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Romanya 99
Dalaman 355

BU yazıyı
ciddiye alır
mısınız bil-
mem ama
ben futbol
gözlemimi
yazmakla
mükellef
olduğum için bu yazıyı
kaleme alıyorum...
ÜMİT AKTAN 15’TE

Bir teknik
adama mektup

YAŞAMAK
ciddi iş.
Yarın ölebi-
lecekmiş
gibi, zamanı,
inancı anla-
yarak yaşa-
mak.
Yaşamı tanıyarak, seve-
rek, hissederek yaşamak.
ÜNAL ERSÖZLÜ 6’DA

İmge
yeryüzü

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Türk Hava
Yolları’na, yurt dışında yaşayan Türk diplomatla-

ra ve turizm acentelerine ateş püskürdü.
THY, TURİZMİ SEKTEYE UĞRATIYOR
TÜRK Hava Yolları’nın yabancı bir
havayolu şirketiymiş gibi turizmi sek-

teye uğrattığını belirten Okutur,
“Romanya’nın bir şehrine 99
Euro’ya gidiş dönüş fiyatı
verirken, İstanbul-
Dalaman uçaklarının
gidiş dönüşlerine 750
liradan başlayarak
1200 liraya kadar
ulaşan fiyatlar verdiler.
THY, krizin atlatıl-
masında hiç yardımcı
olmadı” dedi.

TURİZM BAKANI SIK DEĞİŞİYOR
TURİZM bakanının çok sık
değişmesinin sektörü olumsuz anlamda
etkilediğini belirten Okutur, “6 ayda

bir turizm bakanı değiştiği
takdirde turizm sekteye uğru-

yor. Çünkü birçok kararı
alamıyorsunuz o zaman.
Yurt dışındaki konsolosluk-
larımız da Türkiye’nin
tanıtımı ve basında yer

almasıyla ilgili istenilen
düzeyde çalışma ve gayreti

göstermiyorlar” diye konuştu.
GAMZE KURT’UN HABERİ 7’DE
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EKİM
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GÖZLER İSTANBUL'DA AMA
İZMİR DE S.O.S VERİYOR

Meclis’ten geçerse
HALK ‘EVET’ DER

93 yıllık cumhuriyetimiz başta
Ortadoğu olmak üzere bölgede-
ki gelişmelerle birlikte ne kadar
mukaddes bir emanet olduğunu
gösteriyor. Peki cumhuriyeti bu
kadar özel kılan nedir? 10’DA

TASARIMCI Erdal
Güvenç, ilkbahar-kış
sezonunun jean
trendlerini, yazarımız
Dilek Süslüer ile pay-
laştı. SAYFA 2’DESağlıklı beslenme hastalığı ORTOREKSİYASağlıklı beslenme hastalığı ORTOREKSİYASağlıklı beslenme hastalığı ORTOREKSİYASağlıklı beslenme hastalığı ORTOREKSİYASağlıklı beslenme hastalığı ORTOREKSİYA

29 EKİM 2016 SAYI: 50

Saç tasarımında
dünya markası:
HARUN CİCİ
HARUN Cici ulus-
lararası yarışmalardaki
serüvenini Ben
HABER'e anlattı. 14’TE

Turizmciler soruyor; THY milli havayolumuz değil mi?

Kiralar yüksek, işler düşük, esnaf isyanda

Ülke genelinde
yaşanan ticari

daralmadan
İzmir de nasi-

bini aldı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Yaraş başkanlık sistemi ve refe-
randum konularını değerlendirdi, Bahçeli’ye tavsiyelerde bulundu.

İZMİR'DE alışverişin kalbi olan
yerler, eski günlerini mumla arı-
yor. Başta Kıbrıs Şehitleri olmak
üzere Alsancak, Kemeraltı Çarşısı
ve Ata Caddesi esnafı isyan
bayrağını çekmiş durumda. 6’DA

“AT İZİNİ İT İZİNE
KARIŞTIRMIYORUZ”
ANTALYA’YA atanan İzmir Emniyet
Müdürü Celal Uzunkaya basın mensup-
larıyla veda kahvaltısında bir araya
geldi. Uzunkaya, 15 Temmuz’dan sonra-
ki süreçte gelişen asılsız ihbarlara tepki
gösterdi, at iziyle it izinin karışmaması
için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

SAYIN Erdoğan’a olan ilgi
özellikle 15 Temmuz’dan
sonra çok daha farklı bir
boyuta ulaştı. Ben
kamuoyunun belli bir oran-
da ‘evet’ diyeceğine inanıyo-
rum. Yani vatandaşın yüzde
50’nin üzerinde bir oyla bu
sistemi onaylayacağını düşü-
nüyorum. EROL YARAŞ 3’TE

5

MHP İzmir'de
muhalif kanadın
önde gelen isim-
lerinden biri olan
Murat Taşer, "Az
konuşmamız ihraç
korkusundan değil
partimize
saygımızdan" diye
konuştu.
SAYFA 8’DE

İZMİR'İN YÜZDE 70'İ
HAYIR OYU KULLANIR

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TACETTİN BAYIR:

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ NECİP KALKAN:

MÜJDENİN BU KENTTE
VERİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

GENEL MERKEZ KORKULU
RÜYALAR GÖRMEK ZORUNDA

MODASI
HİÇ
GEÇMİYOR

CUMHURİYETSİZ
YAŞANMAZ

Sağlıklı beslenme hastalığı ORTOREKSİYA 12

9
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YYüücceell
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ÜÜmmiitt
KKaayyaa

CCeellaall
UUzzuunnkkaayyaa

EErrooll
YYaarraaşş

CCaahhiitt
İİççeerr

HHaarruunn
CCiiccii

BBuurraakk
CCiillaassuunn

MMuurraatt
TTaaşşeerr
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Bu ayki yazımda 7’den 70’e herkesin vazgeçilmezi sonbahar-kış
jean trendlerinden bahsetmek istiyorum. Ama jean deyince
aklıma ilk gelen arkadaşım, dostum Loft Creative

Koordinatörü ve Tasarımcısı Erdal Güvenç’in, trendleri öğrenebi-
leceğim doğru adres olduğunu düşünerek hemen tele-

fona sarıldım ve kendisinden bu konuyla ilgili bilgi
istedim. O da bana son trendlerle ilgili

aktarımını gerçekleştirdi. Şimdi benim
de çok şey öğrendiğim trendleri sizler-
le paylaşmak istiyorum…

Jean pantolon dendiğinde akla
gelen 3 özellik vardır: Düğme, rivet
ve jakron etiket.

Günümüzde jean trendlerinin
70'li ve 80'li yıllara geri dönmeye
başladığını görebiliriz. Kısa paça-
lar, sezondaki en önemli detay-
lardan biri olarak görünürken,
vintage jeanlerin peşine düşül-
meye başladı bile... Bir yandan
da tasarımcılar ve markalar
eski stilleri bilek boyunda
yeniden çalışıyorlar ve vinta-
ge görünümlü jeanleri piya-
saya sürüyorlar.

Yeni trendlerden bir
tanesi daha jean panto-
lonlara volüm kazandır-
mak oldu. Özellikle
kadın giyim pazarında

önem kazanan geniş denim
kesimlerinin yanı sıra retro
görünümlü, soluk veya

canlı maviler ile birlikte yüksel bel detayları da göze
çarpanlar arasında. Bu modelin en öne çıkan kesi-
mi ise eskiden annelerimizin giydiği ve mom
denim olarak da adlandırılan havuç kesim
pantalonlar. Vintage ve modern stilin bir
arada kullanıldığı modeller ise çeşitli dikiş
ve yama detayları ile güncelleniyor. Bu tar-
zın en öne çıkan özellikleri ise beklenmedik
renk blokları, saçaklı paçalar ve uygulanan
benzersiz yıkama teknikleri...

Çağımızın en önemli akımı “sürdürü-
lebilirlik” jean pantolonlarda kendini
gösteriyor. Stil sahibi olmak isteyenle-
rin tercihi ekolojik jeanlerden yana...
Doğal lifler üzerinde uygulanan yıka-
ma ve boyama teknikleri ile benzer-
lerinden ayrışan ve etik üretim mot-
tosunu savunan markalar ve denim
tasarımcıları bu bağlamda yeniden
kullanım seçeneğini de değerlendiri-
yor.

İşlem görmemiş denimleri sevenler
bu sezon çok şanslı zira bu sezon koleksi-
yonlarda bol bol yer alan işlem görmemiş
denimlerin yarattığı en önemli farklılık lyrcalı
seçenekleri de barındıyor olmasında... Özellikle
kadın giyimde büyük yer tutan lycralı jean panta-
lonlarda; şık ve minimalist bir stil öne çıkıyor.
Grunge etkili görünümler; yıpranmış ve eskimiş
görünen denimler ile karşımıza çıkıyor. Tabii ki jean
hayatımızda sadece pantolon olarak yer almıyor.
Şorttan, gömleğe; etekten elbiseye hatta iç çamaşırları-
na varan pek çok seçenek denim kumaştan üretiliyor.

Modası geçmeyen
trend: JEAN

Modası geçmeyen
trend: JEAN
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trend: JEAN

Modası geçmeyen
trend: JEAN

DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com

Evet… Modacı ve tasarımcı kimliğim dışında beni tanıyanlar STK (Sivil Toplum Örgütü) dernekler
ile de iç içe olduğumu bilirler… İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve İzmir Tarihi Kemeraltı Lions
Kulübü başkanlıklarını yürütüyorum bu arada. Şimdi sizlerle ne gibi projelere destek verdiğimizi de
anlatmak istiyorum. İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü olarak ismimizde de olduğu gibi İzmir
Tarihi Kemeraltı Çarsı’nın sesi olmak ve buradaki sorunlara ve hizmet verebildiğimiz kadar çarşıya
inmek istiyoruz. İlk önce kadınların sorunlarına dokunmak onları bir nebze de olsa mutlu etmek
için yola çıktık. İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda çalışan kadınlar için yürüttüğümüz ‘’Kemeraltı
Melekleri Gülsün” adındaki projemiz 6 ay sürecek bir proje… Bu projenin birçok yere ve kişiye ula-
şabileceğini düşünüyoruz. 7000 yıllık ömründe kesintisiz olarak ticari faaliyette bulunan İzmir Tarihi
Kemeraltı Çarşısı’nda uzun saatler çalışan kadınları ayda iki kez gruplar halinde toplayarak, kendile-
rinin Kemeraltı ve İzmir için önemli olduklarını hissettirmek.

Bunun için her kadının sesi olmak bundan sonraki projelerimiz arasında. Siz de bu konuda ara-
mızda olmak isterseniz info@dileksusluer.com adresi ile bana ulaşabilirsiniz…

KEMERALTI
MELEKLERİ

GÜLSÜN

Erdal
Güvenç

Modası geçmeyen
trend: JEAN
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Ben HABER soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

� MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemine yak-
laşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sayın Bahçeli’nin değişken tutumu yeni bir şey değil.
Hatırlayın rahmetli Ecevit, Mesut Yılmaz ve Bahçeli üçlü
koalisyonunda Bahçeli’nin kızgınlığı üzerine bir erken seçim
kararı alındı, bu kararı halk onaylamamıştı ve partisi baraj
altında kalmıştı. O günden bu güne kadar gelen süreçte de
değişen farklı politikalar, Türkiye’nin konjonktürü, artan
terör olayları ve milliyetçilik akımının yükselmesiyle birlikte
yeniden Meclis’e girme şansı buldu Sayın Bahçeli ve ekibi.
İnsanların tarihten ders alarak geleceklerini ona göre şekil-
lendirmeleri gerekir. Tarih bilgisinin çok iyi olduğunu bildi-
ğim Sayın Bahçeli, bu sözü herhalde hiç duymamış olmamalı
ki geçmişinden ders almıyor. Şu anda yapılan anketler göste-
riyor ki Meclis’teki bu dengesiz davranışı önümüzdeki süreç-
te MHP’ye çok pahalıya mal olacak ve onu yeniden baraj
altında bırakma durumunu ortaya koyabilecek. Zaten 7

Haziran seçimlerinden sonraki süreçte çok kötü bir sınav
verdiği için milletten kötü bir tokat yedi. Son başkanlık
tartışmalarında da görüyoruz ki Bahçeli bugün söylediğini
yarın unutuyor. Ya da partisinin önde gelen isimlerinin
söylemelerini yalanlamak veya düzeltmek durumunda kalı-
yor. Partisinden birkaç kişi çıktı ve “biz evet demeyeceğiz”
dedi, demek ki partisinde de bir parçalanma var. Bence
MHP’lilerin başkanlıktan çok kendi genel başkanlarının
durumunu düşünmeleri gerekiyor. Sağduyulu
MHP’liler bunu çok net görebiliyor ama
ne yazık ki milletvekilleri bunu pek
kolay algılayamıyor. Bunu fark eden
5-6 milletvekili bunu dillendirmeye
başladı. Demek oluyor ki bu tar-
tışma bu şekilde sürerse MHP
parçalanmaya gidebilir.

� 2016’ya yönelik turizm
değerlendirmeleri pek iç açıcı
değil. 2017’ye de turizmciler biraz
karamsar bakıyor. Siz nasıl değer-
lendirirsiniz?

Turizmin kötü gitmesi bütün
ekonomiyi etkiliyor. 2016’da
Türkiye’de ciddi bir yara açıldı
turizm sektöründe. Bu diğer sek-
törleri de çok etkiledi. Ama
2017’nin anlaşmaları, planlama-
ları Ağustos ayında yapılmaya
başlanır ve 2017 için insanlar

önünü görür. Şu anda gelen bil-
gilere bakılırsa 2017, 2016’dan
daha kötü geçecek. Sektör çok
kötü.

Daha da kötüleşmemesi için
Turizm Bakanı’nın bu işe el
atması lazım. Çünkü Türkiye’nin
cari açığında da turizm gelirinin
çok büyük etkisi var. Onun için
turizme ayrı önem verilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Henüz
tren kaçmadı. Ama kaçmak
üzere…

BAHÇELİ, GEÇMİŞİNDEN
DERS ALMIYOR

� Peki sizin düşünceniz nedir? Mecliste kabul
edildiği takdirde vatandaştan evet oyu alır mı?

Gördüğüm kadarıyla Sayın Erdoğan’a olan ilgi,
özellikle 15 Temmuz’dan sonra çok daha farklı bir
boyuta ulaştı. Ben kamuoyunun belli bir oranda
olumlu bakacağını düşünüyorum. Yani vatandaş
yüzde 50’nin üzerinde bir oyla bu sistemi onaylaya-
bilir.

� Referandumdan sonraki süreçte bu sistemin
oturtulması için ne kadar bir süre gerekli?

Öncelikle anayasa değişikliğindeki yazılacak
metin önemli. Zaten o metin gelmeden kimse konu-
şamaz. AK Parti metni hazırlayıp parlamentoya geti-
recek. Rahmetli Demirel’in söylemiyle cevap vere-
yim: Doğmamış çocuğa don biçilmez… Daha çocuk
doğmadı. Onun için varsayımlar üzerinden konuşul-
maz.

� Erken seçimle ilgili ne
düşünüyorsunuz? Şu anda biraz
ikinci planda gibi sanırım.

Çünkü AK Parti, Bahçeli’nin
söylemiyle istediği konuma gele-
bileceğini gördü. Zaten onlar
başkanlık için erken seçime
gitme düşüncesindeydiler. Şimdi
Bahçeli onların önünü açarsa
başkanlıkta, erken seçime gitme-
yi elbette istemezler. Sisteme
geçtikten sonra erken seçime
ihtiyaçları yok. Bahçeli zaten
kafaları karıştırmaya devam edi-
yor.

Ayrıca parlamentoda
MHP’nin içerisinde de AK
Parti’nin içerisinde de muhte-
melen karşı çıkabilecek insanlar
olabilir. Eğer referanduma gidi-
lecek rakam reddedilirse
Meclis’te, Nisan’da veya
Mayıs’ta bir erken seçim yaşaya-
biliriz. Çünkü Sayın Erdoğan
AK Parti’ye olan ilginin maksi-
mum seviyede olduğunu biliyor.
Anketlerde en az yüzde 54-55
çıkıyor. Zaten böyle bir ankette
görünüyor ki HDP barajı aşama-
yacak bir konumda. Özellikle 1
Kasım’dan bu yana gerçekleştir-
diği politikalarla HDP’ye oy
verenlerin beklentilerine cevap
veremedi. MHP’nin de bu tutar-
sız politikalarından dolayı barajı
geçip geçmeyeceği henüz net
değil. Bu yüzden AK Parti’nin,
yapılacak bir erken seçimde par-
lamentoda 370’e yakın bir grubu

olacak. Erdoğan iyi bir siyasetçi
ve Türk halkının nabzını da çok
iyi tutan bir politikacı. Herkesin
bunu kabul etmesi lazım.
Erdoğan da bu fırsatı kaçırma-
yacaktır, mutlaka erken seçime
götürecektir ülkeyi. O zaman da
ya parlamentodan istediği kararı
çıkartabilecek çoğunlukta bir
AK Parti grubu oluşturabilecek-
tir veya çıkmasa bile referandu-
ma gidecek rakamı elde edecek-
lerdir. Yani Türkiye ya referan-
dumla bu işi geçecek ya da
erken seçim ön plana alınıp
seçimden sonraki dönemde bu
şans yakalanacaktır.

ERDOĞAN BU FIRSATI
DEĞERLENDİRECEKTİR

BAŞKANLIK
SİSTEMİ
KABUL
GÖRÜR

TREN
KAÇMAK

ÜZERE
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Çeşme'de yazlık
ve tekne,
Kordon'da

balık ve bir parça
cemiyet hayatıyla
soslanmış İzmir iş
dünyasına farklı
renkler taşıyan bir
isimle tanıştıracağım
sizleri. Yeditepe
Taşımacılık
Yönetim Kurulu
Başkanı Alp
Tuğhan, doğaya
olan tutkusunu
başta avcılık ve
motosiklet olmak
üzere çeşitli hobiler-
le süslüyor.
Röportajımızı 6 av
tüfeğiyle süslenmiş
bir odada gerçekleş-
tiriyor olsak da hem
Alp Beyin hem de

eşi Hanzade Hanımın mütevazılıkları ve
güler yüzlülükleriyle harika ev sahipleri
olduklarını belirtebilirim.

� Kendinize vakit ayırmayı nasıl
başarıyorsunuz?

Zengin zaman denilen bir zaman
dilimi var. Bir gün ve belli bir saat aralı-
ğı belirliyorsunuz. Çevrenizdeki herkes
o saatin size ait olduğunu biliyor. Ben
de kendime öyle bir zaman dilimi ayar-
ladım. O saatlerde kimse benim üstüme
bir program yapmaz ve bana ait olur.
Gerekirse tek başıma yürür, o zamanı
yine kullanırım. Ben yapı olarak yerim-
de oturamıyorum. Tez canlıyım ve masa
oyunlarını bilmem. Kağıt oyunlarını,
okeyi bilmem. Off road yapacağım, ok
atacağım, ava gideceğim, doğaya çıkaca-
ğım, mutlaka bir şey yapacağım.

� Ava gitmek, içinde barındırdığı risk-
lerle kimi insana korku verir. Siz bu kor-
kuyu nasıl yendiniz?

Dediğiniz gibi insanların başına
zaman zaman kaza bela gelebilecek bir
şey ava gitmek. Ama olabilecek aksilik-
lerin tamamına yakını tecrübesizlikten,
bilgisizlikten ve eğitimsizlikten dolayı
geliyor. Ben avlanmakla ilgili eğitim
aldım. Giydiğim kıyafete kadar özen
gösteriyorum. Örneğin insanlar ayakla-
rını burkuyor. Neden? Çünkü ona göre
uygun botu giymek yerine spor ayakkabı
giyiyorlar.

� İlginiz nasıl başladı?
Her erkek çocuğu gibi oyuncak

tabanca ve tüfeklerle büyüdük tabii biz
de. Sonrasında askerde atış birincilikle-
rim oldu. Mesleğim icabı av tüfeği ve bu
tür ekipmanlar taşımaya başlayınca o
kültürün içine girince kopamadım.
Çeşitli ürünleri kıyaslamak için edin-
dim. Sonra fikir paylaşmaya ve keyif
almaya başlayınca bırakamadım.
Maksat illa bir canlı hedef değil. Dağ
yürüyüşü ve hedef atıcılığı çok keyif
veriyor. Sabah toprağın kokusunu alı-
yorsunuz. Şehirde bu mümkün mü?

� Kaç tüfeğiniz var? İçlerinde anısı
olan var mı?

9 tüfeğim ve bir okum var.
İçlerinden bir tanesi, bir arkadaşımın el
işçiliğiyle 3 ay sürdü. Üstünde oğlumun
adı işlenmiş olarak geldi. Onu ava
götürmeye kıyamıyorum.

“BİZİ TERÖRİST
ZANNETTİLER”

� Avda yaşadığınız ilginç bir
olay var mı?

Olmaz mı... Duvarda gördüğünüz
M16 görünümündeki av tüfeği aslında
Türk yapımı. Henüz daha M16 görünü-
münde av tüfeklerine insanlar aşina

değilken biz o silahla
Konya'da Ava Giden
Dönmez Dağı'na git-
miştik. Dolaşırken
ormancıları ve jan-
darmayı gördük ve
el salladık. Biz
onları unutmuş-
tuk ama sonra
bir baktık etrafı-
mız sarılmış.
Teslim olma çağ-
rısı geldi ve yere
yatmamız söylen-
di. Meğer o silah-
lar henüz daha pek
tanınmadığı için bizi
uzaktan terörist zan-
netmişler. Bir saat
boyunca kendimizi anlat-
maya çalıştık. Allah'tan ruh-
satlarımız vs. her şey yanımız-
daydı.

� Çevrenizin tepkileri nasıl? Örneğin
avcılık nedeniyle tepki gösterenler oluyor
mu?

'Keşke ben de gelseydim' diyen de
oluyor ama çekinen, korkan da oluyor.
Tepki göstermeye gelince de bazı bayan
arkadaşlarımız tepki gösteriyor ava çık-
mamıza ama kendileri lokantalara gidi-
yor, etini, balığını yiyor. Ben de kedi
köpek vurmuyorum herhalde! Ben de
kalkıp doğanın dengesini bozacak iş
yapmıyorum. Sırf zevk için bir hayvanın
canını alan insanlar değiliz.

� Doğadan şehir hayatına dönünce ne
hissediyorsunuz?

Bir ailenin doğayla iç içe olduğu yer
şehir ortamında balkonu. Bu beni çok
üzüyor. Bizim tabiata, toprağa dokun-
maya ihtiyacımız var. Balkona sıkışınca,
sıkışan insanları görünce üzülüyorum.
Eşim biliyor, doğaya çıkacağım zaman
sabah olmadan kalkarım çünkü heye-
candan uyuyamam.

“BENİ PİZZA
MOTOSİKLETİ ÇEKTİ”

� Motosiklete karşı da epey ilgilisiniz
Motosiklet tutkunuyum. İlk birkaç

sene kendim kullandım ama baktım
öyle olmuyor. Onun da ileri sürüş nok-
tasında dersini aldım. Dünya çapında
bir akreditasyon sistemi var RoSPA
adında. Onu da aldım. Hatta İtalya'ya
gittiğimizde arkadaşlarımızla motosiklet
kiralamak istediğimizde o belgeden
dolayı ben daha ucuza kiralamıştım.
Motosiklette de kötü hava yoktur, kötü
ekipman vardır. Ekipmanınız iyiyse, eği-
timiniz de varsa ortada bir sıkıntı yok.
Araç kullanırken kafanız kısa bir süre
de olsa belli konulara kayabiliyor.
Motosiklette o lüks yok. Böylelikle
diğer konuları düşünmeye fırsatınız kal-
mıyor. Bakın bir de motosikletçiler ara-
sında dayanışma var. Otomobilinizle yol
kenarında durun, kimse durmaz.
Motosikletle durun, en kötü 2. motosik-
let yanınızda durur. Bakın beni kaç kez
pizza motosikleti çekti.

� Motosikletle en uzak
nereye gittiniz?

İsviçre'ye gittim.
Alplere gittik motosik-
letlerle.

İtalya'da ve Almanya'da da kullandım.
Türkiye'de İstanbul'u, Bodrum'u zaten
saymıyorum. Şimdi Las Vegas'a gidece-
ğiz. Oradan motosikletlerle Nevada
Çölü'nden 51. Bölge olarak adlandırılan
yerlere gideceğiz. Bakalım ufolar var
mı? (gülüyoruz)

� Motosikletle iş hayatı birbirinden
çok uzak duruyor gibi

İnsanlar bunu bir kalıp gibi düşünü-
yor aslında. Hafta içi takım elbiseyle
gördükleri adamı hafta sonunda da öyle
görmek istiyorlar ama benim rahat bir
yapım var. Büyük büyük 6 dövmem var
örneğin. Koi Balığı dövmem var bunla-
rın arasında. Koi Balığı akıntıya ters
yüzen bir balık. Ben de kendimi öyle
hissediyorum. Benim başarıyla ilgili,
yapılmamışı yapmakla ilgili bir özelli-
ğim, bunun için çabalayışım var.
Yaptıklarıma matematiksel olarak bak-
mam. Mutluluğumu paylaşmayı seve-
rim. Üzüntümü paylaşmasam da sevin-
cimi yedi düvelle birlikte yaşamak iste-
rim. Defalarca çeşitli şirketlerden, ban-
kalardan gelip, “Alp Bey yok mu?” diye
soranlar oldu. Bir keresinde de şoförüm
Yıldırım Bey ile bir iş görüşmesine git-
miştik. Tabii kendisi takım elbiseli,
benim ayağımda yırtık kot, elimde bir
çanta vardı. Karşı taraf Yıldırım Beye
“Hoşgeldiniz Alp Bey” diyerek sarılmış-
tı.

� Motosiklet mi avcılık mı?
İkisinden de vazgeçemem herhalde.
� Bu hobilerinizin ne kadarının oğlu-

nuza geçmesini istersiniz?
Off-Road yapmak vs hepsine çok

heves duydum. Sanayilerde araç topla-
maya saatlerimi verdim ama oğlumu
araç tutuyor örneğin. Arabayla bir yer-
den bir yere gidemiyoruz. Onun dışında
dağ yürüyüşlerine başladık. Herhalde
onun gelişimi avcılık yönünde olacak

gibi.

İş dünyasının
'farklı' üyesi
Alp Tuğhan,

hobileriyle
dikkat çekiyor.

Avcılıktan,
motosiklete ve

dalışa kadar
doğaya dönük

yaşam tarzı,
Tuğhan'ın vaz-

geçilmezleri.

Türkiye’nin 2017 yılı bütçesi TBMM’ye
sevk edildi. Anayasa gereği bütçe,
meclis tarafından oylanmadan yürürlü-

ğe girmez. Bütçe oylaması bir tür “güven
oylaması” dır. Meclisten bütçesini geçireme-
yen hükümet, kendisine güvenilmeyen
“para-pul emanet” edilmesi uygun olmayan
bir hükümettir. Bu yüzden siyasi iktidarlar
var güçleriyle, hazırlamış oldukları harcama
listesi ve toplanacak vergilerin meclis süre-
cinden kazasız geçmesi için çaba sarf eder-
ler. Meclise sunulan bütçenin ilk durağı Plan
ve Bütçe Komisyonu’dur. Bu komisyon ikti-
dar ve muhalefet milletvekillerinden oluşur.
55 gün burada bütçe hakkında değerlendir-
meler yapılır ve sonuçta komisyon raporları
ile birlikte bütçe, TBMM genel kuruluna
sunulur. Burada iktidara ve muhalefete
mensup milletvekilleri değerlendirmelerini
yapar, eleştiri ve katkılarını açık açık beyan
ederler ve yılsonu itibariyle bütçe oylanır ve
yasalaşan bütçe 1 Ocak itibariyle yürürlüğe
konulur.

Yine böyle bir sürecin başlangıcındayız.
Ülkenin son 15 yılına bakıldığında özellikle
2001 krizi dönemi ekonomi adına büyük
dersler ve bir o kadar acılar içeren bir
dönem olmuştur. Ancak gerçekleştirilen
yapısal reformlar ve siyaseten kararlı bir ikti-
darın varlığı ile mevcut programın uygula-
ması kolaylaşmıştır. Neredeyse hiç yatırım
yapamayan, bütçesinin hemen hemen yarı-
sını faiz ödemelerine ayıran ve sonuçta
mevcut yatırımlarını 10 seneye kadar sarkı-
tan bir ülke durumu bugün artık çok geriler-
de kalmış görünüyor. Düzenli ve sürdürüle-
bilir bir vergi politikası harcamaların da iste-
nen şekilde yönlendirilmesinde etkili olmuş-
tur.

2017 bütçesi 645,1 milyar lira ile
TBMM’ye sunuldu. Bütçenin gelir tarafı ise
598,3 milyar lira. Bu gelirlerin içinde vergi-
ler 511,1 milyar liralık bir kısmı oluşturmak-
tadır. Yaklaşık 90 milyar lira vergi dışı kay-
naklardan gelir beklenmektedir. 2017 yılı
bütçe açığı ise 46,9 milyar TL olarak öngö-
rülmüştür. Açık rakamını geçmiş yıllara
göre değerlendirdiğimizde yönetilebilir bütçe
açığı politikasının sürdürüldüğü görülmekte-
dir. AB Maastricht kriterleri açısından refe-
rans alınan değer milli gelirin %3’üdür.
Mevcut bütçe açığı ise milli gelirin %1,9’u
seviyesindedir. Bu bakımdan ekonomide
mali disiplin uygulamaları devam etmekte-
dir. Mevcut uygulamaların da bütçe disipli-
ninden taviz verilmeyeceğine ilişkin emare-

leri şimdiden görülmektedir.
Genel Bütçe büyüklüklerine bakıldığın-

da;
Büyümenin %4,4, TÜFE’nin %6,5

olması beklenmektedir. İhracatın 153,3
milyar dolar ve ithalatın da 214 milyar
dolar olarak öngörülmesi yeniden ihracatı 5
sene önceki rakamlara taşıma çabasını gös-
termektedir. Büyük ticari ortağımız AB
ülkelerinin krizden bir türlü çıkamamış
olması, Rusya ile yaşadığımız talihsiz durum
ve akabinde geçen bir yıl ekonomi açısın-
dan zorlu bir dönemdir. Son olarak Suriye
ile Irak’ta devam eden istikrarsız durum
göstergelerin beklenen şekilde gelişmesine
de engel olmuştur.

Bütçenin önemli kalemlerinden faiz
giderleri 56 milyar lira olarak öngörülmüş-
tür. yaklaşık on yıldır devam eden bu hafta-
lık bir milyar faiz ödemesi dikkat çekicidir.
Mevcut faiz değerleri bütçenin değişmez
harcama yapısının düzeldiğinin de bir gös-
tergesidir. 2001 krizi döneminde bütçenin
yarısı faize giderken uzunca bir zamandır
bütçenin %9’u kadar bir ödenek planlan-
mıştır. Bu da faiz haricinde yapılacak harca-
malar için önemli bir kaynak olarak geri
dönüş anlamına gelmektedir. Faiz bütçenin
ortakçısı gibidir. Bunun geçmişi kötü örnek-
lerle doludur. 2001 krizi öneminde, topla-
nan her 100 liralık verginin 86 lirası faize
giderken, 2017 yılında sadece toplanan
100 liralık verginin 11 lirası faiz harcamala-
rına gitmektedir. Bu da bütçenin normal bir
kamu hizmeti sunması açısından önemlidir.

Yatırım ödenekleri bütçenin %4’lerin-
den, hatta yatırım yapamayan ülke duru-
mundan %12’lere yükselmiştir ki bunca
krizler, siyasi ve ekonomik çalkantıların bol
olduğu dönemler için olumlu görülebilecek
bir gelişme olduğu söylenebilir. Yatırım öde-
neklerinin bir önceki yıla göre %30 oranın-
da artması ise bu konudaki kararlılığa dikkat
çekmek açısından önemlidir.

Eğitim ve Sağlık alanındaki gelişmeler
bütçeye yansımıştır. Sadece eğitim için büt-
çenin beşte biri ayırılmıştır. Sağlık harcama-
ları ile birlikte bütçenin %40 kadarı bu iki
kalem için kullanılmaktadır.

Bütçenin iddialı işsizlik ve enflasyon
rakamları devam etmektedir. Bölgesel istik-
rarsızlıklar devam ettiği sürece bu rakamları
tutturma riski de devam etmektedir. Ancak
bütçe verilerinden de görülen hesabın kış
tutulduğudur. Gelişmeler bu rakamların aşı-
labileceği yönündedir.

İBRAHİM ATİLLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

2017 yılı hedefleri ve
kazanımların korunması
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Şimdi güz vakti. Güzelim son-
bahar, ağaçların sarışın buruk
yaprak döküşleri.
Sonbaharda ‘zamanın minesi

soluyor’ gibi. Henüz doğmamış
armonilerin arasında, bazen bir
imge sanki yeryüzü. Turgut Uyar
şiirindeymişcesine: “Hey koca
dünya nasıl avucumuzdasın nasıl da
parlıyorsun ey gözleri maden”

İyi, sahici insanların, çevresine
saçtığı ışık ve güzellik. İnsana bir
armağandır. Ama bazen güzellikler
arasında ağır basan da “maskeli bir
toplum” duygusu.

İnsanlar içlerinden geldiği gibi
değil de, başkalarının istediği gibi
yaşıyorlar sanki. Her gün sahnede
paylaşılan roller. Tazelenen mak-
yajlar. Değişen maskeler. Rollere
göre değişen maskeler. Sessizlik,
sahnede perdenin kapanmasına az
var. Sonra üstlenilecek yeni roller.

Yaşamak, ciddi iş oysa. Yarın
ölebilecekmiş gibi, zamanı, inancı
anlayarak yaşamak. Yaşamı tanıya-
rak, severek, hissederek yaşamak.

Kendimizi bilerek yaşamak.
Ömrü güzelliklere adamak. İyilikler
ile dans ederek yaşamak. Bizdeki
klasik anlatımla, ‘adam gibi adam
olmayı’ öğrenerek, yaşamak.

Can Yücel ne demişti, ölme-
den kısa süre önce yazdığı ironik
şiirinde:

“Ne yaman, zor imiş yonca
yolması. Bizim memlekette adam
olması.”

Gülümseten şiir, bizde adam
olabilmenin, niyeti aşan zorluğunu
ne güzel anımsatıyor?

Adam olmak için; hayatta,
ayakta kalmak için çabalamak yet-
miyor yani.

Belki de bütün sanatların en
yücesi olan, ‘insan olma sanatı’
üzerine düşünmek gerekli. Öyle
kalabalıklardan uzaklaşarak, kendi
ruhumuzun derinleşen sessizliğine
bağdaş kurup, önce bakmak, sade-
ce kendimize.

Kendimizi, kendimizin aynasın-
dan görebilmek yeteneği.

Yaratma, hayatı değiştirme,
dönüştürme tutkusu, ne güzel
mesela.

İnsanın insana verdiği her hiz-
met, yaratıcılıkla, iyilikle buluştu-
ğunda, nasıl da güzelleşiyor. Bir
anda sıradan olan bir görüntü,
nasıl yüceliyor anında.

Her kalbin içinde saklı kalan,
örselenmiş iyilik duygusu, hep bir
gözyaşı damlasına dönüşüverir bir
anda. Çünkü karşılığı insandır.
İnsanın saklı özü. İnsanın kendisin-
den sakladığı insanlığı…

Bundan uzaklaşıldığında; ne
yazık ki günümüz insan ilişkilerinde
de, hemen bir tahsildarlık hali çıkı-
veriyor ortaya. Bütün anlamlarıyla,
verdiğinin karşılığını, anında alma-
ya, istemeye yönelik, o vahşi, o
göçebe, o çirkin tahsil duygusu.

Bu duygunun üzerine inşa edi-
len insan iletişimi. Bu duygunun
üzerinde yükselen hayatlar. Ah
yazık, bu duygunun tutsağı; kulak-
ları sağır, dudakları mühürlü, kalbi
körleşen insan.

Yazımı sonlandırmadan aklıma
Gündüz Vassaf’ın Cehenneme
Övgü adlı kitabında aktardığı İngiliz
bir madenci çocuğunun minik
öyküsü geldi.

Çocuk annesine sorar:
-Anne üşüyorum, sobayı yaka-

maz mısın?
Anne yanıtlar:
-Kömürümüz yok oğlum.
-Neden?
-Çünkü paramız yok.
-Neden?
-Çünkü baban işini yitirdi.
-Neden?
-Çünkü madende kömür fazla-

sı var.
Günümüzde de insanlık açısın-

dan durum biraz böyle.
Her şey var. Bütün güzellikler;

doğaya, yeryüzüne, insana ait
bütün kaynaklar.

Nuh’un hikayesinden bugüne;
kocaman, tarihlere sığmayan, ders
alınacak dev geçmiş.

Tarih koridorlarının gizeminde,
kutsal kitapların satır aralarına sak-
lanmış, insanlığa uyarılar.

Ama insan, önce insana karşı,
sürekli ‘üşüyen’ halde.

Doğadaki en büyük kötülük,
insanın insana yaptığıdır hala…

ÜNAL ERSÖZLÜ
SÖZÜN ÖZÜ

İmge Yeryüzü

Kentsel dönüşümden midir, ruhsal
dönüşümden midir bilinmez ama
mahalle kültüründen sonra

cadde kültürü de AVM'lere teslim
olmaya başladı. İlk mahalle bakkalının
kapatıldığı günden, dev hipermarketle-
rin kılcal damara girer gibi sokak ara-
larına kadar girdiği bugüne geldiğimiz-
de, AVM'lerin hızla yükselişi artık
caddelerin de cazibesini yitirmesine
neden oluyor.

Yaşanan bu değişimin İzmir'deki
en keskin örnekleriyse Alsancak'ta
bulunan meşhur Kıbrıs Şehitleri
Caddesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve
Balçova'da bulunan Ata Caddesi ola-
rak görülüyor.

“Kemeraltı S.O.S veriyor”
Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği

Başkanı Ümit Kaya spotların yal-
nızca İstanbul'daki sıkıntıyı
göstermesinden muzdarip
olan isimlerin başında
geliyor. “Sadece
Kapalıçarşı yahut
İstanbul değil,
Edirne'den
Kahramanmaraş'a
kadar ülkenin her yerin-
de esnaf sıkıntıda.” diyen
Başkan Kaya, sorunun kira
fiyatlarından çok esnafın iş
yapamamasından kaynaklandığını
belirtti. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küçük esnaf, adı konmamış olan
krizden çok ciddi olarak etkilendi.
Yalnızca İstanbul değil, bugün
Edirne'den Kahramanmaraş'a kadar
her esnaf sıkıntılı. Bakın iş yapan
mekanın kirası önemli değil ama esna-
fın işi düşünce bu sefer kira kaç para
olursa olsun sıkıntı yaratıyor.
Ödeyememe sıkıntısı yaşanıyor. Kimi
mülk sahipleri kolaylık gösterse de
kimileri uzlaşmacı tavır sergilemiyor. 2
ay geriden gelen kiralar var. Düğün
sezonu bitiminde kepenklerini indir-
mek zorunda kalan arkadaşlarımız
oldu. Ziyaretçi sayımız düştü ve işler
hoş gitmiyor. Kemeraltı S.O.S veriyor

diyebiliriz. Esnaf olarak
özel günlerin yaklaş-
masına mukabil iyim-
ser olmaya çalışıyoruz.

Yılbaşı gelecek diye
umut bağlıyoruz, bayram

gelecek diye umut bağlıyo-
ruz. Sermayemiz umut oldu.

Eskiden keyfi alışverişler yapılırken
şimdi zorunlu alışverişler yapılıyor.
Halimiz iç açıcı değil. AVM'ler başlar-
da sadece Kemeraltı'nı vurmuştu.
Şimdiyse kendi kendilerini vuruyorlar.
Bir noktaya açılan AVM, kendinden
önce bir başka noktaya açılmış olan
AVM'nin müşterisini çalıyor.

“Mülk sahipleri
kiraları düşürmüyor”

İzmir'in yurt çapında bilinen trafi-
ğe kapalı ünlü caddesi Kıbrıs Şehitleri
Caddesi ve caddeyi barındıran
Alsancak, değişimin ve piyasa şartları-
nın en çok vurduğu nokta olarak göze
çarpıyor. Alsancak'ta 30 yıldır emlakçı-

lık yapan Kordon Emlak'ın sahibi
Cahit İçer bu durumun bölgenin cazi-
besine zarar vereceğinin altını kalın
çizgilerle çizdi. “İnsanlar piyasaya
güvenmiyor.” diyen İçer, “Vatandaşın
alım gücünün düşmesi ve elindeki
parayı koruma isteği cadde esnafını
çok fazla etkiledi. Birçok esnaf günlük
kazancıyla ancak masraflarını çıkarır
noktaya gelince, arka arkaya kapanan
dükkanlarla karşılaştık. Mülk sahiple-
rinin çok çok büyük kısmı ise bu duru-
ma duyarsız davranarak kiraları yük-
sek tutmayı sürdürüyor. Böyle olunca
Kıbrıs Şehitleri Caddesi yahut
Alsancak gibi bir yerde boş dükkan
bulduğuna sevinerek yola çıkan esnaf,
kısa sürede kirayı ödeyemez duruma
geliyor. Yaşanan bu sirkülasyon cad-
denin imajına da büyük zarar veriyor.”
ifadelerini kullandı.

Ata Caddesi AVM'lere
teslim oldu

Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin yanın-
da biraz daha yerel kalan Ata
Caddesi'nin yardım çığlığı ise nere-
deyse Urla'dan duyulacak seviyeye
geldi. Cadde üstünde yıllarca tica-
ret yapan 10 yıllık hatta 15 yıllık
esnafların son 6 ay içinde kepenk
indirmesi, durumun vahametinin
en büyük göstergesi olarak kabul
ediliyor.

Ata Caddesi'ndeki sıkıntının bu
kadar büyük olmasının en büyük
nedeni olarak tam karşısına sıralan-
mış alışveriş merkezleri gösteriyor.
Yapı malzemesinden mutfak alışve-
rişine, giyimden mücevherata ve
hatta oto yıkamacına kadar her
sektörün bulunduğu yan yana sıralı
alışveriş merkezleri, çevredeki
konutların fiyatlarını yükseltse de,
dükkanlar için aynı durum söz
konusu değil. Birçok esnaf, müşte-
risini AVM'lere kaptırmaktan ve
büyük markalarla rekabet etmenin
imkansızlığından dem vururken,
geleceğe ise endişeyle bakıyor.

İstanbul'da sırasıyla İstiklal Caddesi,
Bağdat Caddesi, Kapalıçarşı ve

Nuruosmaniye'de kapatılan dükkanların
Türkiye gündeminde yankılanmasını birçok

insan gazetelerden okudu. İzmir'de de
durum pek farklı değil.

CADDELER, AVM'LERE Mİ
TESLİM OLUYOR?

Cahit
İçer

Ümit
Kaya
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Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik
Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği
(DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Ben
HABER’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Okutur, Türk Hava Yolları’na, yurt dışın-
da yaşayan Türk diplomatlara ve turizm
acentelerine ateş püskürdü.

Yaşanan terör olaylarının Türk turiz-
mine derin yaralar açtığını belirten
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik
Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği
(DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur,
“2016’da gerek dış olaylar gerekse içeride-
ki terörizm olayları turizmimizi ciddi oran-
da etkiledi. Avrupa’daki dış güçler
1950’den bu yana hiçbir zaman
Türkiye’nin ilerlemesini ve kalkınmasını
istemiyor. Türkiye’yi ne ölmüş ne de diril-
miş bir ülke olarak görmek istiyorlar. Her
zaman Avrupa’ya muhtaç ve onların üret-
tikleri şeyleri almaya mecbur kalan bir
Türkiye istiyorlar. Artık Türkiye bir kal-
kınma hamlesine eriştiği için, Avrupa’ya

muhtaç olmayacak duruma geldiği
zaman maalesef yine

ülke-

miz üzerinde oyunlar oynanmaya başlan-
mıştır. Bunun nedenlerinden bir tanesi de
dünya haritasına baktığımız zaman tam
merkezde olan, bütün ulaşım yollarının,
bütün deniz yollarının ve en mükemmel
iklimlerin olduğu, yeraltı kaynaklarının en
iyi durumda olduğu bir coğrafyada bulu-

nuyoruz. Türkiye, Edirne’den Van’a
kadar

bir açık hava müzesi şeklindedir.
Dünyanın en önemli uygarlıkları bu top-
raklara yerleşmiş ve burada yaşamış. O
nedenle bu topraklar çok değerli, çok zen-
gin. Şu anda Türkiye’nin bu zenginlikleri
Avrupa’nın açgözlülüğünü tahrik ediyor.
Bu nedenle gözleri hep bu topraklarda. O
yüzden de bizim kalkınmamızı engellemek
için ellerinden gelen her şeyi yapmaktalar
ve ülkemizde oluşan bütün terörizm hare-
ketlerini beslemekteler. Kimseyi düşman
ilan etmemize gerek yok. Yapmamız gere-
ken çok çalışıp, üretip kalkınmamızı sağla-
mak” dedi.

“ÜLKEMİZDEKİ TESİSLER
AVRUPA’DAN DAHA İYİ”

Türkiye’deki turistik tesislerin
Avrupa’daki tesislerden çok daha iyi oldu-
ğunun altını çizen Okutur,
“Turizm, sürekli yıpratıla-
rak, bazı terörizm
hareketleriyle
kaynak-

larımız engellenmek istenmiştir. Kısmen
de muvaffak olunmuştur. Türkiye’ye gelen
turist sayısında ciddi bir gerileme yaşan-
mıştır. Ülkemizdeki turistik tesislerin
hemen hemen tamamı Avrupa’daki tesis-
lerden çok daha iyidir. Şu anda Portekiz,
İspanya ve Yunanistan’daki turistik tesis-
ler dökülüyor. Yaşanan terörizm hareket-
leri sebebiyle de ne yazık ki Avrupa
Türkiye’ye gelen turistleri yine kendine
çevirmiştir. Bu sene bizim kendimizi
Avrupa’ya yeniden anlatmamız lazım.
Politik olarak bizi ne kadar yıpratmaya
çalışırlarsa çalışsınlar bizim kendimizi iyi
anlatmamız lazım” diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte turizmde ciddi bir
kaosun başlayabileceğini dile getiren
Okutur, “Turizmimiz maalesef yüzde
70’ler oranında bir düşüş kaydetmiştir.
Büyük tehlike, turizmcinin 2016 yılını kar

edecek kazanım olmadan
zararla kapatıyor olması-
dır. 2017 yılında da
turizm sektöründe rezer-
vasyonların olmaması

nedeniyle durum hiç iyi
gözükmemektedir. 50 milyar

dolar döviz girdisi olan ve yan
kollarıyla birlikte 3 milyon vasıf-

sız insana istihdam sağlayan
turizm ciddi bir sarsıntı geçirmiştir.

Biz bunları atlatacağız. Peki nasıl?
Turizmin içindeki insanların kendi tesis-
lerini ipotek ederek bankalardan kullan-

dıkları borçların vadeli olarak düşük
faizle uzatılması lazım. Yeni teş-

vikler verilmesi lazım. Aksi
durumda turizmde

Kasım, Aralık ayla-
rından sonra ciddi

bir kaos başla-
yacaktır”

dedi.

Sektörün yeniden kalkınması için herkesin üzerine düşeni
yapması gerektiğini belirten Okutur, “Turizm, Türkiye’nin
100 milyar dolara kadar çıkabilen en önemli sanayi koludur.
Bu da cari açığı ciddi anlamda kapatmaktadır. Çözüm uzun
vadeli düşük faizli borç ertelemeleriyle turizmin yeniden yapı-
landırılması için uygun şartlarla teşvik verilerek, sıkıntılar en
aza indirilerek geçiş sağlanmalıdır. Aksi durumda birçok
turizm tesisi ve buna bağlı yan kuruluşlar bir yıllık, iki yıllık
banka borcu yüzünden farklı finans gruplarının eline geçebi-
lecektir. Bu durum 15 Temmuz kadar tehlikelidir. Geçtiğimiz
yıla kadar, turizmci borçlarını öder, kendi yağında kavrulur-
du. Ancak şu anda tıkanmış vaziyette turizmciler. Yeni yatı-
rım yapmış, tadilat yaptırmış, çalışanlarının maaşlarını ödeye-
memiş durumdalar. Sonuçta yıllardır bankaları ayakta tutan-

lar da turizmcilerdir. Çünkü aldıkları kredileri her zaman
faizleriyle ödemişlerdir. Şimdi ise herkese bir fedakarlık düş-
mektedir. 2016 yılında tesislerin yüzde 30’u hiç açılmamıştır.
Önümüzdeki sezon da bu rakamın yüzde 10 artacağını yani
yüzde 40’a ulaşacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

“ROMANYA 99 €€,>DALAMAN>1200>TL”
Okutur sözlerini şöyle sürdürdü:
Acenteleri de eleştirmek istiyorum. Tabii ki demokratik

bir ülkedeyiz, kimseye bir şey diyemeyiz ama bakıyorum sanki
Türkiye’nin hiçbir sorunu yokmuş gibi, bütün tur acenteleri
yurt dışındaki tatil bölgelerinin ucuz olduğunu veya orada
tatillerin daha iyi olduğunu söyleyip maalesef övücü reklam-
larla bunu destekliyorlar. Halbuki yerli turizmimizin teşvik
edilmesi lazım. Örneğin Türk Hava Yolları da krizin atlatıl-
masında yardımcı olmamıştır. THY, sanki yabancı bir havayo-
lu şirketiymiş gibi turizmimizi sekteye uğratmıştır.
Romanya’nın bir şehrine 99 euro gidiş dönüş fiyatı verirken,
İstanbul-Dalaman uçaklarının gidiş dönüşlerine 750 liradan
başlayarak 1200 liraya kadar ulaşan fiyatlar vermişlerdir. Bu
nasıl bir şeydir böyle? Buraya 4 kişilik bir aile gelmek istese
6000-7000 TL uçak parası verdikten sonra bu aile nasıl gele-
bilir… 

Turizm Bakanı değiştiğinden bu yana kendisini Muğla’da
gören yok. Öte yandan aslında turizm bakanının bu kadar sık
değişmemesi lazım. Bakanın zaten bu konulara vakıf olması,
çözüm üretmesi 1-2 yılı alıyor. 6 ayda bir turizm bakanı değiş-
tiği takdirde de turizm sekteye uğruyor. Çünkü birçok kararı
alamıyorsunuz o zaman. Yurt dışındaki konsolosluklarımız da
Türkiye’nin tanıtımı ve basında yer almasıyla ilgili istenilen
düzeyde çalışma ve gayreti göstermiyorlar. Konsoloslarımızın
bir tek vazifesi vardır, o da Türkiye’yi temsil etmektir. Ama
maalesef yurt dışında yaşayan bürokratlarımız tanıtımlarda
eksik kalıyorlar. Bulundukları ülkenin yazılı ve görsel basının-
da Türkiye’nin aleyhinde bir sürü şey çıkıyor, ama bunlara
karşı gereken mücadele verilmiyor.

“AÇILMAYAN TESİS SAYISI
YÜZDE 40’I BULABİLİR”

DOKTOB
Başkanı Yücel
Okutur, “THY,
sanki yabancı

bir havayolu şir-
ketiymiş gibi

turizmimizi
sekteye

uğratmıştır.
Romanya’nın

bir şehrine 99
euroya gidiş
dönüş fiyatı

verirken,
İstanbul-

Dalaman uçak-
larının gidiş

dönüşlerine 750
liradan başlaya-
rak 1200 liraya

kadar ulaşan
fiyatlar vermiş-

lerdir” dedi.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

“THY, İÇ TURİZMİ
SEKTEYE UĞRATIYOR”

“THY, İÇ TURİZMİ
SEKTEYE UĞRATIYOR”

“THY, İÇ TURİZMİ
SEKTEYE UĞRATIYOR”

“THY, İÇ TURİZMİ
SEKTEYE UĞRATIYOR”

“THY, İÇ TURİZMİ
SEKTEYE UĞRATIYOR”

Yücel
Okutur

“THY, İÇ TURİZMİ
SEKTEYE UĞRATIYOR”
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15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesi
Türkiye'nin siyasi gündemini oluşturan
MHP'de, darbe girişimi sonrası yaşa-

nan sessizlik, parti içi muhalefete göre fır-
tına öncesi sessizlikle eş değer durumda.
2014'teki yerel seçimlerde MHP İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan
Murat Taşer, yaşanan son gelişmeleri Ben
HABER'e anlattı.

� MHP delegeleri değişimi ne kadar isti-
yor?

Bakın 800 kadar delege, 19 Haziran'da
araçlarını bırakıp, 7 kilometre yürüyerek
kongreye katıldı. Gerçekleştirilecek seçim-
li bir genel kurulda değişimin kaçınılmaz
olduğunu gören MHP Genel Merkezi,
kabul edemediğimiz, içimize sindiremedi-
ğimiz, dillendirmekten de utandığımız bir-
takım çalışmaların içine girdi.

� MHP'de değişim isteği biraz duruldu
mu?

Kesinlikle hayır. Bizim az konuşmamı-

zın sebebi ihraç edilme korkusundan ya da
çekinmeden değildir. Partimize ve kendi-
mize olan saygımızdandır. Genel merkez
her gece korkulu rüyalar görmek zorunda.
Çünkü onlar için kaçınılmaz son mutlaka
gelecektir.

� Bu sessizlikte 15 Temmuz'un etkisi var
mı?

15 Temmuz öncesi MHP'de bir deği-
şim talebi ve bunu seslendiren çok değerli
genel başkan adayları vardı. 15
Temmuz'da Türkiye olağanüstü bir durum
yaşadı ve bir kalkışmayla karşılaştı. Ülke
menfaatinin, MHP'nin iç meselesinden
önce gelmesinden dolayı gerek değişim
isteyen delegeler, gerekse de genel başkan
adayları biraz geri çekilmek durumunda
kaldı. Bakın mevcut kalkışmayı tasvip
etmemiz mümkün değil. Kimse sözlerimizi
farklı yerlere çekmesin. Bizler demokrasi
sevdalısı insanlarız. Buna rağmen bizlere
ne kadar çok hakaret ederse, genel merke-
ze o kadar yaranacağını düşünenler var.

“Hukukun içindeki acziyet
nedeniyle!”

� Bahçeli ve yönetimi nasıl görevde kal-
mayı başardı bu kadar tepkiye karşı?

Bu durum hukukun içinde bulunduğu
acziyetten kaynaklanıyor. 19 Haziran'daki
olağanüstü genel kurul için 1 saatte tedbir
kararı veren mahkeme, o dakikada yapılan
karşı itiraza ise henüz yanıt vermedi.

� Milliyetçi yazarların gözaltına alınışını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Siyasette ahlaki olmayan tüm davranış-
lar görevde kalmak için yapılıyor. Bakın
kimi genel başkan adayımız CIA ajanlığıy-
la, kimi Azerbaycan mafyasıyla çalışmakla,
kimi FETÖ ile suçlandı. Sayın Akşener
FETÖ, Balyoz, Ergenekon vs. nasıl olu-
yorsa hepsiyle birden suçlandı. Yine de
korkunun ecele faydası yok. Bu genel
kurul yapılacak. Çünkü ben Türkiye'de
öyle ya da böyle hukukun olduğuna inanı-
yorum.

� Bahçeli'nin Anayasa çıkışı biraz ani
oldu. Ardında ne var?

Sayın Cumhurbaşkanı 7 Haziran önce-
si başkanlık argümanını çok kullandı ve
AK Parti oyu yüzde 40'ta kaldı. 30
Kasım'da ise başkanlık argümanının geriye
atılması ve MHP'nin de kendini çok iyi
anlatamaması sebebiyle iktidar partisi
oylarını yükseltti. Yani başkanlık hadisesi-
ne kamuoyunda olumlu görüş verilmiyor.
Çünkü başkanlık beraberinde eyaletler
problemini ve federasyonu gündeme geti-
rebilir. Bunu da HDP istiyor. Onlar için
başkanlık olmazsa olmaz. Ancak AKP
bunu HDP ile gündeme getirirse bu sefer
infial olur AKP diye bir şey kalmaz. AKP
kendi gündeme getirse yine olmaz. Bunu
gündeme getirebilecek tek parti MHP
oldu. MHP yönetimi olağanüstü kongre
yaptırmamak için Adalet Bakanlığı'na
bağlı. İş böyle olunca da önce referandum
olsun, sonra da 'hayır deriz' gibi bir ucu-
beyle karşımıza çıkıyorlar.

“Torba referandum olacak”
� Referanduma gidilirse başkanlık gelir

mi?
Bakın mevcut iktidar, neyi referandu-

ma götürürse götürsün mutlaka çevresine
dinamitli tuzaklar hazırlıyor. Kimse refe-
randumda sadece başkanlık sistemini oyla-
yacağını sanmasın. İçine toplumu mutlu
edecek çok şey gelecek. Torba referandum
olacak. Şunu kabul edelim, iktidarın
muazzam bir algı operasyonu yapma gücü
var.

� Bahçeli, görevde kalmasının diyetini
mi ödüyor?

Görevde kalmanın başka şansı yok.
Olağanüstü genel kurul olduğu anda
görevden gideceklerini biliyorlar. Tedbir
kalkarsa 15 gün sonra genel kurul var.
Bakın olağanüstü hal var bahanesiyle
mahkemeye hakim atanmıyor.

� Değişim isteği ve Balgat'ın buna karşı
duruşu İzmir'i nasıl etkiledi?

7 Haziran'dan bugüne Bayındır değişti,
Tire görevden alındı, Kiraz istifa etti,
Beydağ görevden alınmak için feryat edi-
yor, Torbalı, Selçuk, Buca ve Urla'yı

görevden aldın, Menderes, Karşıyaka,
Bergama istifa etti. Bir de sesini çıkarma-
yıp hoşnut olmadığını belirtenler var.
Bakın İzmir, MHP Genel Merkezi'ne en
yakın duran ilden, en dik duran ile dönüş-
tü. 30 ilçeden 25'i muhalif konumda.

� MHP İzmir İl Yönetimi yaşananların
neresinde?

Bir sıkıntı içinde olmamaları mümkün
değil. İzmir'de yönetimi seçen delegeler
bile görevden alınmıştır. Birçok il yönetici-
si arkadaşımız istifa etti, istifa etmeyi ken-
dine yakıştıramayanlar da toplantıya gitmi-
yor. Yaşananlar MHP'nin İzmir'deki siyasi
duruşunu zayıflatıyor. Bakın MHP'nin 59
tane belediye meclis üyesi vardı İzmir'de.
Şimdi 30 civarında kaldı. Kalanlar da
MHP'li mi CHP'li mi belli değil.

“Seçmenin MHP'ye güveni
sarsıldı”

� Erken seçim MHP'yi nereye götürür?
Çok iyi yerlere götürmez. MHP'ye

kamuoyunun inanç ve güvenci sarsılmış
vaziyette. MHP'nin yeniden bazı değerleri
vatandaşın gözünde tesis etmesi lazım.
Kendisini seçen delegeyi rencide edecek
şekilde demokratik olmayan uygulamalara
yol veren bir yönetime kamuoyu nasıl
güvensin? Biz lisan-ı münasiple demokra-
tik hakkımızı talep ediyoruz. Bıkmadan,
usanmadan makul bir şekilde de bunu
istemeye devam edeceğiz.

“Teşkilatlar
seçime hazır değil”

� MHP teşkilatları seçime ne kadar
hazır?

MHP teşkilatlarının seçime hazır oldu-
ğu kanaatinde değilim. Zaten teşkilatları-
mız 30 Kasım'da darmadağın oldu. Size
ilginç bir şey söyleyeyim, Türkiye'nin belki
milli refleksleri en hassas ilçesi, milliyetçi
duyguları en yüksek ilçesi Karşıyaka'dır
ama MHP'nin en az oy aldığı yer de
Karşıyaka'dır. Bu güven sorununu aşma-
mız lazım.

Milliyetçi Hareket
Partisi'nde yaşanan

genel başkanlık
yarışı, biraz durul-
muş gibi gözükse
de muhalif kanat
çalışmalarını sür-
dürmeye devam

ediyor.

“GENEL MERKEZ HER GECE KORKULU
RÜYALAR GÖRMEK ZORUNDA”

Burak
Cilasun Murat

Taşer
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'İZMİR, REFERANDUMA
HAYIR DİYECEKTİR'

CHP'li Tacettin Bayır, Nisan'da gerçekleşebileceği dile getirilen referanduma ilişkin iddialı
bir açıklamada bulundu. Bayır, İzmir'de referanduma en az yüzde 70 ret çıkacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Milletvekili Tacettin
Bayır, ülkenin ve İzmir'in gün-
demine ilişkin Ben HABER'in
sorularını yanıtladı. Bayır'ın
açıklamalarının içinde başkan-
lık sistemi tartışmalarıyla bir-
likte gelen referandum da
vardı, Başbakan Binali
Yıldırım'ın 2014 yerel seçimleri-
ne ilişkin ifadeleri de...

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin Anayasa çıkışıyla
yeniden gündeme gelen baş-
kanlık sistemi ile ilgili olarak
Bayır'dan sert açıklamalar
geldi.

AK Parti'nin üst yönetimin-
den isimlerin referandum için
Nisan'ı işaret etmelerine karşı-
lık olarak meydan okuyan
Bayır, “ İzmir’in büyük bir bölü-
mü olası bir referandumda
hayır diyecektir. Çünkü böyle
bir oylama diktatörlüğün onay-
lanması anlamına gelecektir.
İzmir için söylüyorum sandıkta
en az yüzde 70 oranında hayır
gelecektir.” dedi.

Bayır ayrıca 'Referandumda
bir torba oylama olabilir mi?'
sorusuna da, “Deneyebilirler.
Güzel algı politikası yaratıyor-
lar. Biz alana indiğimizde bunu
başarmaları çok kolay değil.
Örtülü ödenek adı altında çok
ciddi para kullanıyorlar.” yanı-
tını verdi.

Başbakan
Yıldırım'a tepki

Başbakan Binali Yıldırım'ın
geçtiğimiz günlerde yaptığı,
“2014 yerel seçimlerinde bizzat
yaşadım. FETÖ'nün abi ve abla-

ları CHP ile birlikte çalıştı.”
açıklamasına da tepki gösteren
Bayır, “

Bu sözler İzmir’de olan kuy-
ruk acısını unutmadığını göste-
riyor. İzmir halkı bunu yutmaz
da adama sorarlar Hüseyin
Kocabıyık nasıl vekil oldu. Ben
il başkanıyken FETÖ’ye ilişkin
övgü sözleri kullandığı için
Ekrem Demirtaş ile tartıştım.
Hatta 125 yıllık odayı cemaatin
ardına taktıkları için çok sert
tepki gösterdim. CHP’nin kim
olduğu bellidir. Yoktan pole-

mik çıkarmaya kalkmasınlar.
Bakın Büyükşehir Davası’na
sayılı günler kala CHP’yi FETÖ
ile bağdaştırmaya çalıştılar.
Madem öyleydi de FETÖ niye
bize operasyon yaptı?

Öte yandan kulislerde
merak konusu olan İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu'nun bir dönem
daha aday olup olmayacağı
sorusunu da yanıtlayan Bayır,
“Ben Aziz Beyin de çok istekli
olduğunu düşünmüyorum.”
yanıtını verdi.

Başbakan Binali Yıldırm'ın bakan-
lık döneminden beri İzmir'e geldi-
ğinde kentin havasını değiştirdiği-

ne dikkat çeken Kalkan, "Başbakanımız
kentimize yapmış olduğu son ziyaretin-
de piyasaya moral kazandıracak çok
önemli mujdeleri vatandaşlarımızla
paylaştı. Emeğini, alın terini ortaya
koymuş çiftçilerimiz, hayvancılarımıza
tarihte benzeri olmayan büyük mujde-
ler verdi. Bu müjdeleri ülkemizin yurt
dışına açılan ihracat kapısı olan ihraca-
tın yüzde 13'ünden fazlasını gerçekleşti-
ren İzmirimizde vermesi bizim için ayrı
bir önem taşıyor. Çiftçilerimizin üre-
timdeki en önemli giderleri mazot ve
gübredir. Sayın Başbakanımız açıkladı-
ğı milli tarım müjdelerinde üreticilere
gübrede yüzde 23, mazotta ise yüzde 50
oranında destek verileceğini mujdele-
miştir. Bu müjdeler çiftçilerimize şevk
getirmiş, piyasaya ise moral olmuştur.
Başbakanımızın bu açıklamaları hare-
ketliliğin başlangıcıdır. Sayın
Başbakanımız başta olmak üzere bu
projelerin hazırlanmasında emeği
geçen 65. Hükümetimizi şükranlarımı
sunuyorum. Öte yandan 2023 hedrfin-
de büyüyen ve gelişen ülkemizin istik-
rarını hiçbir alçak terör örgütünün
bozamayacağını belirtmek istiyorum"
dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Başbakan Binali
Yıldırım'ın tarımda teşvik müjdesine ilişkin açıklamalarda bulun-
du. Kalkan müjdenin adresi olarak İzmir'in seçilmesinin tesadüf
olmadığını, bunun önemli bir vurgu olduğunu dile getirdi.

“MÜJDENİN
İZMİR'DE

VERİLMESİ
ÇOK ÖNEMLİ”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Tacettin
Bayır

Necip
Kalkan



Cumhuriyet Bayramı coşkusu
yaşadığımız şu günlerde tele-
vizyonlarda üzülerek görüyo-

ruz. Sırtındaki ceketini Hilât-ı Beyzâ
sananlar, cumhuriyet ve Mustafa
Kemal Atatürk hakkında adeta
cehennem fetvaları vermeye, artık
tarihimizde kalmış Osmanlı'yı alla-
yıp pullayarak günümüze bir alter-
natif olarak sunmaya çalışıyor.
Kurtuluş Savaşı için “Keşke kazanıl-
masaydı da medreseler kapanmasay-
dı” diyenler, memleketi düşmana

peşkeş çekmenin arsızlı-
ğına tarihimizi de
alet ediyor. Peki
nereden geliyor
bu cumhuriyet
düşmanlığı?
Cumhuriyet
neydi ki, birileri-

ni çılgına çeviri-
yor? Facebook
zaman tünelinden

çıkalım, kendi

zaman tünelimizden ve zihnimize
takılan sorular ve cevaplardan olu-
şan bir yolculuğa çıkalım;

Cumhuriyet nedir?
Bir şeyi eleştirmek için de,

savunmak için de bilmek gerekir.
Cumhuriyet, milletin kendi kendini
yönetebilmesidir. Cumhuriyet, bir

ailenin refah içinde yaşayıp,
kendisini destekleyenlere de

bir parmak bal çal-
ması değil, bal

kavanozunun
paylaşılmasıdır.
Cumhuriyet
her bireyin bir
fırsata sahip
olmasıdır.
Cumhuriyet,
beğenmedi-
ğini söyleye-

bilme, beğen-
diğini destekle-
yebilme lüksü-
dür.
Cumhuriyet
kadının kadın
olabilmesi,
erkeğin de
kul değil
adam olabil-
mesidir.

Osmanlı
harikayken

bir anda cumhuriyet
tepeden mi indi?

Milletler tarihinde egemenliğin
bir zümreden, ulusa geçmesi doğal
bir süreçtir. Türk tarihini bir bütün

olarak ele aldığı-
mızda
Hunlardan baş-
layarak
Osmanlı'nın son
dönemine kadar
giden bir mutla-
kiyeti,
Osmanlı'nın son
döneminde meşruti-
yeti ve Türkiye
Cumhuriyeti ile birlikte de
adından da anlaşılacağı gibi cum-
huriyet rejimini görürüz. Zira cum-
huriyet rejimi milletin üstündeki
yükü atmasıdır. Kanserli hücreler
gibi vücudu sarmaya çalışan imtiyaz-
lı kitlelerden arınmaktır. Yoksa ilk-
okulunu köyde okuyan Süleyman
Demirel'den cumhurbaşkanı, Aziz
Sancar'dan Nobel ödüllü bir bilim
adamı çıkarabilir miydik?
Cumhuriyet, herkesin her şey olabil-
mesine olanak sağlamaktır.

Atatürk neden
cumhuriyeti seçti?

Kurtuluş Savaşı sonrasında ülke-
deki hatta bölgedeki gücü tartışıl-

maz ola-
rak
kabul
edilen
Mustafa
Kemal

Atatürk'ün
cumhuriyet

rejimine geçiş-
le ilgili arzusu

hep kurcalanmıştır.
Kendi padişahlığını ilan

edemez miydi, yahut gücü elinden
alınmış kukla bir padişahla ülkeyi
tek başına yönetemez miydi?
Hepsini yapabilirdi. O halde neden
cumhuriyeti seçti? Günümüz için
anlaşılacak çok basit bir örnekle
cevap vermek gerekirse; Fatih
Sultan Mehmet, Yavuz Sultan
Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi
başarılı padişahlar herkesin dilinde-
dir. Dönemlerinde elde edilen başa-
rılar kendilerine mal edilir ve doğru-
dur da, ancak ya başarısız ve silik
olanlar? İşte bundan bahsedilmez.
Mustafa Kemal tek başına başarılı
bir yönetim sergileyebilir miydi? Pek
tabii evet. Önemli olan kendinden

sonra ne olacağını sezmek ve mem-
leketin kaderini tayin hakkını mille-
te vermekti. Bugün eleştirilebiliyor
olması dahi cumhuriyet sayesindey-
ken kişiliğine yapılan ahlak dışı sal-
dırıların tek izahıysa cumhuriyet
karşıtlarının cumhuriyet şımarıklığı
yaşıyor olmasıdır.

Kendi kendimizi ne kadar
yönetiyoruz?

Bugün tartışılan sorulardan bir
tanesi de budur. Siyasi parti genel
merkezlerinde oluşturulan milletve-
kili aday listeleri doğaldır ki demok-
rasiye yakışmamaktadır. Siyasi parti-
lerimizin neredeyse tamamında
parti içi demokrasinin olmayışı cum-
huriyete yakışmamaktadır. Ancak,
siyasi partilere oy vermemek de,
içlerine dahil olup yanlışlara son
vermek de bizim elimizdedir ve kısa
cumhuriyet tarihimiz bunun örnek-
leriyle doludur. Ya bu hakkımız
olmasaydı? Demokrasi eksik diye
vaz mı geçeceğiz? Edebiyatımızın
önemli isimlerinden Melih Cevdet
Anday'ın meşhur bir sözü var,
“Dogmaların en geçerli olduğu alan

din alanıdır, burada yalnızca inanı-
lır.” Meselenin özü de buradadır
aslında. Dogmatik fikirlere sahip
bireyler, cumhuriyet rejiminden hoş-
lanmaz. Bugün cumhuriyet karşıtı
olduğunu aleni şekilde söyleyenlere
bir bakalım. “Dünyaya ait şey benim
neyime gerek” diyen Hazreti
Peygamber'in mütevazılığından
zerre nasibini almamış, mürid arttır-
ma peşinde koşan, “Sorgulama yap”
diyen bu insanların sözlerine kan-
mak, cumhuriyeti kötülemek müm-
kün müdür?

Uzun lafın kısası...
Bugün yaşamak için ekmek

neyse, su neyse, hava neyse; cumhu-
riyet de aklı ve vicdanı hür bir insan
olmak için odur. Cumhuriyet, aya-
ğında kara lastikten çarık olanla,
çarık fabrikası sahibinin eşit oluşu-
dur. İnsanlığımıza, eşitliğimize ve
cumhuriyetimize sahip çıkacağımız
nice Cumhuriyet Bayramı dilekleri
ve şükranla:

Cumhuriyet bî-bedeldir, biat
heveslisi ne bilsin?

Cumhuriyet bî-çareye çaredir,
bî-dâd-ger niye sevsin?
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Web sitesi yapımında kullanılan kod bütünlerinin açıkla-
rından yararlanılarak ulaşılan sitelere, sayfanızın baştan sona
alt üst edilmesinden tutun da gerekli bilgilerin alınmasına
kadar çeşitli amaçlarla hacklenebiliyor.

� Internet sitenizde güvenlik tedbirlerini
almalı ve sürekli kontrol etmelisiniz.
Örneğin Sucuri (https://sitecheck.sucu-
ri.net)'de sitenizi analiz etmeli ve saldı-
rılara karşı durumuzu test etmelisi-
niz.

� Joomla!, Wordpress gibi açık
kaynak kodlu içerik yönetim sis-
temleri kullanıyorsanız güvenlik
güncellemelerini olabildiğince
zamanında yapmalısınız.
Kullandığınız eklenti ve temaları
güncel tutmalısınız.

� Eklenti ve temaları kesinlikle
warez (Null) sitelerden indirmeme-
lisiniz.

� Siteye ait yönetim panelini
arama motorlarından gizleyin ve ismini
karmaşık yapın.

� Yönetim paneli şifresini Aa, 1-9 ve */ gibi
işaretlerin tümünü içerecek şekilde belirleyin.

� SSL sertifikası kullanın.
� Klasörlerin yazma izinlerini gözden geçirin. 777 tam

erişimi olan klasörlerin gerekli olmayan izinlerini kaldırın.
� Yönetim paneli ve FTP bilgilerini Brute-force attack

tekniği kullanarak deneme yanılma ile çalmaya karşı DDoS,
Brute-force saldırılarından korunma eklentileri edinin.

Bir web sitesine girildiğinde Chrome veya antivirüs prog-
ramları tarafından bu internet sitesi şüpheli veya saldırgan

davranışlar içeriyor, kötü amaçlı yazılım dağıtıyor gibi bir
uyarı ile karşılaştı iseniz, muhtemelen saldırıya

uğramış bir internet sitesi ile karşı karşıyasınız
demektir.

SSL Google’da Üst
Sırada Çıkarır

Google sıralama kriterleri arası-
na SSL sertifikalarını da eklemiş
bulunmakta. Firmanın yaptığı açık-
lamaya göre: “Son birkaç aydan
beri güvenlik sertifikaları sıralama
sinyali olarak değerlendirip, birçok
siteyi test ettik. Bu çalışma ile

oldukça başarılı sonuçlar elde ettik.
Artık güvenlik sertifikalarını sıralama

sinyali olarak değerlendiriyoruz.” Bu
değerlendirme başta size ciddi anlamda

bir sıralama değişikliği yaratacak gibi gele-
bilir fakat SSL sertifikası sıralama sinyali ara-

malarının %1’inden daha azını etkilemekte.
Google Kara Liste (Blacklist) Sorgulama Nasıl Yapılır?

http://goo.gl/s0k1zu adresine girerek Internet sitenizin engel-
lenen siteler arasında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Web sitesi güvenliği
nasıl sağlanır?
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CUMHURİYETİN
KIYMETİNİ
BİLELİM

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

ALPER GÜNDOĞDU
alper.gundogdu@kanalben.com

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan

itibaren, rejim karşıtları var olsa da, 2016

yılında cumhuriyet karşıtı olmanın akıl

tutulmasından başka izahı yoktur.
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Türk turizmindeki gözle görülür düşüş
İzmir'i de vurdu. Yaz sezonunu yaban-
cı turist bazında ölü geçiren İzmir'e

deniz yoluyla gelen turistler de artık anılar-
da kalmaya başladı. Müzesi, fotoğraf çek-
tirmeye değecek bir köşesi, öne çıkarılan
sembolü olmayan bir şehir merkezini kim
neden gezsin?

Potansiyeli, enerjisi, toplumsal yaşamı
ve hafızasıyla birlikte İzmir, parlamayı bek-
leyen bir yıldız olmayı sürdürüyor. Özel
sektörün başta yaşam alanları olmak üzere
yatırımları, yerel yönetimlerin iyi niyetli
çabaları ve şehrin İstanbul ile direkt bağ-
lantısının gerçekleşmek üzere oluşu, kentin
yükselişine ciddi bir ivme katacak olsa da
İzmir yolun başında olmayı sürdürüyor.
Avrupa'daki emsalleriyle kıyaslandığında
müze, kent stadyumu, kültür merkezi, kon-
ser alanı ve en önemlisi kaliteli yaşam nok-
tasında İzmir'in büyük eksiklikleri var. Bir
de tamamlanmamış, bir türlü ilerleme sağ-
lanamamış işler...

Müze eksiği
Şehrin kalbinden, il sınırına kadar dört

bir yanı farklı uygarlıklara ait tarihsel kalın-
tılar ve eserlerle dolu olan İzmir, hak ettiği
müzeye bir türlü kavuşamıyor. Ege
Medeniyetler Müzesi uzun yıllardır şehrin
tüm kanaat önderlerinin dilinde de olsa,
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan olmayan
müzeye ödenek de ayrılsa, yer tahsisi mese-
lesinin bir türlü çözülememiş olması, topra-
ğın altından çıkanları, deponun karanlığına
hapsediyor. Dile kolay on binlerce tarihi
esere sahip olan İzmir'deki Arkeoloji
Müzesi, Avrupalı benzerlerinin hatta
Şanlıurfa Müzesi'nin müştemilatı gibi kalı-
yor. Şehir merkezindeki arazi bedellerinin
uçuk oluşu, Sümerbank arazisi davası gibi
nedenlerle birlikte, İzmir yerinde saymayı
sürdürüyor.

Dünya Ticaret Merkezi
İzmir'de şehrin kalbi Basmane, işporta,

taklit ürünler ve bit pazarına emanet edildi
edileli, tarihsel ticari nitelikleri büyük yara
aldı. Şehrin göbeğinde yer almasına karşın
ekonomik değeri düşük kalan Basmane'yi
canlandırması beklenen Dünya Ticaret
Merkezi projesinin, kendi habitatına sahip
bir çukura dönüşmesi kentin ekonomik can-
lılığına büyük zarar verdi. Açılan davalar,
uzun yargı süreçleri ve uzlaşmazlıkların geri-
de kalması ve Folkart'ın bu alanı TMSF'den

almasıyla başlayan yeni süreç, bölgeyi kal-
kındıracak ciddi bir hamle olacak.

Alsancak viyadükleri
İç savaş kalıntısı gibi İzmir'in göbeğinde

duran viyadük ayakları, olmadık yerde rast-
lanacak garip heykeller gibi şehir hayatında
varlığını sürdürüyor. TIR'ların limana gidişi
için kullanılan kısımlarının hizmete alındığı
viyadüklerde, Kordon kısmı henüz bir
çözüme kavuşturulmuş değil. Kruvaziyer
turizminin kalbine hançer gibi saplanan

viyadük ayakları uzun yıllar daha grafiti
sanatçılarına tuval olmaya devam edeceğe
benziyor.

Buca Cezaevi
AK Parti'nin de CHP'nin de İzmir'deki

siyasi argümanlarının başında Buca
Cezaevi'nin ilçeden kaldırılması gelir. Ünlü
'misafirleri', firar hikayeleri ve olayları ve
kapı önündeki duygusal sahneleriyle Buca
Cezaevi'nin taşınması için bugüne kadar
birçok hamle yapılsa da, mevcut durumda
varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Kent Stadyumu
Akdeniz Olimpiyatları için o günün

koşullarıyla inşa edilen emektar spor alanı
Atatürk Stadı, artık Konak, Bornova,
Bayraklı gibi ilçelerin tam ortasında çözüm
bekler bir halde duruyor. Devasa büyüklü-
ğü ile Atatürk Stadı'nda maçları kuşbakışı
izlemek istemeyen İzmirlilerin isyanı sık sık
kentte yankılanıyor. Stada dair bugüne
kadar birçok yeni proje ve fikir ortaya atılsa
da, başarılan tek şeyse ışıklı bir tabela ola-
bildi. Avrupa maçlarına ev sahipliği yapa-
cak, turnuva adresi olabilecek bir kent stadı
şimdilik hayal gibi duruyor.

İzmir'in büyüme
ivmesi kent yaşa-
mında sevinçle
karşılansa da
eksikler de can
sıkmaya devam
ediyor. İşte şehir
hayatında yıllar-
dır bir kangren
olmuş meseleler;

İZMİR ARTIK
BUNLARI

KONUŞMAK
İSTEMİYOR

İzmir Arkeoloji
Müzesi bugün
önemli eserlere
sahip olsa da
çağdaşlarının
müştemilatı

kadar bir
alana
sahip
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Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir
yaşamın vazgeçilmezidir.
İçinde yaşadığımız bedenin

sağlıklı olması içinse sağlıklı
besinler ile beslenmek hepimiz
için önemlidir. Ancak bu önem
takıntı haline geldiğinde, sağlık
yerini hastalığa bırakabilir. Bu
durum ortoreksiya, yani sağlıklı
yemek yeme takıntısıdır.

Ortoreksiya, ortho yani doğru
ve normal anlamına gelen kelime-
den türemiştir. Ortoreksiya, ken-
dine önem ve özen gösteren özel-
likle bilinç düzeyi ve yaşam koşuş-
turmasının arttığı büyük şehirler-
de yaygındır. Diyetisyenler arasın-
da bile sıklıkla rastlanabilen bu
durum bilimsel yayınlara göre
önümüzdeki on yılda sıklığının
giderek artacağı tahmin edilen
durumlar arasındadır.

� Anoreksiyaya yatkınlık oluş-
turabilir

Sağlıklı beslenme algısının
tetiklenerek, artarak devam etme-
si sonraki aşamalarda bir diğer
yeme bozukluğu olan anoreksiya
nevroza gibi önemli psikolojik
rahatsızlıklara yatkınlık ihtimali
ortoreksiyanın riskleri arasında-
dır.

� Ortoreksiyaya yatkın mısınız?
� Ne zaman, nerede, ne yiye-

ceğiniz konusunda her an bir plan
yapıyor musunuz?

� Lezzet ve sağlık arasında
bir seçim yapmanız gerekse lezze-
ti hiç düşünmeden kesinlikle sağ-
lık mı dersiniz?

� Sağlıklı beslenmenin bir
ayrıcalık olduğunu düşünüyor ve
beslenmeyenlere acıyarak zihni-
nizde ikinci sınıf muamelesi yapı-

yor musunuz?
� Sağlıklı beslenmeye elinizden

geldiğince dikkat ettiğiniz halde her
geçen gün kendinizi bu konuda
yetersiz bulmaya başlıyor musunuz?

Sağlıklı beslenmenin esası
denge üzerine kuruludur. Sürekli
çiğ sebze ve meyvelerle beslenme-
ye çalışıp sürekli yediklerinizin
kalori hesabını yapmak doğru
değildir. Vitaminden fakir yağdan
zengin fast food yemek kültürü
nasıl sağlıksız ise bu şekilde
sürekli kalori sayıp yaşamını
sürekli ne yiyeceğini düşünerek
geçirmek de sağlıksız bir durum-
dur. Önemli olan kendi bedenini
ve bedeninin ihtiyaçlarını tanıyıp
ona göre hareket etmesidir.
Ancak yeterli ve dengeli beslene-
rek sağlıklı bir beden elde edilebi-
lir. Yeterli ve dengeli beslenmek,
bedenin yapım ve onarımı için
ihtiyacı olan vitamin, mineral,
karbonhidrat, protein, yağ miktar-
larının uygun miktarda alınması
anlamına gelmektedir.

Takıntı değil yaşam
şekli olmalı

Günümüzde yapılan en büyük
hata diyeti kısıtlılıklar listesi ola-
rak görüp hiç kaçamak yapmadan
bir programa uymanın gerekliliği-
ni düşünmektir. Oysa diyette de
olsanız kaçamak yapabilirsiniz.
Önemli olan telafi sistemlerini
öğrenmek ve ona uygun düzenle-
meleri yapmaktır. Yani işin özü
sağlıklı beslenmeyi takıntı haline
değil yaşam tarzı haline getirmek-
tir.

Tüm dünya obeziteyle
savaşırken,

'Ortoreksiya', sağlıklı
yemek yeme takıntısı

da artık literatüre
eklendi. Ortoreksiya ile
ilgili tüm merak edilen-

leri Uzman Diyetisyen
Derya Zünbülcan Ben

HABER'e anlattı.

Yaşamdan tat almaya değecek kadar
güzeldir yaşamak. Her doğan gün-
den, her saatten, her dakikadan,

her anımızdan tat almaktan bahsediyo-
rum. Başkalarının dayattığı yaşamdan
değil.

Şimdi siz kendi isteğiniz gibi, kendi
zevkinize göre yaşadığınızı mı düşünüyor-
sunuz? Hamburger, pizza yemeği sevdiği-
nizi, marka giyinmekten zevk aldığınızı,
hafta sonlarını bunun gibi zevklerinizi tat-
min etmek için ünlü alışveriş merkezlerin-
de dolaşıp alışveriş çılgınlığına katılarak
dinlendiğinizi mi düşünüyorsunuz?
HAYIR! Biz bütün hafta para kazanmak
için deli gibi çalışıyor, birilerinin bilinçaltı-
mıza sokuşturduğu beğenileri kendi beğe-
nilerimiz gibi algılayıp kazancımızı savur-
mak için yaşıyoruz. Kısaca harcamak için
çalışıyor, AVM'lerde harcarken dinlendi-
ğimizi sanarak yoruluyoruz. Dikkat edin...
Eğer beliniz ya da kolunuz ağrıyorsa
AVM'lere girdikten bir süre sonra daha
yoğun ağrı hissetmeye başlarsınız... İş
çıkışı yorgun insanların yanlarındaki
çocuklar, pusetlerdeki bebekler mutlu
mesut gülümsemelerle yoğun negatif
enerjiye maruz kalarak yorgunluklarını
bin kat daha arttırıyor.

Oysa saf insan olmak için içimize
dönüp bilinçaltımıza işlemiş dayatmalar-
dan kurtulmayı deneyerek kendi istekleri-
mize kulak vermek hiç de zor olmasa
gerek... Hırslarımızla harcamak uğruna
DAHA, DAHA, DAHA da fazla para için
birbirimize saygıyı yitirerek saf insan
doğasını aykırı yaşıyoruz. Ve biz bu yaşa-
mı mutluluk olarak algılıyoruz...

Üçkuyular pazarı, aktarma merkezi ve
tüm trafik keşmekeşliği içerisinde bu
meydana yapılacak olan yeni AVM'den
bahsediyorum. Sanki bu bölgede abart-
masız metrekareye bir AVM düşmüyor-
muş gibi! İşte yine biz yeni AVM yapıldı-
ğında da bize dayatıldığı gibi pusetlerimizi
kapıp yoğun negatif enerjiye koşacağız.
Hafta içi kazancımızı sanki isteğimiz buy-
muş gibi algılayıp AVM'lerde harcadığı-
mızdaki kısa tatmini yaşayıp, bu harca-
mayı neden yaptığımızla ilgili şaşkınlıkla
kızgınlığı pişmanlığı bir arada yaşayaca-
ğız.

Oysa başka bir seçenek daha var...
Doğaya, saf insanın isteklerine kucak
açan o müthiş güzelliklere kucak açmak.
Hadi gelin... Kapın pusetlerinizi, tutun
çocuklarınızın, eşlerinizin ellerini... SAF
İNSANA KULAK VERİN…

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

SAF İNSANA
KULAK VERİNSevgili Ben HABER’ciler

köşemden hepinize kucak
dolusu sağlık dilekleri yollamak

istedim.
Neden derseniz soğuk algınlığı,

alerji, grip mevsimindeyiz ve
etrafınıza bir bakarsanız bağışıklık
sistemi düşük pek çok kişiyi kızarık
gözler, akan bir burun, kısılmış bir
sesle veya hapşırırken veya
boğazından şikayet ederken
görebilirsiniz.

Ben de beslenme ve diyet
uzmanı olarak sağlığımızın
besinlerle birebir etkileşimde
olduğunu bildiğimden dedim ki
sevgili okurlarımıza bağışıklık
sistemimiz için yapılması gereken
çok önemli bir süreci anlatayım.

Daha önce hiç duydunuz mu
acaba; bağışıklık sistemimiz için en
önemli organın bağırsaklarımız
olduğunu. Eminim pek çok kişi
bağırsakların bu konudaki kıymetini
bilmiyordur.

Şimdi kış aylarına girmeden
önce bağırsağımızı irite eden yemek
yedikten sonra gaz, şişkinlik
yaratan, ağrı oluşturan besinlerin ve
beslenme şeklinin, bağışıklık
sistemimizi de olumsuz etkilediğini
bilmemiz, özel bir
beslenme planı ile
sindirim

sistemimizi arındırıp, probiyotik
bakterilerle güçlendirmemiz lazım.

Sindirim sistemimizi bir hafta
süreyle arındırarak bağışıklık
sistemimizi güçlendirmiş olmanın
yanı sıra huzursuzluk, stres
şikayetlerinde de gerileme olacak,
uyku kalitesinde hissedilir bir artış,
tartıda kısmi kilo kaybı ve beyne
giden kan akımında, hızlanmaya

bağlı olarak zindelik hali daha
uzun süreli, konsantrasyon,

hafıza ve algıda güçlenme
de yaşanacak, pozitif
değişimler arasında
olacak.

Bu yıl kış
aylarına girmeden
sindirim

sisteminizi tedavi
ederek bağışıklık sisteminizi
güçlendirmeye, hastalanmadan, ilaç
kullanmadan bir kış sezonu
geçirmeye ne dersiniz? Bence tam

zamanı.
1 HAFTALIK

ARINMA
SÜRECİNDE
DİKKAT
EDİLMESİ

GEREKENLER
FRUKTAN

LAKTOZ
GALAKTOOLİGA-

SAKKARİTLER
GLUTEN

1 HAFTALIK ARINMA
SÜRECİNDE SERBEST
BESİNLER

TTAAHHIILLLLAARR::  Glutensiz ürünler;
amarant, karabuğday, kinoa.

SSÜÜTT  VVEE  ÜÜRRÜÜNNLLEERRİİ:: Cheddar,
parmesan, lor peyniri, süzme
peynir, mozeralla, probiyotik
yoğurt.

EETT  VVEE  ÜÜRRÜÜNNLLEERRİİ::  Balık,
kırmızı et, yumurta.

SSEEBBZZEE:: Kereviz, kabak, bamya,
taze fasulye, biber, balkabağı,
patates, domates, ıspanak,
ebegümeci, pazı, maydanoz, marul,
nane.

MMEEYYVVEE::  Muz, kivi, ananas,

mandalina, portakal, yaban mersini.
KKUURRUUYYEEMMİİŞŞLLEERR:: Badem, yer

fıstığı, ceviz, fındık.
Sadece serbest olan bu

besinlerle geçireceğiniz bir hafta
sonunda günlük olarak alkali değeri
yüksek PH’da 2-2,5 litre su içmek,
probiyotik destek almak koşulu ile
arınmış, sindirim kanalını
dinlendirmiş, şişkinliklerden
kurtulmuş, bağışıklık sisteminizi
güçlendirmiş, bağırsak PH’ınızı
sağlıklı aralığa getirmiş olacaksınız.
Üstelik tartıda birkaç kilo da
kaybetmiş olabilirsiniz. Sağlıkla
kalın.

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com
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SİNDİRİM 
SİSTEMİNİZİ
BESİNLERLE 
TEDAVİ EDİN

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

SAĞLIKLI BESLENMENİN 
TEHLİKELİ YÜZÜ: ORTOREKSİYA

Derya
Zünbülcan

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

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: 28.10.2016

SAYI: 50 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK
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İzmir'in ve Türkiye'nin dünyada
tanıtımı açısından çok önemli
adımlar atan İzmir'in başarılı saç

tasarımcısı Harun Cici uluslararası
yarışmalardaki serüvenini ve nasıl
başarılar elde ettiğini Ben
HABER'e anlattı.

� Yurt dışında birçok yarışmaya
katılıp sayısız ödül kazandınız. Bu yol-
culuk nasıl başladı?

Marka kent, marka ülkeler
yaratmak için bu festi-

valler ve yarışmala-
rın önemini
hepimiz
biliyoruz.

Ben de son
20 senedir

Türkiye'yi
uluslararası
yarışmalar-
da tanıt-

mak ve Türk
bayrağını gönde-

re çekmek için
mücadele edi-

yorum.
Dünyanın
pek çok
yerinde
Türkiye'yi
tanıtırken
de ne

kadar Erzurum'da doğsam da
İzmir'de yaşadığım için İzmirli ola-
rak da İzmir'in adını duyuruyorum.
Geçmişte Ben TV Genel Yayın
Yönetmeni Erol Yaraş'ın da çok
önemsediği ve öncülüğünü yürüttü-
ğü Çeşme Festivali, Karşıyaka Dans
Festivali müthiş festivallerdi ve
marka kent yaratmak açısından
önemliydi. Bu festivallerden de fey-
zaldık. Son 10-15 yıldır yurt dışında
ciddi anlamda başarılar kaydettik.
Geçmiş dönemlerde yarışmacı ola-
rak gittik ama sonra jüri ve jüri baş-
kanlığı yaptık. Son zamanlarda
Dünya Kuaförler Konfederasyonu
Başkanlığı ve temsilciliğini yaptım
uzun süre ve hala üyesiyim. 10 sene
sonrasında da Ukrayna'da bir aka-
demide kuaförlük mesleğine katkı-
larımdan dolayı fahri doktora unva-
nı verildi.

� Yarışmalara nasıl hazırlanıyor-
sunuz?

Yarışmalara temalı hazırlanıyo-
ruz. Hatta hikaye yazılmasını istiyor-
lar. Belli kurallar vardır. Örneğin;
saçların kullanabilir olması. Tasarım
eğitimi alan çocuklara şunu söylüyo-
rum; 'Uçacaksın, hayal edeceksin.
Uç, uç. Ondan sonra ayakların yere
bassın.' Hayatın anlamı da budur.
Önce hayal kur uç, sonra ayakların
yere bassın. Yani yaptığın saç fante-
zi, sarun topuzu gibiyse bunlar bir
yerlerde kullanılabilir olması gereki-
yor. Düğüne giderken, sokakta vs.
Ama onun dışında temalı yarışma-
larda sunum hazırlıyoruz. Sonrası
tiyatral bir şova dönüşüyor.
Özellikle 'Dünya çöl olmasın' ve

'Çocuk gelinlere hayır' projeleri çok
ses getirdi. Bu projede tiyatral şovu
Eskişehir'de başlattık. Sonra
Ukrayna'da yaptık. Sonra Saray
Bosna'dan bana bir teklif geldi.
Dünyadan 12 kuaför çağrıldı.
Türkiye'den de biz gittik. Türk bay-
rağını asınca ağlayanları bile gör-
düm. Tema önemli.

� Köye Dönüş projeniz nasıl orta-
ya çıktı?

Üretimin olmadığı ve sadece
tüketim toplumu olduğu bir toplum
haline geldik. Biz de daha çok üre-
tim ve daha çok paylaşım olması
gerektiğini düşündük. Buna
dikkat çekmek için
Erzurum'un Tortum
ilçesinde 'Köye
Dönüş' adlı bir
proje başlattık.
Devletin de
bu projeye
desteği var.
Kültür
müdürüyle
görüştük
akraba turiz-
mini destekle-
diklerini belirt-
ti. Akraba turiz-
minin tek amacı
gezip tozmak olmama-
lı. Bizim köyde şu anda
ciddi anlamada evlerde tadilatlar
başladı. Tortum'un Uzundere köyü
Seferihisar'dan sonra yavaş kent
seçildi. İnsanlar orada hem planlı
bir yaşam sürüyor hem de üretime
katkıda bulunuyorlar. Burada her
üretilen ürünün fazlasını dağıtıyor,

maddi gelirin fazlası da çocukların
eğitimine burs olarak harcanıyor.
Çok müthiş bir proje. Önümüzdeki
süreçte uluslararası arenadan da
Avrupa Birliği fonları, devlet desteği
alarak bu üretimi teşvik etmek isti-
yoruz.

� İzmir'de yaptığınız veya yapma-
yı planladığınız sosyal sorumluluk
projeleri var mı?

İzmirli sanatkarlar olarak dulla-
ra, yetimlere, kimsesiz çocuklara,
Down sendromlulara, engellilere
destek oluyoruz. Önümüzdeki
süreçlerde doğa, hayvan sevgisi ve
hayvan haklarına dikkat çekmek için
projeler üreteceğiz.

Bir de sinema sektöründen arka-
daşlar gelip bana küçük bir festival
yapalım dediler. 'İzmirli İzmirliye
sahip çıkıyor' diye bir proje. Amacı
ise ekonomik anlamda zayıf olan

insanlara katkı sağlamak.
Belediyelerle görüşme-

ler yapıldı. En geç
ocak ayına kadar

bu projeyi

hayata geçirmeyi planlıyoruz.
� Kuaförlük mesleğine yeni başla-

yanlara ne tavsiye edersiniz?
Özellikle okullara, üniversitelere

eğitimlere gittiğimde şunları vurgu-
luyorum ben: Birincisi ne iş yapar-
sak iyisini yapacağız. İkincisi ise
ciddi anlamda estetik ve sanat kay-
gımız olacak. Çünkü biz sanatkarız.
Zanaatı sanata çevirmek. Doğru
olanda budur diye düşünüyorum.

� 2016-2017 sonbahar-kışında
hangi saçlar trend?

Saç modasını geçmişte olduğu
gibi hala medya yönlendiriyor.
Özellikle diziler. Biz kişiye özel saç-
lar yaratmaya çalışıyoruz. Artık saç-
lar daha hızlı ve kolay şekil alabilir
olmalı. Çünkü artık çalışan bayanla-
rımız var. Bu sene yine sıcak tonlar
var. Kahve, karamel tonlar moda.
Sıcak tonun özelliği ise makyaj yap-
masanız bile hoş görünebiliyor.
Röfle ve platin sarılar yok bu sene.
Saçta doğaya dönüş var. Abartılı
kızılları az göreceğiz. Toprak renk-

ler, bakırlar yoğun
olacak.

İzmir’in ünlü saç tasarımcısı Harun Cici, başarının sırrını Ben HABER’e anlattı.
Cici, “Uçacaksın, hayal edeceksin. Uç, uç. Ondan sonra ayakların yere bassın.'
Hayatın anlamı da budur. Önce hayal kur uç, sonra ayakların yere bassın” dedi.

SAÇ TASARIMINDAN SOSYAL
SORUMLULUĞA HARUN CİCİ

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Harun
Cici

BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN
ÖRNEK BİR PROJE DAHA

Bornova Belediyesi, +1 Down Kafe ve Engelsiz Kafe’nin ardından bu kez de
Çölyak Hastaları ve PKU’lu (Fenilketonüri) çocukların hayatlarını kolaylaştır-
mak amacıyla Dramalılar Köşkü’nün bahçesinde Diyet Kafe açtı.

Türkiye’ye örnek olan birçok sosyal projeye
imza atan Bornova Belediyesi, engelli
vatandaşlar için hayata geçirdiği projeleri-

ne bir yenisini daha ekledi. +1 Down Kafe” ile
Engelsiz Yaşam Merkezi içinde bulunan
“Engelsiz Kafe”nin ardından, Çölyak hastaları
ve PKU’lu (Fenilketonüri) çocuklar için “Diyet
Kafe” de hizmete açıldı. Açılışa dernek üyesi
çocuklar ellerinde hastalıklarını anlatan pan-
kartlarla katıldı. Glutensiz olarak özel üretilen
ve kafede satışı yapılacak olan ürünler de davet-
lilere ikram edildi. Kafenin menüsünde çölyak
hastaları için glutensiz kuru pasta, yaş pasta,
pizza, hamburger, börek gibi ürünler ile gluten-
siz ekmek eşliğinde kahvaltı tabağı yer alacak.
PKU hastaları için de düşük protenli kek, kahv-
altı tabağı, tatlı tuzlu kurabiye ve pizza gibi
ürün seçenekleri yer alacak. Kafede PKU ve
Çölyaklıların sağlığını kötü yönde etkileyecek
hiçbir gıda olmayacak.

Diyet Kafe’nin mimarının İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr.
Türkegül Kocaoğlu olduğunu ifade eden
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Bu
projeyi bize öneren Türkergül Kocaoğlu’dur.
Bu önerinin üzerine dernek başkanlarımızla da
bir araya gelip, yapabileceğimiz en hızlı şekilde
bu kafeyi hayata geçirdik. Bize destek olduğu
için de kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bornova’nın herkes için yaşanabilir bir kent
olmasını istediklerini belirten Başkan Atila,
“Bizim en büyük paydaşımız olan Ege
Üniversitesi’nin çok değerli akademisyenleri bu
konuda bize yoldaşlık yaptı. Bu özel projede
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

Bu tarz kafeler çoğalmalı
Diyet Kafe’nin fikir annesi olmaktan mutlu-

luk duyduğunu ifade eden Dr. Türkegül

Kocaoğlu, “Bu projenin burada gerçekleşmesini
istememin nedeni, Başkan Atila’nın daha önce
burada Down Kafe’yi hayata geçirmiş olması.
Kendisine bu güzel hizmetlerden dolayı çok
teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu tarz kafeler
tüm ilçelerimizde çoğalır” diye konuştu.
Yıllarca Bornova’da hekimlik yapığını da ifade
eden Dr. Türkegül Kocaoğlu, “Hekimliğin ver-
diği bir sorumluluk duygusu var. Biz meslek
hayatımız sırasında bu hastalıkları kolay teşhis
edemezdik. Ama şimdi topuktan alınan kanla
bu tanı konulabiliyor ve hastalar hayatlarına
devam edebiliyor” dedi.

Bu rahatsızlığın toplumda çok görüldüğünü
ifade eden Bornova Kaymakamı Mustafa
Gündoğan, “Bornova çok özel bir ilçe. Belediye
Başkanımız Olgun Atila +1 Down Kafe gibi
çoğu kişinin aklına gelmeyen bu özel mekanlara
imza atıyor. Bunlardan birini daha burada hiz-
mete açıyoruz” dedi.

2017’de de yatırım
rekoru kırılacak

Bornova Belediyesi’nin 302 milyon 750 bin liralık 2017 yılı
bütçesi Bornova Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Bütçenin 52
milyon 500 bin lirası fiziki yatırımlara ayrıldı. Bütçede
Türkiye’ye örnek olacak nitelikteki Çocuk Dünyası’ndan yeni
belediye hizmet binasının yapımına ve kentsel tasarım projele-
rinin uygulanmasına pek çok fiziki proje için kaynak ayrıldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, daha önceki yıllarda
olduğu gibi 2017 yılı için de fiziki yatırımlara önemli bir kay-
nak aktardıklarını söyleyerek, “Ancak bizim yatırımdan anladı-
ğımız sadece fiziki yatırımlar değildir. Fiziki yatırımlarla birlik-
te sosyal yatırımların da önemsenmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. 2014-2019
çocukların kadınların ve engelli yurttaşların dönemi olacak
demiştik. Bu anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadın ve
aile müdürlüğümüzün bütçesi yüzde 300 arttı. Yatırımlarımızı
yaparken tasarrufa da büyük önem veriyoruz. Yaptığımız stra-
tejik plana sadık kalarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Atila bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükpark’ta muhteşem gösteri
Bornova Belediyesi, ilçe-

nin merkezindeki en
önemli yeşil alanlardan

biri olan Büyükpark’ta su, ışık
ve ses gösterisiyle yepyeni bir
dönemi başlattı. Büyükpark’ın
meydanındaki eski havuz,
yenilenerek fıskiyeli ve ışıklan-
dırmalı kuru havuza dönüştü-
rüldü. Zeminle aynı seviyede
yer alan fıskiyelerden ışıklar
eşliğinde yükselen sularla ren-
garenk görüntülerin oluştuğu
kuru havuz büyük beğeni top-
ladı. Büyükler muhteşem gös-
teriyi izlerken, çocuklar da sularla oynayarak
gönüllerince eğlendi. Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila da vatandaşlarla birlikte havuzdaki
ışıklı gösteriyi 10.Yıl Marşı eşliğinde izledi. Atila,
“Büyükpark hazırladığımız projeyle modern ve

daha kullanışlı hale geldi. Büyükpark’ın merke-
zinde bulunan havuz da modern bir tasarım ve
teknolojik donanımlarla hazırlandı.
Vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın
havuz başında keyifli zamanlar geçirmesini dili-
yorum” dedi.

İşsizliğin çözümü için
yeni bir işbirliği

Kadınlara yönelik tekstil kursu, iş ara-
yanlarla işverenleri buluşturma toplantıları
gibi istihdama yönelik çalışmalarıyla örnek
olan Bornova Belediyesi, Uzman Pastacılar
Derneği, İş-Kur ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliği yeni bir proje daha
hayata geçirdi. Uzman Pastacılık, Aşcılık,
Barista ve Servis Elemanı Profesyonel
Meslek Edindirme Kursu Evka-3’deki
Mutfak Atölyesi’nde başladı.
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Bu yazıyı ciddiye alır mısınız, ya da size
okurlar mı bilemem ama ben futbol gözlemi-
mi yazmakla mükellef olduğum için kaleme
almak zorunda hissettim kendimi. Kulak arka-
sı da yapabilirsiniz tüm Hollandalı teknik
adamların yaptığı gibi.

Bir kere şunu başta söylemeliyim ki, için-
de bulunduğunuz lig öyle pek bildiğiniz ligle-
re benzemez ve siz bunu hala daha sindireme-
miş gibisiniz. Oysa ben sizin Hiddink gibi bir
ambalaj sanayi ürünü ile Advocaat gibi sınırlı
sorumlu eğitmenlerden farklı olarak düşün-
müştüm. İçinde bulunduğunuz lig bir savaş
alanıdır, çok pas ve iyi top oynamak nadiren
sonuca götürür.

Üç forvet oynamak Türkiye Süper Ligi için
intihar gibi bir şeydir ve ancak çaktırmadan
forvet sayınızı üçe ve belki de beşe çıkarabi-
lirsiniz ama bunu açık açık dizerseniz, hele de
iç sahada herkes sizden puan çalabilir.

Son üç sezondur ne kaybettiyse iç sahada
kaybetti Galatasaray, çünkü savaşmıyor,
baskı yapmıyor ve baskıyı en kötü biçimde
uygulayarak; yaparmış gibi yapıyor.

Öne attıklarınız da savunmayı asla önden
başlatmıyor. Van Basten, Ruud Gullit, Denis
Bergkamp denemedi bile.

Rijkaard’ın durumu malum. Danny Blind
ne halde görüyorsunuz. En babası Van Gaal
gittiği her yerden arkasından teneke çalarak
gönderiliyor. Siz ise; harika bir öğretmen,
müthiş bir yetiştirici, ama sıradan bir teknik
adam durumuna düşüyorsunuz gittikçe.

Size ülkenizin Ajax veya Eindhoven ayarın-
da bir takımını verdiler, siz ise Ado Den Haag
seviyesinde davranıp gol hayalleri içinde
yüzüyorsunuz. Maçtan önce kafanızda belli ki
bir maç kurguluyorsunuz.

Oysa ya geri düşüyor ya da iki öne geçi-

yorsunuz ama
yine kafanızdaki
sabit stratejinin
dışına çıkamıyor-
sunuz. Oyuna iki
kişi atıp oyunu
değiştirmek gibi bir
supleksi göremiyorum
sizde. Kafanızdaki daki-
kayı beklerken maç gidi-
yor ama sizde bir kıpırdan-
ma bile göremiyorum.

Podolski’yi Yasin’le veya
Sinan’la değiştiremezsiniz siz.
Çünkü maç öncesi stratejik planla-
manızda bu yok. Ya da korkuyorsu-
nuz Alman’ı kaybetmekten belki de.

Rakibin beklediği ve umduğu her
şeyi yapıyor takımınız ama rakibin bekle-
mediği bir şeyleri yapabilmek konusunda en
ufak bir umut göremiyorum sizde. ‘Sneijder
içeri kat edip şut atacak’ formülüne karşılık
rakipleriniz ‘yat önüne vuramasın’ çözümünü
üretiyor ve sizin başka bir aktivite sunma ihti-
maliniz yok. ‘Sayın Riekering bey’ bu lig sizi
de ‘ham’ yapacak gibi duruyor. Üstelik 50 bin
kişilik toplulukların önünde.

İYİ İNSAN OLMAK YETMEZ
İyi biri olduğunuz yüzünüzden de belli olu-

yor, ama bu lig iyi insanların ligi değildir. Siz
adaletli olabilirsiniz ama sahada olmakta
olanların adaletle hiç ilgisi yoktur. ‘Ne kadar
iyi bir insan olursanız olun, ilk hatanızda en
kötü insan olursunuz’ derler. Siz Beşiktaş
maçını 2 öne geçip farklı hiçbir şey üreteme-
mekten ve tüm hamlelerde geç kalmaktan
dolayı kazanamadınız.

İç
sahada bu
kaçıncı sıkıntı-
dır. Aynı hatayı
tekrar tekrar yapma-
nın ne demek olduğunu Aristo söylemiş
zaten; benim hatırlatmama hiç gerek yok.

Sizi bir Başakşehir maçı bekliyor ki; ‘aman
diyim haa..’ Daha şimdiden Abdullah Avcı
kimin nerede oynayacağını ve ne kadar oyna-
yacağını biliyordur ve önlemleri hazırlamıştır.

Sayın Rikering Bey. Klasik Hollandalı gör-
güsünü ve sabit fikirliliğini bir yana bırakıp
kadronuzu Türkiye koşullarına göre örgütle-
mezseniz ve savaştıramazsanız ve de tabelada
geri düşmeyi sahada kurallara uygun bir kav-
gaya dönüştürerek reddedecek ve asla kabul-

len-
meyecek
adamları bir
araya getire-
mezseniz haliniz
dumandır.

Takımınız ‘kedi patileriyle’ oynuyor.
Oysa sizden beklenen ‘aslan pençeleri-

ni’ kullanmaları ve tırnaklarını dışarı çıka-
rıp Hollanda liginin yumuşaklığından kur-
tulmalarıdır.

Sağlık ve mutluluk dilerim.
Esen kalın..

BİR TEKNİK

DİREKTÖRE

MEKTUP

MİLLİ MAÇ HAFTASI GELDİ YİNE
Voltaire’in çok güzel ve her zaman

geçerli bir cümlesinden yola çıkıyorum.
Der ki yazar ve düşünür; ‘Uzun bir tartış-
ma, her iki tarafında haksız olduğunun
delilidir..’

Sizce de çok uzamadı mı milli konu-
muz?.

Daha bir kısmını bile halledemeden
önümüzdeki hafta yenisi geliyor ve tence-
reyi tekrar ısıtmaya başlayacağız..

Üstüne üstlük konuyu uzatanlara
ayar ve flu olmayan bir açıklama bekler-
ken çok uzun bir süre konuk olan sayın
başkanımız mükemmel bir stratejiyle
konuştu uzun uzun ama hiçbir
şey söylememeyi başardı..

Bize anlattıkları
Goethe’nin iyimser-
lik dersi gibiydi.
Yani; bize
‘çiçeğin
dikeni var
diye

üzüIeceğimize, dikenin çiçeği var diye
sevineIim’ kabilinden bir ders verdi..

Oysa ben istersem yanlış düşünürüm
ama her zaman kendi fikrimle ve sadece
kendi zihnimle düşünürüm diyenlerde-
nim..

Daha bunları tartışamadan açıklama
için öyle bir tarih seçilmişti ki; hemen
‘Hüseyin Göçek hangi kararları yanlış
verdi’ ile ‘Galatasaray gerçekten ballı ve
oynamadan kazanıyor’ algısını çoğaltma-
ya çalışan güdümlü medyanın peşine
takılmış halde bulduk kendimizi..

Xanax’ı dayadılar bize..
Acilen morfini bastılar..

Bize düşen zorlukları
karşılamak için iki

seçenekten birini
seç-

mekti..
Ya zorlukları değiştirecektik, ya da

zorlukları değiştirmek için kendimizi..
İkisini de sevmeyip oluruna bırakanlar-

dan değilim ama maç ahalisinin öyle
olduğunu görüp üzülüyorum..

Küsmek ise asla bir yol değil..
Oyuncağımızı eline alıp bozan ve

kıran kocaman olduğunu sanan adamlar
karşısında boynu bükük bir küçük çocuk
gibi mahzunlaşmak ve küsmek istemiyo-
rum..

Öylelerinden olmayı kendime yedire-
miyorum..

Çünkü şairin dediği gibi ‘Bir kez kaçar
uçurtman, sonra gökyüzüne küser insan..’
olmak kısırlığına sıkışıp kalmayı kendime
yediremiyorum.

Futbol denilen en çekici aracın ve
kalabalıkları en kolay bir araya

getirebilen ve sonra da birbir-
lerinin üstüne saldırtabilen

sevimli oyuncağın güzel-
liklerinin sürekli kürtaja
maruz kalmasını ken-
dime yediremiyorum..

En meydanıysa
burası; orada dan-
sözler istemiyorum..
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