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Küçükgül, felake-
tin kıyılarda gör-
düğümüzün öte-

sinde, suyun
altında yol aça-

bileceği zararları
anlattı. 5’TE
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31 ARALIK 2016 SAYI: 522017 yılbaşı gecesine
sadece sayılı saatler
kaldı. Planlar, organizas-
yonlar halen konuşul-
maya devam ediyor.
Peki siz yeni yıla
hangi kıyafet ile
gireceksiniz? Henüz
karar vermediyse-
niz yazarımız
ünlü moda
tasarımcısı
Dilek
Süslü-
er’in tav-
siyelerine
mutlaka
göz atın…
SAYFA 2’DE

ÇEVRECİLER
NEREDESİNİZ?

ABD’de benzer olayda

BP 20 milyar
dolar ceza yedi İZMİR’DEKİ her olay-

da ayağa kalkan, adına
çevreci denen o kesi-
min hiç sesi çıkmadı.
Resimler ve görüntüler
tam anlamıyla dehşet.
Ayrıca bir vurdumduy-
mazlık da hakim.
Çevreciler neredesiniz?
EROL YARAŞ 3’TE

CANLILAR TEHDİT ALTINDA
LADY Tuna isimli geminin ton-
larca yakıt sızdırdığı Çeşme,
Türkiye'nin terör, siyaset ve
askeri operasyonlarla yoğun
gündeminde geride kalmış gibi
gözüküyor. Kamuoyunda
felaketin geri kalmış olması,
yaratacağı zararı ise hiç de azalt-
mıyor. Felaket nedeniyle
denizde yaşayan tek hücreli can-
lılardan balıklara, denizle temas
eden kara hayvanlarından insan-
lara kadar her canlı tehdit altın-
da bulunuyor. SAYFA 5’TE

BAYRAKLI Belediye Başkanı Hasan
Karabağ, yılın son röportajında siyasi
rakiplerine adeta meydan okudu. CHP
İzmir'de değişim gerektiğini söyleyen
Karabağ, Büyükşehir için nabız yoklayan
bazı belediye başkanlarına da isim ver-
meden sert uyarılar yaptı. 7’DE

YENİ YILIN
EN STİLİ
SİZ OLUN

Yeni yılda burçları
neler bekliyor?
2017’DE hangi burçlar şanslı, hangi-
leri risk altında? Astrolog Deniz
Jale Özer sizler için yorumladı.10’DA

KIRILMA NOKTASI TERÖR
UMUDUN ADI 2017

TONLARCA FUEL-OIL ÇEŞME’DE DENİZİ VE PLAJLARI CEHENNEME ÇEVİRDİ
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Türkiye'nin yakın zamandaki en büyük çevre felaketi olan
Çeşme'deki yakıt sızıntısı, tahmin edilenin çok üstünde tahribat

yapacağa benziyor. Facianın kış mevsiminde yaşanmış olmasına rağ-
men hem bu yazı, hem de önümüzdeki yılları etkileyeceği belirtiliyor.
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KSK’nin umudu
yeni stadyum

Sosyal Medya
sizi ele veriyor

BU yıl da kişilerin kendi
ruh hallerini yansıtmakta
kullandıkları en iyi araç
sosyal medya. Bir insanın
ruh halini anlamanız için
yaptıkları paylaşımlara
göz atmanız yeterli. 11’DE

CHP içi siyasetin en önemli merkezle-
rinden olan Bayraklı'da, Başkan
Karabağ dobra açıklamalarda bulundu.

Muhtara özel görev
İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere
yeni talimat gönderdi;
“Muhtarlarla her ay düzenli topla-
nın.” Yani yeni sistemle, muhtarın
hem gücü hem de havası artacak...
ERDAL İZGİ 6’DA

2016’dan 2017’ye umut
MANZARA ortada. Türkiye, çepe-
çevre kuşatılmış bir evrende kendi-
ni iri ve diri tutmak zorunda.
Türkiye’nin durumu başka ülkeler-
le asla kıyaslanamaz...
İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

Takvimi atlamak
KİM bilir, insanlık bir takvim değişi-
miyle, bugünden geleceğe döner ya
da dünden bugüne gidebilir mi?
Şimdilik bu soru tam takvimlik. Çün-
kü takvimden çok insanın ne hissetti-
ği önemli. ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

YATIRIMCILAR arasında güvenli liman
olarak isimlendirilen altını seçenler bu
yıl yine kazandı. Uzmanlar altının
önümüzdeki yılda da yatırımcısını
güldüreceğini söylüyor. Dolar konusun-
daysa uyarılara aman dikkat edin.
SAYFA 4’TE

ALTIN 2017’DE
KAZANDIRACAK

O plajlar
bu yaz

kullanılamaz

CHP İZMİR’DE
DEĞİŞİM ŞART

Karşıyaka Divan Kurulu
Başkanı Cihan Büyükoral,
kulübün 2016-2017 sezo-
nundaki ilk yarısını değer-
lendirdi ve stat için çarpıcı
açıklamalar yaptı. 9’DA

ÇEŞME’DE yaşananların ardından
sorumluların alacağı cezalarla ilgili
henüz açıklama yapılmadı ancak
benzer olaylarda dünyada verilen
cezalar rekor seviyelere ulaşıyor.
Örneğin ABD, 2010'da Meksika’da
sondaj kuyusunda meydana gelen
felaket sonucu BP’yi 20 milyar dolar
tazminat ödemeye mahkum etti.5’TE

Türkiye'nin yakın zamandaki en büyük çevre felaketi olan
Çeşme'deki yakıt sızıntısı, tahmin edilenin çok üstünde tahribat

yapacağa benziyor. Facianın kış mevsiminde yaşanmış olmasına rağ-
men hem bu yazı, hem de önümüzdeki yılları etkileyeceği belirtiliyor.
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İzmir’de Rönesans Ajans, İzmir Moda
Tasarımcıları Derneği ve Ege Giyim
Sanayicileri Derneği tarafından gerçek-
leştirilen 'İzmir Fashion Week' bu sene
de görkemli defilelerle sahne aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği, İzmir Moda
Tasarımcıları Derneği'nin katkıla-
rıyla gerçekleştirilen organizasyon-
da, ünlü tasarımcıların ve firmaların
yeni sezon kreasyonları sergilendi.
Ayrıca çeşitli etkinlikler, seminer,
workshop, söyleşi ve sergiler de orga-
nizasyona renk kattı.

Yerli mankenler sahnede
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir

Fashion Week'te yerli mankenler
görev aldı. Geçen dönem olduğu gibi
yine Merve Büyüksaraç, Ebru
Öztürk, Ece Begüm Yücetan ve
Simge Tertemiz gibi ünlü mankenler

de podyuma çıktı. Aynı zamanda
Türkiye'nin tanınmış modacıları
Dilek Süslüer, Esin Özyiğit, Yiğit
Eryendi, Murat Acar, Sinem
Mardi, Nur Karaata, Ayşegül
Köroğlu, Şiyar Akboğa kreasyon-
larını sergiledi.

Yılbaşı gecesi gibi özel gecelerde
konsepte uygun renk seçimi
yapmak çok önemlidir.

Dolayısıyla önce konsepti belirle-
mek gerekli; daha sonra seçimi-
nizi yeşil, kırmızı, bordo, lame,
dore ya da siyah renkten yana
kullanabilirsiniz. Detaylarda
pullar, payetler, dantel veya taş-
lar tercih edilebilir.

Yıla bol müzik, lezzetli
yemekler, harika içecekler ve
muhteşem danslar ile girmeyi
düşünüyorsanız, restoran kutlama-
ları tam size göre. Eğer planınızı bu
yönde yaptıysanız, şıklık ve rahatlığı
kombinlemek harika bir fikir olabilir.
Restoran kutlamaları için, deri etekler
ve pantolonlar ile zarif bluzlar, büstiyer-
ler ya da bu yılın en trend parçalarından
blazer ceketler uygun olacak. Mini bir
elbise ile sade ve zarif şıklığa ulaşmak
da mümkün.

SOKAK PARTİSİ İÇİN
Yeni yıla kalabalık sokaklarda dola-

şarak girmek istiyorsanız, ilk önerimiz
tabii ki kalın giyinmeniz doğrultusunda
olacak. Hava muhtemelen soğuk olaca-
ğı için paltonuzu çıkarmanız pek müm-
kün olmayacak. Bu noktada üzerinizde-
ki en gösterişli parçanın paltonuz olma-
sına dikkat etmelisiniz. Payetli montlar,
yapay kürkler veya renkli deri montlarla
kombinleyeceğiniz renkli, desenli ya da
şık dantelli çoraplar, kesinlikle sokakla-
rın yıldızı olmanızı sağlayacak. İçine
kısa, sade ve son derece rahat bir elbise
seçebilirsiniz.

Eğer bir sokak partisine katılacaksa-
nız ya da otel veya bir restoranda geçi-
recekseniz; düz parlak siyah bir elbise

tercih edebilir, yine siyah aksesuarlarla
tamamlayabilirsiniz. Düz elbise istemi-
yorsanız kabarık tül elbiseler ya da
şifondan uçuş uçuş elbiseler imdadınıza
yetişebilir

GECE KULÜBÜ İÇİN
Yeni yıla eğer gece kulübünde gire-

cekseniz, hem gece boyunca rahat dans
edebileceğiniz hem de şık görünmenizi
sağlayacak bir kombin düşünün. Pullu
veya deri mini etekler, elbiseler ya da
tulumlar ve tabii ki doğal görünümlü
scalar ile gecenin başından sonuna
kadar zarafetinizi koruyabilirsiniz. Eğer
bir ev partisine davetliyseniz ya da arka-
daşlarınızı eve davet ettiyseniz; şüphesiz
şık olmanın yanı sıra dışarıdan daha
rahat olmak isteyeceksiniz. Yılbaşı kon-
septine uygun kazakların modası hiç
geçmediği için bu yıl da vazgeçilmez
olacak. Hem size bir de iyi haber! Bu
kazaklarınızı isterseniz etek isterseniz

pantolonla kombinleyebilir-
siniz. Keyfinize göre

topuklu ya da botla da
kombininizi noktalarsı-
nız. Ev partisinde
havalı gözükmek ister-
seniz crop top üstler
tam size göre . Yalnızca
ev partisinde değil sokak
partisinde de kullanabile-
ceğiniz bu parça sizi

partinin en stili yapa-
cak! Ofis partisine

katılıyorsanız hem
partiye uygun hem de
ağır giyinmelisiniz.
Kendi stilinizi ufak
detaylar kullanarak
parti havasına bürün-
dürebilirsiniz. Kalem
etek ya da tayt, ceket
ve bootielerle kombin yapa-
bilirsiniz.

Modayı kısa sürede ele
geçiren kadife, yılbaşı gecesi
için farklı formlarda karşı-
mıza çıkıyor. Payetler her
zamankinden daha ışıl ışıl.
Kırmızı ise ne kadar büyü-
leyici olduğunu bir kez
daha kanıtlıyor.

Son olarak ister ev
ister ofis isterseniz
sokak partisinde ter-
cih edeceğiniz
tulumlar hem
rahat hem de
oldukça şık bir
görünüm elde
etmenizi sağ-
layabilir.
Tercih sizin...
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YILBAŞI GECESİNİN
EN STİLİ SİZ OLUN

DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com

2016’yı çok fazla sevmesek de 2017 için yine umutluyuz. 2017 yılbaşı
gecesine geri sayım başladı. Planlar, organizasyonlar konuşulmaya
devam ediyor. Peki siz yeni yıla hangi kıyafet ile gireceksiniz? Henüz
karar vermediyseniz yapacağım öneriler işinize yarayabilir.
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İzmir
Fashion
Week
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Gamze Kurt 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.

PİSLİĞİ HALININ
ALTINA SÜPÜRÜYORLAR

� Çeşme geçtiğimiz günlerde bir çevre felake-
tiyle karşı karşıya kaldı. Sizden öncelikle bununla
ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Yıllardır İzmirliler balık çiftliklerinin dışarı
taşınması konusunda bir mücadele verdiler.
Çeşme denizini çok iyi bilenler bir şeyin farkın-
da ki; oradaki orkinosları beslemek için her
gün denize atılan binlerce tonluk yem denizi
yağlı bir deniz haline getirdi. Eskiden suyun
altında 10-15 metreyi çok net görebiliyorken
bugün görüş mesafesi 6-7 metrelere düştü.

Kirliliğe en tepkisel yaklaşan canlıların
başında gelen denizkestanesi bütün Ildır
Körfezi’ni terk etti. Bu fuel oil olayı da oradaki
kirliliğin üzerine tuz biber oldu. Aslında bu tip
facialar dünya genelinde kıyamet kopartır.
Ama ne yazık ki Çeşme’de sanki bu sık karşıla-
şılan bir olaymış gibi yaklaşılıyor. Bana göre o

bölgede yapılan çalışmalar yetersiz. Bunu
duyurduğumuz zaman Çeşme turizmi yara alır
gibi bir mantık da yürütülüyor olabilir. Bu yapı-
lan, pisliği halının altına süpürmektir. Sonuçta
biz oranın ne kadar kirlendiğini, nasıl temizle-
neceğini ve kimlerin ihmali olduğunu başka
türlü göremeyiz. Gördüğümüz kadarıyla beledi-
ye şu anda orada kendi imkanlarıyla bir kavga
veriyor.

� Çevrecileri de bu olayda çok fazla göreme-
dik değil mi?

Evet. İzmir’deki her olayda ayağa kalkan,
adına çevreci denen o kesimin içinden bir kişi
bile sesini çıkarmadı. Resimler ve görüntüler
gerçekten tam anlamıyla dehşet. Benim yaptı-
ğım gözlemlere göre orada bir vurdumduymaz-
lık hakim. Denizin kendini yenileyebilmesi için
orkinos çiftliklerinin oradan çıkarılması lazım.

BU, TÜRKLERİN
GENETİĞİNDE VAR

��  Sizden bir 2016 değerlendirmesi alabilir miyiz?
Nasıl geçti sizce?

Türkiye’nin bu kadar badire atlatmasına rağmen hala belli
konularda fazla yara almış olmadığını görüyoruz. Bu, Türklerin
genetiğinde var sanırım. Aynı zamanda bu, bazı siyasi ve ekono-
mik değerlerin yerine oturduğunun göstergesi. Çünkü 2016’da
bir darbe girişimini atlattık; sınırımız bir ara Peşaver’e döndü,
Kilis’e ve Gaziantep’e bombalar atıldı; PKK büyükşehirlerde bom-
balı saldırılarda bulundu; Güneydoğu iç savaş görüntülerine
sahne olan bir dönem geçirdi; FETÖ denen bela bir terör örgütüy-
le bu ülke başa çıktı. Tüm bunlara rağmen hala bazı dengeler
yerindeyse bu Türkiye’nin başarısıdır. İhracatta belli bir düşüşü-
müz var, kabul. Turizm iyi gitmiyor, dolar aldı başını gitti, petrol
fiyatları 5 liranın üzerine çıktı. Elbette bunların şu anda ekono-
miye yansıması tam olmasa da görünen o ki 2017’de daha farklı
bir şekilde yansıyacak. Şu anda bir anlamda Suriye’de savaştayız.
Sonuçta orada da haklı bir kavga var. Sınırlar güvence altına
alınmazsa zararını yine biz ödeyeceğiz. 

� Türkiye’de(yaşayan,(eli(silah
tutan(Suriyelilerin(kendi(ülkelerini
korumaları(ve(Suriye’ye(geri(dön-
meleri(gerektiği(de(tartışılıyor(şu
anda.(Siz(ne(düşünüyorsunuz?

Şimdi orada da bir çelişki
var. Bu 3 milyon insanın içinde
yaklaşık 400-500 binlere yakın
sağlam, sağlıklı bir insan yapısı
olduğu söyleniyor. Bu söylemler
genellikle şehit ailelerinden geli-
yor. Haklılar da… Onlar kendi
çocuklarını şehit verirken
Suriyelilerin burada farklı bir

yaşamda karşılarına çıkmaları,
aileleri isyan ettiriyor. Ama
sonuçta kimseyi de zorla savaşa
gönderemezsiniz. Elbette o
Suriyelilerin vatan aşkı sorgulan-
malıdır. Ama baktığımız zaman
Suriyeliler kadar orada bizim de
bazı haklarımız var, ileriye yöne-
lik düşüncelerimiz var. Orada
meydana gelebilecek farklı bir
devlet oluşumunun Türkiye’ye
ne gibi zararlar getirebileceğini
herkes biliyor. Onun için bu bir
tek Suriye olayı değil artık. 

SURİYELİLERİN VATAN 
AŞKI SORGULANMALI

� 2017’de(daha(güzel(günler(görecek(miyiz(sizce?
Felaket tellallarına bakarsak pek görmeyeceğiz gibi duruyor. Ama

birçok insana da soruyorsun “2016’da bütçelerinizi tutturdunuz mu?”
diye, geneli de “evet” diyor. Ama aynı insan “2017’de kötü gidecek”
diyor. Olumsuz bir senaryo yazılıyor. Ama şu bir gerçek; Avrupa
Birliği’ne baktığımız zaman, Avrupa Parlamentosu’ndan gelen mesaj-
lara baktığımız zaman eğer Türkiye özellikle idam konusunda ısrar
ederse ve belli girişimleri başlatırsa Türkiye’nin kaybının çok olacağı-
nı herkes görüyor. Ama onun dışında bir referandum yaşayacağımız
aşikar. O referandumun elbette ekonomiye siyasete çok önemli etki-
leri olacak. Bu nedenle 2017’de birtakım belirsizlikler göze çarpıyor.
Umut edelim ki 2016’yı bize aratmasın.

� Peki(İzmir(2016’yı(nasıl
geçirdi?

En son Sayın
Cumhurbaşkanı ve Sayın
Başbakan da İzmir’e geldi,
birtakım mesajlar verdiler,
açılışlar yaptılar ve İzmir’e
yönelik bazı bilgilendirme-
lerde bulundular. Özellikle
2017-2018, İzmir’in en ağır-
lıklı yatırım alacağı yıl gibi
görünüyor. 2019 seçimleri
burada kıran kırana geçecek.
Özellikle AK Parti, yerel yöne-
timleri almak istiyor bu bilinen
bir gerçek. Ama görüyoruz ki
Aziz Bey de buna karşılık farklı
projelerle onlara cevap vermek
istiyor. Bu nedenle hem yerel
yönetim hem de merkezi yöne-
tim tarafından bu şehir için güzel

şeyler yapılıyor. Bir tek başara-
madığımız şey var; İzmir’in halen
Süper Lig’e layık bir stadı yok.
Bunu kimse beceremedi.  

� Son(olarak(yeni(yıl(mesajını-
zı(alalım…

Herkese sağlık, huzur, barış
dolu, bol kazançlı bir yıl diliyo-
rum.

UMARIM 2017, 2016’YI ARATMAZ

İZMİR’DE BİR TEK 
BAŞARAMADIĞIMIZ ŞEY VAR; O DA…
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016'yı geride bırakıp, 2017 ekonomi-
sini konuştuğumuz şu günlerde eko-
nomi çevrelerinin, irili ufaklı yatırım-

cılardan yastık altıcılara kadar birçok
kişinin merak ettiği konuların başında
yatırım argümanları geliyor. Yatırımcının
genel olarak kazançlı çıktığı yılın zirvesi-
neyse güvenli liman olarak anılan altın
yerleşti. 2016 başında 1000 lira değerinde
altın alan yatırımcı, yıl sonunda ana para-
sının 4'te birinden fazla bir gelir elde
ederek toplam parasını 1285 liraya çıkar-
mış oldu. Altını sırasıyla dolar, euro ve 2
yıl vadeli tahvil takip etti. Peki 2017'de
yatırımcı neyle karşılaşacak? Bu sorunun
cevabını Odak Döviz Genel Müdürü
Bilal Doğan verdi. Doğan, altının 2017'de
de zirveye yerleşeceğini belirtirken, dolar
yatırımcısına ise çarpıcı bir uyarıda
bulundu.

Altın kazandıracak
Sözlerine altınla başlayan Doğan,

güvenli limanın değerini koruyacağını
söyledi. Doğan, “Uluslararası konjonktür
altına değer kattı. Petroldeki düşüş
buna vesile oldu. Dünyanın
krize girdiği dönemde
altın güvenli bir liman
olarak görülüyor.
2016'da küresel ola-
rak yaşanan krizler
ve daralmalar
neticesinde, ken-
dini korumak
isteyen yatırımcı
bu nedenle altına
yöneldi. Tabii
sadece 2016 değil,
mevcut durumda
altının 2017'de de ön
planda olacağı öngörülü-
yor. Dünya ekonomisinde
yaşanan daralma altına olan
talebi arttırıyor. Hem uluslararası fonlar,
hem de yatırımcı fonlar paralarının
önemli bir kısmını altına yatırıyorlar.
Altının ons değerini arttırınca satıyorlar.
Altın yatırımcısı bu dönemde de kazana-

caktır.” ifadelerini kullandı.

Dolar yatırımcısına uyarı
Doğan, dolar yatırımcısına da uyarıda

bulunarak, 2017'de rüzgarın ters eseceği-
ni söyledi. Doğan, ”2016 yılı içinde dolar
gelebileceği en yüksek noktaya geldi.

Sayın Başbakanımız ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın açıkla-

dığı gibi bundan sonrası
için genel bakış açımız

aşağı yönlü bir hare-
ket olacağı doğrul-
tusunda. Yine
2016-2017 geçiş
sürecine baktığı-
mızda ABD bura-
da önemli bir fak-
tör. Amerika
Birleşik

Devletleri'nde baş-
kanlık koltuğuna

Trump oturacak ve bu
süreçte hem yeni ekono-

mi kadrolarını hem de
hedeflerini belirleyecek. Seçim

öncesi hiç kimsenin Trump beklentisi
yoktu. Seçim sonuçlarıyla birlikte bir
belirsizlik hali ortaya çıktı ve bu da piya-
salarda strese yol açarak kurların artma-
sına yol açtı. Bununla birlikte bir de 14

Aralık'ta FED faiz artışına gitti. Hem
başkanlık hem faizler uluslararası piyasa-
larda doları güçlü noktaya getirdi. 2017
yılında aşağı yönlü bir hareket bekliyo-
ruz. Türk piyasası zaten gerek Sayın
Cumhurbaşkanımız, gerekse de Sayın
Başbakanımızın çağrılarıyla kendi parası-
na döndüğü için piyasalarımızda bu
durum olumlu etki yarattı. Şu an tabloya
baktığımızda 2017'de doların düşüşü söz
konusu.”dedi.

Şimdi borsa zamanı
Doğan, borsa yatırımcılarına yönelik

olarak da “Borsa bu yıl özellikle döviz
kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı 73
bin seviyelerine kadar düştü. Buna rağ-
men 77 binlerde kapatacak gibi gözükü-
yor. Borsanın şu anda düşük seyretmesi
yatırımcı için bir fırsat demek. 2017'nin
başlarında 80 binleri görebileceği düşü-
nülüyor. Borsa yatırımı için iyi bir döne-
min başladığını söyleyebiliriz.” dedi.

Türkiye'nin birçok iline, hatta
yurt dışına kitap gönderip
görme engelli bireylerin bilgi-

den yoksun olmadan yaşamasını
sağlayan TÜRGÖK'ün kuruluş
öyküsünü, yaptıkları faaliyetleri ve
hedeflerini TÜRGÖK Başkanı
Tülay Yazgan'dan öğrendik.

� TÜRGÖK nasıl kuruldu?
Eşim görme özürlüydü. 53 yıl

birlikte yaşadık. Bu sürede hep gör-
meyen kişilere örnek olmak ve
onların hayatında yol göstermek
amacını güdüyordu. Kendisi görme-
yen bir kişi olduğu için eğitim haya-
tında kitabın rolünü çok iyi biliyor-
du.

Eşim kör olduktan sonra bir
İngilizce kursuna katılıyor. Kursa
1994 yılında İngiltere'den müfettiş-
ler geliyor. Bakıyorlar görmeyen bir
çocuk gayet iyi İngilizce öğrenmiş.
1 ay sonra tekrar onu ziyarete geli-
yorlar. Yanlarında 1 çuval dolusu
kabartma kitap getiriyorlar. Yani
böyle bir kitaplık 1870 yıllarında
İngiltere'de açılmış. Gültekin Bey'e
bu kitaplar gelince çok mutlu olu-
yor. O anısını anlatırken; 'Çok duy-
gulandım gözlerim yaşardı, ama bu
kitaplar kendi memleketimde
neden üretilmiyor diye de hüzün-
lendim' diyordu. Ve sonra hayatın-
da bir amaç edinmiş. Hatta
Ankara'da hukuk fakültesinde Altı

Nokta Körler Derneği'ni Doç. Dr.
Mithat Enç ile birlikte kurmuşlar.
Gültekin Bey ile bir radyo röportajı
yapılıyor. Röportajda Gültekin Bey;
'bir körler kitaplığı kurmak istiyo-
rum' diyor. Yani bu bir insanın
nasıl geleceğe yönelik planlarının
olduğunu ve bu planları nasıl yaşa-
ma geçirmek için azimle üzerine
gittiğini gösteren bir kıstastır. 2003
yılında bu kitaplığı İzmir'de kurmak
için faaliyete geçtik. 16 kişilik bir
kurucu ekip oluşturduk. Bu
ekipte görmeyen eğitimli
arkadaşlar vardı. Ekipte
Prof. Önder
Kütahyalı, Avukat
İbrahim Ayuz gibi
tanınmış kişiler yer
aldı. Öncelikle der-
neği kurduk.
Derneğin adı İzmir
Görme Özürlüler
Kitaplığı Derneği'ydi.
Bu dernek 2004 yılında
kitaplığı kurdu.
Kuruluşundan itibaren de her
gün giderek büyüdü. Üye sayımız
arttıkça İçişleri Bakanlığı'na başvur-
duk ve Türkiye adını aldık. Çünkü
Türkiye'de ilk ve tek sırf bu amaçla
kurulmuş bir kitaplığız. Şimdi de
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı
olarak devam ediyoruz.

� Görme engelli bireylerimiz için

birbirinden
yararlı eğitim

kaynakları üretiyor-
sunuz. TÜRGÖK'te

üretim nasıl gerçekleşiyor?
Burada gönüllü olarak çalışılı-

yor. Yapılan işler gönüllülerimize
de çok katkı sağlıyor, kendilerini
çok mutlu hissediyorlar.
Çocuklarımızın çok sıkıntıları var.
Okullarda kaynaştırma denilen bir
sistemle okuyorlar. Destek progra-
mı olmadığı zaman çok yalnızlar.

Biz mümkün olduğu kadar bize ula-
şanların, ihtiyaçları olan kitapları
seslendirmeye, kabartma basıp yol-
lamaya çalışıyoruz. Fabrika gibiyiz.
Sesli kitap okumaları oluyor, oku-
malar düzenleniyor, diğer tarafta
üretilenlerin paketlemeleri yapılı-
yor, diğer bir tarafta ödünç kabart-
ma kitapların bir kitaplığı var, kurs
bölümümüz var. Güzel ve yoğun bir
çalışma içerisindeyiz. Dernek üyele-
rimiz ve gönüllülerimizle ekip ola-
rak çalışıyoruz.

� Bildiğimiz üzere faaliyetlerinizi
bağışlarla sürdürüyorsunuz. Peki bu
noktada insanların ilgisi nasıl?

Biz elimizden geldiği kadar ders
kitabı ya da ödünç kitabı kargoyla
yollamak istiyoruz. Buranın bütçesi
bağışlarla sağlanıyor. Ödünç kitabı
sponsorlukla yapıyoruz. İngiltere'de
de bu şekilde işliyor. Eşime gelen
kitapların sonunda sayfalar dolusu
sponsor isimleri olurdu. Bize de bu
konuda çok destek olunuyor.
Yakınları adına kitap bastırıyorlar

mesela. Hatta ölmüş yakınları için
lokma döktürmek yerine anısına
kitap bastırıyorlar. Kitabın üzerinde
o kişinin adı yazıyor ve bizim de
güzel bir desteğimiz oluyor. Ayrıca
daha kalıcı bir hatıra elde etmiş
oluyorsunuz.

� Bize biraz da gerçekleştirdiği-
niz projelerden bahseder misiniz?

Sabancı Vakfı ile bir proje yap-
tık. Bergama Tutuk Evi'ndeki genç-
lerle kitap okuma etkinliği yaptık.
Kabin kurup okumaları kayıt altına
aldık ve orada okunan kitaplar gör-
meyenlere gönderildi. 'Mutfaktan
Güzel Kokular Geliyor' adlı yemek
kitabı projemiz oldu. Kabartma
olarak basıldı. 100 tane bayana
gönderildi. Mutfak deneyimi kursu
yapıldı. 'Kabartma Nota Basıyorum'
projemiz de var. Kabartma kitap
baskı makinemizi yenilemek için
İstanbul'da 38. Vodafone Mutlu
Ayaklar Maratonu Koşusu'na katıl-
dık. Bağışlarla büyük bir miktarı
topladık. Yakında Makine ısmarla-
yacağız.

� Görme özürlü vatandaşlar
TÜRGÖK'e nasıl ulaşabilirler?

6000'den fazla görme özürlüye
hizmet ediyoruz. Giderek de artı-
yor. Bizim amacımız yardım ettiği-
miz bireylerin çoğalması.
Çevresindeki görmeyenleri bize üye
yapsınlar.

'ALTIN, 2017'DE DE
KAZANDIRACAK'Zor bir yıl geçirdik… 2016 yılı daha başlarken

düşürülen Rus uçağının vesayeti altına girmişti
bile. Bölgede işbirliği içinde olduğumuz önemli

bir ülke, Rusya. Bağımlılık konusunda ihmal ede-
meyeceğimiz kadar da işbirliği ve ilişki kanalları açık
iki ülkeden söz etmek mümkün. Ancak gerilim,
siyasetin enstrümanlarından birisidir elbette.
Sonucunda bir “çözüm” gelecekse, bunu kullanmak
çok sorun teşkil etmez. Yıl biterken, Rus büyükelçi-
nin öldürülme krizi, düşen Rus uçağı ve son olarak
Rusya’nın NATO denetçisinin Belçika’da öldürül-
mesi de Rusya’nın işinin kolay olmadığını göster-
mektedir.

Amerika cephesinde öncelik FED konusunda.
FED faiz artırımları hep gündemdeydi. Faiz artırımı
2016 başlarında, gelişen piyasalar için yedekte
bekleyen bir risk unsuru olarak görünmekteydi.
Yükselen piyasalar bu gelişmeden tedirgindi, çünkü
ülkelerinden sermaye çıkışı olacaktı. Ancak beklen-
tilerin aksine, ilk açıklamalardan itibaren görüldü ki
“FED artırım yanlısı değil.” Piyasalar için bu durum
“ihtiyatlı iyimserliğin sürdüğünü göstermektedir.

Sonra İngiltere’nin BREXIT oylaması…
Anketler, göstergeler bu sonucu beklemiyordu. AB
ülkeleri hatta Brüksel de bunu tahmin edememişti.
Avrupa Birliği dağılıyor mu derken… İtalya’daki
çatlak sesler ITEXIT, malum bir Yunanistan feno-
meni GREXIT derken, son gelinen Türkiye AB iliş-
kileri itibariyle “sırada TUREXIT mi var?” der gibi
olduk… Ancak ihracatımızın yarıdan fazlasını yaptı-
ğımız AB ülkeleri ile tırmandırılan gerilimin faturası
ekonomiye kesilmektedir. Daha zor günlerden
geçen Türkiye, bu tür problemleri atlatmayı başara-
bilmiştir. Bunun da üstesinden gelecektir.

TRUMP gerçeği ise ABD derin devletinin bek-
lemediği bir durum oldu. Trump, Amerikan politi-
kalarında daha harcamacı ve içeriye dönüktür.
ABD de Ortadoğu gündemine yakındır, oradaki
gelişmelerin kendi planlarına uygun ve beklediği
şekilde sonuçlanmasını ümit etmektedir. Artık bu
bölgeyi maliyet unsuru olmaktan çıkartmak iste-
mektedir.

BM’den giderayak İsrail’in “yayılmacı yerleşim”
politikalarının durdurulması kararı, Avrupa’da
Fransa ve Almanya dahil, 2017 seçimleri suların
durulmayacağına işaret etmektedir. Esad’ın son
dönemdeki güçlenen pozisyonu, PYD ve
Barzani’nin karşılıklı hamleleri sıcak(!) bir 2017’yi
şimdiden müjdelemektedir.

Ve Türkiye…
Manzara ortada. Çepeçevre kuşatılmış bir

evrende kendini iri ve diri tutmak zorundadır.
Türkiye kendi iç dinamiklerini güçlendirmelidir.
Karar alması etkin ve hızlı olmalıdır. Anayasa,
yönetim ve hukuk düzeni çerçevesinde yapılan tar-
tışmalar bir an önce sonuçlanmalıdır. Kamu politi-
kaları belirsizlik üreten değil çözümcü hale dönüş-
melidir. Belirsizlik, politikaların sürdürülebilirliğine
engeldir. Türkiye’nin durumu başka ülkelerle kıyas-
lanamayacak kadar çok değişkenin etkisi altındadır.
2016 başlarken bu kadar radikal değişimlerin olma
ihtimali elbette yoktu. Türkiye bu şartlar altında
ufak tefek sıyrıklarla bu yılı atlatabildiyse, yurtiçinde-
ki dinamizmin etkisindendir. 15 Temmuz gibi bir
felakete rağmen bu hızlı toparlanma, güneyimizde
gittikçe derinleşen bataklık olgusu ve hala dost ve
müttefik olduğundan emin olamadığım, ABD ve
AB’nin Suriye politikaları arasında Türkiye, bu sene
iyi iş çıkartmıştır. 4 milyona giden zorunlu misafir-
ler, mülteciler… Evet, yükselen kur, artan petrol
fiyatları Türkiye’nin dengelerini zorlamaktadır.
Türkiye değişen şartlara kolayca adapte olabilen bir
ülke olduğunu son 20 yılda defalarca göstermiştir.
Bir yıl %9 küçülüp ertesi sene %9 büyüme başkala-
rının kolay anlayamadığı göstergelerdendir. Ancak
en önemli sorun olarak “güvenlik meselesi” gün-
demdeki en önemli konu olarak yerini korumaya
devam etmektedir. Özellikle Suriye ve Irak’tan kay-
naklanan problemlerin ilk etkilediği ülke hala
Türkiye’dir. Özellikle Fırat Kalkanı ve El-Bab ope-
rasyonu ile yeni güvenlik konsepti konusunda
adımlar atılmıştır. 2017 daha “kararlı” ve istikrarlı
Türkiye için önemli bir yıl olacaktır.

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

2016’DAN
2017’YE UMUT

Yeni yılla birlikte yatırım argü-

manlarında dikkat çekici deği-

şimler yaşanacak. Değişmeyen

tek şey ise altının zirvede yer

alacağı gerçeği...

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK); görme engelli veya az gören bireylerin eğitim
kalitesini ve kültür seviyesini yükseltmeyi amaç edinen bir kurum olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK
GÖRME ÖZÜRLÜLER KİTAPLIĞI

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Bilal
Doğan

Tülay
Yazgan
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Çeşme'de ton-
larca fuel oil

sızıntısıyla yaşa-
nan çevre fela-

ketine ilişkin en
ciddi uyarıyı,
Yrd. Doç. Dr.
Enver Yaser

Küçükgül yaptı.
Küçükgül mil-

yonlarca canlı-
nın ölüm riski

taşıdığını söyler-
ken, uzun vade-
de kanser uyarı-

sı da yaptı.

SIZINTI, 50 MİLYON
CANLIYI ÖLDÜREBİLİR!

Çeşme'de Lady Tuna isimli geminin
kayalıklara çarpmasıyla birlikte denize
sızan 50 tondan fazla fuel oil ilçede

bir çevre felaketine neden oldu. Felaketi
yorumlayan Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Yrd.
Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül, söze
“Henüz ölçüm yapmadım” diyerek başlasa
da tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Uzmanlık alanı su kirlenmesi kontrolü olan
Küçükgül, sızıntının zooplanktonlardan
başlayarak 50 milyon canlıyı öldürebileceği-
ni söyledi.

� Sızıntıyı nasıl değerlendirmek gereki-
yor?

Geminin kayalıklara oturduğu yerin
etrafı komple balık çiftlikleriyle dolu.
Karaburun'a kadar ilk etapta tüm çevreyi
kirletebilecek bir sızıntıdan söz ediliyor. 50
ton fuel oil sızdığı söyleniyor. Sızan yakıt
olduğu gibi durmayacak.

Önemli kısmı organik madde içeriyor.
Çevreden yakıt kokusu olarak hissedileni
kükürtlü bileşimin yaydığı kokudur. Gemi
karaya oturduğunda ilk yapılması gereken
işlem, gemi çevresinin yüzey ve yüzey altı
bariyerle çevrilmesidir. Öncelikle yakıt bir
bölgede tutulmalıydı ve ardından temizlik
işlerine geçilmeliydi. Bu tarz kazalar her
zaman olabilir. Liman işletmelerinde acil

duruma karşı müdahale ekipman ve ekiple-
ri hazır olmalıdır. Bunu hemen yapmayınca
yakıt rüzgarla taşınacak.

� Taşınan yakıtın tamamı yüzeyde midir?
Sizin kıyılarda rastladığınız, yalnızca

görebildikleriniz. Bir de yüzeyin altında
yaşanan taşımalar var. Suyun altında yüze-
yin ters yönünde akıntılar var. Yüzer kirli-
liklerin yanında bir de alt bölgede olan kir-
lilikler var. Su içinde mikron boyutundan
tutun da, daha büyük boyuta kadar malze-
melere bu yakıt yapışacaktır.

“Bu madde zehirlidir”
� Fuel oil nasıl bir tehlike taşıyor?
Fuel oil, tehlikeli zararlı madde sınıfın-

dadır ve risk grubuna girmektedir.
Karşımızda akut ve kronik risklere yol aça-
cak bir maddeden bahsediyoruz. Kim için
tehlikeli? Su, deniz suyu kalitesi, suyla
temas halinde olan tüm canlılar.
Mikroskobik zooplankton en hassas canlı-
lardır. Örneğin akut toksite değerlerine
bakalım. Algler için 0,75 mg litrede 0,75 mg
3 gün içinde öldürücüdür. Su piresi dediği-
miz küçük hayvanlar için de bu maddeden 2
mg olması, bu canlıların yarısını öldürür.
Balıklarda öldürücü doz 4 gün içinde 79 mg
litredir. Biz burada 50 ton, 50 bin kilogram,
50 milyon miligramdan bahsediyoruz. Yani

bu yakıt 50 milyon canlıyı öldürmeye yeter.
Kara canlıları için de hayvanın kilosu başına
5 mg litresi 4 gün içinde öldürücüdür. Yani
bahsi geçen madde zehirlidir.

� Yaşanan bu durum insan sağlığını nasıl
etkiler?

Bu madde ya akut yani ani ölüme neden
olur, ya da kronik olur yani kanser yapıcı-
dır. Bu maddeyle temas eden canlılar ya da
bu canlıları yiyen canlılar bu zehirden etki-
lenir. Her bir canlı yakıttan pikogram alsa,
üst canlıya gelene kadar bu miktar gramları,
kilogramları geçer.

Yani planktonu yiyen mikroskobik can-
lılar, onları yiyen küçük balıklar, küçük
balıkları yiyen orta boy balıklar ve onu
yiyen daha büyük balık bu zehri taşır. Siz de
onu yediğinizde bu kanserojen etkiye maruz
kalırsınız.

“Yerken petrol kokusunu
hissedersiniz”

Suda hareket halinde olan canlılar bura-
dan kendini kurtarırsa bir daha gelmez. Bir
de zeminde yaşayan canlılar var. Örneğin
algler, yosunlar, larvalar, balık yumurtaları,
mercanlar ve dip balıkları... Dil balığından
tutun, barbuna kadar canlılar bundan etki-
lenir. Zaten yerken petrol kokusunu hisse-

dersiniz... Uzun süreli petrol kirliliğine
maruz kalan canlıları yemeniz, sizin sağlığı-
nız açısından da zararlıdır. Mutlaka ölçüm-
ler yapılmalıdır. Bu zaman zarfında belli bir
süre için av yasağı getirilerek, öncelikle teh-
likeyi giderene kadar oradaki balıkların
tüketilmemesinde yarar var. Vatandaşların
çıplak elleriyle denizle temas etmemesi
lazım. Fuel oil talimatnamesinde ciltle
temas etmemesi konusunda bir madde var-
dır.

� 50 tonluk bir sızıntı bölge için neyi ifade
ediyor?

Tamamı orada kalırsa, temizlenemezse,
sıyrılmazsa bizim için risktir, tehlikedir.
Bakın burada çok sayıda kültür balıkçılığı
yapan çiftlik var. Bu yakıt usulüne uygun
temizlenmezse çiftliklerin kafesine yapışıp
kültür balıkçılığının kalitesini düşürecektir.
Bölgede 100'ün üstünde çiftlik var. Her
birinde 20-30 havuz, her bir havuzda 500
bin havuz var. 500 bini önce 30, sonra da
yüzle çarpınca milyonlarca balıktan söz edi-
yoruz.

Bu kadar canlı şu anda risk altında. Bu
temizlemeye herkesin derhal katılması
gerekiyor. Yüzeyin temizlenmesi sırasında
da yüksek basınçlı sıcak su buharının kulla-
nılması gerekir. Sanırım Türkiye'de bunu
yapan çok fazla firma yok.

� Yaza etkisi olur mu?
Solunum yoluyla bu maddenin atmosfere

taşınması insan sağlığını etkileyecektir. Oradaki
canlıları yemeseniz bile yaz sezonu için bu kıyı-
lar usulüne uygun hazırlanamazsa kullanılamaz.
Müdahale çok daha hızlı olsaydı temizliğin
yapılması çok daha kolay olabilirdi.

� Bundan sonrası için ne yapılabilir?
Şu anda öyle teknolojilere sahibiz ki, dökü-

len petrolü son damlasına kadar alıp, sonra da
geri kullanabiliriz. Kimyasal temizleme ekip-
manları ve tarama gemisiyle sıyırma işlemi
yapılabilir. Uzun süreli etkileri engellemek için
petrol hidrokarbonlarını parçalayabilecek mik-
roorganizmalar ilave edilebilir. Kontrollü ola-
rak akıntının olmadığı bölgede çöktürücü kulla-
nıp, sızan yakıt kontrol altına alınabilir. Deniz
dip taraması yapılmalıdır.

“Saldım çayıra mevlam kayıra”
� Deniz kenarından toplama çalışmalarını

nasıl görmek gerekir?
Tabii yeterli değil. Sıyırma işlemi mutlaka

buharla olur. Kumun üstündeki petrolü alaca-
ğım diye küreği vurup petrolle birlikte kumu da
götürürseniz oradaki ekosistemi de tahrip eder-
siniz. Doğaya müdahale etmek için, doğa koşul-
larına uygun teknoloji gerekir. Rastgele saldım
çayıra mevlam kayıra şeklinde müdahaleyle
olmaz. Kumlar alınıp temizlenip yerine tekrar

serilir. İlk olarak sızıntının olduğu an müdahale
gerekirdi. Böyle bir kazanın olabilme olasılığı
varken önlem hemen alınamıyorsa burada idari
bir kusur vardır.

“Halının altına süpürmek
temizlik değil”

� 15-20 gün içinde bu iş bitecek deniyor?
Doğada ne yaparsanız yapın, dengenin her-

hangi bir unsurunu dahi bozsanız eski haline
gelmesi bazen aylar, bazen yıllar gerektirir.
Bunun en yakın örneği İzmir Körfezi...

Çeşme Türkiye'nin en önemli turizm mer-
kezi. Bunu yaza kadar bertaraf etmezseniz,
yazın buraya kim gelir? Ev hanımı gibi halının
altına süpürmek temizlik değildir. Bu bölge
Türkiye'nin en önemli kültür balıkçılığı merke-
zi. Kültür balıkçılığı bölgenin canını okuyor.
Balık için kullanılan kimyasal maddelerden,
hormonlardan, atıklardan deniz yeterince nasi-
bini alıyor zaten. Böyle giderse kıyısına dahi
yaklaşılamayacak hale gelir. Tutulan balıklar
petrol kokar.

� Sizlerden yardım isteyen oldu mu?
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, Büyükşehir'de,

Ege Üniversitesi'nde birçok uzman var. Bilgi
sahibi olunamıyorsa yardım istenmeli. Ben gün-
lerdir böyle bir yardım talebinin olduğunu gör-
medim. Sanırım iradeciler susarak konuları daha
kolay halledebildiklerini düşünüyorlar.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Enver
Yaser
Küçükgül

Fotoğraflar: Alper Gündoğdu

“Yazın kullanılamayabilir”

DÜNYADA
UYGULANAN

REKOR ÇEVRE CEZALARI
� ABD, BP’ye 2010'da Meksika Körfezi'ndeki sondaj

kuyusunda meydana gelen felaket sonucu 20 milyar dolar
ceza verdi.

� Çin'de, kimyasal atıklarını nehre boşaltarak çevreyi kirleten
altı fabrikaya, 26 milyon dolar para cezası verildi.

� Ekvator temyiz mahkemesi, petrol devi Chevron'un
Amazon'ları kirlettiği gerekçesiyle 18.2 milyar dolar tazminat

ödemesi kararını onadı.
� Avustralya’da karaya oturan ve dünyanın en büyük mer-
can kayalıklarını tehdit eden Çin gemisinin kaptanı ve idare
amiri, rotayı değiştirip kazaya sebebiyet verme suçlamasıy-

la tutuklandı.
� Petrol devi Shell, Nijer Deltası'nda neden olduğu

iki petrol sızıntısıyla ilgili olarak kazalardan
etkilenen Bodo toplumu üyelerine

84 milyon dolar ödemeyi
kabul etti.
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2016’yı geride bırakıp 2017’ye giri-
lirken; siyaset, iş ve akademik
camiadan yeni yıla yönelik terör

karşıtı açıklamalar birbiri ardına
geldi. 2016’da yaşanan terör olayları-
nın 2017’de sona ermesi ortak çağrı
olarak öne çıkarken, ekonominin de
daha iyi olması yine ortak dilek olarak
öne çıktı. İşte 2016 değerlendirmeleri
ve 2017 umutları…

Küçük Kulüp Başkanı
Emre Sarıgedik
“Girişimcilere daha çok
destek bekliyoruz”

“Türk ekonomisi 2016'da çok kötü
olaylarla karşılaşmasına rağmen uçu-
rumdan düşmedi. Birlik beraberlik
duygularımızın kenetlenmesiyle bir-
likte zorluklara göğüs gerdiğimiz bir
yıl oldu. Tabii bunca bombalı saldırı,
dış güçlerin emelleri, bölgemizde
yaşanan terör ve komşularımızın iç
savaşlarına ilave olarak darbe girişi-
mini de hesaba kattığımızda 2016 son
yıllarda yaşadığımız en kötü ekono-
mik yıldı. Bu noktada özel sektör ola-
rak hükümet ve devlet büyüklerimizin
bizlere daha iyi günler yaşatacaklarını
düşünerek güveniyoruz. 15 Temmuz

hepimiz için bir kırılma anıydı. 20'li
30'lu yaşlarda olan insanlar ansiklope-
dilerde okudukları darbe girişimine
bizzat şahitlik ettiler. Bizi ekonomik
olarak da ayakta tutan da aslında 15
Temmuz'da olduğu gibi milli birlik
oldu.2017’ye gelirsek iş dünyası ola-
rak devletten terörle mücadeleyi sür-
dürmesini, özel sektöre destek olma-
sını bekliyoruz. Girişimciliğe ve Ar-
Ge’ye destek istiyoruz. Genel olarak
2017’ye umutla bakmayı umut ediyo-
rum.“

CHP İzmir Milletvekili
Tacettin Bayır
“Yeni yılda yeni
Anayasa’ya ‘Hayır’
denmesini bekliyorum”

2016’da ne yazık ki birçok olay
yaşadık ama terörün tırmanışı bir
kırılma noktasıdır benim için.
Uygulanan yanlış dış politikalar, dev-
let adamı ciddiyeti yerine dünyaya
posta koyan tavırlar bize zarar verdi.
Kendi partimize bakarsak bence CHP
parti içi çalışmalarını çok daha planlı
olarak gerçekleştirdi. Genel politika-
larda üniversitelerle, STK'larla işbirli-
ğini bu yıl daha başarılı yaptık.
Ekonomiye bakarsak yüzde 4 gibi
büyüme hedefleyen iktidar, yüzde
2,7'lerde kaldı. Büyümüyor, küçülüyo-
ruz. Üretenin, katma değer yaratanın
cezalandırıldığı bir durumla karşı kar-
şıyayız. Üretimi arttırmak zorundayız.
İşsizliğin azalması için üretimin art-
ması, üretimin artması için talebin
artması lazım. Bunun için de insanla-
rın gelirinin olması gerekir. AB'ye
posta koyuyorsunuz ama Türkiye'deki
yabancı yatırımcının yüzde 73'ü
Avrupa Birliği'nden. Yine 2016’da
akılda kalan bir 15 Temmuz var. 15
Temmuz aslında bana göre işin tiyat-
ro bölümüydü. Türkiye'de ilk darbe
Davutoğlu'nun devrilmesiydi. İkinci
ve esas darbe ise cumhuriyet değerle-
rine karşı yeni bir Anayasa girişimiyle
yapılıyor. Düşünün bu çağda öyle bir
Anayasa yapılıyor ki inanılmaz yetki-
leriniz olacak ama sizi kimse eleştire-
meyecek. Bu nasıl iştir? Bakanlar
Kurulu hesap vermeyecek, sadece
Cumhurbaşkanı'na bağlı olacaklar.
Böylesi karabulutların çöktüğü bir yıl

oldu 2016. Açık konuşmak gerekirse
böyle bir teklif bizim genel başkanı-
mız için verilseydi buna da karşı
çıkardık. Bizim karşı çıktığımız sadece
Tayyip Erdoğan değildir. Biz böyle bir
sisteme karşıyız. Bir de işin doğrusu
biz de terör ve ekonomiyle ilgili tüm
desteği verdik iktidara. Sadece siyasi
çekincelerimizi koyduk. 2017’ye gelir-
sek, ben 2002'den bugüne Türkiye'yi
yöneten AKP iktidarının terör ve eko-
nomik travmanın çok çabuk sarılaca-
ğını düşünmüyorum. İnanılmaz bir
tahribat yapıldı. Ben yeni yılda Türk
halkının bu hipnozdan kurtulacağını,
yeni Anayasa'ya hayır diyeceğini ve
böylelikle bu yönetimin zayıflayacağı-
nı düşünüyorum.

AK Parti İzmir
Milletvekili Necip Kalkan
“Gücümüzü tüm dünyaya
göstereceğiz”

2016’da devletimiz hainlerle
yoğun bir mücadele yılı geçirdi.
PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ gibi
örgütler, aldıkları dış destekle büyü-
mekte olan ülkemize ivme ve irtifa
kaybettirmek için ellerinden geleni
yaptılar. Canlı bombayla saldıranlar,
TBMM’yi bombalayanlar, şehirleri-
mize hendek kazanlar hep ülkemizi
zayıflatmak ve bölmek için uğraş
verdi. Tüm bunlara rağmen milleti-
miz birlik ve beraberlik ruhunu kay-
betmedi. Aksine Yenikapı’da da
gördüğümüz gibi 15 Temmuz sonra-
sı tam bir kenetlenme yaşadık.
Bunca badireye rağmen açılışları-
mızda hız kesmedik. Yurdumuzun
her köşesine hizmet götürmekten
geri kalmadık. Türkiye’yi kendi
emellerine alet etmeye çalışanlara
karşı milletçe en net cevabı verdik.
Ben tüm bunların yaşandığı bir 2016
sonrası, terörün belinin de kırılmış
olmasıyla birlikte daha iyi bir 2017
yaşayacağımıza inanıyorum. Gerek
İzmir için gerek vatanımızın her bir
köşesi için hizmetlerimiz katlanarak
büyüyecektir. Sabuncubeli Tüneli’ni
açacağız. İnanıyorum ki bölgedeki
ateşin de sönmesiyle birlikte hem
siyasi hem de ekonomik gücümüzü
tüm dünyaya göstereceğimiz bir yıl
olacaktır.

Prof. Dr. Tanju Tosun
“Dış politikada atağa
geçmeliyiz”

2016’da yaşanan terör eylemleri
toplumda geleceğe ilişkin bir endişe-
ye yol açtı. “Türkiye'de toplum nere-
ye gidiyor? Çıkış yolu ne olacak?”
şeklindeki sorular toplumun birçok
kesimini meşgul etti. Ortak vatan
temelli bir değerler bütünü yok
ülkemizde. Sistem tartışmaları vs
bunlar aşılır ama vatan temelli
güven kaybı oluşursa bu toplumsal
güvenimizin, kurumlara güvenimizin
azalmasına yol açar. Genel anlamda
bir meşruiyet açığı oluştu. Bunu
ortadan kaldırmak bir kere üstünde
uzlaşılacak politikaların üretimiyle
olur. 15 Temmuz FETÖ olarak
ifade eden grubun gerçekleştirdiği
bu eylem, devletle toplum arasında
ne yazık ki kurulduğunu varsaydığı-
mız güven ilişkisinin hala kurulama-
dığını gösteriyor. Devlet içinde yapı-
lanmış bir grup, topluma rağmen
devleti ele geçirme operasyonuna
girişti. Zaman zaman normali aşan
birtakım uygulamalar oldu.
Toplumsal bütünleşme ve meşrui-
yette açıklar kalıyor. Bunu giderme-
nin yolu da hukuk devleti içinde suç
işleyenin cezalandırılmasından geç-
mesi, darbe sorumlularının yargıya
çıkarılmasıdır. Bunu aşarak normal-
leşmemiz gerekiyor. Mevcut durum
sürdürülebilir değil. 2017'de ümidi-
miz odur ki Türkiye'nin bütün
kesimlerini yasa boğan terör eylem-
leri sona ersin. Her ne kadar güven-
lik güçlerimiz ciddi adımlar atsa da
meselenin dış dinamikleri ve dış
konjonktürleri var. Suriye ve Irak'ın
geleceği bunu etkileyecek. Batının
bu eylemlere karşı edilgen kalması
bu saldırıların sona ermemesinde bir
etken oluyor. Türkiye bu örgütün
batıyı etkilemesinin önüne geçmek
durumundan, Türkiye bir dış politi-
ka atağına geçmeli. Öte yandan
referandum konusuna da gelirsek,
Cumhurbaşkanlığı kurumunun
kutuplaştırıcı olmadan ortak değer-
lerle hareket etmesi gerek. Partili
Cumhurbaşkanı kavramını
Türkiye’nin kolay kolay hazmede-
meyeceğini düşünüyorum.

Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığına seçil-

di…
Her Salı parti grubuna

konuşmalar bitti.
Muhtarlar toplantısı geldi.
Cumhurbaşkanı, Beştepe

külliyesine davet ettiği muhtarlar-
la bugüne kadar 32 kez buluştu.

Her toplantıda önemli açık-
lamalar yaptı.

Millete vereceği bilgileri,
muhtarlar aracılığıyla ilan etti.

Muhtarlar, mahallelerinde
onun fikri, sesi oldu.

� � �

Muhtarlar toplantısı,
Cumhurbaşkanı “başkanlık” sis-
temine geçse de devam edecek.

Çünkü…
Muhtarlar hep var olacak.
Görevlerinden, hizmetlerin-

den vazgeçilmeyecek.
Üstüne üstlük…
Bugünden itibaren yeni

görevler verilecek, yerine getir-
meleri istenecek.

� � �

İçişleri Bakanlığı, valiliklere
yeni talimat gönderdi;

“Muhtarlarla her ay düzenli
toplanın”

Yine talimat kapsamında…
İlçede kaymakam, emniyet

müdürü, jandarma komutanı,
STK temsilcileri muhtarlarla top-
lantı yapılacak.

Bu toplantıların adı, “Halk
buluşmaları” olacak.

Yapılan görüşmeler rapor
halinde her ay İçişleri
Bakanlığı’na gönderilecek.

� � �

Cumhurbaşkanı, son toplan-
tıda muhtarlar aracılığıyla “Milli

Seferberlik” çağrısı yaptı.
Muhtarlara da, “Mahalle,

köyünüzde hangi evde kim otu-
ruyor? Terörist midir, değil midir
öğrenin. En yakın karakola bildi-
rin” yönünde istekte bulundu.

Erdoğan, “ PKK’sı, DAEŞ’i,
FETÖ’sü, DHKP-C’si adın ne
olursa olsun bunları devletin
güvenlik güçlerine haber verin”
diye tekrarladı.

� � �

Milli Seferberlikten sonra
İçişleri Bakanlığı, “Muhtar Bilgi
Sistemi” kurdu.

T.C kimlik numaralarıyla sis-
teme giren muhtarlar ihbar,
şikayet, bilgi, öneriyi iletiyordu.

Yeterli olmayınca valiliklere
son genelge gönderildi.

81 ilin valisine gönderilen
yazıda;

“Valililerimiz ilde devletin ve
hükümetin temsilcisi, il genel
idaresinin başı ve mercii duru-
mundadır. Bu sıfatları ile vatan-
daşın istek, öneri, şikayetlerini
alıp değerlendirmek görevidir.
Bu nedenle müracaat bekleme-
den, toplumun tüm kesimlerine
ulaşmalıdır” denildi.

Bunun en önemli halkası ise
muhtarlar.

Valilerin muhtarla özel
görüşmesi basına kapalı yapıla-
cak, konuşmalar, alınacak karar-
lar dışarı sızdırılmayacak.

� � �

Yeni sistemle…
Muhtarın hem gücü hem

havası artacak.
Bir çeşit valinin en yakın

temsilcisi olacak.
Muhtar ilgisizlikten yakınma-

yacak…
Muhalifleri de “Kim takar

muhtarı?” diyemeyecek!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

MUHTARLARA
ÖZEL GÖREV
MUHTARLARA
ÖZEL GÖREV
MUHTARLARA
ÖZEL GÖREV
MUHTARLARA
ÖZEL GÖREV
MUHTARLARA
ÖZEL GÖREV
MUHTARLARA
ÖZEL GÖREV

KIRILMA NOKTASI TERÖR
UMUDUN ADI
Türkiye; terör, darbe, suikast, döviz dalgalanması, bölgesel savaş
ve başbakan değişimi yaşadığı bir yılı geride bırakarak 2017'ye
giriyor. Herkesin tek dileğiyse bir daha böyle bir yıl yaşamamak...

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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2016 ülkemiz ve dünya için kötü
geçti. Ekonomideki sıkıntılar doğ-
rudan belediyeleri de ilgilendiri-

yor. Sonuçta İller Bankası paylarıyla
gelirimiz var, emlak vergisi toplamak-
ta güçlük çektik. Şu ana kadar maaş-
ları, ikramiyeleri ödeyememe sıkıntısı
yaşamadık. Aksine taşeron dahil tüm
işçilerimizi sendikalı yaptık. Genel
olarak 2016'yı hedeflediğimiz yerde
bitirdik. 2017'de biraz daha yatırıma
ağırlık vereceğiz.

� Öncelikli 2017 hedefiniz nedir?
Yatırımlarımızı tamamlamak isti-

yoruz. 2 büyük kültür merkezimiz var,
hayvan barınağımız bitiyor, şantiye
binamızın eksikleri bitiyor, imar plan
tadilatlarını yapacağız. İmar plan
tadilatlarını bina yapmaya göre daha
çok önemsiyorum.

� 2016'yı CHP nasıl geçirdi?
CHP bu yılı çok daha iyi geçirebi-

lirdi. CHP'nin demokratik kitle örgüt-
ler, sendikalar, esnaf birlikleriyle iliş-

kisini güçlendirmesi lazım.
Demokrasi mücadelesi parlamentoda
tek başına bağırıp çağırarak olmuyor.
Dolayısıyla bu işi savunan geniş halk
yığınını arkana aldığını topluma his-
settirmen gerekiyor. Burada eksiklik
var. Bu yapılmadığı sürece Türkiye'de
demokrasi mücadelesi aksar. Sadece
grup toplantılarında, Meclis'te bu işi
dillendirmekle olmuyor. Türkiye'nin
CHP'li bir iktidara ihtiyacı var.
Anadolu'ya girerken kooperatifleri,
çiftçi örgütlerini iyi kullanmamız
gerekiyor. Genel Merkez'e çok iş
düşüyor.

“Saldırıyorlar ama
sonunda yeniliyorlar”

� CHP İzmir İl Kongresi'nde sizi
“Ben tek siz hepiniz” noktasında gör-
müştük. Düğün salonu yıkımıyla ise
yeniden güçlendiğinizi gördük. Bu tab-
loyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

İl kongresindeki tabloyu ben iste-
medim. İzmir'de siyaset yapan figür-
ler istedi. Ben tek kalmasaydım da
yanımda birkaç kişi daha olsaydı...
Doğruyu görüp söylemek lazım. CHP
açısından İzmir'deki siyasi vesayetin
kalkması lazım. Kaçak düğün salonu-
nu “Cem evini yıktı” diye lanse edip
bize saldırıyorlar ama sonunda yenili-
yorlar. Kaçak düğün salonu savunma-
nın mantıklı bir tarafı var mı?
Hukuksuzluğu savunmanın bir muha-
lefet partisine yakışması mümkün
mü? Hukuk ve adalet istiyoruz diye
bağıranların hukuksuzluğu savunması
söz konusu olamaz. Bazı arkadaşları-
mız bu hatayı yaptı. Biz yalnız da kal-
sak doğruyu yapmaktan caymayaca-
ğız.

� Size karşı olan bu duruşun
devam etmesini bekliyor musunuz?

Canı isteyen devam etti. Biz kim-
seye muhalefet etmemesi için ricada
bulunmayız. Benim hayatımda geri

adım diye bir şey olmadı. Bu soruyu
hukuksuzluğu savunanlara sormak
lazım. Parti içinde mevkisi ne olursa
olsun, yanlış yapan sonunda kaybe-
der. Örgütümüz sağ duyuludur. İl
kongresinde bütün baskılara rağmen
delegenin ne söylediği ortadadır.
İzmir'de bir değişime ihtiyaç var.

“Cephe olmak için ciddiye
alınmak lazım”

� Hep sizi ve Sayın Kocaoğlu'nu
gördük sahada. CHP İzmir'de 3. bir
başkan, 3. bir cephe ortaya çıkacak gibi
duruyor. Ne diyorsunuz?

Cephe olmak için doğru şeyler
yapmak lazım. Siyaseti iyi bilmek ve
doğru insan olmak lazım. Ciddiye alı-
nan bir insan olmak lazım. 3. cephe
olanlara “Dün kongrede beraberdin
bugün neden ayrılıyorsun?” diye
insanlar sorar. Gidenler, “Madem siz
Aziz ve Alaattin beyleri eleştiriyorsu-

nuz, neden Hasan ağabey ile kongre-
de beraber olmadınız?” demişler.
“Kongre sonucunun böyle olacağını
bilseydik olurduk” diye 2. bir yanlış
ifadeyle karşılaşmışlar.

� 2019 boyunca CHP İzmir bu
gelişmelerden zararlı çıkabilir mi?

Çıkmaz. İzmir'in AKP'ye karşı bir
duruşu ve cumhuriyetçi bir tavrı var.
Yine de işi bıkkınlık noktasına getir-
memek gerekiyor.

� Ankara ile işiniz olduğunda
milletvekilleri yardımcı oluyor mu?

Zaman zaman sıkıştığımızda
aradığımız milletvekilleri oluyor

tabii kendi bölgemizin milletvekille-
ri olmasa da... Partimizin bazı vekil-
lerinden ve zaman zaman iktidar
partisinin vekillerinden destek alı-
yoruz. Örneğin dershaneler konusu
vs.

� Sizi farklı ilçelerin belediye
başkanlarıyla ortak organizasyonlar-
da görebilir miyiz?

Tabii böyle bir organizasyon,
Büyükşehir etkisiyle zor görünüyor.
Çünkü Büyükşehir'den hala yardım
bekleyen ilçeler var. Tabii biz ilçe-
lerdeki parti örgütlerimizle ilişkile-
rimizi geliştireceğiz.

Siyasette sözü-
nü esirgemeyen

Bayraklı
Belediye

Başkanı Hasan
Karabağ, yılın

son röportajın-
da yine çarpıcı

ifadeler kullan-
dı. Karabağ,
CHP İzmir'de

değişime ihti-
yaç olduğunu

söyledi.

“CHP İZMİR'İN VESAYETTEN
KURTULMASI LAZIM”

Karabağ’dan
Büyükşehir'e çağrı

��  Bayraklı1sürekli1olarak
marka1değerini1arttırıyor.1İlçe,
İzmir1için1neyi1ifade1edecek?
Size1hangi1görevler1düşecek?

Yeni'kent'merkezi've
turizm'merkezi'olacak.'Bize
düşen'yatırımcının'önünü
açıp'imar'plan'tadilatlarını
yapmak'olacak.'Tabii
Büyükşehir'de'daha'çok'yetki
var.'Gökdelen'bölgesinin'alt-
yapı,'kanalizasyon,'içme
suyu'şebekesi've'trafiğinin
bir'an'önce'ele'alınması
gerekiyor.

��  Kendi1belediyeniz1dışın-
da1başarılı1bulduklarınız1var
mı?

İlçe'belediyeleri'için'çok
başarılı'ya'da'başarısız
demek'doğru'değil.
Bergama'nın'çarşı'projesini
beğenmiş'arkadaşlarımız.
Atla'deve'belediyeler'değil
bunlar.'İlçe'belediyeleri'çok
zayıf'sonuçta.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Hasan
Karabağ
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Spor yapmaktan
nefret edenler-

denseniz
“Zumba” sizin

için biçilmiş kaf-
tan diyebiliriz.

Kıpır kıpır müzik
eşliğinde hem

eğlenip hem de
kilo vermeyi kim
istemez. Eğer siz

de böyle düşü-
nenlerdenseniz

Akat ve Çevik’in
anlattıklarına bir

göz atın.

Takvimi
atlamakSÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Bir yıl bitip diğeri başlarken;
sevincin kıyısında belki hüzün ile
gezinen insan, aslında varlık ile

yokluk rüzgarları arasında kalan yer-
yüzü misafiridir.

Zaman kavramı, aslında bu misa-
firlikte, ne çok göreceli…

Geçtiğimiz yakın yıllarda örneğin,
Büyük Okyanus'taki Samoa ve
Tokelau adaları, en büyük ticari
ortakları Avustralya ve Yeni Zelanda
ile 'aynı tarihe' geçebilmek için, tak-
vimdeki bir günü atlamıştı. Hatırlayın,
29 Aralık sona erdiğinde, 30 Aralık
es geçilmiş, takvim 31 Aralık'ı göster-
mişti. O adaların yaşayanları da, bu
bir günlük takvim sıçramasını 'gelece-
ğe dönüş' adıyla kutlamıştı.

� � �

Kim bilir, insanlık bir 'takvim'
değişimiyle, bugünden geleceğe
döner ya da dünden bugüne gelebilir
mi? Şimdilik bu soru, tam takvim-
lik…

Çünkü akan bu göreceli zaman-
da, takvimlerin gösterdiğinden çok;
insanın neyi yaşayıp, ne hissettiği
önemli. İnsan ancak bu yeryüzü sah-
nesinde varlığının, kendisine 'ödünç'
verilmiş olduğunun farkındalığını
taşırsa, takvimler değer kazanıyor.
Yoksa Büyük Okyanus'taki adaların,
insanlık hafızasında yer bulan o tak-
vim atlanışı da, sadece hoş bir seda
olarak kalıyor.

� � �

Asırlar önce yaşayan, binlerce
satırın sahibi Buhari; "Ben onu sevin-
ce, onun işitme, görme, konuşma ve
dokunma yetisi (kuvve) 'Ben' olurum."
demiş.

İşte zamanın ardında, zamanı
tamamen ortadan kaldıran bir cümle.

Arif (bilen) ile marufun (bilinenin)
buluştuğu nokta; acaba zamanı son-
suzlukta yeniden keşfetmek mi?
Takvimlerden sıyrılarak, insani algıyı
sonsuzca genişletebilmek mi?

İnsan en güzeli, sevginin sihirli
dilinde, kendi deruni özüne ulaşmalı.

� � �

Bir tren düdüğü çalar gibidir
bazen, her insanın içi…

Kalbinde eski garlardan kalma,
birikmiş siyah hüzünler…

Merkezinden uzaklaşılmış kırılgan
bir incinmişlik hali…

Varoluşun o sessiz sancılarına
tutunurken, kendi hakikatine ulaşa-

mayınca, iç sıkıntıları taşıran, taşıyan,
kendisini acıtan insan… Oysa 'bir
görüp, bir'den hisseder de, kendi
'anlamı' ile huzur yellerinin serinliğin-
de buluşursa, rahatlar insan… Zaten
yeryüzünün sonsuz kosmozdaki yeri
de, koca şair Nazım Hikmet'in o
güzelim rübaisindeki gibi değil mi:

� � �

“...bu bahçe, bu nemli toprak,
bu yasemen kokusu, bu mehtaplı

gece
pırıldamakta devam edecek,
ben basıp gidince de,
çünkü o ben gelmeden,
ben geldikten sonra da,
bana bağlı olmadan vardı
ve bende bu aslın, 'sureti' çıktı

sadece..."

� � �

İnsan sadece kafasıyla değil, kal-
biyle de öğrenmeli.

Zamanın derinliği ancak kalp ile
algılanır çünkü.

Sezginin sessiz yollarında, eğer
ılık coşkuyu kalbi ile bilmez ise insan,
Bayburtlu Zihni'nin o ünlü 'koşma'sı,
ağızlarda hep bir türkü olur hazan
vakti:

"...vardım ki yurdumdan ayağ
göçürmüş,

yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı;
camlar şikest olmuş, meyler

dökülmüş
sakiler meclisten çekmiş ayağı..."

� � �

Ve işte takvimden bir yaprak
daha döküldü.

Siz bu yazıyı okuduğunuzda, yeni
bir yıla girmiş olacağız…

"Yeni bir yıla girmek mi, yenilen-
mek mi önemli?" diye mırıldanırız
hep.

Ama genelde yenilenilmez, deği-
şim çok sancılıdır çünkü…

Örneğin filozof Sokrat'a, çok
uzun yolculuktan dönen birinden söz
edip; "Bu yolculuk onu hiç değiştir-
medi." demişler.

Sokrat da "Çünkü giderken
yanında kendisini de götürmüştür"
diye yanıtlamış. Yanınızda "kendinizi
götürmeyeceğiniz yenilenen yıllar,
açık yollar” diliyorum hepinize, hepi-
mize… Takvimlerin değil, özünde
hep insanın değişmesi değerlidir
çünkü.

Sevgiyle; iyiye, güzele; çok daha
umutlu olana doğru…

DANSIN VE SPORUN
UYUMU: ZUMBAZZUUMMBBAA

Son yıllarda hem dansın hem de
sporun keyfini bir arada yaşa-
yabileceğimiz bir spor dalı

artık Türkiye'de de yerini aldı.
Uzun uğraşlar sonucunda
İzmirlileri zumbayla tanıştıran ve
sosyal sorumluluk projeleriyle de
bu başarılarını perçinleyen Nursen
Akat ve Pelin Çevik ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

� Zumba'nasıl'yapılıyor?
Dersleriniz'nasıl'ilerliyor?

N.A.: Zumbada kondisyon çok
önemli. Dans figürleriyle fitness
yapıyoruz. Ders yaklaşık 45 dakika
sürüyor. Özellikle spordan hoşlan-
mayanlar için keyifli oluyor. Ayrıca
başta Alzhemier olmak üzere
başka hastalıklara çok iyi gelen bir
şey zumba. Dünyada hafıza kuvvet-
lendiren en iyi spor olarak seçildi.
Çünkü bulmaca çözmek gibi. 

P.Ç.:' Mesela sağ ayağını kulla-
nırken sol elini kullanıyor. Bu da
hafızayı kuvvetlendirmek için etkili
olan hareketler.

� İzmirlinin'zumbaya'ilgisi
nasıl?

P.Ç.: Son 2 yıldır yoğun bir ilgi
var. Bunu tanıtmak için sokaklar-
da, dış mekanlarda her yerde zum-
baya yer verdik. Ön yargılı olmala-
rına rağmen son iki senedir dersle-
rimizde erkekler de var. 

N.A.: İzmir'e tanıtmak için çok
çaba sarf ettik. İstanbul'da zumba
eğitmeni daha fazla vardı. Bu çaba-
yı harcarken de hem sevdirdik,
hem de üyemiz olan kişilere de
zumbayı meslek haline getirebile-
ceklerini gösterdik. 

� Türkiye'de'eğitim'verilmeye
başlandı'mı?

N.A.:�Son 2 senedir artık
Türkiye'de de eğitimi veriliyor.
Eğitimler 2 gün sürüyor, ondan
sonra gerisi kendinizi geliştirmeye
bağlı. 

P.Ç.: Zumba için eğitim almak
isteyen çok kişi oluyor. Ama sade-
ce eğitimi alarak olmuyor, sonra-
sında kendinizi geliştirmeniz gere-

kiyor. Çok eğitmen var ama aktif
olarak yapan daha az. 

� Bize'biraz'sosyal'sorumluluk
projelerinizden'bahsedebilir'misiniz?

N.A.: Zumba yaparak yardım
topluyoruz. Etkinliğe gelenler
zumba yapıyor ve kendi belirledik-
leri miktarda bağış yapıyorlar.
İnsanlara 'gel bizimle dans et ama
sizden bir ricamız var, biz bunu
destek için yapıyoruz' diyoruz.
Topladığımız paraları kurumlara
bağışlıyoruz.  

� Gelecek'dönemde'gerçekleştire-
ceğiniz'projeleriniz'neler?

N:A.:�25 Şubat'ta E.Ü. İle
''Nadir Hastalıklar'' projesi gerçek-
leştireceğiz. Profesörler nadir has-
talıkların ne olduğuyla ilgili bilgi
verecek, hastalarla röportajlar ger-
çekleştirilecek. Daha sonra zumba
severlerle zumba yapacağız.
Yabancı zumba eğitmenlerini
davet ediyoruz. 13-14 Ocak'ta
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde
bir etkinlik yapacağız.

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com



Bu sezon Spor
Toto 2. Lig'de
mücadele

veren Karşıyaka,
sezon başındaki
kara bulutları
büyük ölçüde dağı-
tarak, beklenilen-
den çok daha iyi
bir performans
gösterdi. Transfer
yasağı ve borçlarla
gündeme gelen
kulüp, sezonun
ortasına geldiğimiz
şu günlerde gerek
branşlarda elde
edilen dereceler,
gerekse de stat için
yeniden yeşeren
umutlarla, 2017'ye daha mutlu
bakıyor. Sezonun ilk yarısını 4.
sırada bitiren yeşil kırmızılı kulüp-
le ilgili son gelişmeleri Karşıyaka
Spor Kulübü Divan Kurulu
Başkanı Cihan Büyükoral'dan
aldık.

� Sezonun ilk yarısını nasıl
geçirdiniz?

İlk olarak Mayıs'ta genel kuru-
la giderken, başkan adayı bulma
konusunda umutsuzluk vardı.
Hatta arkadaşlarımızla birlikte
kulüpte oturup 3-4 gün aday bek-
ledik. Tabii borçlar ve transfer
yasağı nedeniyle, "Takım sahaya
çıkamazsa, düşerse üstümüze
kalır" gibi düşünceler oldu. Bizler
arkadaşlarımıza destek sözü ver-
dik. Ben de elimden geldiğince her
organizasyona katılmaya çalışıyo-
rum. Bu sezon gençlere güvenerek
yola çıktık. Yönetim ve taraftar
olarak onların arkasında durduk.
Bulunduğumuz konum kötü değil
ama hakem hataları ve bunun gibi
faktörler aleyhimize gelişmeseydi,
ligin ilk yarısını daha iyi bir nokta-
da bitirebilirdik.

“Play off hayal değil”
� Sizce bu başarı nasıl yakalan-

dı? Kırılma noktası neydi?
Gençlere güvenmekti.

Korkmadan onların arkasında
durabilmek bir kırılma noktasıydı.
Yönetim, teknik heyet ve taraftar
burada ciddi pay sahibi.

� O halde ligin ikinci yarısı
umutlarınız yüksektir değil mi?

2. yarıda da yine tüm camia
olarak takımımızın arkasında
durursak play-off'u yakalarız diye
düşünüyorum. Bu bir hayal değil.
Ödemelerin yapılmış olması da
ekibi rahatlattı. Lig birbirine çok
denk. Yenildiğimiz takımlarla da
denk durumdayız. Herkes birbirini
yenebilir.

� Biraz yönetimi konuşmak
gerekirse, Karşıyakalılar Mutlu Altuğ
yönetimini sizce yalnız mı bıraktı?

Yönetimlerin başına hep bu
gelir. Destek kampanyaları çok
başarılı olamıyor. Umulanın çok
altında kalıyor. İşte bu yüzden bir
an önce stadımıza sahip olup gelir
sahibi olursak her şey çok farklı
olur. Yanlış transfer yapmamak
lazım, harcamadan önce 3 kere 5
kere düşünmek lazım. Para harca-
madan tasarruf yapan yönetim
tarzı 3-5 sene giderse sistem otu-
rur aslında.

� Peki siz yönetimi başarılı
buluyor musunuz?

Yönetimimiz hiç fena değil.
Bence iyi çalışıyorlar. İyi ilişkiler
içindeyiz. Bu yönetimin sezon
sonuna kadar mutlaka böyle git-
mesi gerekiyor. Çevreden eleştiri-
ler duyuyoruz ama moral bozma-
mak gerekiyor. Başarı geldiği süre-
ce taraftar memnuniyeti artıyor.

“Bütçeye göre
çok iyiyiz”

� Basketbolda ciddi bir bütçe
düşüşü yaşandı. Şube performansın-
dan memnun musunuz?

Basketbolda da aslında sezona
futboldakine benzer başladık.
Eksiklikler vardı. Bütçenin yarının
altında olması taraftarlarımızı
endişelendirdi. Camiada bir korku
oluştu. Son birkaç senedeki flaş
transferlerin olmaması moralsizlik
noktasına getirdi. Yine de baktığı-
mızda basketbol takımımız takır
takır maç kazanıyor. Galatasaray'ı
da mağlup eden bir takım var
sahada, Avrupa'da da iyiyiz. Play
off garanti gibi diyebiliriz. Bu büt-
çeye göre çok iyiyiz.

� Ya voleybol?
Voleybolda da gençler ve altya-

pıyla hareket
ettik. Dibe vur-
duktan sonra
çıkma senesi diye-
biliriz tüm branş-
larda. Genel ola-
rak tüm branşları-
mızda öze döne-
rek yükseldiğimiz
bir süreçteyiz.
Gençlerimiz
yüzümüzü kara
çıkarmadı.
Güvenildiği
zaman oluyor
bunu gördük.

� Stat ile ilgili
yeni bir gelişme
var mı?

Danıştay'dan
beklediğimiz
güzel haberi aldı-
ğımızdan beri
adımların hızla
atılması konusun-

da çalışmaları-
mız aralıksız
sürüyor.
Pürüzler
vekillerimi-
zin de yar-
dımlarıy-
la gideri-
liyor.
2018-
2019

sezonunda kendi stadımızda oyna-
mak istiyoruz. İnşaat devam eder-
ken kulübün önü de açılacaktır.
Bakın başarıda atmosferin önemi
çok büyüktür. Atatürk Stadı'nda
açık ve kapalı tribünde toplam 10
bin kişiyle yakalayamadığınız
atmosferi, Rize Stadı gibi bir statta
bin kişiyle yakalarsınız. Bunu göz-
lerimizle gördük.

� Sponsor eksikliğine kırgın
mısınız?

Daha iyi destekler olması
lazım. Genel olarak bir ilgisizlik
var. Bir tek Göztepe, Sayın Sepil'in
çabalarıyla sponsor sıkıntısı yaşa-
mıyor. İzmir'de ticaret zayıf, para-
lar küçük, takım çok. Hal böyle
olunca sıkıntı oluyor tabii. Diğer
şehirlerde tek takım olunca tüm
destek kenetleniyor.
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“KARŞIYAKA
ÖZE DÖNÜŞ YAŞADI”
Kuruluş yılıyla Türkiye'nin en eski kulüplerinden Karşıyaka, Spor Toto

2. Lig'e düşmenin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sportif başarı ve
stat müjdesi yeşil kırmızılıların en büyük umudu.

Cihan
Büyükoral

HABER MERKEZİ
haber@kanalben.com



KOÇ BURCU
2017 yılına oldukça

şanslı ve keyifli girdiğini-
zi söylemeliyim.
Evlenmek isteyen
bekar Koçlar ise yılın
ilk yarısında, aniden
beklenmedik bir biçimde
evlilik kararı alabilirler. Evli olan Koçlar
için ise yılın geneli boyunca çocuk sahibi
olabilecekleri ihtimalini düşünmeleri gere-
kir. Genel olarak 2017 yılı sizin için aşık
olma ve çocuklarınız açısından sorumluluk
alma yılı diyebiliriz. 6 Mart tarihinde sizin
burcunuzda geri harekete geçecek olan
Venüs, kaçırılan fırsatları size ani bir
biçimde getirebilir. Hiç beklemediğiniz
eski aşkların sizinle yeniden iletişime geç-
mek istediğine şahit olabilirsiniz. 11, 26
Şubat ve 7, 21 Ağustos’ta gerçekleşecek
olan Aslan ve Balık tutulmaları, yeniden
aşık olacağınızı, aynı zamanda ruhsal açı-
dan da yeni bir boyuta geçeceğinizi göster-
mekte.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
19 Mayıs, 5 Haziran, 10 Şubat, 7 Ağustos

Önemli zorlu tarihler
3 Mart, 4 Ağustos, 30 Mart

BOĞA BURCU
2017 yılı sizin için, eski-

lerden ve geçmiş üç yıl
boyunca yaşadığınız sıkın-
tılardan arınma yılı ola-
cak. Jüpiter’in Kasım

ayında Koç’un karşıt bur-
cundan çıkarak Akrep burcuna

geçmesiyle rahat bir nefes aldığınızı hatta
yeni aşklara adım atacağınızı hissedebilir-
siniz. 6 Mart tarihinden 15 Nisan’a kadar
geri harekette olacak olan Venüs, geçmiş-
te çok sevdiğiniz ama şu anda görüşmedi-
ğiniz arkadaşlarınızla karşılaşmanıza
sebep olabilir. Her şeye rağmen 11-13
Kasım tarihlerini aklınızda tutmanızda
fayda var. Bu tarihte hiç beklemediğiniz
ve sizi çok mutlu edecek bir olay yaşayabi-
lirsiniz. 11, 26 Şubat ve 7, 21 Ağustos’ta
gerçekleşecek olan Aslan ve Balık tutul-
maları, iş ve kariyer açısından sizi çeşitli
değişikliklere itebilir. Ayrıca oturduğunuz
ev ve aile bireyleriniz, sizi bu tarihlerde
biraz zorlayabilir.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart - 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
7 Ağustos - 13 Kasım
11 Kasım - 26 Şubat

Önemli zorlu tarihler
21 Ağustos, 7 Ağustos, 11 Şubat

İKİZLER BURCU
2017 yılının size

epey bir sosyalleşme
fırsatı vereceğinden
eminim. Çeşitli kok-
teyllerin ve partilerin
aranan ismi olacağınız
kesin. Jüpiter’in beşinci eviniz-
de ve Uranüs’e olan karşıt açısından dola-
yı, ani beklenmedik bir şekilde çocuk sahi-
bi olmanız gerçekten olası. 2017 yılının
Kasım ayına kadar, karşınıza pek çok fır-
satın çıkacağı bir dönem. Bu yıl Satürn,
Kiron, Neptün arasında pek çok kere olu-
şacak olan kare açısının farkında olmalısı-
nız. Bu açılar size, yolunda gitmeyen bazı
ilişkilerinizin sonlanacağını, bazı ilişkileri-
nizin ise epey zorlanacağını göstermekte.
6 Mart-15 Nisan tarihleri arasında iş
anlaşmalarınızı ve otoriteyi sorgulayacağı-
nız bir zamanı gösteriyor olabilir. Aynı
zamanda kaçırılan iş tekliflerinin önünüze
tekrar gelmesi açısından iyi bir dönem ola-
bilir. 11, 26 Şubat ve 7, 21 Ağustos da ger-
çekleşecek olan Aslan ve Balık tutulmala-
rı, uzun süredir çıkmak istediğiniz seya-
hatler, değiştirmek istediğiniz kariyeriniz
açısından sizin için oldukça olumludur.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
11 Şubat, 7 Ağustos, 21 Ağustos, 24 Haziran

Önemli zorlu tarihler
18 Haziran, 24 Haziran, 29 Mayıs, 26 Şubat

YENGEÇ BURCU
2017 yılı daha çok

ailenizle vakit geçir-
mek isteyeceğiniz,
yuva kurmak istiyor-
sanız bunu başarabile-

ceğiniz bir yıl olarak
gözükmekte. Plüton’un 2008

yılından beri hayatınızı zorlamasından
dolayı biraz dirençsiz hissedebilirsiniz.
29 Ocak tarihinde yaşanacak olan
Venüs ve Plüton arasında oluşacak
olan kavuşum açısı, eğer doğru şekilde
kullanmayı başarabilirseniz, partnerini-
zin sizin üstünüze düşmesi ile büyüle-
nebilirsiniz. Özellikle 30 Mart, 2
Temmuz, 10 Temmuz tarihlerinde, tut-
kularınızın oldukça artacağı, partneri-
nizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bazı
karşıt açılar yaşanmakta. 6 Mart- 15
Nisan tarihlerinde, uzun süredir çık-
mak istediğiniz ancak bir türlü düzen-
leyemediğiniz seyahatlere şimdi çıkabi-
lirsiniz. 11, 26 Şubat ve 7, 21
Ağustos’ta gerçekleşecek Aslan ve
Balık tutulmaları, yurtdışı seyahatleri
açısından gayet olumludur.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
29 Ocak, 26 Şubat, 15 Ağustos

Önemli zorlu tarihler
30 Mart, 30 Haziran, 2 Temmuz, 18
Temmuz

ASLAN BURCU
2017 yılının ilk yarı-

sında yeni bir araba,
yılın ikinci yarısından
itibaren ise yeni bir
ev alabilirsiniz. Bu yıl

hayatınızda pek çok
değişim yaşayabilirsiniz.

Fakat eğer hala daha bağımlı bir psi-
koloji içerisindeyseniz ve değişimlere
çok açık bir yapınız yok ise, o zaman
yıl içerisindeki bu hareketlilik sizi biraz
zorlayacak demektir. Hayattan keyif
alamadığınızı pek çok kere belirtebilir-
siniz. Cinsel olarak isteksizlik çekme-
niz de olasıdır. Fakat bu duygular sizin
alışık olmadığınız duygular değil.
Çünkü Satürn yaklaşık olarak 2015
yılından beri beşinci evinizde ilerle-
mekte. Ne mutlu ki Satürn, yakın bir

zamanda bu evi terk edecek. 6 Mart-
15 Nisan tarihlerinde geri harekete
geçecek olan Venüs, yurtdışında, uzun
süredir görmediğiniz akrabalarınızın
sizi ziyaret etmesine aracı olabilir. 11,
26 Şubat ve 7, 21 Ağustos’ta gerçekle-
şecek olan Aslan ve Balık tutulmaları,
kendi kişiliğiniz ve yaşadığınız ilişki
bakımından sizi biraz zorlayabilir.
Kalbi boş olan Aslan burçları ise bu
tarihlerde yeni birileri ile tanışabilir ve
ciddi bir ilişkiye başlayabilir.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
27 Temmuz, 7 Ağustos, 17 Ağustos,
11 Eylül, 9 Ekim

Önemli zorlu tarihler
30 Mart, 30 Nisan, 18 Haziran,
26 Şubat

BAŞAK BURCU
2017 yılı sizin için

biraz yorucu geçebi-
lir. Jüpiter’in ikinci
evinizde ilerleme-
sinden dolayı, yılın
ilk yarısı içerisinde
bazı küçük krizler oluşsa da, parasal
anlamda oldukça şanslı olduğunuz
ancak bir o kadar da harcamalarınızı
arttırdığınız bir dönemdesiniz. Bu
sene ev ve aileniz ile ilgili sorumlu-
luklar almanız gereken bir yıl olacak.
Elbette bu dönemde temelini attığı-
nız bebek adımlarındaki değişimler,
ileriki yıllarda tohumlarını
verecektir. 6 Mart- 15 Nisan tarihleri
arasında geri harekette olacak olan
Venüs, eski sevgilinizin sizinle tekrar
iletişime geçmek istemesi ile sonuçla-
nabilir. 28-30 Eylül tarihlerinde, kalbi
boş olan Başaklar ruh eşleri ile tanı-
şabilirler. 30 Nisan ve 2 Kasım tarih-
lerinde birilerinin kalbini kırabilirsi-
niz ya da birileri sizi incitebilir. Bu
dönemde yapılacak olan en sağlıklı
davranış, kendi iç dünyanıza çekilip,
dua, meditasyon gibi alanlara yönel-
mek olacaktır. 11, 26 Şubat ve 7, 21
Ağustos’ta gerçekleşecek olan Aslan
ve Balık tutulmaları, ikili ilişkiler ya
da ortaklarınız ile iletişiminiz konu-
sunda bazı sıkıntılara sebep olabilir.
Ayrıca sağlınıza bu tarihlerde önem
vermeli, gerekli tedbiri almalısınız.

Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
30 Eylül, 13 Kasım
25 Aralık

Önemli zorlu tarihler
18 Haziran, 30 Nisan, 2 Kasım

TERAZİ BURCU
2017 yılının ilk

yarısı oldukça şanslı
ve popülerliğinizin
gittikçe arttığı bir
zaman aralığı olacak.
Yılın ikinci yarısından
itibaren ise ekonomik açıdan epey
rahatlayacaksınız. Jüpiter’in burcunuz-
da olmasından dolayı biraz kilo almış
olsanız da neşenize diyecek yok doğru-
su. Yeni yerler görmek ve yeni insanlar
ile tanışacağınız bir yıl sizi beklerken
eski ilişkilerinizin yeniden canlanacağı
bir dönem, 6 Mart - 15 Nisan tarihle-
rinde sizi beklemekte. Bekar Teraziler
açısından, derinden etkilenecekleri
yeni aşklara adım atacakları Kasım ayı
onları hiç beklemedikleri ani ve ilginç
kişilere sürüklemekte. 11, 26 Şubat ve
7, 21 Ağustos’ta gerçekleşecek olan
Aslan ve Balık tutulmaları, sağlık açı-
sından dikkatli olmanız konusunda
uyarıcıdır. Yeni sosyal çevrelere katıl-
mak ve yeni aşklara yelken açmak bu
tarihlerde olasıdır.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
27 Şubat, 7 Ağustos, 17 Ağustos, 27
Ağustos

Önemli zorlu tarihler
30 Mart, 4 Ağustos, 25 Aralık

AKREP BURCU
2017 yılı sizler için

maneviyatın güçlendi-
ği, kendinizi yaratıcı
ile bütünleştirdiğinizi
hissettiğiniz bir yıl

olmaya aday. Kasım ayı
ile birlikte hayatınızda

adeta mucizevi dediğimiz pek çok
sürprizle karşılaşabilirsiniz. 6 Mart - 15
Nisan tarihlerinde geri harekete geçe-

cek olan Venüs gezegeni, bazı sağlık
konularında ihmalde bulunduğunuz
problemleri tekrar su yüzüne çıkarabi-
lir. Özellikle 27 Temmuz, 15 Eylül
tarihlerinde, iş hayatınızda önemli fır-
satlar elinize geçebilir. Kalbi boş olan
Akrepler için 1, 7 Ocak tarihleri ara-
sında önemli karşılaşmalar gerçekleşe-
bilir. 11, 26 Şubat ve 7, 21 Ağustos’ta
gerçekleşecek olan Aslan ve Balık
tutulmaları, iş ve kariyer açısından sizi
çeşitli değişikliklere itebilir.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
1,7 Ocak, 15 Eylül, 18, 26 Ekim, 13
Kasım

Önemli zorlu tarihler
11 Şubat, 7 Ağustos, 21 Ağustos

YAY BURCU
Yılın sonlarına

doğru Satürn burcu-
nuzdan çıkarken, son
iki yılda yaşadığınız
mücadelelerin ve aldı-

ğınız sorumlulukların
meyvesini vermeye hazır

hale geliyor. Jüpiter, ilişkiler burcu
olan Terazi burcunda ilerlerken, aldı-
ğınız pek çok sorumluluğun, ilişkiler ile
alakalı olduğunu söylemem gerek.
Belki de pek çok Yay bu sene içinde
evlenebilir ya da çocuk sahibi olabilir.
29 Mayıs, 5, 18 Haziran tarihlerinde
biraz sıkıştığınızı ve sıkıldığınızı hisse-
debilirsiniz. 24 Temmuz tarihinde ise
ikili ilişkiler açısından bazı gerilimlerle
yüzleşebilirsiniz. 6 Mart - 15 Nisan
tarihlerinde geri harekette olacak olan
Venüs, yaşadığınız alanda biraz kaotik
bir ortam ile karşılaşmanızı sağlayabi-
lir. 11, 26 Şubat ve 7, 21 Ağustos’ta
gerçekleşecek olan Aslan ve Balık
tutulmaları, uzun süredir çıkmak iste-
diğiniz seyahatler, değiştirmek istediği-
niz kariyeriniz açısından sizin için
oldukça olumludur.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan
Önemli pozitif tarihler
11 Şubat, 7 Ağustos, 21 Ağustos, 24
Haziran
Önemli zorlu tarihler
18 Haziran, 24 Haziran, 26 Şubat

OĞLAK BURCU
2017 yılı, sizler için

çalışma ve iş hayatın-
dan büyük kazançlar
sağlama yılı diyebili-
rim. Özellikle 29

Ocak, 30 Mart ve 4
Ağustos tarihlerinde, çok

daha tutkulu bir hale gelebilirsiniz. Bu
süreçte sevdiğiniz insanları baskılama-
maya çalışmak en doğrusu olacaktır.
Ayrıca bu sene sizden saklanan bazı
sırları öğrendiğiniz bir yıl olacak. 6
Mart - 15 Nisan tarihlerinde geri hare-
kette olacak olan Venüs, geçmişte kal-
mış ve konuşmadığınız bazı aile birey-
leri ile barışmanızı sağlayabilir. 11, 26
Şubat ve 7, 21 Ağustos’ta gerçekleşe-
cek olan Aslan ve Balık tutulmaları,
yurtdışı seyahatleri açısından gayet
olumludur. Aynı zamanda parasal ya
da eşinizin parası gündeminizde ola-
caktır. Kısacası parasal açıdan biraz
sıkışabilirsiniz.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart - 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
29 Ocak, 26 Şubat, 15 Ağustos

Önemli zorlu tarihler
30 Mart, 30 Haziran, 2 Temmuz,
18 Temmuz

KOVA BURCU
2017 yılının ilk yarı-

sında pek çok seyahat
gerçekleştirdiğiniz, yeni
düşünce ve felsefeler ile
karşılaşacağınız bir
dönemde olacaksınız.
Senenin ikinci yarısında ise
daha çok iş ve aile hayatınıza yönlene-
ceksiniz. 2017 yılında ufkunuzun açıldı-
ğını ve inançlarınızın çok daha fazla
kuvvetlendiğini gözlemleyebilirsiniz.
Özellikle 5 Haziran, 17 Ağustos, 11
Eylül ve de 15 Eylül tarihlerinde çok
fazla iradenizin gücü olmayan önemli
ve güzel olaylar yaşayabilirsiniz. 6 Mart
- 15 Nisan tarihlerinde geri harekette
olacak olan Venüs, uzun süredir almak
istediğiniz paralar ya da borçlarınız
varsa şimdi bunları geri vereceğinizi
göstermekte. 11, 26 Şubat ve 7, 21
Ağustos’ta gerçekleşecek olan Aslan
ve Balık tutulmaları, kendi kişiliğiniz
ve yaşadığınız ilişki bakımından sizi
biraz zorlayabilir. Kalbi boş olan Kova
burçları ise bu tarihlerde yeni birileriy-
le tanışabilir ve ciddi bir ilişkiye başla-
yabilir.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan

Önemli pozitif tarihler
27 Temmuz, 7 Ağustos, 17 Ağustos,
11 Eylül, 9 Ekim

Önemli zorlu tarihler
30 Mart, 30 Nisan, 18 Haziran,
26 Şubat

BALIK BURCU
2017 yılının ilk

yarısı boyunca birta-
kım davalar ile uğra-
şabilirsiniz. Özellikle
Haziran ve Temmuz

aylarında, iş hayatınızda
ya da çalıştığınız ortamda bazı

sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. 26 Şubat
tarihinde burcunuzda gerçekleşecek
son tutulma, ikili ilişkilerinizde sizi
daha ciddi bir tutuma sürükleyebilir.
Bekar olan Balık burçları, ani bir
biçimde evlilik kararı alarak evlenebi-
lirler. 6 Mart-15 Nisan tarihlerinde
geri harekette olacak olan Venüs,
uzun süredir kendinizle ilgili yapmak
istediğiniz değişiklikleri tetikleyebilir.
Ayrıca bu dönemde işlerinizin biraz
yavaşladığını fark edebilisiniz. Ya da
sevgilinizden ayrılabilirsiniz.
Temmuz’un 2’sinde ve 10’unda partne-
rinizle olan birlikteliğinizde tutkuları-
nız doruk noktasına ulaşacak.
Geçmişin tekrar önünüze
çıkacağı tarihler
6 Mart- 15 Nisan
Önemli pozitif tarihler
30 Eylül, 13 Kasım, 25 Aralık
Önemli zorlu tarihler
18 Haziran, 30 Nisan, 2 Kasım

S
ürü psikolojisi ile hareket
eden insanlardaki ve
toplumlardaki duygular

bulaşıcıdır. Kahkaha atan
birinin yer aldığı topluluktaki
gülümsemeler yerini yeni
kahkahalara bırakır. Evet,
gülümseme bulaşıcı, kötülük
bulaşıcı, iyilik de bulaşıcı.
Araştırmalara göre işkence

iddiaları ve olum-
suzluk haberleri
okulda ve evdeki
şiddeti arttırırken,
iyilik ve yardımlaş-
ma haberleri içi-
mizdeki güzellikle-
re yol almamızı
sağlıyormuş.

Geçen yıl uçakla seyahat
ederken zor bir iniş sonucu
uçaktaki yabancıların alkışla-
rıyla karşılaşıp onlara eşlik
ettim. Uçaktaki Türkler şaş-
kınlık ve utançla onları izli-
yordu. Türkiye’de ağız tadıyla
sevinilemediğini o anda anla-
dım. Coşkuyla birbirlerine
koşan insanlar görsek garip

karşılarız ya da otobüste eğle-
nen yüksek sesle konuşan
gençler bizim için saygısızlık
ifadesidir. İçimizdeki çocuk
nedense bir an önce ölmeli-
dir.

2017 hedeflerimizi belir-
lerken mutluluk sensörlerimizi
açıp içimizdeki çocuğu
yeşertmeye öncelik verirken;

Sokaklardaki mutsuzluğun
sizi esir almasına izin verme-
yin, çevrenize iyi davranın,
kendiniz için zaman ayırın…
Kelimelerinizi ve duygularınızı
yeniden düzenleyin. Sosyal
medya ile ilişkilerinizde taraf-
sızlık ilkesiyle hareket edip
trollerden, saldırgan medya-

dan kaçının. Siyasi görüşleri
nedeniyle çevrenizden vaz-
geçmeyin. Onların düşüncele-
rini takip etmek zorunda
değilsiniz ancak onların sizi
takip etmesi bile değişim için
önemlidir.

Başkalarına iyilik yapmak,
yaralı kedi köpeklere bakıp
beslemek, atıkları dünyamız
için kullanılır halde ayırıp çöp
dünyasındaki yerimizi en aza
indirmek, dünyamıza bir ağaç
kazandırmak, semt pazarla-
rından ve bakkallardan alışve-
riş yaparak ekonomi dünya-
sındaki sağlıklı ilişkilere fırsat
sağlamak, iyi birisi olmak,
kendimizi iyi hissetmemizi

çevremize faydalı bir birey
olarak yaşamamızı sağlar.
Unutmayın kötü bile olsa bu
günler yarında kalacak.
Yarınlarımız bu günlerde
nasıl düşündüğümüze, nasıl
davrandığımıza, kendimizi
nasıl etiketlediğimize bağlı.

Her yeni yıl; yeni atılım-
lar, yeni umutlar, kısaca yeni-
likler yılıdır. Dünyayı değiştir-
mek istersen yüreğine inan,
dostlarına güven, sevgine, iyi-
liğine inan... Yeni yıl senin
başarılarının anahtarıyla tüm
kapıları açacaktır. Yeni yıl
paylaşımlarımızın yılı olsun.
Mutluluk, esenlik ve sevinçler
getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

SAYFA 10 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

10 astrolojiHABER 31.12.2016

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

Mutluluk
sensörlerine geçiş

DENİZ JALE ÖZER

deniz-jaleozer@gmail.com

2017’DE
BURÇLARI NELER

BEKLİYOR?

2017’DE
BURÇLARI NELER

BEKLİYOR?

2017’DE
BURÇLARI NELER

BEKLİYOR?

2017’DE
BURÇLARI NELER

BEKLİYOR?

2017’DE
BURÇLARI NELER

BEKLİYOR?

2017’DE
BURÇLARI NELER

BEKLİYOR?



SAYFA 11 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

1131.12.2016 teknoloji HABER

Sosyal medyanın insan yaşamına etkisi tartışılmaz bir gerçek. Kişilerin
ruh hallerini yansıtmasında kullandıkları en iyi araçlar sosyal medya
uygulamaları oldu. Bir insanın ruh halini anlamanız için yaptıkları pay-

laşımlara kısaca göz atmanız yeterli oluyor. Rahatlatıcı gibi görünen sosyal
medya uygulamaları aslında hissettiklerinizi açığa çıkaran ve sizin psikoloji-
nizi afişe eden en büyük düşmanlardan birisi.

Sosyal medya paylaşımları basitlikten çıkıp artık hisleri ve düşünceleri
belli eden en etkili araç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Kullanıcılarının hayatları hakkında fazla ipucu veren sosyal medya plat-
formları, sübliminal olarak kullanıcılarının düşüncelerini merak ediyor ve
bunu kendileriyle paylaşmalarını istiyor. Örneğin, 1,7 milyara yakın aktif
kullanıcısı bulunan Facebook, her sabah "Aklında neler var?" sorusu ile
güne başlıyor ve kişilerin düşüncelerini öğrenmek istiyor. Yapılan araştır-
malar ise sosyal medyada yapılan paylaşımların türleri ve sıklığı yaşanılan-
ların aynası görevini üstlendiğini ortaya çıkarıyor.

PAYLAŞIMLARIN TÜRÜ
KİŞİLİĞİ ELE VERİYOR

Sosyal medya üzerindeki aktivitelerimiz ruh halimizle ilgili pek çok
bilgi içeriyor. ABD'de 555 Facebook üyesi ile yapılan bir araştırmada dışa-
dönük insanların; sık sık günlük yaşamları ve sosyal aktiviteleri ile ilgili
paylaşımlarda bulundukları görüldü.

Özsaygısı az olan insanların, daha çok eşleri ya da sevgilileriyle ilgili
paylaşımlarda bulundukları; sinirli, nevrotik kişilerin onay almak ve dikkat
çekmek için Facebook'a girdikleri; narsistlerin ise başarılarını, diyetleri ya
da egzersiz programlarını sergilemek için statü güncellemeleri yapma eğili-
mi gösterdikleri belirtildi.

Başka bir araştırma da, selfie şeklinde sık sık kendi fotoğraflarını payla-
şanların genellikle daha narsist ve psikopat özellikleri olduğunu, kendi
fotoğraflarında ufak tefek dijital düzeltme yapanların özsaygısının az oldu-
ğu sonucuna varmıştı.

Facebook'ta öfkeli bir not paylaşan ya da sabaha karşı umutsuz bir
tweet atanların ise, sosyal medya kullanımının aslında bir tür terapi içerdi-
ğinin farkında oldukları aktarıldı.

Toplumlar, uluslar, insanlık iniş çıkışları çoğu zaman birlikte yaşar.
Avustralya'da Black Dog Enstitüsü ve Bilim Kurumu CSIRO "We Fell"
(Hissediyoruz) girişimiyle bütün dünyanın duygusal nabzını tutmaya çalışı-
yor. Belli bir anda Twitter kullanıcılarının duygu durumunu tespit etmek
için, duygusal terimleri içeren tweetler ve yüzde 1'lik rastgele örnek tweet
ile dakikada 19 bin tweet inceleniyor. Buradan hareketle oluşturulan hari-

ta, dünyanın farklı böl-
gelerinde sürpriz,
sevinç, sevgi, üzüntü,
öfke, korku gibi duygu
durumlarını yüzdelik-
ler halinde gösteriyor.
Ülkedeki ya da dünya-
daki gelişmelere göre
bu duygu durumu fark-
lılık kazanıyor.

Hedonometre
Projesi de İngilizce,
Fransızca, Arapça gibi
dillerde Twitter akışını
izleyerek farklı dillerin
mutluluk durumunu
anlamaya çalışıyor.

Bir dilde en fazla
kullanılan 10 bin
kelime ve bunların
pozitiflik ve negatiflik
derecesi belirleniyor,
sonra da bunların kul-
lanılma sıklığından
hareketle dillerin mut-
luluk durumu tespit
ediliyor. Buna göre,
genel olarak pozitif
eğilim taşıdığımız,
fakat
İspanyolca ve
Portekizce'nin daha
mutlu içerikli
olduğu görüldü.

Sosyal medyada geçirdiğiniz
10 dakika oksitosin seviyenizi
%13 oranında arttırabiliyor.
Ayrıca araştırmalar kullanıcı-
ların sosyal medyada eğlen-
celi içeriklere denk geldikle-
rinde stres seviyesinin azaldı-
ğını belirledi.

SOSYAL MEDYA
PAYLAŞIMLARIMIZ
BİZİ ELE VERİYOR
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ALPER GÜNDOĞDU

alper.gundogdu@kanalben.com

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI

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: 30.12.2016

SAYI: 52 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK
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