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10 HAZİRAN 2016 SAYI: 46

2019’da yapılacak seçimler öncesi İzmir’de siyasetin kartları yeniden karılacak

Sureklı: Izmır’de
yuzde 40’ı gectık

İZMİR’DE HEDEF BÜYÜDÜ
AK PARTİ’NİN ve hükümetin
dümenine Binali Yıldırım'ın
geçmesiyle birlikte, AK Parti
İzmir'de de vitesi büyüttü.
Yıldırım'ın tüp geçit projesinin
tamamlanacağını söylemesi,
teşkilata 2019 öncesinde sorum-
luluk yükledi.

HİZMET VE AÇILIŞ VURGUSU
İZMİR Milletvekili Kerem Ali
Sürekli, 2019'a kadar
yaşanacakları Ben HABER'e
özetledi. Sürekli, AK Parti'nin
İzmir'de oy oranını arttırdığını
belirtti ve başkanlık sistemini
anlatmak için çok çalışacak-
larını dile getirdi..

BURAK CİLASUN’UN HABERİ 4’TE

GAYRİMENKUL inşaat ve
yenilenebilir enerji alanlarında

yatırım yapan, Megapol
Group’un bünyesin-
de yer alan Megapol

Yapı Sanayi ve
Ticaret Limited
Şirketi iflas etti.

Megapol’ün iflası
İzmir Ticaret

Odası’ndaki sicil
kayıtlarına da

işlendi.. 7’DE

AK Parti’deki değişimin en çok hissedileceği illerin başında İzmir geliyor.
İzmir’i iyi tanıyan Başbakan Yıldırım, kentteki oy dengesini değiştirebilir.

ŞOK... MEGAPOL
IFLASINI ILAN ETTI

İZMİR’DE MÜSLÜMAN OLMAK...İZMİR’DE MÜSLÜMAN OLMAK...İZMİR’DE MÜSLÜMAN OLMAK...İZMİR’DE MÜSLÜMAN OLMAK...İZMİR’DE MÜSLÜMAN OLMAK...

11 AYIN
aenbi@hotsultanı
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çeşitli
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dini his-
settiriyor.

Peki, bu
kutsal

ayda İzmir’de
nereye gitmeli,

hangi isimler anıl-
malı? Cevabı bura-

da... 6’DA

HER gelin adayı,
yıllarca hayalini
kurduğu düğü-

nünde büyüleyici
görünmek ister.

Gelinlik, vücut
tipine uygun ola-

rak seçildiğinde
gelinler prenses-
ler kadar roman-
tik bir görünüme
sahip olur. Vücut
tipine göre gelin-

lik seçimini
kolaylaştırmak
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SÜSLÜER 2’DE

HER gelin adayı,
yıllarca hayalini
kurduğu düğü-

nünde büyüleyici
görünmek ister.

Gelinlik, vücut
tipine uygun ola-

rak seçildiğinde
gelinler prenses-
ler kadar roman-
tik bir görünüme
sahip olur. Vücut
tipine göre gelin-

lik seçimini
kolaylaştırmak

için bu yazıyı
okuyun… DİLEK

SÜSLÜER 2’DE

HER gelin adayı,
yıllarca hayalini
kurduğu düğü-

nünde büyüleyici
görünmek ister.

Gelinlik, vücut
tipine uygun ola-

rak seçildiğinde
gelinler prenses-
ler kadar roman-
tik bir görünüme
sahip olur. Vücut
tipine göre gelin-

lik seçimini
kolaylaştırmak

için bu yazıyı
okuyun… DİLEK

SÜSLÜER 2’DE

HER gelin adayı,
yıllarca hayalini
kurduğu düğü-

nünde büyüleyici
görünmek ister.

Gelinlik, vücut
tipine uygun ola-

rak seçildiğinde
gelinler prenses-
ler kadar roman-
tik bir görünüme
sahip olur. Vücut
tipine göre gelin-

lik seçimini
kolaylaştırmak

için bu yazıyı
okuyun… DİLEK

SÜSLÜER 2’DE

HER gelin adayı,
yıllarca hayalini
kurduğu düğü-

nünde büyüleyici
görünmek ister.

Gelinlik, vücut
tipine uygun ola-

rak seçildiğinde
gelinler prenses-
ler kadar roman-
tik bir görünüme
sahip olur. Vücut
tipine göre gelin-

lik seçimini
kolaylaştırmak

için bu yazıyı
okuyun… DİLEK

SÜSLÜER 2’DE

DDookkuuzz  EEyyllüüll
ÜÜnniivveerrssiitteessii  İİllaahhiiyyaatt
FFaakküülltteessii’’nnddeenn  YYrrdd..
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BBeenn  HHAABBEERR’’ee
ddeeğğeerrlleennddiirrddii

İzmir’in en önemli
firmalarından biri

daha iflas bayrağı-
nı çekti. İşadamı

Selim Gökdemir’e
ait olan Megapol

San.Tic.Ltd.Şti. ifla-
sını ilan etti. 

Musa Çam’dan çarpıcı sözler:

AK Parti artıyorsa 
sorumlusu biziz
CHP’li Musa Çam, 2019’da partisinin daha iyi oy
alması için sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

İTO Başkanı Demirtaş’ın “ülkemize hayırlı olsun” ilanına farklı yorumlar gel-
meye devam ediyor. Yazarımız Erdal İzgi ise olayı ilginç bir boyuta taşıdı...

CHP�İzmir Milletvekili Musa
Çam, Ben HABER’e yaptığı
açıklamada 2015 seçim-
lerinden ders çıkarılması
gerektiğini söyledi. Musa
Çam ayrıca CHP’li belediye
başkanlarına da sitemde
bulundu. SAYFA 7’DE

PROF. Dr. Tanju Tosun,
MHP’deki olağanüstü kurultay
sürecini yorumladı. Tosun,
“Yaşanacak bir lider
değişimiyle, liberal mil-
liyetçi seçmen MHP’ye
dönebilir. Ama yine de
genel başkan değişimi
MHP’yi uçurmaz. Böyle bir
şey eşyanın tabiatına
aykırı” dedi. 4’TE

Genel başkan değişimi
MHP’yi uçurmaz

Ben HABER sordu, Yaraş cevapladı

Algıyı iyi yöneten
2019’da karlı çıkar
İZMİR’DE şu an iki genel başkan var.
O yüzden 2019’un hedeflenerek siyaset
ve hizmet boyutunun şekilleneceğini
düşünüyorum. 2,5 yıllık süreç, proje ve
kurdele kesimiyle geçer.EROL YARAŞ 3’TE

YOKSA NEDENI
BAŞKANLIK YOLU MU?
Çok tartışılan o ilana

yazarımızın yorumu

DEVLET eski Bakanı
Rıfat Serdaroğlu, ilanla
ilgili İTO’nun 60 bin
üyesine soruyor: Bu
ilanın ücretini kim
ödedi? Ekrem
cebinden mi verdi?
Meclis gündemine
getirip onaylattı mı?
İTO daha önce böyle
ilan verdi mi?
Bu ilan
başkanlığın
yolunu açacak.
ERDAL İZGİ

5’TE

Tipinize 
göre 

gelinlik 
seçin

Karma...
BAZEN anlamak ve
anlayışlı olmak; hisset-
mek, bilmek, görmek,
öğrenmek, gayret
etmekle ilgilidir.
Mesnevi’de geçen fil
hikayesi ünlüdür.
ÜNAL ERSÖZLÜ 6’DA

65. Hükümet iş başında
93 yıllık Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde
yaklaşık her bir buçuk
yılda bir hükümet
kuran hükümetlerden
sonra yeni bir dönem
daha başlamış oldu.
İ. ATTİLA ACAR 5’TE

Saldım
çayıra...
ÜLKENİN arapsa-
çından beter fut-
bolundan sağlıklı
bir takım çıkarmak
mümkün mü?��
ÜMİT AKTAN 11’DE
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İZMİR’DE MÜSLÜMAN OLMAK...

Avrupa kenti
Bornova

11’DE

Bucalılar
doğayı keşfetti

5’TE

LLeevveenntt
PPiirriişşttiinnaa
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VÜCUT TİPİNE GÖRE
GELİNLİK SEÇİMİ

DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com

Her gelin adayı, yıllarca hayalini kurduğu düğününde büyüleyici görünmek ister. Gelinlik, vücut
tipine uygun olarak seçildiğinde ise gelinler prensesler kadar romantik bir görünüme sahip
olur…. Vücut tipine göre gelinlik seçimini kolaylaştırmak için birkaç tüyo vermek istedim.

ARMUT VÜCUT TİPİ: Armut tipi vücut-
ta geniş kalça, ince bel, dar omuz
belirgindir. Burada kalça ve bel ara-
sındaki simetriyi yakalamak önem
taşır. Vücudun üst kısmını ön plana
çıkaracak straples kesim, dantel
detaylar, işli korse ve kabarık etekler
uygun bir görüntü oluşturur.
“Empire” gelinlikler de bu tip için
ideal olup, dar göğüs kafesi olanları
daha uzun gösterir. Özellikle dar
modellerden, beli ince gösteren
kemerli modellerden ve hatları belir-
ginleştiren saten kumaşlardan uzak
durmak gerekir.

ELMA VÜCUT TİPİ: Elma vücut tipinin
karakteristik özelliği; vücudun üst kıs-
mının alta göre daha geniş olmasıdır.
Bu nedenle öncelikle balon etekler-
den, likralı ve saten kumaşlardan,
kuyruklu ve vücudu saran modeller-
den, yuvarlak yakadan kaçınmak
gerekir. Bu vücut tipine sahip gelin
adayları için en uygun etek tipi ise
tek parça kulptan açılımlı “A Line”
gelinliklerdir. Siluetin dengesini yaka-
lamak isteyenler ayrıca “Ball Gown”
modelini de tercih edebilir.

DENİZKIZI TİPİ: Belirgin bir bel
olmamakla birlikte düz bir
vücut şeklidir. Bu vücut şekli
düz geldiği için amaç ona
şekil vermek, kıvrımlar
oluşturmaktır. Bu nedenle
Mermaid, Column,
Empire, A Line ya da Ball
Gown tercih edilebilir.

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ GELİN-
LER: Öncelikle üst bedenleri-
ni ön plana çıkarmak ve örtmek
konusunda bir karar vermeleri
gerekmektedir. Her iki karardan

hangisi olursa olsun muhakkak yaka
detayı ön planda bir model seçmeleri
gerekmektedir. Straples yaka tercih-
leri olacak ise düz kesim olmalı, M
yaka isteniyor ise muhakkak askı veya
tek omuz detayı şart.

KUM SAATİ VÜCUT TİPİ: Oldukça
orantılı bir vücut tipine işaret eden
“kum saati vücut” ise birçok gelinlik
modelini cesurca deneyebilir.
Özellikle “Mermaid” ya da
“Trompet” tarzı gelinlikler orantılı
vücut hatlarını gözler önüne sermek
için idealdir. Düz, “Greek” modelli
gelinlikler, düzgün vücut hatlarını
kapatacağından tercih edilmemelidir.
Kum saati vücut tipinde dar gelinlik-
ler ve A Line gelinlikler de rahatlıkla
tercih edilebilir.

MİNYON GELİN ADAYLARI:
Kendi vücut hacimlerini
geri plana atacak
veya kapata-
cak

modellerden uzak durmalılardır.
Daha çok vücutlarını saran model-
leri tercih etmeli, enine işlemeler
yerine boyuna detaylar daha uzun
görünmenizi sağlayacaktır.
Dramatik büyük etekler yerine
A tipi etek tercih edilebilir.
Askılı V yaka modeller ve
göğüs dekoltesi gözlerin daha
fazla üst bedende olmasını
sağlayacaktır. Düşük belli
modellerin yerine
Helenistik modeller üst
kısmı oturup robadan
kesimli olması itibarı
ile bacak boyunuzu
uzun gösterecek-
tir.

PLUS BEDEN GELİN ADAY-
LARI: Kendi kıvrımlarını

örtmek yerine küçük
göz oyunlarını kullana-

rak en güzel hali ile
ortaya çıkartmalıdırlar.
Asimetrik, stratejik pili-

ler, bel bölgesini ince
gösteren işleme oyunla-
rı, tek omuz veya askılı

oyuk yakalı modeller,
taşlı veya renkli kuşak
detaylarının yardımcı

olabileceği gibi yüksek
yaka slim siluetli model-

ler, düz kuyruklar yine
boyunuzu uzun göstere-
rek daha ince bir görün-

tü yakalamanızı sağlaya-
caktır. 2015 trendlerin-

den yüksek yaka/pelerin,
dramatik etekler, taş ve

işleme detayları plus
beden gelin adayları için

uygun trendlerden.
Klasik prenses gelinlik-

lerde ise bask üst ile bir-
likte büyük etek size

kum saati efektini yara-
tacaktır. Tüm kumaş
seçeneklerini uygun

modeller ile tercih ede-
bilirler.
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� Bir de turizm değerlendirmesi
alalım sizden…

İyi bir sezon gelmiyor. Başta
Antalya bölgesi olmak üzere birçok
turistik bölge kendini yerli turistle
idame ettirecek. Ama rakamlarda da
pek taviz vermiyorlar. Tamam eskisi
gibi uçuk fiyatlar yok ama bir
Alman’a bir Rus’a verdikleri fiyatları
da vermek istemiyorlar. Bence Türk
tüketiciler uyanık olsun. Eğer biraz
daha sabırlı davranarak rezervasyon
yaptırmazlarsa görecekler ki yabancı
turiste verilen fiyatlar yerli turiste de
verilmeye başlanacak. Bu dönem
Çeşme otelleri de zaten yüzde 30 ka-
pasiteyle gidiyor. 2016 kayıp bir yıldır
ve artık 2017’nin çalışmalarının yapıl-
ması lazım.

TÜRK TÜKETİCİLER
UYANIK OLSUN

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.

��  Artık Türkiye’nin İzmirli bir
Başbakan’ı var… Bununla ilgili ne söy-
lemek istersiniz?

İzmir’den bir Başbakan’ın olması
İzmir’e çok büyük katkı sağlar. Özellikle
merkezi hükümet yatırımlarının artaca-
ğının bir göstergesi olarak görüyorum
ben bu durumu. Ama şu da bir gerçek;
İzmir’de şu anda iki tane genel başkan
var. Hem iktidarın hem de ana muhale-
fetin genel başkanı İzmir’den. Ben,
2019’un hedeflenerek siyaset ve hizmet
boyutunun şekilleneceğini düşünüyo-
rum. Çünkü AK Parti şunu çok net
gördü; bu şehirde yatırımların engel-
lendiği yönünde yaratılan her izlenimin
onlara zararı dokundu. Binali Bey 1
Kasım seçimleri öncesinde de söylemiş-
ti. “Yerel yönetimlerle hiçbir şekilde
hasım olmayacağız, bilakis onlarla bir-
likte el ele çalışacağız” demişti.

Yıldırım, bu söylediğinin bir kısmını
Ulaştırma Bakanlığı döneminde yerine
getirdi. Ancak gücü ve yetkisi sınırlıydı.
Bu yüzden de tam anlamıyla istediğini
yapamıyordu. Ama şu anda Başbakan
ve her yetki kendi elinde toplanıyor.
Ben 2019’a kadar kalan 2,5 yıllık süre-
cin tamamen proje ve kurdele kesme
odaklı geçeceğini düşünüyorum. Bu
hem yerel yönetimler açısından hem de
hükümet açısından böyle olacak.
Sonuçta bu bir algı operasyonudur.
Algıyı kim en iyi hizmet ve proje
anlamında İzmir üzerin-
de oluşturursa, o taraf
çok farklı bir biçimde
2019 seçimlerinden
sonuç alacaktır. Böyle
baktığımız zaman görü-
yoruz ki AK Parti bu
konuda çok iyi. Çok iyi

projeler yapıyor
ve ekiplerini de
çok iyi kuruyor
bu şehirde.
Yıldırım’dan
sonra daha
da iyi olacak-
tır. 

ALGIYI İYİ YÖNETEN 2019’DA KÂRLI ÇIKAR

� Peki#İzmir#Büyükşehir
Belediyesi?

Büyükşehir, aynı dina-
mizmi şu anda pek İzmirliye
hissettiremiyor.
Aziz Bey’in elbet-
te çok kıymetli
bürokratları var-
dır, ben hepsini
kastetmiyorum.
Ama belli bürok-
ratları, dinamizmi
ortaya koyacak
şekilde değiştir-
meli veya yeni
isimler bulmalı.
Aziz Bey nereden
baksanız 8-9 yıldır
ekiplerinden dolayı çok eleş-
tirilir. Ama artık önümüzde-
ki 2019 seçimleri bugüne
kadar CHP’nin kale olarak
gördüğü İzmir’de pek kolay

olmayacak. Eğer MHP’de
bir genel başkan değişikliği
olursa ve Meral Akşener
genel başkan seçilirse, MHP

burada güçlü bir
aday koyarsa, bu
en fazla CHP’ye
yara açar. Nasıl ki
AK Parti her
kademedeki kad-
rosuyla kendini
2019’a çok iyi
hazırlıyorsa, Aziz
Bey’in de tüm kad-
rolarını gözden
geçirip, belediyeyi
daha farklı bir
çalışma temposuna

sokup, bunu İzmirliyle buluş-
turması gerekiyor. Bence
2019’un en heyecanlı ve
sonucu merakla beklenen
kenti İzmir olacak. 

AZİZ BEY BÜROKRATLARINI DEĞİŞTİRMELİ
DAVUTOĞLU 
İZMİR’İ YILDIRIM 
KADAR BİLEMEZ

� Ahmet Davutoğlu ile Binali Yıldırım
arasında İzmir’e olan yaklaşımları açısın-
dan ne gibi farklılıklar var?  

Davutoğlu da tabii ki İzmir’e önem
veriyordu ve İzmir’i kazanmak istiyordu.
Ama sonuç olarak Davutoğlu, Yıldırım
kadar İzmir’i teneffüs edememiş biriydi. 

İnanıyorum ki nasıl Yıldırım Konya’yı
Davutoğlu kadar bilemezse, Davutoğlu
da Yıldırım kadar İzmir’i bilemez.
İzmirlinin beklentilerini, merkezi hükü-
metten ne istediğini bilemez. 

Siz derseniz “İnciraltı-Karşıyaka arasını
5 dakikaya düşüreceğim”, işte o zaman
bu bütün İzmir’in ilgisini çeker. 

Bu da kenti tanımakla alakalı… 

DELİCAN’IN DURUMU BELİRSİZ
� İzmir’e#yönelik#bazı

dedikodular#var.#İl#Başkanı
Bülent#Delican’ın#görevin-
den#alınacağına#dair.#Siz
nasıl#yaklaşıyorsunuz#bu
iddialara?

Benim gördüğüm
İzmir’de bir değişime
gidilecek gibi bir hava
seziyorum. Yani İzmir’de
AK Parti İl
Başkanlığı’nda bir deği-
şiklik olacak gibi görünü-
yor. 

KILIÇDAROĞLU ONUN 
KARŞISINDA DURAMAZDI

� Peki#CHP’yi#nasıl#görüyorsunuz?#
Artık bunca yıldan sonra Sayın

Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş da tutsa, partisini
25-26’ların üzerine çıkaramaz. Ama
Türkçede de bir atasözü vardır, “Yenilen
pehlivan güreşe doymaz” diye. Son
dönemde demeçlerini arttıran Muharrem
İnce’nin de şunu görmesi lazım; kendisi
bu partide genel başkan adayı olarak tut-
muyor. Boşuna orada genel başkanlığa

adaymış havası vermemeli. Eğer partisini
seviyorsa, oturup arkadaşlarıyla, bir genel
başkan adayı bulmak zorundalar. Çünkü
Sayın İnce tekrar çıksa yine Kılıçdaroğlu
kazanır. Muharrem İnce iyi bir hatiptir,
siyasette farklı algıları olabilir, ama görü-
nen o ki daha kendi partisinde tutmuş
değil. Eğer Muharrem İnce Akşener gibi
bir hava yaratabilmiş olsaydı Kemal
Kılıçdaroğlu onun karşısında duramazdı.   

BAHÇELİ’NİN HEDEFİ: BÖL VE YÖNET
� MHP’de#Genel#Başkan#adayı#sayısı#da

arttı.#Bu#durum#Bahçeli’nin#işine#mi#yarar?
Ben şu anda sayısını unuttum. Bazı

adayların tavşan aday olduğuna inanıyo-
rum. Yani Sayın Bahçeli tarafından ortaya

çıkarıldı bence.
Hepsinin de genel
başkanlık gibi bir
hedefi olduğunu
düşünmüyorum.
Tamamen böl ve
yönet felsefesinin
uzantısı olarak görü-
yorum bu adaylıkları.
Bahçeli çok iyi bir
siyasetçi olduğunu

söylüyor. Hiçbir aklıselim buna inanmıyor
o ayrı. Ama gerçekten iyi bir siyasetçi
olsaydı genel başkanlığı bırakırdı. Hiç
olmazsa saygı görebilirdi. Onursal başkan
unvanları ona verilebilirdi. 



SAYFA 04 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

4 siyasetHABER 10.06.2016

2019 seçimleri öncesinde AK
Parti'de yaşanan Genel
Başkan ve Başbakan değişi-

mi, İzmir siyasetinde de kartla-
rın yeniden karılmasına neden
olacak. İzmir Milletvekili olan
Binali Yıldırım'ın, AK Parti'nin
ve hükümetin dümenine geçme-
siyle birlikte kent siyaseti
bu rüzgardan mutlaka
etkilenecek. AK Parti
İzmir Milletvekili
Kerem Ali Sürekli
de 2019 öncesi
mevcut tabloyu ve
geleceğe yönelik
beklentilerini Ben
HABER ile paylaştı.

� Sayın Yıldırım'ın
Başbakan olması İzmir için
ne anlama geliyor?

Çok büyük bir kazanım.
Uzun yıllardır İzmir Başbakan
görmemişti. Teşkilatlarımız
Sayın Yıldırım için, 'Erzincan'da
doğdu, İzmirli oldu' sloganını
kullanıyor. İzmir'e hizmet nok-
tasında çok önemli işleri var ve
geleceğe dönük de projeleri ve
vizyonu var. Tabii şu da var,
Sayın Yıldırım'ın yeni göreviyle
birlikte İzmir'e devletten para
yağmayacak. Bu yanlış bir algı-
dır ancak yatırımcı İzmir'e aka-
cak. İş dünyasının temsilcileri
İzmir'e gelecek ve bürokrasi de
bu konuda hassas olacak. Bu
sinerjiyle İzmir büyük bir hamle
gerçekleştirecek. İzmir'e bugüne
kadar iyi yatırımlar yapıldı.
Yenileri de yapılacak. İzmirli
bunu hak ediyor.

� İktidar ve yerel
yönetim ilişkisini

nasıl görüyorsunuz?
Gayet iyi olduğunu

düşünüyorum ve daha iyi
olacağını umuyorum. Sayın
Kocaoğlu Ankara'ya geldiğinde
Sayın Yıldırım da yardımcı oldu.
Sayın Kocaoğlu'nun
Başbakanımız Yıldırım için
samimi dilekleri ve son ziyaret-
teki ağırlayışı, hizmet noktasın-
da daha iyiye bir gidişi gösteri-
yor.

“CHP Ödemiş'e
gidiyorsa, biz
Ödemiş'ten
çıkmıyoruz”

� CHP'nin Ödemiş'e yaptığı
çıkarma sizce siyasi miydi?

Hizmet de olabilir, siyasi de
olabilir. Ödemiş bizim çok
iddialı olduğumuz bir ilçe.
Ödemişliler bizim hizmetleri-

mizden memnun.
Geçmiş yıllarda patates
altın değerindeydi, bu
sene sıkıntı olmuş ola-
bilir. Biz hizmet üretir-
ken siyaset yapmaya
karşı değiliz. Biz sadece
siyaset yapılmasına kar-
şıyız. Onlar Ödemiş'e
gidiyorsa, biz
Ödemiş'ten çıkmıyoruz.
Hiçbir endişemiz yok.
Hizmette yarış güzeldir.

� AK Partili belediyele-
rin performanslarını nasıl
görüyorsunuz?

7 belediyemiz de çok güzel
hizmetler üretiyor. Kemalpaşa,
Kınık, Ödemiş, Selçuk, Kiraz,
Torbalı ve Menderes ilçelerimiz
çok başarılı işler yapıyor.
İzmir'in çok stratejik noktalarını
biz kazandık. Bakın
Menderes'in 40 kilometre sahil
şeridi var. Biz denize de indik,
kumsallara geldik.

� CHP'li belediyeler?

CHP'li belediyeler bize göre
çok yetersiz. Büyükşehir'in de
ilçelerin de hizmetlerinden
memnun değiliz. Bunu alana
indiğimizde halkın söyleminden
anlıyoruz. Halk geçen defa bir-
takım ideolojik nedenlerden
dolayı CHP'den yana kullandı.
Bakın kültür ve sanat etkinlikle-
rine biz çok destek veriyoruz
ama CHP'li belediyelerin hiz-
met adına tek yaptığının bundan
ibaret olduğunu görüyoruz.
Birçok belediye, geçmiş dönem
belediye başkanlarının projeleri-
ni sürdürmeye çalışıyor.
Koordineli değiller. Halkın bek-
lentilerini karşılayacak yatırım
projelerini yerine getirmiyorlar.
Büyükşehir bazı projeleri ger-
çekleştiriyor ama kimi eksik,
kimi geç oluyor. Tartışmadan
ziyade biz sonuç istiyoruz.

'Başkanlık sistemi
üniter yapıyı
koruyacak'

� Başkanlık sistemini
İzmir'de nasıl anlatacaksınız?

Sistemin taslağının oluşması
adına çalışmalar devam ediyor.
Şu anda teşkilatlarımıza başkan-
lık sisteminin faydalarını anlatı-
yoruz. Taslak bittikten sonra
milletimize de anlatmak için
yollara döküleceğiz.

� İdeolojik ön yargılardan
endişe ediyor musunuz?

İzmir'in hassasiyetleri belli.
İzmirliler milli noktalarda has-
sas. Hangi noktada başkanlık
sistemine karşı çıkılıyor?
Başkanlık sistemiyle eyaletlerin
geleceğine yönelik yanlış bir algı
var. Halbuki bizim temel prensi-
bimiz tek vatan, tek devlet, tek
bayrak, tek millet. Biz federal
sistemi, eyaletleri öngörmüyo-

ruz. Biz üniter sistemi
öngörüyoruz.

Başkanlık sistemi
üniter yapıyı

koruyacak.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tanju Tosun, siyasi gündemi
Ben HABER’e değerlendirdi.

� Artık Türkiye’nin İzmirli bir baş-
bakanı var. Bununla ilgili ne söylersiniz?

İzmirli bir başbakan olması en
azından psikolojik anlamda bir değer
ifade ediyor. Eğer hamle yapılıp yeni
projeler devreye sokulursa ya da var
olan projeler daha hızlandırılırsa
İzmirli Başbakan olmasının İzmir’e en
büyük katkısı o olacaktır.

� İzmirlilerin beklentisi yüksek…
Yerel iktidarla, yani Sayın

Kocaoğlu ile olan ilişkileri tamamen
fair-play kurallarıyla ve siyaset üstü. Bu
ilişkinin İzmir için kazanım olacağını
düşünüyorum.

� 2 genel başkan da İzmir’den. Siz
neler düşünüyorsunuz?

Salt İzmirli olmak psikolojik olarak
olumlu bir havanın doğmasına katkı
koyabilir ama önemli olan İzmir’e
somut olarak katacakları. Bu durum
çok da kıymetli değil. Önemli olan
sonuca odaklı olmak. Umuyorum ki
Sayın Başbakan da makro siyasetin
içinde boğulmadan İzmir’e özel bir

önem verir.
� Peki siz bir İzmirli olarak hükü-

metten ne bekliyorsunuz?
Ben bir yurttaş olarak, İzmir’deki

bu hızlı kentleşmenin, beraberinde
altyapı sorunlarını getireceğini
düşünüyorum. Altyapıya yönelik
yatırımların acilen devreye sokulması
gerekiyor. Aksi takdirde İzmir’in bu
hızlı kentleşmesi şehri boğabilir.

� Sizce AK Parti’nin bu hamleleri
2019 yatırımı mı?

Türkiye’de siyasi aktörler ile
seçmenler arasında kurulan ilişki
kazanmaya odaklı olsa da onun
ötesinde birtakım toplumsal ittifaklar
oluşturmasına da hizmet eder. O
yüzden AK Parti’nin yapmış olduğu

yatırımlar seçim kazanma odaklı
olmaktan çok, yeni toplumsal
kesimlerle şimdiye kadar mesafeli olan
ilişkilerini güçlendirmeye yönelik.

� CHP’yi nasıl görüyorsunuz?
Şu anda CHP içinde tam bir

Kılıçdaroğlu damgası var, parti içinde
liderliğine yönelik çok ciddi bir
meşruiyet problemi yok. Tabii ki
dokunulmazlıklarla ilgili süreçte
birtakım aykırı sesler çıktı CHP’de ama
son tahlilde Kılıçdaroğlu’nun
tartışılmaz bir liderliği var. Örgütü,
merkezden taşraya kadar kontrol
etmesi nedeniyle. Ama parti içinde
iktidar olan Kılıçdaroğlu’nun meselesi
örgüt meselesi değil iktidar olma
meselesi. Şu anda CHP, 7 Haziran, 1

Kasım sürecinde yakalamış olduğu
ivmeden uzak görünüyor. CHP’nin
mutlaka AK Parti karşısında kendi
sosyolojik tabanını güçlendirebilmek
için yeni şeyler söylemesi gerekiyor.
Aksi takdirde bugünkü durumundan
daha iyi bir yere gelmesi kolay
görünmüyor.

� Sizce muhalefet Türkiye’de neden
bu kadar zayıf?

Sayın Kılıçdaroğlu’nun kesinlikle
klasik bir liderden, dönüştürücü bir
lidere evrimleşmesi gerekiyor. Takip
eden değil, takip edilen lider olmalı.
Dolayısıyla, söylemiyle, üretmiş olduğu
politika ve projelerin de, muhaliflerin
izlediği bir yapıya dönüşmesi gerekiyor.
Kılıçdaroğlu’nun 1 Kasım’dan bugüne
kadar olan performansında şunu
gözlemliyoruz; CHP ve Kılıçdaroğlu
anti tez üretmekle meşgul. Sayın
Erdoğan bir şeyler söylüyor,
Kılıçdaroğlu ise onun anti tezini
üretme derdinde. Böyle bir ana
muhalefet partisi de seçmen gözünde

“karşıyız, karşı” şeklinde algılanıyor.
Kılıçdaroğlu’nu da çok eleştirmemek
gerekiyor. Çünkü kendisi siyasetin
içinden gelen bir aktör değil. Yaklaşık
5-6 yıldır Türkiye siyasetini okuyup
anlamaya çalışıyor. Ama Sayın
Kılıçdaroğlu için de vaktin daraldığını
söylemek gerekir.

� MHP’de herkes olağanüstü kon-
greyi bekliyor. Süreç sizce nasıl gidiyor?

Bahçeli aslında Türkeş’in
vefatından sonra MHP’yi ciddi
anlamda iktidar alternatifliğine
soyunan bir parti statüsüne kavuşturdu.
Partiyi modernleştirdi. MHP’yi
taşranın o dar siyasi
kulvarından çıkarıp Türkiye
partisine dönüştürdü. Ama
Sayın Bahçeli onun ötesine
geçemedi. Tıpkı CHP gibi,
Türkiye’nin sorunlarına
alternatif ve toplumun
beğenisini kazanacak
birtakım projeleri oluşturma
konusunda sıkıntı yaşadı. Son

birkaç seçimdir kendinden beklenen
performansın altında kalması
nedeniyle partide bir liderlik tartışması
yaşandı. Sayın Akşener ve diğer rakip
isimleri veri aldığımızda toplumda
farklı bir algı var. Yaşanacak bir lider
değişimiyle, MHP’ye oy vermeyen
liberal milliyetçi seçmenin MHP’ye
dönebileceğini düşünüyorum. Ama bu
demek değildir ki; MHP’de bir genel
başkan değişimi MHP’yi uçurur…
Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı.

� Son yapılan anketlerde Akşener’li
MHP’nin dengeleri oldukça değiştireceği

görülüyor…
Ben CHP

seçmeninden MHP’ye
çok fazla bir yönelim
olacağını
düşünmüyorum. AK
Parti’den oy kayabilir.
Kanımca bir genel
başkan değişimiyle
radikal bir biçimde 10-
15’lik bir oy kazanımının

gerçekleşmesi öyle kolay
değil.

'İZMİR'DE BUGÜN YÜZDE
40'IN ÜSTÜNDEYİZ'

AK Partili
Sürekli, İzmir'e

dair dikkat
çekici açıklama-
larda bulundu.
Sürekli, bugün

seçim olması
durumunda AK

Parti'nin
İzmir'de yüzde
40'ı rahatlıkla

geçeceğini
söyledi.

'CHP'li bazı
vekiller
HDP ile
ruh ikizi'

�� CHP'de dokunulmazlık çatlağını nasıl görüyorsunuz?
Ana muhalefeti çok yakından gözlemliyoruz. CHP'de

belli bir yapı hiç hoşlanmadığımız bir tablo çiziyor. Terörle
arasına mesafe koymayan, sırtını terör örgütüne dayayan,
hatta terörden beslenen bir HDP ile bazı CHP milletvekille-
rinin birlikte politika yaptıklarını ve ruh ikizi olduklarını
görüyoruz.

�� Aralarında İzmir milletvekilleri de var mı sizce?
Bu konuda ulusal bütünlük konusunda çok has-

sas arkadaşlarımız olduğu gibi, bu hassasiyeti gös-
termeyen arkadaşlarımız da var. 

�� 35 proje hızlanır mı?
35 projenin içinde en önemlisi İzkaray.

Halkın yaşamına etki eden projelerin bir
kısmı gerçekleşti. Bir kısmı da gerçekleş-

me yolunda. Ben 2019 İzmir'ini hayal
ediyorum. 2019'da İzmir'de yaşa-

mam büyük bir keyif ve onur
olacak. 

�� İzmir İstanbul
Otoyolu sandığa

yansır

mı?
Sandık derdinde değiliz aslında. Halka hizmet Hakk'a hiz-

mettir. Elbette halkımız takdir edip sandıkta bunu gösterir. 
�� Bugün seçim olsa AK Parti'nin İzmir'den oyu ne

kadar olur?
Çok rahat söyleyebilirim ki yüzde 40'ı geçeriz. Biz

daha önce yüzde 37'ye kadar geldik İzmir'de. 45-46'yı
yakalayan parti Büyükşehir'i alacaktır. Hedefimiz kısa
sürede 40 bandını geçmektir.

�� Stat sorunu nasıl çözülecek?
Karşıyaka ve Göztepe statlarının temellerini

attık ancak Büyükşehir'in açtığı dava nedeniyle
yürütme durdu. Karşıyaka Stadı için temyiz
sonucu bekleniyor. Göztepe'deyse farklı bir
durum var. Danıştay kararıyla ihale iptal
edildi. Yeniden ihale yapılacak ve hızlı
bir süreçle statlarımız yapılacak.
Bakın Karşıyaka mali sıkıntılar
yaşıyor. Mali durumunun
düzelmesi lazım. Bunun
için stat şart şart
şart... 

Prof.(Dr.(Tosun’dan(Meral(Akşener(Yorumu:

Prof. Dr. Tanju Tosun, MHP’deki olağanüstü kurultay sürecini yorumladı.
Tosun, “Lider değişimiyle, MHP’ye oy vermeyen liberal milliyetçi seçmenin
MHP’ye dönebileceğini düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki; MHP’de bir
genel başkan değişimi MHP’yi uçurur. Bu, eşyanın tabiatına aykırı” dedi.

“GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİ MHP’Yİ UÇURMAZ”

BAŞKANLIK SİSTEMİ RİSKLİ
� Peki Başkanlık Sistemi’ne bakışınız nasıl?
Türk tipi Başkanlık Sistemi’nde AK Parti’nin anayasa değişikliği önerisinden izlediğim kadarıyla devlet başkanına parlamentoyu fesih

yetkisinin verilmesi konuşuluyor. Hiçbir Başkanlık Sistemi’nde yoktur ki devlet başkanı parlamentoyu feshetsin. Türk tipi Başkanlık
Sistemi’nde ayrıca devlet başkanının cezai bir yaptırıma uğrayabilmesi, yine AK Parti’nin anayasa değişikliği önerilerinden izlediğim
kadarıyla son derece zor. Bu ciddi anlamda riskli. Önemli olan yasama ve yürütme ilişkileri. Yargıyı nasıl tasarlayacaksınız? Burada
Türkiye’nin hükümet sisteminde amaç daha etkin bir Yürütme inşa etmekse şu anda mevcut parlamenter sistemimiz 90 yıllık geçmişimizle
karşılaştırıldığında en etkin yürütme sistemi. Bu kadar etkin bir yürütme varken, Başkanlık Sistemi tartışmaları neden yapılıyor? 

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Prof.Dr.
Tanju
Tosun

Burak
Cilasun

Kerem Ali
Sürekli
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93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde, yaklaşık her bir buçuk yılda
bir hükümet kuran hükümetlerden

sonra yeni bir dönem daha başlamış
oldu. 65. Hükümet güvenoyunu aldı.
Devletin kuruluşundan bu yana, ortala-
ma bir yıldan biraz fazla gerçekleşen
hükümet dönemleriyle bugünlere gelin-
di. Siyasi iktidarlar ülke yönetiminde
söz sahibi olarak nasıl bir program
uygulayacaklarını TBMM’ye sunar,
Meclis bu gelen teklifi ya onaylar ya da
reddeder.

Hükümet Programı bir tür iş listesi-
dir. Yapılacakların yanı sıra gelir kay-
nakları, dış ilişkiler ve uzun vadeli plan
ve programları, muhtemel hükümeti
temsilen başbakan dile getirir. Bu oyla-
ma “güven oylaması” olarak adlandırı-
lır. Bugünkü meclis yapısında çoğunluk,
siyasi iktidar mensubu milletvekillerin-
den oluştuğu için güven oylamasının
olumsuz çıkması beklenemez. Güven
oylaması bir tür irade beyanıdır:
“Önerilen bu hükümet programı/ iş lis-
tesi ve kabineye itimat edilir” anlamın-
dadır. Sonuçta toplanan vergilerle oluş-
turulacak kaynakları yöneten bir iktidar
olacaktır. İktidar bu kaynakları harca-
yarak hizmet oluşturacak ve bu kaynak-
ları nasıl kullanacağını da TBMM’de de
milletvekillerinin huzurunda açıklaya-
caktır.

Bu güven oylaması işlemi sonrasın-
da hükümet için süreç başlamıştır. Yeni
hükümet kurulana kadar yönetim
sorumluluğu da siyasi iktidardadır.
Sayın Başbakan konuşmasına 2023 viz-
yonu ile başladı. Konjonktürel gelişme-
ler ile dünyanın içinde bulunduğu belir-
sizlik ve karmaşa ortamına dikkat çeke-
rek, “reformların ve devlette devamlılı-
ğın” önemine vurgu yaptı. Gelecek
konusunda çocuklarımız ve gençlerimiz
ifadesi ile yarının Türkiye’si vurgusu
yaptı. Sonuçta “daha özgür, daha reka-
betçi ve insan odaklı bir anlayış” içeri-

sinde refahını daha adil paylaşan bir
Türkiye idealine ulaşmak ise soyut bir
hedef olarak vurgulanmıştır.
Reformların konu başlıkları ise 6 temel
alanı hedef almıştır.
Bunlar;
� Demokratikleşme ve adalet,
� Eğitim,
� Kamu yönetimi,
� Kamu maliyesi,
� Reel ekonomide köklü değişim,
� Öncelikli dönüşüm programları

Bu itibarla hükümet programının
önceki AK Parti programlarından çok
farklı olmadığı söylenebilir. Başbakan
Yıldırım bunu doğrularcasına, içerideki
hedefler siyasette istikrar-güvenlik, eko-
nomide ise kalkınma-büyüme olarak
ifade etmiştir.

Güneydoğu ve özellikle terör konu-
sunda yeni kabine ve Başbakan’ın da
öncelikli çözülmesi gerekli alan olarak
gördüğü bir gerçektir. Hedef, güvenli-
ğin sağlanması yönündedir. Şehirlerin
altı köstebek yuvasına çevrilirken, evle-
re silah ve mühimmat yığınağı yapılır-
ken sesini çıkaramayan bölge halkı bun-
dan önemli ölçüde zarar görmüştür.
Şimdi teröristle sıradan halkı birbirin-
den ayırmak gerekmektedir. Terörist

faaliyetlerin ilk dönemlerinden beri
söylenegelen eli, “gündüz çapalı gece
silahlı” söylemi bugün daha fazla ger-
çekçidir. Normal vatandaşın hüküme-
tin ortaya koyduğu öncelikler sıralaması
ile bir sorunu bulunmamaktadır. AK
Parti halkın üzerindeki tehdit ve terör
belasını çözmeden bu sorunu çözeme-
yecektir.

Dış politika konusunda AB‘nin zig-
zaglı politikası endişe vericidir. Rusya
ile sıcak mesajların devamının gelmesi
umulmaktadır. Suriye konusunda kırmı-
zı çizgiler belirtilmiş, çatışmalara uzak
kalınma niyeti açıklanmıştır. Bölücü
terörün Suriye’deki unsuru PYD’nin
ABD ile işbirliği şimdilik endişe verici
bulunsa da takip altındadır. Mısır ile
yeni bir durum söz konusu değildir. Dış
politikada ihtiyatlı düzeltme İsrail ve
İran için de devam etmektedir.

49 DEFA “GÜVEN”
VE “YATIRIM” DEDİ

Başbakan Binali Yıldırım’ın konuş-
masının vurgularına bakıldığında bütün
konuşmasında en fazla, 49 defa güven
ve yatırım ifadelerini kullanarak ve ikin-
ci olarak da 37 defa Ar-Ge, eğitim, tek-
noloji ve projeden söz ederek dönemin

ipuçlarını vermiş bulunmaktadır.
Kalkınma, büyüme ve istikrar kelimesi-
nin bütün bir konuşma içindeki payı
25’er defa vurgu yapılmıştır.

Gelecek dönem yatırımlar ve proje-
ler dönemi olacaktır. Bunun önündeki
en önemli engel ülke içinde güvenliği
tehdit eden unsurlardır. Hükümet
bunun farkında ve o doğrultuda bir
program ortaya koymuştur.

Başbakan Binali Yıldırım’ın,
“Vatandaşlarımız için olmazsa olmaz
olan insan hak ve hürriyetleri ile adaleti
daha ileri taşımak, ekonomik ve sosyal
gelişmemiz için vazgeçilmez bir hedefi-
mizdir” söylemi, insan odaklılık için
önemli bir ifade sayılabilir. İnsan ile
başlayan ve değerlerini anlatan kavram-
ların 57 defa tekrar edilmesi de konu
bakımından önemlidir.

Kamu personelinin etkinliği ve
zaman yönetimi, personel kanunundaki
değişikliklere bağlanmıştır. Teknoloji ve
gelişmecilik açısından önemli bir aşama
olan dördüncü sanayi devrimine geçiş,
bilim ve teknoloji alanına, uzay, havacı-
lık ve savunma sanayisi olmak üzere
yerli ve millî sanayimizi güçlendirmek
adına eylem planlarına dökülmesi bek-
lenmektedir.

Ve yeni anayasaya dair, “2023 için
önceliğin, ülkemizin çoğulcu, özgürlük-
çü, demokratik, sivil, milli ve hukukun
üstünlüğüne dayanan bir yeni anayasa-
ya sahip olmasıdır. Bu değerler üzerine
inşa edilecek yeni anayasanın temel
ilkesi, ahlaki referansı insan onuru ve
insan hassasiyeti olacaktır. Yeni anaya-
sa düzeninin odağında insan hak ve
özgürlükleri yer alacaktır.” Söylemiyle
yeni anayasanın niteliğine değinmiştir.

Sonuçta Türkiye yeni bir hükümetle
büyük işlerin arifesindedir. Sıkıntımızın
kaynağı ülkemizin 8-10 milyonluk her-
hangi bir AB ülkesi gibi olamayışıdır.
Bu büyüklük dinamik bir nüfusla da
tamamlanınca hazmedilmesi zor, ihmal
edilmesi imkansız ve kayda değer bir
ekonomik potansiyel olarak görülmek-
tedir. Sorunlarımızın kaynağı buna
dayanmaktadır.

Her İzmirli Rıfat
Serdaroğlu’nu tanır.
Hatırlamayanlar için…

Bergama eski Belediye
Başkanı, 19-20-21. dönem İzmir
milletvekili, Sağlık ve Devlet eski
Bakanı’dır.

Siyaset sonrası eline kalemi
almış, fikirlerini kâğıda dökmüştür.

Kalemi sivri, keskin, acımasız-
dır. Sert muhaliftir, kişiye/olaya
sardı mı bırakmaz.

Kanatır, acıtır faturasına da
katlanır.

Dolayısıyla…
Yazılarından ötürü açılan

davalar onu rekortmenliğe taşımış-
tır.

Neredeyse iki günde bir adliye
koridorlarına taşınır.

� � �

İlginç de bir sözü var:
“Yolsuzluk yapıyorlar, hırsız

diyorum hiç kimse dava açmıyor”
Ekliyor:
“Bilgi ve belge mevcut olma-

sından ötürü olabilir mi?”

� � �

Serdaroğlu, İTO Başkanı’na
taktı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı
Ekrem Demirtaş’ın, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali Yıldırım’ın Başbakan ilan
edilmesinden sonra ulusal gazete-
lere tam sayfa ilan vermiş

Kendine özgü cümlelerle kut-
lamıştı.

Bunun için…
Serdaroğlu, İTO Başkanı’na

“Tam Sayfa Ekrem” diyor.
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Serdaroğlu, bu ilanla ilgili oda-
nın 60 bin üyesine soruyor:

- Bu ilanın ücretini kim ödedi?
Ekrem cebinden mi verdi?

- Meclis gündemine getirip
onaylattı mı?

- İTO daha önce böyle ilan
verdi mi?

� � �

Soruların finalinde, bomba
iddiasını patlatıyor:

“Tam Sayfa Ekrem, ülkenin
bir bölgesinde iç savaş yaşanırken,
her gün onlarca şehit verilirken,
ekonomimiz bıçak sırtında iken
neden susuyor, konuşmuyordu?”

Cevabını yine kendi veriyor:
“Bu ilan İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanlığı’nın yolunu
açacak”

Ciddi bir iddia.
Kafaları karıştıran soru:
Sahi mi?

İLANIN NEDENİ
BAŞKANLIK YOLU…

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.comBİNALİ YILDIRIM
HÜKÜMETİ İŞ BAŞINDA
İBRAHİM ATTİLA ACAR
acar@ikc.edu.tr

BUCALILAR U YKU F EST İVAL İ 'NDE DOĞAY I K EŞFETT İLER

Buca Belediyesi Romantik Türk
Radyo ile dünyada bir ilke
imza atarak ‘Teknolojik Uyku

Festivali’ni Buca Kaynaklar’ın eşsiz
doğası eşliğinde gerçekleştirdi.
Teknolojiden ve onun getirdiği bilgi
kirliliğinden arınıp, unutulmaz anlar
yaşamak isteyenler 3-4-5 Haziran
tarihleri arasında “Teknolojik Uyku
Festivali”nde buluştu.

Son Selfie
Tüm Türkiye’den 10 bin kişinin

başvurduğu, noter huzurunda yapı-
lan çekilişle katılımcıları belirlenen
Teknolojik Uyku Festivali’nin ilk
dakikaları dijital bağımlılıktan kop-
manın ilk evresiydi. Katılımcılar, şar-
jının bitmesine bile katlanamadıkları
cep telefonu ve tabletlerini festival
alanı

girişinde yetkililere teslim edip, ilk
arınmalarını yaşamadan önce girişte
oluşturulan "son selfie" bölümünde
bol bol fotoğraflarını çekti.
Teknolojik uykuya Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina da katıldı.

Sanal dünyanın bilgi kirliliğinden
ve ilişkileri kopartıp yalnızlaştıran
yapısından 48 saat bile olsa kopma
cesaretini gösteren katılımcılar,

yaşayacakları ilginç deneyim için çok
heyecanlıydı.

Buca Kaynaklar’ın eşsiz doğasın-
da teknolojik uykuya dalmak için
harekete geçen Uyku Festivali misa-
firleri, doğa ve yepyeni insanlarla
baş başa kalacakları unutulmaz
zamanlar için heyecanla çadırlarını
kurup, “teknolojik uykuya” geçti.

Kimisi kurdukları çadırlarda din-

lenip, doğayı dinlerken, kimisi yeni
insanlarla tanışmak için tavla, sat-
ranç oynayabilecekleri oyun alanına
koştu. Doğanın kendine has sessizli-
ğinde kitap okuyup, dinlenmek iste-
yenlerin adresi ise kitaplarla çevrili
okuma bölümü, yeşile ve oksijene
doymak isteyenlerin adresi ise doğa
yürüyüşleri oldu.

Unutulmuş oyunlar, omuz
omuza halaylar

Festival katılımcıları, zamanımız-
da unutulmaya yüz tutmuş; kaynaş-
mayı, dayanışmayı ve arkadaşlığı
öğreten yakan top, halat çekme,
çuval yarışı gibi onlarca oyunu hep
birlikte oynama fırsatı da yakaladı.
Akşam saatlerinde yakılan dev kamp
ateşi etrafında toplanıp dostluk, kar-
deşlik şarkıları söyleyen katılımcılar
kısa sürede kaynaşıp omuz omuza
halay çekti.

Organik ürünlerle
muhteşem lezzetler

Festivaldeki unutulmaz sahnele-
rin başında Türk mutfağının doyum-
suz lezzetlerini sunan ve bütün mal-
zemeleri Kaynaklar Köyü’nün ünlü
organik gıda ürünlerinden seçilip,
hazırlanan açık mutfağı oldu.

Festival alanına kurulan organik
vitamin barından istediği sebze mey-
veyi alan misafirler, işin ehli ustalar-
dan çilek reçeli yapmayı öğrendi,
beraber kazan karıştırdı. Tenekede
tavuk, kuzu çevirme ve keşkek
yemek menüsünün gözdesi oldu

Teknolojiye
isteksiz dönüş

Kısa zamanda yaşamın güzel tat-
larını tıklayarak değil, yaşayarak
gören festival katılımcıları, ayrılma
zamanı geldiğinde böylesi bir tecrü-
be yaşattığı için Buca Belediyesi’ne
teşekkür ederken, teknolojinin nele-
ri kaçırmalarına neden olduğunu
görmenin burukluğu ama farkındalı-
ğının mutluluğu içindeydi.

Buca Belediye Başkanı Levent
Piriştina, ilk kez düzenledikleri
Teknolojik Uyku Festivali’nin sürek-
liliği yönünde yoğun istek aldığını,
bunu gerçekleştirmek ve bir festival
klasiği haline getirmek için çaba har-
cayacaklarını söyledi.

Teknolojiden uzak
ANI YAŞADILAR
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Ramazan boyunca din konuşulacak,
orucu neyin bozup bozmadığı tar-
tışılacak. Peki ya bu klasik sorula-

rın dışında merak edilen hiçbir şey yok
mu? İslam yalnızca 'Şöyle yaparsam
orucum bozulur mu?' sorusu üstünden
mi konuşulacak? Dokuz Eylül
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden
Yrd. Doç. Dr. Veli Öztürk'e sorulma-
yanları sorduk, Veli Hoca da çarpıcı
cevaplarını Ben HABER okuyucuları
için verdi. İşte birçok cümlesinde derin
anlamlar barındıran o röportaj...

� Ramazan ve İzmir'i yan yana
koyunca ne görüyorsunuz?

Şüphesiz ki, edebiyat tarihimize bak-
tığımızda Yahya Kemal'in “Aziz
İstanbul”unun Ramazan manzaralarını
göremeyiz İzmir'de ama kentimiz son
100 yılda büyük oranda Türkleşmiş,
Müslümanlaşmış bir kenttir. Kentlerin
ruhları vardır. Son 35 yıldır Ramazan'ı
hep İzmir'de geçiriyorum. Anadolu'da
ne hissediyorsam, İzmir'de de hissediyo-
rum. Yine de bazı semtler, İzmir gibi
gösterip, Ramazan'a aykırı bir tablo
İzmir'in genel resmi diye adlandırılırsa,
bunun yanlış olacağını düşünüyorum.

� İzmirliler, Ramazan'da nereye git-
meli?

İzmir'in önemli tarihi dokuları var-
dır. İzmir'in Türkleşmesinde önemli
rolü olan Emir Sultan'ı, Ramazan'da
ziyaret etmekte fayda var. Seferihisar,
Urla çevresinde o kadar çok Türk-İslam
eseri var ki... Biraz araştırılırsa köylerde
Mevlevi mezarlarına benzer mezarlar
bile var. Gerçi sonradan badana yapıp
sanat değerini kaybettirmişler...

“Neyzen Tevfik adam gibi
adamlardandır”

� İzmir Mevlevihanesi de burada tra-
jik bir akıbete uğradı öyle değil mi?

Tabii, bakın Sabetay Sevi'nin eviyle
aşağı yukarı aynı yerde Neyzen Tevfik'in
ilk neyini üflediği İzmir Mevlevihanesi,
cumhuriyetin ilk yıllarında sıkıntılarla
karşılaştı. Ben ona vakıf talanı
diyorum. Neyzen Tevfik
bizim için önemli bir hatı-
rattır. Mustafa Kemal
ile ilişkileri açısından
da, Mehmet Akif ile
ilişkileri açısından
da böyledir. Riyasız
ve gösterişsizdir.
Bu ayın ruhuna en
uygun, adam gibi
adamlardandır.
Onun ney üflediği
yer, bugün gündemde
olmalıydı. Bunlar bizim
zenginliklerimizdir. Önemli

olan din-dindarlık, din-kültür ilişkilerini
kurabilmektir. Bunlar kurulduğu zaman
dinciliğin gücü de azalacaktır. Neyzeni
anlatamazsak, sanatın içinde dinin yeri-
ni, estetiğin içinde İslam'ın yerini yeni
kuşaklara aktaramazsak, iki uçta kuşak-
lar olacaktır.

� Hat, ebru, çini gibi Türk-İslam
sanatı ürünlerine ilgi arttı. Nasıl görüyor-
sunuz?

Mezarlıkbaşı gibi İzmir'in 100 yıl
önceki bazı semtlerini düşündüğümüzde
bu sanatlara ilişkin çok önemli çalışma-
lar yapıldı. Sonrasında kaybolurken,
şimdi yeniden çeşitli çalışmalar yapıldı.
Ne yazık ki bu ürünlere bir dönem
küçümseyici baktık. Dinin belki doğru-
dan estetiğe ihtiyacı olmayabilir ama
estetik her zaman Müslüman bireyin iç
dünyasını rahatlatır. Ramazan, güzeli,
anlamlılığı katmayı çağrıştırıyor. Bu
sanatlar da bunlardan biridir.

� Sizin, İzmir'de kendinizi en mutlu
hissettiğiniz cami hangisi?

Bugün çevresi biraz sıkıntılı olsa da,
Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar tari-
hi camileri hep özel bulurum.
Gençliğimizde orucumuzu bu camilerde
açardık. Buralar benim için daha bir
özeldir. İnsanın eşiyle dostuyla hem bir
çay içip sohbet edebileceği, hem de
namaz kılacağı güvenli yerlere ihtiyacı
var İzmir'de.

� O yerler sanki biraz Tire, Ödemiş,
Bayındır üçgeninde mi yer alıyor?

Kesinlikle evet. Beylikler dönemin-
de Tire'de o kadar çok eser vardır ki...
Tire küçük Manisa, Manisa'da küçük
Bursa'dır. Nüfus çok fazla olmadığı için
belli gelenekler de korundu orada.

Kemeraltı ve çevresinin gece
güvenliği yüksek olsa, bura-

lar da o ihtiyacı karşılar.

“Grek isimli
yerlerin
ötesine
geçilmeli”

� Ramazan'da
eksikliğini hissettiği-
niz bir şey var mı

İzmir'de?
İzmir Türkleşti,

Müslümanlaştı. Bizler
asimile etmemişiz. İzmir

kültürüyle yaşayan bir şehir. Gönül ister
ki, şehrin elitleri ve seçkinleri biraz
daha değerlere sahip çıksın, biraz daha
iftar keyfinin yaşandığı mekanlar ortaya
çıksın. Homeros Bulvarı vs gibi Grek
isimli yerler açmanın ötesine geçilmesi
gerekiyor. 19. yy İzmir'inin, 20. yy başla-
rındaki İzmir'in kültür olarak biraz geri-
sindeyiz.

� İzmir'de ilahiyat 1966'dan beri var.
Peki yeri nedir?

Kendini toplumun biraz önünde
görenlerin dinle ilgili biraz daha sağlam
düşünceleri olsaydı diyorum. Bunu şu
yüzden söyledim. Dokuz Eylül İlahiyat,
Türkiye'de dindarlığı en iyi yorumlayan
yerlerden biridir. Din psikolojisinden,
sosyolojiye ve psikolojiye kadar çok şey
vardır burada. Bir de İzmir'in bir staj
alanı olduğunu düşünürsek, burada eği-
tim gören insan çok şey öğrenir. Bu
fakültede İzmir ile ilgili klasik demode
ifadelerin yanlışlığını ortaya koyabilecek
kalitededir. Din mutlak anlamda yaşan-
maz. Kültür ekseninde yumuşatılır.
Örneğin Arap dilinin deyimlerini bilme-
den bazı ayetleri anlamada zorlanırız. O
halde Türkler olarak bizler de binlerce
yıllık tarihimizle İslam'ı algılıyoruz.
Türkiye, yüksek tarih şuuru olan insan-
larla yükselebilir. Yüksek bir tarih
şuuru ile Ramazan ve İzmir İlahiyat
Fakültesi arasında bağ kurmak müm-
kün.

'İzmir bir laboratuardır'
� İzmir, ilahiyatta bir ekol müdür?
İslam, yok etmeden ziyade dönüştü-

ren bir din. İzmir'de de elbette dönü-
şümler oldu. İzmir Müslümanlığı,
İstanbul Müslümanlığı ve Mısır
Müslümanlığı önemlidir. Kur'an
Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı,
İzmir'de de farklılıklar içinde yaşandı
derim. İzmir'de Anadolu'nun da kozmo-
politliğin de, kendine has kültürünün de
getirdiği İslamiyet renklerini barındırı-
yor. Onun için İzmir'de Müslüman
kalan, dünyanın her yerinde Müslüman
kalır. Çünkü bu şehir kültürel açıdan bir
zenginliktir. Bu şehirde Müslüman kal-
mayı öğrendiğinizde her yerde de
Müslüman kalırsınız. Bazıları pejoratif
bir şekilde 'Gavur İzmir' der ben bu
sözü hiç sevmiyorum. İzmir, çok şey
öğreneceğimiz bir laboratuvardır.
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“İZMİR'DE MÜSLÜMAN
KALAN HER YERDE
MÜSLÜMAN KALIR”

KARMA

Bazen başkalarını anlamak, ‘anla-
yışlı olmak’ konusunda çok faki-
rizdir. Çünkü hepimiz önce ken-

dimizin anlaşılmasını isteriz. Bu davra-
nış biçimi belki de insan doğasının
parçasıdır. Bir zamanların ünlü yazarı
Bernard Shaw ise yaratıcı ironisiyle,
insanlığı mırıltılı bir gülümseyişin eşiği-
ne bırakmıştır ‘anlayışlı olmak’ konu-
sunda:

“Bana karşı anlayışlı davranan tek
kişi terzimdi. Her gördüğünde yeni-
den alırdı ölçülerimi. Onun dışında
herkes, önceki ölçülerin bana uyaca-
ğını sandı.”

‘Anlayışlı olmak’ ile ‘anlamak’
arasında, dipsiz bir bağ vardır.

Çünkü ‘anlamayan, anlayışlı ola-
mayacağı’ gibi; ‘anlayışlı olamayan
da, anlamakta’ zorlanır. Geçtiğimiz
günlerde mezarı başında anılan
Nazım Hikmet ustanın dediği de
budur:

“Annelerin ninnilerinden spikerin
okuduğu habere kadar/ Yürekte,
kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı/
Anlamak sevgilim, o müthiş bir bahti-
yarlıktır/ Anlamak gideni ve gelmekte
olanı.”
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Bazen de ‘anlamak ve anlayışlı
olmak’; derinden sezmek, hissetmek,
bilmek, görmek, öğrenmek, gayret
etmek ile ilgilidir. Mesnevi’de geçen
‘fil hikayesi’ ünlüdür. Kurgu hikayede,
bir grup Hintliye hayatlarında ilk kez,
karanlık bir ahırda fil gösterirler. Ama
ahır o kadar kör karanlıktır ki, hayva-
nı gözle görmek imkansızdır. Birisinin
eline filin kulağı geçer, “Fil bir oluğa
benzer” der. Başka birisinin eline filin
ayağı geçer, “Fil bir direğe benzer”
der. Bir başkası filin sırtına dokunur.
”Fil bir taht gibidir.” der.

Hikayenin anlatımı sürerken,
araya ışıltılı Mevlana sözcükleri karışır.

Bir yerde denir ki: “Duygu gözü
ancak avuca, ancak köpüğe benzer,
avuç bütün fili birden elleyemez ki!
Denizi gören göz başka köpüğü
gören göz başka.

Köpüğü bırak da denizin gözüyle
bak sen. Köpükler, gece gündüz
denizden meydana gelir, onları deniz
harekete getirir. Fakat sen ne şaşıla-
cak şey, köpüğü görüyorsun da denizi
görmüyorsun.” Sonra da eklenir;
“Biz, gemilere benziyoruz. Aynı deni-

zin içindeyiz de gözlerimiz görmüyor,
birbirimize çarpıp duruyoruz.”

İnsan, Mesnevi’deki bu hikaye
gibidir. Aynı okyanusta birbirinin aynı
olup, bunu fark etmeyen, birbirine
sürekli çarpıp duran gemiler gibi…
‘Işık Doğu’dan gelir” lafı boşuna değil-
dir. Doğu, Batı’dan daha iyi anlamış-
tır, insanın özünü. Örneğin kadim
Doğu’nun kendisine ait aydınlık gize-
minde, felsefesinin doğasında, hep bir
‘karma’ anlayışı vardır. ‘Karma’ söz-
cüğüne, ‘evrensel bir yasa’ olarak
bakan insanlar, inandıkları bu kozmik
yasanın gereğine göre davranırlar. Bu
‘yasanın özü’; bizim bir atasözümüzde
iyi özetlenir aslında: “Ne ekersen, onu
biçersin.” Yani eskilerin deyimiyle, iyi-
lik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük
bulur, hep sonrasında.

Yine Doğu’nun büyük yazarı, 13.
yüzyılda yaşamış Sadi’den, günümüz
insan manzaralarına uygun bir aforiz-
ma okudum geçenlerde “Hatalarını
bilmek” adını taşıyor:

“Akıllı kişinin gözünde, fille dövüş-
mek isteyen biri cesur değildir. Cesur
kişi, öfkelendiğinde yakışıksız söz söy-
lemeyendir. Bir adam diğerine söv-
müş. Diğeri şöyle demiş: Ey yüksek
beklentili kişi; ben senin söylediğinden
de kötüyüm. Ben tüm hatalarımı bili-
yorum, ama sen bilmiyorsun.”

� � �

Aslında Doğu felsefesine, ‘karma’
olarak yerleşen sözcük, Sanskrit dilin-
de ‘yapmak, eylemek, bir fiilde bulun-
mak’ sözcüğünden türemiş. Karma,
bir yanıyla hem fiziksel, hem de zihin-
sel olarak her türlü eylemimizin
sonuçlarını, bir şekilde alacağımızı
öğretmeye çalışır bize. Yani ‘karma’;
belki de ‘sebep’ ‘sonuç’; ‘etki’ ‘tepki’
ilişkisinin, müthiş diyalektiğidir, en
yalın anlamıyla. Hani demiştik ya;
‘anlamak’ ile ‘anlayışlı olmak’ arasın-
da dipsiz bir bağ vardır, diye. İnsan
anlamadan gerçekten, nasıl anlayışlı
olabilir? Hem eğer aklımızın, mantığı-
mızın, yüz binlerce penceresi, binlerce
gözü varsa da; kalbimizin gözü her
zaman tektir. Bu nedenle belki de
insanın kalbi, içine çok zor girilen,
derinine inmekte güçlük çekilen, anla-
şıldığında ise kıyısında büyük bir sev-
giyle dolaşılan, ışıklı, denizli bir şölen
sofrası gibidir. Anlayana, anlaşılana,
anlayışlı olana, anlatana…
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11 ayın sulta-
nı Ramazan
geldi çattı.

Bu kutsal
ayla İzmir'in

ilişkisi ne
düzeyde?

Nereye git-
meli, neyi

araştırmalı?
Hepsinin

cevabı bu
satırlarda...

'İslam Dünyası, aklını kaybetti'
� Müslümanlar belki bunca badireyle kara bir Ramazan geçiriyor. Ne

düşünüyorsunuz?
Ne yazık ki, İslam dünyası son 2 asırdır aklını kaybetti. Bu ay sadece bir

oruç ayı değil, Kur'an-ı Kerim'in indiği bir aydır. Kur'an tefekkür etmeyi,
tezekkür etmeyi gösterir, Allah-İnsan-Evren ilişkisi çizer. Büyük Türk
Düşünürü İmam Maturidi'ye göre din, Allah için değil insan içindir. İnsan
olmaksızın dünyayı anlamlandırmak mümkün değildir. İslam dünyası insanı
ve evreni ihmal etmeye başladı. Batı bir zaman en çok aklımızdan korkar
ama aynı zamanda aklımızı severdi. Şimdi İslam dünyası aklını kaybetti.

Veli
Öztürk

MPİOSB’DE AĞAÇ
DİKME ŞENLİĞİ

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Esen önderliğinde Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nde (MPİOSB) fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kademeli olarak 5 bin fidanın dikilmesi
planlanan Menemen Plastik İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk etapta 2

bin fidan dikilecek. Dikilecek fidanlar bölgenin
yanısıra Menemen’in, İzmir’in doğasına ve
gelecek nesillere de katkı olacak. Bu yıl içeri-
sinde 2 bin adet fidanın MPİOSB koruma
bantlarına dikileceğini açıklayan MPİOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen,
“Bölgemizin kendisini göstermesi gerekiyor
ancak doğanın da güzelleşmesine, katkı sağla-
mak istiyoruz. Bunun için de ağaç dikme töre-
nini düzenledik. Ve bu sahil koruma bandımı-
zın içerisinde çeşitli ağaçları dikmek suretiyle
burada toplandık. Bugün burada hepimiz çam
fidanı dikeceğiz” dedi.

Her fidan diken katılımcının sertifika ile
ödüllendirileceğini belirten Esen, “İnşallah
burada 10-20 yıl sonra çam fidanları kocaman
ağaçlar haline dönecek ve bizlerin isimleriyle
birlikte ölümsüzlüğe kavuşacak” diyerek katı-
lımcılara teşekkür etti.

Katılımcıların desteklerinin bundan sonra
da devam etmesini istediklerini vurgulayan
Salih Esen, “İçinde bulunduğumuz ekonomik
koşullar belli. Türkiye’de sanayici olmanın

yürekli olmakla eşdeğer olduğunu çok iyi bili-
yoruz. Eğer o yürek gerçekten yoksa sanayici-
lik yapmak çok zor. Bizler de bu düşünceyle,
kendimize olan güvenimizle yola çıktık. Tabi ki
katılımcıların burada yer alarak bizleri destek-
lediğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Gerçekten ekonomimizin ve ülkemizin bu tür
atılımlara ihtiyacı var. Keşke bizlerin arkasında
bizler kadar bu ülkenin geleceğine inanların da
desteği olsaydı” şeklinde konuştu.

Tek Plastik İhtisas
Sanayi Bölgesi

Bölgede ki eksiklere ve sorunlara da deği-
nen Esen, “Bölgemiz Türkiye’nin tek Plastik
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Dolayısıyla
biz özellikle Ege Bölgesi’nde bu Organize
Sanayi Bölgesinin sadece üretim üssü olarak
değil aynı zamanda da plastik teknolojilerinin
de geliştirilmesine katkı yapacak bir üs haline
getirmek konusunda kararlılığımız var. Tüm
arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak tek-
nolojik bilgilerin, birikimlerin burada çözüme
kavuşturulacak bir merkez olmasını sağlaması
hususunda çalışmalarımız var” dedi.
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CHP'li Çam, dokunulmazlıklardan, genel başkan değişimine ve belediye baş-
kanlarının performansına kadar dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Pekdaş’tan
Dışişleri’ne

davet sitemi
Konak Belediye Başkanı Sema

Pekdaş, Brüksel’de katıldığı ‘Türkiye’de
Mülteci Sorunu ve Yerel Yönetimlerin
Rolü’ konulu toplantıya Dışişleri
Bakanlığı’nın sadece AK Parti’li belediye-
leri davet edip, CHP’li belediyeleri es
geçtiğini söyledi. Mülteciler konusunda
en büyük sıkıntıyı Ege kıyısındaki beledi-
yelerin yaşadığını dile getiren Pekdaş,
“Bu kadar sıkıntılı günlerden geçiyorsak
hem dilimizde hem davranışlarımızda
ayrımcılığı değil; ülkemizin birliğini,
bütünlüğünü düşünerek hareket etmeli-
yiz” dedi.

Batur’dan Çamtepe’nin
yeni muhtarına ziyaret

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül
Batur, hafta sonu gerçekleştirilen
Narlıdere Çamtepe mahalle muhtarlığı
seçimlerini kazanan Ali Kemal Bülbül’ü,
muhtarlık binasında meclis üyeleri ile
birlikte ziyaret etti. Batur, Çamtepe
Mahallesi’ne hizmet eden daha önceki
muhtarları ve yakın zaman önce kaybe-
dilen muhtar Hüseyin Serbeş’i anarak
sözlerine başladı. Batur “Muhtarlıklar
vatandaşla ilk temas eden, bizim gözü-
müz kulağımız olan yerlerdir. Bizler
vatandaşa hizmetlerimizi ulaştırırken
başarılı olmamızdaki en önemli unsurlar-
dan birisi de muhtarlıklardır. Bülbül’e
yeni görevinde başarılar dilerken, bir
ekip ruhu ile birlik içerisinde başarılı
çalışmalara imza atacağımıza inanıyo-
rum” dedi

MEGAPOL, İFLASINI İLAN ETTİ
İzmir’in en

önemli firma-
larından biri

daha iflas
bayrağını

çekti. İşadamı
Selim

Gökdemir’e
ait olan ve
Megapol

Group bün-
yesinde bulu-
nan Megapol

Yapı Sanayi
ve Ticaret

Limited
Şirketi iflasını

ilan etti.

Çeşitli sebeplerden dolayı borç yükü altın-
da ezilip iflas etmek istemeyen firmalar
iflas erteleme yolunu seçiyor. İcra İflas

Kanunu’nun 179’uncu maddesinden yararlan-
mak isteyen borca batık şirketlere her geçen
gün yenileri ekleniyor. Kimi şirketler iflas erte-
leme ile bir nebze de olsa rahatlıyor kimi şir-
ketler de iflasını ilan ediyor.

MEGAPOL İFLASINI
İLAN ETTİ

Gayrimenkul, inşaat ve yenilenebilir enerji
alanlarında yatırım yapan, İzmir’in en önemli
şirketlerinden Megapol Group’un bünyesinde
yer alan Megapol Yapı Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi, iflas ettiğini ilan etti. Megapol,
iflas ettiğini Hürriyet Gazetesi’ne verdiği ilanla
duyurdu.

İşadamı Selim Gökdemir’e ait olan şirke-
tin, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafın-
dan 25.03.2016 tarihinde ve 2014-389 Esas
sayılı dosyasında verilen karar ile iflasına karar
verildi. Tasfiye halinde Megapol Yapı Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi'nin hakkındaki iflas
kararı gereğince İzmir İflas Müdürlüğü'nün
2016/22 iflas sayılı dosyasından iflası açıldı.

Megapol, İzmir’de tanınmış, önemli marka-
lardan biriydi.

İZTO’DA SİCİL
KAYITLARINA İŞLENDİ

Ticaret Sicili Gazetesi’nde kaydı bulunan
Megapol’ün iflası İzmir Ticaret Odası’ndaki
sicil kayıtlarına da işlendi. İZTO, Megapol’ün
iflasını; “Odamız sicilinin 472431 sırasında
“TASFİYE HALİNDE MEGAPOL YAPI
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE-

Tİ” unvanında kayıtlı firmanın İzmir 3. Asliye
Ticaret Mahkemesi’ nin 25.03.2016 tarihinde
ve 2014-389 Esas sayılı dosyasında verilen
karar ile iflasının açıldığı, T.C. İzmir İflas
Müdürlüğü’ nün 29.03.2016 tarih, ESAS NO:
2016-22 İflas sayılı yazısı ile öğrenilmiş olup,
Yönetim Kurulumuzun 12.04.2016 tarih, 155
sayılı kararı ile üyemizin sicil kayıtlarına işlen-
miştir” şeklinde duyurdu.

'SEÇMEN BİZE KOŞMUYORSA
SORUN VAR DEMEKTİR'

MHP'deki değişim rüzgarı, CHP'yi
de etkileyeceğe benziyor.
Dokunulmazlıklar, terör sorunu

ve genel başkan başarısı noktasında fikir
ayrımı yaşanan partide 2019 öncesi
değişiklik sinyali yaşanıyor. Cumhuriyet
Halk Partisi İzmir Milletvekili Musa
Çam da partide yaşananları ve CHP'nin
yapması gerekenleri anlattı.

� CHP ne yapmalı da kendini halka
özümsetebilmeli?

Bugün ülkemizde iktidar partisi
sorunu değil, muhalefet partisi sorunu
var. HDP'nin içinde bulunduğu durum,
MHP'nin yaşadığı trajedi ve CHP'nin
sonuçları ortada. CHP son 25 yıldır
yüzde 30 bandını yakalayamadı.
CHP'nin acil yapması gereken, 'Biz
neden seçim kazanamıyoruz' sorusuna
yanıt aramaktır. 2014'te hem yerel seçi-
mi kaybettik, hem de Cumhurbaşkanlığı
seçiminde çatı adayımızdan dolayı kay-
bettik. Normalde bu kayıpları tartışma-
lıydık. 2015'teki seçime bu şekilde hazır-
lanmamız gerekirdi. Bunu tartışacak-
ken, Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce yarı-
şına sahne olduk. CHP'nin sorunları
Kılıçdaroğlu gitsin Muharrem gelsin,
Muharrem gitsin başkası gelsin sorunu
değildir. CHP'nin yapısal sorunları var-
dır. Örneğin Türkiye'nin en eski partisi
olmamıza rağmen 35 ilde milletvekiline
sahip değiliz. Bu büyük bir problemdir.

� CHP'de fikri anlaşmazlıkları görü-
yoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHP bir sınıf partisi değil, emek
ağırlıklı bir kitle partisi. Hal böyle olun-
ca farklı fikirler CHP'de buluşuyor.
Örneğin CHP'de özelleştirme yanlısı
insan da bulunur, karşıtı da bulunur. Bu
yelpazede farklı fikirlerin olmasında
hiçbir problem yok ama bunun bir
disipline edilmesi lazım. Yani partinin
tüzük ve programının dışına çıkarak
açıklamalarda bulunma şansı olmamalı.
Parti içindeki kanatlar ortak bir fikir

çıkarmalı ve bu fikir parti içindeki her-
kesin görüşü olmak durumundadır.
Kişisel açıklamalar, parti içinde ideolo-
jik ayrışma görüntüsü ortaya çıkarıyor.
Bunu doğru görmüyorum. Örneğin
benim Muharrem İnce ile aramda ne
dokunulmazlıklar, ne milli politikalarda
fark olduğunu düşünmüyorum.

� Dokunulmazlıklarda hayır oyu vere-
ceğinizi ilan etmiştiniz. Açıklamalarından
dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na kırgın mısı-
nız?

Herhangi bir kırgınlığım yok. Sayın
Kılıçdaroğlu, 'Dokunulmazlıkların kal-
dırılması Anayasa'ya aykırıdır ama evet
oyu vereceğiz.” dedi. Bana göre bu
cümle kontrolsüz bir cümledir. Ben
hayır oyu verdim ama hiçbir şekilde
Genel Başkan'ın açıklamasından sonra
hiçbir deklarasyonda bulunmadım.
Keşke Genel Başkanımız böyle bağlayı-
cı bir açıklama yapmasaydı. Keşke par-

lamento grubu ve PM'de açıklama
öncesi tartışılsaydı. Bunlar yapılmadığı
için bir boşluk doğmuştur.

� Bugün seçim olsa CHP yüzde 25'i
aşabilir mi?

Ben aşacağını düşünüyorum.
Anayasa tamamen rafa kalkmış durum-
dadır. Ülke, tek adam rejimine gidiyor.
Bu nedenle oyumuzun artacağını düşü-
nüyorum. Yine de kadrolarımızı güçlen-
dirmemiz, yenilememiz gerekiyor. 7
Haziran öncesi çok güzel bir seçim bil-
dirgesi hazırladık. Buna rağmen yüzde
25'te kalmışsak bir sorun var demektir.
Biz seçmene ulaşamamışız demektir.
Güvenilirlik problemimiz var demektir.
İyi metinler hazırlayarak bunları dağıta-
rak çözebileceğimiz bir iş değil bu.
Seçmene bu kadar iyi bir bilgirde sun-
mamıza rağmen vatandaş bize koşmu-
yorsa sorun var demektir.

� AK Parti tarafından CHP, HDP'nin

yanına mı yuvarlanmaya çalışıyor?
HDP'ye bu ülkenin insanları müthiş

bir kredi verdi. Tarihi bir fırsattı ve
HDP bunu çok iyi değerlendirebilirdi.
Ama HDP söz sahibi olmak konusunda
yeterince belirleyici değil. Bu konuda
belirleyici olanın İmralı ve Kandil oldu-
ğunu görüyoruz. CHP, cumhuriyeti
kuran bir partidir. Mustafa Kemal'in,
İsmet Paşa'nın partisidir. Bizim HDP ile
aynı noktaya düşmemiz mümkün değil.
Bakın bir doğruyu yanlış insan söyleye-
bilir. Yanlış insan söyledi diye doğruya
karşı çıkmak olur mu hiç? Bazen tam
tersi de olur. Bakın HDP dokunulmaz-
lıkların kaldırılmasına karşı olduğu için
ben de karşıyım diye bir şey yok.
Anayasa'ya karşı olduğu için karşıyım.
Bir de illa kaldırılacaksa 550 vekil için
geçerli olmalı. Benim kalkacaksa, Efkan
Ala'nın da kalkması gerekir.

� MHP'deki muhalif hareket, CHP'yi
de tetikler mi?

Tetikler. Siyasi partilerde değişim bu
kadar zor olmamalı. Bakın noter kana-
lıyla imza toplanmış. Siyasi partiler bu
kadar katı olmamalı. Bizim partimizde
bu iş kolay oluyor. Noter huzurunda
toplanan imzalarla hemen kurultaya
gidebiliyoruz. Hatta bizi kurultaylar
partisi olarak suçlarlar. Süleyman
Demirel'in çok güzel bir sözü var:
'Sandık her zaman çözümdür'. Genel
başkan değişimlerinin kanalları daha
kolay olmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu,
koltuğa yapışık, 'ille de ben oturacağım'
diyecek bir insan değil. Zamanı ve yeri
gelince ki bunun da çok uzak olduğunu
sanmıyorum, bir yol haritası belirlediği-
ni düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu
kırarak zorlayarak değil, ona bu yumu-
şak geçişi sağlayacak imkanı tanımak
lazım.

� MHP'deki olası değişimle CHP'de
de değişim olur mu yani?

Bu dışsal etkiyle olacak bir şey değil.
Kendi içimizde oturur tartışırız. Bir lider
değişimine ihtiyaç varsa, imzalar toplanır.
Sayın Genel Başkan, böyle bir talep olur-
sa hiç ertelemeyeceğini açıkladı.

� CHP'nin A Takımı İzmir ağırlığıyla
kuruldu. Nasıl görüyorsunuz?

İzmir'in parti üst kademesinde bu
şekilde temsil edilmesi güzel bir şey.
Ama 40 yılın verdiği siyasi tecrübeyle
söylemek gerekirse, İzmir'e bu ayrıcalı-
ğın tanınması hoş bir şey olsa da
Türkiye haritasına baktığımızda çok da
adil bir şey değil. Hiç milletvekili çıkara-
madığımız illerin de MYK'da temsil
edilmesini isterdim. Türkiye'de CHP'ye
en çok oyun verildiği ilin yüksek temsili
tabii doğrudur ama dediğim gibi hiç
vekili olmayan iller de temsil edilmeliy-
di.

� İktidar olamamada sorun nerede?
Kuşkusuz bu Genel Başkan, yönetim kurulu, PM, milletvekilleri, belediye

başkanları, parti örgütleri topluca bir sorundur. AKP İzmir'de 7 Haziran'dan
1 Kasım'a 5 puan arttırırken biz arttırmıyorsak burada sorun var demektir.
Belediye başkanlarının vatandaş ile diyalogları ne noktada? Vatandaşın
sokağındaki çöp toplanmıyorsa, hizmette sorun varsa, ulaşımda sıkıntı varsa
vatandaş bunu sandıkta fırsat olarak değerlendiriyor. Benim bir milletvekili
olarak bunda kusurum yok. Seçmen sandık psikolojisiyle cezayı keser.

� Bazı CHP'li belediyeler yeterince çalışmadı mı?
Aslında belediye başkanlarımız iyi hizmetler yapıyorlar ama vatandaşla

ilişkilerinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben buna yaptığım ilçe,
mahalle, sokak, esnaf gezilerimde rastlıyorum. Bir kopukluk olduğunu görü-
yorum. Hizmetler yapılıyor ama vatandaş belediye başkanlarının halka
dokunmasını istiyor. Başkanlarımızın seçmenle ilişkilerini kuvvetlendirmele-
ri gerekir. Ben Ankara'da kanun yaparım. İşim budur. Belediye başkanlarının
göreviyse yönettikleri ilçede doğumdan ölüme vatandaşın yanında olmak-
tır. Birtakım eksiklerin olduğunu görüyorum.

“Seçmen sandık psikolojisiyle cezayı keser”

Selim
Gökdemir

Musa
Çam

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

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: 09.06.2016

SAYI: 46 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK
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Günler geçip gidiyor.
Sevgiye aç yürekler
büyütüyoruz içimiz-

de... Yaş aldıkça eskiye
olan özlem çığ gibi büyü-
yor yüreklerde. Her
geçen gün acı çığlıklar
yükseliyor yurdumdan.
İşte yine kış, yaz bayram
derken yine geldi
Ramazan. Tokların açla-
rın halinden anlamasını
sağlayan açların ve tokla-
rın yalnız mideyi değil
elini dilini gözünü ve
bedeni haramdan koru-
mak için bir ay boyunca
oruç tuttuğu hayırlı ay...
Ne yazık ki acı çığlıklar
yükselen o evlere bay-
ramlar eskisi gibi gelme-
yecek artık. Hep bir taraf
eksik kalacak, açılan her
oruçta lokmalar boğaza
dizilecek.

Hayret ediyorum
ramazan davulcusunun
sesinden rahatsız olan
insanlara. Oldum olası
davul sesini uykumda bile
olsa gülümseyerek karşı-
larım. Çocukluğuma olan
özlem mi bilinmez davul
sesi çocukluğuma ve
gençliğime götürür beni.
Uzaktan gelen davul
sesiyle ayağa kalkılır,
hızla yenilen yemeklerle
birlikte davulcunun aile-
den biriymişçesine
mahalleden geçişi ile

yataklara dönülürdü.
Oruç tutmak ya da

tutmamak değildi
önemli olan.

Ermenisi
Alevisi

Kürdü
Türkü

Müslümanı Hıristiyanıyla
bir arada yaşıyorduk
çünkü. Hoşgörü ve say-
gıydı bizi bir arada tutan.
Bayramlar yaklaşınca
hepimiz bir çift kırmızı
rugan ayakkabıyı yatağı-
mıza alır sevinçle ve
huzurla giyeceğimiz güne
kadar sabrederdik.
Bayram sabahı küsler
barışır, en güzel ve en
yeni giysilerle karşılanan
misafirler sevgiyle ağırla-
nırdı. Doğal yaşamın
doğal sonucu nedeniyle
oluşan acılar hep birlikte
göğüslenir, kırgınlık duy-
madan paylaşılırdı.

Doğal olmayan bir
yabancılaşma ötekileştiril-
me yaşıyoruz artık.
Hoşgörüyü kaybettiğimiz
günümüzde Ramazan’ı
yalnızca dini bir sınav-
mışçasına gösteriş süsle-
mesiyle alıyoruz yaşantı-
mıza. Evlerden her gün
yükselen çığlıkları yok
sayarak yine bu
Ramazan’da gösteriş
merakıyla lüks yemekleri
sunacağız iftar sofraları-
mızda.

Sarayların ve sanatçı-
ların verdikleri sosyetik
iftarları izleyeceğiz yine
bu yılda. Ruhumuz yine
tüm yıl yapılması gere-
ken yardımları bir aya
sığdırıp huzura ererek
kirlenecek.

Çok mu karamsar
konuştum? Çok mu
karamsar düşünüyorum?
HAYIR. Her gecenin
sabahı olduğu gibi YUR-
DUM da yeni 19
Mayıs'lar yeni
ATATÜRK'ler görecek.
Hayırlı RAMAZANLAR

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

HAYIRLI RAMAZANLARSevgili Ben HABER okurları
merhaba. Başta ben olmak
üzere pek çoğumuzun en

sevdiği mevsim YAZ başladı.
Sıcak, ışıl ışıl güneş, masmavi

deniz bizimle. Bu mevsim, getirdiği
güzellikler kadar birkaç riski de
beraberinde getirdi. Güneş
ışınlarına maruz kalacak cildimiz
deniz ve sıcakla buluşacak
saçlarımız, bir de gereken özeni
göstermezsek sıcak çarpması
yaşayabilecek bedenimiz risk
altında. Ben de dedim ki sevgili
okurlarımıza ciltleri ve saçlarını
koruma altına almaya yönelik
tavsiyelerde bulunup, yazın zararlı
etkilerini minimize etmelerine
yardımcı olayım.

Saçlar ve cildimiz konu ise en
önemli maddeler demir, çinko ve
antioksidanlardır. Bu maddeler
zararlı etkilere karşı savunma
gücümüzü arttırarak,
yıpranmaların önüne geçmeye
yardımcı olacaktır. DOĞRU
BESİN ÖĞELERİNİ, DOĞAL

YOLLARLA

TÜKETİRSEK cildimiz kırışmaz,
yaşlanma etkilerinin hızı
yavaşlatılmış olur, saçlarımız
kurumaz, yıpranmaz ve en
önemlisi canlı kalır ve dökülmez.

SAÇ VE CİLT DOSTU
MADDELER
� Demir
� Çinko
� Biotin
� Selenyum
� Likopen
� E vitamini
� C vitamini
� Beta karoten
� Koenzim Q10
� Omega 3

BUMADDELERİ
SAĞLAYAN BESİNLER
� YUMURTA
� SOMON
� ZEYTİNYAĞI
� TAMYAĞLI YOĞURT
� KEFİR
� DENİZ MAHSULLERİ
� ISPANAK
� SEMİZOTU
� HAVUÇ
� DOMATES
� BROKOLİ
� CEVİZ - FINDIK - BADEM
� KUŞKONMAZ
� AVOKADO

SAÇ VE CİLT
DOSTU
MEYVELER

� Kiraz
� Mürdüm eriği
� Kivi
� Kavun
� Siyah
üzüm

� Böğürtlen
� Yaban mersini

SAÇ VE CİLT DOSTU
BAHARATLAR
� Zencefil
� Zerdeçal
� Biberiye
� Kekik
� Nane
� Tarçın
� Karanfil

Cildiniz ve saçlarınız sağlıklı ve
güçlü kalsın istiyorsanız bu besinleri
ve baharatları yaz ayları boyunca
bol bol tüketmelisiniz. Ayrıca PH
DEĞERİ YÜKSEK ALKALİ 2.5
litre su içiyor olmanız da bir o
kadar gerekli. Bunun yanı sıra
ALKOL, SİGARA, ASİTLİ
İÇECEK tüketiminden uzak
durmalısınız. Güneş ışınlarının
dik geldiği öğle saatlerinde
güneşin direkt temasından
sakınmalısınız. Güneş
koruyucu krem
kullanmayı
unutma-
malısınız.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

Sosyal ilişkilerimizi, estetik değerleri, aşk hayatı-
mızı, eğlence ve hobilerimizi, romantizmi,
yemek, içmek, cinsellik gibi duyusal hazlarımızı

bize anlatan Venüs; 17 Haziran’a kadar İkizler bur-
cundaki seyrine devam edecek. Ardından 18
Haziran’da Yengeç burcuna geçmiş olacak. Mars
bizim; dürtüselliğimizi, öfke yönetimimizi, mücade-
le etme, harekete geçme ve inisiyatif alma tarzımızı
anlatır. Mars; geri hareketini 30 Haziran’a kadar
aktif bir şekilde sürdürecek. 30 Haziran’dan itiba-
ren Mars ileri hareketine Akrep burcundaki seyrine
devam edip, 3 Ağustos’ta Yay burcuna ulaşmak
üzere yoluna devam edecek.
KOÇ: Para ve günlük kazançlarınız ile ilgili konu-

larda zekanızı, iletişim becerilerinizi çok aktif
kullanacağınız, özellikle eğitim öğrenim,
hukuk, ticaret gibi konularda aktif olacağınız
bir ay içindesiniz. Özellikle her kesimden
insan ile kolay ve uzlaşmacı diyaloglarınız
dikkat çekiyor. Bu ilişkileri kolayca paraya

çevirmeniz mümkün. Anneniz ile iliş-
kileriniz sevgi dolu ve geçmişte

sizi üzen bir davranışı olmuşsa
kolayca çözülecek. Ölüm,
doğum, eşin mirası, varsa ortağı-
nız ortak kazançlarınız ile ilgili

ciddi gündemlerle uğraşabileceksi-
niz. Yaralanmalara dikkat edin.

BOĞA: Kendinizi sürekli insanlara anlatırken
bulacaksınız. Özellikle anlaşılmayı çok iste-
yeceksiniz. Kendiniz, kim olduğunuz, gerçek
yüzünüz ya da sizi nasıl görmemizi istediği-
niz konular sürekli yazılarınızda, dilinizde
olacak. İnsanlar sizinle sohbet etmek isteye-
cek. Zamansız seyahatler,
zamansız kurs vb program-
lara kayıtlara harcanacak
paraya çok dikkat etmeli-
siniz. Çünkü Haziran ayı
para akışınız ile ilgili öde-
meleri geç almak gibi prob-
lemleri taşıyor olabilir. Borç ver-
meyin ve mümkünse az masrafa girin. Aile
içi rekabet, tartışma bu konulara yatkın gün-
ler olabilir. Temkinli olun.

İKİZLER: Çevreniz tarafından bazı konulardaki
gerçek duygu ve düşüncelerinizin fark edilme-
sinden yana bazı korkularınız olabilir.
Gerçekten de yanlış anlaşılmaya müsait

durumdasınız. Siz kendinizi barış, huzur, dost-
luk, eğlence, hobiler tüm bu davranış ve alanla-
rı kullanarak ortaya koymak isteyeceksiniz.

Merak, araştırma, öğrenme gibi
konular gündemde ve şansınız bu

açıdan var; ama bu konu ile ilgili
randevu aksamaları, geciken
işler sizi zorlayabilir. Arkadaş
çevresi ile iletişimde engellen-

meler, zorlanmalar, arkadaş ele-
mek zorunda kalmak vb konular sebe-

biyle günlük işlerinizde aksamalar olabilir.
Arkadaşlarınızla rekabet ilişkisini iyi yönetme-
niz gerekebilir. Sinirlerinize hakim olun.

YENGEÇ: Aşk, cinsellik, çocuklar, yaratıcılık, hobi-
leriniz gibi alanlarda oldukça aktif olmak iste-
yeceksiniz; ama kariyeriniz, planlarınız ile ilgili
gelişmeler bunlara istediğiniz vakti ayırmanız
konusunda sizi engelleyebilir. Özellikle kariye-
riniz ile ilgili konularda oluşan süreci yönete-
yim derken yaratıcılığınızı para
kazanmaya çevireyim der-
ken kullanacağınız kelime-
ler ve izleyeceğiniz düşün-
me biçimi sizi zora sokabi-
lir. Savaşmak yerine girişim-
ci yanınızı zekanızı kullanarak
dönüştürün. Kariyer konularında
öfke yönetimi konusunda çok dikkatli olmanız
gerekecek. Hayaller ve umutlarınız ile ilgili
planlarınız olumlu. Hayatınızda gelişiminizi
engelleyen ve sizi farkında olmadığınız kişilerle
ilgili güzel vakit geçirmek, onlara karşı içinizde-
ki kızgınlığın yok oluşunu hissetmek hoşunuza
gidecek.

ASLAN: Kendi aileniz, atalarınız, babanız, yuvanız
ile ilgili konularda bitişler ve başlangıçlar iç içe
gündemde olacak. Özellikle yaşamın getirdiği
bu alandaki kavga, çatışma, rekabet gibi kendi-
ni gösteren konuların aslında bir empati yok-
sunluğundan kaynaklandığını fark edince
konuyu kolayca çözümüne liderlik yapabilecek-

siniz. Böylece bu enerji sizi ve onla-
rı rahatlatacak. Bu ay boyunca
bazen ailenizle yuvanızda olmak
isteyeceksiniz. Bazen de onlar-
dan tamamen uzaklaşıp, kariye-

rinize, işinize odaklanmak isteye-

ceksiniz. Başkalarına, hayır kurumlarına hayır-
sever yardımlarda bulunmak için uygun bir ay
sayılır. Arkadaşlarınız ile keyifli birliktelikleri
için sevgilinizin, çocuklarınızın tepkisini çekme-
den yapmak kolay olmayacak sizin için.

BAŞAK: Kısa seyahatler, eğitim öğretim, yazma,
kuzenleriniz, komşularınız bu konular daha çok
gündeminizde olacak. Manevi değerleriniz ile
ilgili konularda kendinizi geliştirmek isteyebile-
ceksiniz. Yeni eğitimler almak konusundaki
planlar aksayabilir. Kısa seyahatler birden uzun
seyahatlere dönüşebilir.
Anneniz ile ilişkileriniz bir-
den sizin kendi değerlerinizi
sorgulamanızı sağlayabilir.
Bu konuda gerginliği aşmak
için özellikle kim olduğunu-
zu, ne kadar zeki, titiz ve
değerli olduğunuzu hatırlamanızı
öneririm. İnsanlara istediklerinizi yaptırtama-
yacağınız, onun yerine uzlaşmayı hatırlamanız
gerektiğini fark edeceksiniz. Girişimleriniz sizin
tarafınızdan ortağınızı engelleyici şekilde olu-
yor (bu ortak eş, uzun ilişkili sevgili, iş ortağı
vb). Empatiyi yeniden hatırlayın ve kolayca
empati problemini çözün.

TERAZİ: Para ile ilgili olan mücadele ve girişimleri-
niz, kariyer hedeflerinizle örtüşüyor mu örtüş-
müyor mu kafa karışıklıklarına yol açacak bir
aydayız. Özellikle eşinizin parası, maddi kazancı
ya da ortağınızın maddi kazancı sizin gerçekte
yapmak istediğiniz iş üzerinde gerilimli bir etki
yaratabilir. Örneğin; acaba işi bıraksam da evlili-
ğimi çalışmadan mı sürdürsem yoksa kendi giri-

şimci yeteneğimi kullanıp para kazan-
mak için yoğun bir şekilde çalışma-

ya devam mı etsem? Arkadaş
çevrenizle ilişkilerinizde kuralcı,
seçici olmak zorunda kalabilirsi-
niz. İnsanlar sizdeki haddini bil-

dirme ve disipline etme potansiyeli-
ni görünce sizi yanlış anlayabilirler. Bu

yüzden daha güler yüzlü ve doğru kelimeleri kul-
lanarak mutlu arkadaşlıklar kurarız.

AKREP: Bu ay çok fazla insanla görüşmek, çok
çalışmak konularında bir isteksizlik göze çarpa-
bilir. Özelikle kendinizi ortaya koyarken, ileti-
şim kurmadaki isteksizlik, içe kapanma, dinlen-

me ihtiyacı mutlaka giderilmesi gereken ihtiya-
cınızdır. Ortağınız, eşiniz ile oluşabilecek kriz-
lerde kendinizi ortaya koymak zorunda kalışı-
nızdan uzun zaman sonra ilk
kez hoşlanmayacaksınız.
Daha çok yaşam felsefenizi,
inançlarınızı sorgulamak,
eskiyen ne varsa manevi
olarak doğal elemeler yap-
mak için uygun bir ay.
Metabolizmanız ile ilgili problemle-
ri hafife almayınız. Dış görünüşünüz, metabo-
lizmanız, geçmişten getirdiğiniz sorumlulukları-
nız, fiziksel özellikleriniz tüm bunlar yaşama
karşı bakış açınızla gerilim hattında.
Biliyorsunuz siz krizlerle dönüşen bir yaradılışa
sahipsiniz. Çok iyi birer kriz yöneticisi olduğu-
nuz müddetçe dünyayı yönetirsiniz. Yaşama
bakış açınızı masaya yatırın. Bolca uyuyun.

YAY: Yaşama dair, günlük işlerinize, sağlığınıza
dair, merak, araştırmak, yeni bilgiler edinmek
konularında mutlaka iddialı davranın. Çünkü
buradan elde edeceğiniz bilgiler hayatınıza ışık
tutup sizi değiştirebilecek. Hoş değişim için
direnç gösterebileceğiniz bir aydasınız; ama
irade ve niyet diye bir şeye sahibiz. Kararlı olun
ve bu konularda değişmesi gereken yanlarınıza
odaklanın. Kendinizi zaman zaman gergin,
zaman zaman uzlaşmacı bulabileceksiniz. Bu

ay kendinizi disiplinli, eleştirel,
kurallara uymaya çalışan, savun-
duklarının arkasında durmaya
çalışan biri olarak göreceksiniz;
fakat bu halleri abartırsanız evli-

liğinize, uzun soluklu aşk ilişki-
nizde partnerinize, iş ortağınıza

pek sevimli yansımayabilir. Krizlere, ger-
ginliklere mahal vermemek adına daha güler
yüzlü yapıcı önerilerle onlara gitmek yerinde
olur.

OĞLAK: Bir yandan arkadaş çevremiz ile çok vakit
geçirip, onlarla etkinlikler yapmak isterken, bir
yandan da kendi içimize kapanıp, kendi zihni-
mizin içinde yaşamak isteyebileceğiz. Kendi
yaratıcılığınızı konuşturmanız gerektiği yerler-
de arkadaşlık ilişkilerinizin sizi engelleyen yan-
ları ile yüzleşebilirsiniz. Sanki iyi disipline ola-
mamış bir ruh hali gelebilir. Arkadaşlarınızla
konuşarak problemi çözme konusunda sıkıntı-

lar çıksa da bir şekilde her şeyi yoluna sokabile-
ceksiniz. Sağlık probleminizin iyileşmesi ile ilgi-
li umut ve iyimser bakışınızı korumaya çalışın.
Özellikle ruh sağlığınız konu-
sunda kendinizi iyileştirmek
için garip bir tembellik ve
sanki isteksizlik hissettiğiniz-
de lütfen bir uzmana başvu-
run. Bilinçdışınız sizi sabote
ediyor olabilir. Sizi yaşamda
daha mutlu edecek düşünceyi kolayca bulursu-
nuz.

KOVA: Babanız veya onun kadar etkili bir otorite
figürü ile kurduğunuz diyaloglar kariyer hayatı-
nızda özellikle girişimci yanınızı, hevesinizi
kırabilir. Aslında o sizi engellemek istemiyor.
Sizin göremediğiniz şeyi size anlatmaya çalışı-
yor. Olaya bir de bu açıdan bakın ve onu bir
kez daha dinleyin. Sizin inançlarınız, yaşam fel-
sefeniz, düşünme biçiminizde değişmesi gere-

ken yanlarınızı kolay görebileceğiniz
bir hafta. Gelişmek için süper fır-

satlar var aslında. Kendinize
odaklanın. Aşk hayatınızda
bilinçdışından gelen korkular
hakim olmaya başlıyor.

Geçmişte yaşadığınız, sizi kıran,
inciten aşk tecrübelerinizin halen

iyileşmediği ortada. Bunları iyileştirip, layık
olduğunuz aşka yelken açmanız sizin de hakkı-
nız.

BALIK: Eğitim, öğretim, seminerler, kurslar,
merak, araştırmalar yapmak konularında bazı
günlerde müthiş motive olmuş hissedeceksiniz.
Lütfen bunları iyi değerlendirin. Bazı günlerde
sadece bunları insanlara anlatmak isteyeceksi-
niz. İşte en çok dikkat etmeniz gereken kısım
da bu. Bunu oldukça bilge, sakin, insanlara
dikte ederek, bilimci tavırlar-
dan uzak durarak yaparsanız
kendinizi ifade etmiş ola-
caksınız. Aile ile ilgili konu-
larda bir engellenmişlik
hissi, ilerleyemiyormuşsunuz
hissi sizi üzmesin. Tam tersi
bunun bir fırsat yarattığını bilir. Soru çok basit;
hangi konularda disiplinli, düzenli ve kuralla-
rım net olamıyorum.

İletişim tarzımızı, düşünmemizi, algılamamızı, karar alma, öğrenme süreçlerimizi etkileyen yıldız
Merkür; 12 Haziran Pazar gününe kadar Boğa burcunda 13 Haziran’da İkizler burcuna geçiş yapıyor.

SAĞLIKLI BESLENİN
YAZI SORUNSUZ GEÇİRİN

2 HAVUÇ 1 TATLI KAŞIĞI
TARÇIN 1 TATLI KAŞIĞI
KARANFİLİ RONDODAN

GEÇİRİN ÜZERİNE 1
ÇAYBARDAĞI ZEYTİNYAĞI

1 ÇAY BARDAĞI SUSAM
YAĞI1 KAPSÜL OMEGA ÜÇ

EKLEYİP KARIŞTIRIN
15 GÜN BEKLETİN

BEKLEDİKTEN SONRA
SÜZÜN BU KREMİ CİLDİNİZE

ELLERİNİZE VE SAÇ
UÇLARINIZA

UYGULAYABİLİRSİNİZ YÜZDE
YÜZ DOĞAL VE

ETKİLİDİR. BU YAZ
BU ÖNERİLERİ

UYGULAYIN FARKI
YAŞAYARAK

GÖRÜN.
MUTLU

YAZLAR.

EV YAPIMI
GÜNEŞ
KORUYUCU

HAZİRAN AYINDA BURÇLAR
KUŞAĞINI NELER BEKLİYOR?

SEVGİ ALİS YILDIRIM

aenbi@hotmail.com



'Sevgi İzi', kayıp insanların
bulunması için Müge Anlı’nın baş-
lattığı sosyal sorumluluk projesidir.
Zihinsel engelli, Alzheimer, otizm
veya benzeri rahatsızlıkları bulunan
yakınlarımızı kaybettiğimizde, ulaş-
maya yardımcı olacak bir araçtır.
Asıl önemli olan ise bu tür rahatsız-
lığı bulunan yakınımızın kendini
ifade edemeyecek olması ve kaybol-
duğunda nereye gideceğini, ne
yapacağını bilemeyecek olmasıdır.
Bu insanlar son derece savunmasız,
her türlü tehlikeye açık olduğu için
ailesi için kayıp olduğu her dakika
çok daha zor geçiyor. İşte bu nokta-
da sevgi izi devreye giriyor.
Kaybolma riski bulunan insanların
koluna bir site üzerinden alınan
numara ile adına sevgi izi denilen
dövme olarak yapılmakta. Bireyin
sol kolundaki bu rakam benibuldu-
lar.com adlı web sitesinde o bireyin
ailesine ulaşmayı sağlayacak ileti-
şim ve adres bilgilerini içeren bilgi
sayfasına yönlendiriyor.

Kayıp kişiyle bir şekilde karşıla-
san vatandaşların, o kişinin kolun-
daki Sevgi İzi'ni görünce önce poli-
se, jandarmaya ya da en yakındaki
ilgili birime başvurması gerekiyor.
Ardından kod siteye giriliyor.
Koldaki o "rakam"ı taşıyan kişinin
kim olduğu, tüm iletişim bilgileri
ilgili birime veriliyor ve kişinin bir
an önce ailesine kavuşması sağlıyor.

Başka ülkelerde de bu tip uygu-
lamalar denendi. Örneğin;
İngiltere'nin West Sussex bölgesin-
de Alzheimer veya bu tür benzeri
hastalığı olan kişilere elektronik
kelepçe takılarak GPS yoluyla
sürekli takip edilmeleri 2013 yılında
denenmeye başlandı. Pilot bölge
olarak seçilen bu kentte polis, kayıp

vakalarını bu yolla azaltmanın
mümkün olabileceğini, kaybolan
hastaların da kolaylıkla bulunabile-
ceğini belirterek uygulamaya tam
destek verdi. Ancak, elektronik
kelepçede hastaya suçlu muamelesi
yapılabildiği eleştirileri yapıldı.
Sevgi İzi ise milyonlarca kişinin
hobisi olan dövmeden yola çıkıla-
rak hayata geçirildi. Koluna dövme
yapılanların hayli mutlu oldukları
gözlemleniyor. Ayrıca dövme tende
sabit olduğu için kişinin bu bilgileri
hep yanında oluyor.

İZMİR’DEN PROJEYE
TAM DESTEK

Dövmeciler Sevgi İzi'ni ücretsiz
olarak yapıyor. Projeye İzmir'de de
birçok dövmeci destek veriyor.
İzmirli Dövmeci Selçuk Akpınar da
projenin ilk duyulduğu andan itiba-
ren ücretsiz olarak ihtiyacı olana bu

dövmeden yapıyor.
Akpınar Sevgi İzi döv-
mesini yapmaktan
büyük mutluluk duydu-
ğunu şu sözlerle anlatı-

yor: ''Projeyi ilk duyduğum andan
itibaren hep destek verdim. İlk baş-
larda yapan az olduğu için Sevgi İzi
yapmak için başvuranların sayısı
fazlaydı. Ama şimdi yayıldığı için
birçok dövmecide yaptırabiliyorlar.
Biz İzmir Dövmeciler Derneği bün-
yesinde de yapıyoruz bu işi. Bu der-
neğe üye olan arkadaşlarımız da
buna destek veriyor. İşbirliği içinde
çalışıyoruz. Bu dövmeyi yaptırmak
isteyen aileler beni aradığında nere-
den aradıklarını soruyorum. Ve o
semte en yakın dövmeci arkadaşı-
ma yönlendiriyorum. Gelecek has-
taların uzak yerlerden gelmesi
sorun olabiliyor. Ayrıca okullardan
arayınca oraya da gidebiliyoruz.
Okul müdürleri bizimle iletişime
geçip yardımcı olmamızı istiyorlar.

Bu dövmeleri yapmak 1 dakika-
mızı bile almıyor. Genel olarak

Alzheimerlılar
ve otistiklere yaptırılı-
yor. Gerçekten ihtiyaçla-
rı var. Bize geldiklerinde
anladık bunu. Dışarıdan baktığımız-
da anlamıyorduk. Bu sevgi izini
yaptığımız her kişide büyük keyif
alıyoruz. Gerçekten iyi bir şey yap-
tığımızın farkına varıyoruz. Daha
önceden söyleseler işe yaramaz
diyebilirdim ama içinde olunca çok
faydalı bir şey olduğunu gördüm.
Çoğu dövmenin farkında bile değil.
Alzheimerlılar gönüllü oluyor.
Daha önceden bu tip sıkıntıları
yaşadıkları için onlar istekli oluyor.
Bir kişinin bile bulunmasına katkı-
da bulunursak ne mutlu bize. ''
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EN ANLAMLI DÖVME
“SEVGİ İZİ”
Sevgi İzi kelimesini son zamanlarda sık sık duyar olduk. Peki
bu sevgi izi nedir? Ne işe yarar? Cevabı haberimizde…

aysel.kayardi@kanalben.com

AYSEL KAYARDI

E-TİCARET, ALIŞVERİŞİN
TANIMINI DEĞİŞTİRİYOR

Tüketimde
internet alışveri-

şinin pazar payı
her geçen gün

artmayı sürdü-
rüyor. Mağaza
ve fiyat araştır-
masının zaman
kaybında kay-
bolmak isteme-
yen birçok kişi,
tüm bunları bir
tıkla ekranında görüp,
alışverişini oturduğu yer-
den yapmayı tercih edi-
yor. Sisteme olan ilgiyi
yazılımcı İbrahim Sarı'ya
sorduk.

��  E-Ticaret’te
güvenlik riski var mı?

Var! Zaman zaman
günübirlik vur-kaç
dolandırıcılık siteleri
kuruluyor. Burada
mümkün olduğu
kadar alış-veriş
yapacağınız site-
nin gerçekten bir
firmaya ait olup

olmadığını araştırınız. Batan
geminin malları bunlar! furyası
ile açılmış günübirlik siteler-
den uzak durun. Çok tedirgin
bir müşteri adayı iseniz kapıda
ödeme ile satın alma seçeneği
içinize su serpebilir. Şayet ürün
sitede fotoğrafını görüp sipariş
ettiğiniz ürün değilse hiç bir
şarta bağlı olmaksızın iade
edebilirsiniz. Sipariş ettiğiniz
ürün ise kargo personeline
ödeme yaparak satın alma işini
tamamlarsınız.

��  Ya garanti sorunsalı?
E-ticaret ile diğer alış-veriş

arasında kanunen hiç
bir fark yoktur. E-

ticaret ile satın alın-
mış olması, bir
ürünün garanti
durumunu değiş-
tirmez. Garanti
hakkı ve sorumlu-
luğu diğer alışve-

rişlerdeki gibi aynı
şekilde devam eder.

Kimse bu sorumluluk-
tan kaçamaz. Sadece

"indirilebilir" ürünlerde iade
hakkı yoktur. Örneğin
"Adele'nin Some One Like
You" parçasını indirip satın
aldınız. Dinlediniz beğenme-
dim diyerek iade etme hakkı-
nız yoktur! 

��  E-Ticaret'in müşteriler için
ne gibi kolaylıkları bulunuyor?

Oturduğunuz yerden satın
alma kolaylığı. Fabrikadan
halka satışı sağlamış firmaların
ürünlerini gerçekten daha
ucuza satın alabilme olanağı.
Ürün bolluğu. Sizin mağazalara
ulaşımınızın sınırlı olduğu
durumlarda mekandan bağım-
sız ve sınırsız satın alma rahat-
lığı. Size zaman kazandırması...

��  E-Ticaret'in bu işi yapmak
isteyenlere ne gibi faydaları
bulunuyor?

Eğer ürünlerinizi doğru bir
şekilde tüketici ihtiyaçlarına
göre internet sitenizde yayın-
larsanız; Dünyanın en kalabalık
caddesinden daha çok insan
internet sitenizi ziyaret edebi-
lir. Daha çok ziyaretçi ürünleri-
nizi inceleyebilir, daha çok
ziyaretçi müşteriniz olabilir ve
daha çok satış yapabilirsiniz!

ALPER GÜNDOĞDU

alper.gundogdu@kanalben.com

İbrahim
Sarı



Son zamanlarda
yaygınlaşan ses
yarışmalarında

çocukların da yer alması birçok uzman tarafından
doğru bulunmuyor. Çocukların gelişiminde olum-

suz etkiler yaratabileceği düşünülen bu yarışmalar,
sesi daha oturmamış çocukları kategorize ettiği

için geleceklerinde derin yaralar açabiliyor. Biz de
konuyu Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim

Üyesi Dr. Halil Altınköprü'ye sorduk.
��  Televizyonlarda gerçekleştirilen ses yarışmalarını

nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ben bir akademisyen ve aynı zamanda sanatçı olarak

çok tasvip etmiyorum. Bunlar yeteneği olan gençlerimizin
gözünü boyamaya yönelik. Onları bir anda şöhret basamakları-

nı tırmanacak bir hayale kaptırıyorlar. Esasında bu işin çok uzun
süreli bir eğitimi var. Programda asla bu işin eğitim gerektirdiğini

vurgulayan tek bir söz duymadım. Maalesef popüler kültürün
dayatmış olduğu programlar bunlar. 

��  Ailelerin çocuklarını böyle yarışmalara yönlendirmelerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Aileler çocuklarının gerçekten yetenekli olduklarına inanıyorlar-
sa Türkiye'de konservatuarlar var. Ya da çocuklarını bir enstrüman-
la tanıştırıp ciddi bir müzik eğitimi aldırmaları varken birkaç şarkıy-

la türküyle çocuklarının parlamasını beklemek ilginç bir
durum. Bence sosyolojik bir vaka, bilinç kaybı ve hayal

ürünü olduğunu düşünüyorum.
��  Jüri üyelerine baktığımız zaman değerlendir-

meyi yapabilecek yetkilere sahip olduklarını düşü-
nüyor musunuz?

Burak Kut orkestralarda şarkılar söyleyen
biri, Oğuzhan Koç konservatuar mezunu olduğu

için ciddi bir eğitim almıştır. Bu işin mutfağında-
dır. Hadise'ye gelince popüler kültürün ortaya

çıkardığı bir insan. Jüri üyeleri müzikle ilgililerdir
ama sanatçı kavramı da ayrı bir şeydir. Sanatla

ilgilenene sanatçı deniyor, bir de gerçek anlamda
sanatın değerlerine hakim insandır sanatçı. 
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B
irçoğumuz alacağımız bir
ayakkabının, kıyafetin ya da
teknolojik bir ürünün bizi

mutlu edeceğine inanıyoruz. Ve
büyük ihtimalle hepimizin evi hiç
bir değeri olmayan, bizi mutlu
etmeyen, sadece yer kaplayan bir-
çok eşyayla dolu. Yalnızca eşya
değil, hayatımız mutsuz olmamıza
yol açan insanlarla da dolu. İtiraf
edin! Sosyal medya hesaplarınızda
hiç iletişimde olmadığınız ve
olmayacağınız en aşağı 50 kişi
bulabilirsiniz. 

Düşününce her şeyin içi boşal-
tılmış bir kandırmacadan ibaret
olduğunu ve sizi asıl mutluluğa
ulaştıracak şeylerin bunlar olmadı-
ğını sezip bunlardan rahatsızlık
duymaya başladığınızda 'minima-
lizm' ile tanışma zamanınız gelmiş
demektir. Peki nedir bu minima-
lizm? Sizin için Minimalist Yaşam
Koçu Yasemin Talaz
Bayraktaroğlu'ndan öğrendik.
Bayraktaroğlu, minimalizmin faz-
lalıkların atılması üzerine kurul-
muş bir akım olduğunun altını
çizerek; “Minimalizm o ürüne ger-
çekten ihtiyacımızın olup olmadı-
ğını ve gerçekten bizi mutlu ede-
cek mi sorularını sormamızı sağ-
lar. Çünkü yaşantımızın amacı
mutlu olmak olmalı. Bununla bir-
likte minimalizm fiziki alanımızda
belli azaltmalar yapmak demektir.
Ayrıca ihtiyacımızın olmadığı
eşyaları ihtiyaç sahiplerine vererek
ruhsal anlamda da arınmış oluyo-
ruz” dedi.

Minimalizm akımının
Amerika'da doğmasının sebebini
tüketim çılgınlığının yoğun olduğu
için insanların bu durumdan bık-
mış olmasına bağlayan
Bayraktaroğlu, sözlerine şöyle
devam etti; “Bu tezat gibi gelebilir

ancak yoğun
tüketim yapan
insanlar bu
durumdan
bıktıkları için
aradıklarının bu olmadığını
fark ettiler. Bu konuyla
ilgili Hollywood yıldız-
larından Jim Carrey'in
çok güzel bir cümlesi
var; 'Keşke herkes
benim yaşadığım
hayatı yaşasa ve ger-
çek mutluluğun bu
olmadığını anlasa.'
Yani istediği her şeyi
alabiliyor. Her yere gide-
biliyor. Ama mutlu olamı-
yor. Mutluluk tamamen insa-
nın özünde. Bu olayın Amerika'da
çıkmasının bir diğer sebebi de
dünya yüzdesinde psikolojik
rahatsızlıkların en çok yaşandığı
ülke olmasıdır. Minimalizm
Amerika'dan Avrupa'ya yayıldı ve
en sonunda Türkiye'ye de geldi.”

SADEBİRYAŞAM
İÇİNÖNERİLER

İnsanlık tarihinde başarılı
olmuş insanların hayatlarını ince-
lediğimizde minimalizmi tercih
ettiklerini görmek zor değil.
Örneğin; Steve Jobs yıllarca aynı
kıyafeti giymiştir. Einstein da
minimalist düşüncenin destekçile-
rindendi. Demek ki bu insanların
bir bildikleri var! Siz de hayatınız-
daki fazlalıklardan kurtulup sade
bir yaşam yaşayıp rahatlamak isti-
yorsunuz ancak buna nasıl başla-
yacağını bilmiyorsanız işte size
önerilerimiz:

1- Hayatınızın mottosu “Daha
az eşya, daha çok anı” olsun. 

2- İhtiyaçlarınızı kesin olarak

belir-
leyin.

3-Yıllardır
dokunmadığınız
kıyafetleri eleyin. 

4- Listesiz alışverişe
kesinlikle çıkmayın.

5-Az alın ama kaliteli alın. 
6-Sizde fazla olan şeyleri

başkasına hediye ederek yeni
ve ihtiyacınız olan şeylere yer
açın.

7-Kullanmadığınız sosyal
medya hesaplarını kapatın. 

8-Üzerinize fazla sorum-
luluk alarak taşıyamayacağı-
nız yükler edinmeyin.

9- Toplumun sizden bekle-
diği idealler uğruna anı yaşa-
maktan vazgeçmeyin. 

10- Dilinizdeki şikayet söz-
cüklerini azaltın.

11- Zamanınızı nasıl harcadı-
ğınıza dikkat edin. 

12-Aynı anda birçok iş yaparak
kendinizi yaptığınız işten keyif
almaktan mahrum bırakmayın.

YENİ YAŞAM AKIMI: MİNİMALİZM
Birçoğumuz hayatlarımızın gidişatından tam olarak
memnun değiliz. Sürekli bir arayış içinde olduğumuz
bu dünyada, en çok arzuladığımız şeylerin
başında daha mutlu olmak geliyor.

aysel.kayardi@kanalben.com

AYSEL KAYARDI

“ÇOCUKLARIN SES 
YARIŞMALARI

SOSYOLOJİK BİR VAKA”
Televizyonlarda çok sık rastladığımız ve

severek izlediğimiz ses yarışmalarında artık
çocukları da görmeye başladık. Ne kadar
sevimli görünseler de aslında bu onların

gelişimlerini olumsuz etkiliyor.

ÇİĞDEM ALPASLAN

Yasemin
Talaz
Bayraktaroğlu
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Milyarlarca dolarlık bir şamata
başlıyor. Bizim ne yapacağımı-
zı kestirebilen bir rakibimiz

bile yok ama işin ilginç yanı bizim ne
yapabileceğimizi biz bile kestiremiyo-
ruz. Her zamanki gibi kaos futbolu
beklemekte fayda var..

Bizim kadromuz açıklandığında
kim alınmadıysa onun üzerinden eleş-
tiri oklarını saplamak en önde gelen
hasletimizdir.

Kadro 40 kişi olsa biz kalkar
41’incinin hesabını sorarız..

Beğenmemekte şahtık, şu kadro-
nun üzerinde tepinmeye başladıktan
sonra padişah olduk..

Herkes haklı da bir tek bu işe
gecesini gündüzüne katık eden, aylar-
dır bu işe kafa yoran ve oradaki genç-
lerle 24 saatin tamamını geçiren
adam haksız..

Biz ‘çıkın oynayın’ güruhu, orada-
ki ‘gelin çalışalım’ diyen adama karşı-
yızdır hep..

Ülkenin arapsaçından beter kar-
maşıklaşmış futbol düzeyinden sağlık-
lı bir takım çıkarmak mümkünmüş
gibi hepimizin bir taktiği ve bir kad-
rosu var.

Ne oynuyorduk ki; imbikten geçi-
rilmiş bu çocuklar ne oynasın?

Yine de..
Ülke standardının üzerine çıka-

caklarına eminim.

YA DİĞERLERİ?
Ben, Fransa’nın finali oynayacağı-

na inananlardanım..
Karşısına İspanya; olmadı

Almanya’yı koyarım..
Gayrısı sürprizdir benim için..
2008’de bizim yaptığımızı

Belçika’dan bekliyorum..
Polonya benim bir diğer gözdem..
Portekiz ve İngiltere’den hayal

kırıklığı bekliyorum her turnuvada
olduğu gibi..

İsveç ve benzerleri gibi tek adama
yaslanan takımların gazozlarına ilaç
atılmış gibi kenar süsü olmaktan
öteye geçemeyeceklerini düşünüyo-
rum..

Bizim ‘saldım çayıra’ ekolümüzün
bir tek ihtiyacı var bu Avrupa
Şampiyonası’nda..

O da..
“Mevlam kayıra..”

BÜYÜKLÜK İNŞAAT
BÜYÜKLÜĞÜ
DEĞİLDİR!

Bir kasaba stadı kıvamındaydı..

Daha ismini yeni yeni ezberleme-
ye çalışıyorduk ve stadın sahibi ikinci
ligdeki son maçına çıkıyordu..

Ben atlattım o son maçı ve
Trabzonspor efsanesi o köhnemiş sta-
dın orta yuvarlağında doğdu..

Burada bir duralım..
Bir stadı efsaneleştiren sunduğu

görkemli ihtişam olamaz..
İçindeki teknik donanım bile çok

şey ifade etmez..
Bir stadı efsaneleştiren yağmurda

çamurda ıslanıp hasta olan; ya da sesi
kısıldığı için günlerce konuşamayan
taraftarıdır..

Sonra da içinden geçen, o kori-
dorları inleten krampon seslerini
oluşturan çivili ayakkabıların içindeki
ayaklardır..

Bir Akranes maçı vardır ki EBU
yayıncılık tarihine not düşmüş olan
bu statta oynanmıştır. Tarihe not
düşme sebebi ise çok basittir ama pek
kimse algılamamıştır. O zamanlar
Kazakistan, Azerbaycan gibi ülkeler
Avrupa kupalarında yoktu. O neden-
le okyanusun ortasındaki bir adadan
ve ardından oradan gelen Akranes
takımının Hüseyin Avni Aker’de
oynadığı maçı anlatan bendeniz ve bu
stat UEFA’nın yayıncılık tarihine
geçtik..

Avrupa Kupalarının en uzak
mesafeli yapılan radyo yayınıydı bu..

Ardından kurada Liverpool çık-
maz mı?

Premier Lig’in lideri, o ana kadar
Avrupa’da yenilgisi olmayan, Kevin
Keegan, Clemence, Hughes ve tabii
ki süper yedek David Fairclough’lu
bir dev..

O maçın öncesinde üç gün uğraş-
tık; ki BBC’den maçı anlatmaya gelen
İngiliz Spiker için bir yayın kulübesi
oluşturalım diye..

Şenol- Turgay, Necati, Kadir,
Cemil dizildi defansa..

Bir gece önce Horon Otel’de
yapılan kamp sırasında yatak rahatsız
olduğu için Necmi Perekli aşağıya
inmiş, Necati ile 66 oynayan Ahmet
Suat Özyazıcı’ya şöyle demişti benim
yanımda:

‘Bu yataklar rahatsız. Ben eve
gideyrum daa..”

Ahmet Suat kafasını bile kaldır-
madan cevapladı:

“Yarın öğlen kuyu restoranda
maç yemeği 12’de. Unutma daa..”

Bu bir dev maçın 12 saat öncesi
Trabzonspor’un yabancısı olmayan
kadrosunun Avrupa’nın en önemli
maçına hazırlandığı geceydi..

Bekçi Bekir geçti savunmanın

önüne.. Ali Kemal uçuyordu..
Avni Aker coşmuştu..
Benim maçı anlattığım kulübenin

üstüne çıkmış 3 taraftarın sarkıttığı
ayaklarının arasında maçı görmeye ve
anlatmaya çalışıyordum..

Bir ara uyarmak için dışarı çıktım
ve gördüm ki üstümde tepinen
Necati’nin rahmetli babası..

Ne haddime ‘sakin ol baba’
demek..

Son yirmiye girerken Necmi arka-
sına aldı stoperi, girdi ceza alanına ve
indirildi..

Penaltıyı rahmetli “Takoz Cemil”
Clemence’i şaşırtarak ağlara bıraktı-
ğında o köhne stadın neden yıkılma-
dığını anlayamadım.

Bugünlerde yeni stat için dozerle-
rin yapacağı işi; o gün orada
Trabzonspor sevdalıları yapabilirdi..

Bir de Barcelona..
Özel televizyonun anlatımı için

oradaydım ve Cruyff’da oradaydı..
Yahu kimler gelmiş geçmiş bu

stattan..
Yüzlerce, binlerce anım var

orada..
Yıkılacak olması içimi burkuyor..
Çünkü stadı mabede çeviren

inşaatın kalitesi değil, tam tersine
içinde atılmış olan goller ve kazanıl-

mış olan zaferlerdir..
İyi ki meslek hayatımı noktalamı-

şım da yeni statta maç anlatmayaca-
ğım..

Eski, köhne kasaba stadının bana
yaşattıkları bana yeter de artar bile...

GERÇEĞE TEK
YOLDAN GİDİLİR..

Oraya gitmeyen binlercesinin ara-
sından onu bulabilmektir marifet..

Bu cümleden hareketle son çıkışı
bir hezeyandan öteye bir kişilik patla-
ması ve egosantrik bir manevra ola-
rak görmeye çalışalım..

Teşhisi kendi söylemlerinden ve
eylemlerinden yola çıkarak koyalım
ve son yılların bir özetini derleyelim..

Önce düşmanlar..
� ALİ ŞEN..
� ATİLLA KIYAT..
� TAHİR KIRAN..
� HAKAN BİLAL KUTLUALP..
� SADETTİN SARAN..
� UĞUR DÜNDAR..
� AZİZ YILMAZ..
� SELİM SOYDAN..
� ŞADAN KALKAVAN..
� RECEP ÖZCAN
� KEMAL BELGİN..
� GÜRCAN BİLGİÇ

� DENİZ DERİNSU..
� AYGÜN ÖZİPEK
� EMRE BOL
� BARIŞ ERTÜL..
� ERKAN HAKARAR..
� ŞEKİP HAZAR..
� ZİYA ŞENGÜL..
� VOLKAN BALLI..
� ENGİN VEREL
� FERİDUN NİĞDELİOĞLU
� HULUSİ BELGÜ
� RAHMİ EYÜBOĞLU..
Şimdi de şerefi sorgulananlar..
� RIDVAN DİLMEN..
� MUSTAFA DENİZLİ..
� ZİCO..
� DAUM..
� AYKUT KOCAMAN..
� ERSUN YANAL..
� PİERRE VAN HOJDONK..
� RÜŞTÜ REÇBER..
� ALEX DE SOUZA..
� SEMİH ŞENTÜRK..
� EGEMEN..
� EMRE..
� HAKEMLER..
� ŞEREFSİZ FEDERASYON-

LAR..
Ve tarafsız olmadıkları iddia edi-

lenler..
� MEDYANIN TAMAMI..
� TRİBÜNLER..
� AMİGO SEFA..
� CANER ERKİN..
Ve çok yakın zamanda ihanetle

suçlanacak olan
GÖKHAN GÖNÜL VE MEH-

MET TOPAL..
Bu kadar sevmediği olan bir kim-

liğin sevenlerini merak etmemek elde
değil..

SANAL ALEM
ŞÖVALYELERİ

Ne kadar kolay değil mi, saklanıp
bir klavyenin arkasına ağzına geleni
söylemek.

Bu konuda da birinciymişiz
meğer..

Bir maçı televizyonda izlemekte
iken; İspanyolların %24’ü,
İtalyanların %15’i,İngilizlerin %33’ü,
Türk taraftarların ise %84’ü anında
paylaşım yapıyormuş..

Yani maç ekranda ve oraya bak-
mak yerine elindeki akıllı(!) telefona
bir şeyler yazmak ve sonra da maçın
tamamı hakkında bir fikir sahibi ola-
bilmek yeteneği en çok bizim
Türklerde varmış..

Telefonu “akıllı” olduğu için ken-
dini de “akıllı” oldu sananlar; sizi gidi
sizi..

SALDIM ÇAYIRASALDIM ÇAYIRASALDIM ÇAYIRASALDIM ÇAYIRASALDIM ÇAYIRA

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

SALDIM ÇAYIRA

Her yıl farklı bir tema ile bir Avrupa kentinde gerçekleştirilen Energy Cities Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu 1-3 Haziran tarihleri arasında
Bornova’da yapıldı. Organizasyon kapsamında dünyanın enerji geleceğini ilgilendiren konularda 10 oturum gerçekleştirildi.

Bornova’ya hayran kaldılar

Avrupa, Asya ve Afrika’daki 26
ülkeden 300’e yakın parlamen-
ter, belediye başkanı, meclis

üyesi, bürokrat, uzman ve akademis-
yenin katıldığı Energy Cities Yıllık
Konferansı ve Genel Kurulu Yaşar
Üniversitesi Rektörlük Salonu’nda
gerçekleştirildi. Organizasyon kapsa-
mında dünyanın enerji ve çevre
konusundaki geleceğini ilgilendiren
10 oturum gerçekleştirildi. Genel
Kurul Toplantısı’nda da birliğin gele-
cek hedefleri belirlendi.

Açılışa yoğun katılım
Energy Cities Yıllık

Konferansı’na; CHP Genel Sekreteri
Kamil Okyay Sındır, CHP Avrupa
Birliği Temsilcisi Kader Sevinç,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila, Energy Cities
Yönetim Kurulu Başkanı Eckart
Würzner ve üç kıtadan kentlerin
yöneticileri, CHP Balıkesir
Milletvekili Ahmet Akın, ilçe bele-
diye başkanları katıldı.

Avrupa kenti Bornova
Toplantıya katılan Belediye

Başkanları ile delegasyon Bornova
Belediyesi organizasyonunda ilçenin
tarihi ve turistik yerlerini de gezme
imkanı buldu. Bornova’ya hayran
kaldıklarını belirten üyeler, umduk-
larının ötesinde güzelliklerle karşı-

laştıklarını ifade etti.
Energy Cities Yönetim Kurulu

Başkanı ve Almanya Heidelberg
Belediye Başkanı Eckart Würzner iki
günlük konferans boyunca küresel
iklim değişikliği ile mücadele konu-
sunda pek çok yeni fikrin ve işbirliği
olanaklarının ortaya çıktığını açıkla-
dı. Würzner, enerji geleceği konu-
sunda pek çok çalışma yapan
Bornova’nın bu konuları konuşmak
için çok uygun bir Avrupa kenti
olduğunu belirterek, “Bu nedenle
Bornova ve İzmir’de olmaktan gurur
duyuyorum. Bornova’ya hayran kal-
dık” dedi.

Büyük gurur yaşadık
Bornova’nın sadece Türkiye’de

değil tüm dünyada marka şehir olma
yönünde hızla ilerlediğini vurgulayan
Başkan Olgun Atila şöyle konuştu:
“Energy Cities gibi dünyanın en
önemli ve prestijli kurumlarından
birinin yıllık konferansı ve Genel
Kurulu’na ev sahipliği yapmak bizim
için büyük bir gurur oldu. Onlarca
belediye başkanını ve başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere pek çok değişik
ülkeden önemli ismi ağırladık. Bizim
için aynı zamanda çok iyi bir dene-
yim ve ilçemizi tanıtma fırsatı da
oldu. Ayrıca Bornovamızı bir Avrupa
kenti olarak görmeleri ve bunu ifade
etmeleri de bizim için ayrı bir mutlu-
luk kaynağı.”

Çocuklar için yeni bir dünya kuruluyor

DOĞANLAR MAHALLESİ'NE KÜLTÜR MERKEZİ

Bornova Çocuk Dünyası
Mimari Proje Yarışması’nın
ödül töreni, Yeşilova
Höyüğü Ziyaretçi
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Türkiye çapında 58 projenin
katıldığı yarışmada birincili-
ği uygulama projesi olarak
hayata geçirilecek olan
Yüksek Mimar Dr. Orkun
Özüer'in öncülüğünde
mimarlar Kerem Çınar ve
Rabia Evkaya'nın hazırladığı
proje kazandı. İkinciliği
mimarlar Emre Şavural,
Seden Avcı, Ramazan Avcı
ve Fatih Yavuz'dan oluşan
ekip elde ederken, üçüncü-
lüğe yüksek mimarlar Derya
Ekim Öztepe ve Ozan

Öztepe'nin projesi layık
görüldü.

Mimar Doç. Dr. Hikmet
Gökmen, Mimar Doç. Dr.
Zehra Akdemir, Yüksek
İnşaat Mühendisi Deniz
Alkan, Mimar Yrd. Doç. Dr.
Halil İbrahim Alpaslan ve
Yüksek Mimar Semra
Uygur’un jürisi olduğu,
Bornova Belediye Başkanı
Yüksek Mimar Olgun Atila
ile Psikolog Prof. Dr. Eda
Şeyda Aksel, Mimar Ömer
Yılmaz ve uzman belediye
bürokratların da danışman
jüri üyesi olarak destek ver-
diği yarışmada, ilk üçün
yanı sıra 5 projeye mansi-
yon ödülü verildi.

Bornova Belediyesi, sosyal projeleri-
nin yanı sıra fiziki yatırımlarına da
ara vermeden devam ediyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki kültür merkezi-
nin yapımına hızla devam eden Bornova
Belediyesi, bir süre önce Pınarbaşı
Kültür Merkezi’nin proje çalışmalarını
da tamamladı. Doğanlar Mahallesi'ne de
kültür merkezi kazandırılması için çalış-

malar başladı.
Bornova Belediyesi'nin Doğanlar

1517 sokakta inşasına başlayacağı tesis
çağdaş mimarisiyle dikkat çekecek.
Engelli vatandaşların da kullanımı için
düzenlemeler yapılacak olan merkez
Kadın Dayanışma Ofisi ve bu bölüme ait
atölyelerin yanı sıra çok amaçlı bir salona
sahip olacak.
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Atila
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