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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 yıllık hazırlık dönemi sonrasında kentin geleceğine yön verecek “1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planı” çalışmalarını tamamladı. 2030 yılı hedef alınarak hazırlanan plan, yüksek çevre duyarlılığı ile öne çıkıyor.

Raylı sistemler altyapısını güçlendirmek için
metro, tramvay ve İZBAN hatlarında çalış-
malarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi,
ihaleye çıktığı 95 yeni metro vagonunun 55'ini
düzenlenen törenle teslim aldı. İzmir
Metrosu’nun göreve alındığı 2000 yılında 45
vagonu olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tamamı 2017
yılında hizmete girecek 95 yeni vagonla birlikte
filodaki toplam araç sayısını 4 kat artırarak
182’ye yükselttiklerini açıkladı.

Başkan Kocaoğlu, “Raylı sistem çok pahalı
bir yatırım. Ama biz metro üreticilerini rekabete
soktuk, adrese teslim ihale yapmadık, fiyatları
aşağı çektik” diye konuştu.

Toplu ulaşımda hizmet veren otobüs ve gemi
filosunu da yenilediklerini kaydeden Aziz
Kocaoğlu, 15 yolcu gemisinden 13’ünün geldiğini
ve 3 yeni arabalı vapurun hizmete alındığını
belirterek sadece körfez ulaşımının modernizas-
yonu için 550 milyon liralık yatırım yaptıklarını
kaydetti.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı
“1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı” ile
kentin 15–20 yıllık gelişimine ışık tutacak. 3
bölgede 13 ilçe ve 428 kırsal yerleşmeyi içine
alan yeni nazım plan, ülke ve bölge plan
kararlarına uygun olarak konut, sanayi,
tarım, turizm ve ulaşım gibi yerleşme ve
arazi kullanım kararlarını belirleyecek.

Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu danışman-
lığında belediye bürokratları ve bilim
adamlarından oluşan ekibin işbirliğiyle
ortaya konulan “1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planı”, ilçe belediye başkanları ve
mecliste görüşülmeden önce meslek odaları,
sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin
görüşlerine sunuldu. İzmir Büyükşehir
Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda,
öngörülen planın detayları masaya yatırıldı
ve kentin geleceğine yön verecek plan
konusunda alanlarında uzman kişilerin
görüşleri alındı.

İzmir modeli
Yaklaşık 2 senedir yürütülen çalışmalar

sonucunda oluşturulan vizyonda, kentin
özgün kültürel ve doğal değerlerini koru-
yarak gelişen, tarımda sürdürülebilir
gelişmeyi öngörerek sektörün itibarını
artıran, yerel ürün markalaşmasıyla öne
çıkan, turizm çeşitliliğinde önder, korumacı
ve ulaşılabilir bir “İzmir Modeli” ortaya
konuyor.

1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın
stratejisini ise yaşamsal öneme sahip alanlar
(su havzaları, tarım ve orman alanları) ile
özellikli ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin,
yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların, su,
toprak ve hava kalitesinin korunması ve
sürdürülebilir bir geleceğin öngörülmesi
oluşturuyor.

Hedefler sıralandı
Plan çalışmalarında, İzmir Büyükşehir

Belediyesi'ne 2014 yılında bağlanan alanın
bütünü Batı, Doğu ve Kuzey olarak 3 bölüm
halinde ele alındı. Bu program alanlarının
her biri için nelerin yapılması gerektiği;
hangi sektörlerin gelişeceği, nüfus hareket-
leri, yapılaşma, tarım alanları, su havzaları,
korunması gereken doğal, arkeolojik, tarihi
sit alanları ve diğer koruma alanları, sanayi
bölgeleri, turizm bölgeleri, yeşil kuşak alan-
ları belirlendi. Bu kapsamda, planlama böl-
gelerinin karakterlerine ve ilçelerin yapısal
özelliklerine bağlı olarak;

Yeşil kuşak alanlarında doğayla uyumlu,
insan odaklı koridorlar yaratılması,

Doğaya saygılı alternatif turizm
olanaklarının sağlanması,

Tarımsal üretim faaliyetlerinin ve iyi
tarım uygulamalarının desteklenmesi,

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi,
Kırsal yerleşmelerin sosyal ve teknik

altyapı olanaklarının güçlendirilmesi,
Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli

şekilde kullanılması gibi konularda önemli
ilkesel kararlar geliştirildi ve plan çalışmaları
bu doğrultuda şekillendirildi.

Geleceğe “temel” atıldı

İZMİR’DE
İŞLER

“RAYINDA”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “yüzde 100
uzlaşma” ve “yerinde” dönüşümle gerçek-
leştireceği Türkiye’nin ilk kentsel dönüşüm pro-
jesinin temelini Uzundere’de attı. Türkiye’de
kentsel dönüşüm çalışmaları için “milat” olarak
tanımlanan Uzundere Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Burada kim-
seyi yerinden yurdundan etmiyoruz. Herkes
yine eski komşularıyla birlikte ama daha güven-
li, daha kaliteli, daha modern ve daha estetik
konutlarda oturacak” diye konuştu.

Geleneğe ve geleceğe
sahip çıkmak..

Proje tamamlandığında 32 hektar
alanda 3 bin 500 birim konut ve konut
altı ticaret olacağını, böylece yenilenen
alt yapısıyla birlikte Uzundere’de yeni
bir çekim merkezi, yeni bir yaşam alanı
yaratılacağını ifade eden İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz

Kocaoğlu, 2. etap için de 2017 yılının ilk yarısın-
da yapım ihalesine çıkmayı planladıklarını kay-
detti. Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

“Kentsel dönüşümde kırmadan dökmeden,
uzlaşmay-

la

sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Biz her dönüşüm
bölgemizde ofisler açarak, vatandaşlarımızla
yüzlerce defa görüşerek bunu gerçekleştirmeye
çalışıyoruz.

Bizim projemizde yerinde dönüşüm şarttır.
Binalar değişecek, depreme dayanaklı olacak,
konforu artacak, çevresinin de konforu artacak-
tır. Ama insanların komşuluk ilişkileri daha iyi
ortamlarda gelişecektir, hedefimiz budur.”

“Belediye olarak tek bir
çöp almıyoruz”

Bir ilke doğrultusunda ilerlediklerinin
altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı, “Bu konutlardan yüklenici fir-
manın aldığı pay, maliyeti ve kârı, ki
inşallah kâr ederler, haricinde ne
ekonomik değer üretiliyorsa, hepsi bura-
da yaşayan vatandaşlarımıza, tapu sahip-
lerine kalacaktır. Belediyeye, merkezi
hükümete çöp kalmayacaktır.” şeklinde
konuştu.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin iki yakasında yapımı
süren tramvay çalışmalarını, hattın 8 km'lik bölümünde “yürüyerek” denetledi.
450 milyon liralık dev projede çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini söyle-
yen Başkan Kocaoğlu, “İzmir'i ulaşımda hak ettiği konforla buluşturacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova’yı bağlayacak 7 kilometre uzunluğundaki
6 şeritli yeni yol projesinin yol ve kavşak düzenlemesi ile 2.5 kilometrelik tünel ihalelerini
tamamladı. 37 firmanın yarıştığı iki ihalenin toplam bedeli 155 milyon TL oldu.İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık

450 milyon liralık tramvay projesiyle
toplu ulaşımında yeni bir dönemin
kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Çalışmaların daha erken başladığı ve
yılbaşından bu yana test sürüşlerinin
yapıldığı Karşıyaka hattında, Nisan ayın-
dan itibaren yolculu seferlerin başlaması
bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, sabah mesaisine hat
imalatlarının tamamına yakınının bittiği
9 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı'nı
inceleyerek başladı. Büyükşehir
Belediyesi'nin ilgili bürokratlarıyla bir-
likte Ataşehir'deki ilk istasyondan tram-
vayla yola çıkan Başkan Kocaoğlu,
Bostanlı'dan itibaren Alaybey'e kadar
olan bölümü yürüyerek inceledi. Son
aşamaya gelinen Bostanlı
Köprüsü'ndeki çalışma hakkında bilgi
alan Başkan Aziz Kocaoğlu, yol boyun-

ca vatandaşlarla da sohbet etti.
Yüklenici firmanın yanı sıra

Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birim-
lerinin de sorumlulukları kapsamındaki
işleri hızlı bir tempoyla sürdürmesinin
memnuniyet verici olduğunu belirten
Başkan Kocaoğlu, “Nisan ayından
itibaren Karşıyakalılar tramvayla yolcu-
luk yapmaya başlayacak. Tramvay, toplu
ulaşıma konfor, trafiğe de rahatlık
getirecek. Geçtiği güzergaha görsel
güzellik katacak, Karşıyaka'nın marka
değerini artıracak” diye konuştu.

Konak hattında yüksek tempo
Konak Tramvayı'nda da Şair Eşref

Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu zorlu
bir bölümü mümkün olduğu kadar az
sıkıntıyla aşmayı hedeflediklerini dile
getiren İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı, “Burada yaklaşık 500 metrelik
bölümü kapsayan birinci etabı tamam-

ladık. Bu kısmı asfaltlayarak trafiğe
açtıktan sonra hemen ikinci etaba
başlıyoruz. Karşıyaka Tramvayı'nın
ardından, hızlı bir şekilde çalışmaları
bitirip bu yıl içinde Konak Tramvayı'nı
da hizmete alacağız” dedi.

Çiğli'ye kadar uzanacak
14 durak olarak planlanan 8.8 kilo-

metrelik Karşıyaka tramvay hattında ray
döşeme çalışmaları Nisan 2015'te
başlamıştı. Deneme sürüşü yapılan
Mavişehir İZBAN ile Bostanlı Köprüsü
arasında kalan bölgede tramvay hattı,
elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalat-
ları ile yol ve kavşak düzenleme çalış-
maları tamamlandı. İzmir Büyükşehir
Belediyesi, tramvay hattının Çiğli
İZBAN İstasyonu, Katip Çelebi
Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi’ne uzatılması için ön projeye
onay aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Buca-
Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs
Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı
Yolu” projesi kapsamında iki büyük iha-
leyi gerçekleştirdi.

7 kilometrelik bağlantı yolu projesi
kapsamındaki 2 adet viyadük ile 2 adet
altgeçit ve 1 adet üst geçit yapılması
işlerini kapsayan yol ve kavşak düzen-
lemesi ihalesini, katılan 13 firma arasın-
dan 45 milyon 284 bin 699 TL'lik teklifle
Ezekar Yapı İnşaat Anonim Şirketi -
Mapek İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
(İş Ortaklığı) kazandı. Yer tesliminden
itibaren iş süresinin 650 gün olarak belir-
lendiği proje için 10 günlük itiraz
süresinin ardından sözleşme imza-
lanacak.

Aynı proje kapsamında 2,5 km uzun-
luğuyla İzmir'in en uzun tüneli de inşa
edilecek. Buca Onat Caddesi ile
Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre
Yolu bağlantısını sağlayacak tünel ihale-
sine 24 firma katıldı. İhaleyi 109 milyon

900 bin 827 TL'lik teklif sunan HGG
İnşaat Anonim Şirketi kazandı. “İki tüp
tek tüneli” kapsayan projenin, yer tesli-
minden itibaren 900 günde tamamlan-
ması öngörülüyor.

Sırada bir ihale daha var
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent

trafiğine nefes aldıracak proje kapsamın-
da önümüzdeki günlerde bir ihale daha
yapacak. Tünelin elektromekanik işleri
çerçevesinde havalandırma, aydınlatma
ve benzeri işlere yönelik ayrı bir ihale
gerçekleştirilecek.

250 ağaç tünelle korunacak
Yeni projeyle Homeros Bulvarı’nı

Otogar’a kadar uzatacak olan İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Buca ile
Bornova arasında kalan bölümü de
“derin tünelle” geçecek. 2.5 kilometre-
lik iki adet tüp tünel, aynı zamanda
“tamamı kent sınırları içinde olan en
uzun karayolu tüneli” olacak. Tünel

projesi sayesinde yol güzergahında
kalan 250 civarındaki ağaca dokunul-
mayacak. Buca Ufuk Mahallesi ile
Bornova Çamkule arasında kalan
bölümde gerçekleştirilecek derin ve
çift tüp tünel projesinin bir diğer avan-
tajı ise bu bölgedeki kamulaştırma
ihtiyacını da ortadan kaldırması. İzmir
trafiğine büyük rahatlama getirecek
yeni güzergah, Buca Onat
Caddesi’nden başlayarak Otogar’a
kadar uzanacak ve Buca, Bornova,
Konak ilçelerinden geçecek.

Büyük bir bulvar olarak açılacak
yeni yol, 35 metre genişliğinde ve (3
gidiş - 3 geliş) toplam altı şeritli olarak
hizmete açılacak. Çamlık, Mehtap,
İsmetpaşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet
Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe,
Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak,
Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve
Karacaoğlan mahalleleri aşılarak
Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden
Otogar’a bağlantı sağlanacak.

ADIM ADIM TRAMVAY

BÜYÜKŞEHİR, İKİ DEV
İHALEYİ TAMAMLADI

İZMİR’DE PEDAL DEVRİMİ

39 kilometrelik bisiklet
yolunu 2017 sonunda 90
kilometreye çıkarmaya
hazırlanan Büyükşehir
Belediyesi; Sahilevleri,
Sarnıç, Harmandalı
Ulukent ve 2. Kordon’da
yeni bisiklet yolları oluş-
turdu. Yeni hedef; Avru-
pa Bisiklet Turizm Ağı
“EUROVELO”ya girmek.
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Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı
bisiklet yolları ve kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in
devreye girmesiyle İzmir’deki bisiklet kullanımı
giderek yaygınlaşıyor. “Bisiklet kenti” hedefinde
önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi,
yeni projelerle çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisik-
letin daha da yaygınlaştırılması için yoğun tempo-
da çalışıyor. Bir yandan kıyıları bisiklet yollarıyla
buluşturup kurduğu kiralık bisiklet sistemi BİSİM
ile kent yaşamına yeni bir soluk getiren
Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da bisiklet
yollarının yaygınlaştırılması için yeni rotalar oluş-
turuyor. Bu hedef doğrultusunda Harmandalı
Köprülü Kavşağı ile Ulukent İZBAN istasyonu
arasında çift taraflı olarak 7 kilometre,
Gaziemir’de Çamlık Rekreasyon Alanı’ndan
Kısıkköy Sanayi Sitesi girişine kadar olan bölümde
2.1 kilometre, Alsancak İkinci Kordon’da ise Ali
Çetinkaya Bulvarı ile 1479 Sokak arasında 600
metrelik bisiklet yolu oluşturuldu.

Sahilevleri’ndeki kıyı düzenleme çalışmalarının bir-
inci etabı kapsamında 1.2 kilometre uzunluğunda
bisiklet yolunu kente kazandırdı. Bostanlı İskele ile
Alaybey Tersanesi arasında 2.5 kilometrelik bisik-
let güzergahının 1.3 kilometresi tamamlandı.
Göztepe’de beton zemin üzerinden giden bisiklet
yolu, yürüyüş yolundan ayrılarak yeniden düzen-
lendi. Foça kıyı şeridi düzenleme çalışmaları kap-
samında, Yeni Foça girişinden itibaren sahilde 1.3
kilometrelik bisiklet yolu düzenlemesi yapıldı.

2017 yılında yeni güzergahlar
Bisiklet yollarının kent içerisinde yaygınlaştırıl-

ması için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 2017 yılında üç önemli bisiklet yolu
rotasını daha hayata geçirecek. Karşıyaka Girne
Caddesi bisiklet yolu düzenleme projesi kapsamın-
da Yunuslar ile Nergis İZBAN istasyonu arasında
1.6 kilometrelik, Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı

ile Aşık Veysel Rekreasyon Alanı arasını bağlayan
Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde 7 kilomet-
relik bisiklet yolu en yakın zamanda hizmete açıla-
cak. Bunun yanında Güzelbahçe 75. Yıl
Cumhuriyet Bulvarı ile Narlıdere Dilek Sokak
arasında 6.5 km., Narlıdere Dilek Sokak ile İZSU
arıtma tesisi arasında 3.5 km., Urla Mareşal Fevzi
Çakmak Caddesi’nde 3.9 km., Urla Ahmet Besim
Uysal Caddesi’nde ise 2.5 kilometrelik bisiklet yolu
oluşturulacak.

Bisiklette Avrupa hedefi
Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yalnızca

hobi ve spor amaçlı kullanımının dışında kent içi
ulaşımın bir parçası haline getirilmesi konusunda-
ki etkin çalışmalarıyla dikkat çeken İzmir
Büyükşehir Belediyesi, yeni hedefini Avrupa
Bisiklet Turizm Ağı “EUROVELO” ya girmek olarak
belirledi.
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İZMİR’İN GURUR TESİSİ OLACAK
Yönetmelik gereği su satış istasyonlarını

31 Mart tarihinden itibaren kapatmak
zorunda olan İzmir Büyükşehir Belediyesi,
7.6 milyon liralık yatırım yaparak Bornova
Homeros Vadisi’nden gelen mineralli ve
lezzetli kaynak sularını şişeleyecek bir tesis
kurdu. Saatte 1500 damacana kapasiteli
tesis, Dünya Sağlık Örgütü’nün ve AB’nin
belirlediği hijyen ve teknikte “el değmeden”
çalıştırılacak. Damacanalar “6 aşamalı” iç
yıkama işleminden geçirilecek. 19 litrelik
“İzmir Su-Homeros”, 6 TL’den satışa
sunulacak.

Çiğli’deki Kent Ekmek Fabrikası’nda dar
gelirli vatandaşlara yönelik sağlıklı, besleyici
ve ekonomik ekmek üretimi gerçekleştiren
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de
İzmirliler’in evlerine uygun fiyatla kaliteli,
sağlıklı ve lezzetli kaynak suyu ulaştıracak.

Bornova Homeros Vadisi’nde yer alan
Bedesten ve Deli Süleymanlı kaynak sularını
Çamiçi Köyü’nde toplayarak borularla
“Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi”ne
ulaştıran İZSU, saatte 1500 damacana kapa-
site ile 19 litrelik polikarbon damacana
dolumu yapılacak tesisteki son hazırlıklarını
yapıyor. 7.6 milyon liralık yatırımla tamam-
lanan tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Grand Plaza A.Ş tarafından işletilecek.
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün vereceği
iznin ardından üretim resmen başlayacak.
Bu arada kaynak suları için marka tescili
çalışmaları da tamamlandı. “İzmir Su-
Homeros” markasıyla, bayiler aracılığıyla
İzmirliler’in evine ulaşacak mineralli, içimi
yumuşak ve lezzetli bu suyun satış bedeli 6

TL. olarak belirlendi.
Kaynaktan gelen sular, filtrelerden geçi-

rildikten sonra hiçbir kimyasal madde kul-
lanılmadan, ozonlama yapılarak ve el
değmeden otomatik şişelenecek. Bayilerden
gelecek boş damacanalar ilk etapta gözle
kontrol edilecek, çatlak olanlar ayrılacak.
Bant üzerine alınan damacanalara hava
basıncı verilerek ikinci bir ayıklama daha
yapılacak. Dış yıkama bölümünde yine
makine aracılığıyla, el değmeden dış yıka-
madan geçirilen damacanalar, 6 aşamalı iç
yıkama hattına alınacak. Ön yıkama, yıka-
ma, dezenfektanla temizlik, durulama ve
son durulma aşamalarının ardından kapak-
lama, emniyet bandı ve ısı tüneli aşamaları

gerçekleştirile-
cek. En sağlıklı
biçimde doldu-
rulan
damacanalar,
kapak üzerine
üretim, son
tüketim ve son
kullanım tarihi ve
seri numarası
basılarak dağıtı-
ma hazır hale
getirilecek.
Hijyen ve teknik
olarak İzmir’e
örnek olan tesis,

Dünya Sağlık Örgütü, AB direktifleri ve
Sağlık Bakanlığı’nın “İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Yönetmeliği” kriterlerine
uygun hizmet verecek.

Kontrol merkezi bile var
Bir kimya ve bir gıda mühendisi olmak

üzere 22 personelin görev yaptığı tesiste,
kaynak suyunun günlük olarak tahlilinin

yapıldığı laboratuvar da bulunuyor.
Laboratuvarda suyun kimyasal,

mikrobiyolojik değerlerine her gün
bakılıyor. Ayrıca kaynak suyunun
kaynak noktasından ve tesise girişi
öncesi de belirli aralıklarla
numuneler alınarak tahlil ediliyor.

Hijyene azami önem verilen
tesise personelin giriş yapa-
bilmesi için öncelikle
ellerini yıkaması ardın-
dan otomatik olarak
çalışan dezenfektana
tutması gerekiyor.
Galoş, maske ve bone
takmak zorunlu. Ayrıca
tesiste suyun ve
makinelerin kontrol
edildiği bir de SCADA
sistemi bulunuyor.

Görevliler SCADA
merkezinden hem tesisi

hem de dolum işlemlerini
takip edip makinelerle ilgili
bir sorun olduğunda bilgisa-
yarla müdahale etme şansına
sahip oluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı
bisiklet yolları ve kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in
devreye girmesiyle İzmir’deki bisiklet kullanımı
giderek yaygınlaşıyor. “Bisiklet kenti” hedefinde
önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi,
yeni projelerle çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisik-
letin daha da yaygınlaştırılması için yoğun tempo-
da çalışıyor. Bir yandan kıyıları bisiklet yollarıyla
buluşturup kurduğu kiralık bisiklet sistemi BİSİM
ile kent yaşamına yeni bir soluk getiren
Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da bisiklet
yollarının yaygınlaştırılması için yeni rotalar oluş-
turuyor. Bu hedef doğrultusunda Harmandalı
Köprülü Kavşağı ile Ulukent İZBAN istasyonu
arasında çift taraflı olarak 7 kilometre,
Gaziemir’de Çamlık Rekreasyon Alanı’ndan
Kısıkköy Sanayi Sitesi girişine kadar olan bölümde
2.1 kilometre, Alsancak İkinci Kordon’da ise Ali
Çetinkaya Bulvarı ile 1479 Sokak arasında 600
metrelik bisiklet yolu oluşturuldu.

Sahilevleri’ndeki kıyı düzenleme çalışmalarının bir-
inci etabı kapsamında 1.2 kilometre uzunluğunda
bisiklet yolunu kente kazandırdı. Bostanlı İskele ile
Alaybey Tersanesi arasında 2.5 kilometrelik bisik-
let güzergahının 1.3 kilometresi tamamlandı.
Göztepe’de beton zemin üzerinden giden bisiklet
yolu, yürüyüş yolundan ayrılarak yeniden düzen-
lendi. Foça kıyı şeridi düzenleme çalışmaları kap-
samında, Yeni Foça girişinden itibaren sahilde 1.3
kilometrelik bisiklet yolu düzenlemesi yapıldı.

2017 yılında yeni güzergahlar
Bisiklet yollarının kent içerisinde yaygınlaştırıl-

ması için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 2017 yılında üç önemli bisiklet yolu
rotasını daha hayata geçirecek. Karşıyaka Girne
Caddesi bisiklet yolu düzenleme projesi kapsamın-
da Yunuslar ile Nergis İZBAN istasyonu arasında
1.6 kilometrelik, Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı

ile Aşık Veysel Rekreasyon Alanı arasını bağlayan
Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde 7 kilomet-
relik bisiklet yolu en yakın zamanda hizmete açıla-
cak. Bunun yanında Güzelbahçe 75. Yıl
Cumhuriyet Bulvarı ile Narlıdere Dilek Sokak
arasında 6.5 km., Narlıdere Dilek Sokak ile İZSU
arıtma tesisi arasında 3.5 km., Urla Mareşal Fevzi
Çakmak Caddesi’nde 3.9 km., Urla Ahmet Besim
Uysal Caddesi’nde ise 2.5 kilometrelik bisiklet yolu
oluşturulacak.

Bisiklette Avrupa hedefi
Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yalnızca

hobi ve spor amaçlı kullanımının dışında kent içi
ulaşımın bir parçası haline getirilmesi konusunda-
ki etkin çalışmalarıyla dikkat çeken İzmir
Büyükşehir Belediyesi, yeni hedefini Avrupa
Bisiklet Turizm Ağı “EUROVELO” ya girmek olarak
belirledi.

39 kilometrelik bisiklet
yolunu 2017 sonunda 90
kilometreye çıkarmaya
hazırlanan Büyükşehir
Belediyesi; Sahilevleri,
Sarnıç, Harmandalı
Ulukent ve 2. Kordon’da
yeni bisiklet yolları oluş-
turdu. Yeni hedef; Avru-
pa Bisiklet Turizm Ağı
“EUROVELO”ya girmek.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda önemli
bir hamle daha yaparak “Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs
filosunu” oluşturdu. Ankara’da yerli bir firma tarafından
üretilen 20 elektrikli otobüs İzmir’e geldi.

45 günlük test sürüşünün ardından kent içi ulaşımda
hizmet vermeye başlayacak araçlar, ESHOT Genel
Müdürlüğü’nün garajları ile aktarma merkezlerinde, 2-5
saat arasında ve geceleri şarj edilecek. Gün içinde hiç dur-
madan 250 kilometre yol alabilecek olan İzmir’in elektrik-
li otobüsleri, klima açıkken 13 saat, klimasız 16 saat hiç
durmadan çalışabilecek. Otobüsler ayrıca, yokuş aşağı
indiklerinde enerji üretip kendi kendilerini şarj edebile-
cek. Sessiz çalışan araçlar, 1 kilometrede 25 kuruş harca-
yacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni filodan beklenen
verimin elde edilmesi halinde, 2 yıl içinde kente 400 elek-
trikli otobüs kazandırmayı hedefliyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, 20 elektrikli otobüs için
100 şoför ile hareket memurları ve teknik elemanları eği-
timden geçirecek. Sürücü davranışını çok önemli olduğun-
dan, eğitimler güzergah üzerinde gerçekleşecek.

Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir sistem olduğu için, oto-
büsler 45 gün test sürüşlerinden geçiyor ve İzmir'in yol
güzergahları yazılımlarına ekleniyor. İzmir’in elektrikli
otobüslerinin Nisan başında sefere başlaması bekleniyor.

Şarjı güneş enerjisinden
Çevreci ve ekonomik bu araçların şarj edilmesi için

kullanılacak elektrik enerjisinin maliyeti, ESHOT Genel
Müdürlüğü’nün Buca Gediz Ağır Bakım Tesisleri’nde
kurulumu süren güneş enerji santralinden karşılanacak.
ESHOT, atölye ve garajlar ile otobüs son duraklarında
otobüslerin şarj edilmesi için kullanılacak elektriği
TEDAŞ’tan satın alacak. Güneş enerjisi santralinden üre-
tilen enerji de yine TEDAŞ’ın şebekesine aktarılacak.
ESHOT Genel Müdürlüğü’ne giderek İzmir’in elektrikli
otobüslerini test eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, “Hem çevreci, hem ekonomik hem de çok ses-
sizler. İzmirliler bu otobüsleri çok sevecek” dedi. Bakan
Kocaoğlu, kent içi toplu ulaşımda çevreci yatırımları sür-
düreceklerini de sözlerine ekledi.

Dar gelirli vatandaşlara destek
olmak için kurduğu Kent Ekmek
Fabrikası’nın üretim yelpazesine
2011 yılında glütensiz ekmeği dahil
eden İzmir Büyükşehir Belediyesi,
başlattığı sosyal sorumluluk proje-
siyle 74 şehirdeki çölyak ve fenilke-
tonüri (PKU) hastalarına umut
oldu. İthali 9 ile 15 lira arasında
olan glütensiz ekmekleri sadece 1.5
lira fiyatla satışa sunan Büyükşehir
Belediyesi, ayda ortalama 119 bin
adet üretim yapıyor. Haftada üç gün
üretilen ekmekler, İzmir içinde Kent
Ekmek satış büfeleri ve EDAK Ecza
Kooperatifi üyesi eczanelerde satılı-
yor.

Üretim maliyeti yüksek
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kent Ekmek Fabrikası’nda üretilen
glütensiz ekmekler, üretim aşama-
sından önce laboratuar analizinden
de geçiyor. Üretim maliyeti yüksek
olduğu için fırınların üretmek iste-
mediği glütensiz ekmeklere İzmir
dışından da oldukça fazla ilgi var.
Talebe yetişmeye çalışan Büyükşehir

Belediyesi, ürettiği glutensiz ekmek-
leri 74 şehirdeki bin 200 noktaya
kargoyla ulaştırıyor.

Bu yıl da zam yok
2011 yılında aylık ortalama 4 bin

800 adet ekmekle başlayan proje,
2012 yılında 6 bin 500, 2013 yılında
8 bin, 2014 yılında 114 bin 900, 2015
yılında 115 bin 700 ve 2016 yılında
ise 118 bin 600 adetlik üretime ulaş-
tı. Büyükşehir Belediyesi, tost ve
hamburger olmak üzere iki ayrı
tipte üretilen 450 gramlık ekmekle-
rin 1 lira 50 kuruş olan satış fiyatına
bu yıl da zam yapmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kent Ekmek Fabrikası’nın glutensiz
ekmek gönderdiği 74 şehir ise şöyle:
Adana, Afyon, Aksaray, Antalya,
Ankara, Aydın, Artvin, Adıyaman,
Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis,
Bursa, Burdur, Batman, Çanakkale,
Çorum, Çankırı, Denizli,
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Eskişehir, Edirne,
Gaziantep, Giresun, Hakkari,
Hatay, Isparta, İstanbul,

Kahramanmaraş, Karabük, Kars,
Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya,
Kütahya, Karaman, Kilis, Kırşehir,
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde,
Osmaniye, Ordu, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon,
Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van,
Yalova, Yozgat, Zonguldak,
Sakarya, Rize, Siirt, Bartın, Amasya,
Gümüşhane, Bolu, Kırklareli,
Tunceli, Ağrı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi,
çocuklar ve aileleri için yaşamı
adeta bir kabusa dönüştüren çölyak
hastalığı konusunda 2008 yılından
bu yana düzenlediği etkinliklerle
“Çölyakla mücadelenizde biz de
varız” diyor.

Gluten adlı proteine karşı ömür
boyu süren ve kronikleşen alerji ve
hassasiyetleri nedeniyle buğday,
arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları
içeren gıdalardan uzak durması
gereken çölyak ve fenilketonüri has-
talarına destek olan Büyükşehir
Belediyesi, ailelere glutensiz ürün-
lerden oluşan gıda paketleri de dağı-
tıyor.

Çevreci ve ekonomik
20 adet “full elek-
trikli otobüs” geldi
ve Türkiye'nin ilk
elektrikli otobüs
filosu İzmir’de kurul-
du. Yeni araçları test
eden Başkan Aziz
Kocaoğlu, “Çevreci,
ekonomik ve çok
sessizler.” dedi.

İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin

Kent Ekmek
Fabrikası’nda

ürettiği glutensiz
ekmekler, sadece

İzmir’de değil Tür-
kiye’nin 74 şeh-

rindeki çölyak ve
fenilketonüri has-

taları için de umut
oldu. 450 gramlık
ekmeklerden ayda

yaklaşık 120 bin
adet üretiliyor.
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İZMİR’İN ELEKTRİKLİ
OTOBÜSLERİ GELDİ

Bu ekmeğin hastası çok!

Yarımada’ya
İZSU markajı

Yarımada'nın kalkınması
için hazırlanan stratejik plan
doğrultusunda 130'a yakın
projeyle çalışmalara başla-
yan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Güzelbahçe, Urla,
Seferihisar, Çeşme ve
Karaburun ilçelerinin yer
aldığı bu eşsiz coğrafyayı
koruyarak yaşatmak ve
gelecek kuşaklara miras
bırakmak amacıyla önemli
alt yapı yatırımları gerçek-
leştirdi.

Seferihisar ve Urla’nın
denizi, kurulan arıtma tesis-
leri ile korunurken, su sıkın-
tısı sona erdi; eskiyen ve
kaçaklara neden olan içme
suyu şebekeleri değiştirildi.
Mordoğan’da ileri biyolojik
atık su arıtma tesisi kurma-
ya hazırlanan İZSU, bu şirin
tatil beldesinin eskiyen
şebekelerini de yenilemek
için 20.7 milyon liralık yatı-
rım başlattı. Çeşme’nin özel-
likle yaz aylarında artan su
sorununu çözebilmek ama-
cıyla acil eylem planı hayata
geçirildi. Eski şebekeler
nedeniyle kaçakların ve su
kesintilerinin yoğun yaşan-
dığı ilçede ilk etapta 37.4
milyon liralık şebeke yenile-
me çalışmaları başladı.
Başta içme suyu, kanal, yağ-
mur suyu ve dere ıslahı
olmak üzere, 5 ilçede devam
eden yatırımların tutarı ise
64.8 milyon liraya ulaştı.

Neler Yapıldı?
GÜZELBAHÇE: İZSU Genel

Müdürlüğü, Güzelbahçe’de
2004 – 2016 yılları arasında
62.5 kilometre uzunluğunda
içme suyu, 23 kilometre
uzunluğunda kanalizasyon
şebekesi döşedi.

SEFERİHİSAR: İlçenin içme
suyu alt yapısı büyük ölçü-
de yenilendi.

ÇEŞME: Öncelikli olarak
yaz aylarında artan su sıkın-
tısını çözmek amacıyla çalış-
malar yürütüldü. Arızaya
neden olan toplam 37 kilo-
metre uzunluğundaki su ve
kanal hatlarını yeniledi.

KARABURUN: Mordoğan
Mahallesi’nin evsel atık su
sorunu çözüldü. 1 milyon
796 bin liralık yatırımla 8
kilometre uzunluğunda atık
su şebekesi döşendi.

URLA: 2009 yılında Urla
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisi hizmete alınarak evsel
atıkların bertarafı sağlandı.
560 kilometre uzunluğunda
içme suyu şebekesi, 63.4
kilometre uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi
döşendi. 12 su kuyusu açıla-
rak özellikle yaz aylarında
yaşanan su sıkıntısı sona
erdirildi. Halen Kuşçular
Köyü’nde 38.5 kilometrelik
içme suyu şebekesi döşeni-
yor. 1 adet de 200 metre-
küplük su deposu yapılıyor.
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CHP’NİN TAVRI
BU KEZ ÇOK FARKLI

GENEL Yayın
Yönetmenimiz Erol

Yaraş CHP’nin
referandum çalış-

malarındaki tavrını
çok farklı bulduğunu

söyledi ve ekledi:
CHP ilk defa böyle

bir strateji yürütüyor.
İktidar kanadıyla hiç

polemiğe girmiyor.
EROL YARAŞ 3’TE

Türkiye 16 Nisan'a yönelik anketlere kilitlenmişken, kararsızlara ilişkin en çarpıcı tespiti
Prof. Dr. Tanju Tosun yaptı. Tosun, kararsızların AK Parti ve MHP'li olduğunu söyledi.

ÜMİT, UYANIK RÜYA
MİLETLİ Thales’e sormuşlar: Sana göre
dünyada biricik ve devamlı olan şey
nedir, diye. Thales yanıtlamış: Ümit! Zira
bizi en son bırakan budur. Öyle değil mi?
Ümit yitirilirse yaşamın anlamı kalır mı?
ÜNAL ERSÖZLÜ 10’DA

HAYATTAKİ İKİ ŞEY...
İKİ şey kalitesiz insan özelliğidir: Şikayet
ve dedikodu. İki şey en büyük sorunları
bile çözer: Bakış açısını değiştirmek ve
kendini başkasının yerine koymak. İki şey
ulaşmaya değerdir: Sevgi ve bilgi...
ERDAL İZGİ 6’DA

ENERJİSİ ve sanat aşkıyla insanda
hayranlık uyandıran ünlü oyuncu

Birgen Engin, “Ben sonunda aklını
kaçıran ve kendini akıl hastanesinde

bulan bir anneyi canlandırdım.
Aldığım kötü tepkiler oldu ama daha
çok sempatiyle yaklaştılar” dedi. 12’DE

Son olarak Kırgın Çiçekler’de
kötü anne Banu'yu canlandıran

Engin, Ben HABER’e konuşu.

PROFESÖR TOSUN'DAN ÇARPICI REFERANDUM TESPİTİ

KARARSIZLARIN COGU
AK PARTILI VE MHP’LI

İZMİR
2030
YILINA
HAZIRLANIYOR

İZMİR
2030
YILINA
HAZIRLANIYOR

İZMİR
2030
YILINA
HAZIRLANIYOR

İZMİR
2030
YILINA
HAZIRLANIYOR

İZMİR
2030
YILINA
HAZIRLANIYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin gele-
ceğine yön verecek “Nazım İmar Planı” çalış-
malarını tamamladı. 2030 yılı hedef alınarak
hazırlanan plan, yarattığı yeşil kuşak alanları
ve yüksek çevre duyarlılığı ile öne çıkıyor.

DÜNYA KENTİ
KARŞIYAKA

KARŞIYAKA Belediye Başkanı
Hüseyin
Mutlu
Akpınar,
“5 yıllık
görev
süremiz
sonunda
Karşıyaka’yı
her anlamda
dünya kenti
yapacağız.
Karşıya-
kalılık
ruhunu

Türkiye’ye yayacağız” dedi. 8-9’DA

NARLIDERE Belediye
Başkanı Abdül
Batur, Narlıdere’de
devam eden kentsel
dönüşüm çalış-
maları ile ilgili yap-
tığı açıklamada
“Tüm çalışmalar
planlandığı gibi
takvimine
uygun bir şe-
kilde devam
ediyor”
dedi.
2’DE

TARIM VE SANATIN KALBİ
MENEMEN’DE ATACAK!

‘Bana sempatiyle
yaklaşıyorlar’

MENEMEN Belediyesi, “9. İnadına
Tiyatro Festivali” ile sanatseverleri,
“Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt,
Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve
Teknolojileri Fuarı” ile sanayicileri
Menemen’de buluşturacak. 5’TE

SKOR 1-0 AMA...
PROF. DR. Tanju Tosun, 16 Nisan öncesi
kampanyalarda gelinen
noktayı ve halkın refleks-
lerini yorumladı. CHP'nin
tek adam söyleminin seç-
mende karşılığı
olmadığını belirten
Tosun, 'Hayır' cephesine
karşı baskı ve ithamların
da yanlış olduğunu dile
getirdi. Tosun, seçimin
kaderini etkileyecek ana
unsurun son hafta
olduğunu söyledi. 10’DA

AK Parti İzmir Milletvekili
Kerem Ali Sürekli, İzmir'de
seçim kampanyalarına
halkın büyük ilgi gösterdiği-
ni söyledi. Sürekli,
İzmir'deki iddialarını da
“Hedef yüzde 50” sözleriyle
somutlaştırdı. 6’DA

“İZMİR
YİNE TARİH
YAZACAK”

AK PARTİ'DE
HEDEF
YÜZDE 50

CHP’Lİ Çam, “1987’de 205
bin 817 farkla İzmir siyasi
yasaklar kalksın dedi ve bu
oy Türkiye ortalamasına
büyük katkı yaptı. 16
Nisan’da da İzmir’in bir kez
daha tarih yazacağına
inanıyorum” dedi. 11’DE

EKONOMİDE
UMUDUN ADI
İKİNCİ ÇEYREK

EKONOMİDE
UMUDUN ADI
İKİNCİ ÇEYREK

EKONOMİDE
UMUDUN ADI
İKİNCİ ÇEYREK

EKONOMİDE
UMUDUN ADI
İKİNCİ ÇEYREK

EKONOMİDE
UMUDUN ADI
İKİNCİ ÇEYREK

2015 ve 2016'yı kayıp
yıllar olarak kabul
eden iş dünyası,
2017'nin ilk çeyreğinde
de aradığını bulamadı.
Birçok sektör temsilcisi
umudunu referandum
sonrasına bırakmış
durumda. SAYFA 4’TE
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de aradığını bulamadı.
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umudunu referandum
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2015 ve 2016'yı kayıp
yıllar olarak kabul
eden iş dünyası,
2017'nin ilk çeyreğinde
de aradığını bulamadı.
Birçok sektör temsilcisi
umudunu referandum
sonrasına bırakmış
durumda. SAYFA 4’TE

TÜRKİYE’DE BİR İLK!
FOLKART Gallery,
130 ressamın özel
eserlerinin ilk kez
birlikte yer aldığı
“Türk Resminin
Köşe Taşları” isimli
dev sergiye ev
sahipliği yapıyor.
Sergi 24 Mart-28
Mayıs 2017 tarihleri
arasında ziyaret
edilebilecek. 12’DE

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE
HER ŞEY YOLUNDA
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2015 ve 2016'yı kayıp
yıllar olarak kabul
eden iş dünyası,
2017'nin ilk çeyreğinde
de aradığını bulamadı.
Birçok sektör temsilcisi
umudunu referandum
sonrasına bırakmış
durumda. SAYFA 4’TE
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Narlıdere’de Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile
birlikte sürdürülen
kentsel dönüşüm
çalışmaları tüm hızıyla
devam ediyor.

DEMOKRASİ MEYDANI PROJESİ YOLA ÇIKTI

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE
HER ŞEY YOLUNDA

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur,
Narlıdere’de devam eden Kentsel dönüşüm
çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada “Tüm
çalışmalar planlandığı gibi takvimine uygun
bir şekilde devam ediyor” dedi.

Planlar Mayıs ayında Bakanlık’ta
Narlıdere’nin dönüşüm çalışmalarının son

durumu ile ilgili bilgiler veren Narlıdere
Belediye Başkanı Abdül Batur “Kentsel dönü-
şüm mahallelerimiz olan 2.İnönü Mahallesi,
Atatürk Mahallesi ve Çatalkaya Mahalleleri ile
ilgili planlar Nisan sonu planlar tamamlana-
cak” dedi. Batur “Kentsel dönüşüm ile ilgili

tüm tespit çalışmalarını tamamladık. İzmir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile
kentsel dönüşüm mahallelerine bir inceleme
gezisi düzenledik ve bu alanlarla ilgili brifing
verdik. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
İzmir ayağı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü,
inceleme gezisi ve brifing sonrası Narlıdere’de
yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının çok iyi
bir noktada olduğunu ifade ettiler. Narlıdere
Belediyesi olarak kentsel dönüşümde imar
planları çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayı
sonunda planları bitirerek 1 Mayıs tarihinde ise
onaylanması için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na göndereceğiz” dedi.

Batur, “Narlıdere Ahmet Piriştina
Demokrasi Meydanı 2003 yılında yapıldı. Kent
meydanından kentlinin daha çok yararlanması
konusunda talepler var. Bizde böyle bir proje
geliştirdik. Yeni projede alışveriş merkezi tama-
men kalkacak, alta otopark yapılacak ve kentli-
nin çay içebileceği, oturabileceği bir alan oluşa-
cak.

Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi
Meydanı ve yeraltı otoparkı projesi ile demokra-

si meydanı alanının 2 katı bir alan elde edilecek.
Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı
toplam alanı 4 bin metrekare olacak. Yeni mey-
danımız için Jeolojik etütleri ve projesi tamam-
landı. Jeolojik etüt ile ilgili çalışmalar yapıldı.
Yaklaşık 8 noktadan alınan verilere ve jeolojik
etüt raporuna göre statik proje hazırlanıp Mayıs
ayında gerçekleştirilecek olan ihale sonrasında
Narlıdere’nin yeni meydan projesini ise 2017 yılı-
nın sonunda tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Narlıdere Belediyesi’nin
ortak hizmet projesi olan “Yaşar Kemal Kültür ve Sanat
Vadisi” Projesi, geçtiğimiz aylarda Narlıdere 2. İnönü
Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle açılmıştı. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleşen Vadi
projesinin vatandaşın hizmetine açılması ise Nisan ayında ger-
çekleşecek. Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi’nin son
durumu ile ilgili açıklama yapan Narlıdere Belediye Başkanı
Abdül Batur vadinin çok yakında Narlıdere’nin ve tüm

İzmir’in hizmetine açılacağını ifade etti. Batur “Yaşar Kemal
Kültür ve Sanat Vadisi’ndeki tesislerimiz 1 Mart 2017’de
vatandaşın hizmetine sunulacak. Şu anda tadilat ve bakım
çalışmaları devam ediyor. Kafeteryası, restoranı, düğün salo-
nu, alışveriş merkezi ile resmen hizmete başlayacak.
Narlıdere Belediye şirketimiz NAR-Bel tarafından işletilecek
olan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi, gerek Narlıdere,
gerekse İzmir çevresinden gelecek olan misafirlerini ağırlaya-
cak” dedi

Narlıdere Belediyesi, yapımını
Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği
Yenikale Mahallesinde bulunan Aytaç
Sefiloğlu Parkı için yeni bir düzenleme pro-
jesi hazırladı. Narlıdere Belediye Başkanı
Abdül Batur, Yenikale Mahallesi’nin en çok
kullanılan parklardan bir tanesi olan bu par-
kın yenileme gerektiren alanlarını ve güncel
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak proje-
nin hazırlandığını ifade etti. Başkan Batur
“Aytaç Sefiloğlu parkı toplam 8.750 metre-
karelik bir alana sahip. Parkta 3 bin metre-

kare yeşil alan, 1.500 metrekare bitki dikile-
cek alan, 1.500 metrekare çim alan ve 1752
metrekare washbeton zemin kaplama alanı-
na sahip olacak. 60m2’lik spor aletleri alanı
bulunacak. Parkın çevresinde 1,5 metre
genişlikte 500 metrelik koşu yolu ile park
alanında bulunan 375 metrekarelik tenis
kortu alanı, 375 metrekarelik basketbol ve
voleybol alanını günün şartlarına göre
düzenleyerek vatandaşların hizmetine suna-
cağız. Ayrıca parkta 45 adet oturma bankı-
nın olduğu dinlenme alanı bulunacak.” dedi.

Narlıdere Belediye başkanı Abdül Batur, Demokrasi Meydanı ve yeraltı otoparkı projesiyle ilgili detayları anlattı. Yakın zaman içerisinde
başlayacak ve hizmete girecek olan proje ve çalışmalarla daha modern bir Narlıdereli vatandaşlara kazandıracaklarını ifade etti.

BÜFELER TAMAMLANDI

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur,
Narlıderelilerden gelen seçim dönemin-
de en çok talep edilen projelerin başın-
da gelen parklara büfe tarzı küçük işlet-
melerin açılması talebini hayata geçiri-
yor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Başkan Batur “Narlıderelilerin
yoğun talebi üzerine parklara çay bahçe-
leri kuruyoruz, yakın zamanda da hizme-
te girmiş olacak. Büfelerimiz tamamlan-
dı. Belediyemize teslim edildi. Nisan ayı
itibari ile Belediye şirketimiz Nar-Bel
tarafından işletilecek. Aydın Güven
Gürkan parkı, Asım Bezirci Parkı, Ilıca
Mahallesi’nde Narkız Parkı içerisine
kurulan büfeler vatandaşımızın bahar ve
yaz aylarında çay, kahvelerini yudumlar-
ken keyifli vakit geçirebilmeleri için hiz-
met verecekler” dedi.

PARKLARA
YEŞİL ENERJİ

Narlıdere Belediyesi hem çevreci hem de
tasarruflu olan güneş enerjisi sistemi
(SOLAR) ile parklarını aydınlatıyor.
Modern şehircilik anlayışına uygun park-
bahçe düzenlemelerinden sonra parkla-
rın gece aydınlatılması tamamen güneş
enerjisi ile sağlanmaya başlandı.
Üzerinde güneş panelleri bulunan este-
tik görünümlü aydınlatma direkleri ile
geceleri aydınlanan parkların elektrik
tüketimi ortadan kalktı. Belediyeler,
park ve bahçelerin aydınlatma bedelleri-
ni kendi bütçelerinden karşılıyor.
Kurulacak olan güneş enerjisi ile aydın-
latma sistemi, 1 yılda sağladığı tasarruf
sayesinde kendini amorti ediyor.

SAĞLIK İŞLERİ
YENİ BİNASINDA

Narlıdere Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü eski binasında yaşadığı fiziki
sıkıntılar ve vatandaşa daha modern ve
sıhhi bir ortamda hizmet verebilmek için
yeni hizmet binasına taşındı. Belediye
çalışanlarının, memurların, Emekli
Sandığı'na bağlı hastaların, yoksul has-
taların, işe girecek olanların, sporcuların
muayenesi, pansuman ve enjeksiyonları
ile vatandaşın cenaze ve defin işlemleri,
esnaf denetimleri ve periyodik sağlık
muayenelerini gerçekleştiren sağlık işle-
ri müdürlüğü Narlıderelilere daha çağ-
daş hizmet verebilmek için taşındığı
binası engelli girişine uygun olarak
düzenlendi.

Narlıdere’nin ilk
yerleşim yeri ola-
rak Tahtacı
Türkmen
Alevilerinin
kurduğu
Yukarıköy
Mahallesi,
tarihine
uygun ola-
rak yeniden
düzenleni-
yor. 10800
metrekarelik
alanı kapsayan
proje kapsamın-
da, bölgede yer alan
9’u tescilli tarihi bina 153
konutun Narlıdere Belediyesi
desteği ile restore edilecek.

İhale Mayıs’ta
Narlıdere Belediye Başkanı

Abdül Batur Yukarıköy
Restorasyon projesini yeniden
canlandırmak için gerekli olan
çalışmaları Mayıs ayında ger-

çekleşecek ihale son-
rasında başlata-

cak.
Yukarıköy

projesi ile
ilgili açıkla-
mada bulu-
nan başkan
Batur
“Yukarıköy
restorasyon
projemizde

bulunan 9
adet tescilli

tarihi bina ve
153 adet konutun

yeniden hayat bul-
ması için Narlıdere

Belediyesi tarafından hazırla-
nan çalışmaların tüm hızıyla
devam ettiğin ifade etti. Proje
tamamladık. Mayıs ayında
İhalenin tamamlanmasının
ardından hızlı bir şekilde
Belediyemizin hazırladığı proje
ile restorasyon çalışmalarına
başlayacağız” dedi.

YUKARIKÖY MAHALLESİ
YENİDEN DÜZENLENİYOR

YAŞAR KEMAL KÜLTÜR VE SANAT VADİSİ
NİSAN’DA VATANDAŞIN HİZMETİNDE

“83 KONUT
KONUSUNDA
KARARLIYIZ”
Narlıdere 2. İnönü Mahallesi,

Yeşiltepe bölgesinde bulunan 83 konut
olarak bilinen bölge ile ilgili gelişmeleri
belediye meclisinde meclis üyelerine
aktaran Narlıdere Belediye Başkanı
Abdül Batur, “Defterdarlık ve vatandaş-
lar arasında en uygun ortamın oluşması
için elimizden geleni yaptık. Bu durumu
yönetmekle ilgili kurulan içerisinde
bizimde bulunduğumuz komisyona
gelen Yeşiltepe Kooperatifi ile birlikte
defterdarlığa giderek görüşmelerin sağ-
lıklı ve verimli geçmesi için desteğimizi
verdik.

Bugün gelinen noktada defterdarlık
tarafından belirlenen 1.100 TL’lik tespi-
tin çok yüksek olduğu ve ödenemeyece-
ği şeklindeki itirazımız olduğunu
Defterdarlığa söyledik. Buna rağmen
oluşturulan komis-
yonda itirazımız
değerlendirilmesine
rağmen vatandaşın
ödemesi gereken
miktar 1.300TL ola-
rak oluşturuldu
maalesef. Narlıdere
Belediyesi olarak
biz ise 83 konutun
bulunduğu bölge ile
ilgili belirlenen
değerimizin M2 ola-
rak en fazla 500 TL
olacağını belirterek
şerh koyduk.” dedi.

AYTAÇ SEFİLOĞLU PARKI’NA SİHİRLİ DOKUNUŞ
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Ben HABER soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

REFERANDUM SONUCU
“KIRILGAN”

� Referandum süreci nasıl gidiyor?
Partilerin çalışmalarını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Sahada en etkili şekilde çalışma yapan,
bunu topluma yansıtan parti olarak AK
Parti gözüküyor. Fakat CHP ilk defa çok
farklı ve akıllı bir strateji götürüyor.
Kesinlikle iktidar kanadıyla
polemik yaratacak hiçbir
tartışmaya girmiyor.
Onların da reklamları
başladı, televizyonlar-
da görüyoruz. En
akıllı yaptıkları iş
parti amblemi kul-
lanmamaları. Bu
seferki CHP'nin söy-
lemlerinin normal
CHP'nin yaptığı tavır
ve söylemlerden çok
farklı olduğunu düşünü-
yorum. Bunu aynı şekilde
Muharrem İnce'de de görü-
yoruz, bir iki edilmemesi gere-
ken laf etmesine rağmen Sayın
Baykal'da da görüyoruz, özellikle 'Hayır'
cephesi olarak sahada çok iyi etkinlikler
yaptıklarını görüyoruz. Görünen o ki bayağı
da kararsızlar üzerindeki soru işaretlerini
kaldırıcı bir çalışma boyuta geliyor. Hatta ilk
defa CHP'nin bu kadar kavgadan ve tartış-
ma ortamına sokmadan götürdüğü bu refe-
randum Binali Bey'i etkilemiş olmalı ki
''CHP'nin neden hiç sesi çıkmıyor, Meclis'te
yeri göğü inleten CHP neden meydanlarda
esip gürlemiyor'' diye kendisi bile bunu ifade
ediyor. Demek ki CHP doğru yolda. Her
zaman AK Parti'yi farklı şekilde tahrik edip,

onları bütünleştiren söylemler dışına tama-
men konuya odaklı bir strateji yapıyorlar.
Ve ondan dolayı da etkili oluyorlar. En pasif
parti yine MHP ve HDP. Onların pek saha
çalışmalarını görmüyoruz. Tabii
Güneydoğu'da HDP yöresel olarak ağırlıklı

bir çalışma yürütüyor. Çünkü en
son cumhurbaşkanının da

önüne konulduğu iddia edi-
len bir ankete göre

Güneydoğu'da evet
oyları yüzde 25-30 ara-
sında değişiyor. Bu da
gösteriyor ki onlar
yöresel olarak yaptık-
ları çalışmada bayağı
etkili olmuşlar.

En parçalanmış
durumda da MHP

var. Devlet Bahçeli ne
yaparsa yapsın tabana

sahip çıkamıyor. Daha
doğrusu tabanı toplayamıyor

ve onları referandumda 'evet '
oyuna ikna edemiyor. Yapılan araş-

tırmalara göre hatta bizdeki haberimizde de
hala kararsızların belli bir oranı koruduğu
ve 15 gün içinde kararlarını verip sandığa
ona göre yöneleceklerini düşündüğümüzde
taraflı tarafsız gelen bütün anketlere bakıyo-
ruz ki sonuçlar 53-47 arasında gibi veya 46-
54 arasında gibi karşımıza değerler geliyor.
Bu da şunu gösteriyor ki çok kırılgan bir
zeminde gidiyor olay. Yani son dakikada
'Evet'e de dönüşecek, 'Hayır'a da dönüşebi-
lecek bir yol izliyor şu anda referandum.
Onun için bu önümüzdeki günler bütün par-
tiler açısından çok önemli bir süreç olacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk ilkeleri
ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Yrd.
Doç Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu,

İstiklal Harbi sırasında İzmir'in kurtuluşu için
gizli kahraman konumunda olan Mümin
Aksoy ve mücadelesini anlattı.
Mehmetefendioğlu, Aksoy ve arkadaşları-
nın'hain' damgası yeme pahasına, ölüm paha-
sına milli mücadeleye olan katkılarını dile
getirdi.

� Albay Cevdet karakteriyle biz aslında
kimi tanıdık?

Albay Cevdet bir dizi film karakteri olsa
da bu süreci ve çok daha fazlasını yaşayan
gerçek bir kahraman var. Sonradan Aksoy
soyadını alacak olan İzmirli Yüzbaşı Mümin,
bu hikayenin gerçek kahramanıdır. Bu kahra-
manı tanımamın da bir hikayesi var. Fadıl
Dokuzeylül'ün anılarının elime geçmesiyle
birlikte görebildim.

� Neler var bu anılarda?
Fadıl Dokuzeylül'ün günlüğü bize gösteri-

yor ki 1919-1922 arasında İzmir'in işgalden
kurtulması için şehirde faaliyet yürüten bir
ekip var. Dokuzeylül de bunlardan biri.
Bunların arasında Hasan Tahsin de var.

� O halde Hasan Tahsin ve Mümin
Aksoy'un iş birliği var mı?

Elbette. Bu hatıralar
bu iş birliğine tanıklık
ediyor. 1918 yılında
Mondros Mütarekesi
imzalandıktan sonra,
Hasan Tahsin öncülü-
ğünde buraya bir ekip
geliyor. Gerçek ismiyle
Osman Nevres olan
Hasan Tahsin gerçek
anlamda bir gazeteci
olmasa da İzmir'de gaze-
te çıkarıyor.

� Başka kimler var?
Yıldırım Kemal var,

Agah Efendi var, Halil
Zeki Osma da var ve
dönemin İzmir Müftüsü
Rahmetullah Efendi de
var. Ayrıca Rahmetullah
Efendi için de şunu söy-
lemem gerekiyor. Çok
önemli bir şahsiyet.

� Bu önemi biraz açar mısınız?
Rahmetullah Efendi'den bahsederken

tüylerim diken diken oluyor. Kendisi
Hrisostomos'un karşısına dikilen ve bu kentte
Türklüğü savunan bir insan. Haksız baskı ve
yargılamalara uğramış olan insanların yanın-
da olan bir insan. Ancak ne yazık ki bugün
mezarı harabe haline geldi. Kokluca
Mezarlığı'nda yer alan kabrinin hali içler

acısı. Müftümüzün, Mümin Aksoy'un ne
yazık ki isimleri bu şehirde hiçbir cadde ve
sokakta görmedik. Ayrıca Rahmetullah
Efendi Atatürk'ün nikahında bulunmuş bir
insan.

� Yeniden Mümin Aksoy'a dönersek, kimdir
Mümin Aksoy?

Mümin Aksoy dizide de gösterildiği gibi
bir Türk subayı. Elbette harp okulu mezunu.
Sarıkışla'da konuşlu birliğin bir parçası.
Mükemmel derecede Rumca bilen Mümin

Aksoy'un da devletin ver-
diği görevle Yunanlılar ile
bir yakınlaşması var. Karşı
tarafın büyük bir güvenini
kazanıyor. Elde ettiği bil-
gileri Ankara'ya aktarıyor.
Başından beri belgelere
göre bu şekilde hareket
ediyor. Gündelik hayat-
taysa aynı dizideki gibi
onu taşlayanlar ve
yüzüne tükürenler olu-
yor. Ailesinde onu
dışlayan insanlar var.
Öldüğü tarihe kadar
da bekar. Kendisinin
dayısı Hacı Hasan
Paşa, İzmir Belediye
Başkanı. Bakın Hacı
Hasan Paşa 9 Eylül'e
kadar girift bir ilişki
içerisinde. Tarihçiler
için hainlik ve kahra-

manlık ince bir bıçağın sırtı gibidir. Özenle
söylemek gerekirse Hacı Hasan Paşa da
benim tespitlerime göre buna benzer şekilde
Türk tarafına çalışıyor.

� Yunan ordusu bu kadar kritik bilgileri
nasıl bir Türk ile paylaşıyor?

Bugün dijital olan veriler o dönem tama-
men belgeler ve kişiler üstünden dönüyor.

Rum tarafına karşı çok iyi bir güven testin-
den geçmiş olduğunu görüyoruz. Ekibin bir
ya da iki numaralı ismi Fadıl Dokuzeylül'ün
anılarının büyük bir kısmı da bunu doğrulu-
yor.

� Savaş sonrası nasıl temize çıkıyor?
1922 yılında deşifre olup tutuklanıyor.

Daha sonra Yunanistan ile Türkiye arasında
esir değişiminde geri alınıyor. Geri alındığın-
da da 1948 yılında albay rütbesindeyken rah-
metli olana kadar orduda görev yapmayı sür-
dürüyor.

� Avrupa ile ipler kopma noktasına
geldi. Hatta koptu da diyebiliriz. Siz de
geçenlerde Almanya'da bazı temaslarda
bulundunuz. Almanların Türklere bakı-
şı nasıl? Bir değişiklik oldu mu?

Elbette siyaseten olan gerilimler
belli bir süre sonra siyaseten karşılıklı
gelerek ortadan kaldırılabiliyor. Ama
imaj dediğimiz olay pek kolay düzelti-
lemiyor. Türkiye'nin siyasi imajı çok
farklı ama güvenlik imajı daha farklı
algılanıyor. Konuştuğum bir Alman
çift ''Gelmeyi çok isteriz ama güvenlik
açısından tereddütlüyüz” dedi. Bu
sene terörün verdiği kötü imajın
turizm açısından bedelini ödeyeceğiz
gibi gözüküyor. Çünkü diğer gelen
rakamlara da bakıldığı zaman bir tek
kuzeyde Ukrayna ve Rusya'dan bek-
lenti var. Ama onun dışında
Avrupa'dan İsrail'den bize geçmişte
yoğun turist gönderen yerlerden
misafirin gelmeyeceği gözüküyor. Bu
da turizmin giderek sıkıntılı günler
yaşamasına sebep olacak ve bana da
sorarsanız iç pazara yönelecekler. İç
pazarda yine rekabet ortamı doğacak
gibi görüyorum ben. Avrupa'daki

özellikle de terörün getirdiği ve en
son Amerika'nın dünyadaki bugüne
kadar belli terör örgütlerine destek
vermiş ülkelere yapılan muamelenin
bize de yapılacak olması soru işareti
yaratıyor. O ülkenin dışişleri açıklama
yapıyor. Türkiye'ye gidecek olanları
uyarıyor. Şimdi kendinizi o turistlerin
yerine koyun. Siz bugün olaylar varsa
tatil yapmaya Mısır'a gider misiniz?
Gitmezsiniz. Yemen'e, Irak'a,
Suriye'ye gitmek istemezsiniz.
Türkiye'yi de bu coğrafyada ve bu
kavgaların içinde göstermeye çalışı-
yorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Bizi
Avrupa'dan kopararak bir Ortadoğu
ülkesi konumuna sokmaya çalışıyorlar
ve bu imajı da ülkelerine yerleştirme-
ye çalışıyorlar. Eğer Türkiye buna
karşın etkin bir mücadele vermezse,
bu imajı yıkacak çalışmalarda bulun-
mazsa gelecekte bunun bedelini çok
ağır bir şekilde öder. Görünen o ki
başta Yunanistan olmak üzere her
yer göbek atıyor. Çünkü bize gelme-
yen yaklaşık 15-20 milyon turist bura-
lara dağılıyor. 3-5 sene öncesine
kadar en büyük rakipleri bizdik.

��  Peki İzmir'i nasıl görüyorsunuz?
İzmir'e bakarsak pek sağlıklı olmasa da yüzde 70'e yakın

bir rakamın ortaya çıkacağı hatta bunun geçebileceği iddia
ediliyor CHP'liler tarafından. Zaten MHP'nin İzmir'de sesi
çıkmıyor. Onlar tamamen İzmir'de parçalanmışlığın getirdi-
ği bir moral bozukluğu içindeler. Hiçbir yerde onlara yöne-
lik herhangi bir teveccüh yok bu şehirde çok net görünüyor.
Zaten milletvekilleri de İzmir'de doğru düzgün çalışma içine
giremediler. Tahmin ediyorum onlar da bu şehirde alacakla-
rı tepkileri biliyorlar. Özellikle de muhaliflerin Meral
Akşener başta olmak üzere bu şehirdeki etkisi çok büyük. O

bakımdan dolayı MHP rakam da fikir de söyleyemiyor. Ama
İzmir'de ağırlıklı bir 'Hayır' çıkacak. Zaten son 15 yıldaki
seçimlere de baktığımızda İzmir'de CHP'nin farklı bir konu-
mu var. Şimdi o konumunu daha yukarıya taşımak istiyor.
AK Parti de o makasın açılmaması için yoğun bir çalışma
yapıyor. Zaten dikkat ederseniz hemen hemen İzmir'de
günde bir veya iki tane bakan var. Binali Bey de çok sık
İzmir'e gelerek ilçeler dahil her yerde çalışmalara bizzat
katılıyor. Bu da gösteriyor ki İzmir'de AK Parti'nin ufak
tefek de olsa sıkıntıları var. Bu sıkıntıyı 16 Nisan'a kadar
minimum düzeye çekmeye çalıştıkları görülüyor. 

MHP'NİN İZMİR'DE SESİ ÇIKMIYOR

DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİZ
GÖBEK ATIYOR

İZMİR’DEN “HAYIR” ÇIKARSA
TÜRKİYE’DE DENGELER DEĞİŞMEZ

� İzmir'de,yüzde,70'lik,bir,'Hayır'
çıkarsa,bu,Türkiye,geneline,nasıl,yansır?

İzmir'de 3 milyon küsur seçmen var.
Bir Ankara, İstanbul düşünüldüğü
zaman İzmir'in tamamının nüfusu
İstanbul'un bir Bakırköy'ü kadar.
Elbette yüzde 70 önemli bir rakam ama
Türkiye çapında dengeleri değiştirici bir
rakam değil. Ama Ankara, İstanbul,
Adana, Antalya, Diyarbakır gibi büyük-
şehirlerde rakamsal anlamda başa baş
gibi konum olursa tabiki o zaman
İzmir'deki yüzde 70 Türkiye genelinde-
ki oylara etki edebilir.

� Sizce,ufukta,erken,seçim,var,mı?
Hükümet kanadına baktığımızda

kesinlikle reddediyorlar. Bunu Sayın
Cumhurbaşkanı da söylüyor 2019 diyor.
Ama birtakım analizlere baktığımız
zaman da Kasım'da 'Evet ' de çıksa
'Hayır' da çıksa bir erken seçim söylemi
de var. Siyasetin geçmişine baktığımız-
da Türkiye'de hep 'Hayır' denen şeyle-
rin gerçekleştiğini görmüşüzdür.
Biliyorsunuz Çernobil patladığı zaman
sayın bakanlar çay içerek 'Radyasyon
yok' dedi, sonra Karadeniz'de kanser
vakaları patladı. Onun için kesinlikle
var veya kesinlikle yok demek çok zor. 

TARİHE GEÇEN BİR İZMİRLİ: MÜMİN AKSOY
İzmir için büyük
bir gurur kayna-
ğıdır Mümin
Aksoy. Bir İzmirli
subay olarak
büyük hizmetler-
de bulunması
şehir için gurur
kaynağı olsa da,
onu bu zamana
kadar tanımıyor
olmak da bir
utanç aslında...
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Mümin
Aksoy'un 

korktuğu tek şey
��  Mümin Bey tarafından kaleme alındığı gazeteci

yazar Naci Sadullah'a dayandırılan bir notsa, tüyleri
diken diken edecek cinsten. İşte o not:

"İşgal kuvvetleri subayları ile sıkı ilişkilerim göze batınca
bana 'Gavur Mümin' dediler... Gavur... Yani 'Kafir!'... Yani

hain Mümin... O zamanlar benim için böyle bir karara varanla-
ra kin ve öfke duymuş değilim. Onları haklı buluyorum. Öyle

ya... Herkesin ölüm kalım kavgası yaptığı bir sırada ordu safla-
rında çarpışacağıma, başımda gavur şapkasıyla dolaşıyordum.
Düşmanla sarmaş dolaş yaşayan bir haine, namussuz bir kavga
kaçağına ben de olsam kin dolu gözlerle bakardım. Kurtuluşu

için ölesiye, öldüresiye dövüştüğüm İzmir'de yüzüme bile
tükürenler oldu. İtiraf edeyim ki o tükürükler, çarpıştığım

cephelerde yediğim kurşunlardan daha ziyade acı ve
ızdırap verdi bana... Ama ne yapayım ki, o sıralarda

içinde bulunduğum durum ve şartlar gerçekteki
durumu açıklamama engeldi. Ölmekten değil

de, bir tek şeyden korkuyordum: 
Gerçeği anlatamadan ölmek ve 

tarihe bir vatan haini 
olarak geçmek." BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Ahmet
Mehmetefendioğlu

Müftü
Rahmetullah
Çelebi

Hasan
Tahsin

İzmir için büyük
bir gurur kayna-
ğıdır Mümin
Aksoy. Bir İzmirli
subay olarak
büyük hizmetler-
de bulunması
şehir için gurur
kaynağı olsa da,
onu bu zamana
kadar tanımıyor
olmak da bir
utanç aslında...



SAYFA 04 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

4 ekonomiHABER 28.03.2017

Ekonomide 2015 ve 2016 yıllarında
yaşanan küresel durgunluk ve terör
bazlı kriz, 2017'ye girerken biraz daha

iyileşme havasına girmiş durumda. Geçmiş
iki yıla göre biraz daha toparlanmış olan iş
dünyası yine de istenilen rakamların uza-
ğında kalmaktan şikayetçi. 2017'nin ilk çey-
reği biterken henüz ilk üç ayın tatminkar
olmadığını belirten iş dünyası, bu yıl da en
büyük umut olarak gelecek günleri bekli-
yor. Öte yandan geçmiş yıllardaki seçimlere
oranla, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek refe-
randumun ekonomiden bağımsız bir nokta-
da olduğu da iş dünyasının üstünde birleşti-
ği dikkat çekici bir başlık.

“Yatırımlarımızı
sürdürüyoruz ama...”
Hasan Küçükkurt
(İZSİAD Başkanı):

İlk çeyrekten aslında geleceği görmek
bu yıl için çok zor. Çünkü herhangi bir şey
görmedik henüz daha. Elbette umutluyuz
ve daha da ötesinde umutlu olmak zorun-
dayız da aslında. Yatırımlarımıza ara ver-
meden devam ediyoruz. Biz bu günleri
mutlaka aşacağız diye düşünüyoruz.
Sanayicimiz yatırımlarını yaparken ülke
çıkarlarını gözeterek fren yapmadan ilerli-
yor. Şu anda belki de tohum ekme sürecin-
deyiz. Bu yatırımların mutlaka gelecekte
bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum.
Referandum konusunu da çok ilginç bulu-
yorum aslında. 16 Nisan'da sandıktan 'evet'
çıksa ne olacak, 'hayır' çıksa ne olacak?
Yine alışveriş devam edecek, yine ticaret

devam edecek. Bu nedenle referanduma
odaklı olarak bir bekleyiş içinde olmayı yer-
siz buluyorum.

“İhracatta ciddi
gerileme yaşandı”
Alp Tuğhan (Yeditepe
Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı):

Lojistik sektöründe olduğumuz için
tabii diğer sektörlerde olup biteni aslında
doğrudan görebiliyoruz ve tonajlarda
düşme olduğunu söyleyebilirim, THY'nin
kendi içinde bir küçülmesi var. Dövizde bir
tutarlılık olmadığı için herkes temkinli
hareket ediyor. İthalatımız da yavaşladı.
Bizim çalıştığımız sektörler olan gıda ve
savunma sanayii ciddi düşüş gösterdi.
Savunma sanayii yüzde 60 oranında kayıp
yaşadı ilk çeyrekte. Gıdada da tonlarca
eksilme olduğunu söyleyebilirim.
Referandum ve ekonomi ilişkisine baktığı-

mızda da geçmiş yıllardaki gibi bir doğru
orantı olduğunu söyleyemem. Ekonomi bu
kez sandığı beklemiyor, sandık sonucuyla
da genel anlamda ticaret yönünden ilişki
kurmuyor.

“İkinci çeyrek ve
sonrasından ümitliyim”
Adil Özyiğit (Hayal Oyuncak
Yönetim Kurulu Başkanı):

Dünyada artık savaşlar ekonomi üzerin-
den gerçekleşiyor. İlk 3 ayı ekonomik bir
soğuk savaşla geçirdik. Tüm dünya zor şart-

larda ve bizim de içinde bulunduğumuz zor
şartlar var. Türkiye'nin önünü kesmek iste-
yenlerin ekonomik operasyonunu gördük.
Bizim en büyük sorunumuz faizlerin yüksek
olması. Bugün rekabette bulunduğumuz
Asya ve Avrupa'da ticari krediler yüzde
1'lerde. Bizdeyse yüzde 17'ye kadar yükseli-
yor. Bu koşullarda rekabet imkansız hale
geliyor. Tabii darbe girişimi ve terörle
mücadelemiz zaman zaman moral bozuk-
luklarına neden oldu. Referandumun getir-
diği siyasi bölünme havası da insanları
üzdü. Yine de gerekli müdahaleler yapılırsa
ekonomimizin hızlı şekilde ekonomimiz
düzelecektir. İlk çeyrek sıkıntılı geçse de
ben ikinci çeyrek ve sonrasından ümitliyim.

Avrupa'nın parası olsa da Türkiye'nin genç
nüfusu öyle ya da böyle ekonomiyi ayakta
tutuyor. Üretme gücü olan bir ülkeyiz.
Dolara güvenenler için de şunu söyleyeyim,
dolar yıl sonunda 3,60'ın üzerinde olmaya-
cak.

“Yalancı bahar var,
daralma bekliyorum”
Sinan Can (Can Grup
Sigorta Yönetim
Kurulu Başkanı):

2017 ekonomik büyüme açısından çok
iyi geçmedi. Yüksek miktarda kredilerle vs.
reel sektörün sıcak para ihtiyacı bir şekilde
karşılandı ama yatırımın olduğunuysa söy-
leyemeyiz. Şu anda piyasalarda adeta
yalancı bir bahar var. Bu yalancı baharla
yaz ayları da bir şekilde rahat geçecektir
ama 3. ve 4. çeyrekte ne yazık ki ortaya
konan verilere bakarak daralma bekliyo-
rum.

Çünkü en önemlisi olarak yatırım yok.
Umutlu değilim açıkçası. Düzlüğe çıkama-
yışımızın da birçok nedeni var. Bunun
başında komşularımızla ilişkilerimiz, dış
yatırımın çok ciddi oranda azalması ve yurt
dışındaki Türkiye algısı geliyor.
Toparlanabilmemiz içinse en büyük ihtiya-
cımız istikrar. Para istikrarı sever. Öte yan-
dan yaşayacağımız referandumun da eko-
nomiden bağımsız bir tarafta olduğunu söy-
leyebiliriz. Eskiden seçim sonucuna göre
piyasalar istikrarı ön plana koyuyordu.
Referandumsa klasik seçimlerden bağımsız
bir duruş segiliyor.

İLK ÇEYREK GERİDE KALIRKEN
İŞ DÜNYASI TEMKİNLİ

Türk ekonomisi
2017 yılının ilk

çeyreğini geride
bırakırken iş dün-

yası bu çeyrekte
de umduğunu

bulamamışa ben-
ziyor. Gelecek için

en büyük daya-
naksa umutlar...

Marble 23. Doğaltaş ve Teknolojileri
fuarı, bir kez daha dünya mermer
sektörünü İzmir'de buluşturdu.

Fuar İzmir'in inşa edilmesi sonrasında 3.
kez bu özel alanda gerçekleştirilen fuara
yerli ve yabancı katılımcılar büyük ilgi gös-
terdi. 200'den fazlası yabancı olmak üzere
1100'ün üstünde katılımcının stant açtığı
fuar on binlerce ziyaretçi çekti. İzmir eko-
nomisine de büyük katkı sağlayan fuar
sayesinde oteller yüzde yüzlük doluluk
oranlarına ulaşırken, alışveriş, yeme içme
ve ulaşım bedelleriyle birlikte şehir de
fuarı hücrelerine kadar hissetmiş oldu. 4
günlük fuar maratonunda sektör temsilci-
lerinin devletten de bazı beklentileri vardı.
İşte o yorumlar:

“Türkiye'de amatör
kümedeyiz ama...”
Mevlüt Kaya Ege (Maden
İhracatçıları Birliği
Başkanı):

“Öncelikle altını çizmek istiyorum ki
Marble ilk kez bir bakan katılımıyla açılış
yaptı. Devlet desteği bizim için çok önem-
li. Sektörümüz için Çin ve İzmir'de düzen-

lenen fuarlar çok önemli. Çin fuarını sek-
tör olarak çok iyi geçirdik. Ticaretimizde
katma değerini tamamen bu topraklardan
alan mermercilik sektörü milli bir sektör-
dür. Biz sektör olarak dünyada şampiyon-
lar liginde olsak da ülkemizde amatör
kümedeyiz. Tüm dünyanın kullandığı
Türk mermerinin artık ülkemizde de yay-
gın olması lazım. Bakın İsrail ve
İspanya'da siz bir yapı inşa etmek istediği-
nizde en az yüzde 20-25 oranında yerli taş
kullanmazsanız izin alamazsınız. Buna
benzer bir sahiplenmenin ülkemizde de
olması lazım. Mermer sektörü 2023 hedef-
lerini de yakalayacak bir sektör olduğu
için mutlaka sahip çıkılmalı. Hiçbir ithal
girdisi olmayan bir sektörün 17 milyar
dolarları yakalayabilecek bir sektörüz.
Bizim de sektör olarak üstümüze düşen
hızla miktarda az, pahada yüksek ürünleri
dünya piyasasına sürmektir.”

“Tasarım, teknoloji ve
modayı çok önemsiyoruz”
Bilgehan Uysal (Reisoğlu
Mermer Genel Müdürü):

“Reisoğlu Mermer olarak 1940'lı yıl-
lardan beri Türk mermercilik sektörünün
içinde yer alıyoruz. Afyon merkezli olsak

dahi genel olarak bölgeye yayılmış fabrika
ve ocaklarımız var. İthale dayalı olmayan,
emek yoğun bir sektörüz. Binlerce insan
bu sektörden ekmek yiyor ve dışarıya
döviz kaçırmıyoruz. Bakın İtalya'nın
Verona şehrine gittiğimizde görüyoruz ki
orada çıkan taşlar havalimanından cadde-
lere kadar kullanılıyor. Dünyada bunun
gibi çok örnek var. Biz de açıkhava sergisi
gibi kendi mermerimizi önce kendimiz
kullanmalıyız. Bunu yaparsak dünyaya
pazarlamak çok daha keyifli olacaktır.
Tabii mermer dendiğinde artık ortaya

çıkan üç çok önemli kavram var. Bu kav-
ramlar tasarım, teknoloji ve moda. Türk
mermercileri olarak kimseden hiçbir eksi-
ğimiz yok.”

“Beyaz eşyada olduğu gibi
vergi indirimi istiyoruz”
Tayfun Geylan (İzmir
Mermerciler Odası
Başkanı):

“Mermer sektörünün ne kadar güçlü
olduğunu bence en net olarak İzmir görü-
yor. Çünkü sadece birkaç gün içinde şeh-
rimizde oluşan ekonomik yoğunluk sokak-
ta da kendini gösterebiliyor. Tam bu nok-
tada da desteklerin artması en büyük dile-
ğimiz. Bugün mermerciler olarak devleti-
mizden istediğimiz iki şey var. Bunlardan
ilki yapılarda mermer kullanımını yaygın-
laştırmak için belli bir oranda yerli mer-
mer zorunluluğu getirilmeli. İkincisi de

mobilya ve beyaz eşyada olduğu gibi vergi
indirimi istiyoruz. Eğer bunlar gerçekleşir-
se iç pazardaki satışlarımız artacağı gibi
yüz binlerce insanın geliri de artacak ve
ekonomiye katkımızı yukarı taşımış olaca-
ğız.”

“Bürokratik sıkıntılarla
uğraşmak zorunda
kalıyoruz”
Engin Yıldız ( DİMER Satış
ve Pazarlama Müdürü):

“Biz DİMER olarak şu anda 70 ülkeye
ihracat yapan, 3 farklı şehirde ocak ve fab-
rikaları olan bir firmayız. Elbette bu
nedenle yıllardan beri gelen ticari ilişkile-
rimiz çok güçlü. Yine de sektör olarak
baktığımızda devletimizin sektörü daha
fazla desteklemesi gerekiyor.
Sektörümüzün büyümesi tamamen yeni
ürünlerle ilişkili bir durum. Piyasaya ne
kadar yeni ürün sunabilirseniz büyüyorsu-
nuz. Son dönemde yeni ürünleri piyasaya
sürmek zor. Çünkü yeni ocak açmak için
bürokratik sıkıntılarla uğraşmak zorunda
kalıyoruz. Devletimizin bize yardımcı
olmasını bekliyoruz. Bizler döviz kazandı-
ran bir sektörüz.”

MERMERCİLER GELECEKTEN UMUTLU AMA...
Türkiye'nin önemli ihracat sektörlerinden mermer

sektörü İzmir'de buluştu. Geleceğe dönük umut dolu
mesajlar veren sektörün nabzını sizler için tuttuk.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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TARIM VE SANATIN KALBİ
MENEMEN’DE ATACAK!

Menemen Belediyesi, Nisan ayında gerçek-
leştireceği “9. İnadına Tiyatro Festivali”
ile sanatseverleri, “Expomen Agro

Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makine
Ekipman ve Teknolojileri Fuarı” ile Türkiye’nin
dört bir yanından sanayiciler ve önder çiftçileri
Menemen’de buluşturacak.

Ülkemizin önde gelen tiyatro organizasyon-
larından biri haline gelen ve Menemen
Belediyesi’nin bu yıl “Menemen’de Festival
Var!” sloganıyla dokuzuncusunu düzenlediği
İnadına Tiyatro Festivali; Türk sinemasının unu-
tulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı’nın efsane

oyuncuları ile Tamer Levent, Uğur Polat gibi
ünlü tiyatro ve sinema sanatçılarını sanatsever-
lerle buluşturacak.

Kuruluşunun 18. yılını kutlayan Menemen
Belediye Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde 11-13
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Menemen Belediyesi 9. İnadına Tiyatro
Festivali’ne; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve
yurdun 7 bölgesinden 14 tiyatro topluluğu katıla-
rak 18 ayrı performans sahneleyecek. Festival
süresince çocuk ve yetişkin oyunları, sokak oyun-
ları, söyleşiler, atölye çalışmaları, workshop gibi
27 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek.

Menemen Belediyesi 9. İnadına
Tiyatro Festivali’nin, 11 Nisan Salı
günü saat 17:00’de Menemen
Belediyesi önünden kortej
yürüyüşü ile başlatılacağını
açıklayan Menemen Belediye
Başkanı Tahir Şahin; “İnadına
Tiyatro, İnadına Sanat” söy-
lemlerine destek vermek adına
tüm sanatseverleri Cumhuriyet
Meydanı’na kadar devam edecek

kortej yürüyüşüne davet ederek;
“Kuruluşunun 18. yılını kutladığı-

mız belediye tiyatromuz, olağan
belediyecilik hizmetlerimizin
yanında sosyal belediyeciliğe
verdiğimiz büyük önemin açık
bir göstergesidir.

Aydınlık bir gelecek için
‘İnadına Tiyatro, İnadına

Sanat’ demeye devam edece-
ğiz” diye konuştu.

TÜRK ÇİFTÇİSİ
MENEMEN’DE BULUŞACAK

“İnadına tiyatro,
İnadına sanat”

Nüfusunun yüzde 75'i tarım ve hayvancı-
lıkla uğraşan Menemen, 12-15 Nisan tarihleri
arasında, sektördeki son yeniliklerin sergile-
neceği Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt,
Tarım, Çiftlik Makine Ekipman ve
Teknolojileri Fuarı’na ev sahipliği yapacak.

Menemen Belediyesi'nin kendi öz kay-
naklarıyla yapımını tamamlayıp, İzmir'in ilk
doğal göl parkı olarak hizmete açtığı
Gölpark Menemen içerisindeki fuar alanında
gerçekleştirilecek bu organizasyonla,
Türkiye’nin dört bir yanından önder çiftçiler
ile tarım, hayvancılık, süt ve et teknolojile-
rinde makine teçhizat üreten sanayicileri
buluşturacaklarını söyleyen Menemen
Belediye Başkanı Tahir Şahin; “Büyük
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’i
fuarlar ve kongreler kenti yapma hedefine

destek vermek adına Gölpark Menemen içe-
risinde kurduğumuz 5600 m2’lik kapalı fuar
alanımız, Türkiye’nin her köşesinden önder
çiftçileri, oda, borsa ve üretici örgütleri
Temsilcilerini ağırlayacak. Tarım, hayvancılık,
süt ve et teknolojilerinde makine teçhizat
üreten sanayicileri buluşturacak. Fuar süre-
since “En Güzel Kuzu”, “En Güzel Dana”,
“Çoban Köpeği”, “Menemen Yemeği”ve
“Ispanaklı Börek” yarışması gibi renkli etkin-
likler de gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek panelle katılacak belediye
başkanları ise, yerel yönetimlerin tarıma
destekleri hakkında katılımcıları bilgilendire-
cek. 170 dönüm alanda kurduğumuz Gölpark
Menemen içerisindeki fuar alanımız; yeni
teknolojilerin, yeni ürünlerin, yeni bilgilerin,
yeni ilişkilerin adresi olacak” diye konuştu.

Tahir
Şahin
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16 Nisan’da gerçekleştirilecek refe-
randum öncesi AK Parti İzmir’de
hummalı bir ‘evet’ çalışması var.

Çünkü AK Parti İzmir’de her ne kadar
muhalefette kalmış gibi gözükse de
aldığı oyun Türkiye ortalaması için
anlamı büyük. Kabaca bir hesapla 1

Kasım’da aldığı her 25 oydan 1’ini
İzmir’den elde eden AK Parti referan-
dumda başta MHP olmak üzere girdi-
ği ‘Evet’ birlikteliğiyle bu oranı daha
da yukarıya taşımak istiyor. Girilmedik
köy ve sokak bırakmayan AK Parti’de
sahada olan milletvekillerinin saatler

süren esnaf ziyaretleri de büyük dikkat
çekiyor. Partinin farklı kademe ve
görevlerinde olan AK Partililerin
seçim sürecinde en önemli hedefleriy-
se ‘Evet’ oyunun yüzde 40’lık oranın
üstünde olması. AK Parti’nin
İzmir’deki önemli isimlerinden

Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK
Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan,
süreci Ben HABER okuyucuları için
yorumladı. Her iki isim de kentteki
belediyecilik hizmetlerinin 16 Nisan’da
‘evet’ oyuna yansıyacağını söyledi.

� CHP’nin İzmir’de yüzde 70 gibi bir
oranı var. Ne düşünüyorsunuz?

Elbette her parti kendine bir hedef
koyacaktır. Bunu normal buluyorum
ancak yüzde 70 tabii gerçekçi bir hedef
değil. Hedefler reel olmak durumunda.
Sonuçta AK Parti’nin ve MHP’nin oyla-
rıyla birlikte sahadaki çalışmalar da belli.
Şahsi olarak referandumda yüzde 50’yi
bulacak bir ‘evet oyu bekliyorum.

� İzmir’de MHP’li vekillerle bir koordi-
nasyonunuz var mı?

Hayır birlikte bir koordine halinde
olma durumu yok. Herkes kendi saha
çalışmalarını yapıyor. MHP’li vekiller ve
teşkilatlar da sahada. Bazen sahada denk
geliyoruz. Dikili, Bayraklı ve
Karabağlar’da bu iyi niyetler de karşılıklı
gösterildi. Herkes kendi takvimine göre
çalışmasını yapıyor ve ben bu çalışmaları
olumlu görüyorum.

� Yurt çapında beklediğiniz sonuç
nedir?

Şahsi görüşümü söylemek gerekirse
yüzde 55’in üstüne çıkacağına kesinlikle
inanıyor ve sahadaki çalışmalarda da
bunu görüyorum.

� İzmir’de AK Parti’nin saha çalışma-
ları birkaç kez saldırıya uğradı. Nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Ben bunu çaresizlik olarak görüyo-
rum. Böyle bir yönteme kim başvurabilir?
Çaresizlik içinde olanlar başvurur.
Türkiye’de büyük oranda evet çıkacak ve
İzmir’de de evet cephesi çok iyi çalışıyor.
Bu çirkin davranışları şiddetle kınıyorum.

Onlara sahip çıkan siyasetçileri de daha
şiddetli kınıyorum. Olası daha büyük
olayların sorumlusu da bu politikacılar-
dır. Bunun örneğini daha önce CHP’nin
Bornova ve Karşıyaka’da ilçe başkanla-
rında görmüştük. Her kim kanun dışına
çıkıyorsa mutlaka hesabını vermelidir.
Evet için de hayır için de aynı şey geçerli-
dir.

� Hayır cephesi ‘Devlet ve demokrasi
elden gidiyor’ ifadesini kullanıyor. Bu söy-
lem için ne diyeceksiniz?

Daha önce laiklik üstünden yapılan
algı operasyonları nasıl tutmadıysa, 15

yıldır bize karşı yapılan sayısız karalama
nasıl tutmadıysa bu da tutmayacaktır.
Anayasa için ortaya konan değişiklik
paketinde ortaya konan 18 madde çok
açıktır. Halkımız da bunu anladı artık.

� Saatlerce esnaf ziyareti yapıyorsunuz.
Bu enerjiyi neye borçlusunuz ve hangi soru-
larla karşılaşıyorsunuz?

Çok net olarak söylemek gerekirse
halkımızın bize verdiği enerji ve motivas-
yona borçluyuz. Çok ilginç bir şey söyle-
yeyim size; biz Anayasa değişikliğini
anlatmaya gidiyoruz ama halkımız eksik
belediyecilik hizmetlerinden şikâyet edi-

yor. Biz halka Anayasa ile gidiyoruz, halk
bize belediye şikâyetleriyle dönüyor.

� AK Parti İzmir’de tam bir koordinas-
yon olduğunu söyleyebilir miyiz?

Hem de çok başarılı bir şekilde oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

� Yoğun bakan ziyaretlerini nasıl
değerlendirmek lazım?

Tabii Sayın Başbakan Yıldırım’ın
şehri burası. Elbette bir farkı olacak.
İzmir’deki çalışmalar için Başbakanımız
da çok hassas. Bakanlarımızın ziyaretleri
de çalışmalarımıza katkı sağlıyor.

� Hayırcılar ve terörün bir arada göste-
rilmesi söz konusu. Haliyle de bu söyleme
tepki var. Sizin yorumunuz ne?

Kimse alınganlık göstermesin. Biz
burada bir tespit yapıyoruz. Evet biz 16
Nisan’da sandıktan çıkacak sonuca sonu-
na kadar saygılıyız.

Milletimiz, oyunun rengi ne olursa
olsun bizim için çok değerlidir; ancak
hayır oyu kullanan cepheyi de anlatmak
lazım. Kandil hayır demiyor mu? FETÖ
hayır demiyor mu? Hollanda hayır demi-
yor mu? Almanya hayır demiyor mu?
Takdir vatandaşlarımızın.

Kimse hayır oyu verdiği için terörist
değildir ama biz bunların da hayır tara-
fında olduğu tespitini halkımızla paylaşı-
yoruz.

� İş dünyasının nabzını nasıl okuyorsu-
nuz?

İş dünyamız istikrardan yana. Bu
nedenle bariz bir evet üstünlüğü görüyo-
rum.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip
Kalkan Karabağlar'da bir günde 12 yerde
“Evet” dedi, yoğun tempodan 3 gömlek
değiştirdi.

Yapılacak Anayasa Değişikliği için 16
Nisan'da gerçekleşecek referandum öncesi

çalışmalarına hızla devam eden AK Parti
İzmir Milletvekili Necip Kalkan Karabağlar'da

köşe bucak demeden ziyaretler gerçekleştirdi.
Güçlü Türkiye'nin istikrarla büyümesi için

“Anayasa Değişikliği”nin önemine dikkat çeken
Kalkan, "Bu Anayasa Türkiye'ye dar geliyor. Artık

devir değişti bununla orantılı çağa ayak uyduracak deği-
şiklik yapılıyor. Asla ve asla Anayasa yeniden yazılmıyor. Bazı
maddeleri değişecek ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülke-
mizde işler daha hızlı yürüyecek, yatırımların önü daha hızlı

açılacak" diye konuştu.
Bu toprakların üstünde yaşa-

yan aziz milletin ve dalgalanan
şanlı bayrağın uğruna milyonların
canını vereceğini vurgulayan
Kalkan, "Ülkemizin toprakların

bölünüp kimseye yem edilemeyecek bunu her geçen gün
daha da iyi anlıyorlar. O yüzden dış politikalarla üstümüze
gelmeye çalışıyorlar. Ancak şunu hesaba katmıyorlar işin
başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakanımız Binali Yıldırım var" dedi.

“İcraatlar ortada”
Devlet yatırımları ve icraatların 2002 yılına göre 5 kat

artarak 105 katrilyon liraya çıktığına dikkat çeken Kalkan,
"Bölünmüş yol uzunluğu 25 bin km artmış. Ülkemizde 95
senede 50 km tünel yapılmış şimdiki tünel uzunluğu 346 km.
Türkiye'de 2002 senesinde uçağa binen kişi ortalaması yüzde
33.8 kişiyken şimdi toplam 173 milyon kişi iç hatlarda uçak ile
seyahat ediyor.

39 olan havalimanı sayısı 56'ya çıktı. Elektrik kesintileri
hepsini yaşamadık mı? 31 bin MW elektrik üretilirken şimdi
ülkemizde 78 bin MW elektrik üretiliyor. Telefon sayısı 2002
yılında 21 milyonken şimdi 74 milyon 500 bin. Nerden geldi
bunlar 2002’den 2016’ya buralara geldik. Kim inkar edebilir.
Yurtların kapasitesi 183 bin iken şimdi yurtlarımızda 557 bin
yatak var. Hastanelerde nitelikli yatak sayısı 3 buçuk kart
arttı." ifadelerini kullandı.

Türkiye referandum için geri sayıma girmişken, AK Parti İzmir’deyse zafer inancı çok yük-
sek. Parti kurmayları İzmir’de yüzde 40’ın geride bırakılıp 50’ye yaklaşmayı hedefliyor.

İZMİR’DE
HEDEF
YÜZDE 50

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

İki şey kalitesiz insan özelliğidir
1- Şikâyetçilik 2-dedikodu
İki şey en büyük sorunları bile çözer
1- Bakış açısını değiştirmek 2- Kendini başkası-

nın yerine koymak
İki şey yanlış yapmayı etkiler
1- Olayları akıl süzgecinden geçirmek 2- Hak

yememek

� � �

İki şey kişiyi gözden düşürür
1- Laf ebeliği 2- Kendini büyük göstermek
İki şey insanı nitelikli yapar
1-İradeye hâkimiyet 2- Uyumluluk
İki şey işi kolaylaştırır
1- Tebessüm 2-Dinlemeyi bilmek, susmak.

� � �

İki şey ömür boyu boşa kürek çekmemeyi sağlar
1- Önüne gelen şansı iyi değerlendirmek 2-

Sevdiğin işi yapmak
İki şey başarının sırrıdır.
1- Ustalardan ustalığı öğrenmek 2- Kendini

güncellemek
İki şey gelişmeyi engeller
1- Aşırılık 2- Felakete odaklanma

� � �

İki şey geri alınmaz
1- Zaman 2- Söylenen söz
İki şey ulaşmaya değerdir
1- Sevgi 2- Bilgi
İki şey mert insan özelliğidir
1- Adalet 2- Cömertlik

� � �

İki şey adamı adam yapar
1- Sözünden dönmemek 2-Elinden tutan kişiyi

satmamak
İki şey makamı, unvanı yüceltir
1- Kendini büyük görmemek 2- Başkasının

yaptığını sahiplenmemek.
İki şey hayatta önemli her şeydir
1- Sağlıklı nefes almak 2- Onurlu nefes ver-

mek

� � �

Bir okuyucumuz sıralamış, göndermiş.
Okudum, düşündüm.
Ne mutlu ki...
Fazlamız var.
Eksiğimiz yok!
Gibi.

� � �

Hani derseniz ki…
Siyaset, ticaret, adalet, saadet, zihniyet, hürmet,

samimiyet, muhabbette…
Var mıdır öyle iki şey?

� � �

O da ayrı bir şey.
Dört dörtlük olmaz ki her şey!

HAYATTAKİ
İKİ ŞEY…

Kerem Ali Sürekli

“Saha çalışmalarımıza
çaresizlikten saldırıyorlar”

Necip Kalkan

“Bu Anayasa Türkiye’ye
dar geliyor”

Bilal Doğan
“Referandumun
sonucu İzmir’de
CHP’yi sarsacak”

��  AK Parti’nin seçim kampanyası İzmir’de
nasıl yankı buldu?

Büyük bir teveccühün olduğunu görüyo-
ruz. Anayasa değişikliğiyle ilgili maddeler
anlatıldıkça, halkımızın bilgilendiğini görü-
yoruz. Anayasa değişikliğine ilişkin haklı
gerekçeleri gören halkımıza inanıyoruz. 

��  İzmirlilerin yerel yönetimle ilişkisi 16
Nisan’da kendini nasıl gösterir?

İzmir’de yaklaşık 14 yıldır yerel iktidar
sahibi Aziz Kocaoğlu ve
ekibinin kente zaman
kaybettirdiğini, hiçbir
şey kazandırmadığını
görüyoruz. 

Bununla birlikte
hükümet tarafından
yapılan hizmetlerde
CHP’li belediyelerin
bunlara engel olmaya
çalıştığını görüyoruz.
CHP’nin istemezükçülü-
ğü ve yerel yönetimler-
deki başarısızlığı 16
Nisan’da İzmirlilerin ter-
cihlerine mutlaka yansı-

yacaktır.
��  İzmir’e gelen bakanların şehir için

yorumları neler?
İzmir’in yerel yönetim nedeniyle hak etti-

ği noktada olmadığını dile getirip, “İyi ki
hükümetimizin ortaya koyduğu işler ve pro-
jeler var” diyorlar. Yerel yöneticilerin
Anadolu’dan gelen yatırımcıyı istemediğini
ve dolayısıyla İzmir’in büyümesini istemeyen
bir görüntüde olduklarını onlar da görüyor. 

��  CHP’nin İzmir için yüzde 70 iddiasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok hayal görüyorlar. Öyle bir oran
İzmir’de söz konusu bile olamaz. İzmir geç-
mişte merkez sağın yerel iktidarına sahne
olmuş bir şehir ve o zamanın merkez sağ
partilerinin de zaten bugün AK Parti bünye-
sine dahil olduklarını görüyoruz. 

Ben AK Parti ve evet oylarının bugüne
kadar gerçekleşen seçimlere göre en üst
noktada olduğunu söyleyebilirim. Türkiye
genelinde de evet oyunun yüzde 60’ı aşaca-
ğını görüyoruz. CHP kendi kendini gazlıyor.

��  İzmir’de yüzde 40’ın üstünde çıkacak
bir ‘Evet’ oyu CHP’nin yerel iktidarını sarsar
mı?

Kesinlikle sarsacaktır. Zaten beklentimiz
de yüzde 40’ın çok üstünde.
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Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam standart-
larını iyileştirmek, sosyal yaşama katılımlarını sağla-
mak için örnek bir yatırıma imza atan Karşıyaka
Belediyesi, ‘Kısa Süreli Engelli Dinlenme
Merkezi’nin yapımında sona yaklaştı. Mustafa
Kemal Mahallesi’nde, uluslararası standartlar baz
alınarak inşa edilen tesis, 21 kişi kapasiteli olacak.
Zemin katta dinlenme odası, etkinlik odası, çok
amaçlı salon, yemekhane, idari birimler yer alırken,
üst katta da yatak odaları bulunacak.

MAYIS AYINDA TAMAM
Karşıyakalılar, bakımından sorumlu oldukları

fiziksel ya da zihinsel engelli
yakınlarını, gün içerisinde belirli
saatlerde bu merkeze bıraka-
bilecek. Engelli vatandaşlar
burada uzman ellerde keyifli
vakit geçirirken, yakınları da
gönül rahatlığıyla kendilerine
zaman ayırabilecek. Sosyal
yaşamın önündeki engelleri de
kaldıracak modern tesis,
önümüzdeki Mayıs ayında
tamamlanacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar,
“Engelsiz bir kent yaratmak için
var gücümüzle çalışırken, hayat-
ları fedakârlıklarla örülü olan
engelli ailelerine destek olmayı da sorumluluğumuz
olarak görüyoruz. Bu anlayışla kuracağımız merkez
sayesinde; engelli yakınını yalnız bırakmamak adına,
işlerini halledebilmek için bir başkasının yardımına
muhtaç kalan yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları
ortadan kaldıracağız.” dedi.
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8 HABER 28.03.2016yerel 9 HABER28.03.2016 yerel

Görev sürecinin 3 yılını tamamlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, proje ve hizmetlerini anlattı. 35,5
ayda 70 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Akpınar “Kültürde, sanatta ve sporda marka kent olduk.
Karşıyaka’nın Filizleri ve KODA ile örnek alındık. Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, Engelli Dinlenme Merkezi,

spor tesisleri, Atık Getirme Merkezi ile fiziki yatırımlarda da fark yarattık. Biz büyük bir aileyiz. 5 yıllık görev süremiz sonunda
Karşıyaka’yı her anlamda dünya kenti yapacağız. Karşıyakalılık ruhunu Türkiye’ye yayacağız” dedi.

KARŞIYAKA, DÜNYA KENTİ
OLMA YOLUNDA

Çevreci hizmet ve projeleriyle adından söz
ettiren Karşıyaka Belediyesi, öncü bir yatırıma
daha imza atarak İzmir’de ilk kez 1. Sınıf Atık
Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu
kurdu. Hem doğanın korunmasına hem de
ekonomiye katkı sağlayan merkezde, kısa zaman-
da tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı.
Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in ilk ‘1. Sınıf Atık
Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu’nu
Latife Hanım Mahallesi’nde inşa etti. Türkiye’nin
de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı ilk
merkezlerinden biri olan üç katlı modern tesis,
bin 600 metrekare alan üzerine kuruldu.
Geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle, 13 ayrı kalemde
atık toplanarak geri dönüşüme ve üretime
kazandırılmaya başlandı. Atık Getirme
Merkezi’nde biriktirilen atıklar; Zübeyde Hanım
Mahallesi KSK 100. Yıl Meydanı yanında ve
Mavişehir Ege Park AVM’nin otoparkında oluş-
turulan seyyar atık getirme merkezlerinden
toplanıyor. Karşıyakalılar seyyar merkezlere;
ambalaj atıkları (kağıt, karton, plastik, metal,
cam), elektronik atıklar, kullanılmış yağ ve atık
pilleri bırakabiliyor. Ayrıca vatandaşlar geri
dönüştürülebilir atıklarını Latife Hanım
Mahallesi’ndeki tesise de götürebiliyor. Burada
13 ayrı grupta toplanan atıklar, lisanslı firmalara
teslim edilerek geri dönüşüme ve üretime
kazandırılıyor.

Geri dönüşümde öncü
kent Karşıyaka
Geri dönüşümde öncü
kent Karşıyaka
Geri dönüşümde öncü
kent Karşıyaka
Geri dönüşümde öncü
kent Karşıyaka
Geri dönüşümde öncü
kent Karşıyaka

Karşıyaka Belediyesi’nin prestij pro-
jelerinden ‘Evrensel Çocuk Müzesi
ve Eğitim Kampüsü’nün inşaatı

hızla ilerliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle
temeli atılan kampüs, Türkiye’de ilk ve
tek olacak.

EVRENSEL DEĞERLER
Mavişehir'de 7 bin 200 metrekare

alan üzerinde kurulan dev parkta; doğa-
da sıkça rastlanmasına karşın gözle
görülmeyen canlıların büyük halleri,
çocukların kazı yapabileceği fosil alanı,
biyolojik gölet ve süs havuzu, sinevizyon
salonu, uçak simülatörü, küçültülmüş
inşaat makineleri bulunacak. Yeşil alan-
lar ve oyun alanları oluşturulacak, mo-
dern bir kafe açılacak. Evrensel Çocuk
Müzesi’nde yardımseverlik, dostluk,

doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve
hoşgörü gibi evrensel değerleri anlatan
sergiler ile eğitim alanları yer alacak.
Hızla ilerleyen proje, kısa süre içinde
tamamlanacak.

BİLİM VE EĞİTİM ADASI
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin

Mutlu Akpınar, “Çocuklarımızın bilim-
den, sanattan, kültürden beslenerek
daha iyi bir gelecek yaşamasını istiyoruz.
Bu projemizle de çocuklarımızı eğitimle,
bilimle buluşturacağız. Eğlenirken
öğrenmelerini sağlayacağız. Bu eğitim
kampüsünü inşa ettiğimiz alanın bir
tarafında Bilim Müzesi, bir tarafında da
Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulumuz var.
Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim
Kampüsü ile birlikte, bölgeyi ‘Bilim ve
Eğitim Adası’ haline getirmiş olacağız”
dedi.

Türkiye’de bir ilk: Evrensel Çocuk
Müzesi ve Eğitim Kampüsü

Karşıyaka Belediyesi tarafın-
dan, amatör küme ve alt liglerdeki
maçların oynanması için inşa
edilen ‘Karşıyaka Efsaneleri Futbol
Tesisi’ tamamlandı. Proje kap-
samında; Belediye Şantiye
Tesisleri’nin yan tarafındaki
arazide, FIFA standartlarına uygun
bir sentetik çim saha ile 2000 kişi-
lik tribün yapıldı. Gece maçları için
aydınlatma sistemi kuruldu.
Modern tesiste; antrenman sahası,
soyunma odaları, hakem odası,

basın odası, tuvaletler ve otopark
da yer aldı. Karşıyaka Belediye
Başkanı Akpınar, “Spor Kenti
Karşıyakamızda amatör kümede ve
alt liglerde mücadele eden takım-
ların tesis ihtiyacına ilaç olacak bir
yatırımı hayata geçirdik, sporcu-
larımıza donanımlı, sağlıklı ve çağ-
daş bir ortam sunacak bu yatırım
sayesinde, daha çok çocuk ve
gencimizi de sporla buluşturacak;
geleceğin yıldızlarını yetiştire-
ceğiz.” dedi.

Efsaneler bu
tesiste yetişecek

Hem üreticiyi desteklemek hem de tüketiciye
sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak için projeler üreten
Karşıyaka Belediyesi, kooperatifçilik faaliyetlerine bir
halka daha ekledi. İmzalanan protokolle; Ege Orman
Vakfı tarafından Sancaklı Mahallesi’nde kurulan “Bal
ve Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve
Depolama Tesisi”, Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın
Kooperatifi’ne geçti. Tesiste çalışmaya başlayan kadın-
lar, her yıl bal üreticilerinden alacağı 30 ton bal ve yan
ürünlerini, “Bal Köy” markası ile ambalajlayacak ve
tüketici ile buluşturacak.

Bal gibi proje

‘Kent Koop Gıda
Market’ zinciri büyüyor
Karşıyaka Belediyesi, ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışıyla

hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan ‘Kent
Koop Gıda Market’ zinciriyle, üretici ve tüketicileri aracısız
olarak buluşturuyor.

Belediye kuruluşu Kent A.Ş. bünyesindeki marketlerin
ilki, Nisan 2016’da Mavişehir’deki eski Ocakbaşı Et
Restoran’ın yerinde kapılarını açtı. 25 kooperatiften temin
edilen sağlıklı ve kaliteli gıdalar başta olmak üzere, onlarca
kalemde ürünün çok uygun fiyatlarla tüketiciye sunulduğu
market büyük ilgi gördü. Daha fazla insana hizmet suna-
bilmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ikinci şubeyi Eylül
ayında Bostanlı Uğur Mumcu Parkı içerisinde faaliyete
geçirdi. Zincirin üçüncü halkası ise Atakent Mahallesi
Gondol Kafe’nin yanında hizmete girdi.

Vatan size, aileniz
bize emanet!

Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği
Karşıyaka Şubesi, çatışma bölgelerinde canı pahasına görev
yapan askerler ile ailelerine destek olmak amacıyla, ülkeye
örnek olacak bir adım atarak “Vatan Size, Aileniz Bize
Emanet” projesini başlattı. Karşıyaka Kent Konseyi ve sivil
toplum örgütlerinin de iş birliğiyle hayata geçirilen proje
kapsamında, farklı bölgelerde terörle mücadele eden
güvenlik güçlerine ‘moral paketleri’ gönderilmesi
hedeflendi. Aralık ayında başlayan proje kısa
sürede çığ gibi büyüdü, onlarca sivil toplum kuru-
luşu ile başta anaokulu öğrencileri olmak üzere
500'e yakın vatandaş 'moral kolilerine'
katkı sundu. Belediyenin farklı birimler-
ine konulan sandıklarda binlerce mek-
tup toplandı. Aralık ayından bu yana,
Suriye ve Çukurca'da terörle
mücadele için görevlendirilen Amfibi
Deniz Piyade Tugayı’nın askerlerine
yüzlerce moral kolisi gönderildi.
Projenin ikinci ayağında ise
askerlerin, 'bize' emanet
ettikleri eş ve çocukları-
na manevi destek
sağlanıyor.

Karşıyaka’ya iki
yeni anaokulu

Okul öncesi eğitime yönelik çalışmalarına hız veren
Karşıyaka Belediyesi, kente iki yeni anaokulu kazandırıyor.
Mavişehir ve Mustafa Kemal Mahallesi’nde hayata geçiri-
len yatırımlarla birlikte, belediyenin okul öncesi eğitim
kurumlarının sayısı 7’ye çıkacak.

Daha fazla çocuk; çağdaş, güvenli ve sağlıklı şartlarda
geleceğe hazırlanacak. Mustafa Kemal Mahallesi, Bülent

Ecevit Bulvarı üzerinde
temeli atılan anaokulu,
toplam 624 metrekare
kullanım alanına sahip
olacak.

İki katlı binada grup
odaları, etkinlik alanı,
oyun bahçesi, uyku
odaları ve yemekhane
gibi bölümler bulunacak.
Bölgedeki okul öncesi
eğitim kurumu ihtiyacına
ilaç olacak yatırım,
önümüzdeki Mayıs ayın-
da tamamlanacak.

Mavişehir’deki yeni
anaokulu ise toplam bin
450 metrekare kullanım

alanı ve 8 kreş odasıyla hizmet verecek. İki katlı olarak
tasarlanan anaokulu, renkli ve modern fiziki donanımıyla,
miniklere hem nitelikli hem de keyifli bir eğitim ortamı
sunacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından
başlatılan ve kısa sürede
Türkiye'nin en önemli pro-
jelerinden biri olan Karşıyaka'nın
Filizleri Projesi ikinci yaşını
anlamlı bir törenle kutladı. Başta
apartmanlar ve siteler olmak
üzere, taksi ve dolmuş şoförleri,
sivil toplum kuruluşları, esnaflar,
muhtarlar, meclis üyeleri, belediye
çalışanları ve duyarlı vatandaşlar-
dan sağlanan destekle burs verilen
öğrenci sayısı 500’e ulaşırken, pro-
jeye en anlamlı katkı Karşıyakalı
çocuklardan geldi. Karşıyaka
Belediyesi Çocuk Kulübü’nün
minik üyeleri, harçlıklarından
biriktirecekleri para ile 500’üncü
Filiz’e, bir yıl boyunca burs verecek.

AKPINAR'DAN KUTLAMA
Karşıyakalı minik öğrencilerin,

eğitim yaşamında maddi sıkıntı yaşayan
üniversiteliler için sergiledikleri bu tavır,
aileleri ve belediye tarafından da mem-

nuniyetle karşılandı. Çocuk Kulübü'nü
ziyaret eden Başkan Akpınar, hem
Filizler'in 2. yılını kutladı hem de
duyarlılıklarından dolayı çocukları
tebrik etti. Törene, meclis üyeleri,
muhtarlar ve aileler de katıldı. Çocuk
Kulübü'nün girişine 'Karşıyaka Çocuk
Kulübü Bir Üniversiteliye Burs Veriyor'

plaketi asıldı.
"HELAL OLSUN
KARŞIYAKALI
ÇOCUKLARA"

Karşıyaka Belediye
Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar "Belediyelerin görevi
sadece yol ve kaldırım yap-
mak değildir. Bizim en önem-
li projemiz, -toplumsal
dayanışma ile- ihtiyaç sahibi
üniversitelilere burs vermek-
tir. Ve bugün, bu projenin en
anlamlı gününü yaşıyoruz. Bu
kenti çocuklarla ve gençlerle
yönetme kararımda ne kadar
haklı olduğumu bir kez daha

gördüm. Bu örnek davranışta bulunan
Çocuk Kulübü üyelerimize helal olsun.
Hepsinin alnından öpüyorum ve aileleri-
ni kutluyorum. Bu duyarlılıkla geleceğe
daha emin adımlarla yürüyoruz.

‘Ben Karşıyakalıyım' diyen herkes bu
duvara bir tuğla koymalı" dedi.

Karşıyaka'nın Filizleri 2 yaşında

‘Engelli Dinlenme Merkezi’ kuruluyor

Klasik müziğin yükselen yıldızı KODA
Ocak 2015’te sanat yolculuğuna başlayan

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA),
hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği
muhteşem konserlerle klasik müzik dünyasının
yükselen yıldızı oldu. Türkiye’de bir ilçe belediyesi
tarafından kadrolu sanatçılar ile kurulan ilk oda
orkestrası olma özelliğini taşıyan KODA, 26 ayda
75 konsere imza attı. Süpervizörlüğünü Rengim
Gökmen, Sanat Yönetmenliğini Hakan Şensoy,
Müzik Danışmanlığını Oğuzhan Kavruk ve Sanat
Koordinatörlüğünü Teyfik Rodos’un yaptığı
KODA; konserlerde 50 bini aşkın dinleyiciye ulaştı.
Atakent’teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde
ayda iki kez dünyaca ünlü şef ve solistlerle birlikte
konserler veren orkestra, yurdun dört bir yanındaki
organizasyonlarda ve uluslararası festivallerde de
Karşıyaka’yı gururla temsil ediyor.

Hüseyin
Mutlu
Akpınar

Geri dönüşümde öncü
kent Karşıyaka
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Türkiye referandum heyecanını iyi-
den iyiye yaşarken, Ege
Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü'nden Siyaset Bilimci Prof. Dr.
Tanju Tosun ülkede oluşan atmosferi
yorumladı. Seçmenin yarısının
Anayasa'nın ilk dört maddesini bile bil-
mediği iklimde öne çıkacak olan argü-
manın parti ve lider performansına
bağlı olacağını savunan Tosun, AK
Parti'nin 'Hayır' oyunu terör ve CHP'nin
de 'Evet' oyunu tek adamlıkla itham
etmesinin başarılı olmayacak argüman-
lar olduğuna dikkat çekti. Prof. Tosun
ayrıca referandumda kararsız oyların
seçeneklere son hafta dağılacağını söy-
ledi.

“Yüksek oranda kararsız var”
� Referandum sürecini nasıl değerlen-

diriyorsunuz?
Referanduma bir aydan az kalması-

na rağmen yüksek oranda bir kararsız
var. Ulusal çapta yapılan araştırmalara
bakarsak kararsız kitle içinde geçmişte
AK Parti'ye oy vermiş, MHP'ye oy ver-
miş ve HDP çizgisinde yer almış seç-
menlerin olduğunu görüyoruz. Bunları
birleştiren ortak nokta güçlü bir seçmen
tabanı var ve bir de seçimlerde parti
değiştiren bir kitle var. Bu kitle henüz
tercihini netleştirmemiş durumda.
Dünyada da referandumlara baktığımız-
da Kanada, Galler, Fransa, İskoçya gibi
ülkelerde şunu görüyoruz ki her beş
seçmenden biri, tercihini son hafta net-
leştiriyor. Örneğin Galler'de bu oran
yüzde 33, Kanada'da yüzde 29.
Kampanya döneminden etkilenerek oy
verenlerin oranı da Kanada'da yine
yüzde 33 oranında. AK Parti'nin de
kemik seçmeninin yaklaşık
yüzde 10'u, MHP seçmeni-
nin yaklaşık yarısı ve HDP'li
seçmenin yüzde 20'si henüz
kararsız gibi duruyor.

� Yani referandumun
kaderini son hafta mı belirle-
yecek?

Çok net bir biçimde
düğümü son hafta çözecek
diyebiliriz. Dünya örnekleri-
ne bakarak yüzde 20'lik bir
kitle kararını son hafta
verme eğiliminde olacağa
benziyor.

“Barzani etkili olmaz”
� AK Parti'nin Barzani

kartını kullanması
Güneydoğu'da etkili olur mu?

Çok fazla etkili olacağını
düşünmüyorum. Ondan
bağımsız olarak bölge seç-
meni için 2010 sonrası bölgenin kazan-
dıkları ve kaybettikleri ön planda ola-
caktır. Eğer AK Parti'nin bölgede yap-
tıkları cazibe oluşturuyorsa özellikle
muhafazakar Kürt seçmenleri yanına
alacaktır. Muhafazakar olmayanları
yanına almasıysa zor gözüküyor.

� Elazığ'da düzenlenen miting MHP
için moral oldu mu?

Her ne kadar MHP içinde üst yöne-
time bir tepki olsa da siyasi partilerin
üst örgüt yapısı her zaman için bir seçi-
mi yönetme konusunda daha avantajlı-
dır. Bir de MHP içindeki muhalefetin
alanı geniş değil. Cılız bir 'Hayır' propa-
gandası yürütebiliyorlar. Bahçeli'nin

bundan sonraki hamleleri MHP seçme-
nini 'Evet'e yaklaştırabilir.

� Türkiye'deki seçmeni etkiler mi?
Önemli oranda seçmen o ülkelerin

Türkiye'ye karşı hamlesinden ziyade içe-
ride olanlara göre oy verme eğiliminde.
Bu yüzden çok etkili olacağını sanmıyo-
rum.

� Erdoğan'ın sahada olması AK Parti
için neyi ifade ediyor?

Bence bir motivasyon kaynağı olabi-
lir. Bakın yapılan bir araştırmaya göre

Sayın Cumhurbaşkanı 2019'da aday
olmayacağını açıklasa 'Evet' oylarında 9
puanlık bir kayıp yaşanıyor. Bu da Sayın
Erdoğan'ın ne kadar etkili bir aktör
olduğunu gösteriyor. Zaten referandu-
ma baktığımızda esas oylanacak olan da
partilerin ve liderlerin performansı ola-
cak. Çünkü A&G'nin araştırmasına
göre seçmenin yarısı Anayasa'nın ilk
dört maddesini bile bilmiyor.
Dolayısıyla Anayasa değişikliğinden
ziyade lider ve parti performansları
belirleyici olacak.

� AK Parti'nin kampanya sürecinde
başarı ve hataları neler oldu?

AK Parti istikrar üstünden gidiyor.

İstikrar Türkiye'de sihirli bir kavram.
İstikrar ve yürütmede etkinlik en fazla
öne çıkardıkları husus. Bu ifadeler top-
lumun damarına sesleniyor. Kendi seç-
menini konsolide etme konusunda bu
önemli bir söylemdir ama önemli olan
kararsız seçmen kitlesini etkilemektir.
Şu anda AK Parti'nin söylemlerinin
kararsız seçmen kitlesini etkilemede çok
etkin olmadığı anlaşılıyor. Kararsızlarda
'Evet'e bir yönelme var ama bu da şu
anda çok kısıtlı.

� 'Evet'in yelkenleri doy-
gunluğa ulaşmadı yani öyle
mi?

Haklısınız. Düşük eğitim-
liler, kadınlar ve kırsal
kesimde yaşayanlara yönelik
yeni söylemler gerekiyor. Bu
üç kitlenin içinde kararsızla-
rın payı yüksek. AK Parti ve
evetçiler, argümanlarında bu
hedef kitlenin taleplerini
karşılayacak birtakım söy-
lemler geliştirmek durumun-
da.

� CHP'nin kampanyasını
nasıl buldunuz?

CHP söylemini biraz
daha zenginleştirebilirdi.

CHP söyleminde tek adamlık üstünden
gidiyor ama toplumun tek adamlığa
karşı bir alerjisi yok ki. Türkiye'de tam
aksine tek adamlığı desteklemeye yöne-
lik birtakım alt siyasal kültür değerleri
vardır.

Çünkü tek adamlık bizde diktatörlük
olarak değil, daha etkin ve verimli yöne-
tim olarak algılanıyor. Hele hele tek
adam karizmatik bir siyasi figürse meş-
ruiyeti daha da artıyor. Bir lider özlemi
var. Bu açıdan bakınca söylemin çeşit-
lendirilmesi gerekiyor. 18 maddeye
neden karşı olduğunu ikna edici söy-
lemlerle ortaya koymalı.

� O halde Türkiye'de lider kavramı

demokrasinin önünde mi?
Demokrasi tarihi süreç içinde taban-

dan yukarıya doğru evrimleşen bir
kurumsal sistemdir. Bir mücadele tari-
hinin ürünüdür. Türk siyasetinin tarih-
sel arka planında yürütülmüş böyle bir
mücadele olmadığı için Demokrat Parti
kurulduğunda halk “Demir Kırat'
demeyi tercih etti. Çünkü demir gücü
temsil ediyordu. Yani demokrasiden
ziyade güçlü liderlik...

� 'Hayır' oyları doygunluğa ulaştı mı?

Her iki tercihin de kendi bagajına
alabileceği seçmen kitlesi var daha.

� Evet cephesi bugün de başlangıç
noktası gibi 1-0 önde mi?

Evet cephesi 1-0 önde başlamanın
avantajını kullanıyor. Öyle bir algı var ki
'Hayır' oyu kullanmak Türkiye'nin itibar
düşmanlığıymış gibi algılatılıyor. Evet
oyu da hayır oyu da aynı. Bunlar birer
tercih. Siyasal propaganda olarak eşit ve
adaletli bir süreç yürütülmüyor.
Hayırcıların propaganda imkanı ekono-
mik güç ve devlet imkanları olarak
dezavantajlı. Bugün de skor 1-0 ama
maç doksan dakika.

“Her şey ortada”
� Hayır cephesinin terörle ilişkilendi-

rilmesi seçmende tepki yaratır mı?
Ben Türkiye'de seçmenin sağduyu-

suna ve bilincine güveniyorum. Seçmen
kör değildir ve her şey ortada. Her şey
ortadaysa hayır ile terörü özdeşleştirme
politik bir taktiktir.

� AK Parti'nin mitinglerine karşı
Kılıçdaroğlu'nun salon toplantıları seçme-
ni 'Hayır'a karşı olumsuz etkiler mi?

Hayır öyle olacağını düşünmüyorum.
Ben Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'nin çok
stratejik bir kampanya yürüterek nokta
atışı yaptıklarını düşünüyorum.
Kılıçdaroğlu ve ekibi 'Hayır'a dönebile-
cek yerlerde seçmene temas etmeye
çalışıyor.

REFERANDUMDA DÜĞÜM
SON HAFTA ÇÖZÜLECEK

ÜMİT, UYANIK
RÜYA

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Bir zamanlar Ege'de yaşayan, filozof, matema-
tikçi, felsefeyi başlatan büyük isimlerden
Miletli Thales'e sormuşlar:

-Sana göre dünyada biricik ve devamlı olan
şey nedir, diye.

Thales yanıtlamış:
-Ümit, zira bizi en son bırakan budur.

� � �

Öyle değil mi?
Ümit yitirilirse, yaşamın anlamı kalır mı?
Ümit, hayatın her alanında…
İnsana, iyiliğe, sevgiye, aşka, güzelliğe duyu-

lan, hissedilen, canlandırılan ümit…
Ümidimiz olmasaydı hiç geleceğe dair; belki

kötülüğün yenilip, iyiliğin hakim olacağına dair;
mutlaka yeni güzellikler göreceğimize dair; yaşa-
mak ne çok zor olurdu değil mi?

� � �

Aynı Thales'e, bu sorunun üzerine bir kez
daha sormuşlar:

-Peki öyleyse en kolay olan şey nedir, diye.
Thales yanıtlamış:
-Başkalarına nasihat vermek.
Doğru, en kolay şeydir gerçekten de, başkaları

için sürekli nasihat rüzgarları estirmek.

� � �

"Alçal ki yükselebilesin." demiş Mevlana…
Ne çok etkileyici; ‘alçalmasını bilen insan’,

‘yükselmesini’ de elbette öğrenir çünkü.
Zaten devam etmiş ardından:
"Yukardan enginlere akar da hani bir su,

en aşağıya varınca yükselir ya (buharlaşıp)…
Ve yerin altına girmeyince bir buğday,

başak olup yükseltemez ya başını." diye…

� � �

Arslan, neyin simgesidir sizce? Gücün değil
mi? Evet, gücün sembolüdür arslanlar.

Güçlü olmanın, iktidar olmanın sembolü ars-
lan. Bu konuda, yine dönelim Mevlana'ya:

"Arslan ‘yaratılışlar da’ yaşar bu dünyada;
Zulüm görenlerin ve ezilenlerin feryadını

duyunca yardıma koşan arslanlar da.”
Mesele güçlü olmak değil galiba tek başına.
Üstelik 'iyi insanlıkta arslan kesilmek’ de, bir

ayrıcalıktır kanımca.

� � �

Bu dağınık yazıya 'ümit'le başladık, 'ümit' ile
sürdürelim.

Ne kadar karamsar olursak olalım hayatla ilgili,
hep bir yanımızda 'ümit' vardır.

Büyük Alman yazarı Goethe de, belki de işte
bu nedenle:

"Hayat dardır, doğru, ama ümit de geniş!"
demiştir bir zamanlar.

Türk yazar Cenap Şahabettin'in sözleri de
ünlüdür, 'ümit' hakkındaki:

"En geveze kuş ümittir. Kalbimizde hiç sus-
maz."

� � �

Bir de "Ümit iyi bir kahvaltı, ama kötü bir
akşam yemeğidir." demiş, dört asır önce yaşamış
ünlü İngiliz devlet adamı ve filozof Francis Bacon.

'Ümitle' ilgili dikkat çeken tariflerden biri de
filozof Aristoteles'e aittir. Demiş ki:

"Ümit, uyanık olmanın rüyasıdır."
Nasıl çarpıcı değil mi? Ne dersek diyelim 'ümit'

için; belki de Terentıus'un yüzyıllar önceki sessiz
çağrısını duymak gerekir. Hani "Bütün ümidim
kendimde." diyen çağrıyı.

Ama ne olursa olsun, hiçbirimiz 'ümidimizi'
yitirmeyelim, bazen içimizi saran kara kışlarda
yeşeren bir ilkbahar gibi, bizi kucaklayan ümitleri-
mizi, hiç yitirmeyelim.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum öncesinde yaşanan
gelişmeleri ve siyasi rüzgarı Prof. Dr. Tanju Tosun yorumladı. Tanınmış

siyaset bilimci, düğümün son hafta çözüleceğini söyledi.

Prof. Dr. Tanju
Tosun referandum-
da liderlerin oyla-

nacağını söyledi
ve ekledi: A&G'nin
araştırmasına göre

seçmenin yarısı
Anayasa'nın ilk
dört maddesini

bile bilmiyor.
Dolayısıyla

Anayasa değişikli-
ğinden ziyade

lider ve parti per-
formansları belir-

leyici olacak.

��  O.halde.Kılıçdaroğlu'nun.bu.stratejisini
CHP'nin.alt.kadroları.iyi.okuyamıyor.mu?

Kesinlikle2öyle.2Tek2adamlık2argümanı
yerine2nokta2atışlarda2seçmeni2daha2iyi
'Hayır'2yönüne2ikna2edebilecek2güçlü2somut
argümanlar2kullanmaları2gerekiyor.2

��  Muharrem.İnce'nin.mitinglerde.konuş-
ması.parti.stratejisi.mi.yoksa.referandum.son-
rasına.hazırlık.mı?

CHP'nin2örgüt2yapısı2içindeki2delege
dengesi2Kılıçdaroğlu'nu2zorlayacak2bir
özelliğe2sahip2değil.2Kılıçdaroğlu2istediği
sürece2genel2başkan2olarak2kalmaya2devam
eder.2İnce'nin2Kılıçdaroğlu'nu2zorlayabil-
mesi2için2yüzde260-702civarında2'Evet'2çık-
ması2lazım.2Sayın2İnce'nin2bunu2bilecek
tecrübesi2olduğundan,2bu2mitinglerin2parti
görevi2olduğunu2düşünebiliriz.

��  İzmir’de.partilerin.çalışmalarını.nasıl
buluyorsunuz?

İki2tarafın2da2seçime2asıldığını2söyleye-
biliriz.2CHP'nin2kent2merkezinden2çok,
dışarıya2çıkıldıkça2artan2bir2performansı
var.2Çünkü2genelde2AK2Parti'nin2sosyal
tabanı2merkezden2dışa2gittikçe2daha2güçlü.
Her2iki2taraf2da2stratejik2davranıyor.
İddialı2öngürülerde2bulunmaksa2kolay
değil.2Siyasetçilerin2yüzde2702hayır2çıtasıysa
biraz2uzak.2

��  Sonbaharda.erken.seçim.olur.mu?
Seçimden2hayır2oyu2çıkması2yahut2güçlü

bir2evet2çıkması2durumunda220192yılının
beklenmeyeceği2düşünülebilir.

��  Yerel.seçimler.de.buna.dahil.edilir.mi?.
Tabii2öne2çekilebilir.232seçim2birlikte

yapılabilir.2Burada2belirleyici2olacak2olan
AK2Parti2olacaktır.2Bu2bağlamda2belediye
başkanları2da2referandum2sonucuna2göre
açılışlar2için2hızlanmak2durumunda.
Çünkü2fazla2vakitleri2olmayabilir.

“Yüzde 70 çıtası
çok uzak”

Prof. Dr.
Tanju
Tosun
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16 Nisan'daki Anayasa değişikliği refe-
randumu öncesi çalışmalarını sürdü-
ren CHP İzmir Milletvekili Musa

Çam, Ben HABER’e özel açıklamalarda
bulundu. Çam, 1987 yılında siyasi yasak-
ların kaldırılmasıyla ilgili olan referan-
dumda olduğu gibi anayasa değişikliği
referandumunda da İzmir’in belirleyici
kent olacağını söyledi.

� Öncelikle referandum çalışmaları
nasıl gidiyor? İzmir’de çok yoğun bir pro-
paganda süreci izliyoruz…

Bu bir seçim değil. Bu, tekrarı olma-
yan bir referandum. Türkiye’nin gelece-
ğini belirleyecek, çocuklarımızın, torunla-
rımızın kaderini belirleyecek bir referan-
dumla karşı karşıyayız. O nedenle bizler,
mahalle mahalle, köy köy, esnaf, kahve-
hane dolaşarak, gece yarılarına kadar
vatandaşa parlamentodan geçen bu 18
maddenin ülkemize ne getirdiğini, ne
götürdüğünü, tek tek anlatmaya çalışıyo-
ruz. Gezdiğim birçok yerde şunu gör-
düm; vatandaşımızın önemli bir bölümü
bu 18 maddenin tam olarak ne içerdiği-
nin farkında değil. Çünkü bu 18 madde
yeteri kadar tartışılmıyor.

� AK Parti’nin seçim çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

AK Parti bizim gibi kahve kahve
dolaşıp bunları anlatmıyor. Onlar şöyle
yapıyor; örneğin, Torbalı Ziraat Odası ve
belediye gazetelere tam sayfa ilan verdi.
“İzmir Milletvekilimiz Atilla Kaya, şu
saatte, şu salonda, bilgilendirme toplantı-
sı yapacaktır” deyip, odalar kendi üyele-
rinin belediye çalışanlarını o salona götü-
rüyor. AK Parti milletvekili de kürsüye
çıkıp değişiklikleri anlatıyor. Hiç kimse
“benim ayranım ekşi” demez. Dolayısıyla
Anayasa’da pek fazla değişiklik olmaya-
cağını söylüyorlar. Ancak bu kesinlikle
doğru değil. Örneğin, şu anda HSYK’nın
13 üyesinin 4’ünü Recep Tayyip
Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ataya-
cak. İki tanesini, Başbakanlık kalkacağı
için kendi atadığı Adalet Bakanı ve müs-
teşarı belirleyecek. Geriye kalan 7’si de
eğer 16 Nisan’da “evet” çıkarsa Recep
Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti
genel başkanı olacak. Genel Başkan ola-

cağı için de geriye kalan 7 üyeyi de mil-
letvekili grubu seçecek. Şöyle özetlersek,
bu 13 üyenin 4’ünü Recep; 2’sini Tayyip;
7’sini de Erdoğan seçmiş olacak. Bunun
adına da biz demokrasi diyeceğiz.

� Değişikliğini oylayacağımız
Anayasa’daki bu 18 maddeyi nasıl yorum-
luyorsunuz?

Bu 18 maddenin içerisinde 2010’da
yapılan referandumdaki gibi 2 tane
şekerli madde var. Çikolataya sarılmış
ama içi zehir dolu 2 madde. Bunlardan
biri mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili
cümlenin yanına tarafsızlığın da eklen-
mesi. İkincisi de seçilme yaşının 18’e
düşürülmesi. 18 yaşındaki bir genç ya lise
son sınıftadır ya da üniversite birinci
sınıftadır. Bu yaştaki gençlerin üniversite-
yi bitirmesi, meslek sahibi olması ve iş
sahibi olması gerekir. Bugün Türkiye’de
işsizlik oranları yüzde 10’un üzerinde.
Yaklaşık 7-8 milyon işsiz var. Bunların
önemli bir bölümü de iki üniversite bitir-
miş gençler. Bizim gençlere istihdam

alanları yaratmamız gerekirken diyoruz
ki biz seni milletvekili yapacağız, biz seni
bakan yapacağız… 18 yaşında bakan ola-
cak gençlerin İzmir’in Torbalı’sının,
Seferihisar’ının, Dikili’sinin köylerinde
oturan Mehmet amcanın, Zeynep teyze-
nin kızı ve oğlu değil, İstanbul ve
Ankara’daki Cumhurbaşkanı’nın yakınla-
rının çocuklarının askerden muaf olması
için, dokunulmazlık zırhı kazanmaları
için yapılmış olan düzenlemelerdir.

� Başlangıçta ciddi anlamda bir
“hayır” fırtınası estiği ancak sonrasında
ibrenin tersine döndüğü iddia ediliyor. Siz
buna katılıyor musunuz?

Katılmıyorum. Bence “evet”çiler tam
olarak neye evet diyeceklerini bilmiyor-
lar. Sadece söyledikleri bir tek şey var;
“Biz Recep Tayyip Erdoğan”a oy verece-
ğiz. Biz de bunun bir seçim olmadığını,
ülkenin kaderini değiştirecek bir referan-
dum olduğunu söylüyoruz. İkna oluyor-
lar. Ama o kadar çok baskı altındalar ki
“Hayır” oyu vereceklerini söyleyemiyor-

lar. O nedenle çok iradelerini belli etmi-
yorlar. Ama ben AK Parti’nin içerisinde
bile çok ciddi anlamda bir seçmen kitlesi-
nin bu kadar yetkinin bir kişiye verilme-
yeceği konusunda ikna olduğunu ve
“Hayır” oyu vereceğini biliyorum.

� Peki MHP’yi nasıl görüyorsunuz?
MHP yöneticilerinin şu anda sokağa

inip bir “evet” kampanyası yapacak
durumda olmadıklarını görüyorum. Ama
MHP seçmen kitlesi “evet” demeyeceğini
“hayır” diyeceğini açık bir şekilde söylü-
yor.

� Evet çıkarsa ne olur? Hayır çıkarsa
ne olur?

Evet çıkarsa tabii ki dünyanın sonu
değil, biz mücadelemize devam edeceğiz.
Ama bir kişinin bu kadar çok yetkiyi üze-
rine almasına ve onu kötü kullanmasına
tanık olacağız. Ve bu durum Türkiye’nin
başına büyük felaketler açacak. Şu anda
Avrupa ile ilişkilerimiz kesilmiş durum-
da. Tüm 5 yıldızlı otellerde rezervasyon-
lar iptal edilmiş durumda. Turizm çök-
müş durumda. Evet çıkması durumunda,
dünyayla olan ilişkilerimiz daha da kötü
duruma gelecek. Hayır çıkması duru-
mundaysa bütün Avrupa diyecek ki,
“Türkiye’de demokrasi kazandı.
Türkiye’de hukuk var, özgürlük var.”
Böylece Türkiye’nin önü açılacak.

� Peki ufukta bir erken seçim görünü-
yor mu sizce?

Biz böyle bir şey talep etmeyeceğiz.
Çünkü Türkiye’nin çok fazla sorunu var.
Bizim öncelikle bunları çözmemiz lazım.

� Partinizin yaptırdığı son anketler
nasıl?

Bana ulaşan son bilgiler “hayır” oyu-
nun yüksek olduğu yönünde. Bu noktada
çok değişik rakamlar veriliyor. Yüzde 58
diyen var, yüzde 56 diyen var…
Sandıktan ne çıkarsa biz ona saygılıyız.
Ancak şu anda adil ve eşit bir kampanya
yürütülmüyor. Cumhurbaşkanı,
Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, vali-
ler, kaymakamlar, emniyet müdürleri,
nüfus müdürleri, devletin okul müdürle-
rine varıncaya kadar hepsi “evet” kam-
panyası yapıyor. Bu nedenle partizanlık
yapan bürokratları yakından takip ediyo-

ruz. Bunun da yeri ve zamanı gelince
hesabı sorulacaktır. Bizim tabii ki şunu
sorgulamamız gerekiyor. Bu 18 maddelik
değişiklik Ak Parti hükümetinin ve
Bakanlar Kurulu’nun teklifi. Bu teklif
Cumhurbaşkanı’nın teklifi değil.
Cumhurbaşkanı’nın Anayasamız gereği
tarafsız ve herhangi bir siyasi parti üyesi
değil. Peki hangi yetkiyle il il dolaşarak
referandum kampanyası yapıyor? Şu
anda Erdoğan’ın yaptığı anayasal suçtur.

� İzmir’den nasıl bir enerji alıyorsu-
nuz? Sizce İzmirlinin tercihi hangi yönde
olacak?

1987 yılında siyasi yasakların kaldırıl-
masıyla ilgili olan referandumda döne-
min başbakanı Turgut Özal ve arkadaşla-
rı “No” yazan tişörtler giyerek siyasi
yasakların kalkmaması yönünde kampan-
ya yaptılar. O gün Türkiye’de 24 milyon
seçmen vardı. 23 milyon seçmen oy kul-
landı. 22 milyon seçmenin oyu geçerli
sayıldı. 11 milyon 711 bin 461 seçmen
siyasi yasaklar kalksın diye oy verdi. 11
milyon 636 bin 395 seçmen de siyasi
yasaklar kalkmasın diye oy verdi.
Aradaki oy farkı 75 bin 066. Çok düşük
bir oy farkıyla Türkiye’de siyasi yasaklar
kalktı. Başta Süleyman Demirel, Bülent
Ecevit, Necmettin Erbakan, Alpaslan
Türkeş ve yüzlerce parti üyesinin siyasi
yasağı kaldırıldı. Bu referandumda
İstanbul ve Ankara siyasi yasaklar kalk-
masın diye oy kullandı. Ama İzmir bir
tarih yazdı. İzmir’de 729 bin 255 kişi
yasaklar kalksın dedi. 523 bin 438 kişi de
kalkmasın dedi. 205 bin 817 farkla İzmir
siyasi yasaklar kalksın dedi. Ve bu oy
Türkiye ortalamasına büyük bir katkı
yaparak 75 bin 066 oyla siyasi yasakların
kalkmasına İzmir büyük bir katkı ve güç
verdi. 16 Nisan’da yapılacak olan bu refe-
randumda İzmir’in bir kez daha tarih
yazacağına, bu Anayasa değişikliğine
“hayır” diyerek Türkiye’nin demokratik,
laik ve çağdaş bir ülke olması yönünde
“hayır” oyu kullanacağına ve o kullana-
cağı oylarla Türkiye ortalamasına önemli
bir katkı yapacağına inanıyorum. Çünkü
güneş her zaman doğudan doğmuyor,
batıdan, İzmir’den de doğuyor.

CHP İzmir
Milletvekili
Mustafa Ali
Balbay, referan-
dum çalışmalarını
İzmir’e yaklaşık
1.600 km uzaktaki
Anadolu toprakla-
rında Erzurum ve
Artvin
Yusufeli’nde sür-
dürdü. Balbay,
“Vatanın dört bir
yanında HAYIR’lı
bir gelecek istiyo-
ruz. Bu iktidar
ülkemiz içinde ve
dışında yeterince
düşman üretti.
Maharet düşman
üretmek değil, dost
kazanmaktır. Tek
adamcı bu değişik-
lik ile daha çok
düşman ve düşma-
na savunmasız bir
ülke hazırlıyorlar.
Buna ülkemizin
yedi bölge 81 ilinde
HAYIR demeliyiz”
diye konuştu.

“TÜRKİYE BOYUN
EĞMEYECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Zeynep Altıok referandum çalış-
maları kapsamında Bergama ve Foça’ya iki
günlük çıkarma yaptı. Çalışmaları değerlen-
diren Zeynep Altıok: “Türkiye bu dayatma-
ya karşı boyun eğmeyecek ve ‘Hayır’ diye-
cek, buna olan inancım tam. İzmir ise çok
güçlü bir ‘Hayır’ diyecek. Elini sıktığımız,
ziyaret ettiğimiz, çayını içtiğimiz Kozak
Yaylası köylülerinden Bergama esnafına;
maden işçilerinden Foça halkına kadar bunu
net bir biçimde görüyoruz. 17 Nisan sabahı
Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkmış
olmanın mutluluğuyla uyanacağız.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Çam, “1987 yılında 205 bin 817 farkla İzmir siyasi yasaklar kalksın dedi. Ve bu oy Türkiye
ortalamasına büyük bir katkı yaparak 75 bin 066 oyla siyasi yasakların kalkmasına İzmir büyük bir katkı ve güç
verdi. 16 Nisan’da yapılacak olan bu referandumda İzmir’in bir kez daha tarih yazacağına inanıyorum” dedi.

CHP’Lİ ÇAM, REFERANDUMDA İZMİR’İN TARİH YAZACAĞINI SÖYLEDİ

“GÜNEŞ
BU KEZ DE
BATIDAN
DOĞACAK”

CHP İzmir
Milletvekili Çam,

“1987 yılında 205
bin 817 farkla

İzmir siyasi yasak-
lar kalksın dedi.

Ve bu oy Türkiye
ortalamasına

büyük bir katkı
yaptı. 16 Nisan’da
yapılacak olan bu

referandumda
İzmir’in bir kez

daha tarih yazaca-
ğına inanıyorum”

dedi.

“HAYIR’LI BİR GELECEK İSTİYORUZ”

Cumhuriyet
Halk Partisi
Balçova İlçe
Örgütü 16 Nisan Anayasa
Referandumu öncesi bir araya gele-
rek moral depoladı, toplantıda 16
Nisan'da ilçenin hedefi en az yüzde
80 olarak belirlendi.

Balçova Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalkaya “İnanıyorum ki
Balçova’da bizler gibi düşünenlerin
gayreti ile %80’in üzerinde Hayır

oyu çıkacak”
dedi. CHP İzmir
İl Başkanı

Asuman Ali Güven ise İzmir’in her
karış toprağında “Hayır” coşkusu-
nun yaşandığını vurgulayarak
“Anayasa paketini milletin karşısına
getirenler bu maddeleri İzmir sokak-
larında anlatamıyor, sürekli strateji
değiştiriyor. Bizler moralimizi hep
yüksek tutarak daha çok çalışaca-
ğız” diye konuştu.

HEDEF YÜZDE 80

Musa
Çam

Gamze
Kurt

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
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Enerjisi ve sanat aşkıyla insanda hay-
ranlık uyandıran Kırgın Çiçekler'in
kötü annesi Birgen Engin ile keyifli

ve hayatın içerisinden bir sohbet gerçek-
leştirdim. Keyifle okumanız dileğiyle...

� Nasıl başladı oyunculuk serüveni?
Çocukken ailemin beni götürdüğü bir

çocuk tiyatrosu sahnesinde başladı. Hatta
oyunun adı da Pinokyo’ydu. Aslında her
şey hayallerle başladı diyebilirim. Benim
serüvenim gerçeğe dönüşmeden önce
sadece bir hayaldi ve yıllarca bu hayali
nasıl gerçeğe dönüştürüm diye araştır-
makla geçti. Tabii ki ilk etapta eğitimle
gerçekleştirmek oldu. Yaklaşık dokuz
yaşında böyle bir şeye karar verdim ve
belki de 10 yıl sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Oyunculuk Bölümü’nü bitirerek sanırım
hayalleri gerçeğe dönüştürmüş oldum.
Tabii ki çocukluğumda zihnime yer etmiş
Deve Kuşu Kabaresi sanırım birçok tiyat-
rocunun geçmişinde de vardır. Zeki
Alasya ve Metin Akpınar o zamanlar
Yasaklar adlı oyunda oynuyorlardı ve ben
onların kulislerine girebilme ve hayalini
kurduğum şeyi mutfağında görme şansı
yakalamıştım.

� Senaryo seçimin nasıl oluyor?
Bir kriterin ya da kuralların var
mı?

Film senaryosu ve tiyatro
metni olarak seçim yapma
hakkım şu aşamada daha
fazla olabilir fakat televizyon
konusunda çok fazla seçim
şansım yok. Tabii ki belli bir
görüntü belli bir yaş çerçevesin-
de her oyuncunun kendisine
çizdiği bir profil var ve seyirci-
nin de oyuncuyu algılamak
adına inandığı bir profil var.
Buna en uygun olan ve
bunun seyirciyle buluşabile-
cek başarıda olduğuna inan-
dığım çizgide sanırım o
senaryodaki rolün bana
uygunluğu söz konusu
oluyor ve insanın proje-
lerin iki proje arasında
biriktirdikleri kendine
kattıkları ve hayatına
çektiği bazı enerjiler
olduğuna inanıyorum.
Bununla ilgili de bazı
duygular biriktiriyorsu-
nuz ve size de verilen
rolün bu duygular
paralelliğinde bir
gücü ve enerjisi
olduğuna inanıyo-

rum. Böyle olunca da zaten benim başara-
bileceğim ya da enerjisini sonuna kadar
taşıyabileceğim bir rol bu anlamda benim
için doğru bir rol oluyor.

� Yeni projelerinden bahsedelim biraz
seni TV’de tekrar görecek miyiz?

Tabii televizyon projelerine devam
ediyor olacağım ama yeni bir rolün beni
ne zaman bulacağının ya da uygun rolün
benimle buluşacağının bir garantisi yok.
İnanıyorum ki oyuncunun maddi ve ma-
nevi dayanabilme gücü varsa bu iki proje
arasındaki aralıkların çok fazla uzun
olmamak kaydıyla bir boşluk olması en
güzeli. Dinlenmek ve kendini yenilemek
seyirci için de fazla sıkıcı olmadan başka
bir yenilikle başka bir projeyle televizyon
karşısına geçmek en ideal olanı. Hali
hazırda şu an televizyon öncesinde başla-
dığım bir tiyatro projesi var o da yeni
kurulan bir tiyatro ismi “Tiyatro Rüzgar”
belki televizyon seyircisinin değil ama
popüler tiyatro oyunlarını yakından takip
eden seyircinin keyifle izleyeceği bir oyun
hazırlıyoruz. İsmi “Her Şey Dahil” Nisan
ayından itibaren İstanbul’da ve Türkiye
genelinde oyunlarımız olacak.

� Bir dönem dizilerin süresiy-
le ilgili oyuncuların rahatsızlık-

ları vardı. Sen nasıl bakıyor-
sun bu konuya?

Evet dizilerin
süreleri gerçek-
ten çok uzun ya
da ülkemizde bu

durum böyle şu
anda hali hazırda

devam eden “Bodrum
Masalı” isimli televiz-

yon dizisi kalan son
bölümlerini 60’ar daki-
ka uzunluğunda gösteri-

me girerek bu yeniliğin
öncüsü olacak gibi gözüküyor.

Umarım birçok kanal ya da pro-
düksiyon şirketi de bunun

gerekliliğinin farkına varıp
dizileri 60 dakikaya çeker-

ler. Tabii ki oyuncu, set
ekibinin güvenliği

daha verimli iş çıka-
bilmesi için ben de
gerekliliği oldu-
ğunu düşünüyo-

rum.
�

Londra’da
sanatla iç içe
yaşamak nasıl

bir duygu? Geri
dönmek gibi bir

planın var mı?
Londra zaten tiyatro ve yazarlık anla-

mında sanatın ana vatanı diyebiliriz.
Orada olmak sanat anlamında insanların
özgürce ne söylemek istediklerini ya da
hayata dair dünyaya vermek istedikleri
mesajı sınırsızca ve özgürce dile getirdik-
leri için gerçekten sanat anlamında yerini
buluyor. Geri dönmek gibi bir planım şu
anda yok.

� Londra’da yaşamak sana yeni kapılar
açtı mı?

Tabii ki bana yeni kapılar açtı.
Dünyanın her yerinden sanatçıyla tanıştım
ve onlarla çalışma imkanım oldu. Farklı
kültürleri tanıdım, farklı insanların hayat-
larına gözlemci oldum ve sınırlar genişle-
dikçe biriktirdikleriniz, anlatmak istedikle-
riniz de daha fazla büyüyor. Fırsat anla-
mında da kapılar açtı. Katıldığım eğitimler
ve parçası olduğum projeler sadece oyun-
culuk anlamında değil onun dışında film
prodüksiyon ya da farklı sosyal sorumlu-
luk projesi, sanat işletmeciliği gibi değişik
alanlarda da kendimi denemiş oldum.

� Sinema, tiyatro ve televizyon hangisi
senin için vazgeçilmez?

Sanırım bu konuda sinema ve tiyatro
arasında çok gidip geliyorum. Sahne
kameradan önce tanıştığım bir yer.
Kendimi daha güvende hissettiğim bir yer
fakat dışarıdan izlemekten keyif aldığım
sinema olduğu için sanırım ne kadar tiyat-
rodan vazgeçemesem de sinemanın hayali
içimde daha büyük.

� 50 bölüm rol aldığın Kırgın
Çiçekler’deki kötü kadın Banu rolüyle insan-
larda sokakta nasıl tepkiler aldın?

50 bölüm bir televizyon dizisinde yer
almak, seyircinin o karaktere inanması ve
sizin yüzünüzü sürekli ekranda görmesi
seyirci için o karaktere çok fazla inanmış ve
alışmış oluyor. Bu da şu anda ülkemizde
televizyon ve dizi sektörü ön planda olduğu
için ayrıca dünyada birçok şeyin de önderli-
ğini yaptığından halk tarafından çok popü-
ler bir hale geldi. Tabii bunun içinde var
olan seyircinin buluştuğu kısımda en göz
önünde olanlar da oyuncular, bu anlamda
hiçbir zaman senaristini, yönetmenini ve
yapımcısını bilmiyor ama gördüğü şeye
inandığı için sokakta gördüğünde gerçek
karakteri görmüş gibi oluyorlar. Ben kötü
ve vicdansız, sonunda aklını kaçıran ve ken-
dini akıl hastanesinde bulan bir anneyi can-
landırdım. Tabii ki aldığım çok kötü tepki-
ler oldu ama bu tepkilerin ardında karakte-
rin rolün kötülüğüne yüklenmelerinden
ziyade daha çok sempati ile yaklaşanlar
oldu. Alışkın olmadığım bir durum olsa da
tepkiler beni mutlu etti...

Kırgın Çiçekler’in Kötü
Annesi: BİRGEN ENGİN
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GÖRKEM ŞENGÜLER

gorkem@mayatanitim.com.tr

Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde kötü anne
'Banu'yu canlandıran Birgen Engin Ben HABER’e

özel açıklamalarda bulundu.

Folkart Gallery’nin “Türk
Resminin Köşe Taşları” isimli yeni
sergisi ziyarete açıldı.

Folkart Gallery, 130 ressamın özel
eserlerinin ilk kez birlikte yer aldığı
“Türk Resminin Köşe Taşları” isimli
dev sergiye ev sahipliği yapıyor.
Sergi 24 Mart-28 Mayıs 2017 tarihle-
ri arasında ziyaret edilebilecek.

İzmir ve Türkiye’de gündem yara-
tan Folkart Gallery, sekizinci sergisi-
ne ev sahipliği yapıyor. Folkart
Gallery’de 24 Mart’ta ziyarete açılan
“Türk Resminin Köşe Taşları” isimli
sergide, Türk resim sanatına yön
veren 130 sanatçının eserleri yer alı-
yor.

Sergide Şeker Ahmet Paşa,
Osman Hamdi, Hoca Ali Rıza, Halife
II. Abdülmecid, Hikmet Onat,
Feyhaman Duran, Naci Kalmukoğlu,
Burhan Doğançay gibi Türk resmine
damga vuran 130 sanatçının eserleri
ilk defa bir araya geliyor. Serginin
Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir
üstlenirken, küratörlüğünü ise İlkay
S. Deniz yapıyor. Sergi 24 Mart 2017-
28 Mayıs 2017 tarihleri arasında
ziyaret edilebilecek.

Folkart Gallery’de düzenlenen
serginin açılış törenine İzmir
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın,
Folkart Gallery Danışma Kurulu
Başkanı Doğan Hızlan, İzmir iş dün-
yasının tanınmış isimleri ile çok sayı-
da sanatsever katıldı. Serginin açılış
töreninde sunuculuğu tiyatro sanat-
çısı Volkan Severcan yaptı.

Açılışta konuşan Folkart Yönetim
Kurulu Başkanı Mesut Sancak,
İzmir’in zengin bir kültürel ve tarih-
sel mirasa sahip bulunduğuna, doğal
güzelliklerin her zaman için dikkat
çektiğini dile getirdi. Sancak,
“İzmir’in bu muhteşem potansiyeliy-
le, kültür sanat alanında da önümüz-
deki yıllarda öne çıkacağını düşünü-
yoruz. Bu alanda ilerlemesi için, özel
sektörün de üzerine düşeni yapması
gerekiyor. Biz bu inançla sanata des-

tek veriyoruz. Düşünün dünyanın
birçok şehrinde, bir arada buluna-
mayan çok sayıda özelliği bünyesin-
de birlikte barındıran İzmir, neden
Akdeniz’in çok önemli bir kültür
merkezi olmasın? İzmir, neden bir
Barselona, Venedik, Roma, Atina,
İskenderiye gibi; kültür-sanat şehir-
leri arasında yerini almasın? Bunun
önünde hiçbir engel yok. Sadece kül-
tür endüstrisinin bu şehirde güçlen-
mesi, kültür-sanatın desteklenmesi

gerekiyor. Bu şehir, bu zengin
potansiyeliyle, kısa sürede
Akdeniz’in ve dünyanın, yeni kültür
sanat merkezlerinden biri olmaya
adaydır” dedi.

TARİHİ BİLGİLER
Sergide Türk resim tarihinin en

önemli sanatçılarının eserleri sanat-
severlerle buluşuyor.

“Türk Resminin Köşe Taşları” adlı
sergi, koleksiyonerlerin ellerinde

bulunan özel eserleri ‘sanatseverler-
le paylaşma arzusu’nun çok iyi ve ilk
örneklerinden birini oluşturuyor.

Sanatseverler, artık sonsuzluğa
uğurlanan sanatçıların eserlerini ilk
kez birlikte görmüş olacaklar, ayrıca
dönem karşılaştırması yapabilecek-
ler.

Sergide, Akademik resimden
Osman Hamdi kuşağına, romantizm-
den Çallı/1914 kuşağına; izlenimcilik-
ten müstakiller grubuna; konstrükti-
vist imzalardan yeniler grubuna
kadar, Türk resminin bütün eğilimle-
ri temsil ediliyor. Ayrıca yine aynı
sergide, halk sanatı üyeleri, dışavu-
rumcu, postmodern tavır gözeten
sanatçıların eserleri de görülebile-
cek. Klasik, modern ve post modern
sanat yapıtlarının yer aldığı sergide,
manzaralar, portre ve oto-portreler,
natürmortlar, farklı kompozisyonlar
sanatseverleri bekli-
yor olacak.

FOLKART GALLERY’DE YENİ SERGİ

Kırgın Çiçekler’in Kötü
Annesi: BİRGEN ENGİN
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2000 senesinde beyan edilen ve tüm
AB üyesi ülkeler için bağlayıcı olan
Avrupa Birliği Temel Haklar

Bildirgesi özel olarak gizlilik, veri koru-
ması ve haksızlığa uğranması halinde
etkin yasal çözümler sağlanması hakla-
rını özel olarak korumaktadır. Lizbon
Antlaşması’nın 2009 senesinde yürürlü-
ğe girmesiyle birlikte veri koruması
temel bir hak haline gelmiş ve
Avrupa’nın devletlerin gizlilik koruma
mekanizmalarını gevşeterek daha yayıl-
macı güvenlik önlemleri benimsemeye
meyletmesine karşı koyan gizlilik
kanunlarını daha da sağlamlaştırmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS) kişisel veriyi, “kimliği saptanan
veya saptanabilen özel kişiye” ait ola-
rak; özel kişiyi ise “özellikle kimlik
numarası veya fiziksel, fizyolojik, akli,
ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği-
ne dair bir veya birden fazla etken vası-
tasıyla doğrudan veya dolaylı olarak
tanımlanabilecek kişi” olarak tanımla-
mıştır. Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi tarafından infaz edilen
AİHS’nin 8. Maddesi kişisel verilerin,
verinin öznesinin rızası olduğu ya da
işlenen verinin önceden onay verilen
eylemlerin gerçekleştirilmesi için

gerekli olduğu ve
gerekli koruyucu
tedbirlerin alındığı
haller haricin-
de işlen-

mesini yasaklamaktadır.
Genel Veri Koruma Mevzuatı ve

Veri Koruma Direktifi reformun iki
ana aracıdır. Veri Koruma Reformu,
Avrupalılara kendi kişisel verileri üze-
rinde daha fazla kontrol vermekte, aynı
zamanda polislere ve yargı sistemine
devam eden davalarda verileri daha
verimli incelemek için araçlar sağlar-
ken, bir yandan da kolluk kuvvetleri
yetkililerine davalarda kurbanların,
tanıkların ve şüphelilerin verilerini
koruma zorunluluğu getirmektedir.

ALPER GÜNDOĞDU

alper.gundogdu@kanalben.com

Birçok ülke teknolojik değişimlerin hızlı temposuna ayak uydurmakta
zorlanırken, Avrupa mevzuatı veri gizliliği ve veri koruması haklarını 10
yıldan uzun süredir açıkça sağlamaktadır. İşte bu nedenden dolayı AB-

ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı, Atlantik'in her iki tarafındaki şirket-
lere, veri aktarım sırasında veri koruma gereksinimlerine uyacak bir

mekanizma sağlamak üzere tasarlandı.
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GİZLİLİK KALKANI
ANLAŞMASI NEDİR?

2 Şubat 2016 tarihinde, Güvenli
Liman Anlaşmasının geçersiz kılınmasın-
dan yaklaşık dört ay sonra, Avrupa
Komisyonu ve ABD, Atlantik ötesi veri
akışlarına gizlilik çerçevesi sağlayan AB-
ABD Gizlilik Kalkanı üzerinde uzlaşmış
ve Güvenli Liman anlaşması çöpe atıl-
dıktan sonra binlerce firmanın sıkışıp
kaldığı adli bilinmezliğe dair kaygıları
yatıştırmışlardır.

Yeni Gizlilik Kalkanı Antlaşması’nın
iki ana teması vardır: arttırılmış gizlilik
koruması ve yasal başvuru mekanizmala-
rı.

Artık ABD firmalarının ve istihbarat
kurumlarının AB vatandaşlarının kişisel
verilerini, özellikle “ABD Ticaret
Bakanlığı ve Federal Ticaret
Komisyonu’nun, Avrupa Veri Koruma
Otoriteleri ile artan işbirliği vasıtasıyla

da birlikte, daha sağlam denetleme ve
yürütme sağlaması” ile korumak yönün-
de daha büyük sorumlulukları vardır.
Yeni Atlantik ötesi veri transferi antlaş-
masıyla ABD kamu kurumları artık
“Avrupalıları kitle halinde veya ayrım
gözetmeksizin gözetlemeyeceklerinin” ve
AB vatandaşlarının verilerine ulusal
güvenlik ve suçla mücadele amacıyla eri-
şilmesinin “açık koşullar, kısıtlamalar ve
denetlemeye maruz olacağı ve genel eri-
şimi engelleyeceğinin” teminatını vermiş-
tir. Diğer bir deyişle, ABD veri gizliliği
standartları, ABD firmaları Avrupa’da
faaliyet göstermeye devam etmek istiyor-
sa, AB’nin daha sıkı veri güvenliği stan-
dartlarına uyum göstermelidir.

Kaynak: Türkiye’de Veri Gizliliği ve
Gözetimi - Akın Unver

Birçok ülke teknolojik değişimlerin hızlı temposuna ayak uydurmakta
zorlanırken, Avrupa mevzuatı veri gizliliği ve veri koruması haklarını 10
yıldan uzun süredir açıkça sağlamaktadır. İşte bu nedenden dolayı AB-

ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı, Atlantik'in her iki tarafındaki şirket-
lere, veri aktarım sırasında veri koruma gereksinimlerine uyacak bir

mekanizma sağlamak üzere tasarlandı.

AB-ABD ARASINDA
“GİZLİLİK KALKANI”
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Sağlıklı ve fit bir bedene sahip olmak
herkesin hayalidir. Ve bu beden için
sevdiğimiz pasta, börek, çikolata vb.

gibi besinleri hiç tüketmememiz gerektiğini
düşünürüz. Ancak bu besinleri hayatımız-
dan tamamen çıkartmak kolay değildir.
Uzak durmaya çalıştığımız bu besinler
genel olarak diyeti bozmamıza neden olur.
Biz de diyet yaparken sevdiğimiz besinleri
de tüketerek nasıl kilo verebileceğimizi
Diyetisyen Derya Zünbülcan'a sorduk.

Zünbülcan ilk olarak zayıflarken bede-
nimizi bir arkadaşımız olarak görmemiz
gerektiğini şu sözlerle anlattı; “Kilo ver-
mek, kimi için daha formda bir bedene
sahip olmak kimi içinse koşabilme özgürlü-
ğüne yeniden kavuşabilmek demektir.
Hayatımızda bu kadar yer kaplayan, adeta
yeniden nefes almak olarak nitelendirebile-
ceğimiz kilo verme durumunun gerçekleşe-
bilmesinin anahtarı sağlıklı yaşam tarzını
benimseyerek bedeni mutlu etmektir. Ben
danışanlarıma vücudun kilo verme mantığı-
nı anlatırken vücutlarını arkadaşları gibi
düşünmelerini söylerim. Biz ona iyi davra-
nır, onu mutlu edersek o da bize iyi davra-
nıp istediğimiz kilo verme işleminde bize
yardımcı olur. Bedeninizi mutlu etmek için
sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı olarak
görün, uyku düzeninize dikkat edin, hare-
ketli olun ve her şeyden önemlisi keyifli
olun.”

Diyette pasta da olmalı
Diyet sürecinin keyifli ve uzun soluklu

olabilmesi için sevdiğimiz besinleri yasak
olarak görmememiz gerektiğinin altını

çizen Zünbülcan şunları söyledi; “Diyeti
kısa süreli bir dönemde uygulanıp bitecek
bir çizelge olarak algılamayın. Kilo vermek
ve sağlıklı olmak bir yaşam felsefesi olmalı-
dır. Uzun süreli sağlık için uzun süreli bes-
lenme önerilerine ihtiyacımız vardır. Bu
nedenle ‘Bu besin benim hayatımda asla
olmamalı’ veya ‘Bu son olsun bir daha tat-
mayacağım bile’ gibi iddialı cümlelerden
uzak durun. Tabii ki sevdiğiniz besin haya-
tınızda her daim var olabilir. Önemli olan
ne miktar ve yanına, öncesine, sonrasına ne
tüketeceğinizi bilerek onu hayatınıza dâhil
etmek, keyifle zayıflamaktır. Zaten beslen-
me sanatını bilen ile bilmeyenin farkı bura-
da orta çıkar.”

Yasakları değil doğru
beslenmeyi öğrenerek
keyifle zayıflayın

Zünbülcan, diyette besinleri yasakla-
mak yerine doğru şekilde tüketmenin yolla-
rının öğrenilmesi gerektiğini şu sözlerle
belirtti; “Keyifle nasıl zayıflanır ki? diye
soranlara hep kendimden örnek veririm.
Bakın derim, ben vişneli pastaya bayılıyo-

rum. Farz edelim ki
siz diyetisyen olun
ve ben size gelmiş
olayım. Siz bana
‘Derya Hanım
kabul zayıflarsınız,
ama bir ömür vişneli
pasta yemek yok.’
Derseniz yüksek ihti-
malle ben de size o diye-
ti yapamam der, teşekkür
eder ve yanınızdan ayrılırım.
Ama bana şöyle yaklaşırsanız
‘Derya Hanım vişneli pasta sağlıklı beslen-
me modelinde yer almasa da sizin vazgeçe-
meyeceğiniz bir besin. Vişneli pastayı şu
miktarda, şu sıklıkta, öncesinde bu besini,
sonrasında bu besini tüketmek kaydıyla viş-
neli pastayı güvenle tüketebilirsiniz’ derse-
niz, yani bana pastayı yasaklamayı değil,
pasta yemeyi öğretirseniz size güvenir ve
sizinle çalışırım. Bence sistem bu olmalı.
Diyetisyen kişiye bir besini nasıl tüketebile-
ceğini de öğretmeli. Çünkü yasaklara değil
sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerine dayalı
bir beslenme modeli ile başarı her zaman
mümkün.

Diyetisyenin
hilesi:
Pastanın
yanına sütlü
kahve

Ben pasta yedi-
ğimde yanına mutla-

ka sütlü bir kahve söy-
lerim. Tatlı bir besinin

yanında tüketilecek olan bir
bardak yağsız süt kan şekeri

dengesini sağlamaya yardımcı olur. Pastayı
tek tüketmek yerine yanına söylediğiniz
sütlü kahve göbek bölgesindeki yağlanmayı
kontrol eder, kan şekerindeki dalgalanma-
nın önüne set kurarak açlık krizlerini önler.

Diyetisyen terzi
usulü çalışmalı

Beslenme şekillerinin kişiye özel olması
gerektiğini vurgulayan Zünbülcan sözlerine
şöyle devam etti; “Beslenme listesi kişiye
özel olmalıdır. Şöyle düşünün; bir mağaza-

ya giriyorsunuz, raftan bir gömlek beğeni-
yorsunuz. O gömlek size de dikilmiş olabi-
lir bir başkasına da dikilmiş olabilir. Yani
üzerinizde güzel olabilir veya olmayabilir.
Ama bir terziye gittiğinizde terzi sizin beli-
nizi, kolunuzu, omzunuzu ölçer size istedi-
ğiniz modele uygun olan kumaş hakkında
bilgi verir. Rengi, modeli kendi isteğiniz ve
terzinin bilgisi eşliğinde birlikte seçersiniz.
Ve sonunda gömlek dikildiğinde üzerinize
olmama veya güzel durmama ihtimali yok-
tur. Çünkü sizin ölçünüz ve sizin isteğiniz
ve terzinin becerisi ile dikilmiştir. Aslında
diyet listesini oluşturmak da böyledir.
Danışanın isteği ile diyetisyenin bilgisi bir-
leşir. Terzi için mezura ne ise bizim için
tahlil odur. Danışanın genetik özellikleri,
istekleri ve tahlilleri doğrultusunda hazır-
lanmış bir beslenme programında pasta
bile olabilir. Tabi ki ölçüsü ve ne şekilde
tüketileceği öğrenildikten sonra…”

KOÇ
Nisan ayına oldukça enerjik giriyor-

sunuz. Geri hareketteki Venüs,
hala sizin burcunuzda ilerle-
mekte. Bu pozisyon ise, eski-
de kalmış ve tamamlanmamış
olan pek çok olayı ya da kişi-
leri size getirmekte. Bu
sebeple kararlarınızı iyi bir
şekilde vermeniz gerekmekte.
Böylece ileriye yönelik planlarınızı Nisan
ayının ikinci yarısından sonra tamamla-
yabilirsiniz. Ayrıca Nisan ayının ikinci
yarısından sonra enerjinizin ve motivas-
yonunuzun biraz olsun azaldığını fark
edebilirsiniz. Hayallerinizi dar açı kalıp-
larından çıkaracağınız, sadece olmak ve
yapmak istediğiniz şeylere ve de ilişki-
lere yöneleceğiniz bir dönem. 11
Nisan tarihlerinde yeni tanışmalar
yaşayabilir ya da önceden tanıdığınız
birisi ile bir ilişkiye başlayabilirsiniz.
Ayın sonlarına doğru ise parasal kaynak-
larınıza yönlenmeniz muhtemel. Alacak
olduğunuz borçların size geri dönüşüm
yapması 28 Nisan tarihlerinde olasılıklar
arasında yerini almakta.

BOĞA
Nisan ayı başlarında biraz keyifsiz

olabilirsiniz. Adeta kendinizi yorgun ve
içe kapanmış hissedebilirsiniz. Ancak

güzel haberler Nisan’ın ikinci
yarısından sonra kapınızı
çalabilir. Nisan ayının ikinci
yarısından sonra, daha çok
arkadaşlarınız ile vakit

geçirmek isteyebilirsiniz.
Ayrıca çeşitli grup aktiviteleri

için de oldukça uygun bir zaman. Geri
harekette olan Venüs gezegeni Balık
burcuna geçtiğinde, uzun süredir görüş-
mek istediğiniz ancak bir türlü görüşe-
mediğiniz eski arkadaşlarınız ile bir
araya gelebilirsiniz. 26 Nisan tarihlerinde
oluşacak olan yeni ay, sizin burcunuzda
gerçekleşecek. Bu pozisyonda sizlere
yepyeni ve canlandırıcı bir etki kazandı-
racak. Motivasyonunuzun arttığı ve
evden çıkmak isteyeceğiniz, baharın tadı-
nı çıkarmayı arzulayacağınız bir döneme
giriyorsunuz.

İKİZLER
Nisan ayı, siz İkizler burcu için biraz

karışık bir ay demek doğru olacaktır.
Özellikle de Haziran’ın sonlarında doğan
İkizler burçları için biraz sıkıldıkları bir
dönem olabilir. Ancak Jüpiter ve Venüs
gezegenlerinden aldığınız
destek ile güzel gelişmeler
sizi keyiflendirecektir.
Partnerinizin sizi baskıla-
yabileceği ya da sizin
partnerinizden beklentile-
riniz sebebiyle karşınızdaki

kişiyi baskılayabileceğiniz bir dönem ola-
bilir. Bu açıdan biraz daha sakin kalmalı
ve karşınızdaki kişiye nefes alabilecek bir
yer vermelisiniz. 11 Nisan tarihinde Koç

burcunda gerçekleşecek olan dolunay,
sizin için epey destekleyici gözüküyor.
Ayrıca parasal açıdan da güzel bir
döneme giriyorsunuz.

YENGEÇ
Nisan ayında Yengeç burçları işkolik

hale gelebilir. Çalışma hayatınızda gere-
ğinden fazla sorumluluk almaya kalkabi-
lirsiniz. Bu da sizi aynı anda pek çok
konuya odaklanmaya zorlayabilir.

Kendinizi fazla yormamaya dikkat
edin. Odaklanma problemleri-
nin de bu dönemde artması
olasılıklıdır. Nisan ayının ikin-
ci yarısından sonra seyahate
çıkmayı planlayabilirsiniz.

Uzun ve yoğun bir çalışma
hayatından sonra planlayacağınız bu

seyahat size gerçekten iyi gelecektir. 26
Nisan’da Boğa burcunda oluşacak olan
yeni ay ise sizlere yeni arkadaşlıklar geti-
rebilir. Ancak Venüs gezegeni hala geri
harekette olacağı için bu arkadaşlıkların
kısa süreli olması muhtemel. Ayrıca
Nisan ayının sonlarına doğru kendinizi
daha yaratıcı ve aktif hissedebilirsiniz.

ASLAN
Nisan ayı, siz Aslan burçları için

güzel bir dönem olmaya aday gözüküyor.
İletişimlerinizin arttığı, kısa
yolculukların gündeme
geleceği bir dönem.
Sevdikleriniz ile bir araya
gelerek çeşitli kutlamalar
yapabilirsiniz. Dargın oldu-
ğunuz ablanız ya da ağabeyiniz
ile yeniden kontağa geçebilir ve onlar ile
yeniden sıcak bir ilişki yakalayabilirsiniz.
Nisan ayının ikinci yarısından sonra da
pek çok kokteyllere katılabilir ve burada
size yeni kapılar açabilecek insanlar ile
tanışabilirsiniz. Nisan ayının sonlarına
doğru, sevgilinizden alacağınız hoş sürp-
riz ile keyfiniz daha da yerine gelebilir.
Ayrıca 24 Nisan tarihlerinde iş hayatınız
ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilir ve
önünüze yeni kapıların açıldığına şahit
olabilirsiniz. Ancak Venüs gezegeninin
pozisyonu sebebi ile yeni gelen fırsatları
iyice düşünüp eledikten sonra karar ver-
mek en doğrusu olacaktır.

BAŞAK
Nisan ayı boyunca oldukça hassas bir

yapıda olduğunuzu ve kafanızın karışık
olduğunu hissedebilirsiniz. Aklınızda pek
çok soru olsa da tipik bir Başak burcu
olarak bu kafa karışıklıklarını kimseyle
paylaşmamayı tercih edeceksiniz. Fakat

Nisan ayı sizin için bu
kadar da karamsar bir
ay değil. Nisan ayının
ikinci yarısından sonra
eski sevgilinizin sizinle
tekrar görüşmek isteme-
si muhtemel. Yarım kalmış her türlü iliş-

kiyi bu dönemde gözden
geçirmek sizin için akıllıca
bir davranış olacaktır. 25
Nisan tarihlerinde oluşa-
cak olan gökyüzü konumu

sizi hiç beklemediğiniz
sürpriz seyahatlere itebilir.

Gittiğiniz yerlerde kendinizi daha iyi his-
settiğiniz ve kafanızdaki soruların yavaş
yavaş çözüldüğünü gözlemleyebilirsiniz.

TERAZİ
Dışarıdan nasıl göründüğünüzün ve

başkalarının sizin hakkınızdaki düşünce-
lerinin oldukça önemli olduğunu düşü-
nüyorsunuz. Bunun için kendinizi değiş-
tirmek istiyorsunuz. Bu değişim fiziksel
ya da ruhsal olabilir. Geçmiş ile alakalı
bir mekansal değişim de yaşayabilirsiniz.
Çevreniz size bunu zorla baskı uygulaya-
rak bazen sizin seçiminiz olmadan yaptı-
rabilir. 9 Nisan’da maddi harcamalar
yaparken temkinli olmanızı öneririm.
Öngörmediğiniz bir masraf
ile karşılaşabilirsiniz. 17
Nisan civarında partne-
rinizden, ortaklarınız-
dan ya da yakın arka-
daşlarınızdan maddi ve
manevi destek görebilme-
niz olası. Sizi sorumluluklarınızdan biraz
olsun uzaklaştıracaklar. 27 Nisan’da
evliyseniz ya da partneriniz varsa onunla
birlikte yakın yerlere seyahatler, küçük
geziler yapabilirsiniz. Eğer önemli bir iş
konusunda ortaklık düşünüyorsanız buna
imza atmak için oldukça uygun bir
zaman olduğunu belirtirim.

AKREP
Bu ay evinizle veya yaşadığınız yer ile

ilgili değişikliklerinizi gündeme getirerek
başlıyorsunuz. Yaşadığınız ülkeyi eliniz-
de olmayan sebeplerden dolayı değiştire-
bilirsiniz. Evinizdeki eski kullanmadığı-
nız şeyleri yeniden düzenle-
yerek kullanılabilir, sizin
için konfor yaratacak
şeylere dönüştürebilirsi-
niz. 9 Nisan’da iş yaşa-
mınızda, çalışanlarınızla
ilgili iletişim problemleri
gözlenebilir. Veya günlük
yaşantınızda planladığınız bir şeyi yazılı
şekilde not almadığınız için unutabilirsi-
niz ve randevularınız gecikebilir. 17
Nisan civarında kedinizi daha olgun,
daha kararlı hissedebilirsiniz. Gelecek
olanlarınıza daha çok önem vereceğiniz

bir zaman dilimi. Maddi konularda ken-
dinizi sağlama alma düşüncesi içinde ola-
bilirsiniz. 26 Nisan civarında iş yaşamı-
nızda, kariyerinizde oldukça aktif bir
zaman dilimindesiniz. Parasal anlamda
da hedeflerinizi gerçekleştirebileceksiniz.
Kendinizden yaşça büyüklerin size olan
önerilerini de dikkate almanızı öneririm.

YAY
Eğer çocuk sahibiyseniz bu ay çocuk-

larınızın eğitimi gibi konular gündeme
gelebilir. Onlara maddi ve manevi deste-
ğinizi daha çok hissettirme ihtiyacı içine
girebilirsiniz. Eğer çocuğunuz yoksa aşk
ve ilişkiler gibi konularda olumlu değişik-
likler gözlemleyebilirsiniz. Ani ve beklen-
medik bir ilişkiye başlamanız olası. Bu
ilişki, geçmişle alakalı kişilerden karşını-
za çıkabilir. Veya siz onu öğretmeniniz
olarak görüyor olabilirsiniz. Aynı zaman-
da parasal konularda güzel
bir akış içindesiniz.
Geçmişe dönük ödemele-
rinizi alabilirsiniz. 21
Nisan civarında sizden
yaşça büyük biri ile bu
ailenizden bir büyüğünüz
de olabilir, bir takım zorluklar
yaşayabilirsiniz. Eğer evliyseniz eşiniz ile
olan ilişkilerinize de dikkat etmenizi
özellikle parasal konularda öneriyorum.
Birbirinizden haberiniz olmadan yapılan
harcamalar arada sorunlara sebebiyet
verebilir. Ayın sonlarına doğru çocukları-
nızla ve onların eğitimleriyle alakalı akti-
viteleriniz artabilir. Eğer bir partneriniz
varsa iletişiminizin oldukça aktif olduğu
ve birlikte daha çok eğlence ortamların-
da olmaktan keyif almalı zamanlarınız
olacaktır.

OĞLAK
İradenizin çok güçlü olduğu bir ayda-

sınız. Kendinizi yenilemek ve değiştir-
mek, yeni bir şeye dönüştürmek adına
korkusuz ve her şeye atılabilir bir karak-
terdesiniz. Bedenininiz ve ruhunuzun
aktivitesi bütün yaşantınıza yön verecek.
Aile ve ev yaşantınız daha
çok gündeme gelebilir,
bu size daha büyük
keyif verebilir. 9 Nisan
civarıda bilinçaltınıza
attığınız korkular ile
yüzleşebilirsiniz. Kendinizi
bu konuda tedaviye alabilirsiniz. 17
Nisan civarında hastaneler ile alakalı
işleriniz varsa daha kolay ve sorunsuz
halledileceğini göreceksiniz. Aşk ve iliş-

kiler konularında karşınızdakinin güven
kazanacağına ve korkularınızdan arına-
cağınıza şahit olabilirsiniz. 21 Nisan civa-
rında fiziksel değişiklik yaptırabilirsiniz,
fakat bir takım zorluklar beraberinde
getirebilir bu durum. Nisan ayı sonunda
eskiye dönük, eski günlerdeki gibi bir
özlemle aile ile vakit geçirmeniz olası. Ev
ve aile konularında hayal gücünüzün
aktif olduğu bir zaman dilimi. Bu gibi
konularda gelecek planlarınızı hayalleri-
nizle birleştirebilirsiniz.

KOVA
Arkadaş gruplarınız ile ilgili değişim-

lerin ve yeni planların olduğu bir dönem-
desiniz. Arkadaşlarınızla birlikte hareke-
te geçmek istediğiniz yeni hedefleriniz
olabilir. Gelecek planlarınızı yapmakta
onlardan destek görebilirsiniz. 9 Nisan
civarında iş ve kariyeriniz ile alakalı
maddi bir zorlanma gündeme gelebilir.
Ödemelerinizde gecikmeler
yaşanabilir. Yine aynı
dönemde hayatınızdaki
otorite figürleri bu eş ya
da babanız olabilir onlar-
la alakalı bir takım sıkıntı-
lar gündeme gelebilir.
Kendinizi onlar tarafından
daralıyor, kısıtlanıyor gibi hissedebilirsi-
niz. Yine aynı dönemde yakın çevre gezi-
leri için harekete geçebilirsiniz. Yakın
akrabalar ve kardeşlerinizi ziyarete gide-
bilir onlarla vakit geçirebilirsiniz. Fakat
tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar olabile-
ceği için aktif olan zihninizi ve kendinizi
dışa vurumunuzu kontrol altına almayı
denemelisiniz.

BALIK
Kendinizi kapalı kapılar ardında daha

huzurlu hissedebilirsiniz. Fakat artık ora-
dan kurtulmanın zamanının geldiğini de
düşünüyorsunuz.

Bunun için artık harekete geç-
menizin tam zamanı.
Bilinçaltınızdaki düşünceler-
den sıyrılmak ve kendi teda-
vinizi gerçekleştirmek adına
pozitif dönüşüm ile bu aya
başlıyorsunuz. İçsel iletişimi-
niz ve evrenle olan uyumunuz çok
önemli. 9 Nisan gibi eskiden düşündüğü-
nüz eğitim, kurs veya kişisel gelişim ile
ilgili programlar varsa eğer bu tür konu-
lara zaman ayırabilirsiniz. Yurtdışı ile
bağlantılı sonuçlanmasını istediğiniz, geç-
mişten gelen planlarınız varsa onlar
sonuçlanabilir.
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Diyetin keyifli olabilme-
si için sevdiğimiz besin-
leri yasak olarak görme-
memiz gerektiğini syle-

yen Zünbülcan, “Bu
besin benim hayatımda

asla olmamalı gibi iddia-
lı cümlelerden uzak

durun. Sevdiğiniz besin
hayatınızda her daim

var olabilir.” dedi.
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Kıştan kalan son
5 kilo için 5 altın tüyo
1- Günde 2,5 litre su içmeyi alışkanlık haline
getirin. Su içmeyi sevmiyorum diyorsanız
suyunuzun içerisinde limon dilimleri, nane
yaprakları ekleyin. Böylece hem metabolizma-
nız canlanacak hem de su içmekten keyif ala-
caksınız.
2- Yaza kadar bir an önce form kazanmak için
az kalori ama çok tokluk mu istiyorsunuz?
Öyleyse öğle ve akşam yemeklerinizde kabak
yemeği ve semizotu salatası tüketin. Koca bir
tabağında oldukça düşük kalori içeren kabak
yemeği ve semizotu salatası iştah ve doygun-
luk kontrolünde size yardımcı olacaktır.
3- Günde 1 kâse sade probiyotik yoğurt tüket-
meyi alışkanlık haline getirin. Kısa süre içeri-
sinde bağırsaklarınız probiyotik yoğurt saye-
sinde daha iyi çalışmaya başlayacak. İyi çalı-
şan bir bağırsak sistemi iyi çalışan bir meta-
bolizma demektir.
4- Köri, zerdeçal ve sumak bölgesel yağlarınız
ile savaşmada üç altın baharattır.
Yemeklerinize köri, zerdeçal ve sumak ekle-
meye başlayın. Böylece düz bir karın için
büyük bir adım atmış olursunuz.
5- Son yıllarda bilimsel çalışmaların en
gözde diyet mucizelerinden biri sirkedir.
Mide probleminiz yoksa salataya iki kaşık
sirke eklemeyi alışkanlık haline getirin.
Sirkenin iştahınızı ne kadar dengelendiğine
siz bile şaşıracaksınız.

sağlık-astrolojiHABER

BU DİYETTE PASTA DA VAR

Derya
Zünbülcan
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Türkiye'de futbol en popüler spor olması-
na rağmen uluslararası arenada yaşanan
başarısızlıklar, sahada yaşanan kalitesiz-

lik, bilgisiz menajerlerin etkisi ve kulüplerin
yabancı futbolcu aşkı bu sporu her geçen gün
daha kötü bir noktaya sürüklüyor. Futbolu en
iyi yorumlayan kadınlardan olan eski spor
muhabiri ve İzmir'in tanınmış oyuncularından
Şenol Yavaş'ın eşi Esin Yavaş spora bulaşan
hastalığın teşhisini Ben HABER okuyucuları
için dile getirdi.

� Futbolumuzda bir sirkülasyon ve sonu-
cunda başarısızlık var. Bu tabloyu nasıl yorum-
luyorsunuz?

Eskiden milli takımda bir mevkiye 8-9
oyuncu düşerken şimdi devşirme oyuncular
var. Ülkede maddi olarak büyük bir sirkülas-
yona rağmen eğitim ve futbolcu kalitesi açı-
sından düşüş var. Bu öyle bir fabrika ki içinde
herkes var. İçinde futbolcusu, menajeri, yöne-
ticisi, başkanı vs. herkes var. 10-15 yıl öncesi-
ne göre inanılmaz paralar dönüyor. Canlı
yayın, bahis, sponsorluk gelirleri var.
Astronomik paralar dönüyor. Yerli oyuncula-
rın fiyat/kalite oranı doğru orantılı değil.
Örneğin Tarık Çamdal Eskişehirspor'dan
Galatasaray'da 4,75 Milyon Euro karşılığında
transfer oldu. Şu anda Tarık Çamdal yok.
Aynı şekilde yine Veysel Sarı ciddi bir mali-
yetle Galatasaray'a gitti ama dört büyüklerin
piyasasında yok. Herkesin bu transferlerde bir
rantı var.

� Anadolu'dan İstanbul'a giden futbolcu
neden kayboluyor?

Bir kere futbolcularımızın eğitimi sıfır.
Oyuncu 17-18 yaşlarında parladığı zaman bir
anda 'Ben oldum' demeye başlıyor. Bu aslında
en tehlikelisi. Bakın Ronaldo'nun artık paraya
ve şöhrete ihtiyacı yok ama kendiyle yarışıp,
kendini egale etmeye çalışıyor. Bizim toplu-
mumuzda oyuncular; para, şan, şöhret ve
gece hayatını görünce çalışmayı ikinci plana
atıyor. Avrupa'da böyle değil. Üst düzey spor-
cular kendisini geçmeye çalışıyor. Oyuncu
burada eğitimini yarım bırakınca haliyle eriyip
gidiyor.

� Menajerler oyuncuları kamçılayamıyor
mu?

Hayır yapamıyorlar. Bakın oyuncuların

çevre faktörleri çok önemli. İyi menajerlerle
çalışsalar bile çevrelerindekilerden etkileni-
yor. Genellikle zengin ailelerin çocukları fut-
bolcu olmaz. Paraya ihtiyaç duyan ailelerin
çocukları futbolcu olur. Birden maddi imkanı
arttıkça çocukların dengeleri bozuluyor.

� Menajerlerde oyuncuyu kaybetme korkusu
mu var?

Futbolcu belli bir seviyeye geldikten sonra
kendisi de, ailesi de menajerden daha çok
şeyi bildiğini düşünüyor. Paranın ve şöhretin
getirisi bu. Bunu bir yönetici ve teknik direk-
töre sorduğunuzda onlar da aynısını söyleye-
cek. Futbolcu tamamen kimlik değiştiriyor.
Gerçekten azimle çalışan futbolcu sayımız
çok daha az.

� Eğitimde mi sıkıntı var?
Elbette. Bakın bugün Türkiye'nin en

büyük kulüplerinde bile lise çağında takıma
girmeyi başarmış çocuklar okul okumuyor.
Liseyi açıktan okuyorlar. Bu konuda çok geri-
deyiz.

� Göztepe'nin Avrupa'da fırtına gibi estiği
dönemde Adnan Süvari'nin birden çok dil bildi-
ğini, Ali Artuner'in büyük tekliflere karşı boş
mukavele imzaladığını biliyoruz. İzmir'e gelen
futbolcu şimdi neden özverili değil?

İzmir 10-15 sene önce Türkiye'nin futbol-
cu fabrikasıydı. İzmir takımlar tüm Türkiye'ye
oyuncu satıyordu. Şu anda İzmir'deki kulüple-
rin ekonomik sıkıntısı nedeniyle altyapıya da
oyuncu gelmiyor. Şimdi bunu bir tek
Altınordu yapabiliyor. Eskiden yöneticinin de
sözü senetti. Şimdi işler öyle değil. Bakın
Karşıyaka'nın, Bucaspor ve İzmirspor'un
durumları ortada. İzmir'den oyuncu çıkmıyor
mu? Çıkıyor ama daha çok küçük yaşta
İstanbul takımlarına gidiyorlar. Avrupa futbo-
luna baktığınızda kulüpler altyapılarından
besleniyor. Bizde taşıma suyla değirmen dön-
dürülmeye çalışılıyor. Futbolculara astrono-
mik para ödeyen, bahis vs. gelirlerini doğru
kullanmayan kulüplerimiz iflas bayrağını çeki-
yor. Akabinde de futbol kalitesi düşüyor.

� Yöneticiler menajerlerin sözleriyle mi
hareket ediyor? Futbolun kazananı menajerler
mi?

Göztepe ve Altınordu haricinde zaten şu
anda İzmir kulüplerinde para yok. Altınordu
altyapısıyla devam ederken, dışarıdan oyuncu
getirebilen tek kulüp şu anda Göztepe.
Karşıyaka'da da transfer yasağı öncesi inisiya-
tif Erdal Acar'daydı. Ayrıca sadece İzmir
değil bugün Türkiye'de tüm kulüpler transfer-
le ilgili maddi olarak büyük açık yaşıyor.
Kulüpler mutlaka bir kulüp politikasına sahip
olmalı. Hedef nedir? Yöneticiler bunu bilme-
li.

� Menajerlerin transferlerde payı nedir? Bu
kazançlar ne kadar vergi sistemine dahil oluyor?

Bu aslında oyuncudan oyuncuya değişiyor.
Yine de şunu söyleyebilirim ki Türk oyuncu-
lar daha fazla transfer olmak istiyor. Bir de
sporun içinde olmayan, lisansı olmayan çok
sayıda insan menajerlik yapıyor. Başkana ve
oyuncuya yakın olanlar bir anda menajer olu-

yor. Buna da çanak tutan futbol piyasası olu-
yor. Herkes bu sisteme dahil olduğu için
kolay kolay bir toparlama olmaz. Bir de
Avrupa'da transferlerde teknik direktör pay
alabiliyor örneğin. Ancak Türkiye'de biraz da
illegallik var.

� Türk futbolu iflas etmiş gibi hissettirdiniz
bana...

Her şey o kadar birbirine bağlı ki...
Tamamen altyapıdan gelen bir durum bu.
Çocukların eğitim durumları ve kulüplerin
bakış açısı burada ana sorun. Altyapılardaki
çocukların antrenörleri çok iyi olmak duru-
munda. Gelin görün ki antrenörler neredeyse
asgari ücrete çalışıyor. Eş dost kanalıyla, ya
da okuldan daha dün çıkmış antrenörle altya-
pıyı döndürmeye çalışırsanız eksik kalırsınız.

� Size göre futbolumuzun en büyük hastalı-
ğı ve tedavisi nedir?

Hastalığı yabancı sevdası diyebiliriz.
Yabancı futbolculara çok genç yaşta verilen
imkanlar, yerli futbolculara verilmiyor. Kendi
ülkelerinde genç yaşta milli takımlara girmiş
oyunculara özeniyoruz ama kendi çocukları-
mıza imkan tanımıyoruz. Yabancı hayranlığı-
mız var.

� İzmir'in asırlık kulüpleri içinde gelecek
süreçte yarıştan kopanlar olacak mıdır?

Maddi güç çok önemli. Altyapıya önem
vermek çok önemli. Bunları yapamayan kay-
bedecektir.

Türk futbolunda
önü alınamaz
bir şekilde yaşa-
nan başarısızlık-
lar ve altyapı
eksikliği futbo-
lumuzu sarsma-
ya devam edi-
yor. Esin
Yavaş'a göre en
büyük sorun
strateji ve eği-
tim eksikliği.
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“BAŞKANA YAKIN OLAN
MENAJER OLUYOR”
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Yavaş
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