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DÜNYAYA
yön veren
Ameri-
ka’nın para
birimi yine
koptu, aldı
başını gidi-
yor. TL’nin
değer kaybı sürüyor.
Bir kez daha tarihi
zirve.ERDAL İZGİ 5’TE

Dolar yine
tarihi zirvede

HAYAT
bazen
sanki gök
kubbeden
sahneye
konmuş bir
oyun gibi.
Görmemiz
gereken her şeyi bura-
da görüyoruz...
ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

İki
nokta

10 KASIM 2016 SAYI: 51

İzmirli firmaların markalaşma sorununu Uğur Yüce özetledi: “Kâr oranı düşük ve
vergi sistemine katılımın yüzde 90 olduğu bir şehir, diğerleriyle nasıl yarışsın?”

193 8 SEVGİ VE SAYGIYLA
ANIYORUZ

ULU Önder Mustafa Kemal
Atatürk'e 78 yıllık özlem derin-
leşerek artıyor. Cumhuriyetimizin
mimarına sözümüzdür:
“Eserlerinin bekçisiyiz” SAYFA 8’DE

“Başkanlık sistemi”
ekonomistleri böldü
Türkiye, başkanlık sistemiyle ilgili referandumun tarihini ve sistemin niteliklerini tartışırken, eko-
nomistlerse sistemin ekonomiye etkilerinde ikiye ayrıldı. Destekleyen de var, karşı çıkan da...

PIYASALARA
istikrarı getirir

KATİP Çelebi
Üniversitesi'nden Prof. Dr.
İbrahim Attila Acar, vatan-
daşın düşük profilli bir yöne-
tim istemediğini dile getirdi.
Acar, “Ekonomik göstergeler
göz kamaştırıcı. Durumun
değişmesini göze alan kişiler
başkanlığı istemiyor.” dedi.
SAYFA 4’TE

İBRAHİM
ATTİLA ACAR:

Başkanlık sistemini eko-
nomi, istikrar olarak

algılıyor. Biz de koalis-
yon hükümeti, güçsüz
ve dağılmış bir iktidar
görmek istemiyoruz.

MUZAFFER
DEMİRCİ:

O kadar sorun varken
başkanlığın gündeme
gelmesinin hiçbir anla-
mı yok. Önce sorunları
çözersin, sonra bunları

düşünürsün.

İZDEMİR’E
ÇEVRE
ÖDÜLÜ
4 Nisan 2014 tari-
hinde hizmete giren
İZDEMİR Enerji
Elektrik Üretim
A.Ş., uluslararası
çevre ödülünün
sahibi oldu. 8’DE

DOSTLARIMIZ
İÇİN KALİTELİ
BAKIM
SÜSLÜ dostlarımız
için son dönemde
oldukça revaçta olan
pet kuaförlüğüyle
ilgili bilinmeyenler...

SAYFA 9’DA

SİYASİ AYRIŞMA
ORTAMI GERİYOR

İLK defa partilerin bir
araya geldiğini gördük.
Tabii ki tahmin edildiği
gibi uzun sürmedi. Ancak
bu ayrışma, ortamı geri-
yor. Bu da ekonomiye
yansıyor. EROL YARAŞ 3’TE

IZMIR, ANADOLU
KAPLANI OLAMAZ
İZMİRLİ DÜRÜSTTÜR
İZMİR iş dünyasının önemli isim-
lerinden Uğur Yüce, kentin iş
dünyasının markalaşma sıkıntısını
değerlendirdi. Yüce, “Ülkede
kayıtsız ekonomi yüzde
50'ye dayanmışken,
yüzde 90 vergi veren bir
şehrin diğerleri gibi
olması mümkün değil.”
dedi. 5’TE

“CHP telaş içinde”
AK Partili Hamza Dağ, başkanlık sis-
temini ve İzmir'deki siyasi gelişmeleri
yorumladı. Dağ, CHP'nin İzmir'i kay-
betme korkusu yaşadığını söyledi. Dağ,
“CHP’de telaş paçayı sardı” dedi. 6’DA

CHP’Lİ Çam, milletvekillerinin ifade
vermesinin normal olduğunu belirtirken
“ama”lı bir ekleme yaptı: 'Bugün yargı
tarafsız ve adil değil.” SAYFA 7’DE

“Yargı adil değil”

Sorunları çözmeden
BIR ANLAMI OLMAZ

GEÇMİŞ yıllarda Özal'dan,
Çiller'e kadar birçok siyasinin
görüşünü aldığı Prof. Dr.
Muzaffer Demirci, ekono-
minin ilacının siyasi değişim-
den geçmediğini düşünüyor
ve ekliyor: “Denetim sistemi
olmayan başkanlık, tek
adamlığa götürür.”
SAYFA 4’TE

Uğur
Yüce

Hamza
Dağ
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Doğanın insan yaşamı
için ne kadar önemli
olduğunu hepimiz

çok iyi biliyoruz. Onu
korumak ve geleceğe taşı-
mak için elimizden geleni
yapmamız gerekiyor.
Yaşadığımız çağın gereği
olarak çok fazla tüketiyo-
ruz ve atıkları doğaya bıra-
kıyoruz. Bütün bunların
yanında doğadan aldığını
sanat eserine dönüştüren
insanlar da var tabii.
Tasarımcı Sabiha Yeniyıl
bunlardan sadece biri.

2010 yılında seramik
alanından mezun olan
Sabiha Yeniyıl bazı firma
ve ajanslarda grafik tasa-
rımcı olarak çalıştıktan
sonra bu işin kendisini
mutlu etmediğini düşünür-
ken annesinin teşvikiyle minik sanat ürünleri
üretmeye başladı. Yeniyıl bu işe nasıl başla-
dığını şu sözlerle anlattı: “Annem evde ufak
tefek bir şeyler yapmaya başlamıştı kendi
kendine. Sabun, mum, kokulu taşlar yaparak
kendine uğraş bulmuştu. Sonrasında kendisi-
ne bir yer açmak istedi. Böylece Atölye
Selluka'yı açtık. Daha sonra ilgi artınca
annem benden yardım istedi. Ben de işimde
mutlu olmadığım için istifa edip bu işleri
yapmaya başladım. Annem istediği şeyleri
yapıyor ben kendi istediğim şeyleri yapıyo-
rum. O yüzden burası çok yönlü karışık
biraz. Ben ilk başta küçük seramik objeler
yaparak başlamıştım. Sonrasında keçeye
merak saldım. Birkaç malzeme alıp deneme
yaptım. Sonra çok sardı beni. Yüne iğne
batıra batıra şekillendirmek terapi gibi oldu.
Şu ana kadar keçede kaldım. Hala yapmak
istediğim başka şeyler var ama vaktim kalmı-
yor. Kardeşim de beton ürünler yapıyor.
Ailece hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Herkes
istediği şeyi yapıyor.”

Yeniyıl ürettiği ürünlerde doğadan ilham
aldığını ve elindeki her maddeyi değerlendir-
diğini şu sözlerle belirtti: “Günümüzde
doğaya dönme isteği fazlaca arttı. Herkes

doğadan esinlenerek bir şeyler üretmeye
çalışıyor. Bunları yapmak bana terapi gibi
geliyor. İnsanların bu işlere ilgileri ve tepki-
leri çok güzel. Elimizdeki her şeyi değerlen-
dirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyi atmıyoruz.
Hangisi olursa daha sonra işimize yarar diye
saklıyoruz. Eskiden ninelerimize dedelerimi-
ze kızardık hiç bir şeyi atmıyorlar diye. Ama
şimdi onlara çok hak veriyorum. Ben de her
şeyi saklıyorum. Doğayı daha çok anlamaya
çalışıyoruz. Daha fazla kirletip, çöplerle
doğayı mahvetmemeye çalışıyoruz. Mutlaka
kirletiyoruz. Ama bunu azaltmalıyız. Fikir
olarak bir süre sonra doğaya kaçıp oralarda
bir yaşam sürmek istiyorum. Betonlaşma
hızla devam ediliyor. Kentsel dönüşüm adı
altında yıkılan binaların yine aynısı yapılıyor.
Ve bu evlerin kendine yetemeyen evler
olması çok manidar.”

Yeniyıl bu işe başlamak isteyenlere şun-
ları tavsiye etti: “İnsanlar önce kendi evlerini
güzelleştirmelidir. Küçük şeylerden başlaya-
rak güzel şeyler üretebilirler. Doğada her şey

mevcut. Her nimetin-
den faydalanmak lazım.
Bizim kullandığımız
çam kozalakları, çamın
iğne yaprakları, ağaç
dalları, kuru yapraklar
hepsi doğanın bize sun-
duğu güzellikler.”

Amacının mutlu
olmak ve mutlu etmek
olduğunu söyleyen
Yeniyıl son olarak
çocuklar için de çalış-
malar yapmak istediğini
şu sözlerle belirtti:
Amacımız biraz mutlu
olmak, mutlu etmek.
Artık her şey siyah-
beyaz, gri hatta. Sinir
bozucu.

DOĞADAN ALDIĞINI
SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR
DOĞADAN ALDIĞINI
SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR
DOĞADAN ALDIĞINI
SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR
DOĞADAN ALDIĞINI
SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR
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DOĞADAN ALDIĞINI
SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

aysel.kayardi@kanalben.com

AYSEL KAYARDI

Sabiha
Yeniyıl
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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.

BEYEFENDİLER ORADA
KENDİLERİ TOP KOŞTURSUN

� İzmir genelinde stat tartışmaları devam ederken Bornova’da güzel
şeyler oluyor. Bornova Stadı UEFA listesine girdi. Neler düşünüyorsunuz?

Beni İzmirli bir futbolsever olarak bu gelişmeler tatmin etmiyor.
Kim ne derse desin… İster Bornova Stadı, ister Göztepe Stadı, ister
Alsancak Stadı, ister Karşıyaka Stadı olsun. Bunlar bence göz boya-
macılığıdır. Hiçbir zaman İzmir stat konusunda hak ettiği yerde değil-
dir. Bunlar benim gözümde küçük semt statlarıdır. Niye benim
Trabzon gibi bir stadım yok? Niye benim Antalya gibi bir stadım yok?
Bornova Stadı UEFA listesine girmiş… Bana ne… Ben milli takımı-
mı İzmir’de seyredemeyeceksem, bir Avrupa Şampiyonası finalini bu
şehirde seyredemeyeceksem, 4 tane değil böyle 14 tane stat da yapsa-
nız beni tatmin edemezsiniz. Bu, insanları yatıştırma politikasıdır.
Göz boyamadır… Ne derseniz deyin, öteye geçmez. O zaman da siz
İzmir’i PTT 1. Lig’de oynamaya mahkum bir şehir olarak algılamışsı-
nızdır. Ona göre bize statlar yapıyorsunuzdur. İzmir’i hiçbir zaman
Süper Lig’de hayal etmiyorsunuzdur… Ben burada parti ayrımı
gözetmiyorum. Hepsine söylüyorum. Bu statlar beni tatmin etmiyor…
Gitsin orada beyefendiler kendileri top koştursunlar…

BU AYRIŞMA,
ORTAMI GERİYOR

� Siyasette 15 Temmuz sonrasında meydana gelen pozitif
ortam yerini yine karşılıklı söz düellolarına bıraktı. Ağustos
sayımızda siyasi uyumun belli bir süre devam edeceğine inan-
dığınızı söylemiştiniz. Beklentiniz ne yöndeydi? Uyumlu tablo
biraz erken mi bozuldu?

Aslında önemli olan Türkiye’nin yaşadığı siyasi ortam. Ben
de zaten süreyi hemen hemen bu kadar tahmin ediyordum.
Türk siyasi tarihine baktığımız zaman iktidarla muhalefetin
böyle çok uzun süre uyumlu bir şekilde yürüdüğü pek görül-
memiştir. Özellikle dıştan gelen bir takım saldırılarda muhale-
fetle iktidar bir araya gelme ihtiyacı hissetmiştir. İlk defa par-
tilerin bir araya geldiği bir durum yaşadık. O da beklenildiği
gibi fazla uzun ömürlü olmadı. Türk siyaset yapısı zaten böyle.
Ama tabii ki bu ayrışma ister istemez ortamı geriyor. Bu ger-
ginlik de ekonomiyi etkiliyor. Sonuç olarak içten katma değer-
le hiçbir ülkenin ekonomisi dönmüyor. Bu artık uluslararası
bir paylaşım halinde ve oradan ne kadar pay düşerse siz ülke-
nizde o kadar refah seviyesine erişmiş oluyorsunuz. Tahmin
ediyorum bizim gördüğümüz riski siyasiler de görüyorlardır.
Umarım kendi aralarında otururlar çözerler diyeceğim ama
diyemiyorum da. Onun için bu sıkıntı böyle devam edecek gibi
görünüyor. Artık bu Türkiye’nin yaşam tarzı oldu.

� İdamın yeniden gündeme gelmesiyle
birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya açık-
lama yapmaya başladı. İmajımız ne ölçü-
de değişiyor dünyaya karşı?

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın
Türkiye’ye teslimi sürecinde bunların
hepsi ortaya çıktı. ABD’nin teslim şart-
larında olmazsa olmazıydı bu durum. O
zaman MHP bile destek verdi, yasa
değiştirildi, idam kaldırıldı. Eğer idam o
dönemde kalkmasaydı ve devam ediyor
olsaydı, gelişmiş ülkelerde bu kadar san-
sasyonel algılanmazdı. Çünkü baktığı-
mız zaman Amerika’da da idam var.
Kalkmış olan ve dünyanın çok kabullen-
mek istemediği bir cezayı yeniden
yürürlüğe koymak durumu söz konusu.
Bu da tabii Türkiye’nin özellikle Avrupa
ile yaptığı birçok anlaşmadan dışlanması
anlamına geliyor. Şimdi bunu Türkiye
göze alabilecek mi alamayacak mı? İyi
düşünülmesi lazım.

TÜRKİYE BUNU
GÖZE ALABİLECEK Mİ?

� CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 Kasım seçimlerinden sonra
İzmir’e pek gelmiyordu ancak son dönemde çok sık gelmeye başladı. Sizce
bunun nedeni nedir?

1 Kasım seçimlerinden bu yana geçen süre zarfında Sayın
Kılıçdaroğlu İzmir Milletvekili olmasına rağmen çok uzun süre bu
kente gelmedi. Hatta ben Sayın Kılıçdaroğlu’ndan İzmir
Enternasyonal Fuarı’nın açılışına gelmesini de beklerdim. Ona da
gelmedi. Bakın Genel Başkan olarak değil, İzmir Milletvekili olarak
söylüyorum; İzmirlinin kendisini görmek istediği dönemde Sayın
Kılıçdaroğlu burada yoktu. Bu da artık mırıltı olmaktan çıkıp
İzmir’de bir homurtuya dönmüştü. Bence erken seçim konuşmaları
da gündeme gelince yeniden İzmir’e ne kadar değer verdiğini göster-
mek adına bu kente gelmeye başladı Sayın Kılıçdaroğlu. Bana göre
geç kalınmış bir ziyaretler zinciri. Seçildikten sonra ayda bir bile gel-
seydi bu algıya sebep olmazdı. İzmir siyaseten çok önemli bir şehir.
Sayın Binali Yıldırım’ın da İzmir milletvekili olduğunu düşünürsek,
bu kentte insanlara dokunuşunun farklı olduğunu da biliyoruz.
Kılıçdaroğlu’nun bu gelişlerini dengeyi korumak adına yapılan bir
hamle olarak nitelendirebiliriz. Ama şu bir gerçek ki; Binali Yıldırım
faktörü İzmir’de giderek daha farklı algılanmaktadır. Kemal
Kılıçdaroğlu’nun da bunu görmesi lazım.

KILIÇDAROĞLU İEF’NİN
AÇILIŞINA NEDEN GELMEDİ?
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Sınırımızdaki savaş ortamı, küre-
sel güçlerin bölgedeki denge
savaşları, Türkiye'de yaşanan

gelişmeler, FETÖ ve PKK terörü,
ekonomimize de doğrudan etki
eden faktörler olarak öne çıkıyor.
Mevcut atmosferde ekonominin
seyrini, Ben HABER için Prof. Dr.
İbrahim Attila Acar yorumladı.
Profesör Acar, başkanlık sistemi ile
ilgili de çarpıcı yorumlarda bulun-
du.

� Nasıl bir 2016'yı geride bıraka-
cağız?

2015'in sonunda Rusya ile orta-
ya çıkan uçak düşürme krizi, Brexit,
Güneydoğu'da terör olayları ve 15
Temmuz'da yaşanan darbe girişimi-
ne rağmen Türk ekonomisinin
ayakta olduğunu gördük. Belki
ihracatımız 150 milyar dolar gibi bir
rakamdan 130 civarına geriledi ama
yaşananlara baktığımızda yine de
durumun olabileceğin en iyi haliyle
toparlandığını söyleyebiliriz.

� Dolar kurundaki yükseklik için
değerlendirmeniz nedir?

Konjonktür ve siyasi gelişmele-
re baktığımızda, dolar kuru enflas-
yon ile birlikte seyrediyordu. Biz
2016 sonu için 2,90 civarı bir bitiş
bekliyorduk ama hem terör, hem
Suriye ve Irak'taki durum, hem de
en önemlisi atlattığımız darbe giri-
şimi bir artışa neden oldu. Bu da
normal.

� Büyüme hedeflerini nasıl görü-
yorsunuz?

Büyüme için yüzde 4 konuşulu-
yor ama ben 5,5-6 aralığını görece-
ğimizi düşünüyorum. Seneye bu
tarihlerde bu rakamları konuşaca-
ğız. Üretim ekonomisi, devletin

üretimi planlama kapasitesinin
olması ve planladığı alanlara destek
vermesidir. Düşünün cumhuriyetin
ilk yıllarında 10 milyon insana tarım
ürünlerimiz yetebiliyordu. Şimdi 70
milyondan fazla nüfusumuza, mil-
yonlarca turiste ve yine 3 milyon-
dan fazla Suriyeliye yeten, ihraç
yapan bir tarımımız var. Bu demek
oluyor ki, devlet bir planlama yapa-
biliyor ve üretimi destekleyebiliyor.

� Asgari ücrete zam gündeme
gelmiyor. Ekonominin yükü alt gelir
grubuna mı atılıyor?

Asgari ücrette yüzde 40'a yakın
bir iyileşme olduğundan dolayı dili-
me girip girmeyeceği gündemdeydi.
O sorun çözüldü. Şu an Kasım
ayındayız. Ben makul bir zam yapı-
lacağını düşünüyorum. Çünkü diğer
türlü insanların sosyal adalet
düşüncesi bozulur.

� Devletin mali yapısında bir
sıkıntı olduğunu düşünüyor musu-
nuz?

Biz 2001 krizinde ciddi bir bedel
ödedik. Ödenen bedel sonrası çok
başarılı düzenlemeler yapıldı ve alı-

nan kararlar uygulandı. Şu anda
devletin mali durumunda bir sorun
yaşıyor olsaydık, bu süreçlerin üste-
sinden gelemezdik. 2001 krizi döne-
minde devletin 100 lira vergi geliri
vardı ve 105 lira faiz ödemesi vardı.
100 lirayı olduğu gibi verdikten
sonra kalan parayı ödemek için
yine borçlanıyordu. Devlet bu kısır
döngüyü kırdı.

Yatırımda altın
öne çıkıyor

� Vatandaş bugün yatırım aracı
olarak neyi görmeli?

Dövizin, kendisine yatırım yapa-
nı koruyacağına inanıyorum.
Bununla birlikte altının yükselişini
de görüyoruz ve altın, kazandırma-
ya devam edecektir diye düşünüyo-
rum. Bir de artık Türk halkı şunu
keşfetti; yalnızca altına ya da dövize
yatırım yapmıyor. Tüm yumurtaları
aynı sepete koyarsanız hepsinin bir-
likte kırılma ihtimali var.

� Türk ekonomisinin karşısında-
ki en büyük tehlike nedir?

Savaş ortamı ve güvensizlik en
büyük tehlikedir.

� Türk ekonomisinin rakibi kim-
dir?

Avrupa bugün homojen bir yapı
göstermiyor ve bizim rakibimiz
değil. Ortadoğu zaten içinde bulun-
duğu koşullardan dolayı bir rakip
değil. İran deseniz, nüfusu çok ama
teknolojisi rakip olmaya yetecek
düzeyde değil. Bizim rakibimiz şu
anda olsa olsa Asya ülkeleri olur.
Endonezya, Malezya, Singapur gibi
ülkeler rakip olabilir.

'Rusya ile işbirliği
Türkiye'ye yarayacaktır'

� Rusya ile yakınlaşmanın etkile-
ri nasıl olacak?

Önemli olan Türkiye'nin biriyle
işbirliği yapması değil, güçlü biriyle

işbirliği yapmasıydı. Rusya ile geliş-
mişlik düzeyimiz kişi başına düşen
milli gelir ve refah olarak benziyor.
Bizim Rusya'dan gereksinim duy-
duğumuz ürünler de var, onların da
bizden gereksinimleri var. Bu işbir-
liğinin bize yarayacağını düşünüyo-
rum.

'Başkanlık sistemi istikrar
olarak algılanıyor'

� Başkanlık tartışmaları ekono-
mide kendine ne kadar yer bulacak?

Başkanlık sistemini ekonomi
istikrar olarak algılıyor. Ekonomide
biz şu anda koalisyon hükümeti,
güçsüz ve dağılmış bir iktidar gör-

mek istemiyoruz. Bizim tercihimiz
güçlü ve kararlı bir yapı. Bunun da
parlamenter sistemde başarılı ola-
mayacağını düşünüyorum. Halkın
da böyle düşündüğünü varsayıyo-
rum.

� O halde ekonomik göstergeler
başkanlığı mı gösteriyor?

Durumun değişmesini göze alan
kişiler başkanlığı istemiyor. Gitsin
de ne olursa olsun diyen insanlar
başkanlığı istemiyor. Ekonomik
göstergelerin tablolar üzerinde göz
kamaştırıcı bir performansı olduğu
da bir gerçek. Bunun devamını iste-
yen insanlar başkanlığı seçecektir.
Aksi halde Türkiye'nin önündeki
seçeneklerde güçsüz iktidarların bir
risk olduğunu düşünüyorum.

� Referandumda öncelik ekono-
mi mi olacak?

Görünürde siyasetçi konuşacak
ama insanlar ekonomiye göre oy
verecek diye düşünüyorum. 1
Kasım seçimlerinde de böyle oldu-
ğunu gördük.

İnsanlar düşük profilli bir yöne-
tim istemiyor. Bu söylemi ifade
edebilecek yapı da şu anda koalis-
yona bağlı bir yapı değil. Ülke,
bakanların kendi aralarında anlaşa-
madığı bir yapıyı artık istemeyecek-
tir.

Prof. Dr. İbrahim Attila Acar,
Türk ekonomisini ve siyasetin
ekonomiye etkilerini değer-

lendirdi. Acar, başkanlık siste-
minin ekonomide istikrarı

temsil ettiğini söyledi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ
EKONOMİK İSTİKRAR=

'İZMİR'İN
YÜKSELMESİ İÇİN...'

� İzmir ekonomisi yüksele-
cek mi?

İzmir ekonomisinin yüksel-
mesi için ticari potansiyelin
harekete geçirilmesi, yeni ticari
işletmelerin ve fabrikaların orta-
ya çıkması gerekiyor. Bununla
birlikte İzmir'de uluslararası
niteliğe sahip mühendis, avu-
kat, maliyeci, CEO gibi isimlerin
gelmesi lazım. Bir de İzmir'in
şehir içi trafiğinin mutlaka
çözülmesi gerekiyor. Eğer hava-
limanından Bayraklı'da gökdele-
ne ulaşmak çok uzun sürerse
eksik kalırız.

� İzmir'in ekonomide rakibi
hangi şehirdir?

Aklıma gelen iki şehir Bursa
ve Konya. İzmir'in avantajı ulus-
lararası tanınırlığa sahip olması.
İzmir daha yaşanabilir bir kente
dönüşmesi durumunda rakipleri-
ni kolaylıkla geride bırakacaktır.BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Burak
Cilasun

İbrahim
Attila
Acar

Uzun yıllar özel sektörde üst düzey
yöneticilik yapan ekonomi profe-
sörü Muzaffer Demirci, ekonomi-

nin bugününe tepkili. Demirci, yaşanan
olağanüstü süreçlerin iyi atlatılamadığı
görüşünde.

� Nasıl bir 2016 geride bırakıyoruz?
Türk ekonomisine kendimizden kay-

naklananlar ve dış bazlı olmak üzere
çok büyük etkiler gördüğümüz bir yıl
oldu. Küreselleşmede sanayi sektörü
yerine finans sektörü öne çıkınca
Türkiye de bundan etkilendi. Dünyada
büyümede frenleme varken Türkiye'nin
bundan etkilenmemesi mümkün değil-
di. Emeğin payının düşmesi satın alma
gücünü düşürüyor. Satın alma gücünün
düşmesiyle birlikte yatırım da azalıyor.
Yatırımcı da sanayiye değil, finansa
para yatırınca işler bu noktaya geldi.
Türk ekonomisi çok kırılgan
bir tablo çiziyor. Dünya
üzerindeki en kırılgan
ekonomilerden biri
bizde. Risk faktörünün
yüksekliği de yatırım-
cıyı korkutuyor. Bu
nedenle 2016 hoş bir
yıl olmadı.

� Bu kırılganlığı
nasıl aşabiliriz?

Büyüme hızını arttır-
malıyız. Bunu da kendi
kaynaklarımızı destekleye-
rek yapabiliriz. Bakın
Gaziemir'de bulu-
nan serbest
bölgede
yürü-
yen
mer-

divenleri yapan firma bir
Türk firması ama
Türkiye'den pek iş alama-
dıklarını söyledi. Bugün

mali kaynağının yüksekliği
noktasında kamu kurumları
ve yerel yönetimler mutlaka

ihtiyaçlarını Türk malları üze-
rinden gidermeli. Yerli

sanayi yeterince
desteklenecek

ki, dışarıya
açılma
fırsatı
bula-
cak. İç
piyasa-
da
olma-
yan
firma
bir
anda
dışa
nasıl
açıla-

cak?
� Doların bugünkü seviyesi ülkeyi

nasıl etkileyecek?
En başta dolarla borçlanan sanayici-

yi etkileyecek. Bu sanayiciler işlerini
toparlayamazsa önce yanında çalışan
adamı, sonra o adamın ev sahibinden
tutun da bakkalına kadar herkesi etkile-
yecek.

� Başkanlık sistemi ekonomiye bir
bahar havası getirir mi?

Getirmez. Ekonomi bu kadar ızdı-
rap çekerken, bu kadar iflas varken bir
sistem değişikliği nasıl olacak da tablo-
yu pembeye boyayacak? O kadar sorun
varken başkanlığın gündeme gelmesinin
hiçbir anlamı yok. Sorunlarını çözersin,
sonra böyle sistemsel değişiklikleri
düşünürsün. Şu anda bunları konuşmak
son derece yersizdir. Daha sonra yargı-
da ve eğitimde altyapıyı hazırlarsan
gündeme getirirsin. Bugün bu tartışma-
lar belirsizliği arttırıyor. Denetim siste-
mi olmayan bir başkanlık tek adamlığa
götürür ki bu da güven ortamını ve eko-
nomiyi derinden sarsar.

“SİYASİ DEĞİŞİM
EKONOMİYE İLAÇ OLMAZ”

Ekonomi Profesörü Muzaffer Demirci, siyasi değişimin ekonomiye
etkisinin olumsuz olacağını söylerken, risk faktörlerine dikkat çekti.

Muzaffer
Demirci
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İzmir iş dünyasının tanınan ismi,
bugünlerde TARKEM ile kente
değer katmaya çalışan Uğur Yüce,

İzmirli firmaların marka olamayışları-
nı yorumladı. Büyümenin ve marka-
laşmanın, üretilen ürünün katma
değerinden geçeceğini belirten Yüce,
bu noktada İzmirli firmaların mevcut
dürüstlüğüyle Bursa ve İstanbul ile
yarışamayacağını dile getirdi.

� İzmirli firmaların markalaşma
noktasında başarısı nasıl sizce?

İzmir bu konuda belirli bir başarı
yakaladı demek mümkün değil. Lafı
uzatmadan söylemek gerekirse
İzmir'de ciddi bir markalaşma gayreti-
nin var olduğunu söyleyemeyiz.

� İzmir'in çok başarılı reklamcıları
var ama İzmirli firmalar bundan yarar-
lanmıyor ya da yararlanamıyor mu?

Bahsettiğimiz konu tamamen eko-
nomik bir konu. Ekonomi dünyadaki
her şeyin mihenk taşı. Ekonomide de
önemli olan şey katma değer. Türkiye
katma değeri çok yüksek ürünler üre-
temiyor. Örneğin Apple tarafından
üretilen iPod 240 dolarlık bir fiyatla
satılıyordu. Maliyetiyse 7 dolar 10 cent
gibi bir rakamdı. Bunun bir kısmı ürü-
nün üretildiği Çinli firmalara gidiyor,
bir kısmı da reklam bütçesine. Her bir
iPod için 2 dolarlık reklam bütçesi
demek 50 milyon satılmış iPod oldu-
ğunu düşünürsek 100 milyon dolarlık
reklam bütçesi anlamına geliyor. Eğer
sizin ürününüz kârlıysa her türlü rek-

lamı yaparsınız. Diğer tarafta emek
ağırlıklı, rekabet yüksek, katma değeri
düşük bir ürün üretiyorsanız reklam
yapamaz ve markalaşamazsınız.

“Ufku dar olan İzmir
iş dünyası değil”

� Katma değeri yukarıya çıkaramı-
yorsak, İzmir iş dünyasının ufkunun dar
olduğunu mu düşünmeliyiz?

İzmir iş dünyasının ufku, ülkenin
genel ufkuyla orantılı. Ufku dar olan
İzmir iş dünyası değil. Ufku dar olan
Türkiye'yi yönetenlerdir. Buradan da
zannetmeyin ki mevcut iktidardan
bahsediyorum. Türkiye'yi yöneten tüm
iktidarlardan bahsediyorum. Çünkü iş
dünyası kendi başına bu büyüklüklük-
lere erişemez. Mutlaka devletin para-
lel politikalarıyla yürür.

� Devlet yol açmıyor mu?
Devlet bunu Turgut Özal ile sağla-

dı. Özal döneminde Türk Parasının
Kıymetini Koruma Kanunu kaldırıldı.
Özal bunu kaldırdı ve Türkiye'nin
dünyaya entegrasyon sürecini başlattı.
Biz Küba gibi, Arnavutluk gibi son
komünist ekonomilerden biriyken

liberal ekonomiyle tanıştık. 6 bin say-
falık kanun gitti 5,5 sayfa geldi. Gerçi
sonra bürokrasi yine onu 20 senede 2
bin 500 sayfaya çıkardı. Bir bürokrasi
düşünün ki, ülkenin halkına, iş dünya-
sına hizmet etmek için kurulmamış!
Dolayısıyla İzmir'deki iş dünyasını da
bu çerçeveden ayrı ve bağımsız düşü-
nemeyiz.

� Yani İzmir iş dünyasında sıkıntı
yok?

Bir şey var, o da meziyet midir,
kusur mudur okuyucu karar versin.
İzmirliler dürüst. Bu meşhur hayali
ihracatların olduğu dönemde
Türkiye'de yüzlerce binlerce böyle
olay varken, İzmir'de 2 tane oldu.
Onlar da İzmirli değildi. İzmirli ne
vergisiz kazancı becerebilmiştir, ne de
hayali ihracatı becerebilmiştir. Tabii
iyi ki becerememiştir. Onun için
İzmir'i seviyoruz ama işte o zaman sen
bir Anadolu Kaplanı olamıyorsun, bir
Bursa olamıyorsun, bir İstanbul hiç
olamıyorsun. Kayıtsız ekonominin
yüzde 50'ye vardığı bir ülkede sen en
çok vergi ödeyen, kayıtlı ekonomisi
yüzde 90'ı aşmış bir şehirsen ancak
bu kadar atılım yapabilirsin.

“İzmir bu şartlarda
markalarını koruyamaz”

� İzmir'den doğup, tam büyüdükten
sonra satılan firmaları görüyoruz.
İzmir'in büyüyen değerleri elde tutula-
maz mı, yoksa satılmaya mahkûm mu?

Bugün içinde bulunduğumuz
koşullarda, İzmir'in şartları içinde evet
koruma imkanı yoktur. Bu da ekono-
minin değişmez bir kuralı. Her şeyin
bir bedeli vardır ve dünyada satın alı-
namayacak bir şey hemen hemen yok-
tur. 10 sene önce hayal edemediğiniz
10 milyon dolar yerine, 10 yıl sonra
birileri size 70-80 milyon dolar önerir-
se ve siz yine de satmam diye direnir-
seniz bu sefer de insanlar sizi başka
türlü eleştirirler. Bundan dolayı
gocunmak gerekmez. Buna karşılık
yapılması gereken şey ölçek ekonomi-
si içinde mümkün olduğunca büyük
ölçeklere ulaşabilmektir. Bugün bir
şubeden, onlarca, yüzlerce şubeye
ulaşmak isteyen bir işletme varsa bunu
büyüme arzusuyla yapabilir.

� O halde İzmir'de büyüme isteği mi
yok? Doyum seviyesine erken mi ulaşılı-
yor?

İşte bu noktada,
kişinin firmasından
ne istediği, hayattan
ne beklediği
önemlidir. Bence
gelecekte şehri-
mizde çok farklı
hırsları bulunan
yeni nesil bir iş
dünyası görece-
ğiz.

İzmir iş dünyasında ulu-
sal ve küresel marka
çıkarmada yaşanan kısır-
lığı yorumlayan Uğur
Yüce, bunu kâr oranları
ve katma değerle açıkla-
dı. Yüce, İzmir'in bir
Bursa ve İstanbul olama-
yacağını söyledi.

“İZMİR BİR ANADOLU
KAPLANI OLAMAZ; ÇÜNKÜ...”

Hep bir bahanesi var.
Sıcak savaş tehlikesi…
Soğuk savaş beklentisi…
İç politikada gerginlik…
Seçim söylentileri…
Petrolün düşmesi…
Ülke kredi notunun

inmesi…
Ödemelerin tıkanması…
Faizlerin oynaması.
Neredeyse…
Kuşların kanat çırpması bile

onu etkileyecek.
Doların önlenemeyen yük-

selişini!
Dünyaya yön veren

Amerika’nın para birimi…
Yine koptu, aldı başını gidi-

yor.

� � �

Türk Lirası’nın dolara karşı
değer kaybı sürüyor.

Bir kez daha tarihi zirve
yaptı.

3,19 liraya ulaştı.
Gelişmekte olan ülkelerin

para birimleri de dolar karşısında
gerilerken, Türk Lirası en önde.

Bu yüzden gösterge tahville-
ri yükseldi.

2 yıllık gösterge faizi
9,28’e…

10 yıllık ise 10,09 ile çift
haneye ulaştı.

� � �

Bu neden önemli?
Çünkü…
Hazinenin borçlanma mali-

yeti artıyor,
Ve ekonomik sıkıntının gös-

tergesi.
Bu durumun günlük yaşama

yansıması ise…
Şirketlerin iflası, işyerlerinin

kapanması, işsizliğin artması,
bankaların tıkanması, yoksullu-
ğun yükselmesidir.

� � �

Her gün TV’de, gazetelerde
görmeye alıştık.

“Doların Tarihi Zirvesi”
1 dolar, 1 lira olarak kala-

caktı.
Zirveden zirveye atlayarak

üçe katlandı.
Ekonomistlere göre: oturma

rayı 3,40-3,50 olacak.
Dileriz ki bu noktaya tırman-

maz.
Bu zirveye gelirse, biliniz ki

kimyamız bozulur, tadımız
kaçar.

� � �

Sanayide yatırım azaldı.
Tarımda dışa bağımlılık arttı.
2016’da turizmin hali orta-

da.
Gelecek yıl ise meçhul.

Şimdiden umut yok.
Dış borçlanmamız dolarla.
İç borçlarımız dolar ayarlı.
İşadamı, sanayici riske gir-

mekten kaçınıyor.
Tek çare; ekonomiyi büyüt-

mek.
Onun için de sağlam iktisadi

politikalara ve…
Çok yönlü istikrara ihtiyacı-

mız çok.

� � �

Aksi takdirde…
Dolarda her gün bir Tarihi

Zirve!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Uğur
Yüce



AK Parti İzmir Milletvekili
Hamza Dağ, gündemi Ben
HABER'e değerlendirdi.

Başkanlık sisteminin AK Parti
tarafından Türkiye için yapılan
işlerin en iyilerinden biri olacağı-
nı dile getiren Dağ, CHP'ye gön-
dermede bulunmayı da ihmal
etmedi. Dağ, CHP İzmir'in şim-
diden 2019 için kendi içinde
adaylık tartışmaları yaşadığını
söyledi.

� AK Parti, İzmir'de istenilen
düzeyin neresinde?

Partimiz Türkiye'nin her
yerinde teşkilatlanma noktasında
en iyi parti. İzmir'de de hem teş-
kilat içi çalışmalar, hem de gün-
demi belirleme anlamında
oldukça güçlüyüz. Başbakanımız
Binali Yıldırım'ın İzmir milletve-
kili olması ve 15 Temmuz sonra-
sında oluşan ruh da bizim için
önemli.

“CHP, İzmir'i
kaybetme korkusu
yaşıyor”

� Kılıçdaroğlu'nun arka arka-
ya ziyaretlerini nasıl görüyorsu-
nuz?

Telaş paçayı sardı demek ki.
İzmir'i kaybetme korkusunun
başladığını görüyoruz. Burada da
CHP'nin iç meselelerinin etkili
olduğunu görüyorum. CHP'nin
İzmir'de çok karışık bir siyasi yel-
pazesi var. 2019'a yönelik adaylık
tartışmaları şimdiden ayyuka çık-
mış vaziyette. İl başkanları bir
anda istifa etti. Herhalde Kemal

Bey, İzmir'deki karışıklığı göz-
lemliyor ve bunu da sık sık
İzmir'e gelip partisini diri tutma-
ya gayret ediyor.

� İzmir'de yaşanan gelişmeleri
nasıl görüyorsunuz?

İzmir'de birçok kişinin şika-
yet ettiği bir hizmet yapamama
durumu söz konusu. Hayat stan-
dartları üstünden bir
korku oluşturmaya
çalışıyorlar ama bu artık
kayboldu diyebiliriz.
Korku yaşanmasının bir
mantığının olma-
dığı milletimizce
görüldü. Kurucu
Genel Başkanımız
Liderimiz Recep Tayyip
Erdoğan olmasaydı şu
an ülkemiz işgal altın-
daydı. Böyle bir işgalde mağdur
olacaklar sadece AK Partililer
olmayacaktı. Eğer bu
işgal olsaydı kimsenin
hayat standartları
bugün olduğu gibi
kalmayacaktı. 15 Temmuz sonra-
sı Recep Tayyip Erdoğan'ın
liderliği herkesçe bir kez daha
görülmüştür. İzmirli hemşerileri-
miz de bunu net bir şekilde gör-
müş oldu.

� Bornova Stadı'nı görünce bir
İzmirli olarak ne hissettiniz?

İşin doğrusu henüz stada
gitme fırsatım olmadı. Dışından
görebildim. Seyirci kapasitesi
olarak dahi baksanız standartlar
içinde olan bir stat değil. Keşke
Büyükşehir Belediyesi bizi dava-
larla uğraştırmasaydı da bugün

hem
Göztepe'nin,

hem de Karşıyaka'nın
stadı olmuş olsaydı.

�
Başbakan
Yıldırım'ın,

“Yerel seçimde FETÖ, CHP'ye
çalıştı” söylemine CHP'den sert
tepki geldi. Siz nasıl yorumluyorsu-
nuz?

Buna herkes güler. 2014'te
bunu herkes gördü. 17-25 Aralık
sonrasında FETÖ'cüler ev ev
çalıştılar ve CHP'lilerden daha
çok çalıştılar. Zaten CHP'liler ev
ev çalışamaz. Bakın “CHP'ye oy
verin, günahı bana olsun.” diyen-
ler bile var ve bugün zaten tutuk-
lu bulunuyorlar. Kiraz'ın köyün-
den, Kınık'tan vatandaşlarımız
aradı ve bizim ziyaretlerimiz son-
rasında FETÖ'cülerin CHP pro-

pagandası yaptığını söylediler.
Bunun olmadığını söylemek,
güneşe karşı gözünü kapatmak-
tan başka bir şey değil.

� FETÖ'nün İzmir'de gücü
kırıldı mı?

Büyük oranda kırıldı ve orga-
nizasyon becerisi ortadan kaldı-
rıldı.

“İstikrarın devamı
için başkanlık şart”

� 2017 için referandum mu
erken seçim mi bekliyorsunuz?

Yaşanan süreç başkanlıkla
alakalı bir çalışmaya gidiyor.
Zaten erken seçimin gündeme
gelmemesi lazım. Biz 1
Kasım'da milletimizden 4 yıllığı-
na yetki aldık. Bu yetkiyi 4 yıl
boyunca kullanacağız. Tabii AK
Parti kurulduğundan beri

savunduğumuz,
ülkemiz için
gerekli olan
başkanlık
sistemini
hayata
geçirmek
istiyoruz.
İstikrar döne-
minde ülkenin
büyümesini,
koalisyonlarda
kaybetmek bu
ülkenin bir kara
talihi haline gelmiş. Bugün istik-
rarı devamlı hale getirmek, bu
ülke için yapacağımız en iyi
işlerden biri olacaktır. İstikrarın
devamı için başkanlık sistemi
kalıcı bir imkan ortaya koyacak-
tır. İzmir'in de kahir ekseriyetle
referandumda evet diyeceğini
düşünüyorum.
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AK Partili Hamza Dağ, başkanlık siste-
mini ve İzmir'deki siyasi gelişmeleri
yorumladı. Dağ, CHP'nin İzmir'i kay-
betme korkusu yaşadığını söyledi.

“İZMİR’DE TELAŞ PAÇAYI SARDI”
AK PARTİLİ HAMZA DAĞ’DAN CHP’YE GÖNDERME:

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Hamza
Dağ
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Bugün 104. yaşına basmış olan
Türk Ocakları, siyasi bir hare-
ket olmayışına karşın, siyase-

te yön vermeyi sürdüren bir kuru-
luş olarak varlığını sürdürüyor.
Türk Ocakları Genel Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Öz ile başkan-
lık sisteminden milliyetçi refleks-
lere kadar günümüzü konuştuk.
Prof. Dr. Öz, parlamenter sistemi
desteklediklerini belirtmekle birlikte
başkanlık sistemine geçilmesi durumunda
milli devlet, üniter yapı ve tek dil düşüncesinden
asla vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

“Hiçbir sistem ilahi
kelamın emri değil”

Öz, “Tarihte sosyal, ekonomik ve siyasal
yapılar değişir. Şartlar değişince siz de birtakım
değişiklikler yaparsınız. Türk Ocakları olarak
cumhuriyetin kurucu niteliklerini tartışmaya aça-
mayız. Milli devlet, üniter yapı ve Türkçe'nin tek
dil olmasını kesinlikle tartışamayız. Biz parla-
menter sistemi güçlendirerek de sorunlarımızın
üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz.
Türkiye'de parlamenter sistem düzgün işlemiyor
ve parlamenter demokrasinin de olduğunu söy-
leyemeyiz. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de bir
liderler demokrasisi var. Siyasi partiler ve seçim
kanununu değiştirip, demokratik katılımla kuv-
vetler ayrılığını güçlendirebiliriz. Başkanlık siste-
mine neden geçeceğiz biz? İcrayı güçlendirmek
için mi? İcra zaten fiilen güçlü. Diyelim ki bunu

hukuki zemine oturtmak için geçece-
ğiz. O zaman da az önce saydığım

kurucu felsefedeki temel değerler-
den vazgeçmemek gerek. Bir ara
eyalet sistemi ve federasyon gün-
deme gelmişti. Biz bunun tama-
men karşısındayız.” dedi.

Prof. Dr. Öz, başkanlığa geçiş
durumundaysa ortaya çıkacak hassa-

siyetleri şu sözlerle dile getirdi:
“Referandumda başkanlık sistemine

onay çıkarsa tabii olarak buna saygı gerekir.
Atatürk'ün daha milli mücadelenin başında orta-
ya koyduğu irade-i milliye ilkesidir bu. Yalnız
kesinlikle denge ve denetleme mekanizmaları
olmalıdır. Başkan, toplumsal ve siyasi alanın
tamamına hükmedecek bir şekilde olmamalı.
Yargı bağımsızlığı olmalı. Yasama yukardan tali-
matla olmaz. Meclis'i güçlü olmayan bir sistemde
başkanlık olmaz. Diğer türlü tek adam sistemi
olur. Bir de hatamız konuyu isimler üzerinden
yürütmek. Bu tamamen yanlış. Kişiye değil siste-
me bağlı düşünmek gerekir.”

Milliyetçi gençlerin hayatın her alanında yer
alması gerektiğini belirterek örnek olarak Ziya
Gökalp'i gösteren Prof. Dr. Öz, İzmir'deki
Atatürk algısının ise bazı çevrelerce laikliğe
indirgendiğini ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

“Atatürk ve bayrak hassasiyeti son dönemde
çok yüksek. Çünkü Atatürk'e karşı saygısızlık
alenileşti. Cumhuriyetimizi kuran, milli mücade-
lemizin kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya
ülkemiz çok şey borçlu. İzmir'de ya da bazı yer-
lerde Atatürk yalnızca laikliğe indirgeniyor.”

“VEKİLLERİN İFADE VERMESİNDE
ENGEL GÖRMÜYORUM AMA...”

Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Milletvekili Musa Çam,
gündemi değerlendirdi. Çam,
HDP'lilerin gözaltına alınmasın-
dan, MHP ile AK Parti yakınlaş-
masına ve iktidarın CHP'ye PKK
ile FETÖ suçlaması yapmasına
kadar çeşitli konularda dikkat
çekici yorumlar yaptı.

İlk olarak gözaltılara deği-
nen Çam, “Benim hakkımda 3
fezleke var. Bunlardan biri
Recep Tayyip Erdoğan'a haka-
ret, biri Çeşme Ovacık'taki rüz-
gar güllerini engelleme üzeri-
ne. Bunlardan dolayı dokunul-
mazlığım kalktı. Her 3 dosyayı
avukat arkadaşlarım inceliyor.
Ben prensip olarak normal bir
vatandaş nasıl bir celp geldi-
ğinde ifade veriyorsa, milletve-
killerinin de bu konuda ifade
vermesinde herhangi bir engel
görmüyorum. Ancak milletve-
kilinin kürsü dokunulmazlığı ve
kürsüde söylediklerinin açık
alanda söylenmesinin de bir
suç oluşturmaması gerektiğini
ve bundan dolayı yargılanma-
ması gerektiğini savunuyorum.
Prensip olarak mahkemelerin
adil, bağımsız ve tarafsız olma-
sı gerekmektedir. Bugün mah-

kemelerimiz bu nitelikleri taşı-
mıyor. HDP'nin almış olduğu
karar politik bir karardır. Bu
karar doğrultusunda hareket
etmişlerdir.” dedi.

“Böyle bir mutabakat
varsa son derece
vahimdir”

Başkanlık ile ilgili MHP
Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin çıkışını da değer-
lendiren Çam, “Aslında MHP
zaman zaman çok kritik karar-
ların görüşüldüğü ve oylamala-
rın yapıldığı TBMM'de AKP'ye
destek vermiş veya tarafsız
kalarak dolaylı olarak yanında
yer almıştır. Bugün ise MHP'nin
içinde bulunduğu siyasi kon-
jonktür nedeniyle Sayın
Bahçeli sebebini tam olarak
anlayamadığımız gerekçelerle
destek vermektedir. Bunun
nedeni, HDP'lilerin Meclis'ten

atılması, idamın geri gelmesi-
nin olmamasını çok arzu eder
ve dilerim. Eğer bu nedenle bir
pazarlık ve mutabakat var ise
Türkiye demokrasisi açısından
son derece vahimdir.”

“CHP'nin FETÖ ile
yan yana gelmesi söz
konusu değildir”

Çam, CHP'nin FETÖ ve PKK
ile ilişkilendirilmesineyse sert
tepki gösterdi.

“Bir defa şunu söylemeliyim
ki, AKP ve Recep Tayyip
Erdoğan, Fethullah Gülen ile
ayrı değil, aynı yumurta ikizi-
dir. Her ikisinin de hedefi, 2023
yılında cumhuriyetin yüzüncü
yılında laik demokratik cumhu-
riyeti yıkmak, hilafeti geri
getirmek ve halifelik konusun-
da kendi aralarında büyük bir
çekişme vardır. CHP'nin FETÖ
ile yan yana gelmesi söz konu-
su değildir. CHP'nin Kürt soru-
nunun çözümü için demokratik
ve meşru adımlardan her
zaman taraf olmuştur. Teröre,
şiddete ve cinayetlere dün
olduğu gibi bugün de karşıdır.
Bundan sonra da karşı olmaya
devam edecektir. Ancak, temel
hak ve özgürlükleri ve Kürt
sorununun barışçıl yöntemlerle
çözülmesi için de elinden gelen
bütün çabayı gösterecektir.”

“İzmirlilere
güveniyorum”

CHP'li Musa Çam son olarak
İzmir'in olası bir referandumda
oyunun hayır olacağını dile
getirdi.

“Anayasa değişikliğiyle ilgili
düzenleme önümüzdeki günler-
de parlamentoya gelecek. İzmir
çağdaş ve demokrat bir kenttir.
İzmirlilerin neye, nasıl tepki
vereceğini bildiklerini çok iyi
biliyorum.”

CHP'li Musa Çam,
kendisinin de
dokunulmazlığ-
nın kalktığını ve
vekillerin de
ifade vermesinin
normal olduğunu
belirtirken
“ama”lı bir ekle-
me yaptı: 'Bugün
yargı tarafsız ve
adil değil”

“EYALET SİSTEMİNİN
KARŞISINDAYIZ”

Mehmet
Öz

Ömer
Alper
Erdem

Musa
Çam
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Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk, vefatının 78. yıl dönü-
münde Ben TV'de ekrana gelen

Tarih ve Gündem programının özel
bölümüyle anıldı. Her hafta Dokuz
Eylül Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr.
Emin Elmacı ve Burak Cilasun'un bir-
likte gerçekleştirdiği programın bir de
konuğu vardı. Dr. Eren Akçiçek'in katı-
lımıyla gerçekleştirilen programda
Atatürk'ün çocukluğundan, ebediyete
intikaline kadar geçen sürede yaşanan
olaylar ele alındı.

Şemsi Efendi İlkokulu
Programın başında birçok kişinin

bilmediği bir bilgiyi paylaşan Yrd. Doç
Dr. Emin Elmacı, Mustafa Kemal'in
eğitim gördüğü Şemsi Efendi
İlkokulu'nun batı tarzında eğitim verdi-
ğini söyledi. Elmacı, “Şemsi Efendi
İlkokulu, sıraların ve tahtaların olduğu,
gözlem sınıflarının, ilk kez beden eğiti-
mi derslerinin olduğu bir okul. Ayrıca
Arap harflerinin ilk kez ayrı ayrı yazıla-
rak öğretildiği bir okuldur. Bu sistem,
sonraki yıllarda harf devrimine büyük
katkı sağlayacaktır.” dedi.

Mustafa Kemal'in
kardeşleri
kuşpalazından öldü

Mustafa Kemal'in çocukluğunun
konuşulduğu bölümde dönem şartlarına
değinen Dr. Akçiçek, “O dönemde sağ-
lık alanında oldukça gerideyiz. Hem
bugünün teknolojisinden çok uzağız,
hem de dönemin teknolosinden. Bu
nedenle Mustafa Kemal'in ağabeyleri
Ahmet ve Ömer kuşpalazı hastalığından
vefat ediyor. Kendisi de bu hastalığa
küçük yaşlardayken yakalanıyor ancak
hastalığı atlatıyor. Bu da bağışıklık siste-
mini güçlendiren bir faktör olarak öne
çıkıyor. Hatta babası da hastalığı yen-
mesi sürecinde üzerine titriyor.” dedi.

Sıtmaya yakalanıyor
Dr. Akçiçek, Mustafa Kemal'in kuş-

palazı sonrasında ilk ciddi hastalığınay-
sa Manastır Askeri İdadisi'nde yakalan-
dığını belirtti. Akçiçek, “Mustafa Kemal
Manastır'da sıtmaya yakalanıyor. Hatta
o sıtma nöbeti sırasında babasının
büyük bir hatırası olan saatini kaybedi-
yor ve bu yüzden çok üzülüyor. Daha
sonra sıtma Çanakkale'de, Samsun'da
ve hatta Sivas Kongresi'nde tekrar edi-
yor. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal
ile görüşen Amerikalı General Harbord
anılarında, elinde durmadan tespih çek-
tiğini ve sonradan bunun nedeninin sıt-
mayı gizlemek olduğunu öğrendiğini
yazıyor.

İttihat ve Terakki
ile tanışma

Mustafa Kemal'in, İttihat ve Terakki
ile tanışmasının askeri okula girmesiyle
birlikte başladığını belirten Elmacı,
“Mehmet Emin Yurdakul'dan, Namık
Kemal'den vatan duygularını alması çok
önemli oluyor. Daha sonra öğrenciliği
sırasında girdiği cemiyetler var. Bu
süreçte İttihat ve Terakki içinde cumhu-
riyet düşüncesini savunması dikkat çeki-
yor.”

Mustafa Kemal'in askeri eğitimi

sonrasında cephelerle ilişkisine de deği-
nen Elmacı, “İlk olarak hareket ordu-
suyla İstanbul'a geliyor. Özellikle
1911'de Trablusgarp'a gönüllü olarak
gitmesi önemlidir. İzmir Urla'dan geçer.
Orada büyük katkıları oluyor. Enver
Paşa ile de orada tanışır. Hatta Enver
Paşa'nın damat olmasının gücünü de
burada görüyor. Aynı merdivenleri
çıkarken kendisi teker teker çıkarken,
Enver Paşa'nın ikişer üçer çıktığını
görür. Balkan Savaşları sırasında
Edirne'nin alınışında Enver Paşa ile bir-
likte önemli bir katkısı var.
Çanakkale Savaşı'ndaysa
çok daha farklı bir yapı
var. Orada biraz san-
sürlendiğini bile
görüyoruz. Yunus
Nadi Tasvir-i
Efkar'da
Çanakkale'nin
deniz savaşı kah-
ramanı Cevat
Paşa ile kara
savaşı kahramanı
Mustafa Kemal'in
fotoğraflarını yan
yana basmak ister.
Anılarında sansürü anla-
tırken, fotoğrafı zor kurtardı-
ğını söylüyor ama yine de sonradan 3
aylık cezayı almaktan kurtulamaz.”
dedi.

İstanbul ile ayrışma
Emin Elmacı, İstanbul'daki yönetim

ile Mustafa Kemal'in yol ayrımının da
Samsun'a çıkışla birlikte yaşandığını
söyledi. Elmacı, “Mustafa Kemal,
Samsun'a İstanbul'daki yönetim tarafın-
dan Mondros'u uygulatmak amacıyla
gönderiliyor. Ancak Mustafa Kemal'in
düşüncesi çok daha farklı. Zaten
Samsun'a çıktıktan kısa bir süre sonra
da önce asi ilan ediliyor, ardından da
hakkında idam kararı çıkarılıyor.
Burada şunu görmek lazım,
Samsun'a gidişinde
Vahdettin'in kendisine
ülkeyi kurtarmak adına 400
bin altın verdiğini iddia
edenler var. Böyle bir şey,
bırakın mantığı fizik kuralla-
rına bile o dönemin şartların-
da uymuyor.”

Kurtuluş Savaşı zor
şartlarda kazanıldı

Kurtuluş Savaşı'na karşı bazı
söylemlere sert tepki gösteren
Akçiçek, “O tarihte Anadolu'da
okul yok bakın. Anadolu perişan
noktada. Her yerde yokluğu görüyor-
sunuz. Bulaşıcı hastalıklar çok yaygın,
doktor yok, öğretmen yok, ebe yok.
Milli mücadeleyi yokluklar içinde
kazandık. Atatürk'e gelip de laf söyleye-
nin aklına şaşarım. Bana göre kendileri-
ni aldatıyorlar. Atatürk topluma mal
olmuş büyük bir şahsiyettir.” dedi.

Atatürk'ün cenaze namazı
Dolmabahçe'de kılındı

Mustafa Kemal
Atatürk'ün cena-
ze namazına
ilişkin
çeşitli

çevrelerce ortaya konan spekülatif söy-
lemlere ve gizli vasiyet iddialarına
tepki gösteren Yrd. Doç Dr. Emin
Elmacı, Atatürk'ün cenaze namazı'nın
Dolmabahçe Sarayı'nda kılındığını
belirtti. Elmacı, “O dönemde Atatürk'e
sevgi de, vefatından dolayı olan üzüntü
de çok yüksek. Mustafa Kemal'in vefa-
tının duyulması sonrası Dolmabahçe'ye
giden insanlar izdihama yol açıyor ve
11 kişi hayatını kaybediyor. Böyle olun-
ca kitlesel bir cenaze namazının nelere
neden olabileceği soruları ortaya çıkı-

yor. Dönemin Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Rifat

Börekçi'nin de onayı alı-
narak, cenaze namazı-

nın Dolmabahçe'de
kılınmasına karar
veriliyor. Cenaze
namazının kılındı-
ğına dair çok sayı-
da anı vardır.
Dönemin muha-
biri Cemal Kutay,

dönemin bakanları
hep bu anılarını dile

getirmiştir. Bunun
tartışılacak yanı yoktur.

Gizli vasiyet olayına da
gelince, madem böyle bir vasi-

yetin olduğu iddia ediliyor, o halde
belgelensin. Ortada böyle bir belge
yok. Eylül 1938 yılında yazdığı vasiyeti
uygulanmıştır. Gizli vasiyet iddiasıyla
nemalanmak isteyen çok kişi var.

Not: Programın tamamını
www.kanalben.com adresinde
bulunan programlar sekmesinden
Tarih ve Gündem programını
seçerek ulaşabilirsiniz.

İki NoktaSÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Hayat iki nokta arasında kıvrılan,
bazen düz giden, bazen inip çıkan
bir çizgi sanki…

Bazen kısacık bu çizgi…
Bazen uzun…
Ama hep sonsuzlukta sonlu…
Hayat bazen sanki gök kubbeden sah-

neye konmuş bir oyun gibi…
Göreceğimiz, görmemiz gereken her

şeyi burada görüyoruz…
Hiçbirimiz bilmiyoruz, bu çizginin nere-

ye kadar, nasıl uzanacağını…
Ne zaman son noktayı koyacağımızı…
Ya da son noktanın konacağını…
Hiçbirimiz belirleyemiyoruz, tek başına

kendi irademizle, hayatlarımızın nereye
doğru akıp, nereye savrulacağını?

Nasıl şekilleneceğini?
Kim bilir en gelişmiş insan bile acaba

yazgısının kaçta kaçını belirleyebiliyor-
dur…

Bu yüzden bazen bir rüya gibi hayat…
Gerçekle sonsuzun birbirine karıştığı

bir düş gibi…
Bu yüzden hazan mevsimlerinde,

hayatın kendisi hüzünlü bazen…
Hayat bu nedenle tam bir şiir gibi

aslında…
Belki de bir şiir kadar büyülü bu yüz-

den…
Bir şiir gibi sevilesi hayat…
Hayat bu nedenle Ahmet Muhip

Dranas’ın Olvido’sundaki dizeler gibi:
“Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir
İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı
Hatırlar bir gün bir camı açtığını
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu
Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı
Bütün bunlar, aşkın güzelliğiyledir.”
Belki de Sevgi Duvarı’nda, hayatın ini-

şini çıkışını, yalansız yaşamın büyük güzel-
liğini anlatan Can Yücel’in şiiri gibi hayat:

“Baktım gökte bir kırmızı bir uçak
Bol çelik bol yıldız bol insan
Bir gece Sevgi Duvarını aştık
Düştüğüm yer öyle açık öyle seçik ki
Başucumda bi sen varsın bi de evren
Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi
Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar

iyi.”
Aslında sonsuzlukta akıp giden, kendi-

sine bir “anlam” yaratmış ya da hiçbir
“anlam” yaratamamış, milyonlarca insa-
nın hayat serüveninde, ne kadar şaşırtıcı
bir gizem var…

Müthiş, kocaman, şiirsel bir gizem
bu…

Belki de Turgut Uyar’ın Sonsuz ve
Öbürü adlı şiirindeki gibi:

“En değerli vakitleri bana ayırdınız
sağ olunuz efendim
gökyüzünün sonsuz olduğunu bana

öğrettiniz
öğrendim
yeryüzünün sonsuz olduğunu

öğrettiniz
öğrendim
hayatın sonsuz olduğunu öğrettiniz
öğrendim
zamanın boyutlarının sonsuzluğunu
ve havanın bazen kuşa döndüğünü

öğrettiniz
öğrendim efendim
ama sonsuz olmayan şeyleri öğretme-

diniz
efendim
baskının zulmun kıyımın açlığın
bir yerlere kıstırılıp kalmanın susturul-

manın
aşk mutluluğunun ve eski hesapların
aritmetiğin bile
bunları bulmayı bana bıraktınız.”
Bugün hep şiirle anlattık derdimizi…
Şiirle geldik, şiirle gidelim…
Aslında zaten dertleri çok bol olan bir

ülkede, hayat bazen şiirin kendisi gibi
çünkü…

Bakın bu kez de Edip Cansever’in
MEDÜZA adlı şiiri nasıl da lirik bir şekilde
anlatıyor hayatın ve ülkemizin hüzünlerini:

“Derin, sessiz, iyi böylece
Güz, ölülerini bırakan kuşlar
Yer kalmadı acıya ülkemizde
Derin, sessiz, iyi böylece
Gün ortası alacakaranlık bakışlar.

Bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz
Biz o renksiz, o yalnız, o sürgün medü-

zalar
Aşar söylediklerimizi çeker gideriz
Ülkemiz, toprağımız, her şeyimiz
Kıyısında camların bozbulanık rakılar.

Çizeriz yeryüzünü kaygısız ayaklarla
Yüzümüzdür bir yağmur ağırlığınca

düşer
Sonra pek anlamadan içkiler ne çabuk

biter
Ne kadar konuşursak o kadar bir ses-

sizlik olur
Adımızı sorarız birine, o bize adını söy-

ler.”

Hayat ve ülke, Edip Cansever’in
Medüza şiiri gibi işte…
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Vefatının 78. yılında Mustafa
Kemal Atatürk, devrimleri ve

şahsiyetiyle, Türk milletinin kal-
bindeki yerini korumaya devam
ediyor. Hatta bu saygı ve sevgi

daha da perçinleniyor...

Burak
Cilasun

Eren
Akçiçek Emin

Elmacı

Ülkemiz elektrik açığının azalma-
sında önemli bir rol oynayacağı ve
ülkemiz ekonomisine katkısı olacağı
inancıyla 4 Nisan 2014 tarihinde hiz-
mete giren İZDEMİR Enerji Elektrik
Üretim A.Ş., 1994 yılından bu yana
İngiltere’de uluslararası, bağımsız ve
kar gözetmeyen bir organizasyon
olan “The Green
Organisation (Yeşil
Organizasyon)” tarafın-
dan verilmekte ve dün-
yadaki en iyi çevre
uygulamalarını tanıtma
ve ödüllendirme gaye-
siyle hizmet vermekte
olan Yeşil Elma Çevre
Ödülü’nü almaya hak
kazandı.

Ülkemizin yıllık ihtiya-
cının yaklaşık yüzde
1’ine karşılık gelen
enerji üretimiyle ve
daha az yakıt tüketimi
ve geri dönüşümlü çevre
politikalarıyla süperkritik
teknolojiyle kurulduğu gün-
den bu yana örnek bir tesis
olmayı sürdüren İZDEMİR Enerji
Termik Santrali, layık görüldüğü
Yeşil Elma Çevre Ödülü’nü, 12 Kasım
tarihinde Londra’daki Westminster
Sarayı bir diğer adıyla Parlamento
Binası’nda gerçekleşecek görkemli bir
törenle alacak.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi uya-

rınca çevrenin ve insan sağlığının
korunması prensibiyle işletilmekte
olan İZDEMİR Enerji Santrali,
Türkiye’de gelişmiş ve güvenilir tek-
noloji ile inşa edilen örnek bir enerji
yatırımı olarak hizmet vermeye
devam etmektedir.

Avrupa’da bir ilk
Türkiye ve uluslararası

alanda geçerli teknik ve
çevre standartlarına
uygun olarak en son
teknoloji ile kurulan
İZDEMİR Enerji Termik
Santrali, kömür yakıtlı

enerji santrallerin de
çevre açısından önemli

hususlardan biri olan toz
emisyonun gerekli arıtma
teknolojileri ve çevre
yönetim sistemlerinin
kurulması ile çok düşük
seviyelere düşürülebile-
ceğini ve yanma sonucu

oluşan külün ülke ekono-
misine geri kazandırılabilece-

ğini kanıtlamış, bu anlamda
Türkiye’de ve hatta Avrupa’da ilk
defa İZDEMİR Enerji Aliağa Termik
Santrali’nde klasik teknolojilere göre
yatırım maliyeti daha yüksek olması-
na rağmen Hareketli Elektrotlu
Elektrostatik Filtre teknolojisini uygu-
lamış ve bu sayede 2015 yılı ortalama

toz emisyonu 30
mg/Nm3 olan dünya
limit değerinin çok
altına çekilmiş ve
1,64 mg/Nm3 değe-
rinde gerçekleşmiş-
tir. Elektrofiltrelerde
tutulan külün tama-
mı beton ve çimento
tesislerinde değer-
lendirilerek, atık kül
oranı neredeyse sıfır-
lanmıştır.

İZDEMİR’E ULUSLARARASI
ÇEVRE ÖDÜLÜ

İZDEMİR Enerji, dünyanın en önemli çevre ödüllerin-
den olan Yeşil Elma Çevre Ödülü’ne layık görüldü.
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Evcil hayvan sahipleri minik dostlarının bakımı ve
güzelliği için profesyonel kuaförlerin kapısını çalı-
yor. Biz de sevimli dostlarımıza bu kuaförlerde nasıl

hizmetler verildiğini Keops profesyonel köpek kuaförü
Murat Zama'ya sorduk.

� Murat Bey öncelikle veterinerle
sizi ayıran durum nedir?

Bizi veterinerlerden ayıran
kısım şu; biz burada yalnızca
kuaförlük hizmeti veriyo-
ruz. Sağlık hizmeti yok.
Veteriner hekimler de
tıraş yapıyor ama pro-
fesyonel olarak bizim
hizmetimiz farklı.
Müşterilerimizin çoğu
zaten veteriner hekim-
ler tarafından yönlen-
diriliyor. Onlara teşek-
kür ederiz.

� Sağlık açısından
hayvan severler tereddüt
ediyor mu?

Burası 16-17 yıldan beri
var. Müşterilerimiz nasıl özen
gösterdiğimizi biliyorlar. O yüzden
herhangi bir sorun çıkmıyor.

“ANESTEZİ KULLANMIYORUZ”
� Sizi farklı kılan ayrıntı anestezisiz bir şekilde

can dostlarımızla iletişim kurmanız...
Müşterilerimizin daha önce gittikleri yerlerde

bu işlemleri bayıltarak yaptırdıkları için bizim nasıl
yaptığımızı merak ediyorlar. Zaten bizim bayıltmak
gibi bir yetkimiz yok. Burada hayvanla iletişim
önemli. Yani insanlarla nasıl diyalog kuruyorsanız
dostlarımızla da diyalog kurmak onları rahatlatıyor. Bu
açıdan bir sorun olmuyor. Anestezi ister istemez beşeri
insanlarda da yan etkisi var. Evcil dostlarımızda da yan
etkisi oluyor tabii. Biz o yüzden anestezi kullanmıyoruz.
Doğal yöntemleri seçiyoruz.

� Bu işlemler dostlarımızın konforunu nasıl etkiliyor?
Hem hayvanın kendisi rahatlıyor, hem de görsel açı-

dan daha sevimli bir hal aldığı için sahibi de çok mutlu
oluyor. Hayvanlar sevildiklerini daha da farklı hissediyor-
lar. Tıraştan çıkıp sahiplerini görünce kendilerini huzurlu
hissediyorlar.

Taranmama durumu olduğu zaman ister istemez
keçeleşme yapıyor. O zaman deri hava almıyor. Ondan
sonra da altta lezyonlar oluşuyor. Mümkün olduğunca
tarama işlemi yapmaları konusunda müşterilerimizi uyarı-
yoruz.

� Kışın da hayvanların tıraş olması gerekiyor mu?
Kışın hava soğuk olduğu için genelde makasla iş yapı-

yoruz. Gerçi İzmir'in havası çok da soğuk değil ama tüy-
ler yağmurda olumsuz etkilenip kirleniyor. O yüzden
fazla tüylerini makasla kısaltıyoruz. Yaz döneminde ağır-
lıklı olarak makine tıraşı yapıyoruz.

� Kedilerde tıraş çeşitleri nasıl oluyor?
İran kedilerinde makas tıraşı oluyor. Uzun tüylü

oldukları için şekil verme amaçlı oluyor. Yaz ve kış mev-
siminde tüylerin dökülme olayına göre makine tıraşı da
oluyor. Ama kısa tüylü tekir türündeki kedilerde makine
tıraşı oluyor.

� Sadece tıraş değil tırnak bakımı da var değil mi?
Tabii. Tırnakları kesiliyor, manikürleri yapılıyor,

kulak temizliği yapılıyor. Kulak içindeki tüyler alınıyor.
Anal kese boşaltılıyor. Makat bölgesinde bulunan kese-
cikler dolunca hayvan ister istemez rahatsız oluyor. 2-3
ayda bir o bölüm temizlendiği zaman rahatladıklarını his-
sediyorlar.

� Biraz agresif dostlarımızı nasıl tıraş ediyorsunuz?
Hayvanlar negatif ya da pozitif yaklaşımınızı anlıyor-

lar. Pozitif yaklaşım onları rahatlatır, negatif ise sinirlen-
dirir. O sizdeki algıyı alıyor. Bizim bu güne kadar hiç bir
sorunumuz olmadı.

� İzmir dışından gelenler var mı?
Uşak'tan, Denizli'den, Aydın'dan, Kuşadası'ndan

gelen var. Bu da bizim müşterilerimize ve dostlarımıza
verdiğimiz kıymetle ölçülür. Kimse buraya boşuna gelmi-
yor. Sonuçta bir ücret veriyorlar. O kadar yoldan gelme-
leri buradaki hizmetin kendilerine güven vermesinden
dolayıdır. Çünkü evcil hayvanlar evin bireyi gibi oluyor.
Hastalanınca kendi çocuğu hastalandığında telaşlandığı
gibi telaşlanıyorlar.

� Son olarak okurlarımıza ne söylemek istersiniz?
Önümüz kış hiç olmazsa kapınızın önüne onlara bir

kap yemek bırakın.

Kendimizi mutsuz hissettiği-
miz anda hemen soluğu kua-
förlerde alıp yapılan kesim
ya da bakımla mutlu oluruz.
Peki biz mutlu oluruz da
minik dostlarımız da bu
durumdan mutlu olmaz mı?

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

Murat
Zama
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ENGELLİLERE EVDE
EĞİTİM FIRSATI

Her birey eğitim yaşı gelince
okula başlıyor. Ancak engelli
çocuklar yaşıtları gibi okula

gidip gelme eylemini gerçekleştire-
mediği için bu haklarından yoksun
kalabiliyorlardı. “Sosyal Devlet”
ilkesinin gereklerinden biri olan,
engelli vatandaşların temel ihtiyaç-
larının karşılanmasının en önemli
unsurları arasında ilk sırada yer
alan engellilerin eğitimi konusun-
da; Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan, MEB Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliğine dayanılarak, 3
Şubat 2010 tarihinde, “MEB Evde
ve Hastanede Eğitim Hizmetleri
Yönergesi” yürürlüğe konuldu. Ve
bu yasa günümüze kadar genişleti-
lerek ve iyileştirilerek getirildi. Biz
de engellilerin eğitimi konusundaki
bu gelişmelerin engellilere nasıl
faydalar sağladığını Türkiye
Sakatlar Derneği İzmir Şubesi
Başkanı Erdem Çerçioğlu'ndan
öğrendik.

Yasa ağır engelliler için
güzel bir fırsat

Çerçioğlu bu
yasanın evden
çıkamayan ağır
engelliler için
güzel bir
imkan
olduğunu
şu sözler-
le belirtti:
“Bu yasa
evde
bakım hiz-
meti alan-
lara ağır
engelli olan-
lara çıktı.
Ekstrem durum-
da olanlar için iyi
bir fırsat. Mesela annesi
yaşlı, bakacak kimsesi yok, kaldı-
ramıyor çocuğunu sandalyeye
transfer edemiyor, ya da okuluna
getirip götüremiyor. Bu arkadaşla-
rımızın evde eğitim alması çok
önemli. Ama biz her zaman engel-
linin evinde değil dışarıda olması-
nın yanındayız. ”

Çerçioğlu ailelerin bu yasadan
nasıl faydalanabileceğini şöyle
anlattı; “ Engelli olsun ya da olma-
sın bir çocuğun eğitim hakkı zorun-
luluğundan dolayı aile çocuğunu
okula göndermek zorunda. Eğitim
zorunluluğu engelli çocuklarımız
için de aynı şekilde işliyor. Engelli
çocuğu okula kayıt yaptırmaya
götürdüklerinde; okulun müdürü
veya milli eğitimden bir görevli
çocuğun evde eğitim hakkının
olduğunu belirtiyor. Aile de talep
ederse öğretmen gönderiliyor. Evin
koşulları eğitim standartlarına
uygunsa bir sorun yok. Zaten
engelli aileleri evini çocuğuna
uygun şekilde dizayn ediyor genel-
de.”

Atanamayan
öğretmenlere
istihdam şansı

Çerçioğlu uygulamanın atana-
mayan öğretmenlerin istihdamı açı-
sında da faydalı olduğunu şu söz-
lerle anlattı: “Bu uygulamayla istih-
dam konusunda güzel bir adım atıl-
mış oldu. Eğitim konusunda bun-
dan 10 yıl öncesi gibi değil.
İyileşme sağlanıyor. İsteğimiz bir
an önce daha hızlı ve sağlıklı bir
şekilde ilerlemesidir.”

Evde sınav yasası çıktı
Engelli öğrencilerin açık lise

sınavlarına girerken de çok fazla
sıkıntı çektiklerine değinen
Çerçioğlu, sınava giremeyen engelli
öğrencilerin evde sınav olma yasa-
sının da çıktığını söyledi: “Açık lise
sınavlarına giremeyen engellilere
evde sınav yasası yeni çıktı. Sınava
girerken çok sıkıntı yaşıyorlar.
Engellerini belirtmelerine rağmen,
sınav yerleri ikinci ya da üçüncü kat
çıkıyor. Girişte problem yaşıyorlar.
Taşıma usulüyle sınav yerlerine
götürülmek zorunda kalıyorlar.
Çok sıkıntılı yani. Eğitim başından
sonuna kadar engelliler için çok
büyük bir sıkıntı.”

Çerçioğlu bu yasanın çok fayda-

lı ve güzel bir yasa olduğunu ancak
bazı dezavantajlara yol açabileceği-
ni şu sözlerle belirtti; “Bu yasa ger-
çekten çok faydalı ve güzel. Ancak
bizim tek korkumuz şu: Engelli
öğrencilere evde eğitim veriyoruz
deyip okulları erişebilir hale getir-
mek için çalışmalar yapmamaları.
Biz engelli parkı ya da engelliye
uygun okul istemiyoruz. Her oku-
lun, her parkın engelliye uygun
olmasını istiyoruz. Toplumdaki
bütün faktörlerin iç içe olmasını
istiyoruz. Türkiye genelindeki okul-
lara baktığımızda bütün engelli eri-
şimini sağlamış tek bir okul bile
yok. Okul yönetimleri erişimi sade-
ce bir rampa ve asansörden ibaret
görüyorlar. Halbuki öyle değil.

Sağır ve dilsizler için görsel
ve ışıklı şeyler var.

Görme engelliler
için Braille alfa-

besi ile yapıl-
mış olanak-
lar var.
Ama bun-
ların hiç
birini kul-
lanmıyor
idareciler
maalesef.

Engellilerle
empati kura-

mıyorlar. Biz
söylediğimizde

bütçemiz yok
diyorlar. Engellilere

ayrı bir bütçe olması gerek-
tiğini söylüyorlar. Ama işin aslı öyle
değil. Cumhuriyetin kuruluşundan
bu yana yerel yönetimler ya da
daire amirleri genel bütçeden para
alırken kişi başı para alırlar.
Engelli-engelsiz ayrımı yapılmaz.
Ama ne yazık ki o tarihten bu tari-
he kadar gelen bütün paraları sağ-
lıklı bireyler için harcamışlar. Bu
insanların hakkını yemişler. Şimdi
ayrı bütçeden bahsediyorlar.
Bakanlık bütçe gönderdiği zaman
neden yapmıyorlar? Çok cüzi para-
larla küçük dokunuşlarla bütün
insanların hayatını kolaylaştıracak
şeyler yapabilirler. Engel grupların-
dan ortopedik engelliler fiziki
koşullardan dolayı eğitim hayatında
çok zorluklar çekiyorlar. Ama her
birinin engeli de farklı. Kilolu
olanı, zayıf olanı, cam kemik olanı
var. Farklı farklı engel grupları var.
Yapılara erişim şekli evrensel tasa-
rım kurallarına göre yapılmış olsa
yaşlılar da, hamileler de, tekerlekli
sandalyeli de, görme engellisi de,
sağır dilsizi de kullanabilir. Bu
kurallara uymak lazım.”

Çocuğum benden
önce ölsün diye
dua ediyorlar

Herkesin engelli adayı olduğu-
nun altını çizen Çerçioğlu ülkemiz-
de engellilere bakış açısının da yan-
lış olduğunu anlattı: “Size çok acı
bir şey söyleyeyim engelli çocukla-
rın aileleri çocuğum benden önce
ölsün diye dua ediyorlar. Çünkü
geride kaldığı zaman hayatını
idame ettirebilecek bir durumları
yok. Yani insanın evladını benden
önce ölsün diye dua etmesi kadar
acı bir şey olamaz.

Türkiye'de sürekli sadaka kültü-
rü öne çıkartılıyor. Engelliler yar-
dım almadan bir şey yapamaz.
Eğitim göremez. Sürekli yardıma
muhtaç kişiymiş gibi algılandığı için
böyle oluyor.

Engellilerin hayatını kolaylaş-
tırmak için çok farklı şeyler yap-
mamıza da gerek yok. Önüne
engelleri çıkaran zaten bizleriz.
Bir binaya merdiven yapanlar sağ-
lıklı insanlar. Bugün ya da yarın
ilerleyen süreçte herkes engelli
olacaktır. Yaşlılık bir engel duru-
mudur zaten. Hayatının bir döne-
minde mutlaka ama mutlaka her-
kes bir kere engelli olacaktır.”

SSoonn  oollaarraakk  eennggeelllliilleerr  iiççiinn  eeğğiittiimmiinn  ççookk  öönneemmllii
oolldduuğğuunnuunn  aallttıınnıı  ççiizzeenn  ÇÇeerrççiiooğğlluu  şşuunnllaarrıı  öönneerrddii::
““EEnnggeelllliilleerree  öönneerriimm  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  aallaabbiillddiikklleerrii
yyeerree  kkaaddaarr  eeğğiittiimmlleerriinnii  aallssıınnllaarr..  ÇÇüünnkküü  eeğğiittiimm
oollmmaaddaann  iissttiihhddaamm  oollmmaazz..  EEğğiittiimm  oollmmaaddaann  ssoossyyaall
hhaayyaatt  oollmmaazz..  EEğğiittiimm  oollmmaaddaann  yyaaşşaannttıı  oollmmaazz..  HHeepp
bbiirriinnee  bbaağğıımmllıı  kkaallıırrssıınnıızz..  İİnnssaannıınn  kkeennddii  kkaazzaannddıığğıı
ppaarraayyıı  yyeemmeessii  kkaaddaarr  ggüüzzeell  bbiirr  şşeeyy  oollaammaazz..  BBuu
zzeevvkktteenn  mmaahhrruumm  eeddeerrssiinniizz  iinnssaannllaarrıı..  EEğğiittiimm,,  eeğğii--
ttiimm,,  eeğğiittiimm  bbaaşşkkaa  hhiiççbbiirr  şşeeyy  yyookk..  HHeerr  şşeeyy  eeğğiittiimm--
ddeenn  ggeeççiiyyoorr..  HHeemm  aaiilleenniinn  eeğğiittiimmii  hheemm  ddee  eennggeellllii--
nniinn  eeğğiittiimmii  ççookk  öönneemmllii..  

AAnnaayyaassaammıızzddaa  yyaazzaann  eeğğiittiimm  hhaakkkkıı  hheerrkkeess  iiççiinn
vvaarr..  EEnnggeellllii,,  eennggeellssiizz  ddiiyyee  aayyrrıımm  kkeessiinnlliikkllee  yyookk--
ttuurr..  BBiirreeyy  oollaarraakk  hheerrkkeess  eeğğiittiimm  hhaakkkkıınnddaann  ffaayyddaa--
llaannıırr  ddeeddiiğğiinnddee  eennggeellllii  ddee  ggiirriiyyoorr  hheeppssii  ggiirriiyyoorr..””

Eğitim Hakkı Yasası 
engelli-engelsiz 
ayırmıyor

Eğitim Hakkı Yasası 
engelli-engelsiz 
ayırmıyor

Eğitim Hakkı Yasası 
engelli-engelsiz 
ayırmıyor

Eğitim Hakkı Yasası 
engelli-engelsiz 
ayırmıyor

Eğitim Hakkı Yasası 
engelli-engelsiz 
ayırmıyor

Bilindiği üzere Türkiye'de çocukların 12 yıl zorunlu eğitimi tamamlaması gerekiyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların
eğitim hakkının fırsat eşitliği temelinde gerçekleşmesi gerektiğini düzenleyerek, bu bağlamda devletleri sorumlu tutuyor. 

aysel.kayardi@kanalben.com

AYSEL KAYARDI

Eğitim Hakkı Yasası 
engelli-engelsiz 
ayırmıyor

Erdem
Çerçioğlu
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Facebook CEO'su Mark
Zuckerberg, gençler arasında
popüler olan uygulama

Snapchat'i 3 milyar dolara satın
almayı denemiş ancak başarılı ola-
mamıştı. Zuckerberg, sonrasında
şansını Slingshot uygulamasında
aramış ancak bunda da başarılı
olamayıp, MSQRD uygulamasını
satın almıştı. Son olarak elinde
bulunan en büyük kozu
Instagram'a “hikaye paylaşımı”
özelliğini ekledi.

Snapchat’in 18-24 yaş arasında-
ki maddi açıdan aileye ihtiyaç
duyan kişilerin daha yoğun olarak
kullandığını göz önünde bulundu-
rursak, firmaların reklamları için
satın alma gücünün daha fazla
olduğu kullanıcıya sahip olan
Instagram, mantıklı bir seçim ola-
caktır.

Fakat; yatırım fir-
ması Piper Jaffray‘in
yaptığı “Taking Stock
With Teens” araştır-
masının sonuçlarına
göre 2016'da gençlerin
yüzde 80'i bir ay dahi
olsa Snapchat’i kullanmışlar.
2015 yılında bu oran yüzde
74'tü. Instagram ise
geçen yıl yüzde 76 ora-
nında kullanılırken bu
yıl yüzde 79 oranında
gençler arasında kulla-
nılmış.

Araştırmada gençlerin
Snapchat’i Facebook’tan daha
‘dikkat çekici’ buldukları için kul-
landıkları dikkat çekti.
Facebook’un kullanımı Snapchat
ve Instagram’a göre oldukça düşük
görünüyor. 2015 yılında gençlerin
yüzde 56'sının tercih ettiği
Facebook bu yıl düşüşe geçti ve
gençlerin yüzde 52'sinin tercihi
oldu.

Favori sosyal medya platformu-
nuz hangisi sorusuna verilen
cevaplar ve oranları ise şöyle:
� Snapchat: %35 (2015′te %17)
� Instagram: %24 (2015′te %29)

� Facebook:
%13
� Twitter: %13

Kaynak: AdWeek

Snapchat,
Twitter’ı solladı

Bloomberg tarafından yapılan

bir anket sonucuna göre Snapchat,
Twitter‘ı solladı. Aralık ayında
günlük 110 milyon kişinin kullandı-
ğı uygulamanın, yapılan son anket
çalışması sonrasında 150 milyon
kullanıcı tarafından kullanıldığı
belirtildi. 10 yıl önce kullanılan
Twitter’ın günlük kullanıcı sayısı

ise 140 milyon seviyelerinde.
Son dönemde ünlülerin ve

markaların dikkatini
çeken Snapchat, dün-

yanın önde gelen
markalarına

platformun-
da yer

verdi.

Instagram, Instagram
Hikayeleri olarak adlandırı-
lan yeni bir özelliği tanıttı.

Instagram Hikayeleri isteni-
len kişilerle paylaşılabilecek.

Yani belirli bir süre içinde
kendiliğinden silinecek

fotoğraflar ve videolar kulla-
nıcılar arasında özel olarak
da paylaşılabilecek. Bu da

Instagram’ın Snapchat’ten
kaptığı yanlardan bir tanesi
olarak kayıtlara geçirilebilir.

İ
ş yerimiz alışveriş merkezlerinin arasında sıkışıp
kalmış güzel bir bahçe içerisindeki 12 katlı bina-
nın en alt katında. Oturduğum masadan baktı-

ğımda çeşitli meyve ağaçları, yeşillikler, çiçekler
görüyorum. Kafamı hafif çevirmesem sanki
doğayla iç içe farklı bir dünyada yaşıyorum.

Bu ortam içerisinde biraz buruk biraz hüzünlü-
yüm. Bugün 10 KASIM. ATAMIZI kaybettiğimiz
gün… Biraz ileride beni hüzünlü ruh halimden
çıkarıp gülümseten 1,5 - 2 yaşlarında bir çocukla
annesi çimenler üzerinde oynuyor. Henüz yürü-
meye başlayan sevimli yumurcak tüm doğallığıyla
çimenlerde yuvarlanıp bir ağaçtan diğerine koş-
maya çalışıyor. İçimden çıkıp o anneyi tebrik
etmek geliyor. AVM’lerde gezmek yerine
ATATÜRK’ün bizlere armağan ettiği bu ülkede
sevimli yumurcağın doğal ortamında büyümesine
izin verdiği için…

Düşünüyorum! 29 Ekim 1923’ten beri ne
kadar geliştik diye. Eski resimleri karıştırıyorum.
Eski İstanbul, Gaziantep, İzmir resimlerini...
Binalar yapılmış, yollar genişlemiş ancak yeşil
alanlar neredeyse yok olmuş. İnsanların giyim
tarzlarında tüm maddi olanaklara rağmen adeta
özensizlik gözleniyor. Bu özensizlik birbirine saygı-
ya ve tahammülsüzlüğe de yansımış. Eski insanla-
rın her ortamdaki birbirlerine olan saygısını düşü-
nürken babaannem geliyor aklıma. Her 10
Kasım’da ağlar, soğuk gecelerde Atamızın bu ülke
için yaptıklarını anlatır sonrasında dini bilgiler
vererek onun için dualar ederdi. Kapı çalındığında
ya da bir misafir geldiğinde hemen üstüne çekidü-
zen verir bembeyaz başörtüsünü yenisiyle değişti-
rerek çıkardı kapıya. Bu yaptığına da misafire
saygı diye adlandırırdı. Sık sık ilkokulda öğrendiği
yerli malı haftasıyla ilgili şarkıyı duyardık dudakla-
rından:

Evet evet biliriz. Çünkü seni severiz.
Üzümümüz dururken, çikolata yemeyiz.

Gönüller şeftalisi, başta gelir kayısı. İki kilo
yesem az, şeftaliye doyulmaz.

Mal alırsak yabancıdan, bizim içimiz yanar.
Muz yabancının olsun, bizim bostanımız var.

Kışın her gece yeriz, onu pek çok severiz.
Kırarız tık tık tık. Ne hoş ne taze fındık.

Çok mu karamsarım sizce? Hayır. İşte bahçe-
de oynayan şu yumurcak bizim geleceğimiz. Biz
29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetimizin kurul-
masıyla yeniden doğduk. 10 Kasım 1938 tarihin-
de saat 9'u 5 geçe ATAMIZI kaybetmedik. Sakın
kaygı duymayın. ATAMIZIN her zerresi hücreleri-
mize CUMHURİYET CUMHURİYET ve yine
CUMHURİYET olarak işledi…

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr
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