyorum, Ayayorgi operasyonu başarıya ulaştı. Bizlere
“kapat” mesajı verildi. Ben de kapattım. Bu yıl kesinlikle açma-
yacağım. Bize “bu işi yapmayın, gidin” dediler.

TURİZMCİLER
ENDİŞELİ

ERDOĞAN YILMAZ– TURİZMCİ
Çeşme’nin iki lokomotifi var. Bir

tanesi Çeşme Marina bir tanesi
de Ayayorgi. Çeşme’de her sene
bir önceki seneyi aratıyor. 10-15
yıldır Çeşme’ye yabancı turist
gelmiyor. Bu nedenle esnafın
bağımlılığı yerli turiste oluyor.
Çeşme lokomotiflerinden bir
olan Ayayorgi’deki işletmeler
kapanırsa Çeşme esnafı kepenk
kapatmak zorunda kalacak.
Gerek taksiciler, gerek otelciler,
gerekse restorancılar
Ayayorgi’den ekmek yiyor.
Kapandığı zaman buradaki esnaf
kazancının yüzde 70’ini kaybet-
miş olur. Dolayısıyla yetkililerin
bu konuya el atması gerekiyor.
Çeşme bence eğlence bölgesi
olmalı. Çünkü insanlar zaten
evlerinde dinleniyor. Ama bura-
da şu anda sektör eğlence sektö-
rü. Önümüzdeki sezondan umut-
lu değilim. Çünkü Çeşme
Belediyesi burayı bitirmek için
elinden geleni yapıyor. Her sene
daha kötüye gidiyoruz. Bence
belediyenin kendisine çeki düzen
vermesi gerekiyor. Belli politika-
ları yapmaması gerekiyor.

“EĞLENCE
BİTERSE

ESNAF DA
BİTER”

T
ürkiye dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biri, İzmir Türkiye’nin gözbebeği,
Çeşme İzmir’in en büyük değeri, Ayayorgi ise Çeşme’de eğlencenin kalbi…
Böylesine önemli bir turizm alanında yıllardır süren sıkıntılar artık farklı bir boyuta
taşındı. Ses krizi yüzünden kesilen cezalar, bu bölgede bulunan işletmecileri deyim
yerindeyse canından bezdirdi. Öyle ki Ayayorgi’de mekan kapatma kararı alan

işletme bile bulunuyor. Hal böyle olunca, Çeşme’nin eğlence koyu Ayayorgi’de gece
hayatı bu sezon önemli ölçüde sekteye uğrayacak gibi görünüyor. Biz de Ayayorgi ve
Çeşme’deki eğlence hayatının aldığı bu darbenin turizmcilere, otelcilere, taksicilere ve
esnafa yansımalarını masaya yatırdık. İşte Çeşmelilerin konuya ilişkin görüşleri…

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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Erdoğan
Yılmaz

İlter
Etike

Aziz
Kocaoğlu

“BÜTÜN HOPARLÖRLERİ
DEĞİŞTİRDİK”
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7Haziran'da gerçekleştirilen seçim-
lerde beklediği oyu alamayan ve
neredeyse mitingsiz girdiği 1 Kasım

seçimlerinden de hezimetle ayrılarak
milletvekili sayısının yarısını kaybeden
Milliyetçi Hareket Partisi'nde kartlar
yeniden karılıyor. Ağır deprem sonrası
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kamuo-
yu karşısında öz eleştiriden kaçınarak
yaşanan mağlubiyeti “Önemli olan
TBMM'ye girebilmekti” noktasında
başarı gibi sunmasının ardından muhalif
kanattaki hareketlenme, beklenenden
hızlı gerçekleşti. Meral Akşener, Sinan
Oğan ve Koray Aydın'ın adaylık açıkla-
maları sonrasında Ümit Özdağ'ın gör-
evinden istifa etmesiyse kartların yeni-
den karılacağını gösteriyor.

Bu noktaya nasıl gelindi?
MHP'nin bugün çok adaylı bir kurul-

tay takvimine girmesinin kökleri 2014'te
yatıyor. 2009 yılındaki yerel seçimde 490
belediye kazanan MHP'nin, Bütünşehir
Yasası ile birlikte ancak 166 belediye
başkanlığını kazanması, partide kayna-
yan kazanın fitilini oluşturuyor.
Akabinde gelişen sürede
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde CHP'nin
gölgesinde kalış, Meral Akşener'e olan
ilgiye Devlet Bahçeli'nin “Bu şekilde
söylenen isimlerden hiç hoşlanmam.
İsmi geçeni devre dışı bırakırım.” çıkışı
ve Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilme-
si rahatsızlığı iyiden iyiye arttırdı. 7
Haziran'da bir şekilde kabul edilebilir
oy oranının, neredeyse mitingsiz girilen
1 Kasım'da yüzde 27 oranında azalması,
vekil sayısının yarısının erimesi, Tuğrul
Türkeş depremi ve tüm bunlara rağmen
kurultay için 2018'in öz eleştirisiz bir
şekilde işaret edilmesi 47 yıllık partide
muhalefeti isyan etme noktasına getirdi.

Ankara'nın Balgat
İlçesi'nde bulunan
koltuğun adayları,
partide yaşadık-
ları mağduri-
yetleri bugün
Bahçeli'ye
karşı bir koz
olarak kullanı-
yor.
Olağanüstü
Tüzük
Kurultayı için
yüzlerce delege-
den toplanan
imzalar MHP
Genel

Merkezi tarafından gör-
mezden gelinirken,
adaylara vurulan 'hain'
damgaları ve kurultay
isteyen teşkilatların sor-
gusuz sualsiz kapatılma-
sı da muhalefetin elini
iyice güçlendiriyor. 1
Kasım'da sürpriz bir
şekilde aday gösterilme-
yen ve deyim yerindeyse
üstü çizilen Meral
Akşener, kendisini parti-
den ihraç etmeyen MHP
Iğdır İl Başkanlığı dahi
görevden alınan Sinan
Oğan ve Genel Merkez
ile yıldızı barışmayan
Koray Aydın, delegeye mağduriyet kar-
tını gösteriyor.

Akşener bir adım
önden gidiyor

Son yıllarda iyice içine kapanıp
kapalı kutu haline gelen ve katı bir gele-
nekçi yapıya sahip olan MHP'de delege-
nin tercihini önceden kestirmek çok da
kolay değil. Ancak bir önceki kurultay
salonundan bile muhalefetin topladığı
adaylık imzalarının 5 katı kadar oy çık-
ması, Bahçeli'nin bu kez işinin ne kadar
zor olduğunu gösteriyor. İsim isim
bakıldığında uzun yıllardır İstanbul'dan
milletvekili seçilen ve partideki konu-
muyla orantılı olarak çok sayıda delege-
nin desteğini alan Meral Akşener bir
adım önde görülüyor. Geçtiğimiz MHP

Kurultayı'nda 48 oy alan Müsavat
Dervişoğlu'nun yoğun desteğini
alarak Ege illerinde gerçekleş-
tirdiği ziyaretlerde gövde gös-

terisi yapan Akşener, miting
gibi programlarda genel
başkan gibi karşılanarak
gücünü göstermeye başla-

dı. Ayrıca Akşener'in
önceki seçimlerde

çeşitli partileri des-
tekleyen kadınlar
üstündeki etkisi de,
iktidar isteyen parti
delegasyonunun ilgi-
sini çekmiş durum-
da. Yoğun bir temas

ve propaganda çalışması Akşener'i parti
liderliğine taşıyabilir.

Oğan ve Aydın kolay
rakipler değil

Akşener'in önde görüntüsüne rağ-
men Sinan Oğan da Koray Aydın da
yabana atılacak adaylar değiller. Sinan
Oğan'ın genç yaşı ve parti kadrolarının
dinamik bir lider özlemi ile partiden atı-
lıp mahkeme kararıyla geri dönüşü en
büyük kozu olarak görülüyor. İdeolojik
yanı ağır basan partide koşan, coşan ve
kitleleri sürükleyen bir lider adayı ola-
rak gösterilen Oğan'ın vaatleri de
oldukça çarpıcı. Başta BBP olmak üzere
milliyetçi ve Türkçü oluşumları yeniden
MHP çatısında birleştirip sonlandırılan
Erciyes Kurultaylarını yeniden başlat-
mak istediğini belirtmesi, kendisine oy
olarak dönebilir.

Partinin en derinden giden adayı ise
Koray Aydın. Aydın belki basında ve
sosyal medyada Meral Akşener ile
Sinan Oğan'ın çok arkasında ama bir
önceki kurultaydan dolayı yakın delege
temasında olması, onun en büyük gücü.
Geçmiş kurultayda adaylık için aldığı 72
imzayı 441 oyla taçlandırarak teşkilat-
lardaki etkisini ilan eden Koray Aydın
kesinlikle yabana atılacak bir aday değil.
Olası bir ittifakta yer alması, müttefiki-
ne Balgat yolunu açabilir. Oluşturduğu
Karadeniz lobisi en büyük dayanağı.

1 Kasım'daki seçim hezimeti sonrasında kılıçların çekildiği MHP'de, tarihinin en büyük seçim yarışı yaşanıyor.
Parti kaynaklarına göre Bahçeli gitmemekte ne kadar kararlıysa, muhalefet de değişim için o derece kararlı.

Eco’nun izleri

B
ilgeliği romana dönüştüren adam
‘Umberto Eco’yu geçtiğimiz günlerde
sonsuzluğa uğurladık… İtalyan yazar,

eleştirmen, filozof ve göstergebilimci Umberto
Eco, roman türündeki ilk kitabı olan 1980
yılında kaleme aldığı Gülün Adı ile tüm dünya-
da tanınmıştı.

Eco, Foucault Sarkacı, Önceki Günün
Adası, Prag Mezarlığı ve benzeri çok sayıda
kitapla dünyamıza kalıcı izler bıraktı…
Umberto Eco, göstergebilim ve dilbilim eserle-
riyle de, kendisine hiç unutulmayacak, çok say-
gın bir yer açtı…

Umberto Eco, yıllar önce ‘güzelliğin tarihi-
ni’ derlemişti.

Kallavi kitap, adeta güzellik ansiklopedisi
gibiydi.

Hepimizin ortak algısı, öncelikle güzelliğin
‘doğru oranlanmış’ bir şeyden yansıdığıdır.

Antik Yunan ve Roma’nın ortak güzellik
algısı ise bu ‘doğru oranın’, doğadan yansıyan
‘renklerin cazibesi’ ile buluşmuş olmasında
odaklanıyordu. Güzellik, günümüzde, daha çok
‘kadın güzelliği’ ile simgelenmiş olsa da; ‘zarif’,
‘hoş’, ‘muhteşem’ kelimeleriyle, hayatın birçok
noktasında ‘beğendiklerimizi de’, ‘güzel olan’
ile birleştiririz.

� � �

Herkes için değişebilir, ama kişisel - algım;
‘güzel olan’ ile ‘iyi olan’ın bütünlüğüdür. Zaten
güzelliğin tarihine mercek tuttuğumuzda; hem
kadında, hem erkekte, ‘güzel olan’ ile ‘iyi ola-
nın’ birlikteliği, ortaya hissedilmesi çok daha
güçlü, farklı bir estetik buluşma çıkarır. Yani
sanki ‘güzellik ile iyilik’ kavramları arasında,
kopmaz, derin, tanrısal, naif bir bağ var. İyi
kavramının karşılığının çok çeşitlilik taşıdığını,
bazen ‘erdem’ ile bazen de ‘incelikli davranışla-
rın toplamında yeşerdiğini’ hatırlamak en doğ-
rusu.

İyilik ile buluşacak ‘güzellik’, acaba sahip
olunabildiğinde mi aynı algıyı yaratır; yoksa
‘sahip olmadığımız’ ya da ‘uzakta kaldığımız’
bir güzellik, insan için daha mı dikkat çekicidir?

Bu soruya ne yanıt versek, insan ruhunun
karmaşık koridorlarında, çok nesnel olmaz.
Güzelliği temsil eden bazen bir insan, bazen bir
eşya, bazen bir yiyecek, eğer ona sahip değil-
sek, daha da kışkırtıcı olabilir. Ya da tam aksi-
ne, bir zamanlar Aşık Veysel’in bilgelikle söyle-
diği gibi; ‘güzelliğin on para etmez, bu bendeki
aşk olmasa’ da, diyebiliriz.
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İnsanların bazen yapamadığı, yapmak iste-
mediği, yapmaya yeteneğinin olmadığı şeyler
de, ‘güzellik’ olarak nitelenir. Yani sanatsal
alan dahil, bazen kişinin ulaşamadığı da ‘güzel’
olur. Ama hırsın, insanlığın kendinde olmaya-
na maddi zenginlik anlamında duyduğu aşırı
tutkunun, kıskançlığın, gerçek güzellik ile ilgisi
yoktur, diye düşünüyorum. Eğer ‘güzelliği’ bir
kadına indirgersek, ruhu kötülük cehennemine
yelken açmış, entrika ile büyüyerek küçülen,
güç bağımlısı, ama güzel görünümlü kadın ger-
çek güzelliği simgeleyemez özünde.

Güzelliğin iyilik ile buluşmasını beklemek,
güzelliğe hayranlık; ‘güzelliği algılamak’ ile ‘ihti-
yaç duyulan’ arasındaki ilişkiyi de, doğru anla-
mak gerekir. Bir zamanlar Nobel ödüllü
Norveçli yazar Knut Hamsun (1859-1952)
Açlık adlı bir roman yazmıştı. Romanın kahra-
manı tek geçim kaynağı makaleleri olan, ama
onları satamayan, çoğu zaman aç gezen bir
insandı. Hamsun, açlık duygusunu öyle anlat-
mıştı ki, kahramanı bazen bir parça kemiği
kemirmek zorunda kalıyor, bazen ağaç parçası-
nı kemiriyordu. Açlığının nedeninde gurur
vardı. Kötü örnek ama aç kalan bir insanın,
bulduğu ilk yiyeceği belki ‘güzellik’ diye tanım-
lamak, ‘arzulanan’ ile ‘güzellik’ arasında ters
orantı olduğunu unutmak olur sanki.
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En büyük güzellik kozmoza bakan doğanın
kendisi belki.

Sonra, doğanın parçası olan insan.
Sonra, insanın asırlardır yarattığı kültür.
Sonra, insan eliyle işlenen inci gibi estetik.
İnsandan fışkıran yaratıcılıkta, bizi büyüle-

yen yüce sanat.
Bunların tümü güzellik kavramıyla buluşu-

yor. Güzelliğin savruk notlarında, Umberto
Eco’dan gülümseten şu alıntıyı yapmadan da
bitmez bu yazı:

“Antik Yunan’daki bazı lirik ozanlar; ancak
bir dönemin ressamları, heykeltıraşları tarafın-
dan gerçekleştirilebilen kadına özgü zerafeti,
yüceltmiş olabilirler.

Öte yandan, bir Picasso tablosuyla aynı
dönemi paylaşan, aşk hikayesindeki güzel bir
kadının güzellik tanımıyla karşılaşacak, gelecek
bin yıldaki bir Marslının ise ne denli şaşıracağını
düşünmek yerinde olur.”

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ
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Alparslan Türkeş'in vefatı sonrası 1997 yılında ateşli
bir gençlik ve düşük oy oranıyla devraldığı görevinde
çıtayı yüzde 17,98'e kadar çıkaran Bahçeli için bugün
belki de imajını daha fazla yıkmadan gitme zamanıdır. 1
Kasım'a miting meydanları yerine genel merkez binasın-
da hazırlanan, parti içi demokrasiyi silen Bahçeli'nin
bundan sonra MHP'ye de TBMM'ye de verebileceği çok
fazla bir şey kalmamışa benziyor.
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fazla bir şey kalmamışa benziyor.

Ve Bahçeli...Ve Bahçeli...Ve Bahçeli...Ve Bahçeli...Ve Bahçeli...Ve Bahçeli...
Alparslan Türkeş'in vefatı sonrası 1997 yılında ateşli

bir gençlik ve düşük oy oranıyla devraldığı görevinde
çıtayı yüzde 17,98'e kadar çıkaran Bahçeli için bugün
belki de imajını daha fazla yıkmadan gitme zamanıdır. 1
Kasım'a miting meydanları yerine genel merkez binasın-
da hazırlanan, parti içi demokrasiyi silen Bahçeli'nin
bundan sonra MHP'ye de TBMM'ye de verebileceği çok
fazla bir şey kalmamışa benziyor.

Sosyal medyada Akşener fark attı
Parti içi seçimlerde kazanma-

nın yolu delegeye hakimiyetten
geçse de, günümüzde sosyal
medyaya hakimiyet hem bir güç
gösterisi hem de bir psikolojik
üstünlük olarak göze çarpıyor. Bu
satırların yazıldığı dakikalarda sos-
yal medyanın lideri ise Meral
Akşener oldu. Akşener'in
Facebook'taki resmi sayfasındaki
gönderilerin ortalama beğeni sayı-
sı 20 bin civarında. MHP adayları-
nın sosyal medya karnesiyse şöyle:

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

MHP'DE İBRE MERAL
AKŞENER'DEN YANA AMA

Koray
Aydın

Sinan
Oğan

Meral
Akşener

Devlet
Bahçeli
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Sanat hayatına Ares
Harikalar Diyarında kita-
bıyla başlayan ve daha

sonra ilk filmi Tabutta Rövaşata ile
yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül

kazanan başarılı yönetmen
Derviş Zaim ile sinemaya baş-
langıç öyküsü ve filmleri üzeri-
ne keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdik.

� Kişisel yaşantınızın sinema-
nıza ne gibi etkileri oldu? Kıbrıs’ta doğup büyü-
meniz bakış açınızı nasıl şekillendirdi?

Mutlu bir çocukluğum oldu. Adada
olmak, 18 yaşından sonra hayatını geçireceğin
metropolden uzakta olmak, ana karadan
uzakta olmak ve “adalılık ruhu” bir şekilde
benim üzerimde etkide bulunmuştur. Akşit
Göktürk “Ada” adlı kitabında “adada olmak
dışarıda yaşananlara mesafe alarak bakmayı
öngörür” der. Bu benim için de söz konusu
olabilir mi, önemli bir soru bu. Ama o adada
olmak adanın getirdiği mesafe alabilme duy-
gusu beni muhtemelen etkilemiştir.

� Sinemaya ve edebiyata olan ilginiz üniver-
site yıllarında mı başladı?

Sinemaya her çocuk gibi ilgim vardı.
Ailem beni sürekli sinemaya götürürdü.
Sürekli televizyonun olduğu bir evde ve çevre-
de yetiştim. Zaman içerisinde lise yıllarında
edebiyata ilgim söz konusu oldu. Edebiyata
ilgi, ister istemez baya ciddi olarak
sinemayla ilgilenmemi sağladı.

� Filmlerinizde modern hayat
eleştirisinin, modernizmin getirdiği o
açmazların izlerini bulmak mümkün.
Bunun yanında filmlerinizde suç, ceza,
şiddet, iyilik, ahlaki ikilemler ve vic-
dan muhasebesi olduğunu görüyoruz.

Vicdan önemlidir. İnsanın için-
deki kötülüğün, dış dünyadaki kötü-
lükle nasıl iş birliği yapabileceğini,
hangi koşullarda iş birliği yapabile-
ceğini, ne zaman yattığı uykudan
uyanıp, dışarıdaki kötülükle el ele
verdiğini her zaman merak ettim. Bir insanın
böyle bir kötülük yapma kapasitesi beni hem
büyülüyor hem korkutuyor. İşte bununla ilgili
insanın içindeki bu kötü olma kapasitesini
törpüleyecek olan vicdanıyla ilgili sorular sor-
mak istemişimdir. Vicdanın mucize yaratabil-
me potansiyeli belki bizi kurtaracak tek şey.

� Her filminizde var olan yaşam-ölüm zıtlı-
ğı hakkında neler söylemek istersiniz?

Ölüm ve mezar insanın hayatına, ölecek
olduğumuzu bilme bilinci bizim hayatımıza
anlam katar. Bu nedenle filmle-
re akıyor olabilir. Biraz
daha estetik, felsefi,
düşünsel manada daha
gelişmiş olduğunu

düşündüğüm birisi
de filme baktığı
zaman kendi meşre-
bince bazı şeyleri
kendisine yakın
bulabilse, filmle
konuşabilse, ben
onunla konuşabilsem ne iyi olur. Seyirciyle bir
şekilde buluşmayı başarmak zorundasın.
Finansal nedenlerle veya başka nedenlerle.

� Cenneti Beklerken’de minyatür sanatının
“oynak zaman ve oynak mekân” kavramını ken-
dinize temel alıyorsunuz. Üçlemenin diğer filmle-
rinde de aynı kavramın devam ettiğini söylemek
mümkün müdür?

Nokta'da Tuz Gölü’nde kamera yukarıdan
aşağıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru kay-
dırma yaptığında aynı zaman dilimine değil,
başka bir zaman dilimine ileriye veya geriye
gidilebiliyor. Gölgeler ve Suretler filminde ise

fotoğraflarla geçişlerde bu durum kıs-
men var.

� Filmlerinizde sıkça kullandığınız
sembollerin ve mitlerin sinema dilinize
ne gibi etkileri ve katkıları oldu?

Bir bulmaca yaratmak gibi niyetim
olmuyor. Devir filminde “geyiği” Anadolu
bağlamında farklı okumak mümkündür.
Tabutta Rövaşata'da “tavus kuşunu”
Hindistan bağlamında farklı okumak müm-
kündür. İran’da daha farklı okumalara el
verebilir. Batı kültüründe, 19. yüzyılda daha
farklı bir tavus kuşu söz konusudur. Bütün
bunları aynı anda hepsini birden tüketemezsi-
niz, kullanamazsınız.

� Belgesel ve kurmacayı birleştireceğiniz
daha başka filmler gelebilir diyebilir miyiz?

Devir'de böyle oldu, inşallah böyle filmler
yapmaya devam edebilirim. Devir, farklı ve
güzel bir film. Yeni bir şey yapmak istediğim
şey. Nokta'yı yapan adam ile Devir'i yapan
adam olmak benim için önemli.

� Sinemayı sevmenizde etkili olan yönet-
menler ya da dünya sinemasında sizin üzeriniz-
de etkili olan birileri var mı ya da hayat felsefe-
nizin oluşmasında önemli gördüğünüz bir
yazar?

Bir dönem Tarkovksy'nin hastasıydım.
Sonra onları yavaş yavaş daha az izlemeye

başladım. Çinliler, Uzak Doğulular ilgimi
çekiyor, Latinlere de bakıyorum.

� Kendi yaşantınızı ya da ailenizin yaşantı-
sını filmlerinizde görmemiz mümkün mü?

Tabii ki, kısmen, örtülü olarak görmek
mümkün. Sadece Kıbrıs filmlerinde bunun
olması gerekmiyor. Mesela, Cenneti
Beklerken’de Eflatun'un filmde çırağı Gazal'a
söyledikleri, benim fikirlerime yakın fikirler-
dir. Onun altına imza atarım. Onu Eflatun
söylemiyor, onu ben de söyleyebilirdim.

“Eskiye dönmek için yeni bir
yolculuğa çıkacaksın, bir Frenk
resmi yapacağız. Kimi vakit
tasvir tarzıyla nakşedeceğiz,
bazen her iki tarzı da birbirine
sirayet ettireceğiz. Ondan
sonra da belki ben yeniden tas-
vir yaparım. Hatalar yapacağız,
senin gibi en başa dönmeyi umaca-
ğım.

Hep iyileşmeyi bekleyece-
ğiz, hep. Arayacağız”.

Dünyaca ünlü yönet-
men Derviş Zaim,

“Sinemada hep bugü-
ne kadar temsil edil-
dikleri gibi zavallı,

güçsüz, kendi kaderi-
ne sahip çıkamayan

bir şekilde temsil edil-
melerinin dışında,
kadınlara farklı bir
temsil çerçevesi çiz-

dim” dedi.
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KADINLARI

DÜZGÜN TEMSİL
ETTİM”
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� Filmlerinizde yer
alan kadın karakterler genellikle pasif

değil, bir şekilde filmin anlatımında önemli yer-
deler.

Evet, kadın karakterleri kadınların temsili meselesi
söz konusu olduğunda, eğer yaptıklarım beni yanıltmıyorsa

bir konuda en azından kimsenin hakkını yememek, onların düz-
gün temsil edilmesi bağlamında, sinemada hep bugüne kadar tem-

sil edildikleri gibi zavallı, güçsüz, kendi kaderine sahip çıkamayan bir
şekilde temsil edilmelerinin dışında temsil çerçevesi çizdiğimi düşünü-
yorum. Bu beni oldukça mutlu ediyor. Ben bir erkeğim, dolayısıyla bir
erkek olarak kadın karakterleri temsil edebilirim. Bunun da bilincinde-
yim. Ancak sınırlarımın da farkındayım bu anlamda. Genel olarak evet
erkek karakterlerim ortaya çıkabiliyor. Tabutta Rövaşata erkek filmiy-
di, Filler ve Çimen'de Havva, herkesi birleştiren bir unsur. Çamur'da

kadın karakter başrolde neredeyse. Cenneti Beklerken'de Eflatun
var, Nokta'da kadın yok, Gölgeler ve Suretler kadın filmi, aynı
şekilde Balık da bir kadın filmi. Dolayısıyla üç tane kadın filmi

olduğu söylenebilir.

“FİLMERİMDE
KADINLARI

DÜZGÜN TEMSİL
ETTİM”

ELÇİN AKÇORA

İZMİR'DEN
BİR SANAT
MARKASI

DOĞUYOR
İzmir'den sanat tandanslı bir markanın doğ-

duğunu söylesem hiç de abartmış sayıl-
mam. Resimlerini Madam P markasıyla

paylaşan ve tasarımları Dubai'deki mobilya fua-
rına kadar girmiş olan ressam Ferihan Panayır,
önümüzdeki günlerde adından çok söz ettirecek
bir isim. Gelin kendisini yakından tanıyalım…

��  Madam5P5nedir?
Madam5P5uluslararası5bir5marka5oluşturma

gayretidir.5Sanat5üstünden5üretmek5istiyorum.
Neden5uluslararası5bir5sanat5markası5olmaya-
lım?5Bunun5içinde5sandalyeden5tutun5da5ayak-
kabılara5kadar5birçok5farklı5ürünü5sayabiliriz.

��  Resim5yapmaya5nasıl5başladınız?
85yaşında5başladım.5Hobi5gözüyle5bakıyor-
dum.5Benim5muhteşem5bir5iddiam5yok5ama

ülkemi5yurt5dışında5temsil5etmek5çok5hoşuma
gitti.5Danimarka'da5biri5Dışişleri5Bakanlığı5des-

teğiyle525sergim5oldu.5Kopenhag'ın5en5büyük
sergi5salonunda5Türkiye'yi5temsil5ettim.5Orada
lokumlar5ve5Türk5kahveleri5ikram5etmek,5Türk
bayrakları5asmak,5milliyetçi5duyguları5yansıt-
mak5çok5hoştu.5TBMM'de5sergi5açtığımda5aynı
keyfi5alamadım;5çünkü5bu5kez5herkes5Türk'tü.5

��  Sanatçı5egonuz5var5mı?
Bir5kere5ego5varsa5zaten5başarı5olmaz.

Sanattan5her5şey5yapılabilir.5Tuvallerin5sadece
duvar5süsü5olduğunu5düşünmüyorum.5

��  İzmir'de5ressam5olmak5neyi5ifade5ediyor?
Çok5bir5şey5ifade5etmiyor.5Çünkü5buradaki

ressamların5durumu5çok5zor.5Sergi5açtığınızda
ziyaretçi5sayınız5çok5düşük5kalıyor.5Ben5aynı

zamanda5tercümanım.5Eğer5sadece5tablo5yapıp
satma5yoluna5gitseydim5işim5çok5zor5olurdu.5

��  İzmir'de5sanata5destek5nasıl?5İzmir'in
önde5gelen5aileleri5tablolara5ilgili5mi?

İzmirli5aileler5tablolarını5İstanbul'dan5alı-
yorlar.5Danimarka'ya5destekleri5için5teşekkür

ediyorum.5Gerisini5siz5anlayın.5
��  Kimi5sanatçılar5toplumdan5çok5uzakken,

kimi5de5çok5duyarlı.5Sizin5de5hızlı5refleksleriniz
var.5Biraz5açar5mısınız?

Duyarsız5sanatçı5mümkün5değil5yoktur5ama
tepkiden5korkan5sanatçılar5vardır.5Yalnızca5tar-

tışmaya5girmeyi5sevmiyorum.5Bu5ülke5bizim.
Gidecek5başka5bir5yerimiz5yok.5Bir5problem5olsa

hangi5ülke5bizlere5vize5verecek?

AYLAN’I
RESMETTİ
Sevgiden,5insanlardan5ve5ufak

ayrıntılardan5ilham5alıyorum.
Benim5tablolarım5günlüklerim5gibi-
dir.5Hepsinin5bir5anısı5muhakkak
vardır.5Bakın5Aylan5Kurdi'nin5o
küçücük5bedenini5görünce5günlerce
kendime5gelemedim5ve5oturup5bir
tablo5yaptım.5Bu5coğrafyada5herke-
sin5yaşayabileceği5şeyler5bunlar.5Ben
de5bunu5kendi5dilimle5anlatmak5isti-
yorum.

Madam5P5diliyle5renkler
Ressam5Ferihan5Panayır,5neon

renkleri5isyanı5olarak5nitelendirir-
ken,5her5rengin5bir5duygu5ve5hissiyat
olduğunu5dile5getiriyor.5Kimi5renk-
lerin5tablonun5ruhunu5değiştirdiğini
dile5getiren5Panayır,5bazı5renkleri5ve
duygularıysa5şöyle5özdeşleştiriyor;5

Pembe:5Çok5çalışırsan5olur.
Turuncu:5Enerji
Mavi:5Dinginlik5ve5sakinlik.

Ferihan
Panayır

Derviş
Zaim

Elçin
Akçora

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Cinsiyet ayrımını fark
etmeye başladığım
andan itibaren bir

şeylerin ters gittiğini düşü-
nüp isyankar bir ruh haliyle
büyüdüm. Kızlar o yıllarda
en fazla liseyi bitirip evinin
kadını olmalıydı. Evliliği
reddettim, okumak ve
erkeklerin egemen olduğu
yaşam biçiminden kurtula-
rak kendi yaşamımı üstlen-
mekti hayalim. Feminist
olmadığımı söyleyebilirim.
Fizyolojik olarak kadın ve
erkeğin eşit olmadığını, üst-
lenilen roller bakımından
farklı olunabildiğini düşünü-
yorum. Ancak cinsiyet farkı
olmadan insanların insanca
yaşaması taraftarıyım.

Ailem yaşanılan çağa
göre oldukça modern düşü-
nerek bana tercih hakkı
tanıdı ve ben üniversite ter-
cihini kullandım. Yaşamım
kadın ve erkek ayrımı
olmadan kişilik haklarına
saygı duyulması gerektiğini
savunarak geçti. Ne mutlu
ki eşimle birlikte aynı
düşünce yapısına sahip iki
çocuk yetiştirebildik.

Gün geçmiyor ki tacize,
tecavüze uğramış, eşi tara-
fından darp edilmiş, cinsi-
yetinden dolayı haksızlığa
uğramış bir kadın haberi
duymayalım...

Dünya kadınlar günü ilk
kez 8 Mart 1857 yılında
Amerika'nın New York
kentinde bir tekstil fabrika-
sında çalışan yüzlerce kadı-
nın insanlık dışı çalışma
koşullarını protesto
etmek ve daha
iyi çalışma
koşullarına
sahip ola-
bilmek

için greve giden kadın işçi-
lerin fabrikaya kilitlenmesi,
çıkan yangında barikatlar-
dan kaçamayarak ölmele-
riyle gündeme gelmiştir.
Dünya emekçi kadınlar
günü ülkemiz için de kadın
haklarının kazanılması ve
iyileştirilmesi için önemli bir
gündür. 8 Mart kadın
olmanın yükünü ve bedelini
ödemeye niyeti olmayan
kadınların değil İNSANLA-
RIN günüdür. Bedenini
sömürüsüne, dayağa, aile
ve toplum baskısına, tacize,
tecavüze, ev içi emeğinin
görmezden gelinmesine
karşı olan kadınların günü-
dür. İşin komiği bazı
cömert erkeklerin 365 gün-
den sadece 1 günü, kadın-
lara özgürce yaşamaları için
sundukları gün gibi algılan-
makta, o gün dışında "kadı-
nın adı yok" oyunu oynan-
maktadır. Oysa Dünya
Kadınlar Günü emekçi
kadınların emeklerine karşı-
lık saygının ifade edilmesi
gereken günlerin başlangı-
cıdır.

MART ayı baharın müj-
decisi. Aynı zamanda 8
Mart Dünya Kadınlar
Günü... Baharın Müjdecisi
olan Mart ayı ve 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde cinsiyet ayrımcılı-
ğının olmadığı insanca
özgürce ve adaletle yaşaya-
cağımız günlere uyanmanız
dileğiyle...

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

KADINCA MI İNSANCA MI?Merhaba sevgili Ben Haberciler.
Zayıflama, incelme dediğimizde
pek çoğumuzun heyecanla

karşıladığı, hayır diyemeyeceği bir
kavramı konu ediyor oluruz çoğu
zaman.

Aslına bakarsanız pek çoğumuz da
bazı dönemlerimizde ya kendimize
özgü ya da bir uzman danışmanlığında
zayıflama diyetleri veya programları
denemiş, uygulamışızdır. Başarılı
olduğumuz da olmuştur sonuç
alamadığımız da.

Aslında çoğumuz diyet dendiğinde
genel kuralları, düzenleri, ara öğünleri,
su içmeyi, bir öğün sebze yiyip bir
öğün ızgara et veya ürünleri tüketmeyi,
ekmek ve tatlıyı kesmeyi, kuru kayısı
taşımayı çok iyi biliyoruz. Bu standarda
yakın zayıflama sisteminden de çok
sıkılmış, en son yenilikleri merak
ediyor olabiliriz.

Sizleri en yeni,
bilimsel, özü sağlık
olan, standartlardan
farklı, yepyeni,
kişiye özel, doğru
beslenerek
zayıflatan
metotlar ile
tanıştırmanın
zamanı geldi.

Bu yeni
yaklaşımları sizler
de deneyerek hızlı,
rahat, daha da kişiye
özel, yepyeni diyet
modelleri
keşfetmiş ve yağ
kaybı hatta kas
kazanımı ile

sonuçlanmış güzel ve farklı bir
zayıflama diyeti uygulamış olursunuz.

ALKALİ SIVILAR
VE SIVI DETOKS
KÜRLERİ

Bu yöntem özel hazırlanmış
ALKALİ sebze, meyve ve besin
karışımlarıyla hazırlanmış, haftada iki
veya maksimum üç gün süreyle
uygulanan, katı beslenmeye ara
verilen, kilo vermeyi ayrıca detoksla
karaciğer ve bağırsak sistemini
arındırmayı hedefleyen diyet
metodudur.

Sağlık sorunu olmayan ve kilo
fazlası 2 - 4 kilo ile sınırlı kişiler için
geçerlidir.

İÇERİĞİ PROTEİNCE
ZENGİNLEŞTİRİLİP
GÜÇLENDİRİLMİŞ ÖZEL
ÜRETİM PAKET GIDALAR

Bu yöntem dünyada çok yaygın,
ülkemizde yaklaşık iki yıldır aktif
kullanılan, sizin tıbbi analiz ve
değerlendirmelerinizden sonra sadece
uzman kontrolünde, şahsınıza sipariş
edilen, protein içeriği eşit hale

getirilmiş, çorbadan makarnaya
hatta
tatlıya
kadar
özel
formülle
üretilmiş
gıdaların
günlük
planda
yenildiği
diyet

modelidir.
Normal diyetlere kıyasla daha çok

yağ yakımının yanı sıra kas kazanımı
sağlayabilen şeker, kolesterol sorunu
dahil özellikle metabolik sendromda ve
çeşitli sağlık sorunlarında da uzman
eşliğinde kişiye özel uyarlanarak
yapılan diyet tekniğidir.

Ürünler sizin için özel sipariş edilir.
Protein kısıtlanması yapılmış hastalar
hariç pek çok metabolizmaya uygun
yeni bir alternatif yöntemdir. Ürünlerin
hazır geliyor olması, diyette bulamama
yapamama sorununu ortadan kaldırır.

DNA ANALİZİ
DOĞRULTUSUNDA GIDA
İNTOLERASYONLARININ
TESPİTİ

Rutin diyet programlarına farklılık
getiren, sizin bedeninize en uygun olan
ve hiç uygun olmayan besinlerin tespit
edilip beslenme programından
uzaklaştırılması ile kişiye özel olarak
planlanmış diyet metodudur. Az kilo
problemi olup özellikle hazımsızlık,
şişkinlik, migren, eklem ağrısı, halsizlik
ve defekasyon sorunları olan kişiler için
uygundur.

Her hafta bir gıda grubunun
uzaklaştırılmasına dayanan, yapımı
kolay yeni diyet metodudur. Gluten,
laktoz, et ve ürünleri, meyve ve en son
çiğ ve pişmiş sebzenin sistemden
elemine edildiği yöntemdir. Gelişme
dönemi dışında ve herhangi bir
hastalık bulgusu yok ise yapılan,
haftalık uygulanan yeni yaklaşımlardan
biridir. Tüm bu yöntemler sadece
uzman eşliğinde uygulanabilir. Öncesi
veya sırasında kan tahlili mutlaka

yapılmalıdır. Beslenme
uzmanınıza danışmayı

unutmayın.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com ZAYIFLAMADA

SON TRENDLER
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KOÇ: 19 Nisan doğumlu Jayne tam bir Koç burcu
kadını. O Mars'ın kızı olarak sıcakkanlı, sabır-

sız, gururlu, kendini beğenen, madde-
ye erkekten daha çok önem veren,

kıskanç, şımartılmayı arzulayan,
sevdiği erkeğin tamamen kendine
ait olmasını isteyen biri Jayne
Mensfielld. Belki de sırf bu yüz-

den üç kez evlendi. O Amerika'da
1950'li yıllarda zirveye taşınmak istenen

tüketim toplumunun simgesidir. Koç burcu
liderdir, yenilik getirir. O insanlara eğer istekle-
rinde ısrar edip, özgür düşünmeyi başarırlarsa
neleri yapabileceklerini öğretti.

BOĞA: 4 Mayıs doğumlu Audrey Hepburn tam bir
Boğa kadını idi. Bir Venüs insanı olarak, cana

yakın, uyumlu, sevecen, hoş bir
kadındı. Sanat onun için kaçınıl-
mazdı. O insanlara istediklerinde
nasıl hayat kurabileceklerini
öğretti. O saf sevgiyi aradı ve bunu

yaparken sanatını kullandı.
Dünyaya sevgiyi ve güzelliği sunmaya

çalıştı. Ona göre insanlar zengin olmalılar; ama
bilmeliler ki zenginlik asla gerçek sevgiyi ve
mutluluğu vermez. Toplumlara
nezaketi öğreten kadın hala
unutulmadı.

İKİZLER: Marilyn Monroe
bilinen en ünlü İkizler

kadınlarının başında gelir. 1
Haziran doğumlu Marilyn ince-
leme, sonuca varma ve bunu iyice
ifade etme konularında tam bir öncüy-
dü. Yaşam ona acımasızca davran-
sa da o kendisi için neyin iyi ola-
cağını biliyordu. Yeterince
sevgi ile büyümeyen, yetimha-
nede mutsuz bir çocukluk
geçiren, uğradığı tacizler
vb. tüm bu olumsuz
durumlara rağmen o
insanlığa başınıza ne
gelirse gelsin pes etmeyin ve
doğru bildiğiniz yoldan
sabırla, azimle gidin mesajı-
nı vermiştir.

YENGEÇ: 13 Temmuz doğum-
lu Sezen

Aksu’nun duy-
gusallığı, derin ve
sezgisel yapısı,
topluma çok
büyük katkı sun-

masına destek
olmuştur. Yazdığı

şarkı sözleri ve bestelerindeki
o içtenlik ve anlam tüm top-
lumda özel bir ağ kurmuş ve
birbirlerini tanımayan insanları
birleştirmiştir. Sezen şarkıların-

da tam da bir Yengeç gibi sevgi, şefkat, sadakat
konularını işlemiş ve adeta bu konularda toplu-
mun öğretmeni olmuştur. O tüm bunları bir
aile kurabilmek için yapmış ve tüm Türkiye'yi
ailesi yapmayı başarmıştır.

ASLAN: 19 Ağustos doğumlu Fransız moda tasa-
rımcısı Coco Chanel daima lider kalmayı başar-
dı ve ölümünün ardından bile

bu böyledir.
Sadece

kendi
toplu-

munu
değil

tüm dünya top-
lumunu giydirmeyi hedef-
leyen Chanel bir Aslan

gibi ormanda hakimiyetini
kurmuştur. Onun bu yaşam-
daki en büyük amacı yüksel-
mek ve herkesten ne kadar
üstün olduğunu kanıtlamak

olmuştur. O bu yanlarını
tatmin ededursun biz
muhteşem bir tasarım
zekasına sahip muhte-
şem bir kadının dünya-

mızı güzelleştirmesinin
zevkini yaşayarak
ruhumuzu besledik.

BAŞAK: 20 Eylül
doğumlu Sophia
Loren 1950'den iti-
baren toplumsal

değişim ve kadının
buradaki gücü ile neler
yapabileceği temalı bir-
çok filmde rol aldı.
Filmlerinde kadınlara
mesajı çok açık ve
netti. Güçlü olun.

Kararlı olun ve ilerle-
yin. Her

şeyin üste-
sinden
gelirsiniz.
Topluma
yardım-

severlik, insanları kucaklama mesajını fazla-
sıyla vermiş bir Başak kadınıdır. Fazlasıyla
güzelliği ile ön planda olup bir kadının hem
çok bakımlı hem toplumsal konulara duyarlı
hem de ailenin önemli karakteri olabileceğini
dünya kadınlarına öğretmiştir.

TERAZİ: 25 Eylül doğumlu zarif Terazi kadını
Catherine-Zeta Jones, duruşu, zarafeti, zeka-
sı, uyumlu tutumları ile herkesin kalbini çal-
mıştır. Venüs'ün ona verdiği büyük zarafet ve
çekicilik insanların aklını başından almıştır.

Hem bir eş hem de bir anne ola-
rak topluma kendilerini daha
mutlu kılacak olanın dengede
yeterince mantıklı, yeterince
duygu dolu bir hayat kurmaları

mesajını vermiştir. Onun her
zaman maddeye ve lükse aşırı düş-

künlüğü o kadar ön planda olmuştur ki
Michael Douglas ile evlenirken milyon dolar-
lık evlilik teminatı ile evlendiğini tüm dünya-
ya göstermiştir. Evliliğe kattığı anlam ortada-
dır.

AKREP: 7 Kasım doğumlu Marie Curie adeta
dünya dışı varlıklardan bu dünyaya yenilik

yaratacak bilginin kanallığını yaptı.
Olağanüstü zekasıyla 2 Nobel

Ödülü almaya hak kazandı. O
önce Uranyumla yaptığı deney-
lerde radyoaktiviteyi keşfetti.
Sonra da radyoloji bilimini

kurdu. Onun sayesinde doğadaki
elementlere yenileri eklendi.

Teknolojinin bugünlere gelmesinde muaz-
zam katkılar sunmuş olan Curie tam bir
Akrep gibi derinleşerek ve manayı arayarak
insanlığı ileri götürmüştür.

YAY: 26 Kasım doğumlu Tina Turner dünya
müzik tarihine adını altın harflerle

yazdıran Yay kadınıdır. O ina-
nılmaz sevgi problemleriyle
dolu bir hayat yaşamıştır.
Özellikle eşinden gördüğü şid-
det ve sevilmediği duygusu ile

baş etmek onun için zor olmalı.
Sevgisiz bırakılan, dövülen, sevdiği iş

olan müziği yapmaması için karşısına her

türlü engel çıkarılan bu olağanüstü kadın
tüm dünya kadınlarına kim olurlarsa olsunlar
kim hangi engeli önlerine koyarsa koysun
eğer kararlı olurlarsa amaçlarına zamanla
ulaşabildiklerinin yaşayan örneğidir.

OĞLAK: 9 Ocak doğumlu Simone De Beauvoir
modern feminizmin kurcusudur. Tüm dünya

kadınlarına geleneksel bir yaşamda
doğarak kadın kimliğinin bastı-
rıldığı kültürde neler yapılabile-
ceğini göstermiştir. Ünlü yazar
J. P. Sartre ile yaşadığı aşk biçi-
mi ile bir kadının özgür kalarak

bir erkeğin kişisel bakımını yap-
madan, bir evin eve bağımlı kadını

olmadan nasıl aşk yaşanabileceğini kanıtla-
yan çılgın bir Oğlak kadınıdır. Tüm eserlerin-
de kadınlara soğukkanlılığı, kararlılığı, kendi-
leri için çalışıp değer üretmelerini aşılamıştır.

KOVA: 2 Şubat doğumlu Lübnan asıllı
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, dünya
müziğinde çok önemli bir soluk olarak tam

bir Kova kadınıdır. Lübnan,
Kolombiya ve oradan Arap
ezgileri ile modern müziği
buluşturmuş insanlığa yeni bir
sound anlayışı sunmaya katkı-

da bulunmuştur. Bu yaklaşım
insanlığı ileri götürmekle ilgilidir.

Bizler onun müzik kariyeri boyunca birçok
kültürün müziğini başka kültürlerin müziği
ile buluşturan, birleştiren sentezleyen ve bizi
kaynaştıran ilerici kadın olarak dinleyeceğiz.

BALIK: 20 Şubat doğumlu Rihanna Balık burcu
insanının değişik bir yüzünü ifade etmekte-
dir. Oldukça duygusal, içli, kendini kolayca
hayallere kaptıran, aynı anda birden çok işi

yapmak için koşturan bu kadın,
bağımlılıkları ile de dikkat çek-
mektedir. İnsanlığa şarkı söz-
lerinde yaşamın çok sıradan ve
abartılmaması gereken, sadece

yaşanılıp geçilmesi gereken bir
ilizyon olduğu vurguları dikkat

çeker. Onun birçok duygusal problemi vardır
ve bunun ile bağımlılıkları sayesinde baş edi-
yor olabilir.

Onlar kendi alanlarında deha. Hepsi kendi burcunun karakteristik özelliklerini gösterdi. Eğer yeterince doğru
seçim yaparlarsa, doğum haritalarında bir yıldız olacakları belliydi. İşte dünyaya iz bırakan o kadınlar...

Dünyaya iz bırakan
kadınlar ve burçları

SEVGİ ALİS YILDIRIM

sevgi.yildirim@alisinbahcesi.com
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Bilgi zahmet ister, fikir ise
hiç zahmete gerek duy-
madan hemen sarf edilir.

En kolayıdır, oturursun klav-
yenin başına onu bunu gönde-
rir, şununla ötekini alırsın ve
işler ters gittiğinde cep telefo-
nunu veya bilgisayarını kapatır
yatarsın..

Ne ibra sorunun vardır, ne
de kredi bulma telaşın..

Değişen taraftar yapısının
ana nedeni, değişen koltuk
kalitesi ve stadın konforudur..

Eski Ali Sami Yen’in kırık
plastiklerinde oturmaya çalı-
şan, hatta oturamayan taraftar
kitlesinin kalitesi değişmiş,
daha hesap soran ve diyet
ödeten bir profil oluşmuştur..

Koltuk kalitesi parası bol
insan sayısını çoğaltmış, ama
taraftar duygusu ile aidiyet
kavramını yerle bir etmiştir..

İyi ve modern statlara
hazır olmayan taraftar profili
geçmişi unutup kendi değerle-
rini yerle bir etmeye teşne

olmuştur..
Önce Selçuk’u ıslıklayıp

göndermişlerdi..
Sonra Burak’ı..
Umut ile Sabri’ye taktılar

kafayı..
Denizli de gitmeli..
Dursun Özbek hemen isti-

fa etmeli..
Vur, kır, parçala sloganın-

dan öteye gidememiş, devşir-
me taraftar üretimi ise maç
oynanırken takıma desteğini
‘ya Allah, Bismillah’ kadar
basite indirgemiştir.. Üstelik
bu tezahüratı yaptığı takımın
o anda sahasında 4’ü Katolik
6 Hıristiyan oyuncusu varken..

Bilgisiz fikri olanlar evinde
otururken transferi de bilir,
UEFA sorunlarından kurtul-
manın yollarını da..

Muhteşem kadrolar yapar;
yapar ama maç bittikten
sonra..

Teknik direktörünü mil-
yonlarca tenkit direktör ahali-
si oluşturarak göğüsler..

Yeni stat modelleri başı-
mıza elit ama sürekli hesap
kesen bir kitle üretti.

Kadıköy’de kendi kit-
lesini zaman zaman
sopayı kullanarak,
zaman zaman da öpüp
okşayarak kontrol
edebilen bir yönetim
tarzı var ve an itiba-
riyle geçerli durum-
da.

Galatasaray ise taraftarı ile
bağlarını koparmış durumda..

Beşiktaş ise yeni stadında
hangi ‘ilişki’ modelini seçece-
ğini henüz belirlemiş gibi
değil..

Eskinin ekmek arası köfte
ile kırık bir koltukta maç sey-
reden toplulukları; yerini
beyaz yakalı ve burnundan kıl
aldırmayan bir kitleye bıraktı..

O; eskinin gönülden seve-
ninden çok daha fazla ‘vurup
kıran ve parçalayan’ bir kala-
balıktır artık..

Biliyorum ey
Galatasaraylı..

Biliyorum mutsuzsun..
Kimse senin duygularını

dolduramıyor..
Zaten bu nedenle UEFA

mektubunu sümenin altına
sürüp devre arasında 12 trans-
fer yapan adamın yerine;
onun hatalarını düzeltmeye
çalışan bir adamı hırpalıyor-
sun..

Levandowski ve Robben’i
kulübede tutup oynatmıyor-
muş gibi teknik adamının
tepesine biniyorsun..

Kendi oluşturmadığı bir

kadronun
hesabını Denizli’den,
kendi yapmadığı mali
çukurun bedelini
Özbek’ten soruyor-
sun..

Bu sezon taham-
mül edeceksin, çünkü
başka çaren yok..

Sen ki 7,5 liraya
aldığın mintanın hesa-
bını sormuyordun ama
şimdi gömleği sana 750
liraya veriyorlar diye
hesap soruyorsun..

Oysa bir zamanlar
senin son 7,5 lirandı o,
şimdi ise adamın birçok
750 lirası var..

Çok yakın bir tarihte;
sen suya bbbuuu derken
yapılanları, başarılanları,
gönderdiğin adamın neler
kazandırmış olduğunu çok
çabuk unuttun..

Geçen sezonu bile sil-
din hafızandan..

Fatih Terim ve Adnan
Öztürk’ü kulüpten uzak
tutanlardan değil, kulübe
yeni değerler üretmeye
çalışanlardan hesap
soruyorsun..

Bilgisiz fikri olanlar evinde otururken transferi de bilir, UEFA
sorunlarından kurtulmanın yollarını da... Teknik direktörünü
milyonlarca “tenkit direktör” ahalisi oluşturarak göğüsler...

ORTALIK “TENKİT
DİREKTÖR” KAYNIYOR

Kanarya Adaları’ndan çıktığı yolculuğunu
Türkiye’de tamamlayan Nemo, seferlerine baş-

lamak için gün sayıyor. Antalya’da suya indirilen
denizaltı, Türkiye’nin ilk turistik denizaltısı olma

özelliğini taşıyor.
20 metre uzunluğunda, 4 metre eninde, 6,5 metre yük-

sekliğinde ve 106 ton ağırlığında, 48 kişilik ithal denizaltı
110 metreye kadar inebiliyor. Denizaltında 80 saat

boyunca 48 kişiye kadar yetebilecek oksijen tüpleri ve
malzemeler bulunuyor.

Her gün, günde 6 kez tur düzenlenmesi planlanırken
aşağıda kalış süresi bir saat ile sınırlı tutulacak.

Yolcuların 40 metre derinlikteki kanyonları yakından
görme fırsatı bulacağı Nemo, ilk misafirlerini Nisan ayın-

da ağırlamaya başlayacak ve 11 ay boyunca
turlarına devam edecek.

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

NEMO
TÜRKİYE’DE

Bornova
Belediyesi’nin Ege
Üniversitesi, MTK

Tekstilciler Sitesi ile
İŞKUR’un birlikte
açtığı iş garantili

meslek edindirme
kursunu bitiren

kadınlar, sertifikala-
rını aldı. İş hayatına
atılmaya hazırlanan
kadınların heyeca-

nına Başkan
Olgun Atila da

ortak oldu.

BORNOVA’DA KADINLARA
İŞ GARANTİLİ KURS

Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi, MTK
Tekstilciler Sitesi ve İŞKUR işbirliğinde
yürütülen iş garantili dikiş makinesi opera-

törü – kumaş kursunda üçüncü dönem de sona
erdi. 2.5 ay süren eğitimi tamamlayan kadınlar,
Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törende katılım belge-
lerini aldı. İş yaşamına atılmaya hazırlanan
kadınlar, tek tek söz alarak düşüncelerini paylaş-
tı, projede yer alan tüm kurumlara teşekkür etti.
Kursiyer kadınların el emeği ürünleri, yine aynı
mekanda sergiye açıldı.

İleride kendi işinizi kuracaksınız
MTK Sitesi Sanayicileri ve İş Adamları

Derneği Başkanı İsmail Sadi Doğan, “Önceki iki
dönemi bitiren kursiyerler hemen işbaşı yaptı.
Sizler de iş sahibi olacaksınız ve inanıyorum ki
daha ileriki süreçte de kendi işinizi kuracaksınız.
Bizim size verdiğimiz gibi, gelecekte bu tür giri-
şimlere destek vereceksiniz” diye konuştu.
Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ve
İŞKUR’a teşekkür eden Doğan, bu işbirliğinin
artarak devam etmesini diledi.

Proje yaygınlaştırılmalı
Kursla ilgili işbirliği protokolünü bir yıl önce

imzaladıklarını hatırlatan Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Süheyda Atalay, “Bu çalışmanın sonuçlarını gör-
mek büyük mutluluk. Bu çalışmanın devam
etmesi, yaygınlaştırılması, daha çok kadınımızın
meslek ve iş sahibi olması gerekiyor. Bu noktada
üniversite olarak destek vermeye hazırız” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila ise işsizliğin her geçen gün daha
da arttığına dikkat çekerek, bu tip
projelerin ne kadar önemli olduğu-
nu anlattı. Kadınlara seslenen
Başkan Atila, “Bize bu projede
büyük destek veren Ege
Üniversitesi bir zenginlik. Bu kurs
ise sizin için bir bilezik ve bunu
geliştirmek sizlerin elinde.
Hayatta hiçbir zaman bekle-
meyin. Fırsatları kaçırmayın.
Bulun. Değerlendirin” diye
konuştu.

İlki 2015 Şubat ayında
başlayan eğitime katı-
lan kursiyerlerin
sigortaları yapılıyor
ve günlük mas-
rafları karşıla-
nıyor.

Atatürk Mahallesi ve Pınarbaşı’na
YENİ KÜLTÜR MERKEZİ

Bornova Belediyesi 2016
yılında da fiziki projeleri haya-
ta geçirme konusunda hız kes-
miyor. Geçen ay temeli atılan
Atatürk Mahallesi Kültür
Merkezi’nden sonra Pınarbaşı
Kültür Merkezi’nin de proje
aşaması tamamlandı. Haziran
ayında temellerinin atılması
planlanan Pınarbaşı Kültür
Merkezi 1000 metrekarelik
alana sahip olacak ve çok

amaçlı olarak hizmet vere-
cek. Bornova

Belediyesi,
Atatürk
Mahallesi sakin-
lerinin heye-
canla bekledi-
ği Kültür
Merkezi’nin
temelini
yoğun bir
katılımla
attı. 1575
metrekare

inşaat alanına sahip olan mer-
kez, yaz aylarının başında biti-
rilip hizmete açılacak. Atatürk
Mahallesi Kültür Merkezi’nde
350 ve 280 kişilik iki çok amaçlı
salon yer alacak. Merkeze oto-
park da yapılacak.

İlçenin her noktasında proje
ve hizmetler ürettiklerini vur-
gulayan Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila,
“Vatandaşlarımızın ve özellikle
de çocuklarımız ve kadınlarımı-
zın en iyi şekilde faydalanabile-
ceği yeni alanlar oluşturuyo-
ruz.

Hiçbir ayrım yapmadan 45
mahallemize hem fiziki, hem
sosyal anlamda eşit hizmet
götürmek için çalışıyoruz. Bu
hizmetlerin tamamını vatan-
daşlarımızın talepleri doğrultu-
sunda belirliyoruz. Ortaya koy-
duğumuz projeleri de stratejik
planımız doğrultusunda hayata
geçiriyoruz” dedi.

Olgun
Atila

Bu
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3. NESİL
KAHVECİ
NEDİR?

Kısaca anlatmak
gerekirse “Kahvenin
en saf ve güzel hali”
demek bence çok
doğru olur. Farklı
demlemeler, değişik
kavurma işlemlerinden
geçerek dünyanın bir
ucundan gelen çekir-
dek kahveler bu kon-
sept mekanlarda bizim
beğenimize sunuluyor.
Böylelikle kahve tama-
men keyifle içtiğimiz
tiryakiliğe dönüşen bir
içecek olmayı başarı-
yor.

KAHVE
FESTİVALİ

İstanbul’un sim-
gelerinden biri
olan Haydarpaşa

Garı’nda, geçtiğimiz yıl
ikincisi düzenlenen bir
festival gerçekleşti.
Dört gün boyunca
dünyanın farklı bölge-
lerinden gelen kahve-
leri tatmak, yerli-
yabancı baristaların
hazırladığı şovları izle-
mek enfes oldu.
Kokusu hala burnum-
da olan bu harika festi-
valin, üçüncüsünü
kaçırmayın derim.
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Ben bir kahve tutkunuyum.
Evlerimizin olmazsa olmaz
demirbaşı, küçük bir

çocukken kararırız diye içirme-
dikleri Türk kahvesiyle başlayan
tutkum, İtalya’da yaşadığım
dönemde, her ne kadar yanımda
cezve ve bir dolu Türk kahvesi
götürsem de, espressoya da gön-
lümün kaymasıyla devam etti.

Şimdi, gittiğim her ülkenin
kahve alışkanlıklarını merak
ediyor ve deniyorum.
Yunanistan’a gittiğinizde sabah-
ları Frappe, İtalya’da
Cappuccino, Amerika’da filtre
kahve derken güne başlamak

için ne varsa size bir nefeslik
açıyor.

İzmir’de yeni açılan üçüncü
nesil kahveciler sayesinde, hangi
ülkeden ne çekirdek gelmiş,
gübresinde narenciye mi varmış
gibi detaylarla yeni ve iyi olanı
deneyimlemekten keyif alıyor,
damak tadıma uygun olan kah-
veyi buluyorum.

Uyuklayan gözlere, yorgun
bedenlere ilaç gibi gelen mis
kokulu kahvenin çeşitlerini
denemekten çekinmeyin derim.
Seçiminize göre karakter analizi
de yapmışlar. Sizin seçiminiz
hangisi?

Siz de benim
gibi güne

erken ve kah-
veyle başlayan-

lardansanız,
sokakları

kahve koku-
suyla dolduran,

konsept tasa-
rımlarıyla sizi

Avrupa’nın ara
sokaklarında

hissettiren
üçüncü nesil

kahve dükkan-
ları sizin de
dikkatinizi
çekmiştir.
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DOUBLE ESPRESSO: Siz pratik ve çok
çalışan birisiniz. Tek bir shot kah-
venin sizin için yeterli olmayaca-
ğını çok iyi biliyorsunuz.

TRIPLE ESPRESSO: Heyecanlı ama
obsesif birisiniz. İçtiğiniz kahveler
yüzünden 90’lardan beri uyanıksı-
nız.

ESPRESSO: Daha çok
espresso içmeyi ter-
cih ediyorsanız, sizin
arkadaş canlısı ve
uyumlu olduğunuz
söylenebilir. Sizin için
önemli olan kahvenin
tadı; nadir bulunan,
insanın canını çektiren
bir özellik...

MOCHA: Eğlenceyi seven
ve yaratıcı birisiniz.
Kahvenin tadını pek sev-
miyorsunuz ancak sizi ayağa kal-
dıracak tek şey de kahvenin ken-
disi.

LATTE: Düşünceli ama kararsız bir
karakteriniz var. Bilmediğiniz
denizlerde yüzmek yerine güvenli
limanları tercih ediyorsunuz.

CAPPUCCINO: Sıcakkanlı ama biraz da

düşüncesiz bir yapınız var.
Çevrenizdekiler günlük hayatta
yapmanız gerekenleri her seferin-
de size hatırlatmak zorunda kalı-
yor.

MACCHIATO: Geleneksel ve ketum bir
karakteriniz var.
SOĞUK KAHVE:
Kendinden emin ve dışa
dönük birisiniz.
Kimsenin size hayatınızı
nasıl devam ettirmeniz
gerektiğini söylemesi-
ne izin vermiyorsunuz.
AMERICANO: Sakin ve
bilinçli bir yapınız
var. Hayattaki basit
şeyleri seviyorsu-
nuz. Parkta piknik

yapmak, kuşları izlemek sizi
mutlu etmeye yetiyor.

FRAPPUCCINO: Mutlu ve enerjik bir
doğanız var. Kahveyi sevdiğini-
zi söylüyorsunuz ama sizin aslın-
da sevdiğiniz şey dondurma...

TAZE FİLTRE KAHVE: Ciddi ve işine
odaklanmış birisiniz. Bu hayatta
sizi tek zorlayan şey, kahve bar-
dağınızın çok sıcak olması.

İÇTİĞİNİZ

KAHVE

KARAKTERİNİZİ

YANSITIYOR
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GÖRKEM ŞENGÜLER

gorkem@mayatanitim.com.tr

ÖNERİLER:
��  The Laps 

Coffee House

��  Brothers Coffee

Roasters

��  AWAKE Coffee & Espresso

��  Baristocrat 3rd Wave Cafe

& Roastery

��  Overdose Coffee 3rd

Wave Coffee Shop &

Roastery
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