
2019’DA yapılacak seçime
daha 2,5 yıl olduğuna dikkat
çeken Kocaoğlu kararını son
6 ayda vereceğini tekrarladı,
“Bu işe soyunanlara gönül
koymam. Bu göre-
vi yapacak
pırıl pırıl arka-
daşlarım var”
dedi. 10’DA
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OYLAMA ÖNCESİ
GERGİN GEÇECEK

GENEL Yayın
Yönetmenimiz Erol

Yaraş tezini, yaşanması
muhtemel ekonomik ve
siyasi nedenlere bağladı.
Yaraş “Maalesef inanıl-

maz tahammülsüzlük
ortamı oluşuyor” şek-

linde konuştu.
EROL YARAŞ 3’TE

MHP’DE LİDER DEĞİŞEBİLİR
“EVET” oyunun bugün seçmen için
cazip olduğunu ama önde başlamanın
yarışı galip bitirmek
anlamına gelmediği-
ni, “Hayır” sonucu-
nun çıkması halinde
MHP’de liderin
değişeceğini öne
süren Prof. Dr.
Tanju Tosun, İzmir’i
şöyle yorumladı:
MHP ve HDP hayır
oyu verirse oran yüzde 60’ın üzerine çı-
kabilir. BURAK CİLASUN’UN HABERİ 8’DE

2012 yılında “esaslı
gazete” sloganıyla
hayata geçen ve bu
yolda emin adım-
larla ilerleyen Ben
HABER, 5. yaşını
kutlamanın mutlu-
luğunu yaşıyor.
Tarafsız, güvenilir
ve objektif haberci-
lik anlayışıyla
beşinci yılını
tamamlayan
gazetemiz, sadece
İzmir değil, ulusal
gazetelere taşınan
manşetleriyle basın
dünyamızın
vazgeçilmez yayını
haline geldi. 14’TE

Turizmciye göre
2017 umutsuz

GEÇEN yıl kabusu yaşayan turizmimizin
duayenleri önümüzdeki sezonun
farklı olmayacağını, tesislerin satı-
lık, personelin işsiz olduğunu
açıkladı. TÜRSAB Başkanı
Başaran Ulusoy, “Erken rezer-
vasyon verileri çok düşük.
Yeni pazarlar yaratmalıyız”
dedi. ERDAL İZGİ 7’DE
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Nisan ayında yapılacak referandumda sandığa
giden seçmen sayısı ile büyük kentlerin belirleyici

olacağını belirten Tanju Tosun “Vatandaşa konuyu
iyi anlatanın kazanma şansı çok fazla” dedi
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KONUŞAN ŞEHİR
İZMİR konuşan bir şehirdir. Alsancak
konuşur. Tilkilik konuşur. Basmane
konuşur. Çankaya konuşur. Kemeraltı
konuşur. Gürçeşme konuşur. Buca konu-
şur. Yokuşlar, caddeler, sokaklar konu-
şur... ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

DOLAR’A TAKILMAK
DOLAR başını kaldırdı. Ekonomideki
pek çok denge belirli bir süre yedekleri
ve limitlerini kullanacaktır. Ancak kur,
özellikle üretimde girdisi dövize bağlı
sektörler için sorun olmaya devam ede-
cektir. İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

EVET mutluluk bir mucize değil. Mutlu
olmak istersek önce kendimize değer
verip kendimizi sevmemiz gerekiyor.
İçimizdeki olumsuz düşüncelerden
temizlenip, affetme becerisini göstere-
bilmeliyiz. ZUHAL KOÇKAR 16’DA

SABRİ belki de en çok kalbi kırılan
oyuncudur sahalarımızda. Ama her sefe-
rinde ayağı “uf” olanların ve kılı dönen-
lerin hepsinden daha çabuk ve daha sağ-
lıklı dönmüştür sahalara. Yüreği elinde
koşmaktadır. ÜMİT AKTAN 19’DA

AF KENDİNİ SEVMEKTİR SABRİ’NİN GÜNAHI NE?

ÇEŞME Belediye Başkanı
Muhittin Dalgıç turizm
cenneti bölgenin yeniden
planlandığını, uluslarara-
sı yatırımlara açık hale
getirileceğini ve ileri-
ye yönelik çok
büyük atılımlar
içinde olacağını
söyledi. 2’DE

AZİZ BEY’İN
SÜRECİ

TAMAM

Başkan Tahir
Şahin,
Büyükşehir
Belediye
adaylığına
“Neden olma-
sın” diyerek
göz kırptı.
MENEMEN Belediyesi'nin dört dönemdir
aralıksız Belediye Başkanı Tahir Şahin,
Büyükşehir Belediye adaylığına “Neden
olmasın” diyerek göz kırptı. 65'ten sonra
belediyeciliğin zor olduğunu söyleyerek
Kocaoğlu'na gönderme yaptı. 7’DE
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ADAY OLANLARA
GÖNÜL KOYMAM
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu Ben HABER’le yaptığı söyle-
şide samimi duygularını ortaya koydu

HAYALLERİM
ÇOK YÜKSEK

Köy tiyatrosunun
ilk kadın oyuncusu

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen,
ekonominin bugününü ve geleceğini
değerlendirdi. Esen, ekonomik istikrar
için huzur ve güven ortamının şart
olduğunun altını çizdi. 5’TE

Sağlam ekonomi
güvene dayanır

Sosyal medya
nasıl kuruldu?

RENKLERİN
GİZEMLİ
KARAKTERİ
SARI:
MAVİ:

KIRMIZI:
SİYAH:

YAŞAM sevinci verir. Kendine
güven duygusunu arttırır.

VÜCUT enerjisini dengeler.
İkna etme gücü sağlar.

KADINLARDA dişilik
duygularını harekete geçirir.

2’DE
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BİR kadın düşünün. Türkiye’de çığır
açacak bir harekete imza atmış. İsmi
Zeynep Sözer. Belki de çoğunuz ismini
ilk defa duydunuz, lakin adını zihninize
iyi kazıyın. GAMZE KURT’UN RÖPORTAJI 15’TE

SİYASET BİLİMCİ PROF. DR. TOSUN’A GÖRE OYLAMANIN KİLİDİ MHP VE HDP
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Son zaman-
larda yaşanan
sıkıntılı ve huzuru-

muzu kaçıran günlerden sonra bu
ay sizlerle huzur ve enerji veren renkleri paylaşmak
istedim…

BEYAZ: Kişinin enerji sistemini temizler. Tüm
ışık spektrumlarını bünyesinde toplar, olumsuzluk-
lardan arındırır. Her tene, bünyeye uygun bir renk-
tir. Birlikte kullanıldığı renklerin güç ve etkilerini
arttırır.

SİYAH: Ölçülü kullanılmalıdır, aşırı siyah bir
kıyafet depresyona ve duygusal karmaşaya yol açar.
Kadınlarda dişilik duygularını harekete geçirir.
Vücut üzerinde manyetik bir etki yaratır. Olaylara
karşı duygusal tepkiler gösteren kişiler üzerinde

sakinleştirici etkisi vardır.
KIRMIZI: Canlandırıcı bir renk-
tir. Vücudu daha sıcak tutar ve

kan dolaşımını hızlandırır.
Aşırısı tehditkar olabilir.

(aşk, intikam, kin…)
TURUNCU: Neşe ve

bilgelik rengi, sosyalleşme
bu renk yardımı ile ortaya
çıkar. İkinci çakrayı etkisi
altına alır.

YEŞİL: Sakinleştirici
bir özelliğe sahip. Barışı,

dostluğu temsil eder.
SARI: Yaşam sevinci

verir. Kendine güven duygu-
sunu arttırır.
MAVİ: Vücut enerjisini denge-

ler. Surata yakın mavi ikna etme gücü

sağlar.
LACİVERT: Dinlendirici bir etkisi var. Fazlası

yaratıcılığı ters yönde etkiler. Toplumda yalnızlığa
itiyor.

GÜMÜŞ: Kişinin sezgi gücünü ortaya çıkarır.
KAHVERENGİ: İnsanın ayaklarının yere bas-

masını sağlıyor, sosyal yönü dengeliyor.
PEMBE: Duygusal dengeyi sağlar.
TURKUAZ: Sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır.

RENK SEÇİMİNDE NELERE
DİKKAT EDİLMELİ?

Koyu renkler, güçlü görünüm sağlar,
otorite ifade eder. Açık renkler gün-
lük, nazik ve ulaşılabilir. Peki renk
seçerken ne yapalım? Renk kullan-
manın en kolay yolu saç ve ten ren-
gine göre seçim yapmayı bilmektir.

Huzur ve enerji veren renkler
akla ilk gelenler arasında sıcak
(sarı, kırmızı, turuncu) renklerdir.
Ancak renklerin nerede ve nasıl kul-

lanıldığı çok önemlidir. İşte size işi-
nize yarayacak birkaç tüyo...

Örneğin; sizlerin fark ederek ya da
etmeyerek mağazalarda en çok renklere

vurulduğunuzu hatırlatmak isterim. Bizleri
30 metreden mağazaya ilk çeken vitrin aydın-

latmalarıdır. 15-20 metre sonra ise vitrindeki
renkler etkisi altına alır. En son yani ancak vitrinin
önüne geldiğimizde modeller algı alanımıza girer.
Bu nedenle renklerin psikolojik anlamlarını bilmek
ve bu bilgileri ‘Alışveriş Bilimi’ içerisinde doğru
kullanmak çok önemlidir.

O halde biraz “KIRMIZI”dan bahsedelim.
Kırmızı açlığın rengi olduğu için fastfood restoran-
larında en fazla kullanılan renktir. Ve tabii ki kır-
mızı aslında tutkunun, arzunun ve seksapalitenin
rengidir. Altın sarısı ile en güzel kombinasyonu
oluşturduğu için dünyanın en bilinen mücevher fir-
malarının gözde rengidir.

Renklerin insan psikolojisi üzerine yapılan
araştırmalarda kırmızı sevenlerin duygularını
daha yoğun yaşayan insanlar olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu hem iyi hem kötü bir durum
elbette. Çünkü aşkın bile çok yoğun
yaşanması insanı fazlasıyla yorabilir.
Erotizmin simgesi kırmızı aynı zamanda
sürprizlerin rengidir. Kanın daha hızlı
akmasını sağlar, tansiyonu yükseltir,
ortama heyecan katar ve aşkta kışkırtı-
cıdır. Bu yüzdendir ki KIRMIZI enerji
veren bir renktir. Ve dozu iyi ayarlan-
malıdır.

SARI ise en çok dikkat çeken renktir.
Tüm renkler arasında gözün ilk algıladığı
renk sarıdır. Bu yüzden taksiler, ilgi çeken
vitrinler, indirimler bu renktir. Sarı umudun,
iyimserliğin ve sosyalliğin rengidir aynı zaman-
da. Yalnız dikkat! Uzun süreli vakit geçireceğiniz
birinin yanına giderken sarı giymek istemeyeceğini-
zi düşünüyorum. Çünkü sarıya uzun süre bakmak

insanın sinirlerini yıpratır. Ancak önemli bir top-
lantıda son sözü söylemek isteyen yöneticiler için;
sarı düz kravat ya da kadınlar için fular, sözü
toparlamak, dikkati toplamak adına faydalıdır.

MAVİ, koyu tonlarda ya da yoğun olarak kul-
lanıldığında moral bozan, kasvet veren bir etki
yaratır. Ancak mavi doğru tonlarda seçilirse aksine
yatıştırıcı ve güven veren bir etki yaratır. Dinginlik,
sakinlik ve huzur verir. Suyu temsil eden bu renk
sadakatin de rengidir. Bankaların kart renklerinin,
hastane odalarının mavi oluşu bundandır. Mavi
sevenler romantik ve duygusal kişilerdir. Aynı
zamanda kilonuzu korumak istiyorsanız MAVİ
diyetinize yardımcı olmak için biçilmiş kaftandır.
Tabii bir de kırmızıyla çektiğiniz nazarlardan kur-
tulmanın yolu üzerinizde mavi boncuk taşımaktır.
Gözden gelen ateş gibi enerjiyi suyun rengiyle sön-
dürmek mantıklı değil mi?

TURUNCU; yani üç ana renkten (mavi, sarı,
kırmızı) sarı ve kırmızının birleşiminden oluşan bu
renk size ve karşınızdakilere pozitif enerji verecek-
tir. İştah açar ve uygun fiyatlı ürünlerin habercisi-
dir. Dostluğun ve bilgeliğin rengi olan turuncu
bulunduğu ortam soğuk olsa dahi enerjisiyle ısı
algısını yükseltir. Turuncu aynı zamanda iştahınızı
kabartır.

Mordan da bahsetmeden geçemeyeceğim.
MOR geleneksel olarak asaletle ilişkilendirilir.
Yakınlık ve güzelliğe işaret eder. Eskiden beri ihti-
şam ve lüksün son basamağı olarak düşünülür.
Tarih; yüksek sınıfların, saray mensuplarının daima
morla bezendiklerini kaydeder. Sanatçı ruhlu
insanların, hayata aşıkların rengidir mor. Yalnız
tıpkı sarı ve kırmızıda da olduğu gibi morun kulla-
nım alanını abartmayın. Biliyorsunuz ki her şey
kıvamında güzeldir.

Eğer moru sık ve yoğun kullanırsanız nevrotik
duyguları açığa çıkartır.

DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com
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RENKLER
NELERİ ETKİLER?

�� İşini
�� Stilini

�� Modanı
�� Cilt, saç ve göz rengini

�� Nerede yaşadığını
�� Aktiviteni
�� Modunu

�� Durumunu ve hikayeni
Aslına bakarsanız renkler doğru yerde, doğru

şekilde ve doğru yoğunlukta kullanıldıkça
güzeldir.  RENKLER SİZLERLE GÜZELDİR.
Renkler sizi seven insanlar için aslında

küçük bir detaydır. Bence siz sevdikleri-
nize sımsıkı sarılın; bütün renkler
dans etsin. Çünkü en güzel renk
sizsiniz. Siz güzelseniz renkler

güzel. Siz güzelseniz
DÜNYA güzel…

MUTLULUK
VEREN 
RENKLER

Dalgıç, Lady Tuna gemi kazasıyla ilgili
yaptığı değerlendirmede, “Çeşme, ülke-
miz için çok önemli bir destinasyon.

Maalesef 18 Aralık tarihinde bir talihsizlik
yaşadık. Bir şansımız da havaların soğuk
olmasıydı. Fuel-Oil donuk vaziyette kıyılara
ulaştı. Çok ciddi bir çalışma gerçekleştirildi.
Ama geç kalındı. 24 Aralık'a kadar yakıtın
boşaltılamaması, bariyer sisteminin olmama-

sı yüzünden geç kalındı. Bölgemizde esen
Gerence sert bir rüzgardır. Çalışmayı

engelledi. İlk günden beri hem
belediye hem de Çevre
Bakanlığının lisans verdiği bir
firma çalışmalarını sürdürü-
yor. Şu anda da ekipler her
taşı, kaya parçasını temizli-
yor. Atıklar en ufak parça-
sına kadar toplanıyor.
Sezonda denizimizi hep
beraber kullanacağız”
dedi.

Dalgıç, daha önce
bu tür bir olay yaşama-
dıklarını dile getire-
rek, “Yaşanan kirlilik

sonrası algılayabilmem kolay olmadı.
Yaşamadığımız bir olaydı. Bir gemide ne kadar
yakıt olabileceğini bilemedik. 6-7 günlük sürede
yakıt çekilebilseydi kirlilik daha az olacaktı.
Karaya oturan geminin rotası o değil. Gemi
orada ne arıyordu? Cevaplanması gereken birçok
soru var. Bundan sonra oluşabilecek zarar için
belediye olarak biz de hukuki yollara başvuraca-
ğız. Bu olay sonrası çok ilginçtir, maalesef hiç
kimseyi yanımızda görmedik” diye konuştu.

"Deniz-dibini-kontrol-edeceğiz"
Muhittin Dalgıç, 2017 yılında, yerli turist sayı-

sında artış olacağını düşündüğünü ifade ederek,
“2017 sezonunda, yaşanan bu kirlilik çalışmaları
tamamlanmış olacak. Rezervasyonlarda
Çeşme’nin bir sıkıntısı yok. Kirliliğin olduğu böl-
gede biz de bir araştırma yapacağız. Dalgıç arka-
daşlarımızla denizin altına dalacağız ve kontrol
edeceğiz. 

"Garip,-ama-kar-çalışması-yaptık"
Çeşme’deki kar yağışından da söz eden

Muhittin Dalgıç, “Çeşme’de uzun yıllar sonra kar
gördük. İş makinalarımız tuzlama yaptı. Biraz

garip, ama kar çalışması gerçekleştirdik. Artık
öyle bir çağda yaşıyoruz ki, 24 saatte 187 kg yağ-
muru gördük. Afetle oyun olmaz, afetle siyaset
de yapılmaz. Bunları siyasette kullanamazsınız.
Çeşme’de enginar don nedeniyle nisan ayına
kadar olmayacak. Bunlar doğanın getirdiği olay-
lardır. 

Çeşme’nin İzmir’in ana su şebekesine bağlan-
ma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan
Dalgıç, sözlerini
şöyle
tamam-
ladı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi su konusunda
gerekli çalışmaları yapıyor. Ayrıca Çeşme’nin
yönetimsel bir melekesi var. Daha önceki
Belediye Başkanlığı dönemimde, üç yıl planlama-
larla uğraştık. Çeşme’de de aynısını yapıyoruz.
Devam eden planlar haricinde konuta yer
açmam. Buraya gelen yatırımcıların önü açılması
gerekiyor. Emlak fiyatlarını yüksek göstermek
yatırımcıyı kaçırır. Turizm öyle bir sektör ki, çok
büyük bir aile. 

Bizler Çeşme’de planlarımızı turizm anlamın-
da doğru yaptığımıza inanıyoruz. Yaptığımız
planlar herkese açıktır. Muhittin Dalgıç olarak
hiçbir alana fazla kat vermedim, vermem de.
Yeşil alan değiştirilmez. Bunu yapmam, yaptır-

mam. Başka insanlar da yaptırmaz. Çeşme’de
koruma imar planları üzerinde çalışıyoruz.
Hiçbir kişi veya kuruma ayrıcalık yapmayaca-
ğız. Göreve geldiğimiz günden beri söylediği-
miz bir olay var. 

‘ 9 Durak 9 Deneyim’ adı altında 9
marka yaratalım ve Çeşme rüzgarı altında
uçuralım istedik. Reisdere ve Çiftlik mahal-
lesinde etkinlik gerçekleştiremedik ama yapa-

cağız. Çok etkinlikten ziyade içi dolu etkinlik-
lerimize devam edeceğiz.”

“ÇEŞME İÇİN HAYALLERİM
ÇOK YÜKSEK”

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç,
yaşadığı bölgeye aşık olduğunu, Çeşme için
hayallerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Bu editöryel bir çalışmadır.

Muhittin
Dalgıç



SAYFA 03 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

331.01.2017 gündem HABER

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.

REFERANDUM SÜRECİ
GERGİN GEÇECEK

� Öncelikle referandum süreciyle
ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

Elbette her parti stratejisini
belirleyecek ve önümüzdeki günler-
de sloganlarıyla meydanlara çıkacak.
Herkesin tabii ki bir siyasi görüşü
var ve o görüş doğrultusunda sandı-
ğa gidip oy kullanacak. Ama bunun
ekonomik dengeler kısmı beni çok
düşündürüyor. Özellikle “belirsizlik”
kelimesi çok kullanılmaya başlandı.
Belli verilerin pek olumlu gitmeme-
sinin sebebini siyasi belirsizliğe bağ-
lıyorlar. Referandum bana göre en
çok ekonomik açıdan toplumu etki-
leyecek. Türkiye zaten siyasi bir
bölünmüşlüğün içindeydi. Bu kam-
panyalarla birlikte bunun daha da

keskinleşeceği görülüyor. İnanılmaz
bir tahammülsüzlük ortamı oluşma-
ya başladı. Birkaç kişi evet dedi, ona
karşılık birkaç kişi hayır dedi.
Bakıyoruz keskin bir bıçak gibi ikiye
böldü ortalığı. Bu söylemler daha da
tırmanırsa referandum sonucu ne
olursa olsun en önemli tortusu top-
lumdaki bu bölünmüşlük hissinin
devam etmesi olacak. O nedenle bu
sürecin çok sağduyulu götürülmesi
lazım diyorum ama bu pek mümkün
görünmüyor. Bu süreç her açıdan
çok gergin bir ortamı da beraberin-
de getirecek. Daha ortada hiçbir şey
yokken “evet”çi “hayır”cıyı “hayır”cı
da “evet”çiyi linç etmeye başladı
bile.

� Şu ana kadar geçen süreçte “evet”çiler sizce yete-
rince iyi anlatabiliyorlar mı bu değişikliğin neden olması
gerektiğini?

İyi anlatabildiklerini söyleyemeyiz. Bana göre bu işin
başında kim varsa, ki Binali Yıldırım gibi görünüyor,
mümkün olduğunca bir söylem birliği geliştirmeleri
lazım. Mesela Numan Kurtulmuş’un cümlesi
“Referandumdan sonra terör biter.” İnsanlarda da şu
soru oluşuyor tabii “Neden şimdi bitmiyor da referan-
dumdan sonra bitecek?” “Şu anda yapamadığınız nedir?”
Böyle soruları insanlara sordurursanız başka şüpheler
zihinlerde oluşur. Bu yüzden bence ne “evet”çiler ne de
“hayır”cılar insanları tatmin etmiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanya ile ilgili öncelikli
olarak görevlendirdiği isimleri nasıl yorumluyorsunuz?
Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Deniz Baykal, Tuncay
Özkan, Mustafa Balbay gibi isimler var…

Ben Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan ile bu işlerin
topluma tarafsız bir şekilde anlatılacağına inanmıyorum.
Çünkü onlar da belli görüşleriyle toplumda farklı algıla-
nan insanlar. İkisi de arkadaşım ama ben böyle bir kam-
panyayı götürebileceklerini düşünmüyorum. Sonuçta
onların “evet”çileri ikna etmeleri gerekiyor.

� MHP’nin bu süreçteki rolü sizce ne olacak?
Baştan beri Sayın Bahçeli çok eleştiriliyor bu konularda. Hatta

kendisi de geçtiğimiz günlerde dayanamadı ve medya patronlarına
çok ağır bir şekilde yüklendi, ki daha tahammüllü olarak bilinen
liderlerdendi. MHP tabanından gelen baskılar Sayın Bahçeli’yi
bunaltmış. Çevremizdeki birçok MHP’li referanduma “evet” oyu
vermeyeceğini söylüyor. Bizim bu hissettiğimizi Bahçeli’nin hisset-
memesi mümkün mü? Hatta Bahçeli’nin meydan mitingi yapamaya-
cağını söylüyorlar. Bu nedenle bana göre burada en zor konumda
olan kişi MHP ve MHP’nin genel başkanıdır. Çünkü ona birçok soru
soruyorlar ve o bunların hiçbirinin cevabını veremiyor.

� Meral Akşener’in partiye geri dönmek için AYM’ye başvurmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sonuçta Meral Akşener demokratik bir hakkını kullanmıştı, kon-
gre istemişti. Bu kongreyi istedi diye sen bir partiliyi partinden ata-
mazsın. Onun için ben inanıyorum ki Türkiye halen bir hukuk devle-
ti olduğunu iddia ediyorsa Meral Akşener’in MHP’ye geri dönmesi
lazım. Çünkü kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla
partisel bir suç yok ortada.
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TURİZM FUARLARI, BAŞKANLARIN
SEYAHAT BAHANESİ

5 YILDIR BİZİ DESTEKLEYENLERE
TEŞEKKÜRLER

� Gazetemizin 5. yılıyla ilgili neler söylersiniz?
Öncelikle arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu gazeteye emek

verenlere. Ama şunu görüyorum ki; az, öz bir kadro olmasına rağmen
hakikaten 5 yıldır çıkardığımız bütün sayılar İzmir’de çok takdir
gördü. Başarımızın taçlandırılması da bu şekilde oluyor. Çok net
hatırlıyorum bu gazeteyi çıkarmaya karar verdiğimizde İzmir’deki
çokbilmişler bize 6 ay ömür biçmişlerdi. Çok şükür 5 yılı geride bırakı-
yoruz. Bundan sonra da bugüne kadar yaptığımız gibi tarafsızlığımız-
dan ve yayın ilkelerimizden taviz vermeden, hem Ben HABER gaze-
temizle hem Ben TV ile hem de www.kanalben.com haber portalımız-
la yolumuza devam edeceğiz. Bizim de bir misyonumuz var sonuç ola-
rak. Öncelikle şehrimiz, sonra bölgemiz ve ülkemiz geliyor. Bu bakım-
dan dolayı 5 yıldır üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Verilen
destekler olmasaydı zaten 5 yıla gelemezdik. Demek ki bizi destekle-
yenler ellerine aldıkları gazeteden mutlu oldular ki bizi desteklemeye
devam ediyorlar. Bize destek veren, gerçek dost dediğim o okurları-
mıza, o paydaşlarımıza, o güzel insanlara çok teşekkür ediyorum.

� Biraz da EMITT Fuarı’ndan bahsedelim. İzmir’in ilçe bele-
diyeleri de bu fuardaydı. İzmir turizmine ne denli katkısı olur
sizce?

Dış turizmden 2017’de umudumuzu kestik. Turizmciler çok
zor durumda. Yabancı turist olma-
yınca herkes yerli turistten bir şey-
ler almaya bakacak. Belediyeler
yurt dışındaki fuarlara da katılıyor-
lar biliyorum. Ben de birkaç kez
Berlin’deki turizm fuarına gittim.
Açıkçası orada şunu görmüştü.
Stantlara belediye başkanları geli-

yorlar, orda bir poz veriyorlar, o pozlar gazetelerde çıkıyor.
Peki o gittikleri fuardan dolayı kaç tane turist geldi ilçe bele-
diyesine? Böyle bir şey yok. Bence belediye başkanlarının ken-
dilerine seyahat yaratmak için bir bahanesi bu. Bunlardan bir
netice çıkacağına inanmıyorum ben. Zaten 2017 de kayıp bir
yıl olacak. Bu yıl, 2016’dan daha kötü geçecek gibi görünüyor.

“EVET”ÇİLER DE
“HAYIR”CILAR DA
TATMİN ETMİYOR

EN ZOR
DURUMDA
KALAN KİŞİ
BAHÇELİ
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Piyasaların gözü kulağı önce Amerikan
seçimlerinde idi, sonra Trump’ın yemi-
ni ile birlikte Amerika’ya çevrildi.

ABD’de yeni başkan geldi. Trump resmen
Oval Ofis’te. Dolar yerinden pek memnun
olmalı ki pek gerileme trendinde değil.
Bunda Türkiye’nin içinde bulunduğu
Anayasa referandum süreci de etkili.
Ülkenin çeşitli risk faktörlerinin artan
önemi de etkili. 24 Ocak 2017 itibariyle
Merkez Bankası faiz konusunda piyasa
beklentilerine uygun, üst koridoru 75 baz
puan arttırarak 9,25’e yükseltti. Bu durum-
da Merkez, hareket alanını genişletmiş
oldu. Doların yüksek faiz beklentisine bu
şekilde tepki vermiş oldu.

Anayasa değişikliğinin TBMM’den geç-
mesi iyi oldu. Siyasi anlamda bu belirsizlik
de istikrar lehine gelişiyor. Temel siyasi
belirsizlik, belirli bir seviyeye ulaşmış oldu.
Bundan sonrası referandum kampanyası ve
sürecine kalmış durumda. Referandumun
kabulü ve sonrasında ise bir erken seçimi
gündemden çıkartarak ekonomi odaklı
uygulamalara hız verilebilir.

Dolar başını kaldırdı. Ekonomideki pek
çok denge belirli bir süre yedekleri ve limit-
lerini kullanacaktır. Ancak kur özellikle
üretimde girdisi dövize bağlı sektörler için
sorun olmaya devam edecektir. Bu ekono-

mik gelişmeler, ne sadece dışarıdaki
ekonomik ne de salt siyasi durumlar-
la açıklanabilir. Burada siyaset kısmı-
na girmeden “Avrupa’da devam
eden kriz ve ABD’de Trump ile olu-
şan belirsizlik” diye söyleyivermek en

kolayı. Çünkü tüm dış ticaretin yaklaşık
yarısı Avrupa ile.

Ülkenin dengeleri iki haftada altüst
olmaz… Yani bu son dolar eksenli sorun
sadece Türkiye merkezli değil. Suriye
meselesi, mülteciler, düşen ihracat, aza-
lan doğrudan yatırımlar vb her biri
devam eden bir konu aslında. Anayasa
oylamaları derseniz o da gündemden
hiç düşmeyen bir konu idi. Bugün dünya
çok karışık. Halkın da kafası karışık. Bu
ortamda, cari açık % 4 olmuş kaç yazar?
Türkiye cari açıkta % 8 dönemlerinden
geçti. IMF sürekli Türkiye için -ha bugün
ha yarın-, “kritik eşik” diye diye %
10’a yaklaştı, o günler atlatıldı
bu günlere geldik.

2015’te Türkiye’ye
kaynağı bilinmeyen 12
milyar dolar gir-
miş. 2016’da
bu rakam
10 milyar
dolar civa-
rında.
Demem o ki
parasal akışı
olan bir ülke-
yiz.

Görünmez işlemlerle döviz girişi devam
ediyor.

Ama bizim halkımız da dolar yükseldi
diye harcamasından hiç vazgeçmiyor.
Geçen sene satılan bir milyon aracın sadece
310 bini yerli araç. Bunun bir de aksesuar-
ları vs var. Hala yılda 15 milyon adet cep
telefonu giriyor bu ülkeye. Bu hep döviz
açığı demek. Dövizi kıt bir ülkeyiz... Sadece
otomotiv ve cep telefonları için harcanan
kaynak bile yılda, 40 milyar dolara yakın bir
rakam oluşturmaktadır. Amerika bile “Ey
vatandaş!... Amerikan malı kullan!” diye
propaganda yaparken bizim neyimize bu
ithal mal düşkünlüğü? Uzun lafın kısası,
doların bu hareketlenmesinde, sadece tek
bir sorumlu olmadığı gibi tek bir kesimden
de fedakarlık beklenemez, beklenmemeli…

Ülkenin durumu belli. Bir yandan döviz
ihtiyacı, öte yanda yüksek işsizlik ve enflas-
yon varken; kur ile faizin sabit kalmasını
beklemek hangi kitapta yazıyor? Üstelik
Suriye, Irak derken Kıbrıs da gündemde.
Bu kadar politik risklerin arasında, Astana
süreci yürütülen FETÖ mücadelesinin
etkinliği ve Trump yönetiminin Türkiye’ye
ilişkin verdiği sıcak mesajlar: ”Eski dostu-
muz, ona haksızlık ettik” sözleri…

Dolardaki bu hareketlenme karşısında
ekonomi yönetimi ve özellikle Merkez
Bankası yeni enstrümanlarla sahadaki etki-
sini arttırıyor. Ancak ihracata dayalı ekono-
mik canlanma beklentisi söz konusu oldu-
ğunda, yüksek dolar kurundan çok şikayet
edilmemektedir. Geçen hafta sadece zorun-
lu karşılıkları yarım puan indirmesi bile

piyasa için değerli bulunmuştur.
Piyasaya bu sayede 1,2 milyar dolar-

lık bir döviz sağlan-
mıştır. Değil gün-

lük, haftalık
işlemler için
bile yüksek

sayılacak bir
miktar. Ancak

kur
savaşla-
rını es

geçmeye-
lim.
Karşı

hamleler olacaktır. Bu müdahalenin deva-
mı gelir. Bu işlem etkili bir araçtır, şimdilik
doğru hamle, yapıldı ve bitti.

Döviz çekebilmek
En önemli sıkıntı, yabancı yatırımcının

nazlı duruşu. Ülkenin ihtiyaç duyduğu dövi-
zi sağlayan imkanlardan birisi yabancı ser-
mayedir. Geçen yıl 8,5 milyar dolar civarın-
da olmuş, o da azalmış. Bunun arkasından
hükümet ya da maliye bakanı “herkes başı-
na yağan karı eritsin, bittik!” demeyecektir
elbette. Ola ki dedi; piyasa paniği kaçınıl-
maz olur, bu yüzden denmeyecektir.
Merkez, fiyat istikrarı ve enflasyon, faiz ve
kur atraksiyonlarından ziyade piyasayı fon-
layabilmesi ve bu kaynakların üretime yön-
lenmesiyle etkinliğini arttıracaktır.

Ekonomide sorun olup olmadığını, söy-
lenen sözlere bakarak değil, Merkez
Bankasının verdiği tepkilerle anlamak
gerek. Bu sebeple tabii ki ekonomimiz
güçlü, bunlardan etkilenmez, ayaktayız
mesajları verilir; yabancı sermaye girişi sağ-
lanmaya çalışılır. Yatırımcıyı tutmak hatta
fazlasını çekebilmek hedeflenir…

Büyük yatırımcıyı merak etmeyin o
kendi analizini çoktan yapmıştır. Kredi
derecelendirme kuruluşlarından uluslarara-
sı örgütlere kadar, her birinin ülke raporla-
rı, içeriden yaptırdığı analizlerin hepsi
masasındadır. Hükümet her şey yolunda
deyince hemen yatırım gelmese de soğuk-
kanlı mesajların önemi açıktır.

Mahallenin bakkalı bile mini market
olmaya çalışırken, yanındaki dükkanı da
alıp işini genişletmeyi düşünürken kılı kırk
yarar, ince eler sık dokur… Öyle pat diye
yatırımcı elbette gelmeyecektir.

Uzun lafın kısası, ne çok süslü sözler
yatırım çeker, ne de karamsar tablolar yatı-
rımı keser…

Faize gelince… Faizin artması makul-
dür. Ancak faizi ameliyat için gerekli olan
anestezi gibi görmek gereklidir. Verilen
uyuşturucunun amacı belirli bir süre içeri-
sinde cerrahi müdahaleyi gerçekleştirmek
ve hastaya yapılan operasyonlarda hastanın
tepki vermesine engel olmaktır.

Nihayetinde, anestezinin etkisi geçme-
den operasyon tamamlanmalıdır. 29 Ocak
2014’te faizler 5,5 puan arttırıldı. İşte bu
aşamadan sonra beklenen, yapısal önlem-
lerle sürecin yeniden normalleşme dönemi-
ne girmesidir. Hangi önlem alınacak ne

reform yapılacaksa yapılmalıdır. Hasta,
sürekli narkozla bekletilemez.

Nasıl ki bu durum mümkün değil-
se, yüksek faizin her yaraya merhem
olacağına dair beklenti de aynı ölçüde
risklidir. Önlemler ve öncelikli müda-

halelerle iyileşme sağlanmalıdır.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası
Meclis Başkanı Salih Esen
ekonomiyi yorumladı. 41 yıllık

Esen Plastik tecrübesiyle dikkat
çekici ifadeler kullanan Esen, hem
yoğun israftan yakındı, hem de eko-
nominin yolunun siyasi belirsizlikle-
ri bitirmekten geçtiğini söyledi.

� 2013'ten beri seçim atmosferiy-
le ve terörle yaşıyoruz. Süreci nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Hiç şüphesiz ki dünya dinamik-
leri değişiyor. Mortgage kriziyle
başlayan süreçle tüm dünya ekono-
misinde çalkalanma başladı.
Türkiye'nin kendine özgü koşulları
var. Ülkemizin gerek içinden,
gerekse de dışından saldırılara
maruz kalıyoruz. Bu gelişmeler
nedeniyle ekonomik tedbirler de
geç alınıyor ya da alınamıyor.
Gündemin seçimlerle meşgul edil-
mesi ekonominin de arka planda
kalmasına neden oluyor. Gelmiş
olduğumuz noktada bunun da
bedelini ödüyoruz. Milli hasılamız
dolar konusunda geriye düşüyor,
2023 hedeflerinin neredeyse ulaşıla-
mayacak noktaya gelmiş olduğunu
görüyoruz. Büyümenin Türkiye'ye
yakışan seviyede olmayışı, işsizliğin
artması gibi koşullarla bedel ödüyo-
ruz. Büyük bir inatla istihdam
yaratma çabasında olmaya, yatırım-
la üretimi arttırmaya, vergi verme
becerimizi daha yukarılara çekmek
gibi bir gayretteyiz. Ancak bir an
önce ülkemizin iç ve dış siyasetinin
stabil hale gelmesini ve gerçek gün-
demimize dönmeyi arzu ediyoruz.
Şimdi önümüzde bir de referandum
süreci var. Seçimlerin bittiğini düşü-
nürken yine sandığa gideceğiz.
Yüzde 2'lik 3'lük büyümeler
Türkiye'ye yetmez. Yüzde 7 ve 8'leri
mutlaka görmeliyiz.

� TÜSİAD'ın son genel kurulun-
da hükümete “tansiyonu düşürün”

çağrısı vardı. Siz nasıl görüyorsunuz?
Bence son derece doğru bir

çağrı. Sağduyunun sesi diye baktığı-
mız bir çağrı. Tansiyonun düşürül-
mesi sadece içerde değil, dışarıda
da olmalı. Komşu ülkelerimizle
“Yurtta sulh, cihanda sulh” prensi-
biyle eskiden olduğu gibi sıfır sorun
politikasının yerleşmesini arzu edi-
yoruz. Çünkü bunlar bizim potansi-
yel ihracat noktalarımız. Bu ülkeler
bir yerde de Türkiye'ye muhtaç
pozisyondalar.

� İçinde bulunduğumuz kriz,
geleceğe dair fırsat yaratabilecek mi?

Geçmişteki krizler ekonomik
ağırlığı olan krizlerdi. Bu tarz kriz-
ler, beraberinde fırsatlar da getirir.
Bunları iyi analiz eden firmalar bu
krizlerden güçlenerek çıktı. Biz de

Esen Plastik olarak yerinde tahlil-
lerle güçlü çıktık. Örneğin 2009 kri-
zinde biz büyük bir yatırıma imza
attık. Bugünün ortamında yaşa-
nanlara kriz demek ne kadar doğ-
rudur bilmiyorum. Bugün yaşanan-
lar o günlerden çok farklı. Bugün
hepimiz öngörü noksanlığı yaşıyo-
ruz. Çok kalın bir sis tabakası var.
Önümüzü görmekte zorlanıyoruz.
Yeni pazarlara açılmak iyi ama her
pazarın kendine has bir koşulu var.
Bugün Afrika hedef olarak gösteri-
liyor ama o ülkelerin ya ödeme
gücü yok, ya da yatırımlar tamamen
işi alan yabancı kuruluşların ülkele-
rinden sağlanan kredilerle yapılı-
yor. Eximbank'ın desteğini almaksı-
zın firmalarımızın orada iş yapma-
ları neredeyse olanaksız.

� Işınsu Kestelli'nin Eximbank'ın
yönetimine girmesi İzmir için bir
şans mı o zaman?

Sadece Işınsu Hanım değil,
Adnan Bey’in de Eximbank'ın başı-
na gelmesi hem İzmir hem ülke için
bir şans. Çünkü her ikisi de iş ale-
minden geldikleri için sıkıntılarımı-
zı biliyorlar ve Eximbank'ın nerede
yatırım yapacağını bilen arkadaşla-
rımız. Biz iş alemi olarak istediği-
miz noktaya gelmek için istikrara
ihtiyaç duyuyoruz. Dövizdeki
oynaklık karar alamamakta en
büyük etken olarak karşımıza çıkı-
yor. Dövizin stabil olmaması duru-
munda Türkiye'de ne yatırım olur,
ne ekonomik istikrardan bahsedile-
bilir, ne de kalıcı büyüme sağlana-
bilir. Elbette dövizdeki oynaklığı

yurt dışından gelen verilerle ilişkisi
var ama görünen o ki iç ilişkileri-
mizle ilgisi de çok fazla. Siyasi istik-
rar olmadan ekonomik istikrar,
ekonomik istikrar olmadan da siya-
si istikrar olmaz. Bir an önce siyasi
istikrarın sağlanması, ülkemizin ve
bölgemizin barışa kavuşması ülke-
mizin kısır döngüden çıkmasını sağ-
layacaktır. Yüzde 2-3'lük büyüme
oranları şimdilik bizleri çok rahatsız
etmiyor ama gelecekte büyük top-
lumsal sonuçları olacaktır.

� Ne gibi?
Bugün 15-29 yaş grubunda 5,5

milyon insan ne okuyor, ne de çalı-
şıyor. Bunlar çalışma hayatına katıl-
mış olsa ülke ekonomisine ne kadar
katkı sağlayacağı bir gerçek.
Böylesine dinamik bir yaş grubu-
nun bir şekilde faydalı alanlara yön-
lendirilmesi gerekiyor.

� Birçok iş adamı işçi bulama-
maktan yakınıyor. Siz de bu sıkıntıyı
yaşıyor musunuz?

Elbette yaşıyoruz ama bunu
yaşıyor olmak, işsizliğin olmadığını
söylemek anlamına gelmez.
Toplumsal bir değişim yaşıyoruz.
Evet istihdam edecek insana ihtiya-
cımız var ama insanların da kendi
branşlarında istihdam edilmeye
ihtiyaçları var.

� Sanayicinin yüzünde 2013'ün
Mayıs'ında EBSO Meclis Başkanı
olduğunuzda ne görüyordunuz, bugün
ne görüyorsunuz?

Tabii o güne
nazaran
bugün
büyük
bir
bez-

ginlik görüyoruz. Yarınların neleri
getireceği hususunda soru işaretle-
rinin çoğaldığını görüyoruz. Can
güvenliği sorununun ön olanda
olduğunu görüyoruz. Yatırımdan
ziyade, günü kurtarmanın bugün
için daha önemli hale geldiğini
görüyoruz. Katlanılabilir bir şekilde
bugünlerin atlatılmasına katkı koy-
maya gayret ediyor.

� 2017'nin ilk yarısı için hükü-
metten hayati 3 isteğinizi sorsam?

Çok basit... Birincisi huzur ve
barışı getirecek siyasi istikrarın sağ-
lanmasıdır. İkincisi de ekonomik
büyümeyi sağlamaya yönelik adım-
ların atılmasının sağlanmasıdır. Bu
ikisi olduktan sonra bence üçüncü-
ye ihtiyaç yok.

“Esen Plastik 2016'da...”
� Mevcut atmosferden Esen

Plastik ne kadar etkilendi?
Olumsuz ortamdan olumlu etki-

lenmek mümkün değil. Önceden
almış olduğumuz önlemler sayesin-
de sorun yaşamaktan kurtulduk.
Küçülme olmaksızın bir miktar artı
büyüme de sağlayarak 2016'yı şart-
lar çerçevesinde sorunsuz geçirme-
ye gayret ettik. Koşulları değiştire-
miyorsak ayak uydurmak gibi bir
mecburiyetimiz var. Denizde fırtına
yaşamadan kaptan olunmaz sözün-
de olduğu gibi önemli adımlar

atmak suretiyle ayakta kal-
mak ve büyüme

uğraşında
olmak gere-

kir.

“EKONOMİDEKİ SİSİ ANCAK
GÜVEN ORTAMI KALDIRIR”

İzmir iş dünyasının önde gelen ismi Salih Esen, eko-
nomiyi ayağa kaldırmanın basit formülünü verdi.

Esen, siyasi yapının huzur ve güveni tesis etmesiyle
birlikte ekonominin de toparlanacağını söyledi.

“Sanayicinin
parası var ama yetmiyor”

� Merkezi ve yerel yönetim çatışmasının
İzmir'de hep sıkıntı yarattığı söylenir. Katılıyor musu-

nuz?
Yüzde yüz doğru. Bakın Menemen Plastik İhtisas OSB için

10 yıldan fazladır uğraşıyoruz. Sanayici sanayi bölgesi kurmak
istiyor, cebinde parası da var ama yetmiyor. Kamulaştırma çalış-

maları bitmiyor ve gecikmelere yol açıyor. OSB kurulduktan
sonra elektrik ihtiyacını karşılamak için yine büyük bir mesai harcı-
yorsunuz. Elektrik idaresinin yapacağı yatırımı bile siz yapıyorsu-

nuz. Dünyada böyle bir şey yok. Ondan sonra OSB yapıldı, bu sefer
yollar berbat. Yerel yönetimden yapılmasını istiyorsunuz, maalesef

yapılmıyor. Bu hususlardan dolayı üzgünüz.

YALITIM
YAPMAK
BTM İLE
ÇOK KOLAY

BTM’nin
sektördeki 41
yıllık tecrübe-
siyle 2012
yılında üreti-
mine başladı-
ğı yeni nesil
su yalıtım
ürünleri pazara
zahmetsiz yalıtım
yapılabileceğini
gösterdi.

Yalıtım sektörünün
lider firmalarından BTM,
‘soğuk havalarda yalıtım yapılmaz,
işler durur’ anlayışını BTMSEAL Alfa
Hibrit ile değiştirdi. Yeni Nesil Su
Yalıtım Malzemesi BTMSEAL Alfa
Hibrit ile artık eksi 5 derecede bile,
nemli, hatta ıslak yüzeylere yalıtım
yapabiliyor. BTMSEAL Alfa Hibrit ile
halihazırda devam eden su yalıtım
çalışmalarının, soğuk hava şartların-
dan ve yağmurdan dolayı uygulanma-

sının mümkün
olmadığı
durumlarda
şantiyelerdeki
olası iş günü
kaybını önle-
yebilirsiniz.

BTMSEAL
Alfa Hibrit diğer

pek çok yalıtım
malzemeleri ile yük-

sek uyum sağlayarak
yalıtım işlerinin devamını

sağlıyor ve şantiyelerde soğuk ve
yağmurdan kaynaklanan bekleme
sürelerini ortadan kaldırıyor.

BTM Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Orkun Ürkmez, BTM’nin yeni nesil su
yalıtım malzemesi ürünlerinden olan
BTMSEAL Alfa Hibrit Şeffaf için
şunları kaydetti;

“Saydam özelliği sayesinde, hem
uygulandığı yüzeyin doğal görünümü-

nü korur hem de mükemmel bir su
yalıtımı sağlar. Bugüne kadar birçoğu-
muzun başına gelen hiç ummadığımız
alanlarda bile yaşanan su yalıtımı
problemini bu ürün ile kırıp dökmeye
gerek kalmadan, zahmetsizce çözüm-
lüyoruz. Geleneksel yöntemlerin
uygulama esnasında yol açtığı inşaat
artıkları ve molozlar bizim sistemimiz
sayesinde bertaraf ediliyor.”

HEDEF YÜZDE 15 BÜYÜME
BTM Yönetim Kurulu Başkanı

Levent Ürkmez ise, “Dünyada, deği-
şen pazar ve rekabet koşullarını göz
önüne alarak, kendi teknolojisini ve
ürünlerini geliştiren, bu alanda
mühendislik gücüne, laboratuar alt
yapısına yatırım yapan, yurtiçi-yurtdışı
araştırma kurumları ve üniversitelerle
ortak projeler yürüten BTM olarak
yarattığımız ilklerle yalıtım sektörünü
teknoloji dünyasında bir adım daha
ileri taşımaktayız” dedi.

BURAK CİLASUN
burak.cilasun@kanalben.com

Burak
Cilasun

Salih
Esen
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Başbakan Yıldırım'ın, KOSGEB kredilerinin 2017’de de
süreceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan İzmir Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu,
esnaf sanatkarların desteklerden yararlanabilmeleri için
‘Veri Tabanı’na kayıtlı olmaları gerektiğini söyledi.

2016 yılının son günlerinde KOS-
GEB aracılığı ile verilen des-
teklere yoğun talep geldiğine

dikkat çeken Mutlu, “50 bin lira-
ya kadar, bir yıl geri ödemesiz,
üç yıl vadeli ve faizsiz verilecek
krediler uygun koşulları içerdiği
için revaçta olmuştur. 15 bin
işletmenin yararlanabileceği des-
teğe 250 bin başvuru yapılmıştır.
Bu ilgi üzerine Başbakan Binali
Yıldırım önümüzdeki süreçte koşul-
ları sağlayan herkese söz konusu kredi-
nin verilmesi için çalışmaların yapıldığını
belirtmiştir. Ancak üyelerimizin KOSGEB
desteklerinden yararlanabilmeleri için, KOS-
GEB veri tabanına kayıt olmaları, eğer daha
önceden kayıt yapılmışsa kayıtlardaki beyan-
namelerini güncellemeleri gerekmektedir.”
diye konuştu.

NASIL KAYIT OLUNACAK?
Esnaf sanatkarları KOSGEB Veri

Tabanı’na kayıt olma konusunda bilgilendiren
Zekeriya Mutlu, “Üyelerimiz, KOSGEB resmi
internet sitesindeki 'Kayıt İşlemleri' sekmesin-
den yararlanarak veri tabanına nasıl kayıt olu-
nacağını, KOBİ beyannamesinin nasıl doldu-
rabileceğini ve desteklenen sektörleri görebi-
leceklerdir. www.kosgeb.gov.tr adresinden,
KOBİ Giriş bölümündeki "KOSGEB'e ilk
kayıt" linki tıklanmalı, ardından ekrana gelen

form doldurularak, KOSGEB E-
KOBİ Kullanıcı Adı ve Şifresi

alınmalıdır. Alınan kullanıcı adı
ve şifresi sonraki tüm başvuru
aşamalarında kullanılacaktır.

Kullanıcı adı ve şifresini
unutanlar bağlı oldukları
müdürlüklere dilekçe ile baş-
vurmalıdırlar.” dedi.

Kayıt adımlarının, sayfanın
zaman aşımına uğramaması için

15 dakika içinde tamamlanması
gerektiğine de değinen Mutlu sözleri-

ni şöyle sürdürdü: Kayıt aşamasında
müdürlük seçimi yapılırken, tüm işlemlerin
seçilen müdürlükte yapılacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Daha önce, kayıt aşama-
sında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği'ni seçmiş olanların KOSGEB Kuzey
Müdürlüğüne, İzmir Torbalı TSO-KOSGEB
Temsilciliği ve Ödemiş TO-KOSGEB
Temsilciliğini seçmiş olanların ise KOSGEB
Güney Müdürlüğüne bağlı oldukları bilinmeli-
dir.

İzmir’deki KOSGEB Müdürlüklerinin ile-
tişim bilgileri:

KOSGEB GÜNEY MÜDÜRLÜĞÜ:
Cumhuriyet Bulvarı No:71, 35210
Konak/İzmir Telefon: (0232) 489 90 58

KOSGEB KUZEY MÜDÜRLÜĞÜ:
10013. Sokak 35620 AOSB/Çiğli/İzmir
Telefon: (0232) 376 73 27

MUTLU:
‘KOSGEB
DESTEKLERİ
SÜRECEK…’
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Yıllardan beri İzmir'in çeşitli
Avrupa kentlerine benzetil-
mesi, kentteki polemiklerin,

heyecanların ve söylemlerin baş
aktörlerindendir. İzmir yeri geldi-
ğinde Barselona, yeri geldiğinde
Nice, kimi zaman da Marsilya ile
kıyaslanır. İfadelerin önemli kısmı,
“İzmir'in Barselona'dan neyi
eksik?” yahut “İzmir, Marsilya ola-
cak” şeklindedir. İşin özüne bakıl-
dığında İzmir, dünya tarihine iz
bırakmış, 1800'lü yılların 2. yarısın-
da altın çağını yaşamış bir kenttir.
Öyle başka ülkelerin şehirlerine
benzemeye de hiç ihtiyacı yoktur.
Peki iyi niyetle İzmir'i Avrupa
şehirlerine benzetme çabaları hangi
sebepten kaynaklanıyor? İzmir'in
ayağa kalkması için neye ihtiyacı
var? İşte cevaplar:

“İzmir'in ihtiyacı zaman
Kemal Çolakoğlu
(İşadamı)

Bence İzmir'de hiçbir şey eksik
değil. Benim düşünceme göre İzmir
için yalnızca zaman biraz erken.
İzmir'in zamana ihtiyacı var. 2020
yılında İzmir-İstanbul Otoyolu,
Çandarlı Limanı ve Ankara'ya ula-
şım sıkıntısı hallolduğunda İzmir'in
Barselona, Marsilya ya da adı geçen
diğer şehirleri rahatlıkla yakalayabi-
leceğine inanıyorum.

“İzmir 10 Barselona'yı
cebinden çıkarır ama...”
Işın Yılmaz (EBSO
Meclis Başkan
Yardımcısı)

Bence İzmir çok modern bir
kent. 10 tane Barselona'yı cebinden
çıkarır. Efes olsun, Foça,
Seferihisar, Şirince, Alaçatı, Agora,
Kemeraltı derken çok kuvvetli bir
turistik avantajımız var. 10'a yakın
üniversitesi, özgüveni ve eğitim
düzeyi yüksek insanları olan
İzmir'in bence tek eksiğiyse direkt

uçuşlar. Bakın iş dünyası olarak dış
ülkelerdeki muhataplarımızı İzmir'e
getirmekte zorlanıyoruz. Bizler de
oralara İstanbul aktarmalı olarak
gittiğimiz için zaman kaybı yaşıyo-
ruz. Koca bir havalimanımız olma-
sına rağmen bir hub merkezi ola-
mayışımızın sancılarını yaşıyoruz.

Havalimanımızdan dünya merkez-
lerine direkt uçabilmeliyiz.
İnanıyorum ki direkt uçuşlar olsa
İzmir dünya ile buluşacak ve ihra-
catta da büyük bir çıkış yakalayaca-
ğız.

“Yerel yönetimde
vizyon eksik”
Bilal Doğan ( İzmir
B.Ş.B. Meclisi AK Parti
Grup Başkanvekili)

İzmir yetişmiş insan gücü yük-
sek, vatansever insanlardan oluşan
Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin
Avrupa'ya açılan penceresi, ihracat-
ta Türkiye'nin en yüksek birkaç
şehrinden biridir. Buna rağmen

“İzmir'de ne eksik?” sorusunun
cevabı belediyeciliktir. İzmir'i uzun
yıllardır idare eden yerel yöneticile-
rimizin vizyon, ufuk ve geleceğe
yönelik bakışları eksik. 20 yıldır
İzmir'in hak ettiği yere gelmesinde
CHP'li belediye başkanları gerekli
misyonu üstlenemeyip, günü kur-

tarmaya çalışmışlardır. CHP'li bele-
diyecilik günü "çiçek böcek beledi-
yeciliği" ile geçirmiştir. AK Parti
iktidarı başkanı olmasaydı kentin
çevre yollarıyla, dünyayla entegre
olmuş havalimanı ve limanları eksik
kalacaktı. Allah'tan merkezi idare-
nin ciddi anlamda yatırımlarıyla bu
kent geleceğe doğru koşmaktadır.

“İzmir'in eksiği
iktidar ilgisi”
Musa Çam (CHP İzmir
Milletvekili)

İzmir de tarihsel olarak bir
turizm ve kültür kenti. Bakın bugün
İstanbul yaşanmaz hale gelen,
yağma ve talana uğramış bir kent-
tir. Bizim amacımız bir kentin

karakterini, tarihsel yapı ve özellik-
lerini bozmadan İzmir'i geliştirmek,
yaşanılabilir bir şehir yapmak,
vatandaşın ve yurttaşlarımızın her
türlü hizmeti alabileceği bir kent
haline getirmektir. Belediye baş-
kanlarımız şehrimizin karakterini
ve kentsel yapısını modernize
etmek ve daha yaşanılabilir hale
getirmek için ellerinden gelen tüm
çabayı göstermektedir. Bu noktada
İzmir'in ihtiyacı da merkezi yöneti-
min bu çabayı karşılıksız bırakma-
masıdır. İstanbul, Ankara, Konya,
Gaziantep gibi şehirlerde merkezi
yönetim neleri üstleniyorsa,
İzmir'de de üstlenmelidir. İzmir
merkezi hükümete vermiş olduğu
vergiler oranında payını alamamak-
tadır. Biz İzmir'in ödemiş olduğu
vergiler oranında yatırımın İzmir'e
yapılmış olması, İzmir'in üvey evlat-
lıktan çıkarılmasını istiyoruz.
İzmir'in net olarak eksikliği merkezi
yönetime verdiği verginin karşılığını
alamıyor oluşudur.

İzmir sık sık Barselona, Marsilya, Nice gibi Avrupa kentleriyle
kıyaslanır. Bu kentler İzmir'e örnek olarak gösterilir ve “Neden biz
böyle olamıyoruz?” sorusu gündeme gelir? Peki İzmir'de ne eksik?

İzmir bazen
Barselona, yeri
geldiğinde
Nice, kimi
zaman da
Marsilya ile
kıyaslanır. Peki
iyi niyetle
İzmir'i Avrupa
şehirlerine ben-
zetme çabaları
hangi sebepten
kaynaklanıyor?

İZMİR'İN NE
EKSİĞİ VAR?
İZMİR'İN NE

EKSİĞİ VAR?
İZMİR'İN NE

EKSİĞİ VAR?
İZMİR'İN NE

EKSİĞİ VAR?
İZMİR'İN NE

EKSİĞİ VAR?
İZMİR'İN NE

EKSİĞİ VAR?
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Menemen Belediye Başkanı
Tahir Şahin ile İzmir'in
son dönemin en güzel, en

halka dokunur hizmetlerinden
olan Gölpark'ta bir araya geldik.
Sohbetimize “müthiş” diye tarif
edilebilecek, içinde yok yok olan
Gölpark ile başlasak da söz konu-
su Tahir Başkan olunca muhabbe-
tin siyasete ve iddialı açıklamalara
gelmesi de kaçınılmaz oldu.

� Öncelikle bu alanın oluşturul-
ma hikayesini öğrenmek isteriz.

Burası Karayolları'na ait,
dolgu malzemelerinin çekildiği,
dev çukurların olduğu ve ne yazık
ki 8 çocuğumuzun vefat ettiği bir
göldü. Alanı Ulaştırma Bakanlığı
döneminde Sayın Binali
Yıldırım'dan istemiştik. Kendisi
de talebimizi uygun görmüştü
ancak dönemin şartlarında devir
uygun olmamıştı. 8 kaybımızın
olduğu bir alanda bir dokuzuncu-
nun olmaması için biraz oldu bit-
tiyle harekete geçtik.

� Nasıl oldu bitti?
İzinler alınmadan çalışmaya

başlandı. Bu süreçte biz alanı dol-
durduk ama yine de izin gelmedi.
Gölde bir çocuğumuzun daha
boğulmasına tahammülümüz
olmadığı için alan bizim olmama-
sına rağmen işe koyulduk. İhale
de yapmadık. Zaten bizim olma-
yan alanda nasıl ihale yapalım?

� Peki projesi nasıl hazırlandı?
Tamamen yaparak projelen-

dirdik diyebilirim. 20 kere masa-
da, 30 kere uygulamada değiştir-

dik. Yaptıkça ufkumuz açıldı
desem yeridir.

Gölpark'ın içinde
yok yok

� Neler var Gölpark'ın içinde?
1750 metre uzunluğunda bisik-

let ve yürüyüş yollarımız var. 3 bin
500 kişilik amfi tiyatro ve konser
alanımız var. Yine Ege'nin en
büyük go kart alanı bu parkın

içinde yer alıyor. Çocuklarımız
için lunaparkımız bulunuyor. 2
halı saha ve 1 tenis kortumuz ile
açık basketbol sahamız var.
Gölpark'ta ayrıca kapalı spor salo-
numuz mevcut. Buranın lokomo-
tifi olarak bir hayvanat bahçemiz
var. Hayvanat bahçesini şöyle
anlatayım. Kültürpark içindeki
İzmir'in eski hayvanat bahçesi 17
dönümde hizmet veriyordu.
Burası 25 dönüme yayılmış
durumda. Yılanından ceylanına,
kangurusundan maymununa
kadar 90'ın üstünde türe ev sahip-
liği yapıyoruz. Bunun yanında 5
bin 600 metrekare alana yayılmış
kapalı bir fuar alanımız var.
Kooperatif ve kadın üreticilerimiz
için ücretsiz stant alanlarımız var.
İki kafeteryamızla birlikte gölde
deniz bisikletlerimiz bulunuyor.
Çocuklarımız için mini trenimiz
mevcut. Bu alan aslında
Kültürpark'ın eski hali gibi. Bizim
de amacımız zaten Bakırçay'a
hitap edecek yeni bir fuar alanı
yaratmak.

� İsmi nasıl Gölpark oldu?
İsmi konusunda Fuar

Menemen ve Gölpark seçenekleri
arasında anket yaptık. Yüzde
60'ın üstünde Gölpark çıktı. Bakın
buraya çok önem veriyoruz.
Müthiş bir ziyaretçi sayısıyla karşı-
laşıyoruz. Gözümüzün nuru gibi
bakıyoruz desem yeridir. Ziyaretçi
profiline baktığımızda da 5 kişi
Menemen'den geliyorsa 6 kişi de
Menemen dışından geliyor.

� Peki Bakanlık ve Karayolları
şu anda alan için hangi noktada?

Alan zaten onların. Bu yüzden
Karayolları ve Ulaştırma
Bakanlığı ile Başbakan Binali
Yıldırım'a herhangi bir negatif
hamlede bulunmadıkları için
teşekkür etmek boynumun borcu.

� Kocaoğlu'nun emeklilik mesajlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

İkili konuşmalarımızda ben de ken-
disine “Abi 65 yaşından sonra bu işler
çekilmez.” diyebiliyorum. Böyle medeni
bir diyaloğumuz var. 65'ten sonra bele-
diyecilik zor iş. Aziz Başkan da sanırım
kendine göre süreci tamamladığını
düşünüyor ki o mesajları veriyor. Ben
65'ten sonra siyaseti doğru ve şık bul-
muyorum. Kendim için de bu böyle.

� Menemen'in son 20 yıldaki gelişimi
ne kadar doğal süreçtir, ne kadar belediye-
nin yaptıklarıdır?

TÜİK verilerine göre İzmir ve Ege
yüzde 1 büyürken, Menemen 5,59 ora-
nında büyümüş. Kimse alınmasın ama
İzmir'in de Menemen gibi büyüyebilme-
si için Büyükşehir daha çok borçlanmayı
öğrenmeli. Benim risk alan bir anlayı-
şım var. Yaptığınız işlerde kamuoyu
menfaatleri adına risk almazsanız gidin
vali olun, kaymakam olun derim.
Okuyarak, atamayla o görevleri alırsı-
nız. Risk almayacaksanız alanlara çıkıp
vaatlerde bulunmayın. Bakın ulaşımda
İZBAN'ın da desteğiyle diyebilirim ki
Menemen 20 yıl içinde İzmir'in en
büyük ilçesi olacaktır.

� Gönlünüzden
Büyükşehir geçtiğini düşü-
nebilir miyiz?

Biraz önce dediğim
5,59 risk alarak oluştu.
Kamuoyu adına risk
almaya devam edece-
ğim. Büyükşehir için
30 belediye başkanı,
“Şimdi Aziz Bey var.
Sırası geldiğinde konu-
şuruz.” der. Eğer ön
seçim olacaksa elbette
Büyükşehir aklımdan, gön-
lümden geçer. İzmir için daha iyi-
sini istediğim için geçer.

� Menemen Belediyespor'u başarı
hikayesi olarak izliyoruz. Bunun sırrı ne?

Çok çalışmak ve sporu sevmek.
Futbol benim özel ilgi alanım. 99'da
takımın anahtarını Kaymakamlıktan
aldık ve 6 sene amatör lig mücadelesi
sonrası 5 yıl 3. lig ve şimdi de 3. yıldır 2.
ligde mücadele ediyoruz. Üst lige çık-

mak için avan-
tajlı konumdayız.

Bir de altyapılarda
amatörken her

branşta 60 öğrencimiz
varken, şimdi 5 bin çocuğu-

muza ev sahipliği yapıyoruz.
� Altyapıda çok öğrenci var ama

Süper Lig'de neden takım yok sizce?
Ben bu kabahati hem hükümette

hem Büyükşehir'de buluyorum. Kimse
kendinden feragat etmiyor. Herkes işi
siyasi düşünüp birbirine çelme takmaya
çalışıyor. Sonuç olarak İzmir kaybedi-
yor. Mesela Ulukent'te bir araziyi istiyo-
ruz hükümetten ve 3 yılda stat yapa-

mazsak geri vereceğimizi söylüyoruz.
Ama bir türlü araziyi alamıyoruz. Sizin
aracılığınızla tekrar söylüyorum; verin
araziyi, yapalım stadı.

� Örnekköy'ü isteyen Aziz Başkan,
Yalı'yı istemeyen Akpınar'dı?

Örnekköy'ü doğru bulmuyorum.
İkisinin de fikirlerine saygı duymakla
birlikte bana kalsa Yalı'ya da stat olur,
Güzelyalı'ya da... Yazık ki İzmir kaybe-
diyor... Ben Aziz Başkan'a kulüplere
yardım etmesini tavsiye ediyorum.
Sezon başında verilecek toplu paralar-
dansa, 1.lig ekiplerine galibiyet başı 75,
2. lig için 50, 3. lig için 25 bin lira prim
verilirse takımlar ayağa kalkar.

Kâbus gibiydi 2016. Artan terör,
komşu ülkelerin gerginliği, 15
Temmuz darbe girişimi, olağan-

üstü hal kararları…
Turizme öylesine darbe vurdu

ki…
Koca sezon bomboş geçti.
Bırakın yeni rezervasyonları, mev-

cut olanlar bile iptal edildi.
Turizmci, yerinde deyimle “kendi

çaldı, kendi oynadı”

� � �

Umut 2017’ye bağlanmıştı.
Ama olmadı, tutmadı.
Ekim-Kasım aylarında yeni yılın

bağlantıları gelmesi beklenirken…
Ne arayan oldu, ne soran.
Mart ayı ortalarında yeni turizm

sezonuna girilecek…
Turizmcileri karalar basmış

durumda.
Kredi ile yatırım yapan, özellikle

dövizle borçlananlar ne yapacağını
bilemez durumda.

Personelin çoğu işten çıkarıldı,
tesislere alıcı aranıyor.

Gazetelerdeki satılık ilanlarına
bakılırsa vahim tablo zaten kendini
gösteriyor.

İleriye yönelik umut var mı?
Hayır, yok!
Turizmci, hükümetten destek

paketler bekliyor.
Ama nereden, nasıl gelecek kesti-

remiyor.
Yalnız bırakıldıklarından şikayet

ediyorlar.

� � �

Rusya ile bozuştuk, faturasını ağır
ödedik.

Şimdi ilişkiler düzeldi acaba gelir-
ler mi merakındayız.

Henüz hiçbir acente bağlantıya
girmedi.

� � �

Peki, turizmin
kanaat önderleri
ne diyor?

BBAAŞŞAARRAANN
UULLUUSSOOYY -
TTüürrkkiiyyee  SSeeyyaahhaatt
AAcceenntteelleerrii  DDeerrnneeğğii
BBaaşşkkaannıı::

Rusya, İran ve
İsrail’den bir atak

bekliyoruz. Ülke çevresinde jeopolitik
gelişmeler ve artan terör bizleri çok
geriletti. 2014 yılında gelen Rus turist
sayısı 4,5 milyondu. Bu sayıya ulaş-
mak imkansız ama bir şekilde hiç
olmadı yarısı için zorlayacağız. Erken
rezervasyon verileri çok düşük. Yeni
pazarlar yaratmamız lazım.
Umudumuz; son dakika rezervasyon-
ları.

MMUURRAATT  EERRSSOOYY  --  TTuurriizzmm
YYaattıırrıımmccııllaarrıı
DDeerrnneeğğii  BBaaşşkkaannıı::

Olumsuzlukları
hafızadan silmek
için en az 2 yıl
gerekli. Biz sürekli
olumsuzluk yaşıyo-
ruz. Silmeye vakit
kalmıyor.
Turizmde yeni yatı-

rımlar beklemiyoruz. Tablo belli.
Avrupa’dan turist gelmesi için
Türkiye’ye yönelik olumsuz propa-
gandaların azalması lazım, tam tersi-
ne giderek artıyor. 2017 durağan
geçiyor, ayakta kalanların beklentisi
2018.

TTİİMMUURR  BBAAYYIINN--
DDIIRR  -- TTüürrkkiiyyee
OOtteellcciilleerr  BBiirrlliiğğii
BBaaşşkkaannıı::

2016’da tesisle-
rin doluluk oranı
yüzde 30. Birçok
otel kirasını, perso-
nel maaşını ödeye-
medi. Sektörde per-
sonel kaybı yüzde
40. 

İstanbul’a hiç destek olunmadı.
2017’de hiç artış beklemiyoruz.
Zaten bu koşullarda olamaz.  

Turistin yüzde 50’den fazlası
Avrupa’dan geliyordu. Bu koşullarda
o günlere dönmemiz mümkün değil.
Düzelse bile eski çizgileri yakalama-
mız olanaksız. 

Çin, Hindistan, Güney Asya,
Uzakdoğu’da alternatif pazarları hare-
ketlendirmek lazım.

Yorum, takdir sizin.
Anladığımız kadarıyla işimiz dua-

lara kaldı.
Kuraklık dönemdeki yağmur

duası gibi.
Elleri açacağız, haykıracağız.
Yağdır Mevla’m turist!

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

Turizmciyi
karalar bastı

BAŞKAN ŞAHİN İDDİALI KONUŞTU:

“MENEMEN İZMİR'İN EN
BÜYÜK İLÇESİ OLACAK”

Menemen Belediye
Başkanı Tahir Şahin,

“Prestij projem”
dediği Gölpark'ı oku-

yucularımız için biz-
zat tanıttı. Hizmetle

öne çıkan Başkan,
“İzmir için daha iyisi-

ni istediğimden
dolayı” diyerek

Büyükşehir'e de şim-
diden göz kırptı.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

“65'ten sonra
belediyecilik zor iş”

“65'ten
sonra belediye-
cilik zor iş. Aziz

Başkan da sanırım ken-
dine göre süreci tamam-
ladığını düşünüyor. Ben

de 65'ten sonra siya-
seti doğru bulmu-

yorum.” 

Tahir
Şahin

Burak
Cilasun
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Ege Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler

Bölümü'nden Siyaset Bilimci Prof.
Dr. Tanju Tosun, referandumun
olası senaryolarını ve taraflar için
başarı formüllerini verdi. Prof. Dr.
Tosun seçimin kaderini kararsız
oyların belirleyeceğini, bugün seç-
menin yaklaşık yüzde 20'sinin terci-
hini netleştirmediğini söyledi.

� Neden referanduma gidiyoruz?
Türkiye'de mevcut hükümet sis-

teminin değişimine yönelik bir teklif
var ortada. Buna baktığımızda
Türkiye'de parlamenter sistem çok
etkin bir biçimde işlemiyor. Pratikte
gözükmese de teoride 2 başlı bir
yürütme var.

� Toplum neye oy vereceğini bili-
yor mu?

Anayasa değişikliğinin içeriği
konusunda toplumumuz henüz çok
fazla bilgiye sahip değil. Parti lider-
lerinin istekleri var ve bu isteklerin
doğru olduğuna inanılıyor.

� Referandumdan “Evet” çıkması
için ne gerekiyor sizce?

AK Parti'ye göre Türkiye baş-
kanlığa geçerse ne istikrarsızlık
yaşanır, ne de terör bu ölçüde
devam eder. Evet cevabı seçmen
için daha cazip. Evetçiler bu neden-
le 1-0 önde başlıyor ama önde baş-
lamak yarışı galip tamamlamak
anlamına gelmiyor. Evetçiler yarışa
yüzde 51 ile başlıyor. Bu 51'lik oran
60'a da çıkabilir, 45'e de inebilir.

� Hayır kampanyasında vaat
eksikliği mi var?

Evet diyenlerin vaat ettiği yeni
bir Türkiye var ama bu da aslında
denenmiş olan bir Türkiye, çünkü
AK Parti sistemi her noktada kont-
rol eden bir parti. Bu nedenle hayır-
cıların yarışı tek adamcılık ve dikta-
törlük eleştirilerinin dışına taşıma-
maları durumunda hiçbir şansları
yok bence. Ellerinde aslında iyi

argümanlar var ama bunları kullan-
mada maharetli değiller.

� Hangi argümanları kullanabi-
lirler?

Burada temel mesele sistem
değiştiğinde gündelik hayatta ne
değişecek? Gündelik hayatta daha
otoriter bir devlet olacak savı çok
havada kalıyor. Hayırcılar kampan-
yasını aşa, işe, ekonomik koşullara,
bütçe açığına, enflasyona kadar
geniş bir alana yaymak zorunda.

� CHP’nin hayır kampanyasını
başarıya ulaştırmak için ne kadar
şansı var?

CHP, Türkiye'de HDP'den
sonra en sadakatli seçmene
sahip parti ama bu yet-
miyor. CHP'nin söy-
lemlerinde toplum-
sal karşılık bula-
mama sıkıntısı
var. Bu yüzden
kendi kitlesi
dışındakilere
kendini anlat-
ması lazım.

� HDP'nin
hayırcı olması
CHP'nin MHP
hamlesini bozar mı?

Büyük kentlerde
MHP seçmeni zaman
zaman CHP'ye yönelebiliyor. MHP
seçmeninin iyi bir kampanyayla
büyük kentlerde hayır oyu verme
şansı yüksektir. HDP'nin buradaki
rolüyse çok farklı. HDP kendi çizgi-
sinde ve dışarıda olacağı için
MHP'lilerin hayır oyu vermesine
engel olacağını sanmıyorum.

� Sandıktan çıkacak sonuca göre
CHP ve AK Parti kazanacak ya da
kaybedecek. Peki ya MHP?

Sandıktan hayır oyu çıkarsa
MHP üst yönetimi mutlak olarak
kaybedecek ve bir lider değişimi
kaçınılmaz olacak. Üst yönetim ne
kadar ayak diretse de şansının ola-

cağını sanmıyorum. Ama diğer yan-
dan da sosyolojik olarak MHP ve
AK Parti tabanlarında yakınlaşma
var. Erdoğan'ın milliyetçi söylemleri
nedeniyle makasın daraldığını söyle-
yebiliriz. Terörle yoğun mücadele
eden bir AK Parti algısı var şu anda.
AK Partilileşebilecek bir milliyetçi
seçmen kitlesi var.

� MHP yönetimi meşruiyetini
kaybedebilir mi yani?

Kesinlikle kaybeder. Bu sorun
tamamen açığa çıkmış olur.

� “Evet” çıkarsa CHP'de ne olur?
Bir deprem olmaz ama tabii bir

sarsılma gerçekleşeceğini söylemek
de güç değil.

� Anayasa değişikli-
ğinin toplumsal yaşa-

ma etkisi olur mu?
Bu yönde

endişeler var
elbette. Yeni
sistem kabul
edilirse yürüt-
menin mutlak
üstünlüğü
olmuş olacak.

Yürütmeyi den-
geleyici yasama ve

yargı zayıf kalırsa
bunun toplumsal haya-

ta çoğulculuğu kaybetme
yönünde etkisi olabilir. Monolitik
olma riski var.

� Her iki kampanyada da Türk
bayrağı kullanılacak ama taraflar bir-
birini vatan hainliğiyle suçluyor. Bu
nasıl bir ikilemdir?

Genellikle muhalifliği rejim düş-
manlığıyla eşdeğer görüyoruz.
Toplumda muhalif olmak çok hoş
karşılanmıyor. Devlet düşmanı yaf-
tası var. Vatan hainliği ifadesinin
kullanılması bizi kutuplaştırır ve
ayrıştırır. Anayasa değişikliği üstün-
den bu ayrışmayı arttırmamak
lazım.

� Referandumdan “Evet” çıkarsa

erken seçim olur mu?
Anayasa'nın geçici maddesine

bakıldığında böyle bir hüküm
bulunmasa da açık var ve yüzde 60
civarı bir “evet” çıkarsa 2019'un
beklenileceğini düşünmüyorum.
Referandum sonrası 6 ay içinde
yasal düzenlemelerin yapılmasıyla
erken seçimlerin gerçekleştirilebile-
ceğini düşünüyorum.

� Erken seçimde MHP seçmeni
tabanını AK Parti'ye kaptırabilir mi?

Evet çıkarsa MHP teşkilatlarının
devlet kadrolarında yer alma talep-
leri yerine getirilirse MHP açısından
riskli bir durum olmaz ama teşkilat
talepleri yerine getirilemezse MHP
için bir sıkıntı olur. Zira siyaset her
ne kadar bir fikir olarak gözükse de
partiler taraftarlarını sistemin eko-
nomik taraflarıyla da ilişkilendirmek
durumunda.

� Seçimin anahtarı nedir?
Sürpriz şehirler var mı sizce?

Halka Anayasa değişikliğinin
somut olarak nasıl yansıyacağını
keşfeden ve bunu anlatabilen taraf
kazanan taraf olur. Umudu tüke-
nen, güvensizliği artan seçmene kim
umut ve geleceğe güven vadeden
taraf, referandumdan başarıyla
çıkar. Vatandaş referandumun
şahsi geleceğine nasıl etki edeceğini
anlamaya çalışıyor. Seçmeni yüzde
20'ye yakını şu anda kararsız.
Sandığa giden seçmen sayısı arttıkça
rekabet de artar. Büyük kentler çok
önemli durumda.

� İzmir'de nasıl bir atmosfer
görüyorsunuz?

Türkiye genelinde olduğu gibi
İzmir'de de kilit seçmen MHP ve
HDP seçmeni. Eğer her iki seçmen
grubu da hayır oyu verirse, yüzde
60'ın üstünde bir hayır oyu görebili-
riz.Ama MHP yönetimi tabanını
kontrol edebilir, HDP seçmeni de
sandığa gitmezse başa baş bir yarış
olabilir.

ENGELSİZ YAŞAMA
TEMEL ATILDI

Engelli vatandaşların ve ailele-
rinin yaşam standartlarını iyi-
leştirmek, sosyal yaşama katı-

lımlarını sağlamak için örnek bir
yatırıma imza atan Karşıyaka
Belediyesi, ‘Kısa Süreli Engelli
Dinlenme Merkezi’nin yapımına
başladı. Mustafa Kemal
Mahallesi’nde, uluslararası stan-
dartlar baz alınarak inşa edilen
tesis, 21 kişi kapasiteli olacak.
Zemin katta dinlenme odası, etkin-
lik odası, çok amaçlı salon, yemek-
hane, idari birimler yer alırken, üst
katta da yatak odaları bulunacak.

MAYIS AYINDA
TAMAMLANACAK

Karşıyakalılar, bakımından
sorumlu oldukları fiziksel ya da
zihinsel engelli yakınlarını, gün içe-
risinde belirli saatlerde bu merkeze
bırakabilecek. Engelli vatandaşlar
burada uzman ellerde keyifli vakit
geçirirken, yakınları da gönül
rahatlığıyla kendilerine zaman ayı-
rabilecek, dışarıdaki işlerini halle-
debilecek. Sosyal yaşamın önünde-
ki engelleri de kaldıracak modern
tesis, önümüzdeki Mayıs ayında
tamamlanacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar, “Engelsiz
bir kent yaratmak için var gücü-
müzle çalışırken, hayatları fedakâr-
lıklarla örülü olan engelli ailelerine
destek olmayı da sorumluluğumuz
olarak görüyoruz. Bu anlayışla kur-
duğumuz merkez sayesinde; engelli
çocuğunu, eşini, anne ya da babası-
nı yalnız bırakmamak adına evin-
den dışarı çıkmayan, sosyal hayata
katılmayan, işlerini halledebilmek
için bir başkasının yardımına muh-
taç kalan yurttaşlarımızın yaşadığı
sıkıntıları ortadan kaldıracağız.
Artık yakınlarını rahatlıkla emanet
edebilecekleri bir merkez, orada da
güvenli eller olacak. Engelli yurt-
taşlarımız ise burada sosyalleşecek,
mutlu ve huzurlu saatler geçirme
imkanı bulacak” dedi.

KARŞIYAKA YİNE ZİRVEDE!

Belediye hizmetlerini daha
etkin hale getirmek ve halkın
yaşam standartlarını artırmak
için çalışmalar yürüten İnsani
Gelişme Vakfı, Türkiye’deki ilçe
belediyelerin karnesini hazırla-
dı! Araştırmaya 150 belediye
dahil edildi.

Akademisyenler tarafından
yürütülen araştırmada; yöne-
tim tarzı, sosyal projeler, eko-
nomik durum, eğitim, sağlık,
sosyal yaşam, çevre ve ulaşım
kategorilerinde değerlendirme
yapıldı. Belediyelerin faaliyet
raporları üzerinden, reel bilgi-
ler ele alındı.

Araştırmanın sonuçları
İstanbul Swissotel’de düzenle-
nen İnsani Gelişme Zirvesi’nde
açıklandı. Değerlendirmeler
sonucunda, Karşıyaka
Belediyesi, İzmir ve Ege
Bölgesi’nin en başarılı ilçe bele-
diyesi seçildi.

Belediye başkanları, akade-
misyenler, sivil toplum kuruluş-
ları ve özel sektör temsilcileri-
nin de katıldığı zirvede,
Gazeteci Başak Şengül modera-
törlük görevini üstlendi.
Sapiens’in yazarı, İsrailli Tarihçi
Yuval Noah Harari de sunum
yaptı.

KONUŞAN ŞEHİR

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Geçen gün bir dostum: “İzmir
ne çok konuşuyor” dedi.

Yanıt vermedim: İçimdeki fısıltı-
larla kucaklaştım.

Doğru İzmir çok konuşur, zihni-
min fısıltılarında sörf yaparken,
İzmirliler kadar şehrin kendi kendisi-
ne konuşmasına takılıp kaldım.

Bütün Akdeniz ve Ege şehirle-
rinde, orada yaşayan, kendilerini o
kentlere ait hisseden insanlar dışın-
da; kentin, kentlerin kendisi de
konuşur sanki.

Size, sorularınıza, geçmişi ve
geleceği ile yanıt verirler…

� � �

İtalyan yazar Calvino’nun sözle-
rine gönderme yaparsak; İzmir ve
çok sayıda Ege kenti bu konuşmalar
sırasında, aslında ‘kendisine sorulan
sorulara yanıt verebilen’ kentlerdir.

Bu anlamda İzmir’in bazen ses-
sizce, bazen hüzünlü, bazen coşkuy-
la kendi kendisine konuşmasını his-
sedersiniz. Derinden gelen, doku-
naklı bir şeydir bu; bir kentin konuş-
ması, kendisini anlatması.
Kulaklarınızı ancak bir duvara dayar
gibi sağlam dayadığınızda kentin
kapılarına; o konuşmaları belki tane
tane duyabilirsiniz…

Kendinizi teslim ederseniz
kente, kenti duyarsınız.

� � �

Bir kentin konuşması denince,
benim aklıma hemen, yakın komşu-
muzdan yıllar önce Abdi İpekçi
Barış Ödülü’nü alan Elsa Hiu’nun
İzmirli Nine adlı romanı gelir.

Roman İzmir’den Ege’nin karşı
yakasına göç eden Rumların ve geri-
de bıraktıkları insanların buğulu hika-
yesinden oluşur. Romanın kahrama-
nı Aryiris, yıllarca İzmirli ninesinden
İzmir’i dinleyerek büyümüştür.
Aryiris, Ege’nin karşı kıyısından,
köklerinin topraklarının esmerleşmiş
izini sürerken, buruk bir yolculuk
yapar. Aryiris’in yolculuk sırasında
İzmir’i anlatırken, bir şehrin konuş-
masını ifade edişi etkileyicidir:

“İzmir çok geveze bir şehir.
Taşları bile konuşuyor.

Çocuklarını yitirmiş bütün analar
gibi, geceleri ağıtlar yakıyor gizliden
gizliye. Yalnız ve çok iyi ve adil
yürekler duyuyor, rüzgarın taşıyıp
dalgalara salıverdiği ağıtlarını. Ve bu
ağıdı duyan bir daha asla unutmu-

yor.”
Aryiris Ege’nin iki yakasında

bölünmüş ruhların yansıttığı bir kah-
raman olduğu için, İzmir’in ona
kendi ağıdını yansıtması, İzmir’de
taşların bile konuşması çok doğaldır.

� � �

Evet, İzmir konuşan bir şehir-
dir….

Yüreklerinizi bu şehrin derinlik-
lerine uzattığınızda, o konuşmayı
gönülden hissedersiniz….

Havra Sokağı’nın köşesinde
durduğunuzda, yüzünüzü
Kemeraltı’na çevirdiğinizde; camile-
rin sesini, sinagogların fısıltısını, kili-
selerin yansımasını hisseder; bir
anda İzmir’in dinlerin kardeşliğinin
simgesi ne büyük bir şehir olarak,
size hikayeler anlattığını anlarsınız.
Biraz daha ileriye gittiğinizde,
Portekiz Havrası’nın size asırlar
öncesine götürdüğünü hissedersiniz.

Evet İzmir konuşan bir şehirdir.
Tatlı, geveze şehirdir; çünkü size
anlatacak çok şeyi vardır…

Hem de binlerce yıllık, kelimele-
re sığmaz; bu nedenle zaten çok
konuşması gerekir…

� � �

İzmir, konuşan bir şehirdir…
Alsancak konuşur.
Tilkilik konuşur.
Basmane konuşur.
Çankaya konuşur.
Kemeraltı konuşur.
Gürçeşme konuşur.
Buca konuşur.
Yokuşlar, caddeler, sokaklar

konuşur…
İzmir’in merkezi de, İzmir’in

Kadıfekalesi de, çok çok konuşur…
Anlatacak ne çok şeyi vardır…

� � �

Siz de hissediyor musunuz?
Taşların, semtlerin, yapıların,

geçmişin konuştuğu bu güzelim,
belki biraz geveze Akdeniz ve Ege
kentinde; mehtap zamanları lacivert
aydınlıkla kucaklaşan denizin mırıltı-
larını…

Lodosun, bir başka gün imbatın
fısıltılarını; kalbinizin derinliklerinde
hissediyor musunuz?

Pasaport’taki martılar da İzmir
ile birlikte konuşuyorlar…

Bu şehir hep bize bir şeyler
anlatıyor…

Duyuyor musunuz?

“SEÇMENİN YÜZDE 20'YE
YAKINI KARARSIZ”
“SEÇMENİN YÜZDE 20'YE
YAKINI KARARSIZ”
“SEÇMENİN YÜZDE 20'YE
YAKINI KARARSIZ”
“SEÇMENİN YÜZDE 20'YE
YAKINI KARARSIZ”
“SEÇMENİN YÜZDE 20'YE
YAKINI KARARSIZ”

Türkiye adım adım tarihi bir referanduma gidiyor. Prof. Dr.
Tanju Tosun'a göre seçimin kilidi MHP ve HDP seçmeni.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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“SEÇMENİN YÜZDE 20'YE
YAKINI KARARSIZ”
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İngiltere’nin en prestijli çevre
organizasyonu olan The Green
Apple Organisation’un düzenle-
diği ‘Yeşil Elma Çevre Ödülü’nü
bu yıl İZDEMİR Enerji kazandı.
İZDEMİR Enerji, dünyanın en
prestijli çevre ödüllerinden biri
olarak kabul edilen Yeşil Elma
Çevre Ödülü’nü Türkiye’de
sanayi dalında alan ilk kurum
oldu. Hareketli elektrotlu elek-
trostatik filtre sistemiyle toz
emisyon değerini dünya limitle-
rinin altına çekmeyi başaran
İZDEMİR Enerji, ödülünü
Londra’da Parlamento
Binası’nda gerçekleşen törenle
aldı.

“DOĞRULUĞUMUZUN
ONAYI “

Tören sonrası İZDE-
MİR Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Halil
Şahin, grup şirketle-
rinden İZDEMİR
Enerji’nin aldığı
ödülü değerlendirdi.
Şahin, Türkiye’den
ilk defa bir kurumun
sanayi dalında
‘Çevreye Duyarlı
Tesis Ödülü’nü aldığı-
na dikkat çekerek,
“Yeşil Elma Çevre
Ödülü, bronz, gümüş ve
altın olarak üç kategoride
veriliyor.

Biz altın ödülün sahibi
olduk. Bugüne kadar her plat-
formda çevreye duyarlı bir tesis
yaptığımızı anlattık. Bu ödülle
de bizim doğru olduğumuz orta-
ya çıkıyor. Yaptığımız çalışmala-
rın mükafatı da uluslararası bir
kuruluştan aldığımız ‘Yeşil Elma
Çevre Ödülü’ oldu” diye konuş-
tu.

“BUNUN İÇİN İKİ
KAT YATIRIM
YAPTIK”

İZDEMİR Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. Genel
Koordinatörü Dr. Olcay Oymak,
ödül süreciyle ilgili şu bilgileri
paylaştı: “Başvuru yapan kurum-
lara, The Green Organisation
(Yeşil Organizasyon) çevreyle
ilgili 20 soru yöneltiyor. Biz de
bu soruları yanıtladık.
Tesisimizle ilgili verileri kendile-
rine sunduk. Ve bağımsız bir
kurul tarafından incelemeye
alındık. Kömür yakıtlı enerji
santrallerinde çevre açısından
önemli hususlardan biri olan toz
emisyonun gerekli arıtma tekno-
lojileri ve çevre yönetim sistem-
lerinin kurulmasıyla çok düşük
seviyelere düşürülebileceğini ve
yanma sonucu oluşan külün ülke
ekonomisine geri kazandırılabi-

lece-
ğini kanıtla-
dık. Avrupa’da ilk defa klasik
teknolojilere göre iki kat yatırım
maliyeti olan hareketli elektrotlu

elek-
trostatik filtre

teknolojisini uygula-
dık. Bu sayede 2015 yılı

ortalama toz emisyonu 30
mg/Nm3 olan dünya limit değe-
rinin çok altına inerek 1,64
mg/Nm3 değerinde gerçekleştir-
dik. Elektro filtrelerde tutulan
külün tamamını beton ve çimen-

to
tesis-

lerine
satıyoruz. Atık

külü sıfırladık. Tüm bunları da
1994’ten bu yana İngiltere’de
uluslararası, bağımsız ve kar
gözetmeyen bir organizasyon
olan Yeşil Organizasyon’un tak-
dirine sunduk. Ve önemli bir
başarıya imza attık.”

“BU YIL DAHA
İYİYİZ”
İzmir Demir Çelik Sanayi

A.Ş. ile ilgili de değerlendirme
yapan Halil Şahin, “2016’da
İZDEMİR, son 2 yıla kıyasla
daha iyi durumda. En azından
zararına çalıştırmıyoruz. Arz-
talep dengesi daha iyi. Sadece
ihracat ayağında biraz sıkıntı var.
Umarım önümüzdeki yıllarda
daha iyi olur. Dünya genelindeki
emtia fiyatlarındaki değer düşü-
şünden dolayı geçtiğimiz yıllarda
ciddi zararlar oluşmuştu. Bu
sene daha iyi durumda” dedi.

“İZMİR YERİNDE
SAYIYOR” DOĞRU
BİR SÖYLEMDEĞİL

‘İzmir gelişmiyor, yerinde
sayıyor’ yönündeki eleştirilere
katılmadığını söyleyen Halil
Şahin, “İzmir’de yıllardır yaşa-
yanlar belki bunu fark edemiyor,
ama ben 12 senedir İzmir’deyim
ve İzmirliyim. İskenderun’dan
geldiğim günden bu yana
İzmir’de çok şey değişti ve geliş-
ti. Havalimanının hem iç, hem
de dış hatları uluslararası stan-
dartlarda yenilendi. Kent her
yöne büyüyor.

Kemalpaşa OSB’de yer kal-
madı. Ege Serbest Bölgesi büyü-
mek için yer istiyor. Torbalı
ciddi sanayi atağında. Aliağa
OSB’de düne kadar kimse
yoktu, şimdi önemli bir doluluk
var. Kentteki otellerin sayısı
arttı. ‘İzmir gelişmiyor, yerinde
sayıyor’ söylemi bana göre doğru
bir yaklaşım değil. Ama İzmir
hak ettiği yerde değil” görüşünü
paylaştı.

“ŞİMDİ
ÇEVRECİLER
ÖVGÜYLE SÖZ
ETSİN”

Kurdukları tesisle çevre
konusunda öncülük yaptıklarını
söyleyen İZDEMİR Enerji
Elektrik Üretim A.Ş. Genel
Koordinatörü Dr. Olcay Oymak,
“Yeşil Elma Çevre Ödülü de bu
işin ispatı. Her şeyin kitabına
uygun yapıldığında övgü bile alı-
nacağını kanıtladık. Bunu da
uluslararası bir kuruluş yaptı.
Biz her zaman muhalefetin
olmasından yanayız.

Çevreci kuruluşların varlığı
her zaman olmalı. Şimdi çevreci-
lerin bizden övgüyle söz etmesini
ve referans olarak göstermeleri-
ni bekliyoruz. 2,5 yıldır çalışan
tesisimiz bu konuda en titiz olan
Almanya’dan bile daha üstün
konumda” diye konuştu.

İZDEMİR
Enerji Elektrik

Üretim A.Ş.
Yönetim

Kurulu
Başkanı Halil

Şahin, 390
milyon dolar-

lık yatırımla
2014’te faali-

yete geçen
İZDEMİR

Enerji’nin çev-
reci yanının
‘Yeşil Elma

Çevre
Ödülü’yle

doğrulandığı-
nı söyledi.

YENİ YATIRIM
KÖMÜR FİYATINA
BAĞLI

İZDEMİR Enerji’nin 2014 Nisan’da
faaliyete geçtiğini hatırlatan Halil
Şahin, 390 milyon dolarlık yatırımla
bu tesisi Aliağa’da kurduklarını belir-
terek, “350 MW’lik kapasite var. Şu an
ikinci etap yatırımlarımız devam edi-
yor. ÇED Raporu (Çevresel Etki
Değerlendirme) tamam. Altyapı yatı-
rımları yapıldı. Şu an dünya piyasala-
rında kömür fiyatlarında ciddi artış
var. 2 ayda 60 dolardan 95’lere çıktı.
Bizim ana girdimiz ithal kömür.
Termik santralde kullanabileceğimiz
kalitede yerli kömür olmadığı için
ithalat yoluna gidiyoruz. Yılbaşına
kadar süreci izleyeceğiz. Ona göre
hareket edeceğiz. Bu nedenle şu an
bazı kurumlar da yatırımlarını askıya
almış durumda” ifadesini paylaştı.

ÇEVRECİ YATIRIM
‘YEŞİL ELMA’ GETİRDİ

ÇEVRECİ YATIRIM
‘YEŞİL ELMA’ GETİRDİ

ÇEVRECİ YATIRIM
‘YEŞİL ELMA’ GETİRDİ

ÇEVRECİ YATIRIM
‘YEŞİL ELMA’ GETİRDİ

ÇEVRECİ YATIRIM
‘YEŞİL ELMA’ GETİRDİ
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Dr. Olcay
Oymak

Halil
Şahin

ÇEVRECİ YATIRIM
‘YEŞİL ELMA’ GETİRDİ
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İ
zmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, Ben HABER'in 5.
yılına özel sorduğumuz sorulara

içtenlikle yanıt verdi. Büyükşehir adaylı-
ğı için şimdiden nabız yoklayan isimlere
gönül koymayacağını belirten Başkan
Kocaoğlu, referandumda da vatandaşla-
rın “evetçi-hayırcı” olarak kamplaşma-
sından endişe duyduğunu söyledi.

� Geçmiş dönem İzmir Valisi Mustafa
Toprak ile başta il özel idare malları
olmak üzere yaşadığınız problemler sonra-
sında mevcut İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile
ilişkileriniz hangi düzeyde?

Devlet terbiyesiyle büyümüş birisi-
yim. Devlet yönetiminde kişisel proble-
mimiz asla olmaz. Hele 'seçilmiş-atan-
mış' tartışmasına girmeyi hiç uygun bul-
muyorum. Eski Valimiz Sayın Mustafa
Toprak'la bazı noktalarda görüş ayrılığı
yaşadığımız doğrudur. Ama bunlar sade-
ce İzmirlinin hakkını korumak, bu ken-
tin servetine sahip çıkmak adına göster-
diğimiz duruşun gereğiydi. Şu anki
Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'la, devlet
ciddiyeti ve saygı çerçevesinde ilişkileri-
mizi ve işbirliğimizi sürdürüyoruz.
Birçok konuda da yardımlarını gördüğü-
müz için kendisine teşekkür ediyorum.

� Görev sürenize ilişkin verdiğiniz
emeklilik mesajları sonrası partide yaşa-
nan dalgalanmaları nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

2009 ve 2014 seçimleri öncesinde de
hatırlarsanız aynı polemikler yaşandı, bir
kez daha aday olup olmayacağım tartı-
şıldı. Bense hep aynı tavrı sergiledim ve

sergilemeye devam ediyorum. Bu kararı
seçime ancak 6 ay kala vereceğimi söylü-
yorum. Bunun dışında konuşulanların
tahmin yürütmekten öteye gitmeyeceği-
nin bilinmesi gerekiyor. Tekrar aday
olmak konusunda asla kişisel hırslarımla
hareket etmem. Şimdilik bu kadarı
yeterli sanırım..

� Şimdiden "Sizden sonrası" için
nabız yoklayan isimlere mesajınız nedir?

Kişilerin siyasette hedefleri ve kari-
yer planları olabilir. Bu son derece doğal
bir durum ve herkesin de buna hakkı
var. İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı gibi ulvi bir görevin herkesin
gönlünde yatması, çok doğal ve olması
gereken bir şey. Bu işe soyunan arkadaş-
larıma gönül koyma gibi bir lüksüm ve
hakkım olamaz. Zaten böyle bir şey
doğru da değil! İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’nı layıkıyla yapabile-
cek pırıl pırıl arkadaşlarım var. Önemli
olan, siyasi nezaket, sevgi ve saygı sınır-
ları içinde hareket edilmesi..

� İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt
çapında en büyük CHP'li belediye oluşu
mutlaka siyasette artı ve eksilere yol açmış-
tır. Bu artı ve eksiler nelerdir?

Dediğiniz gibi burası CHP'nin yerel
yönetim alanındaki vitrini. İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaları-
nın diğer kentlerdeki adaylarımız için
bir referans oluşturması kadar, siyasi
rakiplerinizin de adeta her adımımızı
takibe alması son derece doğal.

“Fuar İzmir'in yeri ayrı”
� Son dönemde yapılan hizmet ve yatı-

rımlardan en çok içinize sinen ve "Eserim"
dediğiniz yatırım hangisidir?

Hepsi kendi ölçeğinde bu kente
katkı yapan çok önemli projeler. Ama
10 yıllık bir emekle, sadece belediyenin
özkaynaklarından 400 milyon TL harca-
yarak kurduğumuz Fuar İzmir'i kente
yapacağı katkı açısından çok ayrı bir
yere koyuyorum.

� Metro ve İZBAN ağı, otobüsle yolcu
taşımacılığını ve kent trafiğini belli oranda
rahatlatma başarısı gösterdi. Tramvay
hattı için beklentileriniz nelerdir?

Şüphesiz tramvay da çok kısa bir
süre içinde İzmir kent yaşamının vazge-
çilmez bir unsuru haline gelecek.
Tramvay, hem şehir içi trafiğe rahatlama
getirecek, yolculuk süreleri kısalacak,

hem lastik tekerlikli ulaşımdan raylı sis-
teme geçilmesiyle karbon salınımı düşe-
cek, hem de kent estetiğine büyük katkı
sağlayacak.

� Son olarak başkanlık refe-
randumuna ilişkin neler söyle-
yeceksiniz? "Hayır" kam-
panyasının içinde aktif
bir rolünüz olacak mı?

Demokratik
hukuk devleti,
Cumhuriyet'in beka-
sı ve aydınlık bir
Türkiye için ne
diyeceğimiz belli.
Ama bu kentin bele-
diye başkanı olarak,
vatandaşlarımızın
"evetçi-hayırcı" diye
kamplara bölünmesin-
den, ayrıştırılmasın-
dan endişe duyuyo-
rum. Hayır diyenlerin
de, evet diyenlerin de
düşüncesini özgürce
sandığa yansıtması,
herkesin makul ölçü-
de, aklıselimle ve
pozitif davranarak;
ülkenin, vatanın, mille-
tin ve bayrağın yararını,
menfaatini her şeyin
üstünde tutarak davran-
ması ve bu şekilde karar
vermesi gerekiyor.
Herkes birbirinin görü-
şüne saygı duymalı.

Başkan Kocaoğlu’ndan samimi açıklama:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Kocaoğlu, kentteki gelişmeleri değer-

lendirdi. Başkan Kocaoğlu, 2019 ile ilgi-
li yaşanan polemiklere de dikkat çekici

bir cevap verdi.

“ADAYLIĞA SOYUNAN
ARKADAŞLARA GÖNÜL
KOYMA LÜKSÜM YOK”

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Aziz
Kocaoğlu
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Türkiye'de en çok tartışılan
konuların başında vergiler
geliyor. Özellikle gelir, motor-

lu taşıtlar, akaryakıt, tütün ve alkol-
den alınan vergilerle ilgili olarak
sokaktan TBMM'ye kadar neredey-
se her gün süren polemikler, siyasi
gündemimizin en önemli ekonomik
argümanı olarak öne çıkıyor.
Halkın bir kısmı vergileri kıyasıya
eleştirirken, bir kısmı da
“Hizmetler için gerekli” düşüncesi-
ni taşıyor. Peki durum böyleyken
Avrupa'nın belli başlı diğer ülkele-
rinde neler yaşanıyor? Diğer ülke-
lerin vergi rakamlarını Türkiye ile
kıyasladığımızda nasıl bir tablo
ortaya çıkıyor? Bu soruların
cevaplarını sizler için derle-
dik.

Öncelikle şunu söyle-
mek gerekiyor ki,
Türkiye'de vergi yükü
özellikle 1985-2002 yıl-
ları arasında OECD
ülkeleri içindeki
konumu baz alındı-
ğında büyük bir artış
gösteriyor. Bu süre
zarfında İngiltere,
Hollanda ve İrlanda
gibi ülkelerde vergi
yükü artıştan öte azalma
gösterirken, Avrupa gene-
linde de artış oranı yüzde 3
gibi bir ortalamaya sahip olur-
ken, ortalamayı yükselten 2 ülke
ise Türkiye ve İspanya olarak görü-
lüyor. Yine bu dönemde vergi yük-
lerinin en yoğun arttığı ülkeyse
Türkiye.

Bugün gelir vergisi karşılaştır-
ması yaptığımızdaysa Türkiye;
Almanya, Yunanistan, İngiltere,

Fransa,
İtalya gibi ülkeler başta olmak
üzere Euro bölgesinin gelir vergisi
oranlarında geride kalarak dikkat
çekiyor. Türkiye'den daha düşük
gelir vergisi alan ülkelerse Çekya ve

Hollanda gibi ülkeler.

Akaryakıtta zirve
hesabı yapıyoruz
Gelir vergisinde geride kalan

Türkiye, akaryakıt vergilerindeyse
rakiplerine göre bir hayli üst sıra-
larda. Petrol çıkan bölgelere lojistik
yakınlık olarak avantajlı bir görüntü
çizen Türkiye, vergi oranlarındaysa
halkın araçla sokağa çıkmasını
“istemeyecek” konumda görülüyor.
Motorinde yüzde 65, benzindeyse

yüzde 60 oranında seyreden vergi-
lerle birlikte, Türkiye Petrol
Ürünleri İşverenleri Sendikası
Samsun Şube Başkanı Zafer
Güler'in açıklamasına göre dünya-
nın en pahalı akaryakıtını kullanan
5. ülkesi konumunda. Türkiye'den
daha pahalı olan ülkelerse petrol
kaynaklarına Avrupa'nın en uzak
ülkeleri olan İngiltere, İrlanda gibi
ülkeler. Tabii bugün güncel fiyatlar-
la Almanya'da süper benzin 1,40
Euro ve motorin 1,20 Euro olarak
gözükse de ülke bazlı alım güçleri

de buna eklendiğinde, Türk halkı-
nın bu alanda ne kadar zorlandığı
gözler önüne seriliyor. Görüldüğü
gibi bazı vergi oranlarında Türkiye
ortalamanın altındayken, kimi
kalemlerde de adeta başı çeken bir
ülkemiz var.

Bazı ülkelerdeki bazı
vergi oranları:

ALMANYA
Almanya'da bugün gıda ürün-

lerinin vergi oranı yüzde 7, diğer

ürünlerdeyse yüzde 19 civarında.
Bu ülkede suyun diğer gıda ürün-
leri gibi düşük vergi tarifesinde
olmayıp yüzde 19'luk vergiye tabi
olmasıysa halkta tepkiye yol açı-
yor. Yine Almanya'da bir paket
sigara ki araba anahtarıyla birlik-
te masaya en çok konan markayı
baz aldığımızda 6,50 Euro fiyatla
satılıyor. Bunun da 1,05 Euro
kadarı vergi ücreti.

İSVİÇRE
İsviçre'de vergilendirme siste-

mi içinde gıda oldukça düşük bir
vergiye tabi. Gıda vergisinin 2,8
oranında olduğu ülkede sigara-
daysa yüzde 8 vergi uygulanıyor.
Az önce bahsettiğim sigaranın raf
fiyatıysa 8.50 İsviçre frangı. Öte
yandan yine İsviçre'de araç vergisi
yüzde 8'lik orana sahipken, Süper
benzinin litre fiyatı da yine güncel
rakamla 1.50 İsviçre Frankı. Not:
Bugün 1 İsviçre Frangı 3,79 TL'ye
denk gelerek Amerikan Doları ile
benzer bir görünüm çiziyor.)

İNGİLTERE
İngiltere'de araç alırken İngiliz

araçlarının yüzde 20'lik bir vergisi
olmasına karşın, ithal araçlarda

vergi oranı bir miktar daha
fazla. Motor hacmiyse ver-

gilendirmeyi değiştirmi-
yor. Son 18 ayın en yük-
sek rakamlarına ula-
şan benzin fiyatlarının
1.17 Sterlin, motori-
nin ise 1.19 Sterlin
olduğu ülkede, kıstas
olarak kullandığımız
sigaranın fiyatıysa tam

9 Sterlin. Bunda
İngiltere'nin sigara kul-

lanımını azaltma politika-
sının da büyük etkisi bulu-

nuyor.

ABD
Amerika Birleşik Devletleri şu

günlerde vergilendirmede adeta
yeni sürece yelken açmaya çalışı-
yor. Yeni ABD Başkanı Trump,
ülkede hem kurumlar vergisinin
yüzde 35'lerden yüzde 20'lere
düşürüleceğini hem de orta gelir
düzeyindeki vatandaşların üzerin-
den vergi yükünün azalacağını
açıkladı. Kıstas gerçekleştirdiği-
miz sigaranın da New York sayış
fiyatının 13 dolar olduğunu belir-
telim.

DÜNYA VERGİ
SİSTEMİNDE

TÜRKİYE
NEREDE?

DÜNYA VERGİ
SİSTEMİNDE

TÜRKİYE
NEREDE?

DÜNYA VERGİ
SİSTEMİNDE

TÜRKİYE
NEREDE?

DÜNYA VERGİ
SİSTEMİNDE

TÜRKİYE
NEREDE?

DÜNYA VERGİ
SİSTEMİNDE

TÜRKİYE
NEREDE?

Vatandaş
vergiden yakını-

yor, Türkiye vergiyi
tartışıyor. Diğer ülke-

lerde neler oluyor?
Almanya'da, İngiltere'de

fiyatlar nasıl? Gelir
vergisinde Türkiye

nerede?
Hepsi bu haber-

de.

DÜNYA VERGİ
SİSTEMİNDE

TÜRKİYE
NEREDE?

HABER MERKEZİ
haber@kanalben.com
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Siz değerli İzmirlilerle bundan tam 5 yıl önce başladı
iddialı yolculuğumuz. Bu süre zarfında bizi hiç yalnız
bırakmayan sevgili yazarımız ve aynı zamanda yayın

kurulumuzda yer alan Erdal İzgi’nin, sadece İzmir’in değil
tüm Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen o sözüyle attık
ilk manşetimizi ve “ÖZAL ZEHİRLENMEDİ, ELİM-
DE BELGELER VAR…” dedik.

Dönemin Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı şim-
diki Başbakan Sayın
Binali Yıldırım’ın Ben
TV’yi ziyaretini ve
Türkiye’de ilk kez Ben TV
tarafından kullanılan 3G sis-
temi ile yapılan yayında ken-
disine yöneltilen sorulara
verdiği samimi cevapları say-
falarımıza taşıdık.

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile gazete-
cilik deyimiyle “atlatma” röpor-
tajlar gerçekleştirdik.

Yakın siyasi tarihimizi ilgi-
lendiren çok önemli bir olayı
üstelik de o gün o kararı veren
Deniz Baykal’ın ağzından ilk kez
açıklığa kavuşturduk. Baykal,
Erdoğan’ın 2002-2003 döneminde
milletvekilli olmasının önündeki
engeli neden kaldırdıklarını
şu sözlerle açıkladı: Kim
olsaydı Erdoğan’a bu hakkı
vermek zorundaydı. Bunu esir-
gemeye kalkıp da o hakkı ver-
meseydik kepaze olurduk...
Bornova Ağaçlı Yol ile ilgili
Danıştay 6. Dairesi tarafından
verilen “yürütmeyi durdurma”
kararını, tam 23

gün önce ele geçirerek bu
haberi manşetten verdik
ve ulusal ve yerli basına
tabir-i caizse tur bindir-
dik.

30 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez
Erol Yaraş’a konuşan Binali Yıldırım, Türkiye’yi sal-

layan o sözü Ben HABER’e söyledi: 17 ARALIK
OLMASAYDI, İZMİR’İ ALIRDIK…

KİMLER GELDİ, KİMLER
GEÇTİ…

Haldun Dormen, Demet Akbağ, Arda
Türkmen, Ayhan Sicimoğlu, Neslihan Darnel,

Niko Guido, Tayfun Güneyer, Mete Horozoğlu,

Nilgün Belgün, Stella Trevez, Hülya Savaş,
Armağan Portakal, Selim Bayraktar, İbrahim Yazıcı, İzzet
Pinto, Irmak Atuk, Çağla Kubat, Özge Ulusoy, Serdar Ortaç,
Çağlar İşgören, Siren Ertan, Vatan Şaşmaz, Ertuğrul Özkök,
Fatih Altaylı, Hakan Bayrakçı, Şenay Düdek, Emre Tilev,
Yunus Günçe, Aret Vartanyan, Buket Uzuner, Ziynet Sali gibi
sanat ve televizyon dünyasının önemli simalarıyla çok özel
röportajlar yaptık.

Cemal Özgörkey, Nail Özkardeş, Halil Şahin, Işınsu
Kestelli, Tarhan Telli, Salih Esen, Lucien Arkas, Atıl Akkan,
Mesut Sancak, Ender Yorgancılar, Cahit Çetin, Hasan
Küçükkurt, Murat İyriboz, Hüseyin Aslan, Hayrettin Kaplan,
Olcay Oymak, Abdullah Kavukçu, Yücel Okutur ve daha bir-
çok saygın işadamını sayfalarımıza taşıdık.

Gürsel Tekin, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Aytun Çıray,
Hamza Dağ, Abdül Batur, Kamil Okyay Sındır, Hüseyin Mutlu

Akpınar, Levent Piriştina, Aziz Kocaoğlu, Oktay Vural, Erdal
Aksünger, İbrahim Turhan, Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli,
Muharrem İnce, Hasan Karabağ, Deniz Baykal, Necip Kalkan,
Metin Feyzioğlu, Muhittin Dalgıç gibi genel ve yerel siyasetin
önde gelen isimlerini, sorduğumuz sorularla biraz terlettik.

İbrahim Attila Acar, Erdal İzgi, Ünal Ersözlü, Zuhal
Koçkar, Burçin Çelikezer, Ümit Aktan ve Deniz Jale Özer gibi
birbirinden değerli köşe yazarlarımızla tüm platformların nab-
zını tuttuk.

Yazdık… Çizdik…
Gündemi kovaladık… Haberi kokladık…
5 yıl boyunca hep dimdik ayaktaydık…
Yıllar geçse de… Yine ilk günkü hevesle…
Aşkla… Hırsla… Azimle…
Ben HABER;
Her daim bu kente layık…

BEN HABER 2012 yılında “Esaslı Gazete” sloganıyla

hayata geçen ve bu yolda emin adım-

larla ilerleyen Ben HABER, 5. yaşını kut-

lamanın mutluluğunu yaşıyor. Bugüne

kadar birçok başarılı işe imza atan Ben

HABER gazetesi, tarafsız ve güvenilir

habercilik anlayışıyla, yürüdüğü yolda,

desteğiniz ve güveninizle ilerlemeye

devam ediyor...

YAŞINDA

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Zorlu
Holding Yönetim

Kurulu Başkanı Ahmet
Nazif Zorlu ile çok özel bir
röportaj gerçekleştirdik.

Zorlu İzmirli işadamlarını eleştirdi:
İzmir Türkiye'nin İstanbul'dan sonra

en büyük ticaret merkeziydi. Şimdi ne
oldu? Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli
şu an çok büyüdü. Aynı yıllar içinde

İzmir'de aynı oranda bir büyüme
söz konusu değil. O zaman bu

şunu gösteriyor; İzmirli
işadamları atak

değil.

Başkan
Aziz Kocaoğlu

adaylığı kesinleştikten
sonra ilk kez Ben HABER’e

konuştu.
Kocaoğlu CHP’nin ilçe belediye

başkan adaylarıyla ilgili ola-
rak, “Başkanların 3’te 1’i

değişir” dedi ve o dönemin
adayları gerçekten de

önemli ölçüde
değişti.



Bir kadın düşünün… Türkiye’de çığır
açacak bir harekete imza atmış…
Günümüzde bile kadın-erkek eşitliği

halen sorgulanmaya devam ederken o
kadın, kendinden sonra gelen hemcinsleri-
ne ilham kaynağı olmuş. İsmi Zeynep
Sözer. Belki de birçoğunuz bu ismi ilk defa
duydunuz, lakin zihninize iyi kazıyın adını.
Çünkü Zeynep Teyze, Türkiye’nin ilk köy
tiyatrosu olan Bademler Köy Tiyatrosu’nda
sahneye çıkan ilk Türk kadını…

� Zeynep Teyze sizi biraz yakından tanı-
yabilir miyiz? Kaç yılında nerede doğdunuz?
Kadınların yaşı sorulmaz biliyorum ama…

Sor. Sor. 84 yaşındayım. 9 Ekim 1933’te
Bademler’de doğdum. Burada büyüdüm.
Burada okudum. Diploma aldım 5. sınıftan.

� Peki tiyatro sevgisi nasıl başladı?
Babam muhtardı. Çok aydın biriydi.

Burada köyde tiyatro oynanıyordu ama
kadın oyuncu yoktu. Erkekler bu rolleri
kadın giysisi giyerek oynuyorlardı. Sene
1947… Babama demişler ki; “Muhtar
Mehmet amca kızını verir misin? Bir kadın
oyuncu başlatalım köyde.” Babam da “bir
fikrini alayım” demiş. Babam geldi bana;
“Zeynep, seni tiyatroya istiyorlar” dedi.
Tiyatroda her şeyi köylüler yapıyor o
zaman. Yönetmeni, rejisörü hepsi
Bademler’den. “Baba sen istedikten sonra
neden olmasın.” dedim. Kendimde de o
cesareti buluyorum. Babam da kabul etmiş.

� Provalarınız nasıl oluyordu peki?
O zamanlar köyde tütün ekiliyordu.

Tütün ekmekten geliyorduk, tütün depo-
sunda prova yapıyorduk. Gidiyordum ben o
yorgunlukla 14 yaşında provaya. Prova
yapılıyor, zamanı geliyor oynuyoruz.
Okulun köşesine bir yer yapılıyordu.

� O zaman sahne yok tabii…
Tabii ki… Buradaki

sahne 1969 yılında yapıldı.

O zamana kadar hep dışarıda oynanıyordu.
Benim sahneye çıktığım dönemlerde yani
1947’lerde… Dediler “bu hafta oynayalım.”
Gün verdiler. Sahnemiz kuruldu okulun
yanına. Gittik. Kadın olarak bir öğretmen
var, köyün öğretmeni, bir de ben. Ben tabii
daha çocuğum aklım çok ermiyor. O da
benim yanımdaydı. Piyesimizin ismi
Gavur İmam’dı. Ben rol icabı birinin
nişanlısıydım. Sahneye ben giriyorum.
Harpte benim nişanlım vurulmuş.
Arkadaşları “Mehmet bir dal gibi yere
düştü” diyorlar. Ben orada “Aaaa…”
diyorum. Rejisörümüz beni uyarıyor:
“Aaaa” demeyeceksin “Aaayy” diye-
ceksin. (Birden aklına o günler geli-
yor Zeynep Teyze’nin. “Hepsi öldü.
Bir iki kişi kaldık sadece” diyor.
Gözleri doluyor...)

� İlk repliğiniz “Aay”dı yani.
Evet… Aaayyy diyerek bayı-

lır gibi oluyorum. Tutuyorlar.
Sonrasında çok fazla repliğim
oldu ama şu anda tek tek

hangi kelimeler var hatır-
lamıyorum. Çok zaman

geçti, acım fazla geldi.

Kafam biraz durdu. Şükür iyiyim ama.
Neyse. Bunu oynadık ve çok başarılı olduk.
Kaç kez oynadık bilmiyorum. Şunu söyleye-
bilirim. 1933’te, benim doğduğum sene bir
öğretmen varmış burada. İsmi Mustafa
Anarat. 1933 yılında piyes başlatmışlar ve
çok başarılı olmuşlar. Sonraları erkekler
kadın kıyafeti giyiyordu, kadın rolü yapıyor-
du… Başını böyle sallıyordu. (Taklitlerini
yapıyor, gülüyoruz.)

� Siz turnelere gidiyor muydunuz?
Hayır, hayır. Nereye gideceksin.

Vesait bile yoktu. Ondan sonra ben en az
4 role daha girdim. Okuldakileri rahatsız
etmeyelim diye tütün deposunda prova

yapıyorduk. 1947’den 1950’ye kadar
böyle devam etti. Sonra

1950’nin Haziran’ında
evlendim. Daha doğru-
su kaçtık… (Gülüyor.)

� Ona geleceğim…
Ama önce şunu merak
ediyorum. İlk sahneye

çıktığınızda
neler

hissettiniz? Heyecanlı mıydınız?
Benim yaşımdaki kız arkadaşlarım

“bravo sana” dediler. Rahattım. Bende de
var o huy. Babam misali. Hoşgörülü, atıl-
gan, rahat…

� Siz diğer kızlara da örnek olmuşsunuz-
dur o zaman. Sizden sonra sahneye çıkanlar
oldu mu?

Ohhoo… Anlatamam… Benim evlili-
ğimden sonra çok arttı.

� Evlenene kadar tektiniz yani.
Evet. Benden sonra Bademler tam açıl-

dı. Onların oynadığı çok değerli piyesler
vardı. Sana Oy Veriyorum gibi… Özellikle
Necati Cumalı’nın piyeslerinden alıntılar
yapılıyordu. 4 saatlik piyesler oynanıyordu.
Turnelere o zamanlar başladılar.

� Siz ise evlendiniz… Çok mu aşıktınız?
Aşık oldum. Ama nasıl bir aşk.

Samanlık seyran. Aldık başımızı kaçtık.
� Vermedi mi aileniz?
Verir mi? Onlara bundan bahsedeme-

dim bile, o yaşta, o tarihte... Anneye baba-
ya bunu söylemek kolay mı? Ama babam
anlamış. Çünkü biz her yere beraber gidi-
yorduk Remzi (eşi) ile. Babam beni aldı
karşısına konuştu. “Kızım ben sana sevme
demiyorum, sev. Ama beraber gitme her
yere” dedi. Ama ben dinlemedim. Bir gün
bağırdı bana. “Büyük yanlış yapıyorsun,
benim anlamadığımı sanıyorsun” dedi. Ben
de bunu Remzi’ye söyledim. “Babam bana
bağırdı” dedim. Remzi de “Kaçalım o
zaman” dedi. Aynı günün akşamı kaçtık.

� Büyük cesaret, büyük aşk…
Biz 66 yıl evli kaldık. Birbirimizi hiç

incitmedik. Aşkın, sevginin yanına saygı gir-
diği zaman ondan korkma. Biz öyle geçir-
dik yıllarımızı. Fakirlik vardı, çok çalıştık. 3
çocuğumuzdan ikisini okuttuk. Geceyi gün-
düze kattık. Fakirliği havadan kaptık, hiç
gocunmadık. Hep koştuk. Şubat’ın 11’inde
13 yıl bitecek, evladımızı kaybettik. Acımız

çok derindi. 6,5 ay önce de eşimi kaybet-
tim. (duygulanıyor, gözleri doluyor)
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“BİZİM
ZAMANIMIZDA

OYUNLAR
DAHA İYİYDİ”

� Evlendikten sonra tiyatro aşkınız devam etmedi mi?
Edecek ama göndermedi ki. “Hayır” dedi. Kıskanç değil,

geri kafalı hiç değil. Ama zaman öyleydi. Evli bir kadının tiyatroda ne işi var deniyordu.
� Hiç direnmediniz mi? Karşı çıkmadınız mı?
Çıkamam ki, çıkmam ki, çıkmadım ki hiç…
� Peki şu anda tiyatroya gidebiliyor musunuz?
En son 4 ay önce gittim tiyatroya. Bademler’de sahnelenen Düzmece Müzikal’e.
� Şimdilerde Bademler Köy Tiyatrosu’nda oynayan oyuncuları nasıl buluyorsunuz?

Oyunculukları çok beğeniyorum. Eleştirdiğim şeyler de oluyor tabi. Ama bizim zamanımız-
daki oyunlar daha iyiydi. Sanki o tarihlerde her şey daha güzeldi.

� Çok teşekkür ederim bu güzel söyleşi için Zeynep Teyze’ciğim, enerjiniz hiç bitmesin…
Ben de teşekkür ederim.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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konuştuk…

Zeynep
Sözer

Gamze
Kurt
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Çok yorucu bir günün ardından ya da
stresli bir ortamdan uzaklaşmak
için yeni yöntemler arayanlardansa-

nız sizi yeni bir kaçış planıyla tanıştırmak
istiyoruz. Masterpiece... İstanbul, Ankara
ve İzmir'de faaliyet gösteren Masterpiece
bir kurs değil kendi yeteneklerinizi keşfe-
deceğiniz, stres atacağınız, stres atarken
de keyif alıp mutluluk duyacağınız bir
sanat etkinliği. Masterpiece'in yola çıkış
serüvenini bu işin mimarı Stüdyo
Masterpiece Kurucusu Sıtkı Can
Tulay'dan öğreniyoruz.

� Masterpiece nasıl ortaya çıktı?
Merhabalar, 6 yıl boyunca İstanbul'da

avukatlık yaptım. O dönemlerde ressam
bir arkadaşım ve bir kaç arkadaş beraber
bir gün kafa dağıtmak için resim yapalım
dedik. Yaklaşık 6-7 saat yaptık, sonucun-
da hiçbir şey yapamadık ama günün stre-
sinden uzaklaşıp oldukça keyif aldık.
Sonra buna niye devam etmiyoruz dedik
ve başka arkadaşlarımızla bu gecelere
devam ettik. Sonra biz bunu neden baş-
kalarına da yaptırmıyoruz diye düşündük.
2014 yılında İstanbul'da Beyoğlu'nda
Stüdyo Masterpiece açıldı.

� Sadece resim değil heykel de var
etkinlikleriniz arasında...

Resim dünyada örnekleri olan bir
etkinlik tamamen farklı şekilde yapsak
da. Heykel için ayrıca bir çaba harcadık.
Çünkü heykelin bizim yaptığımız şekilde
dünyada çok fazla örneği yok. Heykelin
kendine göre çok artıları var. Örneğin
resimde hissettiğiniz duygularla heykelde
hissettiğiniz duygular farklı oluyor.

� İnsanlar etkinliklere katılmak için
biletlere nereden ulaşabilirler?

Biletlere internetten üzerinden ulaşa-
biliyorlar. Her gün farklı bir etkinlik var.

� Masterpiece bir kurs değil bunu
belirtmek gerekiyor sanırım...

Evet bizimkisi kurstan ziyade daha
eğlence odaklı bir aktivite. Sanata dair
kafalarında bir algı oluşuyor.

� Günümüz şartlarında stresten uzak-
laşmak için kaçış planı olarak görebiliriz
herhalde...

Biz buna keyif seansı diyoruz.
İnsanlar oraya geldikleri zaman ressam
ya da heykeltraş olmayacaklar. Tabii ki
bu beklentiyle gelmemeleri gerekiyor.
Etkinlikler bittikten sonra insanların
güler yüzünü görmek, eğlendiklerini gör-
mek çok güzel bir şey.

� Etkinlik nasıl ilerliyor?
Geldiğiniz zaman bütün malzemeler

önünüzde hazır oluyor. Ressamlarımız
önceden her şeyi hazırlamış oluyorlar.
Sizin yapmanız gereken tek şey eğitmen-
lerimizin adım adım yönlendirmesiyle o
eseri tamamlamak ve etkinliğin keyfini
çıkarmak.

� Masterpiece hangi şehirlerde var?
İstanbul'da hem yetişkin hem çocuk

seansları yapıyoruz. Ankara ve İzmir'de
şubemiz var. İlerde mümkün olduğunca
daha çok yere açmaya çalışacağız.

� Başka sanat dallarına da yer verecek
misiniz?

Şu anda sadece İstanbul Galata'da
yaptığımız ip sanatı var. Çivilerle ve ipler-
le yapılan dekoratif bir sanat dalı aslında.

� Sadece yeteneği olanlar yapabilir
algısı kırılıyor bu etkinliklerde.

Benim de annem ve babam çok yete-
nekli ama ben çok yeteneksiz biri olarak
ben yapabiliyorsam herkes yapabilir.
Sanatçılara yapılacak olan resim veya
heykeli seçtirirken şöyle yapıyoruz; bana
yaptırabiliyorlarsa herkes yapabilir.

� Çocuk atölyeleriniz çocukların gelişi-
mi açısında ne kadar etkili oluyor?

Okullarla beraber de çalışmaya başla-
dık. Türkiye'de bizim yaşadığımız sıkıntı
ciddi bir nüfus potansiyelimiz var. Çok
yetenekli insanlarımız var ama bu insan-
ların yeteneklerini keşfedemiyoruz. Bir

seansta tabii ki ressam olacaklar demiyo-
rum ama bu etkinliklerde resme ya da
heykele yeteneğinin ilgisinin olup olma-
dığını anlayabilirler. Çocuğun kişisel geli-
şimi için önemli.

� Herkes istediği resmi mi yapıyor?
Etkinliklerimize bir takvimimiz var.

Biletler satılırken takvimde her günün
etkinliği gözüküyor. Siz hangi etkinliği
yapmak istiyorsanız o güne bilet alıyorsu-
nuz. O gün bütün katılımcılar sanatçı da
dahil olmak üzere aynı resmi ya da hey-
keli yapıyorlar.

� Son olarak söylemek istediğiniz bir
şey var mı?

www.studiomasterpiece.com adresin-
den bize ulaşabilirler. Sanatçılarımız her
girdikleri etkinliği güler yüz ve enerjiyle
gerçekleştiriyorlar. Siz de böylece günlük
hayatın stresinden uzaklaşacaksınız.

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

YÜZÜĞÜNÜ
GÖTÜREMEYECEĞİN YER

E
vet mutluluk bir mucize değil sevgili dost-
lar..! Mutlu olmak istersek önce kendimize
değer verip kendimizi sevmemiz gerekiyor.

İçimizdeki olumsuz düşüncelerden temizlenip,
affetme becerisiyle ruhsal arınmamızı sağlayarak
deneyimlerimizi sevgiye dönüştürmemiz gereki-
yor. Affetme sırttaki bir yükü boşaltma gibidir.
Sırtımızdaki yükler kızgınlıkların sevgiye dönüş-
mesiyle boşalabilir. Geçmişimizde kızdığımız her
olay ve kişileri, affetmediğimiz sürece sırtımızda-
ki yükler artarak taşınır. Onları affetmek demek,
kendi yüklerimizden kurtulmak demektir.
Bıraktığımız her öfke için evrende tek bir karşı-
lık vardır, o da sevgi. Affetmek, kendini sevmek
demektir.

Her sabah güneşin bizim için doğduğunu,
yarın da bizim için doğacağını düşünerek mutlu-
luğun ve doğan her gün için güneşin tadına
varın. Mutluluğunuzu bir şeye ya da bir şeylere
bağlamayın! Şu olursa mutlu olurum demeyin.
O zaman mutlu olmak için belki de çok bekleye-
ceksiniz ve bu süre içinde mutsuz olacaksınız.
Farz edelim isteğiniz oldu, sadece o an mutlu
olacaksınız. Bu nedenle asla mutluluğunuzu bir
şeyin olmasına endekslemeyin. Kendinizi sevin
ve hatalarınızı affedin. O zaman her şeye
gülümseyerek bakacaksınız, kendinizi sevdikçe
çevrenizdekileri de sevecek ve sevgi dağıtacaksı-
nız. Sevgi gülümseme gibi bulaşıcıdır. Kendinizi
sevdikçe umutlarınız bahar gelmişçesine yeşere-
cek, hayalleriniz güzelleşecek, yaşamaktan zevk
alacaksınız. Hazır olalım ya da olmayalım, bir
gün sona geleceğiz. O gün geldiğinde zenginliği-
miz, hınçlarımız öfkelerimiz, tutkularımız ve
yapmak istediklerimizin hiçbir önemi kalmaya-
cak! Öyleyse önemli olan nedir?

Önemli olan, doğruluk, dürüstlük, merha-
met, fedakârlık ve cesaretle atmış olduğumuz
her adımla, başka yaşamları zenginleştirmiş
olmamızdır. Önemli olan, diğer insanları yürek-
lendiren, onların bizi takip etmesini sağlayan
örnek bir insan olmaktır. Önemli olan, ne kadar
uzun süre hatırlanacağımız değil, kimler tarafın-
dan ne şekilde hatırlanacağımızdır.

Önemli olan kendi mutluluğumuzu başka
hayatların mutsuzluğu üzerine inşa etmemektir.
ÖNEMLİ olan giderken bir yüzüğü bile götüre-
meyeceğini bilen insanlar olarak yastığa huzurla
başını koyabilecek anılarla yüklü olmaktır.

O zaman biz de kimin ne yaşadığına değil,
kendi önemli hayatımızı yaşamaya bakalım..

HEM YETENEK AVCISI
HEM STRES DÜŞMANI:

MASTERPIECE

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com
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KOÇ BURCU
Koç burçları atletik özellikleri ve

doğuştan liderlikleri ile dikkat
çeken bir burçtur. Özellikle
altıncı hislerini geliştirirler
ise hissiyatları çok kuvvet-
li olur. Ateş elementinin
yönetiminde olan Koç
burçları gündelik hayatla-
rında da oldukça aktif bir
düzen tercih ederler. Sportif faaliyet-
lerde rahatlıkla baş gösterebilirsiniz.
Yalnızca uzak durmanız gereken özel-
liğiniz bencil yapınızdan arınarak daha
verici bir hale gelmeniz, sizin ve arka-
daş çevreniz için daha olumlu olacak-
tır. Ayrıca arkadaş çevreniz arasında
oldukça özgüvenli yapınız, sizi her
ortamda daha çekici kılmaktadır. Size
yapılan herhangi bir yanlışta ise hemen
hakkınızı savunur ve gereken cevabı
verirsiniz. Koç burcunun yönetici geze-
geni Mars’tır. Mars gezegeni ise savaş-
ları ve motivasyonu anlatır.
Yöneticinizin Mars olması da sizlere,
inandığınız şey için sonuna kadar
mücadele edeceğinizi ve bu yolda önü-
nüze çıkan her türlü engeli büyük bir
motivasyon ile aşabileceğinizi gösterir.

BOĞA BURCU
Boğa burçları zevklerine düşkün-

lükleri ve kaliteden anlayışları ile ünlü-
dürler. Kendilerini ve zevklerini olduk-
ça iyi tanıyan boğalar için karar ver-
mek biraz zordur. Ancak herhangi biri-
sinde ya da herhangi bir işte karar

verirlerse yollarından onları
kimse vazgeçiremez. Boğa
burcunun yönetici gezege-
ni Venüs olduğundan
güzellik ve keyif onlar için
gerçekten önemlidir.

Materyal bu dünyada biraz
da materyalist bir akla sahiptirler.

Bu düşünce de onları dünyada var olan
somut şeylere daha çok yönlendirir.
Boğa burçları aynı zamanda inatçılıkla-
rı ile meşhurdurlar. Hemen kolayca
öfkelenen burçlardan değildirler.
Ancak gerçekten öfkelendiklerinde
kimse onları tanıyamaz. Ayrıca harita-
sında fazlaca Boğa özelliği taşıyan
insanların şarkı söyleme konusunda
çok yetenekliği olduğu görülmüştür.

İKİZLER BURCU
İkizler burcu keskin zekası ve

konuşmaları ile ünlüdür. Onlar, tatlı

dilleri ve hızlı anlama kabiliyet-
leri ile pek çok işi arkadaşlarına
oranla daha hızlı teslim ederler.
Akılları çok fazla hızlı çalıştığı
için pek çok fikri aynı anda işle-
me sokarlar. Bu da onların fikir-
lerini karşı taraf için epey anla-
şılmaz ve karışık kılar. Ancak bir

işi tamamlama konusunda çok fazla
istikrarlı değildirler. Herkes, İkizler
burcunu çift kişilikli algıla-
sa da aslında bu pek de
doğru değildir. Çünkü
İkizler burcu çabuk
değişimi sever. Aklı
geliştikçe, kişiliği de
doğru orantılı olarak hızlı
değişir. Tatlı dilli İkizler
burcu, yazma konusunda da oldukça
ustadır. İletişim ve haberleşme onun
için oldukça önemlidir. Sık sık kısa
tatillere çıkmak ve yeni insanlarla ileti-
şime geçme konusunda da ustadırlar.
Kardeşleri ile araları oldukça samimi-
dir.

YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu korumacı ve çekin-

gen yapısı ile ünlüdür. Yengeç burçları
çok fazla yenilikten hoşlanmazlar.
Çoğu zaman çok fazla eskiyi hatırlayıp
bunu hiç beklemediğiniz bir anda orta-
ya koyup size küsebilirler. Hassas yapı-
ları, onları ideal anne-baba yapmakta-
dır. İyi yemek pişirme kabiliyetleri ve
evde zaman geçirmeyi seven Yengeç
burçları, yuvasına ve ailesine çok fazla

düşkündür. Bu burçtan bir
arkadaşınız olsun istiyor-
sanız eğer epey uğraş-
manız gerekecektir.
Çünkü Yengeç burçları-

nın gerçekten bir insanı
hayatlarına tam anlamıyla

alıp kabul etmesi biraz zaman almakta-
dır. Ancak sizi bir kere kabul etmiş ve
sevmiş bir Yengeç burcu daha sonra-
sında size oldukça sadık ve korumacı
bir yapıda olacaktır. Fazlaca eskiye
bağlı olduklarından hemen bir ilişkiyi
bitirmeleri zordur. Yönetici gezegeni
ay olduğundan dolayı ise duygu duru-
mu çok çabuk değişebilir.

ASLAN BURCU
Aslan burcu üstün rol kabiliyeti

yetenekleri ile ünlüdürler.
Kalabalık ortamlarda
çoğu zaman dikkatleri
üzerlerine toplayan
Aslan burçları, sıkılma-
dan ve utanmadan
kabiliyetlerini sergile-
mekten çekinmezler.
Sahne önündeki melekler onlar için
biçilmiş kaftandır. Aslında onlar için
kendileri özeldir ve daima kral ve kra-

liçe gibi davranılmayı beklerler. Ayrıca
gururları da çok yüksek olan Aslan
burçları, kırıldıkları bir konuda asla
geri adım atmazlar. Hatalarını kabul
edip özür dilemek onlar için epey zor-
dur. Aslan burçları özellikle çocuklar
ile çok iyi anlaşır ve kendi içlerinde de
çocuksu bir yapı vardır.

BAŞAK BURÇLARI
Başak burçları titizlikleri ve

detaycılıkları ile ünlüdürler. Çok
fazla göz önünde olmaktan hoşlan-
mayan ve sitilinde dahi daima sade
yaklaşımı olan Başak burçları için
minimalist bir hayat oldukça uygun-
dur. Sağlık konusunda aşırı evhamla-
rı olan Başaklar düzenli ve sağlıklı
olmaya önem gösterirler. Aşırı duy-
gusal olamamaları yüzünden part-

nerleri kendilerinden
şikayetçi olabilirler.
Ancak tipik bir Başak
burcu derin duygula-
rın mantıklılığını sor-
gular ve gerçekçi bir

düşünce ile konuyu ele
alır. Her detay onlar için

önemlidir, çıkan aksaklıkları çok iyi
yönetebilirler. İş arkadaşları ile ara-
ları, uzun süreler çalışmaktan hoşlan-
dıkları için daima iyidir. Yönetici
gezegenleri Merkür olduğundan ile-
tişim, tıpkı İkizler burçları gibi Ba-
şaklar için de çok önemlidir. Eğer bir
Başak burcu depresyonda ise ya da
aklı karışık ise evine bakmanız yeterli
olacaktır. Çünkü büyük bir ihtimalle
karışık bir ev ile karşılaşacaksınızdır.

TERAZİ BURÇLARI
Aşk kuşları olan Terazi burçları

için her türlü ikili ilişkiler önemlidir.
Karşı taraf ile olan iletişim ve alışve-
riş sayesinde kendileri-
ni tamamlanmış his-
sederler. Doğal ola-
rak da yalnızlıktan
çok fazla hoşlanmaz-
lar. Denge onlar için
önemlidir. Fakat her
şeyi dengede tutacağım derken, asıl
kendi terazilerini şaşırabilirler. Ama
konu adalete geldiğinde ise keskin
bir yapıları vardır ve kesinlikle ada-
letsizliğe katlanamazlar. Bu sebeple
de çevrenlerinde çok fazla düşman-
ları olabilir. Her Terazi burcu için
güzellik ve sanat çok önemlidir.
Yönetici gezegenleri Venüs oldu-
ğundan, hayattan nasıl keyif alabile-
ceklerini iyi bilirler. Terazi burçları
evliliğe de tıpkı bir denge oyunu ola-
rak bakarlar ve özel hayatlarında da
bu dengeyi tutturmaya çalışırlar.
Ayrıca Terazi burçları sanat alanla-
rında oldukça başarılı olabilirler.

AKREP BURÇLARI
Akrep burçları genel olarak seksi-

likleri ile toplumda dikkat çekerler. Bu
burçtan olan insanlar için cinsellik
oldukça önemli ve hassas bir konudur.
Partnerlerini seçerlerken cinsellik yine
önemlidir. Akrep burçlarının daima
saklayacakları sırları olur. Herhangi bir

Akrep burcu ile yeterince
yakın arkadaşsanız,
Akrep burçlarının sizin
bile hala bilmediğiniz
sırları olduğunu bilirsi-

niz. Mistik, ezoterik
konular da onun fazla

miktarda ilgisini çekmektedir.
Derinliği olmayan ve yüzeysel insanlar-
dan hoşlanmazlar. Onlar için dünyada-
ki materyaller çok fazla önemli değil-
dir. Ancak hem duyguda hem de cep-
lerinde gerçekten bir Akrep vardır.
Fazlaca yakınlaştığınızda kıskançlık
duyguları bir o kadar karşı tarafa fazla-
laşır. Fakat eğer bir Akrep burcu karşı
tarafı gerçekten kıskanıyorsa sizi ken-
disine daha da yakınlaştırır ve bunu
size asla söylemez. Parapsikoloji alan-
larında pek çok Akrep burcu ile karşı-
laşabilirsiniz.

YAY BURÇLARI
Umudun burcu olan Yay burçları-

nın, hayatta daima umdukları ve inan-
dıkları bir şeyler vardır. Yeni insanlar
ile tanışmayı her ne kadar sevse de
zaman zaman yalnız kalmaya ve kendi-
ni dinlemeye ihtiyaç duyar-
lar. Karşı tarafa verdik-
leri özgürlüğün kendi-
sine de verilmesini
isterler. Yeni ülkeler
keşfedip yeni diller
öğrenmek onlar için çok
keyiflidir. Üniversite hayat-
larından uzun zaman geçse bile zaman
zaman dönüp hatırlayabilirler. Ayrıca
akademik açıdan oldukça başarılılar-
dır. Eğer inandıkları bir konuya gönül
ile bağlanmışlar ise asla yollarından
kimse vazgeçiremez. Ancak çok fazla
sorumluk almak istemeyen Yay burçla-
rı, başladıkları işlerden kolayca sıkılıp
tamamlamadan onlara heves veren
başka bir işe atılabilirler. Oldukça
pozitif ve neşeli olan Yay burçları, baş-
larına ne gelirse gelsin umut edecek
bir şeyleri kolayca bulabilirler.

OĞLAK BURÇLARI
Doğuştan yönetici konumda olan

Oğlak burçları, kaliteden hoşlanırlar ve
ciddiyetsizlikten hiç hoşlanmazlar.
İnsanları yönetmek ve organize etmek-
ten keyif alırlar. Mükemmeliyetçi yapı-
ları çoğu zaman duygularının önüne
geçer ve bazen karşı tarafa karşı çok
kırıcı olabilirler. İşkolik olan Oğlak

burçları, daima kariyerle-
rinde en üst pozisyonu
hedefler. Başladıkları işi
bitirmeden bırakmazlar

ve konu iş hayatlarına
geldiğinde fazlaca sabırları

vardır. Seçtikleri partnerlerinin de yük-
sek yerlerde olmalarını isterler.
Yönetici gezegenleri Satürn olduğun-
dan maalesef empati yetenekleri biraz
düşüktür ve karşı tarafı çoğu zaman
anlayamazlar. Gelenekçi bir yapıları
vardır ve çok fazla hızlı değişiklikler-
den hoşlanmazlar. Arkadaş ortamla-
rında, karşı taraflarca soğuk algılanabi-
lirler. Ayrıca çok fazla duygusal insan-
lardan hoşlanmazlar.

KOVA BURÇLARI
Kova burçları, idealist yapıları ve

sosyal çevreleri ile dikkat çekerler.
Toplu gruplar onlar için biçilmiş kaf-
tandır. Kendilerini sosyal gruplar içeri-
sinde çok rahat ifade ederler.
Arkadaşları onlar için oldukça önemli-
dir. Politika hakkında da pek çok zeki-
ce fikirleri olabilir. Kendileri ile çok
fazla övünmeyi sevmeyen ve
biraz da olsa geri planda
hareket etmeyi tercih
eden Kova burçları için
özgürlük önemli bir olgu-
dur. Kendilerini kısıtlanmış
hissettikleri anda yaptıkları
işlerde verimleri azalır. Kova burçları
insanlık adına bir şeyler yapmaktan
onur duyar ancak fazla idealize ettiği
düşüncüleri ile günlük hayattaki ilişki-
leri pek çok kere çelişki içerisine girer.
Bu sebeple ikili ilişkilerde karşı tarafı
anlamakta zorluk yaşayabilir.

BALIK BURÇLARI
Balık burçları hassas yapıları ve

melankolik halleri ile ünlüdür. Biraz
da sulu göz olmaları muhtemeldir.
Oldukça fedakar olan Balık burçları-
nın, sevdikleri için veremeyecekleri
hiçbir şey yoktur. Düşünceli, nazik
davranışları ile dikkat çekerler. Ayrıca
kendilerine has mistik bir yapıları var-
dır ve bu da insanları kendilerine çek-
melerinde büyük olanak sağlar.

Empati yetenekleri fazla
gelişmiştir ve karşı tarafın

hissettiklerini, tıpkı bir
sünger gibi emerek,
kendi içlerinde yaşarlar.
Balık burçları için hayal-

ler ve rüyalar oldukça
önemlidir. Hatta çoğu Balık

burcunun haberci rüyalar görmeleri
mümkündür. Zodyak kuşağının son
burcu ve yöneticisinin Jüpiter olduğu
bu burç, sezgisel yetenekleri oldukça
güçlü ancak biraz pasif karakterli bir
yapıya sahiptir. Bağımlılıklara yatkınlı-
ğı onu zor durumlara itebilir.

DENİZ JALE ÖZER

deniz-jaleozer@gmail.com
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Facebook
2003 yılının sonlarına doğru Mark

Zuckerberg tarafından yazılmaya başlanan
Facebook'un ilk olarak amacı, Columbia
Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli Amerikan
üniversitelerindeki öğrenciler arasındaki bağlan-
tıyı güçlendirmekti. Üniversitelere yayılmaya
başladıktan sonra, finansman, medya gibi nokta-
lara odaklanılarak Facebook'un güçlendirilmesi
amaçlandı. 2004 Nisan ayında Zuckerberg,
Dustin Moskovitz ve Eduardo Saverin ile bera-
ber TheFacebookLLC adı altında kurulan şir-
ketle Facebook'a kurumsal bir kimlik kazandırdı.
Peter Thiel tarafından Haziran 2004 tarihinde
Facebook'a 500 bin dolar yatırım yapıldı. Bunu
Mayıs 2005 tarihinde Accel Partners tarafından
yapılan 13 milyon dolarlık yatırımın izlemesiyle
birlikte site Eylül 2006 tarihi itibariyle e-posta
doğrulaması şartıyla 13 yaş üstü herkesi üye ola-
rak kabul etmeye başladı ve bugünkü halini aldı.

Twitter
Bir diğer sosyal ağ olan Facebook'taki gibi

arkadaş sistemi değil de takipçi sistemiyle çalış-
ması popülaritesini arttırmaktadır. 2004 yılında,
Twitter’ın da çatısı altında kurulacağı Odeo
isimli bir şirket faaliyete geçiriliyor. 2005 yılında
Odeo, “Podcasting” isimli servisini tanıtıyor,
fakat beklenen ilgi görülmüyor. Şubat 2006'da
Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz
Stone insanların durumlarını mesaj olarak payla-
şabileceği bir proje üzerinde çalışmaya başlıyor-
lar. Bu çalışma sonrasında orijinal fikri Jack
Dorsey'e ait olan “Durum” konsepti ortaya çıkı-
yor, Mart ayının ilk günlerinde Noah Glass'ın

önerisiyle isim olarak Twitter seçiliyor.

Instagram
Instagram, Ekim 2010'da kurulduğunda, kul-

lanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital

filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da
dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaş-
ma imkanı tanımıştır.

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından
kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal
medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara
satın alındı.

Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kulla-
nıcısı olan Instagram'ın 2016 yılı itibariyle 500
milyon kullanıcısı bulunmaktadır.

Youtube
15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tara-

fından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tara-
fından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır.
Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri
olarak faaliyetine devam etmektedir.

Youtube üzerindeki içerikler genelde birey-
ler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo,
Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da
Youtube ortaklık programı ile içeriklerinin bir
kısmını yayınlamaktadır.

Snapchat
Snapchat; Evan Spiegel, Bobby Murphy ve

Reggie Brown tarafından geliştirilmiştir.
Uygulamanın ilk sürümü Eylül 2011 tarihin-

de yayınlanmıştır. Kullanıcılarının %70’ini
kadınların oluşturduğu uygulama en çok ABD
ve İngiltere'de tercih edilmektedir.

Facebook, Snapchat uygulamasını satın
almak için 3.9 milyar Dolar $ teklif etmiştir.
Fakat Snapchat yöneticileri bu teklifi reddetmiş-
tir.

Kaynak: Vikipedia

Sosyal medya hayatımı-
zın olmazsa olmazları
arasında yerini kısa

sürede aldı. Milyarlarca
kullanıcısı bulunan bu

sitelerin kuruluş hikaye-
leri de bir o kadar

ilginç. Bu hikayeleri siz-
ler için derledik.

SOSYAL MEDYA
DEVLERİ NASIL KURULDU?

TELEFONUNUZDA
BULUNMASI

GEREKEN
10 UYGULAMA

Lifelog
Lifelog, attığınız

adım sayısı gibi önem
verdiğiniz her şeyin
takibini tutan, Android
için geliştirilmiş akıllı
bir aktivite takibi
uygulamasıdır.

Colorfy-Ücretsiz
Boyama Kitabı

Bugün kendinizi
nasıl hissediyorsu-
nuz? Canlı bir pembe
gibi mi, yoksa pastel
yeşili mi? Tüm çizim-
lere hayat ve neşe
katarak kendi özel
renk ve güzellik dün-
yanızı yaratın.

Musixmatch
Music Lyrics
Player

Musixmatch, sen-
kronize edilmiş şarkı
sözleriyle birbirinden farklı
müziklerin tadını çıkarabilece-
ğiniz dünyanın en büyük şarkı
sözü kataloğudur.

Sleep as Android
Sleep as Android basit bir

alarm uygulaması değil.
Uygulama sizin kişisel uyku
ritminizi analiz ediyor ve böy-
lece sizi yumuşak bir şekilde
hafif uyku döneminde uyandı-
rıyor.

Drivvo - Araç Yönetimi
Drivvo ile yakıt tüketimini-

zi, bakım masraflarınızı kont-
rol edebilir, raporlar oluştura-
bilir ve bakım gibi önemli
olayları hatırlatıcıya ekleyebi-

lirsiniz.

Noah Camera
Noah Camera uygula-

ması, Android akıllı tele-
fon ve tablet kullanıcıla-
rının fotoğraf çekimleri
ve fotoğraf efektlendir-
me işlemleri için kulla-
nabilecekleri sade ve
basit uygulamalar ara-
sında yer alıyor.

Trello
Trello evinizde ve

işyerinizde bütün proje-
leriniz hakkında bir
perspektif sunar. İster
bir takımı yönetin, ister
destansı bir senaryo
hazırlayın, isterseniz de
sadece bir alınacaklar
listesi hazırlayın.

Todoist: To-Do
List, Task List

iOS, Mac, Windows
gibi toplamda 13 farklı plat-
formda kullanabileceğiniz
Todoist, kullanımı oldukça
basit ve birçok özelliği bulu-
nan bir uygulama.

Fleksy Klavye + Emoji
Fleksy, herhangi bir cihaz

üzerinde hiç bakmadan bile
doğru ve çok kolay bir şekilde
yazabilmenizi sağlayan patent
başvurusu yapılmış teknoloji
ile çalışan yeni ve devrim nite-
liğinde bir klavyedir.

Land Sliders
Land Sliders, boş vakitleri-

nizde keyifli vakit geçirebilece-
ğiniz bir platform oyunu ola-
rak karşımıza çıkıyor.

ALPER GÜNDOĞDU

alper.gundogdu@kanalben.com
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İzmir'in önde gelen kulüpleri
bugün farklı lig ve hedeflerde
olunca aralarındaki büyük
rekabet de kabuk değiştirdi.
Bugün rekabetin adı altyapı ve
futbol okulları oldu.
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futbol okulları oldu.

Türk tribünleri arasında özellikle
90'lı yıllarda şiddete varan
mücadeleler ve kulüpler arasın-

daki transfer yarışlarına sporsever-
lerin aşina olduğu bir gerçek. Yıllar
yılı futbolcu transferinde fiyat yük-
seltme, “bitmiş” denilen anlaşmala-
rın diğer kulüpler tarafından bozul-
ması ve bazen de sırf bir transferin
gerçekleşememesi için araya girip
fiyat yükseltme çabalarından sonra
kulüpler bu kez de altyapı oluşum-
ları nedeniyle karşı karşıya geldi.
Hem de İzmir'de!

Yıllar yılı Altay ve İzmirspor'un
altyapıdaki istikrarlı duruşunun,
A takımların liglerden düşmesiyle
paralel olarak bozulmasıyla birlikte
ciddi oranda zedelenmesi sonrası
bugünlerde yeni bir rekabet var.
İşte aşama aşama o rekabet:

2000'li yılların son çeyreğinde
Kaynaklar Tesisleri üzerinden
Bucaspor Akademi adıyla
Bucaspor'un altyapıdaki dev hamle-
siyle birlikte İzmir'in yeniden keş-
fettiği altyapı ve spor okullarında
bugün geldiğimiz noktada Altay,
Altınordu ve Göztepe'nin rekabeti

öne çıkıyor. Mali sıkıntılar yaşayan
ekiplerden Karşıyaka'nın genel ola-
rak kendi ilçe sınırları içine çekilme-
si, Bucaspor'un Seyit Mehmet Özkan
sonrası altyapıda zayıflaması ve
İzmirspor'un da amatöre düştüğü
için cazibesini yitirdiği atmosferde
Altay, Altınordu ve Göztepe'nin
rekabetiyse büyük dikkat çekiyor.

Seyit Mehmet Özkan'ın
Altınordu'da başkanlık görevini
devralmasıyla birlikte altyapı savaş-
larındaki ilk adım da İzmir'de bu
kulüpten geldi. Bucaspor bünyesin-
deki çok sayıda öğrencinin
Altınordu'ya geçmesiyle birlikte
hızlı bir tesisleşme sürecine giren
kırmızı lacivertliler, İzmir'in nere-
deyse her bölgesinde açılan spor
okullarıyla kısa süreliğine de olsa
tekelleşme seviyesine yaklaştı.
Altınordu'nun en büyük kozu,
Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın alt-
yapıya olan sevdası. Altınordu'nun
bu başarısının ardından kendini
gösteren 2. kulüpse Göztepe oldu.
Altınbaş dönemi sonrası başkanlığı
Mehmet Sepil'in devralmasıyla bir-
likte sarı kırmızılılar arka arkaya
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Altay, Altınordu ve Göztepe'nin
rekabetiyse büyük dikkat çekiyor.

Seyit Mehmet Özkan'ın
Altınordu'da başkanlık görevini
devralmasıyla birlikte altyapı savaş-
larındaki ilk adım da İzmir'de bu
kulüpten geldi. Bucaspor bünyesin-
deki çok sayıda öğrencinin
Altınordu'ya geçmesiyle birlikte
hızlı bir tesisleşme sürecine giren
kırmızı lacivertliler, İzmir'in nere-
deyse her bölgesinde açılan spor
okullarıyla kısa süreliğine de olsa
tekelleşme seviyesine yaklaştı.
Altınordu'nun en büyük kozu,
Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın alt-
yapıya olan sevdası. Altınordu'nun
bu başarısının ardından kendini
gösteren 2. kulüpse Göztepe oldu.
Altınbaş dönemi sonrası başkanlığı
Mehmet Sepil'in devralmasıyla bir-
likte sarı kırmızılılar arka arkaya

Türk tribünleri arasında özellikle
90'lı yıllarda şiddete varan
mücadeleler ve kulüpler arasın-

daki transfer yarışlarına sporsever-
lerin aşina olduğu bir gerçek. Yıllar
yılı futbolcu transferinde fiyat yük-
seltme, “bitmiş” denilen anlaşmala-
rın diğer kulüpler tarafından bozul-
ması ve bazen de sırf bir transferin
gerçekleşememesi için araya girip
fiyat yükseltme çabalarından sonra
kulüpler bu kez de altyapı oluşum-
ları nedeniyle karşı karşıya geldi.
Hem de İzmir'de!

Yıllar yılı Altay ve İzmirspor'un
altyapıdaki istikrarlı duruşunun,
A takımların liglerden düşmesiyle
paralel olarak bozulmasıyla birlikte
ciddi oranda zedelenmesi sonrası
bugünlerde yeni bir rekabet var.
İşte aşama aşama o rekabet:

2000'li yılların son çeyreğinde
Kaynaklar Tesisleri üzerinden
Bucaspor Akademi adıyla
Bucaspor'un altyapıdaki dev hamle-
siyle birlikte İzmir'in yeniden keş-
fettiği altyapı ve spor okullarında
bugün geldiğimiz noktada Altay,
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açılan futbol okullarıyla birlikte altyapı yatı-
rımlarına hız verdi. İzmir'deki tesislerin ardın-
dan Bodrum'dan Manisa Demirci'ye ve hatta
İskenderun'dan Londra'ya kadar uzanan sarı
kırmızılılar, bugün İngiltere'deki spor okulunu
hariç tuttuğumuzda 20 sahada minik futbolcu-
lar yetiştiriyor. Türk futbol tarihinde Süper
Lig'de en çok mücadele eden birkaç kulüpten
biri olan Altay’da yaşanan mali ve sportif
çöküşün, futbol okullarına da kaçınılmaz ola-
rak etki etmesinin ardından bugün büyük bir
atılım yaşanıyor. Altay'ın en büyük hamlesiyse
Altınordu ile büyük bir gerilime neden oldu.
Altınordu Futbol Okulları Direktörü Mahmut
Gözüaçık'ın Altay ile anlaşması ve 3 binden
fazla Altınordu öğrencisinin Altay'a geçmesi
iki kulüp arasındaki savaşın fitilini ateşledi.
Göztepe, Altay ve Altınordu arasında yaşanan
bu rekabetin en çok hissedildiği noktalar da
Bornova ve Bayraklı olarak öne çıkıyor. Aya
Göztepe formasıyla başlayıp, Altınordu forma-
sıyla devam edip, Altay formasıyla tamamla-
yan çocukların varlığı, rekabetin derecesini
kanıtlar nitelikte. Gelinen noktada en büyük
darbeyiyse İstanbul ekiplerinin İzmir'deki fut-
bol okulları aldı. Bir zamanlar üç büyüklerin
futbol okullarının reklamlarıyla dolu olan
şehirde üç kulüp de İzmir kulüplerinin hamle-
siyle oyunun dışında kaldı. Geriyeyse altyapı
için Altınordu'nun istikrarı, Altay'ın hırsı ve
Göztepe'nin yere sağlam basan ayakları kaldı.

İZMİR'DE
ALTYAPI
SAVAŞLARI

Maça giderken yanınıza ne alırsınız?
Atkı? Forma? Lisanslı herhangi bir
giysi? Pankart? Davul? Bunların

hepsi tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de futbolun vaz-
geçilmezleridir. Peki
maça giderken yanı-
nızda mangal götü-
rür müsünüz?
Eğer takımınızın
maçı
Bornova'daysa
evet.

İzmir'in
yeni stadı olan
Bornova Stadı,
açıldığı günden
beri farklı bir
eğlenceyi de
İzmirli sporsever-
lerin maç günü
ritüellerinin içine
dahil etti. Konum iti-
bariyle şehir merkezinden
uzak, zeytinlikler ve boş alan-
larla çevrili olan Bornova Stadı'nın
etrafında maç öncesinde mangal dumanıyla
meşale dumanı birbirine karışıyor.

Maçlarını Bornova'da oynayan
Göztepe'nin, ünü yurt sınırlarını aşan taraf-
tarları takımlarına düşkün oldukları kadar

keyiflerine de düşkün. Bu düşkünlük öyle
bir seviyede ki, sıcak havalarda deniz kenarı
bir deplasmana gidileceği zaman deniz şor-

tunu da yanında götürüp deplas-
mana birkaç gün önce giden

taraftarların sayısı hiç de
az değil. Böyle bir

atmosferde de
Bornova Stadı'nın

çevresindeki fiziki
imkanı değerlen-
diren taraftar-
lar, sezon başın-
dan beri maç
saatinden orta-
lama 3-4 saat
öncesinde stat
etrafında yerini

almaya başladı.
Araçlarında getir-

dikleri mangal,ve
katlanabilir sandalye-

lerle stat etrafını piknik
alanı gibi değerlendiren,

maç öncesi aileleri ve arkadaş-
larıyla birlikte eğlenceli zaman geçi-

ren taraftarlar maça kadar hem tezahüratla-
rını yapıyor, hem sohbet ediyor, hem de
keyfine keyif katıyor. Tabii bir de günün
sonunda takım galipse işte o da bu keyfin
cilası oluyor.

Bornova
Stadı, taraf-
tarlara ben-

zerlerinde
olmayan

büyük bir
keyif seçene-

ği sunuyor
desek ne

düşünürsü-
nüz? Daha

kaliteli kol-
tuklar mı,

yoksa lüks
mü? Hayır

hayır,
Bornova Stadı

vatandaşlara
mangal imka-

nı sunuyor.

MANGALINI KAPAN
MAÇA KOŞUYORBaşkan Olgun Atila

“Yılın Spor Adamı”

TSYD ‘Yılın Spor Ödülleri’ni açıkladı

Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, TSYD İzmir Şubesi’nce düzenlenen
Yıl Spor Ödülleri töreninde “Yılın Spor
Adamı Ödülü”ne layık görüldü.
TSYD’den yapılan açıklamada, Atila’nın
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıla-
rıyla kentteki stat krizinin çözümüne
büyük katkı sağladığı ve Atatürk Spor
Kompleksi’ni de kazandırdığı belirtildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) İzmir Şubesi’nce bu yıl beşincisi
düzenlenen TSYD Ege’de Yılın Spor
Ödülleri organizasyonunda ödül kaza-
nanlar belirlendi.

TSYD İzmir Yönetim Kurulu ve TSYD
Genel Merkezinde İzmir'i temsil
eden yönetim kurulu üyelerinden olu-
şan heyet, Ege Bölgesi'nde 2016'daki
gelişmeleri değerlendirdi. Heyetin yap-
tığı değerlendirme sonucunda yılın
spor adamı ödülüne Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila layık görüldü.

TSYD’den yapılan açıklamada;
“Karşıyaka ve Göztepe’ye yapılması
planlanan statların hukuki engellere
takılması, depreme dayanıksız Alsancak
Stadı’nın da yıkılmasıyla yaşanan krizin
giderilmesine Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila büyük katkı sağladı. İzmir

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla
Bornova Stadı’nı yaptırdı. Bornova
Belediyesi ayrıca İzmir’e yeni bir spor
salonu kazandırarak Atatürk Spor
Kompleksini hizmete açtı” denildi.

Bornova’ya son 1 yılda kazandırılan
spor tesisleri:

Bornova Stadı:
Bornova Belediyesi’nin bu sezon hiz-

mete açtığı Bornova Stadı İzmir takım-
larına ev sahipliği yapıyor.

Atatürk Spor Salonu:
Bornova Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl

tamamladığı Atatürk Spor Kompleks de
kısa sürede salon sporlarının merkezi
haline geldi.

Semt sahaları:
Belediyesi ilçedeki amatör takımlar

için önemli altyapı olanakları sunuyor.
Yusuf Tırpancı Sahası’nın zemini

yenilendi.
Amatör maçların oynanabileceği

nizami ölçülerdeki Naldöken Sahası’nın
yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Bornova’daki 38 amatör kulüp,
Bornova Belediyesi’ne ait Pınarbaşı,
Doğanlar, Taç Sanayi, Yusuf Tırpancı
sahaları ile Bornova Şehir Stadı’nı kulla-
nıyor.
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HABER MERKEZİ
haber@kanalben.com
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Başlığımın nedenine bölümün sonunda
döneceğim. Bir sabah uyanıp herkesin
aynı ırktan, aynı renkten ve aynı din-

den olduğunu görsek, öğle vakti gelmeden
ön yargılı olmak için bir başka neden bulur-
duk... George Aiken demiş..

Biz bir sabah erkenden uyanıp birden
bire herkesin rakibini sevdiği, aynı takımı
tutar gibi rakibinin güzel bir hareketine
alkış tuttuğunu görsek, daha öğle olmadan
birbirimize girebilmek için yepyeni bir
neden bulurduk..

Ümit Aktan demiş..
İnsanlık tarihinin en büyük icadı

‘Fermuar’ ve ‘Şemsiye’dir. Çünkü hala daha
geliştirilememiş ve ilk icat edildiği gibi kul-
lanılan ve her türlü şekilde hayatı kolaylaş-
tıran iki icattır..

Üçüncüsü ise kesinlikle ‘futbol’ olmalı..
Geliştirmeye ve değiştirmeye hatta dön-

üştürmeye çalışanların ayaklarına dolaşan,
saf ve ilkel haliyle çok daha fazla zevk vere-
bilen bir icattır..

Bizim bu oyunu sevmemizin özel
nedenlerinden biri de ‘karakter oyuncu’
dediğimiz, uçmasa da kaçmasa da yüreğini
sahanın tam ortasına koyanlardır..

Kafasını sarıp kanı durduran veya bur-
nundaki tamponla tekmeye kafa uzatan
adamı hatırlar Göztepeli, Karşıyakalı..

Ayağının ucuyla kedi patisi gibi dürteni
değil..

İnsanlar ‘Mehmetçik’i yani Basri
Dirimlili’yi anlatırlar onu yaşayamamış
oğullarına..

Lefter’i anlatırlar; yoksul balıkçı
Hristo’nun oğlunu..

Metin’i anlatırlar nasıl olup da uzatılan
çeki elinin tersiyle ittiğini anlayamayan
bugünün materyalist gençlerine..

Bülent Korkmaz bir başkadır onlar
için.. Bugün Mehmet Topal’ın kolay kolay

bitmeyecek bir toleransı
cebinde durduğu için. O
kadar adamın ortasında
hem golü atıp hem de
gol ihtimallerini önlediği
ve daha iki gece önce
sakatlanıp çıktığında
tüm dinamikleri alt üst
olan takımının yükünü
taşıyan bir cengaver

olduğu hemen unutulur..
Baba Hakkı şut ve paslarından çok

oyun içindeki davranışlarıyla bugünün reh-
ber kitabı değil midir hala?..

VE SABRİ..
Bir maç biter ve kaybedenler hakem ve

sistemin karşısında, kazananlar da yanında
yer alırlar hemen.

Oysa sahada emek verenlerle tribünleri
ve ekran başındakileri kandıranlarla yüzleş-
meyi hiç tercih etmezler. Sorun da çözüm
de burada..

Sabri; belki en çok kalbi kırılan oyuncu-
dur sahalarımızda..

Ama her seferinde ayağı “uf” olanların
ve kılı dönenlerin hepsinden daha çabuk ve
daha sağlıklı dönmüştür sahalara..

Ücretinin yarısını hiç düşünmeden silip
atmıştır..

Alacağını da Türk lirasına çevirmiştir..
Nereye konulursa elinden geleni de

yapmıştır.. Üç ay kenarda tutulup ve unutu-
lup; bir gün ‘hadi gel’ dediklerinde o günün
en çok koşanı, mücadele edeni ve tek tek-
meye kafa uzatanı olmuştur..

Yüreği elinde koşmaktadır..
Ama ‘çilek’ olmadığı için ve domatesi

de sıradan kabul ettikleri için, hep dudak
bükülerek bakılmıştır ona..

Bana bir söyler misiniz?
İçine çilek konan bir yemek veya salata

çeşidi..
Oysa domates..
Her yemeğe konur, onsuz salata olmaz,

salçası ve turşusu da vazgeçilmezdir..
Bugüne kadar bir kere bile formasına

‘tokum’ bakışı atmadığı gibi, göreve her
çağırıldığında da asla ‘yokum’ demedi..

Ben futbola tutkunsam; nedeni bu tür
adamlardır..

Necip’tir, Sabri’dir, Topal’dır tutkumun
nedeni, asla Mehmet Ekici değildir..

Lefter’dir, Metin’dir, Basri’dir, Kadir
Özcan’dır, Baba Recep’tir..

Asla Emenike veya Van Der Wiel, ya
da Podolski veya Aboubakar değildir..

Sabri’ye biraz saygı lütfen..
Öğrenmek istemeyenlere ders vermeye

devam ediyor Sabri ve onun gibiler..
"Yalnızca kültürlü insanlar öğrenmeyi

sever, cahiller ise 'ders' vermeyi tercih eder"
diyor Albert Camus..

Sabri; belki
en çok

kalbi kırı-
lan oyuncu-
dur sahala-

rımızda.
Ama her

seferinde
ayağı “uf”

olanların
ve kılı

dönenlerin
hepsinden

daha çabuk
ve daha
sağlıklı

dönmüştür
sahalara.

Ben futbola
tutkunsam;

nedeni bu
tür adam-

lardır..

SABRİ KADAR TAŞ
DÜŞECEK BAŞLARINA

ÜMİT AKTAN

aktansaktans@gmail.com

TÜRKİYE'DE
“TARAFTARLIK”

BİLİNCİ ÖLDÜ MÜ?
Takımların taraftarlarının eski dönemle-

re göre daha az olmasının sebebini Milliyet
Spor yazarı Bülent Buda ve Habertürk Spor
Müdürü Erhan Hartaç'a sorduk.

Türkiye'deki taraftarların ilgisizliğinin
en temel sebebinin eğitimsizlik olduğunu
söyleyen Buda, durumu şöyle açıkladı;
''Bizim ülkemizde en temel sorun eğitim
düzeyinin düşük olmasıdır. Bir de samimi-
yet düzeyimizde sorun var. Sportmenlik
yok. Birbirimizi eziyoruz, aşağılıyoruz ve
yok ediyoruz.''

Hartaç ise Türk futbolseverlerin bu ilgi-
sizliğinin en önemli sebebinin takımların
düştüğü maddi sıkıntılar içerisinde hedefle-
rinin olmayışına bağladı; "Taraftarların
genel anlamda futbola ilgisizliği açık bir
şekilde görülüyor. Bunda kulüplerin son
yıllarda düşmüş olduğu maddi sıkıntılar da
etkilidir. Takımların idealsiz ve hedefsiz
kalmaları takım taraftarlarını mutlaka etki-
liyor. Taraftar tribüne gidebilmek için şov
istiyor. Bu nedenle büyük takım, küçük

takım gibi bir ayrım oluşuyor. İyi bütçelere
sahip oldukları için başarılar elde etmiş
takımların arkasından gidiyor taraftar.
Bugün bu söylediğimin tezadı tek takım
Göztepe'dir. Başarısız olduğu dönemlerde
de taraftar toplayabilmiş bir takımdır."

Bülent Buda, Türkiye'de taraftarlık
ruhunun olmadığını şu sözlerle anlattı:
"Taraftar tanımı ve kulübe aidiyet duygusu
başka bir şeydir. Batıda bir takım ne kadar
iyi ya da kötü futbol oynarsa oynasın
hangi ligde olursa olsun taraftar maçına
gelir. Biletini, kombinesini, kulüp ürünleri-
ni alır. Oradaki taraftar teknik adamın git-
mesini istiyorsa beyaz mendil çıkarır. Bizim
tribünlerdeki gibi küfür etmez. Bizim tri-
bünlere gelenler hem kendini takımın sahi-
bi zannediyor, hem de futbolcuları, teknik
adamı ve yöneticileri aşağılıyor."

Sonuç olarak; çağdaş toplumlarda oldu-
ğu gibi spordan zevk alan bilinçli taraftar-
ların oluşması için toplum eğitilmeli ve
Türk takımları imkanlarını daha verimli kul-
lanarak daha kaliteli bir oyun sergilemeli.
Sportmenliğin ön planda olduğu, şiddet
olaylarının yaşanmadığı maçlar dileğiyle...

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com
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