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İZMİR, GEÇMİŞİN
BEDELİNİ ÖDÜYOR

GENEL Yayın
Yönetmenimiz Erol

Yaraş İzmir’deki
altyapı çalışmalarıyla

ilgili vatandaşın rahat-
sızlığının faturasının
Kocaoğlu’na çıkarıl-
maması gerektiğini

söyledi ve ekledi:
İzmir, geçmiş başkan-
ların bedelini ödüyor.

EROL YARAŞ 3’TE

BAĞLAR KOPUYOR
İNTERNET bağımlılığının çağımızın
hastalığı olduğunu ve çok yakın gelecekte
toplumsal dengeleri sarsacak boyutlara
ulaşacağını iddia eden Prof. Dr. Tunca,
“Giderek aile bağlarını koparıyor ve
ailelerin sosyalleşmesini yok ediyor.” dedi.

HÜKÜMET DEVREYE GİRMELİ
HABERLEŞME özgürlüğü engellen-
meden mutlak resmi otoritenin devreye
girmesi gerektiğini belirten Tunca,
“Öyle haber ve programlar yapılıyor ki,
çocukların beyinlerine işleniyor” dedi.
ALPER GÜNDOĞDU’NUN HABERİ 4’TE

Sosyal medyadaki kontrolsüz canlı yayınların tüm dünyada toplumsal olarak büyük
sorun yaratacağını belirten Prof.Dr. Tunca, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SEVGİ ÜZERİNE
BUGÜN Sevgililer Günü. Ama ortalığa,
nedense tam bir sevgisizlik hakim. Sevgi
üzerine çok konuşuyoruz ama onu az
yaşıyor, az hissediyoruz. Sevgi, günümüz-
de üzerinde çok durulan bir kavram.
Ama... ÜNAL ERSÖZLÜ 6’DA

BORÇ YÖNETİMİ
ÜLKELER elindeki imkanları hem
daha iyi hem de daha müreffeh bir ülke
yolunda kullanmalıdır. Hazinelerin dolu
olması değil, kullanılıp fayda üretmesi
önem kazanmaktadır.
İBRAHİM ATTİLA ACAR 5’TE

14 Şubat Sevgililer Günü her yıl samimi-
yetsizce bir tüketim çılgınlığıyla kutlanı-
yor. Ardından birbirinden memnunsuz
kitleler yine savaş çığlıklarıyla rutin
hayatlarına geri dönüyorlar.
ZUHAL KOÇKAR 10’DA

GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
DEĞERLER giderek kayboluyor.
Yalan, dolan, hile, acımasızlık; sanki
milli spora dönüştü. Dünya gelişen tek-
nolojisiyle hızla kendini yok ediyor.
Düşünün yok olmayan ne var?
ERDAL İZGİ 4’TE

SEVMEYİ SEVMEK...

DENETİMSİZ SOSYAL MEDYA UYUŞTURUCUDAN SAPIKLIĞA HER TÜRLÜ KİRLİLİĞİN KAYNAĞI

KORSAN YAYIN
AILE DAGITIYOR

AVRUPA’YI
SALLADIK

AVRUPA’YI
SALLADIK

AVRUPA’YI
SALLADIK

AVRUPA’YI
SALLADIK
AVRUPA’YI
SALLADIK

DÜNYA modacıları, kapılarını 11.
kez açan If Wedding Fashion
İzmir Fuarı'na “muhteşem” yoru-
muyla tam not verdi. Fuara dört
kıtadan 54 ülke katıldı. 12’DE

DENİZ ALTGEÇİDE İZİN VERMİYOR!
Mustafa Kemal Sahil Yolu düzenlemesi uzaya-

cak. Halil Rıfatpaşa semtinden gelen derenin
yanısıra denizin dolgu alanına büyük basınç

yaratması mühendislik tekniğini bozdu.

BU nedenle projenin bitim süresi uzayacak. Belediye teknik
yönden gerekirse dış ülkelerden bilgi yardımı alacak. Konak
tramvayının ana hattı da etkilenecek. Çünkü tünelin bitmesi,
üzerinde meydan yaratılması halinde tramvay çift yönlü olarak
bu noktada birleşecekti. Tünel alanına dolan binlerce ton deniz
suyu boşaltıldıktan sonra çalışmalar yeniden başlayacak.

“DÜNYAYI TAŞIYORUZ”
TÜRKİYE’DE
önemli firmaların
gümrük ve lojistik
işlerini yapan
Akan Global
Lojistik’in ortak-
larından Gümrük
Müşaviri Asım
Tertemiz ve İş
Geliştirme
Müdürü Hande
G. Barçın ile sek-
törü ve İzmir’i
konuştuk. 6’DA

30 sene önce İstanbul’da kurulan, yıllık 5 milyar dolarlık ciroya sahip Akan
Global Lojistik, şimdilerde gümrüğün olduğu her yerde hizmet veriyor.

KALPLERİMİZ
sevgiyle dolsun

Eğer ‘Evet’
çıkarsa...

BURAK CİLASUN’UN
İLK KİTABI ÇIKTI

İZMİRLİ ünlü spiker Burak
Cilasun’un kaleme aldığı
Afacan Mete Zamanın İçinde
raflarda yerini aldı. 11’DE

REFERANDUM-
DA hayır oyu

vereceğini açık-
layan Burhan

Özfatura “AKP
ile MHP arasın-
da işbirliği yok.
AKP ile Bahçeli

arasında var”
dedi. 7’DE

AVRUPA’YI
SALLADIKÖNÜ KESİLMELİ

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Zihni Tunca, giderek artan ve kontrolden
çıkan korsan medyanın mutlaka önünün
kesilmesi gerektiğini söyledi.
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Sevgililer günü hepimizin bildiği gibi her yılın
14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gün-
dür. Kökeni Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına
dayanan bugün Valentine isimli bir din adamının
adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya
çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda Aziz
Valentin Günü olarak bilinir. Valentin kelimesi
batı medeniyetlerde hoşlanılan kişi ya da sevgili
anlamlarını taşımaktadır. Günümüzde tüm dünya-
da 14 Şubat’taki hediye alımlarından kaynaklı
piyasada satışlar artmaktadır.

TARİHÇESİ ANTİK
ÇAĞLARA DAYANIYOR

Biraz da tarihçesine bakarsak Şubat ayı ortası-
nın aşk ile ilişkisinin Antik Çağlara dayandığını

gör-
mek
mümkün.
Antik Yunan
takvimlerinde
Ocak ayı ortası ile
Şubat ayı ortasında
kalan zaman Gamelyon
ayı olarak adlandırılmış-
tır. Ve ZEUS ile HERA’nın
kutsal evliliğine adanmıştır. Antik Roma’da ise 15
Şubat; bereket tanrısı Lupercus’un onuruna
Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı.
Lupercus’un din adamları önce tanrıya keçi kur-
ban edip derisini kafalarının üzerine koyarlardı.

Lupercus’u simgelediklerine inanıp, Roma sokak-
larında koşup herkese dokunurlardı. Genç kızlar
ise öne atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan
paylarını almaya çalışırlardı. İnanışa göre bu
dokunuşla doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

TUTKUNUN RENGİ KIRMIZI
Günümüze baktığımızda Sevgililer

Günü’ndeki en yaygın uygulama sevgiliye veri-
len kartlar ve hediyelerdir. Bu kartlara şiir-
ler, sevgi mesajları vs. yazılır. Hediyelerin
başında ise öncelikli olarak çiçekler ve
çikolatalar gelir. Çiftlerin genellikle
baş başa geçirdikleri bu günde
romantik bir yemeğe gitmek ya da
evde hazırlanan romantik bir
sofra gecenin olmazsa olmazı-
dır. Çiftler bu gecenin elin-
den geldiği kadar özel
olmasını isterler. Kimi çift-
ler, bu güne has cinselliği ön
plana çıkaran kıyafetler ve iç
çamaşırları alırlar. En çok ter-
cih edilen renk ise sizinde tahmin
ettiğiniz gibi tutkuyu sembolize
eden KIRMIZIdır.

Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü
çok sayıda evlenme teklifinin de gerçek-
leştiği gündür. Bu nedenle bu günde herke-
sin ne giydiği, ne taktığı, nasıl makyaj yaptığı
çok önemlidir. Ölümsüzleşecek hatıralar,
anlar olacaktır çünkü. Hep hatırlanacak, fotoğ-
raflara bakılacak ve yıllarca anlatılacaktır. Tam
da bu yüzden kadınların kıyafetlerine en çok önem
verdikleri günlerdendir ve genelde kırmızı tercih
edilir. Yalnızca kıyafetlerde değil üstelik; organi-
zasyonlarda, süslemelerde, çiçeklerde ve hediyeler-
de de kırmızı tercih edilir. Aşkın rengidir çünkü;
tutkunun rengidir kırmızı.

Ben de hepinize aşk dolu, kırmızı dolu, tutku
dolu bir 14 Şubat diliyorum. E ne duruyorsunuz
haydi alışverişe…

VALENTINE’S DAYVALEN

DİLEK SÜSLÜER

info@dileksusluer.com

Kırmızı güller, el ele gezen çift-
ler derken sevgi ve roman-
tizm dolu bir haftaya başlıyo-

ruz. Bir çoğumuz sevgi bir gün mü
olur diye karşı çıksak da içimizde o
güne karşı koyamıyoruz galiba. Ben
de bu özel gün için özel bir insan
seçip Elif İdiz ile hem aşk hem de
sanat üzerine bir röportaj yaptım.

� Birçok insanı kıskandıracak
genlerinden gelen bu yetenek ve sanat
aşkı sana meslek seçimi yaşadığın
dönemde kafa karışıklığına neden
oldu mu?

İnsanın birden çok şey yapabile-
ceğini bilmesi zor oluyor ne yalan
söyleyeyim. Kendini her şeyden
biraz yapabilir gibi hissediyor. Ama
o "biraz" da yeterli olmuyor işte.
Kabullenilmek, onaylanmak arzusu
içindeyiz. O yüzden kendimi ifade
edebileceğim o birden çok yolun
hepsine saptım ben. İnsanlar, bu
alanlarda uzmanlaşmak için yıllar
boyunca eğitim alıyorlar. Ama
sanki benim başka seçeneğim
yoktu. Bunu biliyor ve bunu sevi-
yordum. Tiyatroyu, müziği ve ede-
biyatı.

� Bu kadar ünlü ve yetenekli ebe-
veynlere sahip olmak nasıl bir duygu?

Ünlü ebeveynlere sahip olmak
başlı başına bir tez konusu. Çok
güzel yanları var. Öncelikle onu
söyleyeyim de nankörlük etmiş
olmayayım. Ama ünlü olmaların-
dan değil, sanatçı olmalarından
kaynaklanıyor bu güzellikler. Lakin,
çok zor yanları var. Düşün ki bir
tane çok yetmedi. Zorlukları ise
sanatçı olmalarından çok ünlü
olmalarından kaynaklanıyor işte.
Çünkü küçücükken başlıyorsun
haddinden fazla yük taşımaya. Aşırı
kontrolcü oluyorsun. Bilinçlendikçe
bu kez aileni korumaya çalışıyor-
sun. Yani kontrol dürtüsü yerini
kontrol çılgınlığına bırakıyor. Bir de
elbette onların gölgesinde kalma
korkusu var. Böyle karmaşık bir
hayat...

� Hem tiyatro, bir yandan müzik
sunduğun ödül törenleri, söyleşiler
gün içerisinde nasıl bir tempoda yaşı-
yorsun?

Son iki senedir, hayatımın en

yoğun dönemini yaşıyorum diyebili-
rim. Sürekli sahnedeyim. Ya şarkı
söylüyor ya oynuyorum. Bunun
dışında çeviri yapıyor, yazıyor, reji
asistanlığı, seslendirme yapıyor ve
özel dersler veriyorum. Tabii bir
kısmı maddi ihtiyaçlardan ötürü.
Sanat, bizim ülkede pek de karın
doyurmuyor bildiğin üzere. Ama
çok planlı değil günüm.

� Biz sanatçılar duyguları, aşkı
coşkuyla yaşayan insanlarız ve önü-
müz 14 Şubat… Ne dersin mutlu aşk
var mı? Ya da aşka inancın?

Görkem, mutlu aşk yok sanırım.
Aşk çok coşkun bir duygu ama coş-
tuğu kadar hasar veriyor. Büyük
dalgalara hatta tsunamiye benzeti-
yorum aşkı. Aşka inancımı asla
yitirmem. Hiç yitirmedim. Hep
onun gelmesini beklerim.
Gelmeden de mantıkla hareket
etmem. Çünkü dediğin gibi "biz
sanatçılar"... Pek güzel bir kelime
olmayacak ama aşk konusunda
müptezeliz.

� İnsanı büyüleyen güzel ses
tonunla okuduğun sevdiğin ve keyif
aldığın bir aşk şiiri ya da şarkı var
mı?

Öncelikle ne güzel iltifatlar
bunlar. Çok teşekkür ederim. Evet
çok severim genel olarak şiir oku-
mayı. Çok severek de okurum.
Şiirle şarkının birleşimi ise bir
başka oluyor. Orhan Veli'nin
"Anlatamıyorum" şiirinin Cem İdiz
bestesiyle birleşmiş hali sanırım
yorumlamayı en sevdiğim aşk şiiri

ve dolayısıyla şarkısı.
� İstanbul'da konserler vermeye

başladın, yakında Ankara'da olacak-
sın İzmir'de var mı?

Yakında Ankara, İzmir, Sivas,
Çanakkale ve daha pek çok pek çok
şehirde olacağım. Bundan sonra,
İstanbul ağırlıklı olmak üzere,
Türkiye'nin her yerinde konserleri-
miz artarak devam ediyor. 8 Mart
Kadıköy sahne ve 16 Mart Mask
Live konserlerime herkesi bekliyo-
rum. Lakin İzmir'in yeri başka
benim gönlümde. Sürekli İzmir’de
olmak ve İzmir’de şarkı söylemek
istiyorum.

� Zaman su gibidir… Nasıl güzel
bir şarkıdır. Evlat söyler baba beste-
ler… Nasıl bir duygu nasıl bir haz?

Olağanüstü bir his. Sözler
Özlem Belkıs'ın. Aslında Kanlı
Nigar Opereti'nden bir aria. Biz
yumuşattık hem yorum hem teknik
olarak. Ne de olsa opera sanatçısı
değilim. Ama duygusu çok özel
oldu. Milli marşım gibi oldu res-
men. Herkes çok sevdi.

� Peki tiyatro mu yoksa müzik
mi ağır basıyor?

Müzik mi tiyatro mu ağır bası-
yor zor bir soru. Çünkü müzik de
benim için teatral bir şey. Zaten
ben ne tarz şarkılar söylersem söy-
leyeyim, şarkıları oynamayı seviyo-
rum. Şarkılarla oynamak değil, şar-
kıları oynamak. O yüzden sanırım
bu açıklamanın içinde sorunun
cevabı gizli. Tiyatro, oyunculuk hep
ağır bastı benim için. Ama kendimi

iyi ifade edebildiğim her yol
mubahtır benim için.

� 25 şarkıdan oluşan bir projen
var biraz bahseder misin?

Aslında bu proje bir "tiyatro
şarkıları" projesi değil tam olarak.
Cem İdiz şarkıları projesi demek
daha doğru. Brecht şarkıları gibi
adeta çünkü. Ben onlarla büyüdüm.
Bu şarkıların çoğunun bestelenme
aşamasında bulundum, sonra bir-
çok farklı şarkıcının yorumunu duy-
dum ama en son bende durdu gibi
görünüyor. O kadar göz koymu-
şum. O kadar içselleştirmişim.
Mütevazı olamayacağım ama duygu
olarak da belki en çok bana yakıştı
çünkü onlar benim çocukluğum, ilk
gençliğim ve aslında babamın bir
nevi otobiyografisi.

� Ve tiyatro. Tuna Kiremitçi’nin
yeni romanı “Dualar Kalıcıdır” çok
ses getiren bir oyun oldu… Neler bul-
dun bu oyunda kendinden?

Her oyunda insan kendinden
bir şey buluyor çünkü aslında
hayattaki her şey hele sanatın her
dalı, doğrudan insana dair. Özel bir
oyun çünkü her şeyden önce özel
bir metin. Pelin'le aramda yaşayış
ve kendini ifade biçimi olarak nere-
deyse hiçbir benzerlik yoktu diyebi-
lirim. Ama yalnız hissetmenin ne
demek olduğunu biliyordum. O,
duygularını doğrudan ifade etme-
yen bir kız. Ben aksiyim sanırdım
yıllarca. Pelin’den sonra öğrendim
ki, kendimi ifade ettiğimi sandığım
her bir cümle laf kalabalığıymış.

GÖRKEM ŞENGÜLER

gorkem@mayatanitim.com.tr

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz bir isim o… Annesi Türkiye’nin yakın-
dan tanıdığı bir oyuncu. Ancak o da en az annesi kadar sanatın içinde…

Karşınızda çok yönlü bir sanatçı olan Elif İdiz ve bilinmeyenleri…

SANAT AŞKI
GENLERİNDE VAR

Elif
İdiz

Nurseli
İdiz
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314.02.2017 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.

İZMİR GEÇMİŞ BAŞKANLARIN
BEDELİNİ ÖDÜYOR

� İzmir’de son dönemde artan altyapı
çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Birçok insan da yaşanan mağduriyetten
dolayı şikayetçi aslında.

Bu olaya bir tek açıdan bakmamak
lazım. Aziz Kocaoğlu’nun hiçbir suçu yok.
Çok net söylüyorum bunu. Çünkü son 30-
40 yıl bu şehirde belediye başkanlığı yap-
mış insanların da bu konudaki ihmalleri
yüzünden bu noktaya gelindi. Yani 35 yıl
önce bu şehir metro altyapısını çözseydi
bugün öyle şantiye gibi bir hava olmaya-
caktı. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında
bile olan atlı tramvayları günün şartlarına
uydurup, elektrikli tramvaya geçildiğinde
onları sökmeyip, o dönemlerde geliştirip
şehrin her tarafına yaysaydık bugün büyü-
yen şehirle birlikte o hatlar da gelişecekti,

bugün tramvay altyapısı gibi bir rahatsızlı-
ğı biz yaşamayacaktık. Bunu her alana
alabiliriz. İzmir esasında geçmiş belediye
başkanlarının bedelini ödüyor. Aziz Bey’e
kimsenin kızmaya hakkı yok. Aziz Bey her
türlü riski göze alarak İzmir’in altyapısını
düzenliyor. Eğer Aziz Bey de vurdumduy-
maz olsaydı, oy kaybettireceğini düşünsey-
di belki Aziz Bey’den bu kadar rahatsızlık
duyulmayacaktı. Kim ne derse desin Aziz
Bey bu kente damgasını vurmuştur.
Kadifekale’ye baktığımızda bambaşka bir
şehir yapılanması ortaya çıktı, Sasalı ona
keza, körfezdeki tüm gemiler yenilendi,
Kent Ormanı, Agora, tramvay, metro,
Fuar İzmir… Ben inanıyorum ki iki üç
kuşak sonra Behçet Uz gibi Aziz
Kocaoğlu da anılacaktır.

� Referandum tarihi belli oldu: 16 Nisan. Süreçle
ilgili neler söylemek istersiniz?

Geçen ayki sayımızda Prof. Dr. Tanju Tosun güzel
bir yaklaşımda bulundu. Her 5 kişiden birinin karar-
sız olduğunu söyledi. Şu anda yapılan anketlerde
de aynı şey çıkıyor. Her iki tarafın da oyları yüzde
40’ın altında görünüyor. Bu 2 aylık süreçte kendini
en iyi anlatan referandumun galibi olacak. Ancak
özellikle televizyonlar açısından eşit şartlarda bir
yarışmanın olacağını düşünmüyorum. Bu konuda
iktidar daha ağırlıklı bir propaganda yapacak. Ama
sonuçta artık internet var, sosyal medya var.
İletişim sadece televizyonlardan olmuyor.
Vatandaşa daha iyi ulaşmayı başaranlar, o yüzde
20’lik kesimi yanına çekebilen bu işten galip ayrıla-
cak. Onun için bu önümüzdeki 2 ay bir propaganda
savaşına sahne olacak. Benim temennim ülkenin
çok keskin bir şekilde bölünmemesi yönünde. Çıkan
karar ne olursa olsun başta Sayın Cumhurbaşkanı
olmak üzere herkesin ortak paydada birleşmesi
gerekiyor. Umarım 2017, 2016 gibi kayıp bir yıl
olmaz.

� AK Partili ilçe belediye başkanları Ankara’ya çıkarma yaptı. İzmir
projeleri değerlendirildi. Siz AK Partili belediye başkanlarını nasıl bulu-
yorsunuz?

Özellikle AK Partili ilçe başkanlarının ki yıllardır İzmir’de tartışı-
lan bir konudur bu. CHP’li belediyeler bize merkezi hükümetten
fazla bir destek gelmiyor der. Hükümet de bunun tam tersini söyler.
Bu ilçelerde Büyükşehir’in yapamadığı projeler varsa ve onlara des-
tek olunuyorsa bu kent için bir kazanç derim. Ama ben şunu biliyo-
rum Aziz Bey 30 ilçenin hiçbirini birbirinden ayırmayan bir politika
güdüyor. Ama bunların dışında Aziz Bey’in bütçesinin yetmediği
noktada merkezi hükümetten destek alınıp o projeler hayata geçiri-
lecekse bu da onların başarısı olur. Artı referandum sürecine girdik.
Sadece AK Partililer Ankara’da buluşmuyor CHP’liler de MHP’liler
de buluşuyor.

PPRROOPPAAGGAANNDDAA  
SSAAVVAAŞŞII  BBAAŞŞLLIIYYOORR

GURUR DUYULACAK
FUARLAR YAPILIYOR

BU KENT 
İÇİN BÜYÜK 

KAZANÇ

YUNANLILAR “YANDIM
ALLAH” DİYOR

� Yunan"adalarına"kapıda"vize"uygulamasının"sona"ermesi"Türk
turizmine"nasıl"bir"katkı"sağlar?"

Bu uygulama bütün kıyılara çok farklı katkı sağlayacak. Çünkü
hakikaten Yunanlılar bizden daha çok bu işe ses çıkarıyorlar. 7-8 ada-
nın yüzde 70 geçimi Türkiye’den gidenlerden sağlanıyordu. Şimdi
yandım Allah diyen taraf Yunan tarafı. Bir anlamda AB
Yunanistan’ın ayağına kurşun sıktı. Bize ise turizmin kötü gittiği bu
dönemde yardımcı oldu. Çünkü oraya gitmeyi düşünenler prosedür-
lerle uğraşmak yerine Türkiye’deki sahilleri tercih edeceklerdir. O
bakımdan dolayı bu Yunanlıların sorunu, Türklerin değil. 

� Gelinlik fuarını geride bıraktık. Önümüzde bir mermer
fuarı var. Sizce gelinlik fuarı nasıl geçti, mermer fuarından
beklentileriniz neler?

Bu tip fuarlar biliyorsunuz halka açık fuarlar değildir. Satıcı,
alıcı ve aracıyı bir araya getiren fuarlardır. Gelinlik fuarı tüm
dünyadaki olumsuz koşullara, terör etkisine rağmen yüzde 30’a
yakın bir büyüme gösterdi bu sene. Bu fuar da mermer fuarı
gibi İzmir’in yüz akı fuarlarından biri. Ki yine Aziz Bey’e teşek-
kür etmek lazım, kendi öz kaynaklarıyla Fuar İzmir gibi bir alanı
ortaya çıkardı ve bu şehir çok önemli fuarlara ev sahipliği yap-
maya başladı. Mesela ben o fuar döneminde başka bir vesileyle
otele gittim. Otelin kapısında If Wedding Fashion masası kurul-
muştu. Sordum; yüzde 90’la şu anda çalışıyoruz dediler. Aziz
Bey’in dediği gibi biz her ay 1 ya da 2 fuarı bu şehre getirebil-
sek İzmir’deki esnafın birçok sorunu çözülmüş olur. Kendim de
gittim gezdim, hakikaten gurur duyulacak bir fuardı.
Önümüzde de mermer fuarı var. Şu anda otellerde boş yer bul-
mak neredeyse mümkün değil. Alan yine büyütüldü, oraya da
sığmayacak. Bir fuar o şehrin can damarlarından bir tanesidir.
İzmir fuarı da o doğrultuda iyi bir yol alıyor. 



İnternet ve sosyal medya artık bir eğlence ve
sosyalleşmenin ötesinde zararlı içerikler
barındıran bir bağımlılık haline gelmeye baş-

ladı. Yaşanan bu bağımlılıktan kurtulmanın
yoluysa Isparta Süleyman Demirel
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Zihni
Tunca'ya göre bilinçli bir toplum yaratmaktan
geçiyor. Prof. Dr. Tunca “Nasıl ki bıçakları kötü
amaçlarla kullanılabilir diye yasaklamıyorsak,
sosyal medya ve internet de öyledir.” dedi.

� İnsani değerlerin ötesinde para, ihtişam ve
güç gösterisi odaklı sosyal medya paylaşımları genç-
lerin gelişiminde nasıl sıkıntılara yol açabilir?

Sosyal medya ile ilgili ciddi sıkıntılar-
dan bir diğeri de giderek artan
oranda karşımıza çıkan internet
ve özellikle de sosyal medya
bağımlılığı. Tıpkı alkol ve
kumar bağımlılığı gibi cid-
diye alınıp tedavi edil-
mesi gereken bu hasta-
lık çağımızın en yeni ve
giderek artan oranda
karşımıza çıkan davra-
nış bozukluğuna dayalı
psikiyatrik rahatsızlıkla-
rı arasında yer alıyor.
Özellikle gençlerde
görülen bu bağımlılık türü
zamanında fark edilmezse
ileri düzey tedavi gerektiren
bir durum halini alabiliyor.
Asosyal insanların sanal bir ortam-
da esosyal hale gelmesini sağlayan sosyal
ağlar sayesinde insanlar gerçekte olduklarından
çok farklı kimlik ve kişiliklerle kendilerini suna-
bilmenin cazibesine kapılarak ileride pişman ola-
bilecekleri davranışlar sergiliyorlar.

� Cinsellik, şiddet ve benzeri zararlı paylaşım-
lar artık ulaşılması çok kolay bir noktada. Gelişim
çağındaki çocukları koruyabilmek adına neler yapı-
labilinir?

İnternet maalesef yasaklarla veya engellerle
erişiminin tamamen ya da kısmen önüne
geçilmesi oldukça güç olan teknolojik altya-
pıya sahip bir medya türü. Öncelikle bu
durumun net olarak anlaşılması ve koruyucu
önlemlerin bilinçli bir toplum yaratma üzeri-

ne odaklanması gerekiyor. Bıçak doğru
kullanıldığında insanlık için faydalı bir
ürün olmasına rağmen kötü amaçla kulla-

nıldığında insanlara zarar veren bir araç
haline dönebilmektedir. Bu durum bıçağın
zararlı bir ürün olduğu ve kullanımının yasaklan-
ması gerektiği anlamına gelmez. Benzer bir
şekilde sosyal medya doğru kullanıldığında haya-
tımızı oldukça kolaylaştıran bir iletişim kanalı
olduğu halde sadece zararlarını göz önüne ala-
rak erişimini zorlaştırmaya çalışmak insanların
farklı şekillerde gizli erişim yolları bulmaya
yöneltecek ve kontrol edilmesi daha güç bir
durum ortaya çıkabilecektir. Bu noktada sadece
ailelere değil, eğitim kurumlarına, devlete ve
sivil toplum örgütlerine görev düşüyor. Devlet
tarafından sunulan ve çocukları korumaya yöne-
lik güvenli İnternet paketlerinde yer alan aile
koruma filtreleri ile okullar başta olmak üzere
resmi kurumlarda sunulan zararlı içeriklere
yönelik engellemeler bu konuda alınan tedbirle-
rin başında geliyor. Bunun yanı sıra 5651 sayılı
kanun kapsamında şikayet edilen zararlı payla-
şımların yer aldığı sitelere yönelik erişim engel-
leri de cinsellik başta olmak üzere çok sayıda
zararlı içeriğe erişimi güçleştiriyor. Elbette
çocukların bu durumu ebeveynlerin gereksiz
yasaklarından birisi olarak algılamasının önüne
geçebilmek için tıpkı sokakta olduğu gibi
İnternet ortamında da zararlı kişilerin yer aldığı
hususunda çocukları uygun bir dille bilgilendir-

mekte de fayda var.
Okul düzeyinde ise
maalesef ülkemizin en
önemli eksikliklerin-
den birisi sosyal
medya kullanımı eği-
timinin var olmayışı.

� Sosyal medyada
alenen uyuşturucu temin

ve özendirilmesinin önüne
nasıl geçilebilinir?

Anayasamızın 58.
Maddesinde “Devlet, gençleri

alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu
maddelerden, suçluluk, kumar ve benze-

ri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak
için gerekli tedbirleri alır.” hükmü yer alıyor. O
yüzden de alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve
sağlığa zararlı diğer alışkanlıklara sebebiyet
verebilecek tüm ürün ve hizmetlerden gençlerin
korunması devlet güvencesi altında yer alıyor.
Daha önce belirttiğim 5651 sayılı kanun uyarınca
şikayet edilmesi durumunda bu gibi ürün ve hiz-
metlerin kullanımını özendiren ve kullanımına
imkan sağlayan sitelere erişim ivedilikle engelle-
niyor. Ancak erişimi engellenen bir site yerine
yenisini açmanın oldukça kolay olmasının yanı
sıra Facebook başta olmak üzere sosyal ağlar ve
forum sitelerinde maalesef bu gibi zararlı ürün-
lerin temini mümkün olabiliyor. Bu yüzden de
kapsamlı bir mücadele için aileler, eğitim
kurumları, kamu kurumları ve sivil toplum kuru-
luşları arasında ciddi bir işbirliği gerekiyor.

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI:
İNTERNET BAĞIMLILIĞI

� Türk aile yapısı 20 yıl sonra sosyal medya
odaklı olarak alacağı zararlarla hangi noktaya
gelecektir. Baş gösteren yozlaşmanın önüne geçebil-
mek için neler yapılabilinir?

Yirmi yıl sonrasını beklemeye gerek yok,
ebeveynlerin evde beraber geçirdikleri saatlerde
cep telefonlarından sosyal medyaya ayırdıkları
süre çocukları ile etkileşimde oldukları sürenin
üzerinde olduğu sürece aile ilişkilerinin yakın
gelecekte hızlı bir şekilde tamamen kopma nok-
tasına geleceğini söyleyebiliriz. Günümüzde
insan ilişkilerini törpüleyen sosyal medya bağım-
lılığını en aza indirebilmenin en kolay yolların-
dan birisi teknoloji detoksu olarak da adlandıra-
bileceğimiz arınma seanslarından geçiyor.
Özellikle aile bireylerinin bir arada geçirdiği
akşam saatleri ve hafta sonlarında cep telefonu
ve başta olmak üzere sosyal medya erişimini sağ-
layan teknolojik cihazlardan uzak durarak aile
üyeleri ile birlikte sosyalleşmeyi sağlayacak akti-
viteler gerçekleştirmek gerçekten önemli. Bu
aktiviteler içinde gençleri kitap okumaya teşvik
edecek okuma saati mutlaka yer almalı, en az

bir saat aile bireyleri aynı ortamda sevdikleri
kitapları okumalıdır.

� Sosyal medyada yapılan canlı yayınları nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Yaklaşık 1 ay önce bir genç kız canlı yayında
intihar etmişti. ABD seçim döneminde yine
nahoş video paylaşımları geldi. İnsanlar da
popüler olma telaşıyla değişik yayınlar yapmaya
çalışıyor. Uzun vadede nasıl denetleneceğini
bilebilmek mümkün değil. Toplumsal olarak
büyük sorunlar yaratacaktır. Bunun çözümünü
bulacak olanlar da sosyal ağların yöneticileridir.
Yapay zeka sistemleriyle bugün birçok şey takip
edilebiliyor.

Bunun çözümü ancak bu şekilde olabilir.
Canlı yayında bir tecavüz vakası bile yaşanmıştı.
Tabii bunun sonu yok. Kontrolsüz canlı yayınla-
rın çözümü yapay zeka ve şikayet mekanizmasın-
dan geçiyor. Her sosyal ağ farklı bir özellik gös-
teriyor. Hükümetlerin desteğiyle toplumların
sosyal medya sunucuları üstünde baskı kurması
lazım. Facebook günde 20 bin civarı hesap kapa-
tıyor. Kullanıcılar da sunuculara bu noktada yar-
dım etmeli. Sunucular da şikayete özendirmek
adına geri dönüşleri daha hızlı yapmalı.
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ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

Değerler giderek kay-
boluyor. Yalan,
dolan, hile,

acımasızlık; Sanki
milli spora dön-
üştü. Dünya
gelişen tekno-
lojisiyle; Hızla
kendini yok
ediyor.

� � �

Düşünün.
Yok olma-

yan ne var?
Tabii ki sonu

olmayan duygu:
Adı SEVGİ.

Sevgiler hiçbir
zaman son bulmazlar.

Onun için de yok
olmazlar.

Biten sevgiler yoktur, bitmiş gibi
görünenleri vardır.

� � �

Ve sevmek…
İnanmaktır, yaşamaktır, paylaş-

maktır, güvenmektir, onaylamaktır,
Yakınlıktır, doğallıktır, yalansızlık,

içtenlik, ölümsüzlüktür.
Sevmek yaşamaktır, sevmeyi hak

etmektir.

� � �

Deyimiyle; 1001 çeşidi vardır.
Yeter ki yüreğinde besle.
Becerebiliyorsan…
Çünkü yetenek ister, keman çal-

maya benzer.
Yoksa kötü sesler çıkarırsın.
Ölçüsü de yoktur.
Varsa eğer sevmenin ölçüsü,

ölçüsüz sevmektir.

� � �

Sevgi bir öğretmendir.

Çok şey öğretir…
Çirkini, kötüyü, ayıbı

da iter.
En çetin sınav

şeklidir.
Sevginin

sınavından
geçen, yürek-
ten hiç çık-
maz.

Ve…
Sevgi her

zaman karşılık
görür.

Temeli
fedakârlıktır.

Karşılık bek-
lemeden bir şeyler

verme esasına daya-
nır.

� � �

Sevgiyi bir ömür boyu anlatama-
yız.

Yazamayız.
Şekillendiremeyiz.
Sevginin tanımı yapılamaz.
Ancak tadılır.
Tadını aldığın güzellik, sevgidir.

� � �

Sevmek…
Aslolanı, bir olanı, Yaradan’ı,

doğayı, hayvanı, insanı,
Varlığını şekillendireni, yokluğunu

belirleyeni sevmektir.
Sevmek; sevgiliyi sevgili olmadan

da sevmektir.

� � �

Sevmek, insanı insan yapan
değerdir.

14 Şubat... Sevgililer Günü.
O günü özel kabul edin.
Ama her günü sevgiyle süsleyin…
“Seviyorum” demeyi becerin…

SEVMEYİ SEVMEK…

Çağımızın en büyük sosyalleş-
me aracı belki de en büyük

düşmanımız olabilir.
Denetimsiz olarak sosyal med-

yada gerçekleştirilen canlı
yayınlar tüm dünya genelinde

büyük sorunlar yaratabilir.

ALPER GÜNDOĞDU

alper.gundogdu@kanalben.com

“TÜRKİYE’DE BİLİŞİM HUKUKU
TAM OLARAK GELİŞMEDİ”

� Bilişim suçları ile ilgili olarak emniyetin yaptığı çalışmala-
rı ne derece yeterli buluyorsunuz? Geliştirilmesi için neler yapı-
labilinir?

Hukukta genel kaide bellidir. Gerçek dünyada suç olan ne
varsa siber uzayda yani İnternet’te de aynı eylemi gerçekleştir-
mek suç teşkil eder. Bununla birlikte, İnternet’i sınırsız özgür-
lükler alemi olarak kabul eden bazı kullanıcılar -ki bunların
önemli bir kısmı ergen olarak adlandırdığımız gruptaki gençler-
den oluşuyor, kimliklerini gizleyebildiklerini düşünerek
İnternet ortamında suç olarak kabul edilen davranışlara yönel-
me eğilimine sahipler. Önleyici düzeyde baktığımızda emniyet
teşkilatına bağlı siber suçları takip eden yapılanmanın daha
başarılı bir durumda olduğunu biliyoruz. Örneğin, tüm dünyada
suç kabul edilen çocukların istismarına yönelik web siteleri,
sosyal medya paylaşımları vb. online davranışlar Interpol ile
işbirliği halinde takip ediliyor. Sosyal ağlarda suç unsuru oluş-
turan paylaşımlar takip edilmekle kalmayıp şikayet mekaniz-
ması aktif olarak işletilerek en kısa zamanda adli işlemler baş-
latılıyor. Bununla birlikte, ülkemizde maalesef bilişim hukuku
tam olarak gelişemediği için bilişim suçlarına yönelik ciddi
şikayet, suç duyurusu vb. durum söz konusu olmadığı sürece
insanlar bilişim suçlarına karşı sessiz kalmayı tercih ediyor.
Bilişim suçlarının kanunlara yeni girmeye başlaması, uzmanlaş-
mış bilişim mahkemelerinin bulunmaması, delil yerine geçen
unsurların gerçek hayattakilerden farklılık göstermesi gibi
sebeplerden ötürü bilişim suçları konusunda hukuk sistemimi-
zin çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bu bağlamda suçlu-
lara ait verilerin paylaşımı konusunda sosyal ağların yeterince
işbirliğine girmek istememesi de ülkemizde bilişim suçlarına
yönelik çabaları önündeki ciddi engeller arasında yer alıyor.

İNTERNET KULLANIMINDA AİLELERE ÖNERİLER
� Kendinizi eğitin, interneti öğrenin.
� İnterneti oturma odanıza taşıyın; zaman sınırlaması yapın.
� İnternet kullanımıyla ilgili kurallar belirleyin.
� Çocuğunuzu uygun bir şekilde uyarın.
� Çocuğunuzla bağlantıyı kopar-
mayın.
� Çocuğunuzun dolaştığı mecra-
ları bilmeye çalışın.
� Oynadığı bilgisayar oyunlarına
dikkat edin.
� Çocuğunuza aşırı tepkiler
vermeyin.
� Her şeye inanmaması konu-
sunda uyarın.
� Kişisel ve ailevi bilgileri paylaş-
mamasını öğütleyin.

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

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

İMTİYAZ SAHİBİ
BEGÜM YARAŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
EROL YARAŞ

SORUMLU MÜDÜR VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GAMZE KURT

REKLAM VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
LEZİZE MANİSALI

GÖRSEL YÖNETMEN: MUKADDES İBRİM

MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
TÜRKAN ÖZTÜRK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI

YÖNETİM YERİ:
BEN TANITIM HİZMETLERİ ORG.INTERNET YAY.

PRODÜKSİYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
AKDENİZ CADDESİ NO: 5 AKDENİZ İŞ HANI NO: 306

PASAPORT /İZMİR TEL: 0 232 464 63 15 FİYATI: 2 TL (+KDV)

BASIMCI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
BASKI YERİ: GAZİEMİR TREN İSTASYONU KARŞISI ESKİ BETONTAŞ

TESİLERİ İÇİ NO: 29 GAZİEMİR /İZMİR
TEL: 0 232 251 76 32 BASKI TARİHİ: 13.02.2017

SAYI: 54 TÜRÜ: YAYGIN AYLIK

Prof.Dr.
M. Zihni
Tunca

DENETİMSİZ YAYINCILIK
TÜM DÜNYADA

BÜYÜK SORUN YARATACAK
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Strateji, mevcut durumun gidişa-
tını değiştirmek için kullanılır.
Mevcut durumda da bir geliş-

meden söz edilebilir, su çatlağını
bulur denir. Ancak strateji varsa
istenen ve beklenen, farklı bir
durumdur. Gelişme daha iyi nokta-
larda bir hedef halindedir. Öyle bir
şey olmalı ki “başkalarının 10 yılda
kat ettiği süreci bizler bir yılda aşa-
bilelim…” Bu ifadenin arkasında
sınırları zorlamak vardır.
Kaynakları başka türlü kullanmak;
güce yön vermek vardır.

Ülkeler de elindeki imkanları
hem daha iyi hem daha müreffeh
bir ülke olma yolunda kullanmalı-
dır. Hazinelerin dolu olması değil,

kullanılıp fayda üretmesi önem
kazanmaktadır. Türkiye ekonomisi
büyümek zorunda olan ve büyüme-
sini de ihracata odaklanarak yap-
mak zorunda olan bir ülkedir.
Bunun ekonomik yanı “bir şekilde
olup giderken” siyasi ve ideolojik
yanı ise halkına, bölgesine ve insan-
lığa “umut “teması ile ifade edilebi-
lir. Bunun en bariz örneği mülteci-
ler konusunda sergilenen iki yüzlü
tutumdur. Bugün kişi başına milli
gelirde 50.000 dolar ve üzeri olan
ülkelerin mülteci dramına karşı ser-
giledikleri tutum ile Anadolu insa-
nının “insanlığı” ortadadır.
Avusturya mülteci sayısı,nüfusun
yüzde birini geçerse sorun yaşarız

diye açıklama yapabil-
mektedir.
Yunanistan’da
kampların
durumu
ortada.
Normal,
insani ihti-
yaçlarda
dahi sorun
yaşanır-
ken; eğitim
ve sağlık
başlıbaşına
sorun..

Türkiye
bugün, ekonomi
yönetiminin mevcut

anlayışının bir adım
ötesine geçen bir

atılım gerçekleş-
tirmektedir.

Kur – faiz ve
enflasyon
sarmalının
bir adım
ötesinde
üretim
imkanları-
nın sınırla-

rı zorlan-
maktadır.

Türkiye gibi
sürekli döviz

açığı veren ve
yabancı sermaye çek-

mek zorunda olan ülkelerin, kolay-
ca “açığa düşürülmesi” mümkün-
dür. Bir yanında ulusararası örgüt-
ler, öte yanda kredi derecelendirme
kuruluşları ve para baronlarının
“bilindik ajandası” işletilmek isten-
mektedir. Bunun için her türlü ope-
rasyon ekonomi, siyaset ve güvenlik
mekanizmaları kullanılarak yürü-
tülmektedir.

Ekonomide en büyük pazar
haline gelen Borsa İstanbul’da bile
50 milyon TL gibi bir parayla
maniplasyon yapılabilmektedir. Bu
finansal derinliğin sınırı, teknik
deyimle mali yeterliliğimiz bu
kadardır. Bundan sonra yeni ve
yerli önlemler ile bu sürecin iyileşti-

rilmesi ve geliştirilmesi şarttır.
Ekonomi doğru adımları beklemek-
tedir. Bankacılık sistemi her ne
kadar güçlü bir yapıya sahip olsa da
yüksek faiz geliri elde eden kurum-
lar olarak ekonomi için üretimden
vazgeçme riskini hep taşımaktadır.
Faiz üretimle ters çalışır; faiz yük-
selirse müteşebbis, yatırım ve üre-
timden vazgeçer. Şu anda dünyanın
en yüksek reel faizini veren ülkele-
rinden birisiyiz. Pek çok ülkede faiz
%1 bile değildir, altındadır; Ama
Türkiye %10’u çoktan devirmiştir.
Bunun tek sebebi ekonomik değil
elbette. Siyasi ve özellikle güvenlik
sorunları için de ekstradan faizler
ödenmektedir.

Ekonomide bu yeni döneme
uygun, bir kaldıraç etkisi oluştur-
ması beklenen araç Türkiye Varlık
Fonu olacaktır. Yatırım yapılabilir
ülke niteliğini kaybeden bir ülke ya
çukura itelenir, ya da yeni imkanlar
yeni fırsatlarla bulunduğu bu
ortamdan silkinir ve kalkar.
Üretimin kaynak tedariki sorunları
vardır. Önümüzdeki dönemde kay-
nak tedarikinin yeni ve en önemli
unsuru haline gelecek Türkiye
Varlık Fonu önemli bir enstrümana
dönüşecektir.

TVF SPK ve dolayısıyla Türk
Ticaret Kanunu çerçevesinde faali-
yet gösterecektir. Bağımsız denetim
en önemli unsurudur. İdari anlam-
da başbakanlığın görevlendireceği 3
müfettiş ve sonuçta TBMM ve Plan
Bütçe Komisyonu takibi olacaktır.
Fonun sermaye piyasalarındaki dal-
galanma ve istikrarsızlıkların engel-
lenmesi için büyük altyapı projeleri-
nin harekete geçirilmesine imkan
verecektir. Her sene yıllık bağımsız
denetim raporu ve Başbakan’a
sunulan denetim raporu TBMM’ye
sunulacak. Plan Bütçe komisyonu
faaliyet raporlarını inceleyecek ve
fondaki tüm şirketler teker teker
denetlenecektir.

Burada en bilinen eleştiri, satıp
savrulacak hatta yabancılar el koya-
cak, çökecek ifadeleridir ki…
Bunda haklılık payı bulunmamakta-
dır. Tarihte borcuna en sadık ülke
varsa o da Türkiye Cumhuriyetidir.
Rusya’dan, Brezilya hatta
Arjantin’e kadar pek çok ülke
morotoryum ilan ederken bizim
ülkemiz 1854’te başlayan borç süre-
cini 100 yılda, 1954’te son kuruşuna
kadar ödemiştir.
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İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr
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30 yıldır İstanbul’da faaliyet gösteren,
son 5 yıldır da İzmir’de çok önemli
projelerin gümrük ve lojistik işlerini

yapan Akan Global Lojistik’in ortakların-
dan Gümrük Müşaviri Asım Tertemiz ve
İş Geliştirme Müdürü Hande Göllü
Barçın ile keyifli bir söyleşi gerçekleştir-
dik.

� Öncelikle Akan neler yapar? Biraz da
firmanızı yakından tanıyalım…

A.T: Akan, İstanbul merkezli 30 yıllık
bir gümrük müşavirliği firması.
Türkiye’nin 9 yerinde şubesi var.
Neredeyse gümrüğün olduğu her yerde
hizmet veren bir firmadır. Bunun yanında
lojistik hizmet de veriyoruz. Dış ticarete
ait ne varsa bunların içerisinde olan ve fir-
malara bu anlamda hizmet veren bir
kuruluştur.

H.G.B: Bunun yanında ek olarak
sigorta ve danışmanlık hizmetleri de veri-
yoruz. Hem mevzuatsal anlamda hem de
teşvik konularında danışmanlık da sağlı-
yoruz.

� Kaç kişi çalışıyor bu çatının altında?
A.T: İzmir özelinde 35 kişi çalışıyor.

Türkiye genelindeyse 150 kişiye yakınız.
� Akan aslında 30 yıllık bir oluşum.

Ancak İzmir’de 5 yıldır var. İzmir’e geliş
neden bu kadar uzun sürmüş olabilir?

A.T: Her bölgenin ihtiyaçları, gereksi-
nimleri birbirinden farklı. Dolayısıyla bir
atılım yapacağınızda merkezden ne kadar
uzaklaşırsanız kontrol etmek ve o yapıyı
aynı sağlamlıkta kurmak biraz zor oluyor.
Özellikle 2014 yılı itibariyle Star rafineri
projesiyle beraber Akan hızlı bir ivme
kazanarak İzmir’de yerleşik olma yolunda
hamle yaptı. Böylelikle resmi işlemler de
tamamlanarak şube olarak hareket etme-
ye başladı. Öncelikle Aliağa ve
Alsancak’ta kurduğumuz ofisleri bu gör-
düğünüz ofiste birleştirerek, İzmir ve çev-
resindeki bütün büyük organizasyonları
buradan yönetmeye başladık. Şu anda da
hedefimiz İzmir’in büyük firmalarıyla yol-
larımızı birleştirip sadece gümrükleme
özelinde değil, lojistik, danışmanlık ve
diğer devletle ilgili yatırımlar ve teşvikler-
le beraber İzmir’de kendimize bir alan
edindik. Çalışmaya başladığımız İzmirli
büyük firmalar olmaya başladı ve artarak
devam ediyor. Akan İzmir’e gelmeden
önce Pazar fizibilitesini çok iyi yaptı ve

hazırlandı, şu an
daha emin adım-
larla ve hızlı iler-
liyor.

H.G.B:
Bunun dışında
İzmir’de depo
hizmetleri de
veriyoruz. Ayrıca
Menemen
Serbest Bölge’de
bir ofisimiz var.
İlerleyen günler-
de Ege Serbest
Bölge’ye de bir
ofis açma düşün-
cemiz var.
Böylelikle
İzmir’de 4 ofisi-
miz olacak.

“İZMİR, 2.
SIRADA”

� Neden
İzmir tercih edil-
di?

A.T.: Ülkeye giren dış ticaret hacmine
baktığımızda, her şeyde olduğu gibi bunda
da İstanbul birinci. İkinci sırada ise İzmir’i
görüyoruz. 3. Mersin ve 4. olarak
Ankara’yı sayabiliriz. Bizim zaten buralar-
da bu yapıyı kurmamız gerekiyordu.
Ancak buradaki potansiyeli bizim daha da
büyütebileceğimizi, İzmir’e bir şeyler kata-
bileceğimizi düşünerek yapıyı burada güç-
lendirme yoluna gittik.

� İzmir’i nasıl görüyorsunuz?
H.G.B: İzmir’in potansiyeli aslında çok

yüksek. Çünkü biliyorsunuz Çandarlı
Limanı, Aliağa, Kemalpaşa burada.
Buralardaki yatırımlara olan teşviğin art-
masıyla beraber daha gelişebileceğini
düşünüyorum. Çeşme Limanı var,
Alsancak Limanı keza çok yoğun bir
liman.

A.T.: İstanbul’daki genişleme nerdeyse
yüzde 100 kapasiteye erişti. Ama İzmir
hem konumu hem de son dönemdeki yatı-
rımların merkez noktası olması açısından
önemli bir kent. Öte yandan Aliağa’da
serbest bölge kurulması gündemde. Öte
yandan bizim gümrük işlerini yaptığımız
bir firma Menemen’de ciddi bir yatırım
yaptı. Birçok firma İzmir ve çevresinde
çok önemli yatırımlar yapıyor. Bu yatırım-
larda önemli alanlarda kendilerine avantaj
sağlıyorlar. Dolayısıyla bizim de işimiz
lojistik ve gümrük müşavirliği olduğu için
dış ticaretin yoğunlaştığı ve ivme kazandı-
ğı her yerde olmak durumundayız. Şu
anda o anlamda İzmir’i parlayan yıldız
gibi görebiliriz. Bunun yanında zaten
İzmirli olmak ve İzmir’de yaşamak bir
ayrıcalık.

� İzmir’in gümrük ile ilgili sıkıntıları

var mı? Yeni kapılara ihtiyaç var mı?
A.T.: Kemalpaşa’da bir lojistik üssü

kurulması planlanıyor. Bazen yükleme
sırasında dakikaların bile önemi oluyor.
İşte bu yüzden, hele ki Kemalpaşa’daki üs
kurulursa evet gümrük ile ilgili ihtiyaç ola-
cak. İzmir Limanı, yoğun trafikten dolayı
bunu kaldıramıyor ve İzmir’in kendisine
zarar veriyor. Alsancak Limanı, tam şeh-
rin içinde kalmış bir gümrükleme alanın-
dan ziyade, tam donanımlı bir yat limanı
olabilir.

H.G.B: Alsancak İzmir’in mücevheri
ama limanın yarattığı trafik ve kötü
görüntü maalesef negatif olarak işliyor.
Onun yerine sadece kruvaziyer gemileri-
nin ve yatların geldiği bir yer olabilir.

� Türkiye, lojistik sektöründe nerede?
A.T.: Biz karayolunda iyiyiz. Özellikle

AB ile yaptığımız ticarette hem kendi
lojistik firmalarımız hem de uluslararası
lojistik firmalarının aksiyonları iyi yönde
ilerliyor. Gemi yoluna baktığımızdaysa
yeterli ivmeyi yakalayamasak da totalde
taşınan malla alakalı gemi yolu pastadan
en büyük dilimi alıyor. Ama demiryolunu
da işletebilmemiz lazım Türkiye’de.
Yüzde 10 gibi bir rakam çıkıyor karayo-
lunda kullandığımız. Gemi yolunda yüzde
89’luk bir rakam söz konusu. Yüzde 1 de
demiryolu. Ancak Rusya ve Avrupa ülke-
lerinde demiryolu çok daha fazla kullanılı-
yor. Dünyadaki lojistik pastasından
Türkiye’nin aldığı paya baktığımızda
Belçika’nın gerisindeyiz. Bizim bu uluslar-
arası firmalardan pastayı biraz daha ken-
dimize çekebiliyor olmamız lazım.

H.G.B: Bunun sebeplerinden biri de
daha çok parsiyel taşımacılığa yönelinme-

sinden kaynaklanıyor. Butik hizmet veril-
diğinde fiyatlar diğerlerine nazaran yük-
sek kalıyor. Bunlar da tabii ki lojistik sek-
törünün gelişmesini engelliyor. Böyle bir
stratejik konuma sahip olup Belçika’nın
gerisinde kalmak gerçekten üzüntü verici.
Türkiye bir hap haline getirilmeli. Çünkü
birçok ana hat üzerinde kalıyor ülkemiz.
Ama maalesef bu hap olma durumunu
kullanamıyoruz.

YILDA 5 MİLYAR
DOLARLIK CİRO

� Akan Global’in bulunduğu projelerin
yıllık dış ticaret hacmi ne kadardır?

A.T.: Yaklaşık 5 milyar dolarlık diyebi-
liriz. Çünkü ciddi projelerin gümrük işleri-
ni yürütüyoruz.

� Müşterilerinize ne gibi farklı hizmetler
sunuyorsunuz?

A.T.: Firmaların beklentileri ve önce-
likleri her zaman gümrük müşavirleri
gözünden doğru algılanamayabiliyor.
Gümrük müşavirleri müşteriyi anlayama-
dığında veya gümrüğü anlayamadığında
bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bizim ise
ekibimiz kendi alanlarında çok donanımlı
ve çözüm odaklıdır. Biz çalıştığımız firma-
lara bir nevi ön hizmet sunuyoruz, bu
bizim sektörümüzde çok yapılmaz.
Çalıştığımız kurumların ithalat yapacağı
ürünleri daha yola çıkmadan önce kontrol
ediyoruz, eğer ithalatında bir sorun yaşa-
nacağını düşünüyorsak kurumu uyarıyor
ve çözümünü sunuyoruz, böylelikle soru-
nu yaşanmadan çözüyoruz, müşterinin de
ardiye, demoraj vb masraflar ödememesi-
ni sağlıyoruz.

� Peki popüler kültüre daha farklı katkı-
larınız oluyor mu Survivor dışında?

A.T.: Firmamızın sponsor olduğu bazı
gösteriler oluyor. Fırat Tanış’ın “Gelin
Tanış Olalım” performansı örneğin.

H.G.B: Firmamız ayrıca sektörel
anlamda faydası olabilecek eğitimlere de
çok destek veriyor. Örneğin Proje
Yönetimi Enstitüsü’nün yapmış olduğu
bazı etkinliklere de sponsor oluyoruz.

� Önümüzdeki süreçte daha farklı pro-
jeler olacak mı Akan’ın destekleyeceği?

A.T.: Tabii ki. Biz İzmir’i İzmir bizi
tanıdıkça bu bağlamda ilişkiler daha da
kuvvetlenecek gibi duruyor.

Uluslararası gümrük müşavirliği, hava, kara, deniz ve demir-
yolu taşımacılığı, sigorta, antrepo teşvik ve yatırım danışman-

lığı hizmeti veren Akan Global Lojistik, 5 yıldır İzmir’de ger-
çekleştirdiği önemli projelerle sektöre yeni bir soluk getiriyor.

SEVGİ ÜZERİNE

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Bugün sevgililer günü. Ama ortalığa, neden-
se tam bir sevgisizlik hakim. Sevgi üzerine
çok konuşuyoruz. Onu az yaşıyor, az hisse-

diyoruz. İnsan sevgisi, günümüzde üzerinde çok
durulan kavram. Ne yazık, bir o kadar da, içi
boşaltıldı. Oysa “sevgi” sözcüğünden, kolay şey-
ler ummak, onun “sıradan” olduğunu sanmak,
hepimiz için çok yanıltıcı olur. Çünkü neredeyse,
evrendeki tüm yasaların temelinde, sevgi duygu-
su var. Varoluşumuzda. Hayatın anlamında.

� � �

İnsan doğduktan sonra, herhalde zihni
“Tabula Rasa”, yani boş levha gibidir. Belki bem-
beyaz bir sayfa. Bu boş levhaya ya da beyaz say-
faya bırakılan büyük armağan tohumu, sevgidir.
Tüm insanlar, sevgiyle, sevebilme yetenekleriyle
doğar. Anneniz ile aranızda kurduğunuz ilk, en
derin bağ, sevgi duygusuyla gerçekleşir. Bu
duygu akışını, patikada yürürken, bazen minik bir
çiçeğin yeni güne uyanmasında, bazen bir ırma-
ğın akışında bile görebilirsiniz. Sevgi evrene ait.

� � �

Eğer insanda, kendi derinlerinde ve tam da
içinde yatan, köklü sevgi duygusu ve koşulsuz
sevebilme yeteneği bulunmasaydı, belki de insan
olmanın, anlamı kalmayacaktı.

Hayatı anlamlandıran, evrenin yasalarının
tümünün özünü bütünleyen, insan sevgisi olma-
saydı; şimdi tüm insanlık idealleri de boş, gerek-
çesiz, cevapsızdı.

Kozmosu kucaklayan hakikati arama arzusu
da, çoktan sınıfta kalırdı.

Ama günümüzde insanlık, bir sevgi uykusun-
da.

İnsanlık uykuya yattıkça, sevgi yaşanmıyor,
sadece söze sığınıyor.

� � �

Eğer sevgi uykuda unutulmasaydı, özümüze
bu kadar yabancılaşmasaydık; bu armağanı
koşulsuz kucaklayabilseydik; bunca kötülük, insa-
nın insana zulmü, savaşlar, adaletsizlikler, düş-
manlıklar olur muydu? Eğer insanlık, sevgiye bu
kadar ıssız ve uzak kalmasaydı; doğa, bu geze-
gen, yine aynı insan eliyle, bu kadar çok tahrip
edilir miydi?

İşte bu nedenle asırlardır kutsal olan her say-
fada, sevginin, “ötekini sevmenin” değerine
vurgu yapılır. Sevgiyle ilgili tam farkındalık, Erich
Fromm’un “Atılacak ilk adım tıpkı yaşamanın bir
sanat olması gibi, sevginin de bir sanat olduğunu
kavramaktır.” diyen sözlerinde özetlenir.

� � �

Belki de sevgi “koşulsuz” gerçekleştiğinde,
“kutsal” karşılığını bulur. İşte bu noktada, insanın
varlığı ile bütünlenen sevginin; önce sezgi, sonra
öğrenilerek gelişimi, değişimi devreye girer.

Örneğin 16. yüzyılın önemli bilim insanların-
dan, modern tıbbın kurucusu sayılan Paracelsus
“Hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyi sevemez.”
demişti. Gerçekten böyle mi?

Bir yanıyla bu büyük armağanı kalbinde taşı-
yan, ama farkında olmayan kişi de; bir şeyleri,
birilerini mutlaka sevecektir.

Ama yine Paracelsus’un dediği gibi; “Bütün
meyvelerin çileklerle aynı anda olgunlaştığını
hayal edenler, üzümler konusunda hiçbir şey bil-
meyecektir.”

� � �

Her insan, sevgiyi kalbinin derinliğinde taşır;
ama sevgide ilerleme, hissederek, deneyimlene-
rek yaşanır. Yoksa bu boyutlarıyla duygu kimse-
siz kaldığı sürece; sevginin günümüzdeki acına-
cak hali gibi, sanki ticari metaya dönüşmesi, ola-
ğan karşılanır. İnsanlık böylece kendisine yaban-
cılaşmaya başlar. Çünkü sevmek bir bütün.
Parçalardan o bütüne ulaşmak için, insan içinde-
ki yoldan yürümeli. İnsan, o yolda yürürken,
önce kendisini sevmeyi öğrenir.

� � �

Ne çok güzel, belki de Filozof Eckhardt’ın
dediği gibidir:

“Kendinizi seviyorsanız, başka herkesi de
kendiniz kadar seviyorsunuz demektir.

Başka bir insanı kendinizden daha az seviyor-
sanız, kendinizi sevmeyi gerçekten başaramamış-
sınız demektir, ama kendiniz de dahil olmak
üzere, herkesi aynı şekilde severseniz, herkesi bir
insan olarak seversiniz.”

� � �

Bir de kanımca, sevgide geç kalınmaz.
Sevenler, hiç geç kalmaz.

Her zaman çok sevebiliriz. Merhametin, şef-
katin, affedişin kucağında; bizi sevmeyenleri de
sevebildiğimiz zaman örneğin, koşulsuzluğa ulaşı-
rız.

İZMİR’DE GÜMRÜKLEME
VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE

FARKLI BİR SOLUK GELDİ

SURVIVOR’IN TÜM
MALZEMELERİNİ ONLAR TAŞIYOR

��  Survivor’ın bütün malzemelerini siz taşıyormuşsunuz. Popüler bir
yarışma olduğu için sormak istiyorum Survivor ile ilgili anlatabileceğiniz
bir anı var mı?

A.T.: Evet TV8 ve Acun Medya’nın tüm lojistik işlerini biz yapıyoruz.
Geçen sene Kıbrıs’ta yapılacak finalden önce bir telefon geldi bize.
Finalde bir mangal partisinin verileceği, bu partideki etlerin Nusret tara-
fından organize edileceği söylendi. Bu etlerin bir an önce Kıbrıs’a gitmesi
gerekiyordu. Ancak etin ihracatı Kıbrıs’ta bazı proseslere bağlı. Oradaki
yetkililerle irtibata geçerek çok kısıtlı zamanımızın olduğunu, projenin bir
anda bizim önümüze geldiğini ama Survivor’ın finaline bu etleri bir şekil-
de yetiştirmemiz gerektiğini izah ettik. Sağ olsunlar onlar da bize yardım-
cı olmak amacıyla prosesleri minimuma indirip ellerinden gelen desteği
vereceklerini söylediler. Bizden de küçük bir ricaları oldu. Biliyorsunuz
Kıbrıs’ın hellim peyniri meşhurdur. Onlarda canlı yayında Acun Ilıcalı’nın
hellimden bahsetmesini rica ettiler. Tamamen gastronomi turizmine katkı
sağlaması açısından tarafımıza iletilen hoş bir ricaydı bu. Biz de Acun
Medya’ya bu ricayı ilettik, onlar da kabul ettiler. Biz bu diyalogları oluş-
tururken, ne yazık ki çok üzücü bir haberle sarsıldı ülkemiz. Atatürk
Havalimanı’na düzenlenen saldırı dolayısıyla yarışmanın finali de ertelen-
di. Zaten sonrasında da çok tatsız bir final yayını yapıldı. Bu proje de
dolayısıyla hayata geçmedi.  

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Asım
Tertemiz

Hande
Göllü
Barçın

Gamze
Kurt
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MERKEZ SAĞDA
GENELLEME TEPKİSİ

Türkiye 16 Nisan'da yeni bir
Anayasa için sandık başında gelece-
ğini oylayacak. Gerçekleştirilecek
referandum öncesinde “sağcıların
oyu evet, solcuların hayır” şeklin-
deki genellemelere merkez sağ-
dan tepkiler geldi. Eski İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Burhan Özfatura ve Türk
Parlamenterler Birliği Başkanı
Metin Öney, gerçekleştirilecek
referandumda sağ/sol diye bir
ayrımın olmayacağını söyledi.

Referandumda hayır oyu
vereceğini açıklayan iki isim-
den Özfatura “AKP muhalif-
leri sindirme ve beyin yıka-
ma gayreti içinde. 15
Temmuz rezaleti de bahane
edilerek zulüm kampanyası sür-
dürülüyor. Antidemokratik bir
süreç yaşıyoruz. Öbür taraftan tabii terör azdı ve fii-
len harp içindeyiz. Şahsiyetsiz bir dış politika izleni-
yor. Rusya 3 evladımızı şehit etti ve neredeyse biz
özür dileyeceğiz. Türkiye şu anda tek kişi yönetimin-
de ve demokrasiden konuşmak mümkün değil.
Türkiye artık yarı demokratik ülkeler seviyesine
düştü. Burada sağ-sol diye bir olay yok.” ifadelerini
kullandı.

Öney ise yaptığı açıklamasında referandumun
zamanlamasına tepkiliydi. Öney, “Bugün böyle bir
şey için zamanlama uygun mu? 1974'te Kıbrıs Barış
Harekatı sonrasında ordumuz ilk defa toprakları-
mızın dışında savaşıyor. Sınırlarımızda yaşananları
saymıyorum bile. Terör olayları nedeniyle şehirleri-
mizde bombalar patlıyor. Varlık Fonu bize ekono-
mik durumumuzun kötü gittiğini gösteriyor. Batıyla
ilişkiler ortada, Rusya askerimizi bombaladı. Hepsi
bir arada düşünüldüğünde zamanlama ancak bu
kadar kötü olabilir. “ dedi.

Bahçeli'ye tepki
Özfatura yaptığı açıklamasında referandumda

“Evet” tarafında yer alacak olan MHP Lideri Devlet

Bahçeli'ye oldukça sert tepki göstere-
rek “İnsanda bir çizgi olur.” dedi.
Özfatura sözlerini şöyle sürdürdü:
“AKP ile MHP arasında işbirliği
yok. AKP ile Bahçeli arasında
işbirliği var. Bahçeli koltukta
kalmanın diyetini ödüyor.
İnsanda bir çizgi olur. Rahmetli
Türkeş zamanından beri kendisi-
ni tanırım. Zaman zaman yüksek
sesle bağırmaktan başka tek bir

icraat yapmış değil. Aksine MHP
tabanındaki kaynayan ruhu öldürmüş,

gerçek Ülkücüleri tasfiye etmiştir.” dedi.
Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube

Başkanı Metin Öney de Bahçeli'nin tutumunu
eleştirirken, “Bahçeli fiili durumu hukukileş-
tirmeyi teklif etti. Ben 30 yıl fiilen avukatlık
yaptım. Bugüne kadar literatürde hukuku fiili

duruma uydurma gibi bir şey görmedim. Gelecekte
hukuk fakültelerinde bu durum öğrencilere ilginç
bir durum olarak öğretilecektir. Ayrıca referandum-
da "hayır" çıkarsa Bahçeli ve arkadaşlarının da
yapacak bir şeyleri vardır diye düşünüyorum.” dedi.

Evet çıkarsa...
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan

Özfatura, referandumdan evet çıkması durumun-
daysa Türkiye için kötü bir sürecin başlayacağını
söyledi. Özfatura, “Evet çıkarsa tüm bunlar tescil
edilmiş olunur. Kendi kendimizi zindana kapatmış
oluruz.” dedi. Öte yandan referanduma dair bir
eleştiri daha getiren Metin Öney ise maddelerin
torba olarak oylanacağını belirterek,
“Yurttaşlarımız ne yazık ki neyi oylayacağını bilmi-
yor. Bilenler de bir torba referandumda oy kullan-
mak zorunda bırakılıyor. Örneğin Meclis'te 18
madde oylandı. Değişen 18 madde olarak gözükse
de esasen değişen 54 madde var. Vatandaş bunların
bazılarına katılabilir, bazıla-
rına katılmayabilir ancak iş
oy vermeye geldiği zaman
hepsine toptan oy vermek
zorunda kalacak.” dedi.

16 Nisan'daki referandum öncesinde merkez sağda
“Evet” gerilimi yaşanıyor. Merkez sağın tanınmış

isimleri genellemelere tepki gösterdi.

16 Nisan'daki referandum öncesi iş dünyasının seçi-
me yönelik nasıl tavır alacağı sorusunun cevapları
da birer birer netleşmeye başladı. Zaman zaman

yaptığı çıkışlarıyla son dönemin en dikkat çeken isimle-
rinden olan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap
Olgun da Ben HABER için referandumu
yorumladı.

Türkiye'nin en çok büyüme gösterdiği
yılların tek başına iktidar dönemlerin-
de yaşadığını belirten Olgun,
“Türkiye'nin büyüme rakamlarında
ivme kaydettiği yıllar, güçlü iktidar-
ların olduğu yıllar. Bunun örnekle-
ri Mustafa Kemal Atatürk'ün,
Menderes'in, Özal'ın iktidarda
olduğu yıllar. Aynı şekilde Sn.
Cumhurbaşkanımızın iktidarda

olduğu
yıllarda
Türkiye'nin
büyüme
rakamlarının
yüksek, enflasyon
rakamlarının düşük,
ihracatın yüksek olduğu yıl-
lar olduğunu görüyoruz.
Güçlü iktidarlara ihtiyacımız

var. Türkiye'nin koalisyonlarla
yönetildiği yıllara baktığımızda
ülkenin ekonomik olarak
daraldığını, Türkiye’nin deva-
lüasyon, spekülasyonla tanıştı-
ğını görüyoruz.” dedi.

“Yeni sistem
ekonomiyi
rahatlatacak”

Referandumda evet çıkma-
sı durumunda oluşacak siste-
min de piyasalara iyi geleceğini
savunan Olgun, “Yeni sistemin
piyasaları rahatlatacağını düşü-
nüyoruz. 15 Temmuz ekono-
mide sıkıntılı bir sürecin en
dibiydi. Türkiye'nin gerek terör
örgütlerine karşı göstermiş
olduğu dik tavır, gerekse de
Fırat Kalkanı Harekatı ve sis-
tem çalışmalarıyla birlikte
referandum sonrası piyasalar-
da birden bire olmasa bile yük-

selmenin başlayacağını görüyoruz. 2017'nin ikinci yarısı
ve 2018 başıyla birlikte eski günlere döneceğimiz bek-
lentisini taşıyoruz. Bizim ekonomimizde iç tüketim çok
önemli. Devletimizin yaptığı çalışmalar çok önemli.
Sicil affı büyük önem taşıyor, krediler, istihdam sefer-

berlikleri piyasayı rahatlatacak.” ifadelerini
kullandı.

“İstikrardan
yanayız”

Olgun ayrıca iş dünyası-
nın fikrini açıklayamadığı
ve sustuğu yönündeki eleş-
tirilere de tepki gösterdi.
“İş dünyası güçlü iktidar
ve istikrardan yana.” diyen
Olgun, “Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği'nde Sayın
Cumhurbaşkanımız,

Başbakanımızın da katılımıyla
yapılan Ekonomi Şurası için

Türkiye'nin her noktasından oda
ve borsa başkanları Ankara'da top-

landı. Toplantıda her türlü fikir, talep,
şikayet ve önerilerimizi devletimizin en üst düzey yöne-
ticilerine bizzat ifade etme fırsatı bulduk.” dedi.BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

“İŞ DÜNYASI
İSTİKRARDAN YANA”

Referandum
öncesi iş dünya-
sından çarpıcı

mesajlar geliyor.
Torbalı Ticaret
Odası Başkanı
Abdulvahap

Olgun referan-
dumda

Türkiye'nin istik-
rarı oylayacağını

söyledi.



Radyo mikrofonlarının belki de en
romantik birkaç isminden biri Ömer
Köroğlu... Vesaire adlı programıyla

uzun yıllardır dinleyenlerinin gecesini ısı-
tan, duyguları arşa çıkaran ve o sevilen sesi-
ni kitaplarla da birleştirerek okuyucuya da
hitap edip, sahnelerde şiirlerini/şiirsel anla-
tılarını müzikle buluşturan Ömer Köroğlu
ile 14 Şubatı ve haliyle aşkı konuştuk. Aşk
içimizi ısıtan bir alevse, o alevin kıvılcımını
bu röportajda bulacaksınız.

� 14 Şubat size neyi ifade ediyor?
Sevgililerin özel günüymüş, öyle diyor-

lar… Hani diğer 364 günde bu kadar
yoğun hissettirilemeyen duygula-
rın bir günde hissettirilmesi.
Popüler kültürün dayattığı
özel günlerden bir diğe-
ri…

� Aşkın ve aşka
hediyenin bir güne
sıkıştırılmasını
nasıl buluyorsu-
nuz?

Şaşılacak
bir durum
yok. Dünya
üzerinde
böyle özel
günlerle ayak-
ta duran sek-
törler var.
İnsanlara unut-
tuklarını hatır-
latmaktan ziyade,
sevginin yetersiz
kaldığını belli eder-
cesine hediyelerle süs-
lemesini sağlayan özel
günler. Bence sevgililer
gününde alınan pahalı bir hediye-

dense,
diğer

günlerde
alınan küçük

hediyeler daha çok

mutlu eder sanırım seven ve sevileni…
� 100 yıl önceki aşkla bugünkü aşkın

benzer yönleri ve farkları neler?
100 yıl önceki aşklarla bugünkü aşklar

arasındaki farkı en net gösteren şiirler ve
şarkılardır… O zamanlar duyguları anlat-
manın kelimeleri daha özeldi. Şimdiki şar-
kılarla o zamanın şarkılarını karşılaştırdığı-
mızda farkı net olarak görürüz. Tabii bir de
teknoloji sayesinde kaybettiğimiz değerler
var. Bir sevdalıya yazılan mektubu yollar-
ken yaşadığımız heyecan, acaba okuyunca
ne hissedecek diye düşünmek… Kokundan
sürmek o beyaz sayfalara. Ve oturup ceva-
bını beklemek günlerce.

Sanırım teknoloji en çok
aşka darbe vurdu…

� Yalnız olanlara 14 Şubat tavsiyeniz
nedir?

Yalnızlığa
göre değişir.
Kiminin kendi
seçimidir yalnızlık,
kimi gerçekten ara-
dığını bulamaz.
Ama inanın üzüle-
cek bir şey değil yalnız olmak. Yalnızlığın
da tuhaf bir tadı var ve bence mutlu rolü
oynayan nice sevgiliyi izlemeleri bile yeter...

� Unutamadığınız bir 14 Şubat oldu mu?
Evet… 21 kez terk edilip geri dönmesi-

ni sağladığım kadını, 13 Şubat’ı 14 Şubat’a
bağlayan gece yarısı ‘artık yeter’ deyip terk
ettiğim an… Sanırım ayrıl barış ayrıl barış
ilişkinin de tadı kaçı-
yor ve bu iz sadece
bende değil, onda
da unutulmayan bir
anı olarak kalmış-
tır…

� İzmirlilerin aşka bakışını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

İzmirli her alanda farkını koyar orta-
ya… Aşkta da bu öyledir. Asildir aşkı da
sevdası da.

İzmir gibi sever sevdalısını da. Nasıl ki
başka bir şehirde 3. günden sonra
“İzmir'im” diye hasret çekmeye başlarsa,
aşkından da 3 gün uzak kalamaz. Şehir
öğretir aslında ona nasıl seveceğini, havası,
suyu, gecesi gündüzü başkadır İzmir’in ve
bu başkalık insanına ‘ onu böyle sevmelisin’
der.

� Son olarak aşkı yaşayanlara, yaşamak
isteyenlere, hasret kalan ya da aşktan kaçan-
lara mesajınız nedir?

Yeryüzünde ne geldiyse insanın başına
aşktan geldi sanırım… Öyle bir yazım da
vardı 3. kitabımda. Güzelliği de, acıyı da
aynı anda yaşatan bir duygu. Hayatın onun-
la daha güzel olduğu, onsuz çekilmez hale
geldiği bir muamma. Aşkı anlatmaya kalk-
mayacağım.

Bugüne kadar milyonlarca şair, düşünür
kalem oynatmıştır aşk üzerine, ama öyle ya
da böyle sevmek ve sevilmekten duyulan
haz için değecek bir durum. Ve aşktan

maalesef kaçılmaz,
sen 20 yaşında yaşa-
mazsan gelir
45'inde bulur seni
en olmaz zaman-
da, en olmaz
durumda. O yüz-
den demem o ki,
yaşayın, doya
doya yaşayın…
Bittiğinde çeki-
len acıdan bile
haz duyarak
yaşayın. Zira
mecbur oldu-
ğumuz aşık
değil, aşk
bence…
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Yapılan inceleme ve araştırmalar
sonucunda aşkın kompulsif (sap-
lantı-zorlantı) ve obsesif (takıntılı)

bozukluğu olduğuna dair bilgiler ortaya
çıkmaktadır. Biz de bu konu hakkında
Psikiyatrist Dr. Hüsnü
Uçar'dan bilgi aldık. Uçar,
aşkın bir hastalık oldu-
ğunu şu sözlerle açık-
ladı:

“Herkesin aşktan
anladığı şey farklı-
dır. Ama genel ola-
rak bir kişiye yöne-
lik yoğun duygu his-
setmektir. Kişiler
aşık olduğunda karşı-
sındaki kişinin dünya-
nın en önemli kişisi
olduğunu düşünmektedir.
Bu takıntı hastalığıdır.
Obsesyon yani. Normal bir durum değil
tabii ki.” Uçar sözlerine aşkın beyinde
nasıl etkiler oluşturduğundan bahsede-
rek şöyle devam etti: “ Beynimizdeki
kimyayı düzenleyen biyoaminler vardır.
Ama bazı durumlarda bilgisayara bula-
şan bir virüs gibi beyin kimyamızın yapı-
sı bozulabiliyor. İnsanlar aşık olurken
de bazı bioaminler devreye giriyor.
Vücut Adrenalin, Dopamin, Serotonin,
Oksitosin, Şefkat ve bağlılık,
Vasopressin gibi hormonları salgılama-
ya başlıyor. Bu hormonların seviyesiyle
aşk kontrol altına alınamıyor. Çünkü
genetik mühendisliği tam gelişmediği
için insanların gen haritası henüz tama-
men çözülemedi. Hala yeni çalışmalar
ortaya çıkabiliyor. Bir insanda 35 bin ile
40 bin arasında gen vardır. Ve bu genle-
rin en az 7-8 bin tanesi psikoloji ile ilgi-
lidir. Hangi gen kişiyi nasıl etkiliyor,
nasıl bir enzim bloke oluyor ya da akti-
ve oluyor bilemeyiz. Binlerce nörotrans-
mitterden bahsediyoruz. Dolayısıyla
kimya bozuluyor. Bu bozulma sonrasın-
da kimi insanda depresyon oluyor, kimi-
sinde panik atak, kimisinde de takıntılar
oluşuyor. Biz psikiyatristler de ilaçla o
kimyayı düzeltmeye çalışıyoruz.”

İlk görüşte aşık olmanın daha çok

takıntıya meyilli olan insanlarda görüle-
bildiğini söyleyen Uçar bunu şu sözlerle
açıkladı: “İnsanlar çoğu zaman bir
sanatçıya aşık olabiliyor. Fotoğraftaki
bir yüze aşık olabiliyor. O kişiyi tanımı-
yorlar bile. O kişinin özelliklerini bilmi-

yorlar. Bu tür aşık olmalar bir
takıntı hastalığıdır. Bazı

insanlar takıntı haline
meyilli olabiliyor.”

Özellikle ergenlik
döneminde bu
duruma fazlasıyla
rastlandığını söyle-
yen Uçar yaş ilerle-
dikçe aşık olmanın
daha da zorlaştığını

şu sözlerle anlattı: “
Aşkı için hayatındaki

birçok şeyden vazge-
çen insanların mutlaka

tedavi edilmesi gerektiğini
vurgulayan Uçar sözlerine şöyle

devam etti: “Aşkın hastalık olma dere-
cesi kişinin bütün dünyayı bir tarafa
bırakıp sadece aşık olduğu kişiye önem

vermesidir. Takıntılı olan kişilerde aşık
olduğu kişi her şeyin üzerindedir. Aşık
olduğu kişi için için işini, okulunu, aile-
sini bırakabiliyor. Normalden fazla olan
her aşırı duygu tedavi edilmelidir.
Sadece ilaç tedavisi değil psikoterapi de
yapılmalıdır. Psikoterapi, kişinin kendi
yaşamında göremediği arızaların üste-
sinden gelebilmesini sağlamaktadır.”
Ayrıca takıntı şeklinde birine bağlanan
kişinin o kişide arzuladığı karşılığı bula-
mayınca bu duygunun öfke ve şiddete
dönüştüğünü belirten Uçar, cinayetlerin
bu duyguyla gerçekleştirildiğini şu söz-
lerle açıkladı: “Deli gibi aşık olan kişi-
ler, o kişi ile hayali gerçekleşmeyince
büyük bir öfke ile şiddet uygulayabili-
yor. Cinayetler, yaralamalar bu sebeple
gerçekleşiyor. Herkes karşısındakinin
sınırına belli oranda dahil olmalıdır.
Bütünüyle hayatının kontrolünü elinden
alması tehlikelidir.”

İnsanlarda kıskançlık duygusunun
normal bir duygu olmadığını belirten
Uçar, çağdaş yaşamla birlikte bu duygu-
nun insan yaşamına girdiğini de söyledi.

ASIL ADI:
OBSESİF BOZUKLUK

“AŞKI DOYA
DOYA YAŞAYIN”

“AŞKI DOYA
DOYA YAŞAYIN”

“AŞKI DOYA
DOYA YAŞAYIN”

“AŞKI DOYA
DOYA YAŞAYIN”

“AŞKI DOYA
DOYA YAŞAYIN”

Yıllardır buğulu
sesiyle hafta içi
radyoda dinleyi-

cilerine aşkı
anlatan Ömer

Köroğlu, bu kez
Ben HABER oku-
yucuları için 14
Şubat ile ilgili

sımsıcak cümle-
ler sıraladı.

SIMSICAK BİR
GELENEK...

Geçen yıl bu vakitte yine Ben
HABER'de biricik sevdiceğim
Dilek'e sevgimi ifade etmiş,
“Seni seviyorum” demiştim ya...
Geçen yıldan bu yana güzel

gelişmeler oldu
ve denebilir ki,
“Düğün yakın
meşaleleri
yakın” Ve
Dilek; seni
her geçen yıl
daha çok
seviyorum.BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

“AŞKI DOYA
DOYA YAŞAYIN”

Ömer
Köroğlu

Hüsnü
Uçar

AYSEL KAYARDI
aysel.kayardi@kanalben.com



Hollywood, sinema sektörünün en önemli
ve üretken olduğu noktadır. Adeta sine-
manın başkentidir. Bütün oyuncuların en

büyük hayali o büyülü Hollywood dünyasında
yer almaktır. Bunun yanında sinema üreticileri
de bu dünyada olmak için büyük çaba harcarlar.
Bu noktada biz de sizi “Iron Man, Thor:
Karanlık Dünya, Kaptan Amerika, I,
Frankenstein” gibi ses getiren filmlerin İzmirli
Görsel Efekt Uzmanı olarak göğsümüzü kabar-
tan ve Hollywood'un şaşaalı dünyasında başarı-
larıyla kendisine yer edinen Levent Haseki ile
tanıştırmak istiyoruz.

� Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Levent Haseki
kimdir?

1986 doğumluyum. İzmirliyim. 2 hafta önce
31 yaşına girdim. Yurtdışında sinema filmlerin-
de ve dizilerde çalışıyorum. Daha önce Londra,
Prag, Melbourne ve Sydney'de yaşadım ve çalış-
tım. Şimdi birkaç proje için Adelaide'ye geri
geldim.

� Peki Hollywood filmlerine kadar uzanan bu
yolculuk nasıl başladı?

Sinemaya hep ilgim vardı. Benim bir de
yurtdışını denemek istiyordum. Üniversitede
okurken Alev Parsa adında bir hocam vardı. O
bana sinemayı sevdirdi. Sonra bir şekilde kendi-
mi bu endüstride buluverdim. Önceleri reklam-
larda çalıştım sonra kısa filmler. Ardından ken-
dimi Hollywood filmlerinde buldum.

� Hollywood'ta çalışmak her sinemacının
hayali tabii...

Hollywood, tabii ki hayal olmaz mı? En üst
durak orası... Büyük projeler, şovlar... Benimki
şöyle oldu; Butik bir stüdyoda reklam projele-
rinde VFX compositoru olarak çalışıyordum.

Patronumla anlaşamadık.
Sonuç olarak kovuldum.
(Gülüyor) Kovulunca 'e
hadi sinema filmine başla-
yayım' dedim. İlk görüş-
mem çok büyük bir stüd-
yoyla oldu. O işi alamadım.
Ama 2 hafta sonra aynı
stüdyo beni arayıp işlerimi

beğendiklerini ve partner firmaya yönlendikleri-
ni söyledi. Ardından beni partner firmadan ara-
dılar ve 'Iron Man'de çalışmak ister misin?' diye
sordular. Bende koşa koşa görüşmeye gittim.
Ergen gibi. (Gülüyor) Sonuç olarak sektöre
böylece adım atmış oldum.

� Bu yeteneğiniz sayesinde yeni fırsatlar da
çıkıyor karşınıza sanırım.

Evet öyle. İşe yarıyor tabii ki. Şimdi The
Rookies'de jüri olma teklifi geldi. Genç sanatçı-
lar için Sydney'de gerçekleşecek bu olay. Jüride
olmam isteniyor.

� Hedef dedik ya Hollywood zirve noktadır
hep sinemacılar için. Siz bunu gerçekleştirdiğinize

göre şimdi ne var hedefinizde?
KPSS ve ALES var önümde şimdi. Mayıs’ta

sınavlar var onlara gireceğim. Bir yandan da
mastera başlayacağım olursa. Akademik kariye-
rime de bir yandan başlamak istiyorum.

� Üniversitelerde seminere de katılıyorsunuz.
Ege Üniversitesi'nde birkaç kez seminer

verdim. Üniversiteler isteyince, seminer ve söy-
leşilere katılıyorum. Zevkli oluyor muhabbet
etmesi. Düşünsene 45 dakika kim kimi dinler şu
dünyada. Bir de yeni başlayanlara yardımcı
olmayı seviyorum. Bu sadece bir nedeni. Diğer
nedeni ise Türkiye'deki okulların çok zayıf
olması. Yalan yanlış bilgilendiriyorlar öğrencile-
ri. Biraz da piyasadan biri olduğum için onları
doğru yönlendirmiş oluyorum.

� Türkiye'deki okulların ne gibi eksikleri var?
Okulların en büyük hatası öğrencilere ken-

dilerini deha gibi his-
settiriyorlar. Bütün
öğrenciler mezun
olunca yönetmen
falan olacağını zanne-
diyor. Sonra gerçekle-
ri görünce moralleri
bozuluyor. Birçoğu
sonra başka işlere
yöneliyor. Ne yazık ki
benim gözlemlerim
sonucu oluşan kişisel
fikrim bu. Bu iş çalı-
şarak öğreniliyor
zaten. Deneyim
meselesi.

� Siz bu işte başa-
rılı olmayı nasıl sağla-
dınız acaba?

Benim yaptığım
işte iki şeye hakim
olmalısın. İlki ve en
önemlisi gözün terbi-
yesi, ki bu sinema
filmlerini izleyerek
oluşuyor. İlgili olman
etkiliyor bu durumu.

Diğeri de yazılım bilgisi.
� Sevdiğiniz işi yapıyor olmanız da bu başarı-

nın sırrı olabilir mi sizce?
Sevmek ne demek... Sinema benim hobimdi.

Filmler boş zamanlarımda izlemeyi çok sevdi-
ğim şeydi. Şimdi ise mesleğim oldu bu. Mesela
çocukken Robert Zemeckis'i çok severdim. 2
sene önce onunla çalışma şansı buldum. The
Walk filminde görev aldım. Ve benim için hari-
ka bir deneyimdi.

� Peki sinema öğrencilerine ne önerirsiniz?
Açıkçası çok da hocalarını dinlemesinler.

Gerçi ben öyle çok tavsiye verebilecek bir adam
değilim. (Gülüyor)

� Son olarak Hollywood'da çalışırken bir Türk
olarak zorluk yaşadınız mı?

Yok yaşamadım. Onlar Türklerin alınganlı-
ğı. (Gülüyor) Bütün şartlar eşit.
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Nefes, hayatımızın en önemli
yaşamsal faktörüdür. Beden,
zihin ve ruh sağlığımız için

doğru nefes almamız gerekir.
Ancak birçoğumuz günlük koşuş-
turma içerisinde nefesimizin farkın-
da bile olmuyoruz. Peki doğru
nefes almak ne kadar önemlidir?
Nefesimizi nasıl daha doğru kulla-
nabiliriz? Bütün bu soruların yanıtı-
nı ve daha fazlasını Profesyonel
Nefes Koçu Yelda Çetiner'den
öğrendik.

� Biraz kendinizden bahsedebilir
misiniz? Yelda Çetiner kimdir?

Türkiye'nin ilk pilates eğitmen-
lerindenim ve İzmir'e ilk pilates
derslerini getirdim. Çeşitli enerji
çalışmaları yaptıktan sonra 2006
yılında nefes teknikleriyle tanıştım.
Uluslararası sertifikalı holistik
nefes koçluğu eğitim programına
başladım ve halen devam ediyorum.
Üniversiteleri geziyorum, nefes ve
motivasyon sunumları yapıyo-
rum. Sosyal

yardım projelerinde gönüllü olarak
seminer ve eğitimler veriyorum.
Meditasyon, motivasyon, workshop
çalışmalarım var. Eğitmen eğitimci-
liği yapıyorum. Bunun dışında ama-
tör ruhla ve severek yaptığım Ben
TV'de ''Nefesinle Yarat'' programı-
nı sunuyorum.

� Doğru nefesin önemi nedir?
Nefes, sadece havanın alınıp

verilmesi değil, hayatın temelidir.
Bir bebeğin ağlamasını ya da gül-
mesini görmüşsünüzdür. Ortalığı
yırtarcasına kahkaha atarken, ağlar-
ken şiddetle karnı sarsılır, yukarı
aşağı inip kalkar bunu gözlemlemiş-
sinizdir. Bu devinimlerin nedeni
maksimum çalışan diyafram kasıdır.
Ne yazık ki bir kaç yıl içinde bu
doğal ve sağlıklı nefes akışını kay-
bederiz. Çoğu kişi kısıtlı nefes aldı-
ğının bile farkında değildir. Bu
anlamda ruhsal durumumuz, duy-

gularımız nefesimizi mev-
simlerin değişimi kadar
etkiler.

� Aslında tarih
boyunca bilinen bir
uygulama....

Evet tarih boyunca
birçok uygarlık beden,
zihin ve ruh uyumunun
anahtarının nefes
olduğunu biliyordu.
Ve nefesi iyileştirici
bir güç olarak kulla-
nıp dini ve mistik
çalışmalarında yer
vermişlerdir.

� Doğru nefesin
dışında nefes tek-
niklerinin yararları

nelerdir?
Nefes teknikleriyle dikkat, moti-

vasyon, konsantrasyon, odaklanma,
gevşeme, bırakma, izin vermeyi de
sağlayabiliriz. Nefes teknikleriyle
bilinçaltımızı boşaltmayı ve zihnimi-
zi kontrol etmeyi de öğrenerek
yaşam kalitemizi ve kaderimizi
değiştirebiliriz.

� Doğru nefes alarak daha başka
neler sağlayabiliriz?

Farkındalığı yüksek, sağlıklı,
canlı ve mutlu bir yaşam elde ede-
biliriz. Algılarımız daha açık olur.
Unutmayalım ki nefesi de değiştir-
diğimizde hayatımız değişir. Ve ne
kadar akışkan, akıcı, düzenli, bilinç-
li nefesler alırsak yaşamımız da bir
o kadar rahatça akar.

� Doğru nefesi hayatımıza geçir-
mek için neler yapabiliriz?

Diyafram egzersizlerini düzenli
olarak hayata geçirmemiz gerekir.
Oksijen bedenimizin en büyük ihti-
yacıdır. Sağlıklı beden, zihin, ruh
uyumu için maksimum oksijen
alma kapasitemizi arttırmamız
gerekir. Bu da her gün yapacağınız
düzenli egzersizlerle 4-6 ay arasın-
da gerçekten doğal nefesimize,
bebeklik saf nefesimize dönebiliriz.

� Nerelerde eğitim veriyorsunuz?
İzmir ve İstanbul ağırlıklı olmak

üzere tüm Türkiye'de özgür eğit-
men olarak her yeri gezerek bu eği-
timleri veriyorum.

� Bireysel ve grup çalışmalarının
içeriklerinden bahsedebilir misiniz?

Bireysel terapi kişiye özel hazır-
lanmış bir çalışma bütünüdür.
Özellikle grup çalışmasına katılmak
istemeyen kişiler için hazırlanmış

çalışma disiplinidir. En az 4
seans olmak üzere kişilere sunuyo-
rum. Grup çalışma atölyeleri ve
nefesinle yarat atölyeleri de 6 saat-
lik temel bir nefes atölyesidir.

� Bu çalışmaları ne kadar sürede
tekrarlamak gerekir?

Eğitim aldıktan sonra bu çalış-
maları 4-6 ay arasında düzenli tek-
rarlamak gerekir.

� Kişiler bu çalışmalardan ne
gibi fayda sağlıyor?

Yaşama yeni bir bakış açısı
kazandırır. Taze nefeslerle bütünsel
sağlığınıza ve dönüşümünüze des-
tek vermek için hazırlanmış bir
programdır.

� Holistik nefes nedir?
Holistik nefes terapisi gelenek-

sel ve modern nefes tekniklerinin
harmanlandığı farklı bilgiler ve
deneyimlerle sentezlenmiş bir
bilinçaltı temizliği çalışmasıdır.
Kendini keşfetmek, potansiyellleri-
nin farkına varmak, korkularla yüz-
leşmek ve temizlemek, endişe kaygı
giderilmesi, geçmişi affetmek ve
şifalandırmak, kabule geçmek, eski-
ye ait kök inançların temizliği,
botoks ve detoks etkileri, birçok
alışkanlığın giderilmesine yardımcı
olmak, kurban bilincine son ver-
mek, ilişkilerin iyileşmesi gibi bir-
çok konuda etkili olan holistik

nefes terapisi çağlar
boyu kullanılış ve modernize edilip
sentezlendikten sonra modern tıp-
tan da onay görmüş bir çalışma
bütünüdür.

� Holistik Nefes Koçluğu eğitim
çalışmalarına nasıl katılabilirler?

6 tam gün ve iki modülden olu-
şan bir programdır. Özellikle nefes
koçluğunu öncelikle kendi nefesle-
rini ve kendi dönüşümlerini sağla-
mak için bize gelen koç adayları-
mız, kişilere doğru nefesi öğretmek
için hazırlanmış programa dahil
olurlar.

� Bu programa hangi meslek
grubundaki kişiler katılabilir?

Yaşam koçları, öğrenci koçları,
NLP, Kuantum koçları, birçok koç-
luk alanında çalışan kişiler, psiko-
loglar, psikiyatristler, doktorlar,
öğretmenler ve birçok sektörden
öğrencilerim var.

� Nefes seanslarına ya da eğitim-
lerine gidecek kişiler nelere dikkat
etmeliler?

Özellikle uzman bir eğitmenden
almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü
her şey bilinçli eğitimle daha sağlık-
lı oluyor. Biz önce gelen kişiye
nefes analizi yapıp, kişinin nefesi-
nin hangi durumda olduğunu anla-
rız ve daha sonra diğer adımlara
geçeriz. En dikkat edilmesi gereken

kısmın nefes terapilerine dikkat
edilmesini önemle vurguluyorum.
Nefes terapileri özellikle ağızla
yapıldığı için 65 yaş sonrası, hamile,
MS ve sara hastaları, bazı kanser
hastalarını, yüksek tansiyon ve kalp
rahatsızlığı olanları, 18 yaş altı
olanları kesinlikle bu terapilere
almıyoruz.

� Nefes hayatınızda nasıl dönü-
şümler yarattı?

Beni 2000'li yıllardan önce tanı-
yanlar ve sonrasında tanıyanlar
nefes hayatıma girdikten sonra
büyük atılımları, sıçramaları, mesle-
ki başarıları ve özel hayattaki dönü-
şümleri yakın çevremdekiler ger-
çekten beni merakla izliyorlar. Bu
dönüşümlere çok seviniyorlar.

� Son olarak ne söylemek istersi-
niz?

Nefes dönüştürür, evrenle olan
bağlantınızı ilahi pirle olan bağlan-
tınızı sağlar. Sizin gerçekten odak-
lanmanızı, hayata bakış açınızı
değiştirir. Ve seçeneklerinizin fazla-
lığını gördükçe siz şaşırırsınız.
Düzenli ve doğru nefes alışlarıyla
birlikte limitleriniz genişler.
Hayatınız daha akıcı olur, potansi-
yelinizin farkına varırsınız. Mucize
denen şeyler bir bir artmaya başlar.
Çünkü nefesin şifalandırıcı muciz-
evi bir etkisi var.
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KALİTELİ YAŞAM İÇİN;
DOĞRU NEFES

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com
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Doğru nefes almak ne kadar önemlidir?
Nefesimizi nasıl daha doğru kullanabiliriz? Bütün
bu soruların yanıtını ve daha fazlasını Profesyonel
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SEVGİLİLER GÜNÜMÜZ
KUTLU OLSUN

14 Şubat Sevgililer günü her yıl sami-
miyetsizce bir tüketim çılgınlığıyla kut-
lanıyor. Ardından birbirinden mem-

nunsuz kitleler yine savaş çığlıklarıyla rutin
hayatlarına dönüyorlar.

Yine hayal kırıklıkları, ayrılmalar,
boşanmalar, geride kalan mutsuz çocuk-
lar…. Günümüzde birliktelikler birbirlerini
olduğu gibi kabul etmek yerine davranışla-
rını değiştirebilme savaşı üzerine kurulmuş
durumda. Her iki taraf da "Acaba eşimi
nasıl mutlu ederim?" yerine "Nasıl değiştiri-
rim?" sevdasında. Daha doğrusu güç sava-
şında. Bu birbirlerine olan saygısızlığın da
göstergesi aynı zamanda. Sevdiğine sahip
çıkan ona saygı duyan kişi aynı zamanda
onun olumsuz yönlerine de saygı duymayı
becerir.

Oysa partnerler güçlerini birbirlerini
kendilerine göre yontmak için tüketmek
yerine mutluluğu yakalamak yolunda sarf
etmeli. Birliktelik, "Ben seni değiştiririm"
yerine "nasıl mutlu oluruz" düşüncesi üzeri-
ne kurulmalı. Nasıl mutlu edebilirim
düşüncesiyle kurulan birliktelikler de mutlu-
luk meltemi eser, huzur çiçekleri açar.
Eşler, birbirini mutlu etmek için uğraş
verir. "Değişim savaşı" vererek ne kendisini
tüketir ne de eşini.

Bu nedenle, birlikteliklerde gençler,
ruhen uyum sağlayabilecekleri olumsuz
davranışlarını da sevgiyle kabullenecekleri
kişileri seçmelidir. "Ben onu değiştiririm"
diye düşünerek başlıyorlarsa, boşuna birbir-
lerinin zamanlarını çalmasınlar. Kelime
mermilerini yığsın, savaş çığlıklarıyla hazır-
lansınlar. “Birlikteyiz mutluyuz” yerine
“Birlikteyiz savaşa hazırlanıyoruz” duygula-
rıyla bilinçli olarak hayatlarını düzenlesin-
ler. Toplum olarak birlikteliğimiz de aynı
evliliklere benzer. Tüm farklılıklara saygı
duyarak birbirimizi kabul etmeli, karşıyı
nasıl değiştiririm ve güç savaşı yerine saygı
odaklı bir toplum yaratma fikriyle yola çık-
malıyız. İşte bu yol ATATÜRK ve CUM-
HURİYET yoludur. Sevgilerimle 14 Şubat
Toplum ve Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

KOÇ
Eğer Koç burcu sevgiliniz varsa ona

karşı cüretkar olmanızı öneririm. Ona
aşık olmanızın sebebini açık
seçik duyabilmek ve onun öz
güvenini daha da yükseltece-
ğiniz iltifatlar duymak ister.
Koç burcu kişilere, büyüme-
yen bir çocuk oldukları için
onları eğlendirecek ve daha da
enerjik hissettirecek hediyeler alabilirsi-
niz. Spor malzemeleri, çok ağır olmayan
parfümler, kırmızı kıyafetler, spor ve şık
saatler, hız tutkunu oldukları için araba
aksesuarları hediye alabilirsiniz.

BOĞA
Eğer Boğa burcu sevgiliniz varsa

onlara lüks ve materyalist hedi-
yeler almanızı öneririm.
Boğalar keyif insanlarıdır ve
kendilerini konforlu ve lüks
ortamlarda rahat hisseder-
ler. Fazlasıyla romantiktir-

ler. Boğazlarına düşkün
oldukları için şık ve romantik bir

yemeğe asla hayır demezler. Fiziksel
güzelliklerine önem verdikleri için mak-
yaj malzemeleri ve parfüm hediye alabi-
lirsiniz. Değişik ve kullanışlı ev eşyaları
alabilirsiniz.

İKİZLER
Eğer İkizler burcu sevgiliniz varsa

hediye seçiminde size zorluk çıkarmaz,
çok seçici değildir. Eğlenceli
ve entelektüel bir karakte-
re sahip oldukları için
güzel bir ambiyansa sahip
restoranda caz müziği
eşliğinde bir yemek tercih
edebilirler. Elektronik alet
ve iletişim aletlerine bayılırlar.
Değişik takılar alabilirsiniz. Aynı zaman-
da ilginç t-shirt ve kıyafetler de ilgisini
çeker. Entellektüalitesini arttırıcı kitaplar
ve oyunlar, sinema veya tiyatro biletleri
hediye alabilirsiniz.

YENGEÇ
Eğer Yengeç burcu bir sevgiliniz var

ise, işinizin biraz da olsa kolaylaştığını
söylemeliyiz. Duygusal Yengeç burçları

her gönülden ve sevdiklerin-
den verilen hediyeyi beğe-

necektir. Ancak bir
Yengeç burcunun ailesini
hatırlatan hediyeler, onlar
için anlamlı olacaktır.

Ailesinin fotoğraflarını
koyabileceği bir çerçeve ya da

evcimen olan bu burçların, evlerine ala-
bileceğiniz dekoratif malzemeler uygun
bir hediye seçimi olacaktır.

ASLAN
Eğer Aslan burcu sevgiliniz varsa

onları özel hissettirmeniz gerekmekte ve
hediye seçimine ekstra özen göstermeli-
siniz. Romantizmden keyif aldıkları için
romantik bir ortamı mutlaka
tercih etmelisiniz. Güzel bir
gece kulübüne, eğlence
yerine götürebilirsiniz.
Lüks ve gösterişli şeylerden
hoşlanacağı için hediye
paketi seçimini bile ona göre
yapmalısınız. Pahalı parfümler,
deri ve kürklü kıyafetler, pahalı ve parlak
takılar onların ilgisini oldukça çeker.

BAŞAK
Eğer Başak burcu bir sevgiliniz var

ise, işinizin bir hayli zor olacağını söyle-
meliyiz. Çünkü, oldukça seçici olan
Başak burçlarına iyi düşünülmeden alın-
mış bir hediye, daha sonrasında sizi çok
fazla eleştirmesine sebep
olur. Başak burçları sağ-
lıklı ve düzenli yaşamaya
kendini odaklamıştır. Bu
sebeple kaliteli bir ajan-
da ya da güzel bir saat
onları oldukça mutlu ede-
cektir. Ayrıca Başak burçları ile geçirece-
ğiniz Sevgiler Günü’nde sizden kusursuz
bir akşam planı bekleyecektir.

TERAZİ
Eğer Terazi burcu sevgiliniz varsa şık

ve estetik hediyeler tercih etmelisiniz.

Çünkü onların estetik duyguları
aşırı gelişmiş ve kibar
insanlardır. Sevgilisiyle
birlikte yapabileceği
aktivitelere katılmak
isterler. Romantik bir
yemek tercih etmelisiniz.
Sinema ya da tiyatro bileti
alabilirsiniz. Sevdiği sanatçıya konser
bileti alabilirsiniz. Birlikte baş başa kala-
bileceğiniz bir otel rezervasyonu gerçek-
leştirebilirsiniz. Ayrıca estetik güzelliği
olan ve şık her türlü kıyafet ve kozmetik
hediye edebilirsiniz.

AKREP
Eğer Akrep burcu bir sevgiliniz var

ise, ona vereceğiniz materyal
bir hediyeden çok sizinle
Sevgililer Günü’nü nasıl
geçirdiğini önemseye-
cektir. Tensel hazlarına
oldukça düşkün olan
Akrep burçlarına yatak
odanız için uygun olan sürp-
riz hediyeler onları fazlaca şaşırtacak,
aynı zamanda mutlu edecektir. Sevgililer
Günü’nde ise sizden, yalnızca ikinizin bir
arada olacağı bir plan bekleyebilir.

YAY
Eğer Yay burcu bir sevgiliniz varsa,

Sevgililer Günü’nde karşı taraf, sizden
yaratıcı olmanızı isteyecektir. Yeni yerler

ve yeni şeyler keşfetmeyi oldukça seven
Yay burçları için en uygun hediye, ikini-
zin birlikte romantik zaman geçireceği
farklı bir ülkeye alınmış
uçak biletleri olabilir. Ya
da denizaşırı, uzak seya-
hatlerin, onları çok mutlu
edeceğinden emin olabi-
lirsiniz. Burçları gereği,
özgürlüğüne düşkündürler.
Ancak bu özel akşamda sizinle yalnız
kalmaktan hoşlanacak ve kalabalıktan
uzaklaşmak isteyeceklerdir.

OĞLAK
Eğer Oğlak burcu sevgiliniz varsa

gereksiz ve lükse kaçan para harcamanızı
istemezler. Bu yüzden
onların ruhuna hitap
edebilecek ve gerçekten
ihtiyaç duydukları bir
hediye tercih etmelisi-
niz. İş hayatlarında aktif
ve planlı oldukları için iş
yerlerinde kullanabilecekleri kalem,
evrak çantası ya da dekorasyon malze-
meleri gibi hediyeler ya da günlerini
planlayabilecekleri ajandalar alabilirsiniz.
Klasik bir insan oldukları için klasik kıya-
fetler ya da sürekli kullandıkları parfümü
hediye edebilirsiniz.

KOVA
Eğer Kova burcu bir sevgiliniz varsa,

Sevgililer Günü’nde, yalnız kalmaktan
ziyade, grup halinde gidilebilecek aktivi-
telerden hoşlanacaktır. İdealist
ve arkadaşlarına oldukça
düşkün olan Kova burçla-
rı için Sevgililer
Günü’nde yapılabilecek
en güzel hediye, uzun
süredir görüşmediği arka-
daşları ile yan yana gelebilece-
ği sürpriz bir buluşma olacaktır. Ayrıca
Kova burcunun ikincil yöneticisi Uranüs
gezegeni olduğu için yapılan planların
spontane gelişmesi, onun için önemli ve
daha çekici sayılır.

BALIK
Eğer Balık burcu bir sevgiliniz

varsa, Sevgililer Günü’nde sizden,
romantizmin doruklarda olacağı bir
akşam beklemektedir. Hayal
güçleri oldukça geniş olan
Balık burçları için
Sevgililer Günü’nün anla-
mı ayrıca daha önemlidir.
Hediye almaktan çok ver-
meyi de severler. Ama bir
Balık burcu için akşam çıkılmış bir
sanat galerisi, onları tatmin edecektir.
İkincil yöneticileri Neptün gezegeni
olan Balık burçları, kokulara karşı da
duyarlıdır. Bu sebeple iyi düşünülmüş
bir parfüm de uygun bir hediye olacak-
tır.

DENİZ JALE ÖZER

deniz-jaleozer@gmail.com

Bakımlı görünmenin en büyük sırrı;
güzel ve sağlıklı tırnaklardır. Ancak çağı-
mızın sorunu olan hızlı yaşam şartları
arasında tırnaklarımıza istediğimiz özeni
göstermekte zorlanabiliyoruz. Tam da bu
noktada son yıllarda çok moda olan pro-
tez tırnaklar yardımıza yetişiyor. Ayrıca
tırnak yeme problemi olan kişilerin de
tedavi için tercih ettiği bu uygulamayı
Protez Tırnak Uzmanı Olga Kaynak'tan
öğreniyoruz.

� Olga hanım kendinizden bahsedebilir
misiniz?

8 yıl önce Rusya'dan Türkiye'ye gel-
dim. Eşimle burada tanışıp evlendim ve
Türkiye'ye yerleştim.

� Protez tırnak işine nasıl başladınız?
Ben öğretmenim aslında. Rusya'da

tırnak yaptırmaya gittiğimde yapılanları
beğenmiyordum, sonra 'ben daha güzel
yapabilirim' diye düşündüm, kursa gittim
ve çok severek girdim bu işe. Daha sonra
evlendikten sonra Türkiye'de eşimle bir-
likte protez tırnak işini kurduk.

� Protez tırnağın yapılış aşamasından
bahsedebilir misiniz?

Önce tırnaklara manikür yapıp, mat-
laşsın diye tırnağın üstünü törpülüyoruz.
Daha sonra tırnakları tips yapıştırarak
uzatıyoruz. Boyunu nasıl istiyorsanız
kesip törpüleyerek şekil veriyoruz. Bu
işlemlerden sonra üzerine jel dolgu yapa-
rak kendi tırnağınızı kalınlaştırıyoruz.
Üzerine istediğiniz deseni yapıyoruz ya
da sadece oje sürüyoruz. 45 Dk - 1 saat
süresinde işlem tamamlanıyor.
Maniküre, ojeye gerek kalmıyor eller
sürekli bakımlı oluyor.

� Protez tırnak modellerinden bahse-
debilir misiniz?

Kısa, uzun, oval, kare, badem, sivri,
balerin tırnak modelleri var.

� Şu anda en en çok hangisi moda?
Balerin, oval ve badem tırnaklar şu

anda çok moda. Üzerine de note rengi
kalıcı oje moda.

� İzmir'de protez tırnağa ilgi nasıl?
İlk zamanlar duyurmak biraz zor

oldu. Günde 2-3 kişiye uygularak başla-
dık ama şu anda yoğun bir ilgi var.
Günde 30-40 kişiye uyguluyoruz.

� Bakımı hangi sıklıkta yaptırmalı?
Ayda bir kere bakıma girmesi gereki-

yor. Çünkü tırnak uzayınca dipte boşluğu
doldurmak gerekiyor. Her seferinde şekil
değiştirme imkanı var.

� Protez tırnağı kimler tercih ediyor?
Tırnak yeme alışkanlığı

olanlar, yaptık-

ları iş sebebiyle ellerini çok kullanmakta
olan kişiler, hassas tırnak yapısına sahip
olan ve kırılma, pürüz, çatlama gibi prob-
lemleri yaşayan kişiler, tırnaklarını istedi-
ği uzunlukta ve şekilde yapamayan kişiler
tercih ediyor.

� Protez tırnağın bir avantajı da tırnak
yiyen insanların tercih etmesi sanırım...

Evet çünkü tırnakların üzeri jel kap-
lama olduğu için yeme imkanları yok.
Artık tırnak yemiyorlar. Bir müşterim
geldi tırnaklarını yediği için ellerini
devamlı saklıyormuş. ''Protez tırnak saye-
sinde artık ellerimi saklamıyorum, haya-
tım değişti, artık utanmıyorum'' dedi. 2
yıl sonra tırnakları normal haline döndü.

� Sadece kadınları değil erkekler de
ilgi gösteriyor değil mi?

Tırnak yiyen erkekler tercih ediyor.
Tırnaklarını uzatmadan üzerini jel ile
kapladığımız için yeme şansı olmuyor.
Doktora gider gibi bize geliyorlar. Bu
da bir tedavi yöntemi...

� Herhangi bir dezavantajı var
mı?

Hayır
hiçbir dezavantajı yok.

Rusya'da, Almanya'da, Amerika'da yurt-
dışında 20 seneden beri kullanılıyor.
Türkiye'de 3-4 senedir var. Son yıllarda
bir akım oldu. Biz 6 senedir yapıyoruz.
Yıllarca kullanabilirsiniz, dip boya gibi
sürekli dibi dolduruluyor. Herhangi bir
zararı yok. Dipte boşluk bırakıyoruz tır-
nak sağlıklı bir şekilde uzuyor.

� Siz aynı zamanda eğitim vererek de
istihdam olanağı yaratıyorsunuz.

Eğitim veriyoruz, daha sonra bizimle
çalışma imkanları da oluyor. Yeni iş
sahası istihdam olması açısından iyi bir
sektör ve maaş oranları yüksektir. Ama
maalesef bu işte eğitecek öğrenci ve çalı-
şacak insan yok. Bir de yurt dışında bu
disiplini aldığım için Türkiye'de zorlan-
dım. Maalesef çalışma prensibi yok
insanlarda, zora gelemiyorlar.

� Son olarak söylemek istediğiniz bir
şey var mı?

Tırnaklarını her yere yaptırmasınlar,
bu işi herkes yapamıyor. Bir haftalık
kurslarla olmuyor bu iş. Bu işi uzmanla-
rına yaptırmaları gerekiyor. Yaptıranlar
acı deneyimler yaşıyorlar bu çok önemli.
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nihantorun@gmail.com
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BU KİTABA
ÇOCUK, GENÇ,
YAŞLI HERKES
BAYILACAK
Macera türünde çocuk romancılığına yeni bir soluk geldi. Ünlü spi-
ker Burak Cilasun’un kaleme aldığı “Afacan Mete Zamanın İçinde”

çocuklara Türk tarihini bir bütün olarak sevdirmeyi hedefliyor.

Ben TV'nin ana haber spikeri ve sunucu Burak
Cilasun, çocuklara ithafen yazdığı “Afacan Mete
Zamanın İçinde” adlı kitabını okuyucusuyla
buluşturdu. Resimli oluşuyla da dikkat çeken
kitabın kahramanı “Afacan Mete” amcasının
çiftliğinde başladığı macerayı tarihin 4 farklı
döneminde sürdürürken Türk kültür ve tarihini
de yaşayarak öğreniyor. Afacan Mete, Dede
Korkut ile dahi tanıştığı macerasında kültürel
değerleri adeta oya gibi işliyor.

İlk kitabı olduğu için heyecanlı olduğunu dile
getiren Cilasun, neden çocuklara yönelik bir
kitap yazdığı sorusunu “Ağaç yaşken eğilir”
atasözüyle açıklıyor. Edebiyatın her geçen gün
küreselleştiği ve sinemayla desteklendiği bir
süreçte çocukların yurt dışında üretilen hayali
kahramanlardan etkilendiğini dile getiren
Cilasun, “Ne yazık ki doğaüstü güçleri bulunan
ve sık sık Amerika'yı kurtaran hayali kahraman-
lar, bizim çocuklarımızda hoş bir esinti bıraksa
da kültürümüzden uzaklaşmalarına yol açıyor.
Tarih boyunca kahramanlar yetiştirmiş bir mille-
tin çocukları öncelikle kendi kültürlerini bilmeli.
Shakespeare dendiğinde nasıl ki bilmeyen
İngiliz çocuğu yoksa, Dede Korkut da Türk
çocukları için öyle olmalı.” dedi.

“Fatih de Atatürk de bizim gururumuz”
Cilasun ayrıca 9-13 yaş grubu için tavsiye etti-

ği kitabı için “Dede Korkut, Fatih Sultan
Mehmet, Ulubatlı Hasan, Barbaros Hayrettin
Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı kitapta
yer almasını çok önemsiyorum. Fatih de Atatürk
de bizim gururumuz. Her birinin bizim için değe-
ri çok büyük ve mutlaka geleceğe aktarmamız
gereken değerler. Çocuklarımız ve ebeveynleri-

miz bu kitapla birlikte Türk tarihinin bir bütün
olduğunu görecekler.” dedi.

Öte yandan “Afacan Mete Zamanın İçinde”
adlı kitabın seçkin kitapçılarda bulunabileceğini
dile getiren Burak Cilasun, kısa bir süreç içinde
düzenlenecek imza günlerinin ve söyleşilerin
takibi için de okuyucularından kendisine ait sos-
yal medya hesaplarından yapacağı duyuruları
takip etmelerini istedi.

“Afacan Mete Zamanın
İçinde” hakkında

Afacan Mete
zamanda yolculuk
yaparak kitaplarda
okuduğu Türk tari-
hini bizzat gözle-
riyle görüyor. Dede
Korkut, Fatih
Sultan Mehmet,
top ustası Urban,
Ulubatlı Hasan,
Barbaros Hayrettin
Paşa ve Mustafa
Kemal Atatürk ile
tanışan Mete, her
gittiği tarihi devir-
de tarihin seyrini
değiştirecek işler
yapıyor. Mete son
olarak Çanakkale
Savaşı'nda tanıştı-

ğı Mustafa Kemal'in ve Türk tarihinin de
seyrini bir saatle değiştiriyor.

İzmirli genç yeteneklere
“Sanat Yaşam Kurtarır”

modeliyle ulaşacak

Sanat yaşamını Karayip ve ABD’nin ardından
İzmir'de sürdüren seramik sanatçısı Tümay
Erman, 20 yıllık birikim ve deneyimiyle

Ataşehir Çiğli'de "Tümay Erman Sanat
Stüdyosu"nu açtı. Erman, Karayip adası St.
Maarten'de üyesi olduğu derneğin ihtiyaç sahibi
ve yetenekli gençleri yetiştirme modelini,
İzmir'de uygulamak için destek bekliyor. Dokuz
Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik-Cam Bölümü’nden mezun
olduktan sonra bir süre sanatçı Tüzüm Kızılcan
ile birlikte çalışan ve dil eğitimi için Hollanda
Antilleri St.Maartene giden Tümay Erman
sanat eğitimine de Amerika Birleşik
Devletleri’nin Florida eyaletine giderek Florida
Üniversitesi’nden Profesör Nan Smith'ten ve
sanatçı Peter King'den dersler aldı. Rochaster
RIT/NY üniversitesinin düzenlediği workshopla-
ra katıldı. Tutkuya dönüşen seramik heykel
sanatını yaşam ve geçim kaynağı haline dönüştü-
ren Erman, aktif sanat yaşamını ABD ile
Karayip adalarında St. Maarten’de toplam 15 yıl
sürdürdü. Bu süre boyunca mimari seramik –
fusion cam projeleri uygulamalarına imza atan
Erman, sanat merkezlerinde, okullarda ve ada-
daki kendi sanat stüdyosunda atölye çalışmaları,
etkinlikler düzenledi, uluslararası sergilere katıl-
dı.

İngilizce destekli sanat atölyeleri
Geçtiğimiz yıl İzmir’e dönen seramik heykel

sanatçısı Tümay Erman, yurt dışında hazırladığı
sır reçetelerini yerli hammaddeler ve killer üze-
rinde uygulamaya devam etti. Kısa süre önce
Çiğli’de Tümay Erman Sanat Stüdyosu’nu açan
sanatçı, halen DEÜ'de çalışmalarına devam etti-

ği tez konusu kristal sırlar üzerine çalışıyor;
çocuklara İngilizce destekli seramik heykel atöl-
yeleri ve yetişkinlere sanat terapi etkinleri
düzenliyor. Sanat stüdyosunda amatör ve profes-
yonel sanatçıları, sanatseverleri hatta çamura
dokunmaktan çekinenleri ağırlamak istediğini
belirten Erman, “Çamura, sıra olan tutkumu,
araştırma ruhumu ve heyecanımı, 20 yıl önce bu
sanatla buluştuğum günden beri koruyorum.
Sanatımı geniş kitlelerle de buluşturmayı diliyo-
rum özellikle seramiğin oluşum sürecinde 4 ele-
menti içinde barındırmasından dolayı düşüncele-
ri ve ruhu besleyip özgürleştirdiğini ve iyileştirdi-
ğini düşünüyorum.

Sanat kurumlarından
destek bekliyor

Yerli ve uluslararası sanatçıların ve sanat
dostu kurumların desteği ile sosyal sorumluluk
projeleri düzenlemeyi planladığını belirten
Erman, hem üyesi hem de yaz dönemi workshop
programlarında eğitmeni olduğu St. Maarten
Art Saves Lives (Sanat Yaşam Kurtarır) adlı
derneğin eğitim modelini İzmir'de uygulamak
istiyor. İhtiyaç sahibi yetenekli çocuklara ve
gençlere küçük de olsa katkıda bulunmak için
İzmir'deki sanat oluşumlarıyla güç birliği yapmak
istediğini belirten Erman, "Sanat stüdyomda,
üniversiteye hazırlanan ihtiyaç sahibi, yetenekli
birkaç öğrenciye gönüllü eğitim vermek istiyo-
rum. Görsel sanatlar öğretmenleri ve sivil top-
lum kuruluşlarının böyle bir iş birliğine destekle-
rini esirgemeyeceğini umut ediyorum" diyor.

Facebook ve instagram tumayartstudio dan
ve web sayfam www.tumayerman.com dan calıs-
malarımı ve projelerimi takip edebilirler .



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde
İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding
Fashion İzmir, 11. yılında başarı çıtasını bir

adım daha yukarı taşıdı. Metraj bakımından
“Avrupa'nın en büyüğü” olarak ulusal ve uluslar-
arası markalarına ev sahipliği yapan fuarın yaka-
ladığı ivmeyi daha da ileriye götürdüğünü dile
getiren katılımcılar, “Bu sene diğer senelere
göre hem yerli hem de yabancı katılımcı açısın-
dan oldukça yoğun. Şimdiden Avrupa’dan bir-
çok müşterimiz oldu” dedi.

IF Wedding Gelinlik, Damatlık ve Abiye
Giyim Fuarı’na ziyaretçi ve katılımcılardan ilk
kez gelenler de vardı, ilk günden itibaren bu
fuardan vazgeçmeyenler de.. İşte Fuar İzmir’in
yerli ve yabancı katılımcılarının düşünceleri:

“Bu fuardan vazgeçmeyiz”
Hüseyin Büker: “IF Wedding Fashion İzmir

Fuarı’na 10 seneden beri katılıyorum. Bu fuar
artık bizim vazgeçilmezimiz. Diğer fuarlara katıl-
ma gereği duymuyorum çünkü hem Avrupa’dan
hem de Türkiye’den birçok kişi bu fuara geliyor
ve bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bu seneki fuar
geçtiğimiz senelere göre bir hayli farklı. Hem
yerli hem de yabancı müşteri hareketliliği olduk-
ça yoğun. Sadece ilk iki günde Portekiz, Gana,
İtalya, Filistin ve İran’dan gelen bir sürü müşte-
rimiz oldu. Birçoğuyla iş anlaşması yaptık. Biz
kendimizi bu sektörde başarılı olarak görüyoruz
ve fuarla bu başarımızı daha da ileriye taşıyaca-
ğız. Fuar İzmir’e katılım çok yoğun çünkü gelin-
lik, damatlık ve abiyede Türkiye’nin kalbi
İzmir’de atıyor.”

“En iyisi”
Muhammed Salihu: “Kosova’da gelinlik

mağazam var ve 5 seneden beri IF Wedding
Fashion İzmir’e özel olarak geliyorum; ziyaretçi
olarak takip ediyorum. Bu yılki fuar en iyisiydi.
Hem modeller muhteşem hem de fiyatlar muh-
teşem.”

“Barcelona ile aynı çizgide”
Betül Türkoğlu: “Kendime ait bir firmam var

ve modelisttim. Bu fuara ilk defa geçen sene
katıldım. Fuarın bizlere getirdiği olanaklardan
artık vazgeçemem. O yüzden gelecek senelerde
de burada yerimi alacağım. Dubai, Amerika,
İtalya, Almanya, Belçika, Avrupa’nın birçok

ülkesine gelinlik veriyoruz.
Fuar’ın bize getirisi çok. Daha
önce Barcelona ve Milano’daki
fuarlara da katılmıştık. Diğer
fuarlardan geri kalır yanımız
yok, hatta aynı çizgideyiz.”

Hasan Ekenen: “İskenderun’da
damatlık, gelinlik ve nişanlık mağa-
zam var. Fuar İzmir’de organize edilen IF
Wedding’e ilk defa katıldım, tek kelimeyle hari-
kaydı. Gelinlik fuarı olarak sadece İzmir’deki bu
organizasyona katılıyorum ve mallarımı sadece
İzmir’den alıyorum. İzmir, Türkiye’nin değil
dünyanın birçok ülkesine hitap eden gelinlik
sektörüne sahip. Gelinlik fuarına önümüzdeki
sene de geliyorum. Hayatta kaçırmam!”

“İzmir’i çok sevdik”
Eugene Didenko: “Ukrayna’dan bu muhte-

şem fuara katılmak için geldik. İzmir’i çok sevdik
ve burada iyi işler yapabileceğimizi düşünüyo-
rum. Türklerle çalışmaktan çok memnunum. İlk
günden itibaren çok insan fuara geliyor, bu yüz-
den de birçok müşteri bizim ürünlerimizi gördü
aldı. Fuar’da hem kalite hem de uygun fiyat
var.”

İuliia Vielle: “Fransa’dan, Türkiye'deki kendi
şirketimizi tanıtmaya geldik. Türk müşterileri

hakkında bir şey bilmi-
yorduk ama gördük ki,
hedef kitle çok özel.
Barcelona, Dusseldorf,
Milano, Londra ve
Paris’teki fuarlara katıl-
dık ancak İzmir’deki bu
fuar çok özel. Türk elbi-
selerinin stili çok farklı.
Türkiye'deki gelinlikle-
rin kalitesi çok iyi; bura-
da tekstil şirketleri çok
iyi. Gelinlikler biraz
pahalı ama kalitesi
mükemmel. Fuar orga-
nizasyonu gerçekten
muhteşem! Burada
olmaktan çok memnu-
num. Gelecek sene bu
fuarı kaçırmayacağız,
tekrar geleceğiz.”

İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, "Türkiye'nin
gelinlik üretiminin
yüzde 70'ini İzmir bu
fuar sayesinde karşılı-

yor"

dedi. Bu yılki fuara katılım
oranlarının her alanda artış
gösterdiğine dikkat çeken
Başkan Kocaoğlu, fuar süresin-

ce otellerin doluluk oranlardaki
yükselişin önemli bir gösterge

olduğunu söyledi. Ülkenin içinde
bulunduğu süreçte If Wedding

Fashion İzmir'in yüzde 25-30 büyü-
me göstermesinin büyük bir başarı oldu-
ğunu ifade eden Başkan Aziz
Kocaoğlu, "Tüm emeği geçenlere,
bize verdikleri güç ve destek için
sonsuz teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki yıl daha iyi koşullar-
da, barış içinde bu fuarı daha da
büyüterek yapma isteğimizi
buradan ifade ediyorum " diye
konuştu.

İZFAŞ'ın 4 kıta ve 75 ülke-
de yürüttüğü yoğun tanıtım
çalışmalarının meyvelerini verdi-
ği bir etkinlik olarak da dikkat
çeken IF Wedding Fashion İzmir –
11. Gelinlik, Damatlık ve Abiye
Giyim Fuarı, birçok alanda rekorlara
sahne oluyor. 2017 yılının gelinlik ve
abiye modellerinin ilk kez podyuma çıktığı
fuara, 30 bin profesyonel ziyaretçi geldi.
Geçtiğimiz yıl bu sayı 23 bindi. Düzenlendiği ilk
yıl ise fuara gelen profesyonel ziyaretçi sayısı 4
bin 800 olarak gerçekleşmişti. 2007’de 4 bin met-
rekare ile başlayan IF Wedding Fashion İzmir,
bu yıl Türkiye'nin en büyük fuarcılık tesisinde 20
bin metrekare stant alanı, toplamda ise 66 bin
metrekare alanda düzenlendi. Stant açan firma
sayılarında da dikkat çekici bir artışa sahne olan
IF Wedding Fashion İzmir'de bu yıl bu alanda
yüzde 25 artış sağlandı ve fuarda 227 firma stant
açtı.

Dünyanın gözü İzmir'deydi
Dünya modasına yön veren IF Wedding

Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye
Giyim Fuarı’na ziyaretçi gelen ülkeler ise şöyle;
“ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE,
Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Bulgaristan,
Cezayir, Çin, Danimarka, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Güney
Afrika, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İrlanda,
İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun,
Kanada, Katar, Kıbrıs, Kosova, Kuveyt, Libya,
Lübnan, Malta, Makedonya, Mısır, Mozambik,
Özbekistan, Romanya, Rusya, Senegal,
Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan, Suriye,
Ürdün, Yemen, Yunanistan.”

SAYFA 12 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Bu yıl 11. kez açılan “Avrupa’nın en büyüğü” IF Wedding Fashion İzmir, Türk ve dünya modasının önemli
katılımcıları ile ünlü markaların buluşma noktası oldu. Fuar İzmir’deki organizasyonu Barselona, Milano,

Dusseldorf, Londra ve Paris’teki fuarlarla kıyaslayan firma yöneticileri “İzmir muhteşem” görüşünde birleşti.
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SOLO DEFİLELERDE
YENİ TRENDLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen IF
Wedding Fashion İzmir, modaya ve ticarete bu yıl da ev sahipliği yaptı.

Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında gerçekleştirilen solo
defilelerde en yeni tasarımlar moda şöleni yaşattı.

Nazarel, Miracle World, Torres, For Costume ve karma defile ile renkle-
nen fuarda, firmalar özel günler için hazırlanan ve birbirinden şık alternatifler
sunan koleksiyonlarını sergiledi.

Koreografisini Serkan Duman’ın hazırladığı defileler, Duman Ajans
modellerinin ve ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Solo defilelerde; Şenay Akay, Didem Soydan, Günay Musayeva, Şebnem
Shaeffer, Irmak Atuk, Cansu Melis Karakuş ve Açelya Kartal gibi moda dün-
yasının ünlü isimleri yer aldı.

Mini Konser
Modanisa sponsorluğunda, tasarımcılar; Zehrace, Hilal Baş, Minel Aşk ve

Saliha’nın tasarımları karma defilede sergilendi.
Karma defilenin ardından gerçekleşen Merve Özbey’in sürpriz mini kon-

seri ise defilelere renk kattı. Merve Özbey en beğenilen parçalarını fuar için
özel olarak seslendirdi.

Tüm sene fuara hazırlanan Miracle World firmasının yurt dışı ve yurt içi
müşterilerine özel olarak hazırladığı koleksiyon ise büyük ilgiyle izlendi. 25
parçalık özel koleksiyonda kullanılmış olan birbirinden şık kumaşlar ve dantel-
ler dikkat çekti. Öte yandan Nazarel firması 40 parçadan oluşan, özel taşların

yoğun olarak kullanıldığı tasarımlarıyla yeni sezon trend-
lerini sergiledi. Torres’in gri ve bordo renkleri özel

desenlerle buluşturan damatlık koleksiyonunda
ise dokulu kumaşların yoğun olarak kullanıl-

dığı görüldü. Fuara uluslararası bir pro-
düksiyonla hazırlanan firma yeni sezon

damatlık tasarımlarıyla dikkat çekti.
For Costume 36 parçalık özel

defilesinde birbirinden farklı model-
ler ve sımsıcak renkler dikkat çekti.
Bu yıl da modaya, ticarete ve birbi-
rinden iddialı defilelere ev sahipliği
yapan IF Wedding Fashion İzmir,
Ege Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD) partnerliğinde, T.C.
Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret

Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, T.C.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri

Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Moda ve

Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve
Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nin des-

tekleriyle gerçekleştirildi.
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