
AYAĞINA KURŞUN SIKIYOR
EGE Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi Noyan Gürel, “Sözleşme yaptığımız üreti-
ciden ürün alamaz olduk. Açıkta çalışan tüccar-
lara daha kârlı satıyorlar. Hem ihracat, hem
devlet zarar görüyor. Uzun vadede üretici de
kendi ayağına kurşun sıkıyor.” diye konuştu.

GELİRİMİZ 1 MİLYAR DOLAR
BAŞKAN Yardımcısı Ömer Celal Umur, tütün
ihracatının 2016 yılında en fazla artan sektör
olduğuna dikkat çekti. “Gelirimiz 1 milyar doları
aştı. Türk tütünü çok tercih ediliyor ama aşa-
madığımız konular var. Dünya piyasasındaki
önderliğimizi kaptırmamamız lazım.” dedi. 11’DE
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BOĞUCU GÜNDEM
MEMLEKETİN hiç uslanmayan,
bazen de insanın başını döndüren,
her gün özel olarak şaşırtan günde-
mine bakınca, aklıma Keçecizade
Fuat Paşa’nın ünlü anlatısı geliyor.
ÜNAL ERSÖZLÜ 9’DA

KOLTUĞU KAPTIRMAMAK
TÜRKİYE’DE koltuk sevdalıları
değişmiyor. 48 yıllık esnaf başkanlığı
yapan da var, TBMM’de 8 kez
yemin eden de. “Nedir bunun sırrı
formülü?” dedik. Bir şeyler çıkar-
dık... ERDAL İZGİ 5’TE

GEÇEN yıl 'Lady Tuna' gemisinin kayalıklara oturmasıyla ton-
larca mazot denize yayılmış ve Ilıca Plajı tanınmaz hale
gelmişti. Bu olay sonrasında “Çeşme büyük darbe yedi. Tu-
rizm biter.” denilmişti. Ancak deniz eski haline kavuştu. ÇEŞ-
TOB şimdi herkesi bu mucizeyi görmeye davet ediyor. 9’DA

FUCKUP Nights, Meksika’da
doğmuş, Türkiye’de ilk İzmir’de
hayata geçirilmiş. Türkçeye “İş
Batırdım Geceleri” olarak
çevrilmiş bir organizasyon. Bu
organizasyonla ilgili tüm detay-
ları, projenin İzmir sorumlusu
Banu Güsar’dan dinledik. 13’TE

ÜRETİM VE İHRACATTA DÜNYA LİDERİYİZ AMA BAŞEDEMİYORUZ

BİRİ kurumsal iletişimde
önemli şirketlerde yöneti-
cilik yapmış, diğeri ise
yaşamı siyasetle yoğrulmuş
bir isim. İşte Akpınar’ın
“Bir Başkan, Bir Şehir, Bir
Aşk”ının ve Sipahi’nin
“Gökten Üç Elma
Düşmüyor”unun hikayesi.

KACAK TUTUN
PIYASAYI SARDI

’Türkiye
ciddi bir

vergi kaybı-
na uğruyor.
Kaçak tütün
ticareti son

bir yılda 2-3
milyon

kilograma
ulaştı.

Çeşme’de kayalıklara oturan ‘Lady Tuna’ gemisinin oluşturduğu deniz kirliliği konusunda açıklama
yapan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Çeşme denizinin ve plajların tertemiz olduğunu söyledi.

ÇEŞME’DE DENIZ MUCIZESI

EKONOMİNİN SESİ
GÜVENLİK ve dış politika eksenli
siyasetin yansımalarına ilk tepkiler
ekonomiden geliyor. Kapalı bir eko-
nomi için tasarlanan bütün kontrol
enstrümanları işlevsiz kalıyor.
İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

GENEL Yayın
Yönetmenimiz Erol
Yaraş: “Çeşme çok

önemli bir marka.
Pastadan yeterli payı

alamama endişesinde-
ki bazı beldeler, ka-
ralama kampanyası

için çalışıyor. Başarılı
olamayacaklar.”
EROL YARAŞ 3’TE

RAKİP BELDELER
DÜĞMEYE BASTI

İŞİMİ NASIL BATIRDIM ABİ
Fuckup Nights...
Bu isim başlan-
gıçta size biraz

küfür gibi gele-
bilir. Ancak işin
iç yüzü hiç de

öyle değil…

CHIA
TOHUMU
YEDİKÇE
ZAYIFLATIYOR
SAĞLIĞIMIZI
riske atmadan
en kolay şekilde
metabolizma
hızımızı arttırıp,
kalıcı adımlarla
kilo verebiliriz.
Bir an önce yap-
mamız gereken
ilk üç şey; chia
tohumuyla
tanışmak,
antioksidan
destek almak
ve yürüyüşü
yaşam tarzı
haline
dönüştürmek.
İşte chia
mucizesi… 12’DE
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kalıcı adımlarla
kilo verebiliriz.
Bir an önce yap-
mamız gereken
ilk üç şey; chia
tohumuyla
tanışmak,
antioksidan
destek almak
ve yürüyüşü
yaşam tarzı
haline
dönüştürmek.
İşte chia
mucizesi… 12’DE ‘Üreticiden

sözleşmede
belirtilen

ürünü ala-
maz olduk.

Üretici,
tütünü açık-

ta satan
tüccarlara

satıyor.

Bir paket sigaranın yüzde 80’inin vergi olduğu Türkiye'ye, yılda yaklaşık 3 milyon
kilo tütün yasa dışı yollarla ticarete konu oluyor. Olay ürkütücü boyutlara ulaşıyor...

YOLCULARIN

ÖZEL TERCİHİ

TÜRKİYE'NİN ilk elektrikli otobüs

filosunu oluşturan ESHOT Genel

Müdürlüğü, beklemediği kadar

ilgiyle karşılaşırken başarıyı da

beraberinde yakaladı.

KONAK
Belediyesi, 2017
yılında gerçek-
leştireceği proje-
lerle deyim
yerindeyse tam
atağa geçiyor. 6-7

SÜTLE ilgili
yapılan düzenleme
üreticiyi mutsuz
etti. Hayvancılar,
bugünün fiyat-
larının mumla
aranacağını söyle-
di. 9’DA

KONAK’TA
PROJELER

YARIŞIYOR

ÜRETİCİDE
TEBLİĞ

GERGİNLİĞİ

2 YENİ YAZAR, 2 ESER2 YENİ YAZAR, 2 ESER2 YENİ YAZAR, 2 ESER2 YENİ YAZAR, 2 ESER2 YENİ YAZAR, 2 ESER BÜTÜN ÜMİDİM
GENÇLİKTEDİR

ATATÜRK’Ü
ANMA

GENÇLİK VE
SPOR

BAYRAMI
KUTLU
OLSUN

19 Mayıs’ı coşkuyla kutladık. Bu yılın 19
Mayıs'ı Atatürk'ü anmanın ötesinde birtakım
ahlaksızlara vurulan tokat niteliğindeydi.
Tarihte de yobaz ve gericilerin, karanlık fikir-
lerinde boğulduğunu görüyoruz. 12’DE

2 YENİ YAZAR, 2 ESER

8’DE
2’DE

SAĞLIĞIMIZI
riske atmadan
en kolay şekilde
metabolizma
hızımızı arttırıp,
kalıcı adımlarla
kilo verebiliriz.
Bir an önce yap-
mamız gereken
ilk üç şey; chia
tohumuyla
tanışmak,
antioksidan
destek almak
ve yürüyüşü
yaşam tarzı
haline
dönüştürmek.
İşte chia
mucizesi… 10’DA

Berna
Kumaş
Sipahi

Noyan
Gürel

Ömer
Celal
Umur

Yakup
Demir

Banu
Güsar

Gamze
Kurt

Sema
Pekdaş

23 Aralık 2016
14 Mayıs 2017
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Yaşadıklarını anlamlandırmayı, üret-
tiği her şeyi projelendirmeyi başa-
ran, roman yazma hayalini gerçek-

leştiren Berna Kumaş Sipahi ile yeni kita-
bı 'Gökten Üç Elma Düşmüyor' hakkında
Ben HABER okuyucuları için keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik...

� Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
30 yıldır halkla ilişkiler, kurumsal ile-

tişim konularında İzmir'in öncü şirketle-
rinde yöneticilik yaptım, halen de devam
ediyorum. Evliyim bir çocuğum var.
Gerçek anlamda iletişimciyim. Hem eğiti-
mim, hem de siyaset iletişimi konusunda
masterım var.

� Yazmak sizin için ne ifade ediyor?
Yazmak kendimi ifade etme biçimim.

Hayatımın her alanında yazıyla bir işim
oldu. Kendimi sözel olarak da ifade etme
becerim var ama ifade edemediğim ya da
çok açığa çıkaramadığım her şeyi yazıya
dökme gibi alışkanlığım var.
Günlüklerim, küçük küçük hikaye dene-
melerim hep vardı. Bu birikim bugün bir
kitaba dönüştü.

� Günlüklerinize dönüp baktığınızda ne
hissediyorsunuz?

O yaşın tamamen özelliklerini yansı-
tan sorunlar, ergenlik bunalımları, bazı
sevinçler, üzüntüler yer alıyor. Genelde
günlüğe ya çok mutlu olduğumda ya da
çok üzüldüğüm zaman sarılmışım...
Günlüklerde kişisel tarihim ve arşivim
var.

� Kitap yazma hayaliniz çocukluktan
itibaren vardı herhalde...

Hayallerimiz hep var, hayalsiz olun-
muyor. Çocukluğumda dizi film şeklinde
hayaller kurardım. Onun bir kısmını hika-
yeleştirmeyi de seviyordum ve o hayalle-
rin baş kahramanı bendim. Yazmak aslın-
da oradan gelen dürtü gibi bir şey.

� Roman'ın çıkış hikayesi olduğunu
biliyorum, bundan bahsedebilir misiniz?

2010 yılında 'Sır Kadınlar' adlı siteyi
kurdum. Oradaki hedefim; Kendini ifade

edemeyen, anlatamayan kadınlara sırdaş
olmaktı, yazarlar takma isimle yazdıkları
için rahatlıkla duygularını ifade edebili-
yorlardı. Birbirlerinin dertlerini orada
okusunlar, buldukları çözümleri paylaş-
sınlar diye kadınlar arasında bir kanal
oluşturmak istedim. Ben de sitede olgun
kadın karakteri yarattım, günlük havasın-
da, 40'lı yaşlarda kadının yaşadığı güncel
sorunları, tepki duyduğu olayları bir sene
kadar yazdım. Sonra baktım bu yazılar-
dan bir öykü çıkıyor. Ben de tamamen
aldım ve bir roman olarak kurgu-
layarak yazmaya başladım.
Roman Sır Kadınlar'dan
çıktı.

� Kitabın konu-
sundan biraz bahse-
debilir misiniz?

Kitabın kahra-
manı Arya gibi
görünse de aslında
iki kadının öyküsü.
40'lı yaşlarda, eko-
nomik özgürlüklere
sahip, birçok insanın
ulaşmaya çalıştığı pozis-
yonda iki genç kadın ama
bunların yalnızlıkları var. Bu
yalnızlıkların çerçevesinde bir takım olay-
lar örgüsü de bazen birbirinden uzaklaştı-
rıyor, bazen birbirine yakınlaştırıyor ve
öykü sürpriz bir sonuçla bitiyor. Ben
kadına dokunan bir kitap yazdım ama bu
aynı zamanda günümüz erkeğinden de
izler taşıyor.

� Kitabın ismi nasıl oluştu?
Kitabın kurgusu ve konusu çok önem-

li ama kitabı okuyucuyla buluşturan iki
ana unsur var. İyi bir kapak ve iyi bir
isim, kitabın olmazsa olmazlarından.
Kitabın adı bana ait. Gökten Üç Elma
Düşmüyor'u elma metaforundan yola
çıkarak koydum. Her genç kızın hayali
masal gibi bir aşk yaşamak ama gerçek
hayat her zaman masallardaki gibi olmu-

yor. Masalın sonunda öyle herkesin başı-
na elmalar düşmüyor. Biraz bunu vurgu-
lamak istedim.

� Okurlarınızdan kitapla ilgili geri
dönüşler nasıl?

Benim beklediğimden çok daha iyi.
İzmir Kitap Fuarı’nda lansmanının yapıl-
ması Doğan Kitap'ın çok doğru bir strate-
jisi oldu. Çünkü ben İzmirliyim. Birçok
yerden 'çok beğendik' diye mesaj geldi.
Tabii ki Doğan Kitap'tan çıkması benim
için bir şanstı. Yönetici arkadaşlar kitabı

sahiplendiler, iyi bir editörle çalıştım,
güzel promosyon yaptılar, kitabı

desteklediler. Kitap da onla-
ra karşılığını verdi diye

düşünüyorum çünkü 3.
baskıya girdik. Bu
benim için mutluluk
verici bir şey. Herkese
çok teşekkür etmek
istiyorum.

� Yazarken neye
dikkat ettiniz?

İyi okuyan biri ola-
rak şuna dikkat ederim.

Bir kitap ne kadar akıcı?
Kitap sizi ne kadar içine alı-

yor? Bazen çok iyi yazarların kitap-
larını okuyamadığımız olmuştur. Artık
kafalarımız çok yorgun, detaylarla uğraş-
mak istemiyoruz. Kitabın ana konusun-
dan sapıp başka yerlere daldığı zaman
beni sıktığını fark ettim. Bu yüzden kendi
kitabımda ana konuya konsantre olmaya
çalıştım. Gereksiz betimlemelerden uzak-
laşarak, kısa cümleler kurarak, karşımda-
kiyle sohbet eder havada yazmaya çalış-
tım. Bana gelen yorumlardan da fark
ettim ki başarmışım.

� Kitapta İzmir ve Çeşme'den bahsedi-
yorsunuz...

Aslında insan en iyi bildiğini anlatı-
yor. Ben de en iyi bildiğim mekanları
anlatmak istedim. Yaşayan bir mekan
olsun istedim.

KADINA DOKUNAN
KİTAP: GÖKTEN
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Berna
Kumaş
Sipahi,

yeni
kitabı

'Gökten Üç
Elma Düş-

müyor'u
Ben

HABER
okuyucula-

rına
anlattı.

� Kadınlar 40
yaşından sonra aşk mı
arar?

Kadın her yaşta aşk
arar. Sevilmeyi, ilgi
görmeyi her yaştaki
kadın ister.
Hayatımızda bir eksik-
likse doldurmaya çalı-
şıyoruz.

� Sizce erkekler aşk
mı heyecan mı arıyor?

Kitapta kötü ve iyi
örnekler de var.
Kadına kendini kraliçe
gibi hissettiren bir
karakter de var ama
kadın onu tercih etmi-
yor. Yine kendine ızdı-
rap çektireni tercih
ediyor. Hayata bakış
açılarımız farklı. Erkek
biraz pohpohlanmak,
daha şımartılmak ister-
ken kadın sığınılacak
bir liman istiyor bana
göre. Erkek heyecanını
hep dorukta tutmak
istiyor ama kadın
zaman içinde aşkın
sevgiye dönüşümüyle
daha bir garanti, koru-
ma, şefkat hissiyatı
içinde de olabiliyor.
Ben psikolog değilim,
böyle kesin yargılarla
konuşmak istemem,
erkekleri yargılayan
biri olmak istemiyo-
rum. Kitapta biraz
kendi bakış açımla
biraz da gözlemlerime
dayanarak anlattım.
Kitabın kurgusunda
öyle olması gerekiyor-
du.

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com

“Erkekleri
yargılayan
biri olmak

istemiyorum”

Berna
Kumaş
Sipahi
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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.

� Çeşme’deki endişe
verici kirliliği nasıl
yorumluyorsunuz? Son
yapılan açıklama tama-
men temizlendiği yönün-
de…

Ben de iki hafta
sonu gittim. Öyle gözle
görülür bir kirliliğe
şahit olmadım. Fakat

belli çevreler, farklı yerlerden de desteklene-
rek bu sene Çeşme’nin kirliliğini ön plana
koyarak Çeşme turizmini baltalamaya çalışı-
yorlar. Bu çok net.

Çünkü zaten dış turizm belli. Bize yabancı
turist gelmeyecek bu sene. Bütün kavga iç
pazarda ve iç pazarda da Çeşme daima güzel
bir pay alıyor. Bu sene de Çeşme yine önemli
bir marka. Pastadan gerekli payı almaması
için rakip beldeler tarafından düğmeye basıl-
dı bana kalırsa.

Ulusal gazetelerde birkaç tane haber yap-
tırıldı bu konuda. Endişelerin temelini oluş-
turan da zaten ulusal basında çıkan bu
haberler. Bu pazar kavgasında bence
Çeşme’ye belden aşağıya vurulmaya başlandı.
Buna da en güzel cevabı İzmir medyası ve
Çeşme severler verecek.

� CHP’yi nasıl görüyorsunuz? Ciddi sıkıntılar olduğu aşikar…
Selin Sayek Böke gibi bir isim istifa etti.

Selin Sayek Böke kusura bakmasın ama CHP’de hiçbir zaman
bir istikrar görmüyorum. Benim
gözümde Muharrem İnce de bir
genel başkan adayı olamaz. Meclis
kürsüsünden iyi konuşma, genel baş-
kanlık için yeterli bir meziyet değil-
dir. Şu anda ben CHP’de mevcut
ortaya çıkanların arasından bir genel
başkan adayı göremiyorum. Ama
elbette o koltuklar boşaltıldığı zaman
gerçek alternatifler ortaya çıkabilir.
Çünkü şu anda delege yapısı tama-
men Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana.
Türkiye’deki siyasi partilerin genel
yapısı böyle. Genel başkan gitmek
istemediği sürece o koltuğu genel
başkandan alamazsınız.

� CHP İzmir örgütünü nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Biraz pasif mi kaldı-
lar?

Şu anki il başkanının en büyük
şanssızlığı Alaattin Yüksel gibi kariz-
matik bir isimden sonra il başkanı
olması… Bana göre Asuman Ali
Güven, Alaattin Bey’in gölgesinde
ezilmiş bir il başkanı olarak kaldı.
Gerekli atılımları yapamadı, gerekli

diyalogları kuramadı. Onun için şehirde sanki CHP İl Başkanı
yokmuş gibi bir hava esmektedir.

DELEGE YAPISI
KILIÇDAROĞLU’NDAN YANA

RAKİP BELDELER
ÇEŞME İÇİN
DÜĞMEYE BASTI

ERDOĞAN, GÜÇLÜ BİR
MERKEZ SAĞ İSTEMİYOR

��  Önümüzde bir AK Parti
kongresi var. İzmir’den de
yoğun bir katılım olacak. Sizce
kongre nasıl bir atmosferde
geçecek?

Çok uzun süredir söylenen
bir kabine ve MYK revizyonu
var. Partinin üst kademesinde
de birtakım değişikliklere gidi-
leceği söyleniyor. Erdoğan her
ne kadar AK Parti’den ayrılmış
gibi gözükse de uzaktan da
olsa partisini gözlemleyip belli
yönlendirmelerde bulunuyor-
du. 

Ama özellikle Davutoğlu
döneminde bazı konularda
Erdoğan’ın sözünün dışına çık-
tığına dair farklı iddialar da
gündeme geliyordu. Şimdi
yasal olarak da artık Erdoğan
partinin genel başkanı olacak.
En uç ilçe teşkilatlarından baş-
layarak yapılandıracak. Çünkü
2019, farklı iddialar taşıyan bir

seçim tarihi olmaya başladı.
Çünkü Meral Akşener’in başını
çektiği MHP’nin muhalif kana-
dının, MHP’de ya da MHP
olmazsa başka bir partide bir
araya gelerek 2019 seçimlerine
gireceklerine yönelik bir gün-
dem var. Onun için son refe-
randumdaki yüzde 51’e 49’luk
oran Erdoğan’ı memnun etme-
di. Ankara ve İstanbul’u yıllar
sonra kaybetti. 

Bu arada bir erken seçim
de yaşayabilir Türkiye.
Baktığımızda Erdoğan 2019
seçimlerinde karşısında güçlü
bir CHP ya da güçlü bir merkez
sağ oluşumu istemez. Sonuçta
artık MHP diye bir parti yok.
Bunu çok net söylüyorum.
MHP’nin de Anadolu’daki kar-
şılığı CHP olmaz, AK Parti olur.
Eğer yeni bir parti kurulmazsa
MHP’lilerin gideceği çatı AK
Parti’dir. 

� Altay&2.&lige&yükseldi.&Şehirde
büyük&bir&coşku&var.&Siz&neler&söyle-
mek&istersiniz?

Ne kadar acıdır ki bir takımı-
mız amatörden 2. lige çıktı diye
seviniyoruz. Şehir ne kadar zavallı
durumda. Kimse gücenmesin. Biz
Altay 2. lige çıktı diye davul zurna
çalıyoruz, şehirde bayram ettik.
Ama gerçek anlamda İzmir’de
maçların oynanacağı doğru düzgün
stat yok. Esas bunun tartışılması
lazım. Ve halen bu şehre 15 bin
kişilik stat yapılacak diye sevinç
içindeyiz. Peki biliyorsunuz
Türkiye 2024 Avrupa
Şampiyonası’na talip oldu.
Muhtemelen de kabul görecek.
Şampiyonanın oynanacağı şehirler

de belirlendi. O şehirlerin içinde
İzmir yok. Türkiye’nin üçüncü
büyük kenti, batıya açılan kapısı,
örnek gösterilen kent 2024 Avrupa
Şampiyonası Türkiye’de düzenle-
nirse o şampiyonada şehrinde maç
oynanmayacak… 15 yıldır bu
şehirde bulunan bütün üst düzeyin
bunda vebali vardır. Farz edelim
bir takımımız Süper Lig’e çıktı.
Nerede maç oynayacak?
Manisa’ya mı gideceğiz o takımı
izlemeye? Bu ayıpta, bugüne kadar
bu şehri yönetmiş, adına ne derse-
niz deyin yerel yönetici deyin,
bürokrat deyin, politikacı deyin,
hepsinin vebali var. Onun için
değil 2. lig Süper Lig’e çıksa Altay
ben ne yapayım… 

BU AYIPTA HERKESİN VEBALİ VAR
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Uzun yılların klasik siyasetin-
deki nazik tutumlar gün geç-
tikçe kan kaybederken, yeri-

ne “Benden olmayan” karşıtlığı ve
şiddet eğilimli söylemlerin olduğu
bir popülizim filizleniyor. Aslına
bakılırsa bu filizlenme çok da yeni
değil. Bulgaristan'ın Ataka'sı,
Yunanistan'ın Altın Şafak'ının yük-
selişi sonrasında başta Suriye olmak
üzere Ortadoğu ve Afrika'dan
Avrupa'ya olan göçler, bu nefret
dalgasını bütün Avrupa'ya yaymış
durumda. Türkiye mi?
Bağırmayana ekmek yok. Böylesi
bir denklemi Ben HABER okuyu-
cuları için Siyaset Bilimci Prof. Dr.
Tülay Özüerman'a sorduk.

� Türkiye'de ve dünyada "Benden
olmayan" mantığıyla yükselen popü-
lizmin temelinde sizce ne var? Korku
mu yoksa başka bir kavram mı?

Hollanda’da Mark Rutte
seçimleri kazanınca,
“Popülizmin yanlış
türünü yendik!”
demişti...
Burada
halkın
ger-
çek

iradesinin var edilmesine vurgu
yaparak, çağın popülist anlayışına
mesafeli olduklarını anlatmaya çalı-
şıyordu aslında ama bu aynı zaman-
da çağın hastalığına da işaret anla-
mına geliyor. Bazen şaşıp kalıyorsu-
nuz, halk istiyormuş gibi yürütülen
siyaset, halktan çok uygulayanların
işine yarıyor. Halk yararına olmaya-
nın, halkın çıkarı için diyerek

pazarlanışı, giderek
halk dalka-

vuklu-

ğu olarak tabir edilen “popülizm”
türünün önüne geçti. Popülizm de
evrim geçiriyor diyebiliriz.
Dalkavukluk, istediğini verecekmiş
gibi davranmak, oysa günümüz
popülizmi “halkın isteğini karşıla-
mak” gibi ama tam da halkın çıkarı-
na ters olanı uygulamak. Ne illüz-
yon ama...

� Merkez siyasilerin sağduyulu
tavırları, uçların ateşli propagandala-
rı karşısında neden yenilmiş gibi
duruyor? Bu durum nasıl toparlana-
bilir?

Doğru anladıysam, “yenilmiş
gibi duruyor” dediğiniz burada

şimdi dayatılan rejimin karşısın-
da olan muhalefet; “merkez”

de siyasette konumlandığı
yer. Uçlar dediğiniz, Şerif

Mardin’in deyimi ile önce-
ki kenar. Merkez siyase-
tin kenarda tuttukları
şimdi iktidardalar ve
“merkez” tabir ettiği-

miz siyaseti tasfiye
etmekteler. Süreci,
sistem karşıtlarının
sistem partilerini
tasfiyesi diye de
okuyabilirsiniz.
Günümüzün uçları
sağ ve sol eksende
değil, kimlikler

üzerinden yürütülen
siyasette belirginleşi-

yor. Merkezde topla-
şan uç söylemler etnik

ve dini temelli. “Açılım”,
etnik temelli siyasetin kod

adı. Kürt dediğinizde açılım yapmış
oluyorsunuz, Türk dediğinizde ırkçı
oluyorsunuz!... Üst kimlik baskıla-
nıyor, alt kimlikler kışkırtılıyor.
Muhalefet bu kıskacın içine çekil-
mekte. MHP, din üzerinden; CHP,
sol söylemlerle etnik kimlik siyase-
tine yakın görüntü vererek popüliz-
me itiliyor. Ayrıştırılarak birleşe-
meyiz. Bizi bir arada tutan ortak
tarihimiz ve bu tarihi yazan başta
Atatürk olmak üzere, birlikteliğimi-
zi borçlu olduğumuz kişilerin itibar-
larını korumalı, daha fazla dokun-
durtmamalıyız. MHP ve CHP,
konjonktürün sürüklediği yere
doğru ilerledikçe eritildiklerini
görerek, özlerine dönmeden topar-
lanamazlar.

� Hızla yükselen "benden olma-
yana su yok" popülizmi kitlelerin
neden bu kadar ilgisini çekmekte?

Kolaycılık desem, yanıtta da
kolaycılık olacak; ancak, payı yok
da diyemeyiz. Siyaset psikolojisi
açısından değerlendirirsek; çapraz
baskılar içindeki kitlelerde kendile-
rinin ne istediklerinden çok, kendi-
lerinden istenen olma kolaycılığını
seçenlerin elde ettikleri, hepimizin
ödediği bedel oluyor.

Birinden yana
olmak/olmamak!... Bu indirgeme
sorunlu. Değerleri konuşamaz, var
edemez, kendimizi çoğaltamaz olu-
şumuzun ifadesi. Ama böyle bir
söylem var. Taraf olanlar ve berta-
raf olanlar. Korunanlar ve bedel
ödeyenlerin denkleminde ya koru-
nan ya bedel ödeyen olacaksınız.

Dünya siyasetinde
ve Türkiye'de son

yıllarda en belirgin
değişim, popülist ve
agresif söylemlerin
her geçen gün biraz

daha sağduyuyu
öldürmesi olsa

gerek. Bu tehlikeli
tırmanışın ulaşabile-

ceği boyutlarsa
ürkütücü seviyede.

SİYASETTE POPÜLİZİM
SAĞDUYUYU

ÖLDÜRÜYOR MU?
EKONOMİDEN

SESLER GELİYOR

Güvenlik ve dış politika
eksenli siyasetin yansımala-
rına ilk tepkiler ekonomi-

den geliyor. Kapalı bir ekonomi
için tasarlanan bütün kontrol ens-
trümanları “dışa açık” ekonomi-
lerde işlevsiz kalıyor. İthalatta
özellikle petrol gibi ürünlere
bağımlılık, teknolojik üretimin
yeterince olmayışı sonucu oluşan
dışarıdan mal getirmenin doğal
sonucu “cari açık” olmaktadır.
Bütün bu talep patlaması, ithala-
tın albenisi ile ortaya çıkan döviz
açığı sorunu, güvenlik söz konusu
olunca ikinci plana itiliyor.

Sorunun merkezindeki aktör-
ler hep “hariç” tutularak geliştiri-
len, İran – Rusya- ABD üzerin-
den yaşanan mekik diplomasisi-
nin son noktasındayız. Türkiye
Cumhurbaşkanı Hindistan, Rusya
ve ABD seyahatini bir aydan
daha kısa bir zamana sığdırmış
bulunmaktadır. İngiltere
Başbakanı Teresa May’in ilk
ABD ziyareti sonrasında ülkesine
dönmeden, ayağının tozuyla
Türkiye’ye gelmesi, farklı algılan-
mıştı. Beklentiler yükselmiş ancak
sürdürülebilirlik konusu belirsizdi.

Bu arada iç ekonomik göster-
gelerin peşi peşine açıklanması,
yeniden gözlerin ekonomiye çev-
rilmesine yol açtı. Güçlü, dina-
mik, aktif ekonomi derken eko-
nomideki dişlilerin yağlanma tale-
bi kendiliğinden ortaya çıkmış
oldu. Ek istihdamla ortaya çıkan
bir milyon kişinin işe yerleştiril-
mesi, teşvikler, Kredi Garanti
Fonu (KGF), Türkiye Varlık Fonu
gibi uygulamaların yeni bir vergi
affı süreciyle de desteklenmesi
ekonomideki bazı kanalların açıl-
masında etkili olacaktır.
Türkiye’nin iç dinamikleri bu
anlamda çok önemli. Sonuçta
her yıl ortalama 60 bin kadar şir-
ket kuruluyor bunların 10 bini
kapanıyor. Elbette bu durum,
piyasalara çok önemli bir hareket
getiriyor.

İşsizliğin 2009 yılından beri
bu kadar büyük tepki vermesi hiç
görülmemişti. Önce işsizlik, ardın-
dan enflasyon verilerinde de
istenmeyen bir yukarı yönlü bir
hareket başlamış oldu. Bu henga-
mede büyüme rakamları için de
çok iyimser verilere ulaşmak
mümkün değil. Bir konu var ki
siyaset, ekonomiyi düzeltmeden
iktidarı korumanın da çok müm-
kün olmadığının farkına varmış
durumda. Bu yüzden bütün eko-
nomi kurmayları bu konuya çalış-
maktadır. Göstergeler için hala
ihtiyatlı iyimserlik düzeyi korun-
maktadır.

Güvenlik gündemin ilk sırası-
na yerleşince, içerideki gelişmeler
ikinci planda kaldı. Bu yüzden
ABD’nin PYD’ye verilecek olan
silahlara ilişkin anlaşmayı imzala-

ması, dolar üzerinde %3-5 etki
oluşturmuştur. İşsizlik ve enflas-
yon bu yüzden çok konuşulmaz
oldu. Anlık veriler gün içerisinde
tüketilir hale geldi. Geçen hafta-
larda ilk çeyrek enflasyon raporu,
ardından enflasyon verileri ve
FED’in faize dokunmama kararı
ile gelen S&P’nin değişmeyen
notları, hepsi birden piyasaları
baskıladı. Hatta S&P’nin temel
referansı “güvenlik riskleri” idi.
Ancak piyasanın eyvallahı yok
görünüyor. Yine de Rusya ile
düzelen ve iyileşen süreç bu
dönemin başat göstergesi olarak
karşımızda yer alıyor. Öncelikle
ticaret, sonrasında turizm bu
konuda etkili olacaktır.

Ülkenin son 15 yılına bakıldı-
ğında özellikle 2001 krizi dönemi
ekonomi adına büyük dersler ve
bir o kadar acılar içeren bir
dönem olmuştur. Ancak gerçek-
leştirilen yapısal reformlar ve siya-
seten kararlı bir iktidarın varlığı ile
mevcut programın uygulaması
kolaylaşmıştır. Neredeyse hiç
yatırım yapamayan, bütçesinin
hemen hemen yarısını faiz öde-
melerine ayıran ve sonuçta mev-
cut yatırımlarını 10 seneye kadar
sarkıtan bir ülke durumu bugün
artık çok gerilerde kalmış görünü-
yor. Enflasyon rakamlarındaki
açıklık ise yakın dönemde sıkı
para politikasının habercisi olabi-
lir.

2017 yılı ihracatın ve ithalatın
ivmelendiği bir dönem olmaya
devam ediyor. Özellikle TİM baş-
kanının 500 milyar dolar ihracat
hedefinde ısrarlı olduğuna ilişkin
beyanları, “herşeye rağmen” yak-
laşımını sergilemektedir. İşsizlikte
ve enflasyonda yükselen trend
yeni ekonomi politikası yürütücü-
lerinin masasındaki yerini koru-
maktadır.

Avro Bölgesi'nde yaşanan
ekonomik sıkıntılara rağmen,
Türkiye'nin en fazla ihracat yaptı-
ğı on ülke arasında beş AB üyesi
ülke bulunmaktadır. Almanya ve
İngiltere bu açıdan başta gelmek-
tedir.

2017 yılı bütçe açığı ise 46,9
milyar TL olarak öngörülmüştü.
Bu açık hedefi tutacak ancak
mali disiplin S&P’nin dikkat çek-
tiği bir husus olmuştur. Açık raka-
mını geçmiş yıllara göre değer-
lendirdiğimizde yönetilebilir bütçe
açığı politikasının sürdürüldüğü
görülmektedir.

AB Maastricht kriterleri açı-
sından referans alınan değer milli
gelirin %3’üdür. Mevcut bütçe
açığı ise milli gelirin %2’dir. Bu
bakımdan ekonomide mali disip-
lin uygulamaları devam etmekte-
dir. Mevcut uygulamaların da
bütçe disiplininden taviz verilme-
yeceğine ilişkin emareleri şimdi-
den görülmektedir.

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

� Ülkemizdeki üç
büyük partide en ufak bir lider karşı-

tı söylemlerde dahi disiplin sopası gösterilir-
ken, parti içi demokrasiyi sağlayamamış bu yapılar

Türkiye'ye nasıl yarar sağlayabilir?
Parti içinde demokrasiyi var edebilmek için, özgür iradeli

bir toplum gerekiyor. İradeler üzerinde ipotek kuran bir sistemi
inşa ederken, tüm yapılar bundan etkileniyor. Kültür olarak da

hiyerarşiye yatkın olunca, parti başkanlarının yerlerini koruyabilecek-
leri bir araç haline dönüşüyor disiplin.

Türkiye’de tek parti değil, partinin kişiye
bağlı olduğu biçim kurumsallaşırken, ikti-

dar dışında kalan partiler değişime zorla-
nıyorlar. Toplum her şeyi partilerden
beklemek yerine, uyarıcı görevini

yapabilmeli. Demokrasi, siz ne kadarı-
nı istiyor ve var edebiliyorsanız o

kadar olacaktır. Kurumlar demokra-
sinin adresi değil aracısıdır.

Kurumlardakiler vazgeçmişlerse,
kurumlardan vazgeçmek yerine
onları olmalarını istediğimiz yere

itmemiz gerekmiyor mu?
Birilerinden, kurumlardan bekle-

yerek var edemeyiz özgülükleri.
Türkiye’ye yarar sağlamak isti-

yorsak, partilerin dönüşümü-
nün seyircisi olmayı bırakmalı,

partiler, kurumlar hepimizin
diyerek sahip çıkmalıyız.

YENİ NESİL ENTEGRE
GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Dünyaca ünlü Japon markası
Panasonic, şimdi entegre güvenlik
çözümleri ile Türkiye pazarına
güvenli ve tam entegre çözümler
sunuyor. Güçlü marka, son tekno-
loji çözümlerini İzmir Hilton
Hotel’de verdiği seminerle tanıttı.

Yoğun ilgi gören seminerin ilk
bölümünde Panasonic yangın
algılama sistemleri hakkında
genel bilgi verilirken katılımcılara

gelişmiş akıllı dedektör teknolojisi
ve tehlikeli alanlarda yüksek
koruma özelliği anlatıldı. İkinci
bölümde ise Panasonic entegre
güvenlik çözümlerinin geniş kap-
samlı portföyü tanıtıldı.

Daha sonra, zorlu çevre koşul-
ları için yenilikçi teknolojiler ve
Panasonic 4K güvenlik kamerası
çözümleri hakkında sunum ger-
çekleştirildi.

İzmir Sanayici
ve İşadamları
Derneği (İZSİAD)
ile Ege Gastronomi
Turizmi Derneği,
Alsancak Lezzet
Haritası’nı çıkarmak
için el ele verdi.
Daha önce Kemeraltı
Lezzet Haritası’nı
çıkaran Ege
Gastronomi Turizmi
Derneği Başkanı,
Turist Rehberi Serdar
Çelenk, hem bu çalış-
malarını hem de tarihi çarşıdaki lezzet durakları-
nı tanıtmak amacıyla İZSİAD Yönetimi’ne kısa
bir Kemeraltı turu yaptırdı. Ekip, ev yemeklerin-
den börekçiye, pideciden köfteciye, tatlıcıdan
şerbetçiye pek çok lezzet noktasına tadım ziya-
retleri yaptı. Turizmin hemen her dalında
İzmir’in büyük potansiyeli olduğunu vurgulayan
Serdar Çelenk, “Bunlardan biri de İzmir mutfa-
ğı, İzmir lezzetleri. Ege Gastronomi Turizmi

Derneği olarak bu lez-
zetleri ve onları hazırla-
yanları öne çıkarmak
istiyoruz. Bu, hem Türk
mutfağının tanıtımı için
hem de kent ekonomi-
sine katkı açısından
çok önemli.” dedi.
İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt,
İzmir turizmine katkı
sağlayan bu tip çalış-
maları önemsedikleri-

ni söyledi, “Alsancak
Lezzet Haritası’na da İZSİAD olarak biz destek
vereceğiz” dedi. Minyatür şeklinde hazırlanan
haritanın bulunduğu broşür, ilk etapta 10 bin
adet bastırılacak ve liman, havalimanı, turizm
acenteleri gibi noktalarda dağıtılacak. Haritada;
Ege Gastronomi Turizmi Derneği’nce belirlenen
kriterleri taşıyan ve yine derneğin bastırdığı
“Lezzet Noktası” çıkartmasını taşıyan gıda işlet-
meleri ile Alsancak’taki tarihi ve turistik mekan-
lar bulunacak.

ALSANCAK LEZZET
HARİTASI GELİYOR

Tülay
Özüerman

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

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU: ALPER GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU
ERDAL İZGİ - BURAK CİLASUN

ÇİĞDEM ALPASLAN
AYSEL KAYARDI

YÖNETİM YERİ:
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Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
mini içeren Anayasa Değişikliği
Referandumu küçük bir oy far-

kıyla 'evet' lehine tamamlandıktan
sonra, 'Hayır' oyu veren kitlelerin gele-
cek seçimlerde bir blok oluşturup oluş-
turamayacağı ciddi bir tartışma konusu
haline geldi. Kimi siyasiler böyle bir
blok oluşumunun hayal olduğunu dile
getirirken, kimileri de asgari tabanda
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bir
birlikteliğin ilk turda olmasa bile en
azından ikinci turda olabileceği dile
getiriyor. “Hayır” oyunun farklı siyasi
kökenden gelen aktörlerinin buluştuk-
ları ilk ortak noktaysa oy oranının
yüzde 49'un üzerinde olduğu.

Metin Öney (20. Dönem
İzmir Milletvekili-TPB
İzmir Şube Başkanı):

“Sayın Baykal'ın son yorumlarını isa-
betli bulmuyorum ve hayret ediyorum.
Abdullah Gül'ün aday olarak gösterilebi-

leceğini ifade etmesi hayal kırıklığı yarat-
tı. Bir kere yüzde 49 işi de yanlıştır. YSK
doğru bir açıklama yapmadığına göre
rakamlar bilinmiyor. Evet ve hayır oyları-
nın tam rakamlarının bilinmediğini düşü-
nüyorum. Bununla birlikte CHP'nin
“Yüzde 49” sahiplenmesi de hatalıdır.
CHP'nin hayır oyu içindeki payı seçim-
lerde aldığı oy kadardır. Geri kalanını
büyük oranda yurtseverler oluşturmuşlar-
dır. Ben doğrudan sahadaydım. CHP
örgütü gayret etti ancak Sayın
Kılıçdaroğlu ve üst düzey temsilcilerin
yanlış söylemleriyle hayır için kan kaybı
bile olmuştur. Dam dediler tepe dediler
ben üzüldüm. Rejim değişti CHP hala işi
anlamadı. MHP zaten farkında değil.
Geleceğe odaklı konuşmak gerekirse
CHP'nin dışında kalan bölüm siyasal bir
organizasyona kavuşmazsa sonuç alın-
maz. İktidarın adayı da stratejisi de zaten
çok net. İktidar kanadında bölünme vs
söylemleri tamamen hamaset ve yine
aslında iktidara yarıyor. Bu nedenle
öncelikle merkezdeki siyasal boşluğun
doldurulması gerekir. MHP'nin örgütsel
olarak yapacağı bir iş kalmamıştır. Yeni
bir oluşum şarttır. Yeni oluşum ve CHP
arasında bir aday mutabakatı gerekmek-
tedir. Bu aday millici olmak zorundadır.
Büyük orta sahanın mutlaka siyasi düz-
lemde temsil edilmesi gerekir.”

Burhan Özfatura
(Eski İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı):

“Hayır oyu veren kitle bana göre
yüzde 49'un üstünde ve YSK referandu-
ma gölge düşürdü. Bir demokrasi plat-
formu kurma çalışmaları var. CHP
bunun bir parçası olarak konuşuyor. Ben
bir blok oluşumunun olabileceğini düşü-

nüyorum. Türkiye kötü bir tablo içine
düştü. İnanılmaz bir şekilde sermaye ve
beyin göçü var. Can ve mal güvenliğinin
olduğu yerde sermaye de durmuyor.
Geçen yıl 6 bin işadamı yurt dışına yer-
leşmiş. İspanya, Amerika ve hatta
Yunanistan'da yatırım yapıyorlar. Bunun
durması lazım. Hayır oyu veren kitleye
baktığımızda da bence HDP 'Hayır' ver-
medi. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar
yapıldı. Yüzde 49'un içinde bulunan fark-
lı kesimler AKP'nin karşısında buluşabi-
lir. Bundan sonrasına baktığımızda
Meral Akşener'in şu anda parti kurması-
nın gerekli olmadığını düşünüyorum.
Yeni bir parti kurmak zaman ve enerji
kaybı. Onun yerine örneğin Demokrat
Parti'nin başına geçerek bir dinamizm
yaratabileceğini düşünüyorum. DP Genel
Başkanı Gül, arkasındaki kitleyle burada
da güzel bir rüzgar yakalayabilir.”

Mustafa Moroğlu
(24. Dönem İzmir
Milletvekili-CHP
PM Üyesi):

“Bence en başta yüzde 49'luk değil,
yüzde 53'lük bir blok var. Hem AGİT'in
raporunda, hem de CHP olarak yaptığı-
mız çalışmalarda bunu net olarak görü-
yoruz. Bu yüzden yüzde 53 demeyi tercih

ediyorum. Yüzde 53'lük blok tek adam
rejimine karşı duran insanlardan oluş-
maktadır. Bu nedenle bir siyasi yapıyı
değil de tek adam rejimi karşıtlığının adı-
dır aslında bu blok. Bu blokta farklı
görüşler ve farklı siyasi partiler olsa da
önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimin-
de ortak bir duruş sergilenebileceğini
düşünüyorum. Mutlaka referandumdaki
ruha uygun bir aday gösterilmelidir. Bu
aday parlamenter rejime tekrar dönüle-
ceği, referandumla birlikte
Cumhurbaşkanlığı makamına verilen yet-
kileri kullanmayacağı ve TBMM kanalıy-
la yahut referandum yoluyla parlamenter
düzenin yeniden tesis edileceğini vaat
etmek durumunda olmalıdır. Biz de
CHP olarak bu süreçte sorumluluğumu-
zu yerine getirmeli ve "Kimi çıkarırsak
çıkaralım bu yüzde 53 bizimle hareket
eder" dememeliyiz. Böyle bir tutum bize
yakışmaz. Parti olarak yüzde 53'ün için-
deki görevimizi en iyi şekilde yerine
getirmeliyiz.”

MUHALEFETTE
BLOK AÇMAZI

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

Dünyada hızlı deği-
şim yaşanıyor.

Teknoloji, bilim,
sanayi dörtnala…

Değişim,
gelişimi getiri-
yor; bunu fark
eden büyü-
yor, zenginle-
şiyor.

Türkiye
ise sözde
ayak uydur-
maya çalışı-
yor.

Ama koltuk
sevdalılarını
değiştiremiyor.

48 yıllık esnaf
başkanlığı yapan da
var…

TBMM ‘de 8 kez yemin
eden de…

Üst üste seçim kaybedip
gitmeyi düşünmeyenleri bili-
yorsunuz.

Dün söylediklerini unutup
bugün canciğer kuzu sarması
olanları da…

� � �

“Nedir bunun sırrı, for-
mülü?” dedik.

Kafamıza göre bir şeyler
çıkardık.

Koltuğu bırakmamanın
garantili yöntemi ve yararla-
rını sıraladık.

� � �

Davranış yönünden;
Yerinize adam yetiştirme-

yin: Uykunuz kaçmasın.
Yetkilerinizi paylaşmayın:

Sinirleriniz bozulmasın.
Rakip olabilecekleri ses-

sizce uzaklaştırın: Tehlikeyle
yaşamayın

Etkiniz altında ikinci
adamlar yetiştirin: Gerçek
liderliğiniz görülsün

Ara sıra sebepsiz sinirle-
nin: Çevreniz ürksün

Bazen çevrenize jest
yapın: İyi adam sansınlar

Hiyerarşi ve otoriteye

önem
verin:

Sistemli desinler

� � �

Çalışma sistemi yönün-
den;

Üye ve delege sistemini
iyi kurun: Siyaseti sizde gör-
sünler

Bürokrasi ve devlet ile iyi
ilişkiler kurun: Gücü nasıl
yenilediğinizi sergileyin

Başkalarını da dinleyin
onları ikna edin: Diktatör
lider olmadığınızı gösterin

İşbirliğine açık gibi görü-
nün: Paylaşımcı olduğunuza
inansınlar

“Tavşana kaç, tazıya tut”
deyin: Kendi kendileriyle
uğraşsınlar

Hırslı insanları ekibe sok-
mayın: Başınıza bela alma-
yın.

� � �

Yöntem; “yabancı ve
zor” geliyor mu?

Tanıdık, bildik, gördük,
yaşadıklarımızdan…

Aynen öyle.
Yapmak için ne gerekli?
Sıkışmayacak yürek,

kızarmayacak yüz!

KOLTUĞU KAPTIRMAMA
YÖNTEMLERİ

Referandum sonrasında sık sık gündeme
getirilen “Yüzde 49'luk blok” ifadesi tartış-
maların da odağına yerleşti. Böyle bir blok
olabilir mi? Bunu zaman gösterecek.



SAYFA 06 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI SAYFA 07 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

6 HABER 19.05.2017yerel 7 HABER19.05.2017 yerel

İzmir’in 112 mahallesi, 2 bin 849 sokağı, 90
caddesi, 20 bulvarı ve 15 meydanıyla merkez
ilçesi olan Konak’ta insan odaklı sosyal belediye-
cilik anlayışıyla örnek hizmetler gerçekleştirili-
yor. Sema Pekdaş yönetiminde geride bırakılan
üç yılda hizmet kalitesi artarken, söz verilen pro-
jeler de bir bir görünür kılınmaya başlandı. Ardı
ardına atılacak temel atmalar için geri sayıma
geçildi.

3 YILDA 25 MİLYON TL’LİK
KAMULAŞTIRMA

Konak’ta geride bırakılan 3 yıllık süreçte 25
milyon TL’lik kamulaştırma yapıldı. Bu yolla
hem hizmet alanı hem de hizmetin niteliği artı-
rıldı. Kamulaştırma yapılan alanlar üzerinde
vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak tesisler
yükselecek.

DAHA HIZLI VE
NİTELİKLİ HİZMET

Sema Pekdaş yönetiminde 7 milyon TL’lik
yatırımla Konak Belediyesi’nin araç filosu gücü-
ne güç kattı. Tamamı öz kaynaklardan alınan
araç ve iş makineleri ile hizmet kalitesi arttı.

İZMİR’İN İLK YAZAR EVİ
İzmir’in ilk yazar evini, 2016 yılı Mayıs ayın-

da şehrimize kazandırdık. Karataş’ta bulunan iki

katlı, tarihi bir yapıyı restore ederek, Tarık
Dursun K. Yazar Evi’ne dönüştürdük.
Edebiyatımızın unutulmaz ismi Tarık Dursun
K.’nın adını yaşatan evimizde bugüne kadar 8
sanatçımızı ağırladık bile… Evimizde kalan
sanatçılarımız, hem eserleri üzerinde çalışıyor
hem de atölye çalışmaları yapıyor. Yazar evimiz,
kentimizin edebiyat merkezlerinden biri artık…

19 BRANŞTA
2 BİN 466 KURSİYER

Konak Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşla-
rın meslek sahibi olması ve toplumsal hayatta
aktif olarak yer almaları için yoğun çaba harcı-
yor. Konusunun uzmanı profesyonellerle işbirliği
halinde düzenlenen meslek edindirme kursları,
iş arayanlara can suyu niteliği taşıyor.

Toplamda 19 branşta düzenlenen meslek
edindirme kurslarına üç yıllık dönemde 2 bin
466 kişi katılarak sertifika aldı. Bunun yanı sıra
kişisel gelişime katkı amacıyla dans, bağlama,
bale, heykel, resim, tiyatro gibi 28 farklı dalda
düzenlenen kurslar da yoğun ilgi gördü. Bu yolla
son üç yılda 2 bin 184 kişiye ulaşıldı. Ayrıca veri-
len eğitim seminerleri halkımız tarafından büyük
ilgi gördü.

Bu seminerlerden 4 bin 666 kişi yararlandı.
Öte yandan 585 kişi psikolojik danışmanlık ve
1014 kişiye de hukuki danışmanlık hizmeti
sunuldu.

Konak Belediyesi’nin ‘Bizim Ev’ ve
‘Bizim Mağaza’ hizmeti yüz güldürmeye
devam ediyor. Birbirine yardımda
bulunmak isteyenler arasında köprü iş-
levi gören hizmet sayesinde ihtiyaç sahi-
bi vatandaşlar giysi ve eşya yardımı alı-
yor. Şartlar değiştiği için artık kullanıl-
mayan eşyalar ve giysiler Konak

Belediyesi’nce toplanarak ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılıyor.

Elden çıkarılacak sağlam ve kullanı-
labilir durumdaki eşyalar da yine ekip-
lerce yerinden alınıyor ve ihtiyacı olan-
lara ulaştırılıyor. Bu yolla yılda 5 bin
kişiye giysi yardımı ve bin aileye de eşya
yardımı yapıldı.

HER GÜN
255 HANEYE YEMEK

Konak Belediyesi ihtiyaç sahibi 255
haneye sıcak yemek yardımı yapıyor.
Yaklaşık 400 Konaklı her gün dağıtılan
sıcak yemek sayesinde yatağa aç girmi-
yor.

Konak Belediyesi hastane-
ye gidemeyecek durumda olan
hastalar için tam donanımlı
ambulansla hasta nakil hizmeti
sunuyor. Hastalar araçla evle-
rinden alınarak hastaneye
götürülüyor, sonra tekrar evle-
rine bırakılıyor. Bu hizmet

sayesinde üç yılda 1016 hasta
ambulans nakil hizmetiyle
taşındı. Bunun yanı sıra 7 bin
855 hastaya da ‘evde bakım’
hizmeti verildi. Öte yandan
Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce 5
bin 901 kişiye de farklı dönem-
lerde sağlık taraması hizmeti

sunuldu. Ayrıca engelli vatan-
daşların sosyal hayata katılımı-
nı artırmak için başlatılan
“Engelsiz Servis” hizmetiyle,
bedensel engelliler özel tasarım
minibüsle, tüm resmi kurumla-
ra götürülüyor, sonra yine evle-
rine bırakılıyor.

ENGELLER KALKIYORŞİMDİ HASAT ZAMANI

Konak Belediyesi,
2017 yılında ger-

çekleştireceği pro-
jelerle deyim yerin-

deyse tam atağa
geçiyor. Gültepe’ye

yapılacak spor
kompleksinden

Toros’a yapılacak
çok amaçlı kapalı

pazaryerine,
Aziziye

Mahallesi’nde inşa
edilecek semt mer-

kezinden
Yağhaneler’de

kurulacak kapalı
pazaryerine kadar

temelleri bu yıl atı-
lacak projeler göz

dolduruyor…

1-Toros Pazaryeri ve Semt Merkezi
11 bin 500 metrekare alana inşa edilecek tesiste

138 tezgahın kurulacağı kapalı pazaryerinin
yanı sıra semt merkezi olarak hizmet

verecek derslikler, kurs alanları da bulu-
nacak. Ayrıca bölge halkının ihtiyacı-
nı giderecek bir düğün salonu ve
nikah salonu da yer alacak. Modern
görüntüsüyle göz dolduracak tesiste
91 araçlık otopark da olacak.

2-Gültepe Spor
Kompleksi

5 bin 86 metrekarelik alanda
inşa edilecek kompleks, modern
ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye
yeni bir soluk getirecek.
Komplekste basketbol, voley-
bol ve hentbol gibi salon spor-
larının yapılacağı spor salonu
ile bir mini futbol sahası yer

alacak. Ayrıca bireysel ve grup
antrenmanlarına olanak sağlayan

birden çok salon ve 30 araçlık bir
kapalı otopark da olacak.

3-Aziziye Semt Merkezi
Konak sınırları içerisinde yaşayan kadınların top-

lumsal hayata etkin ve üst düzeyde katılmasını sağla-
mak ve üreterek ekonomik olarak güçlenmesini des-
teklemek amaçlı hizmete açılan semt merkezlerine
Aziziye Mahallesi’nde inşa edilecek binayla bir yenisi
daha eklenecek. İki katkı planlanan bina hizmete gir-
diğinde meslek edindirme, yabancı dil, geleneksel el
sanatları, hobi ve beceri kurslarının verildiği bir mer-
kez olacak.

4-1. Kadriye Kapalı Pazaryeri
Kadifekale ve çevresinde yaşayan vatandaşların

pazar sıkıntısını ortadan kaldıracak tesis için çalışma-
lar başladı. 1. Kadriye Mahallesi’nde inşa edilecek
pazaryeri için kamulaştırmalar yapılarak inşaat alanı
oluşturuldu. Yakın zamanda temeli atılacak kapalı
pazaryerinin diğer inşa edilecek kapalı pazaryerleri
gibi çok amaçlı olacağı belirtildi. Sadece pazaryeri ola-
rak değil, düğün salonu ve semt merkezi olarak da hiz-
met vermesi planlanıyor.

5- Güneşli Pazaryeri
Yıllardır tarihi İpek Yolu üzerine kurulan Eşrefpaşa

Pazarı’nın taşınmasını sağlayacak proje çok kısa süre için-
de başlayacak. Yağhaneler’deki Jandarma Bölge
Komutanlığı’nın boşalttığı yeri TOKİ’den 12 milyon
TL’ye satın alan Konak Belediyesi, bu alana içinde çeşitli
sosyal donatıların da olacağı çok görkemli bir kapalı
pazaryeri yapacak. İnşa edilecek tesiste pazaryerinin yanı
sıra bölge halkının yüzünü güldürecek büyük bir otopark,
düğün salonu ve nikah salonu da yapılacak.

6-Yeni spor ve semt merkezleri
Konak Belediyesi’nin hizmet alanları arasında

Zeytinlik, Hatay ve 1. Kadriye’de kiralama yöntemiyle
belediye bünyesine kazandırılan merkezler de bulunu-
yor. Zeytinlik’te 5 katlı bir bina semt merkezi olarak
projelendirilirken, Hatay’da kiralanan üç katlı binanın
da spor merkezi olarak bölge halkının hizmetine
sunulması için çalışmalar başladı. Ayrıca 1. Kadriye
Mahallesi’nde kiralanan iki katlı bina ilk etapta Konak
Belediyesi’nin hibe desteği aldığı AB projesine ev
sahipliği yaparken, proje sonunda semt merkezi olarak
hizmet verecek.

7-Restorasyon projeleri
Konak Belediyesi tarihi binaların restorasyonuna

da hız veriyor. Mecidiye Mahallesi’nde satın alınan ikiz
binaların restorasyon projeleri kuruldan geçti.
Yapımına başlanacak proje tamamlandığında tarihi
ikiz evler kent yaşamına kazandırılacak. Ayrıca
Tepecik Semti’nde alınan tescilli Konak’ta restore edi-
lerek ‘Roman Kültür ve Sanat Merkezi’ olarak hizme-
te açılacak. Bunun yanı sıra Anafartalar Caddesi’ndeki
Tarihi Kıllıoğlu Hamamı ve İkiçeşmelik Caddesi üze-
rindeki İstiklal İlkokulu da restore edilip, yeniden
işlevsel hale getirilecek.

KONAK’TAN PROJE ATAĞI

EL ELE BÜYÜYEN DAYANIŞMA

HER YENİ GÜNE DAHA TEMİZ BİR ŞEHİR

Çevreye verdiği önemle adından söz ettiren Konak Belediyesi, çöp topla-
ma hizmetini haftanın 7 günü 3 vardiya halinde uyguluyor. Ana caddeler ve
meydanlar günün erken saatinden itibaren kullanıma hazır hale getirilirken,
şehrin atardamarlarından biri olan Kemeraltı’nda da temizlik çalışmaları
daha esnaf kepenk açmadan tamamlanmış oluyor. 24 saatlik zaman dilimin-
de 650 ton çöp toplayarak İzmir’in en fazla çöp toplayan ilçesi olan Konak’ta
her mahalle için bir çöp toplama saati belirlendi. Çöpler bazı bölgelerde gün-
düz toplanırken, bazı yerleşim yerlerinde ise gece toplanıyor. Bu sayede
daha hızlı hareket edilerek, çöplerin daha çabuk toplanması sağlanıyor.
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80 BİN MATERYAL DAĞITILDI
“Önce çocuklar, önce eğitim” diyen Konak Belediyesi ilçe

genelindeki ilk, orta ve lise düzeyinde okuyan çocuklara farklı
dönemlerde çeşitli yardımlarda bulundu. Öğrencilerin eğitim
süreçlerini renklendirecek yeni dostlar kazandırmayı amaçlayan
yardımlarda her bir öğrenciye içi kırtasiye malzemesi dolu okul
çantaları, deney setleri, kitaplar dağıtıldı. Üç yılda dağıtılan
materyal sayısı 80 bine ulaştı.

SPOR YAPMAYAN KALMASIN
Konak Belediyesi halkın etkin biçimde spor yapması için

çalışmalarını sürdürüyor. Sema Pekdaş döneminde kurulan
Spor Müdürlüğü aracılığıyla belediyeye ait spor merkezlerinden
ve tesislerden binlerce vatandaş hizmet alıyor. Mevcut olan
Hatay, Zafertepe, Halil Rıfat Paşa, Toros Halı Saha, Atillaspor ve
Levent spor tesislerine ek olarak Toros Spor Merkezi de geçtiği-
miz aylarda hizmete açıldı. Konak Belediyesi’nin Spor
Okullarından ve spor merkezlerinden 1790’ı futbol, 220’si
voleybol, 1145’i basketbol, 1470’i atletizm, 420’si halk oyunları,
1280’i aerobik, 50’si jimnastik, 110’u tekvando alanlarından
olmak üzere 5 bin 85 çocuk ve 1400 yetişkin yararlanıyor. Bu
hizmetlerden üç yılda toplam 14 bin kişi yararlandı. Ayrıca ilçe
genelindeki okullara Sema Pekdaş döneminde 300 bin TL’nin
üzerinde spor malzemesi desteği sağlandı. 25 amatör spor kulü-
be son 3 yılda 3 milyon TL’lik ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, sık sık çat kapı ev ziyaretleri ger-
çekleştirerek vatandaşları evlerinde ziya-
ret ediyor. Talepleri ve sorunları yerinde
dinleyen Pekdaş, bu ziyaretlerinde sadece
ev sahibiyle değil, mahalle sakini kadınlar-
la buluşma imkânı buluyor. Sıcak ve sami-
mi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziya-
retler dayanışma ruhunu pekiştiriyor.
Evlerinin kapısını kendisine açanlara
teşekkür eden Başkan Pekdaş, “Konak’ı
daha yaşanılır bir kent yapmanın yolunu
birlikte çiziyoruz” diyerek buluşmaların
önemini vurguluyor.

40 BİN TON ASFALT
SOKAKLARI

Konak Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kentteki mey-
danları, caddeleri, sokakları onarıyor ve
asfaltlıyor. Sema Pekdaş’ın yönetiminde
geçen üç yılda toplam 40 bin ton asfalt
Konak’ın sokaklarını kaplarken, eskiyen
ve yıpranan yollar yapılan düzenlemelerle
göz dolduracak niteliğe büründü. Ayrıca

yol kenarlarındaki kaldırımlar yenilenir-
ken, bozulan parke taşları da yenileriyle
değiştirildi.

ÜÇ YILDA 4 BİN KİŞİ
GEÇMİŞE YOLCULUK

Konak Belediyesi Basmane-
Kadifekale bölgesini tanıtmak için Kent
Tarih Gezileri düzenliyor. Bu gezilere
1036 kişi katıldı. Çocuklarımız için de
tarih ve kültür gezileri düzenlendi.
İlköğretim 4. sınıf düzeyinden yaklaşık 3
bin çocuk da ‘Çocuklara Kent Tarihi
Gezileri’nde ağırlandı.

HEMŞEHRİLERİMİZE MİSAFİR OLUYORUZ
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Çevreye verdiği önemle adından söz ettiren Konak Belediyesi, çöp topla-
ma hizmetini haftanın 7 günü 3 vardiya halinde uyguluyor. Ana caddeler ve
meydanlar günün erken saatinden itibaren kullanıma hazır hale getirilirken,
şehrin atardamarlarından biri olan Kemeraltı’nda da temizlik çalışmaları
daha esnaf kepenk açmadan tamamlanmış oluyor. 24 saatlik zaman dilimin-
de 650 ton çöp toplayarak İzmir’in en fazla çöp toplayan ilçesi olan Konak’ta
her mahalle için bir çöp toplama saati belirlendi. Çöpler bazı bölgelerde gün-
düz toplanırken, bazı yerleşim yerlerinde ise gece toplanıyor. Bu sayede
daha hızlı hareket edilerek, çöplerin daha çabuk toplanması sağlanıyor.
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Tarzı, tavrı, söylemleri diğerle-
rinden çok farklı… Alışılmışın
dışında bir şekilde aday oldu-

ğu ilçeye kendini fazlasıyla kabul
ettirmeyi başardı. Gerçekleştirdiği
projelerle sadece ulusalda değil
uluslararası alanda da nam saldı.
Şimdilerdeyse uzun zamandır düş-
lediği bir projeyi hayata geçirmenin
mutluluğunu yaşıyor. Karşıyaka
Belediye Başkanı, şimdilerin çiçeği
burnunda yazarı Hüseyin Mutlu
Akpınar, çıkardığı ilk kitabı Bir
Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk’ı kaleme
alma gerekçesini şu sözlerle açıklı-
yor: Ben bu kitabı, “Üstün başın
aşk kokmuyorsa, böyle işlere hiç
kalkışma!” demek için yazdım.
Vefanı gösteremiyor, saygını kalıcı
eserlere dönüştüremiyorsan…
Olmamışsa, olamıyorsa, vazgeç!
Hayatı da, hatır ve hatıraları da ve
ancak bir kere yaşayacağımız bu
güzelim ülkeyi ve yeryüzünü de zor-
lamaya değmez.

� Siyasi kimliğinizin yanında
sanata ve edebiyata olan yakınlığınızı
da biliyorduk. Bu kitap da bunun en
önemli göstergesi. Öncelikle bu serü-
venin başlangıç öyküsünü sizden din-
leyelim…

Çocukluk yaşlarımdan beri yaz-
maya ve okumaya hep ilgi duydum,
merak ettim. Belki o günlerin
yaşattığı sevinçler kadar travmalara
da, bugün bir yanıt vermem gereki-
yordu. Ben yazmayı, öncelikle yazar
açısından bir arınma ve paylaşma
eylemi olarak görürüm. Özellikle
kamusal görev yapanların, birikim
ve deneyimlerini paylaşmalarını,
gelecek kuşaklar için çok önemsiyo-
rum. Öte yandan, tarihe bir belge
bırakmak gerekiyordu. Derken bir
kitap düşüncesi öne çıkmaya başla-
dı ve yoğun biçimde çalışmaya baş-
ladım.

� Bir Başkan, Bir Şehir, Bir
Aşk… Kitabın içeriğiyle ilgili sizden
bilgi alabilir miyiz?

Bu öyle bir kitap olmalıydı ki,
içinde bir başkanın, Karşıyaka’nın

ve her sözümüze sinmiş aşkın
buluşmasını anlatmalıydı.
Otobiyografik olduğu kadar belge
ve bilgi de içermeli, ama bir rapor
soğukluğundan uzakta insan sıcaklı-
ğına sahip olmalıydı. Haluk Işık’la
yoğun ve yorucu bir mesaiye başla-
dık. Yazdıklarım onun editörlüğün-
de sayfalara, sayfalar elinizdeki
kitaba dönüşmeye başladı. Basın
danışmanım Can Özlü, tasarımcı
çizer arkadaşım Engin Ağır ve
ekibi, kitabın oluşmasına büyük
emek verdiler. Sonra Doğan
Kitap’ın büyük deneyime sahip yet-
kin kadrosu devreye girdi.

� “Başkan” Akpınar kendini
nasıl tanımlar?

Ben “Olduğun gibi görün,
göründüğün gibi ol” ilkesini, haya-
tın her alanında dikkat ve özenle
gözetir ve öyle yaşarım.
Çevremdekilerin de öyle olmasını
isterim. Günümüzde bu ilke o
kadar çok çiğneniyor ve insanlar
birbirlerine o kadar çok “oynuyor”
ki, seçilmeden önce neysem, seçil-

dikten sonra da hayatımı ve işimi
hiç değişmeden sürdürüyor olmam,
pek çok kişiyi şaşırtıyor. Belki de bu
yüzden, örneğin editörüm beni,
“Sıra dışılığın doğallığı” olarak
tanımlar. Kitapta buna dair pek çok
örnek bulunmaktadır. Ben bu
doğallığı ve samimiyeti, hemşerile-
rimle doyasıya yaşıyorum ve
Karşıyaka bunun en güzel örnekle-
rinden biridir.

“AŞK;
TUTULDUĞUNA
KENDİNİ
SUNMAKTIR”

� “Aşık” Akpınar kendini nasıl
tanımlar? Aşk sizin için ne ifade edi-
yor?

Aşk tutkuyla başlayıp, tutuldu-
ğuna kendini sunmaktır. Yürekte
başlayan, düşünce ve duruşla besle-
nen, ortak güzellikler için birlikte
emek verip, birlikte yaşamanın,
yürümenin ve üretmenin adıdır.

Ben hayatım boyunca, duygularını
çekincesiz yaşayan, onları belli bir
dünya görüşünün imbiğinden süze-
rek sevdiklerine sunmaya çalışan
biriyim. Kişisel hayatımı, siyasi
mücadelemi ve bugünlerimi belirle-
yen en önemli duygu, sevmek
olmuştur. Bunun ödülü de sevil-
mektir. Geriye baktığımda, bu duy-
gunun bana kazandırdıklarının,
cümle olumsuzluklara ve yorgun-
luklara fark attığını görmek çok
güzel.

� En büyük aşkınız nedir desem?
“Hayat” derim. Çünkü o bana,

beni, ülkemi, insanlarımı, çocukları-
mı, yeryüzünü armağan etti. Ona
teşekkür etmenin en iyi yolu, anlat-
maya çalıştığım içerik ve anlamıyla,
aşkla bağlılıktan ve armağanlarını
hak etmek için uğraşmaktan geçi-
yor.

� Peki Karşıyaka?
Kitabımın adındaki “Bir Aşk”

işte bütün bu duygu ve duruş
sonunda, Belediye Başkanı seçildi-
ğim günden bugüne yaşadıklarımızı
anlatır. “Yaşadığım” demiyorum,
“Yaşadıklarımız” diyorum. Çünkü
o günden bugüne, her şeyi hemşeri-
lerimle yaşadık, yarattık ve paylaş-
tık. Harika bir çalışma ekibiyle,
belediyemizi devlet dairesi değil,
“Karşıyaka’nın en büyük ve en
dinamik sivil ve demokratik kitle
örgütü” yapma kararlılığıyla sürdü-
rülen mücadelenin özetidir “Bir
Aşk”. Karşıyaka ile aramdaki tut-
kulu yoldaşlığın adıdır. Düş kurmak
için de, gerçeği kurmak için de, aşk
gerekir. Aşk zaten, Karşıyaka’nın
hem ruhunda, hem yaşama biçimin-
de, hem de adının içinde taşıdığı bir
değerdir: KArŞıyaKa! Doğasına,
tarihine, coğrafyasına, iklimine aşık
değilsen… Rengine, kokusuna,
tadına, güzelim yaşama keyfine aşık
değilsen… Öykülerine, şarkılarına

aşık değilsen… Duruşuna, ruhuna,
inadına, delikanlılığına aşık değil-
sen… Hayata ve insana ve ülkeye
ve insanına güvenecek kadar bir
aşk yoksa içinde… Vefanı göstere-
miyor, saygını kalıcı eserlere dönüş-
türemiyorsan… Olmamışsa, olamı-
yorsa, vazgeç! Hayatı da, hatır ve
hatıraları da ve ancak bir kere yaşa-
yacağımız bu güzelim ülkeyi ve yer-
yüzünü de zorlamaya değmez uya-
rısı için yazdım. Ben bu kitabı,
“Üstün başın aşk kokmuyorsa,
böyle işlere hiç kalkışma!” demek
için yazdım. Bu koşulların gerekleri
nasıl yerine getirilir, nasıl kalıcı ve
ses getiren eserlere dönüşür, kita-
bımda, hepsine yer veremesem de
anlatmaya çalıştım. Beni büyüttü,
genç yaşımda hayatıma ve siyasi
mücadeleme yol çizdi, nihayet
Belediye Başkanı olarak beni seçip
bağrına bastı. Karşıyaka’ya aşık
olmak için, bir insan daha ne ister?

İZMİR’İN EN ŞAHSINA MÜNHASIR BAŞKANINDAN ŞAHSINA MÜNHASIR BİR KİTAP:

Karşıyaka
Belediye
Başkanı

Hüseyin Mutlu
Akpınar, ilk

kitabı “Bir
Başkan, Bir

Şehir, Bir Aşk”ı
Ben HABER

okuyucularına
anlattı.

BİR BAŞKAN
BİR ŞEHİR
BİR AŞK

“Kılıçdaroğlu kitabı ilk
gördüğünde çok şaşırdı”

��  Başkan Akpınar 10 yıl sonra kendini
nerede görüyor?

Beni ilgilendiren, kişisel bir adres ya da
konumdan çok, ülkemizin geleceği yer ve
konum.Ben hiçbir zaman ne kendimi ne de
mücadelemi, kişisel bir “proje” olarak gör-
medim. Bugünler, hayatımın bir karşılığı-

dır, yarınlarda da böyle ola-
caktır. 

��  Eğer yeniden görev
isterseniz, aday gösterilece-
ğinize inanıyor musunuz?

Tercih edilmenizi belir-
leyen ya da belirlemesi
gereken şey, siyasi tutarlı-
lığınız, yaptığınız işler ve
toplumsal kabul görme
yoğunluğunuzdur. Beni
bugün ilgilendiren tek
gerçek ise, Cumhuriyet
tarihinin Karşıyaka’daki
rekor oy oranıyla seçildi-
ğim görevi hak etmek
için, yorulma nedir bil-
meden çalışmaktır. 

��  Bu kitabın büyük-
şehir adaylığına hazır-
lık olduğunu düşünen-
ler de var.

Böyle şeylerle oyala-
nacaklarına, daha yararlı işlerle uğraşmala-
rını, örneğin “Bir Başkan, Bir Şehir, Bir
Aşk”ı iyi okumalarını, anlamalarını ve
yararlanmalarını dilerim. Gerisine ayıracak
ne niyetim, ne de zamanım var.

��  Hayat size böyle bir kapı açarsa yak-
laşımınız nasıl olur?

Ben hayata hep teşekkür ettim ve açtı-
ğı kapıları hak etmeye çalıştım. Karşıyaka
Belediye Başkanıyım ve harika bir kent için
yüklediği görev ve sorumlulukları yerine
getirme çabasıyla hayata teşekkür ederim.

“BEN KİŞİSEL BİR
PROJE DEĞİLİM”

� Kılıçdaroğlu’na*da*kitabınızı*hediye*ettiğinizi
biliyoruz.*İlk*tepkisi*ne*oldu?

Sayın Kılıçdaroğlu, kitabımı ilk kez kitapçı
vitrininde, daha sonra bir kitap ekinde görmüş.
Çok şaşırdığını ve sevindiğini söyledi. Sayın
Genel Başkana kitabımı bizzat armağan ettim.
Yazılış serüvenini merak ediyordu, anlattım.
“Yaşadıklarını not almayı ve yazmayı sürdür.
Çünkü daha çok anı biriktireceksin” dedi.

� Yazarlık*kimliğiniz*siyasi*kimliğinizin
önüne*geçer*mi?

Çağdaş insan, birçok kimliği barındıran ve
hepsinin hakkını verebildiği sürece
“çağdaşlığı” hak
eden insandır.
Kimliklerim ara-
sında bir çatışma
çıkacağına, birinin
ötekini örseleyece-
ğine ve zayıflataca-
ğına inanmıyorum. 

� Her*siyasete
giren*kendini*bir
anda*kalıplar*içinde
buluyor.*Bunlar*sizi
de*rahatsız*etmiyor
mu?

İnandığım dünya
görüşü, bireysel hak
ve özgürlüklerle, top-
lumsal görev ve
sorumlulukların, çağ-
daş bir toplumda ve
demokratik bir anlayış-
la yaşamasını öngörüyor. Bu genel çerçeveyi ve
algıyı bozacak her türlü girişim, bana göre faşiz-
me kadar uzanacak bir olumsuzluk tanımıdır.
En tehlikelisi de, bilerek ya da bilmeyerek, insa-
nın kendine ve başkalarına uyguladığı faşizmdir.
Bu anlamdaki her türlü kalıbı, biçimleme ve
yönlendirme çabasını, hayatım boyunca reddet-
tim. Bunu hayatın her alanında gösterdim ve
gösteriyorum.

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Gamze
Kurt Hüseyin

Mutlu
Akpınar



“Çiğ Sütün Arzına Dair
Tebliğ” Resmi Gazete'de yayın-
landıktan sonra süt üreticileri;
büyükler ve küçükler diye res-
men ikiye ayrılmış durumda. Çiğ
sütün arzına ilişkin olarak yapıl-
ması gereken sertifikasyon ve
kalite çalışmalarının yüksek
maliyetli olmasından dolayı hay-
van sayısı az olan hayvancılar
durumun büyük üreticileri
sevindireceğini ancak buna kar-
şılık olarak küçük üreticileri ve
pek tabii vatandaşı üzeceği
yönünde görüş belirtiyor. Hatta
oldukça da çarpıcı bir iddiaları
var: Yüksek süt verimi olan hay-
vanlar bıçağa verilebilir, süt ve
et fiyatları 2018'den itibaren el
yakabilir!

Hayata anne sütüyle başla-
yan her canlı gibi insan için de
sütün önemi büyük. Böylesi
önemli bir ürünün piyasada sağ-
lıklı koşullarda satışının yapıl-
ması ve alım gücüyle paralel bir
fiyatta olması da bir hayli önem-
li konular. Türkiye'de süt üreti-
minin şah damarı denebilecek
olan Tire'de yukarıda bahsetti-
ğim konuları doğrudan üreticiy-
le masaya yatırdık. Sektörün
büyük oyuncuları, geleceğe dair
oyun kurarken, tabanda olup
biteni misafirperver Tireli üreti-
cilerle konuştuk. Çiğ süt ile ilgili
gelişmelerden genel olarak
rahatsız olan süt üreticileri yet-
kililerden bu durumu tekrar
gözden geçirmelerini talep eder-
ken, kendi içlerindeki çürük
elmaların ayıklanması konusun-
daysa hemfikir oldu. Üreticiler
sorunun çözümü için yeni bir
düzenlemedense denetimlerin
artmasını önerdi. Üreticilerin
hemfikir olduğu bir diğer
konuysa et ve süt fiyatlarında
beklenen artış oldu. Tireli hay-
vancılar ayrıca çiftçilik ve hay-
vancılığın ehil olmayan ellerce
yatırım aracı olarak kullanılma-
sına da tepkili.

VEDAT YILMAZ: Benim 5
ineğim var. Bu ineklerimden
aldığım günlük 70-75 litre süt
var. Büyük çoğunluğunu koope-
ratife veriyorum. Zaman zaman
da çevremizdeki insanlara doğ-
rudan satış gerçekleştiriyorum.
Çiğ süt satışıyla ilgili yapılacak
düzenlemeyle yalnızca koopera-
tife toptan ve ucuza süt verebile-
ceğim. Elden yaptığımız satışlar-
la kâr edebiliyorduk. Bu düzen-
lemeye ayak uyduracak gücüm
yok. Ne yapacağımı bilmiyorum.

“Küçük üreticiye
adeta 'öl' deniyor”

VEYSEL BAYRAKÇI:
Yapılan düzenleme küçük üreti-
ciye adeta “öl” demektedir.
Benim 30 kadar hayvanım var.
Bu kadar hayvanla istenilen
düzenlemeyi karşılama şansım
yok. Yarın bir gün toptan alım-
larda fiyat kırıklığı yaşanırsa
küçük üretici ne yapacak?
Verimi yüksek hayvanlar kasaba
gidecek. Düzenlemeler yalnızca
büyük üreticiyi mutlu ediyor
ama köylüye, çiftçiye ölümü gös-
teriyor. Ben sütümü hiçbir firma
ya da birliğe vermiyorum. Büyük
oynayanlar, protokolde oturan-
lar, kaymağı kendine yontuyor.
Bizler de kıt kanaat geçindiği-

mizle kalıyoruz. Eğer küçük üre-
tici bitirilirse süt fiyatını, et fiya-
tını kimse tutamaz. Bugün arpa-
nın kilosu kaça? Darının tohu-
mu ne kadar oldu? Bunları biz
biliyoruz. Başkaları değil.

SEDAT KASTA: 60 baş hay-
van olan bir işletmede çalışıyo-
rum. Yeni düzenlemenin bizi
etkileyeceğini çok sanmıyorum.
Biz doğrudan kooperatif ile
çalıştığımız için etkilenmeyiz.
Tire Süt Kooperatifi bence fiyat-
ların daha aşağıya düşmemesi
için üreticinin yanında yer alı-
yor. Yine de hayvancılığın sür-
mesi için mutlaka destek gerek-
li. Bayram, seyran dinlemeden
verilen emeklerin karşılığı art-
malı.

“Destek olmazsa
hayvancılığı
bırakmak zorunda
kalacağız”

HALİT KOYUNCU: 100 baş
hayvanım var. Yasalar çıkarken
küçük üreticiler olarak bizim
halimizi soran kimse yok. Varsa
yoksa büyüklerin kârı... Süt
Konseyi kuruldu. İşe yarıyor
mu? Bizim derdimiz yem, elek-
trik ve birim fiyatları. Süt fiyatı-
na su satıyorlar. Sütle suyun
zahmeti bir mi? Hayvan doğa-
cak, besleyip büyüteceksin, belli
olgunluktan sonra gebe kalacak.
Doğurup kendi yavrusunu besle-
yecek. Bu süreçlerin masrafı hep
bizlerden çıkıyor. Nerede des-
tek? Hayvancı perişan. Bugün
kârımız kalmayınca ne yapaca-
ğız? Hayvanları kasaba verece-
ğiz. Büyük üreticiler süt fiyatla-
rını da et fiyatlarını da belirler-
ken, bizlerin fiyatlarını çok aşa-
mıyordu. Şimdi istedikleri gibi
belirleyecekler. Bakın Fransa'da
ne oldu? Binlerce hayvancı aynı
anda devasa bir eylem yapıp
adeta isyan etti. Biz de isyan mı
edelim? Gerekirse onu da ede-
ceğiz. Çünkü isyan etmeden
kimse bizi dinlemiyor. Bugün
herkesin bir çiftliği var.
Doktorun, savcının hayvana
yatırımı var. Bir de üstüne prim-
leri, teşvikleri nasıl oluyorsa hep
onlar alıyor. Ben davalara giri-
yor muyum? Ben insan tedavi
etmeye çalışıyor muyum?
Herkes kendi işini yapsın.
Primler adaletli dağıtılsın.
Yoksa bu hayvancılık hepten
biter.

“Küçük üretici
zayıflarsa et
fiyatları artar”

MUSTAFA SUMAR: Benim
de danalarla birlikte 100 baş
hayvanım var. Bugün her bir
hayvanımın günlük masrafı 28
lira. Yani ben her bir hayvandan
günde 30 liraya karşılık gelecek
kadar süt sağacağım ki, hayvan
başı günlük 2 lira kazanayım.
Eğer sağamazsam zarara gire-
rim. Yeni düzenlemeyle birlikte
küçük üreticiden hayvanların
hastalıktan ari olduğuna dair
sertifika çıkarması isteniyor.
Buna göre her hayvanınızı tek
tek tahlil ettirmeniz gerekiyor.
Tabii her biri için ayrı ayrı para
ödeyeceksiniz. Bakın hiçbir hay-

vancı gidip bu tahlilleri ilk plan-
da devlete yaptıramaz. Çünkü
koca sürüde bir tane hayvanda
hastalık olursa hemen karantina
olur. Kimse de bir dam dolusu
hayvanının karantinaya alınma-
sını istemez. Bu yüzden hayvan-
cı gidecek önce özel şirkete tah-
lil yaptıracak. Oradan hastalık
olmadığına dair belgeyi aldıktan
sonra devlete tahlil için başvura-
bilecek. Masraf iki katına çıka-
cak. Bir de tabii bu testler tek
sefere mahsus değil. Belirli ara-
lıklarla tekrarlanacak. Üstüne
bir de ambalaj zorunluluğu geli-
yor. Ona da tesis kurmak lazım.
Küçük üretici bunları nasıl yap-
tıracak? 2008 krizinde Uşak'ta
bir arkadaşımız bir gecede 60
baş hayvanını kasaba vermişti.
Buna benzer olayları yeniden
yaşayabiliriz. Biz diyoruz ki ara-
mızdaki çürük elmalar ayıklan-
sın ama işini düzgün yapan
insanların da önüne taş konma-
sın. Tabii sıcak sütle saatlerce
kimse sokakta dolaşmasın.
Bakın buralarda değil ama, İç
Anadolu'da falan brusella var.
Çünkü suni tohumlama yönte-
miyle çoğalmayı günah sayanlar
var. Burayla uğraşacaklarına
orada tohumlamayı yaygınlaştır-
sınlar. Küçük üretici bu ülkenin
teminatı. Küçük üretici zayıflar-
sa et sıkıntısı artar. Elinde
büyük sürüsü olan adam stokçu-
luk yapıyor. Piyasaya sen ben
hayvan vermeyince fiyat artıyor.
Öbürü de fiyatlar artana kadar
danasını kestirmiyor. Sonra da
fiyatlar yükseliyor. Bugün 5 baş
hayvanı olan yok oldu. Bugün
en düşüğümüz 20 baş hayvana
sahip. Bunlar da yok olursa
hepimiz tekelin eline düşeriz.
Eğer devlet bin başla, on bin
başla işe giren büyüklere değil
de, bu işin içinde büyümüş, 40-
50 baş hayvanı olana destek ver-
seydi hepimiz kazanırdık. Küçük
üreticiye halkın da sahip çıkması
lazım. Yoksa bugün 40 lira olan
et fiyatlarını seneye herkes
mumla arayacak.
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Sütle ilgili yapılan yeni düzenleme küçük üretici-
yi mutsuz etti. Küçük Menderes'in süt cenneti
Tire'deki hayvancılar, bugünün et ve süt fiyatları-
nın yakın gelecekte mumla aranacağını söyledi.

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Memleketin hiç uslanmayan,
bazen de insanın başını döndü-
ren, her gün özel olarak şaşırtan

gündemine bakınca, aklıma hemen
Keçecizade Fuat Paşa'nın ünlü anla-
tısı geliyor. Fuat Paşa, bir dönem
Paris'teyken sözü uygun bir noktaya
getirip: "En kuvvetli imparatorluk,
Osmanlı İmparatorluğu'dur" demiş.
Herkes şaşkınlıkla Fuat Paşa'ya
bakınca, Paşa açıklamış: "Evet, o
kadar kuvvetli ve sağlam ki; siz dışarı-
dan, biz içeriden çalıştığımız halde, bir
türlü yıkamıyoruz."

Bilmem bu anlatı, sizin bakış açını-
za da uydu mu? Fuat Paşa (1815-
1869) ilginç bir devlet adamıymış.
Tanzimat döneminin mimarlarından.
Beş kez hariciye nazırı, iki kez sadrazam-

lık yapmış.

� � �

Ahmet Cevdet Paşa ile birlikte Osmanlıca
gramer kitabı yazmış. Fuat Paşa, Abdülaziz'e
yazdığı Vasiyetname- i Siyase'si ile de ünlü.
Fransa'nın Nice kentinde tedavi olurken, ölü-
münden bir süre önce kaleme aldığı bir kitap
bu; Abdülaziz'e siyaset öğütlerini aktaran.
Fuat Paşa, parlak bir devlet adamı kimliğinin
yanı sıra ironisiyle de ünlüymüş. Abdülaziz'in
Paris gezisi sırasında, Fransız İmparatoru
Fuat Paşa'ya: "Girit'i bize kaça satarsınız?"
diye sormuş. Fuat Paşa, o dönem yıllarca
savaşıldıktan ve kan döküldükten sonra fet-
hedilen ada için değer biçmiş: "Aldığımız
fiyata" demiş.

� � �

Bir gün Padişah Abdülaziz, Fuat Paşa'ya
sormuş: "Paşa, senin Ali ve Rüştü paşalar-
dan farkın nedir?" Fuat Paşa yanıtlamış: "Bu
farkı bir örnekle anlatayım efendim... Yeni
bir köprü yapılsa, üzerinden ben düşünme-
den geçerim. Ali Paşa köprünün sağlamlığını
garantiye aldıktan sonra geçer. Rüştü Paşa
ise köprüden bir alay asker geçtikten sonra
geçer."

� � �

Bir başka Fuat Paşa anlatısı daha. Fuat
Paşa Rusya ziyaretindedir.

Çar I. Nikola, Fuat Paşa'ya bir espri yap-
mak ister: "Peygamberinizin gökyüzüne çıktı-
ğı söyleniyor... Hangi merdivenle çıktı
acaba?" Fuat Paşa hemen yanıtı yapıştırır:
"İsa'nın çıkarken bıraktığı merdivenle efen-
dim." Kanımca uzun bir dönemdir, devlet ve
siyaset adamlarının, esprili olanlarını özler
olduk! Sanki soğuk, katı, ironiden uzak bir
dünyada yaşıyor gibiyiz...BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Boğucu gündem
SÜT VE ET FİYATLARI
BUGÜNÜ ARATACAK
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Çeşme’de kayalıklara oturan
'Lady Tuna' gemisinin oluşturdu-
ğu deniz kirliliği konusunda açık-
lama yapan Çeşme Turistik
Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı
Veysi Öncel, Çeşme denizinin ve
plajların tertemiz olduğunu söyle-
di.

Çeşme'de kayalıklara oturan
Panama bandıralı Lady Tuna
gemisinin oluşturduğu deniz kirli-
liğinden etkilenen Ilıca Oteli'nin
plajında basın toplantısı düzen-
lendi. ÇEŞTOB Başkanı Veysi
Öncel, ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı
ve Ilıca Hotel Genel Müdürü
Yakup Demir ile birlikte düzenle-
diği basın toplantısında, kirlilik-
ten en çok etkilenen plajlardan
alınan deniz suyunun tahlil rapor-
larını açıkladı.

'Lady Tuna' adlı geminin 18
Aralık 2016 tarihinde kayalıklara
oturması sonucu sızan yakıtın şid-
detli fırtına nedeniyle Ilıca
Körfezi'nde yayılarak denizde ve
plajlarda kirliliğe neden olduğunu

hatırlatan ÇEŞTOB Başkanı Veysi
Öncel, "Kirlilikten en çok etkile-
nen ve mavi bayrak taşıyan
Sheraton Çeşme Hotel, Ilıca Hotel,
Radisson Blue Hotel, Altınyunus
Hotel ve Boyalık Beach Hotel plaj-
larında, yüzey deniz suyu ve derin
deniz suyu analizleri yapılmış,
sonuçlarında da herhangi bir kirli-
lik bulgusuna rastlanmadığı rapor
edilmiştir" dedi.

Çeşme Liman Başkanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl
Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Çeşme Belediyesi, ÇEŞ-
TOB ve zarar gören oteller ile tüm
kamuoyunun konuyu hassasiyetle
takip ettiğini belirten Öncel şöyle
devam etti: "Kirliliğin giderilmesi
için olağanüstü tedbirlere başvu-
rulmuştu. Kirlilik, 140 kişilik ekip
ve ihtiyaç duyulan bolca ekipman-
larla kontrol altına alınmış, kaza
anından itibaren kirliliğin berta-
raf edilmesi için, adı geçen kurum
ve kuruluşlara ilave olarak, çevre
konusunda yüksek tecrübe biri-

kimli ve İngiltere merkezli OTOPF
tarafından yerinde izlenmiş ve
denetlenmiş, 7 Nisan 2017 tarihin-
de yapılan toplantıda da çalışma-
ların doğru ve yeterli olduğu
yönünde rapor edilmiştir."

Çeşme sahillerinin geçmiş yıl-
larda olduğu gibi temiz olduğunu
vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı
Öncel, kirlilikten en çok etkilenen
plajlarda dahi mavi bayrak taşı-
maya devam edildiğini açıkladı.

ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı
Yakup Demir de "Herkesin gözü
kulağı Çeşme'de. Böyle olunca da
Çeşme'deki gelişmeleri sürekli
takip ediyorlar, otellerimizi sürek-
li arıyorlar. Çeşme eskisi gibi ter-
temiz. Herhangi bir sorunumuz
yok. Denizde ve kıyılarımızda, atık
yakıt anlamında en ufak bir leke
dahi yok. Herkesi cennet
Çeşme'ye tatile bekliyoruz. Deniz
üstünde ve derin denizde yaptır-
dığımız tahliller tertemiz çıktı.
Elimizde bütün belge ve bilgiler
var" dedi.
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Hepinize yeniden merhaba sevgili
Ben Haberciler. Yaz geldi çattı,
hepimizin aklında en hızlısından

zayıflama fikri dönüp dolaşıyor. Ben de
sizlere yardımcı olmak istiyorum. Bana
ayrılan bu köşeyi ola ki kilo vermek isti-
yorsanız mutlaka okumalısınız.

Sağlığımızı riske atmadan en kolay
şekilde metabolizma hızımızı arttı-
rıp, hücrelerimizin yağ yakım gücünü
yükselterek, üstelik farklı tatlar deneye-
rek ve bazı besin desteklerinden yardım
alarak, sağlıklı ve kalıcı adımlarla kilo
verebiliriz. Bir an önce kilo vermek isti-
yorsak yapmamız gereken ilk üç şey;
chia tohumuyla tanışmak, antioksidan
destek almaya başlamak ve yürüyüşü
yaşam tarzı haline dönüştürmektir.

Neden CHIA TOHUMU derseniz:
Multi besin deposu, bol proteinli, sağ-
lıklı yağlar içeren, kompleks karbonhid-
ratları barındıran, mineral ve vitamin
içerikli çok değerli bir tohum-
dur. Chia tohumunun içe-
risinde Omega 3 ve
Omega 6 yağ asitle-
ri, kalsiyum, mag-
nezyum, fosfor,
manganez, sod-
yum, potas-
yum, çinko,
bakır ve yük-
sek düzeyde
suda çözüne-
bilir diyet lifi
bulunmakta-
dır.

Diyetsel
açıdan en
değerli özelliği
ise gluten içerme-
yen yapısı ve sahip
olduğu yüksek lif içeri-
ği sayesinde tok tutması,
kan şekerini dengelemesi,
bağırsak faaliyetlerini hızlandırma-
sı ve aynı zamanda güçlü bir Omega3
kaynağı olmasıdır.

VÜCUTTA
DETOKS ETKİSİ

Chia tohumu tüketildiğinde uzun
süre yüksek enerji verir ve metabolizma
hızında termojenezi arttırmak koşuluyla
hızlandırıcı etki sağlar. Ağrı kesici özel-
likleri vardır. Özellikle de eklem, kas ve
romatizmal ağrılarda etkilidir. Bağırsak
faaliyetlerini hızlandırır, düzenler ve
intestinal sistemimizi temizleyerek

vücutta
detoks

etkisi yapar.
Esansiyel yağ asit-

leri bakımından zengin olan
bu tohum kalp ve damar hastalıklarını
önlemede etkilidir. Aynı zamanda yağ-
sız kas kütlesini artırır. Multi vitamin ve
mineral içeren çok değerli tahıllardan
biridir, ancak kalorisi düşüktür. Bu
özelliği ile kilo kaybı ve kilo kontrol
programları için çok kıymetlidir. Chia
tohumları sahip olduğu doğal yapısal
içeriği sayesinde beynin işlevini iyileştir-
meye yardımcı olur. İçeriğindeki esansi-
yel yağ asitleri, merkezi sinir sistemimi-
zi onarır ve sinir iletimini destekler.
İçeriğindeki Omega 3 yağ asitleri, vita-

min A, vitamin D, E vitamini ve K vita-
mini gibi yağda çözünen vitaminlerin
emilimini sağlar.

BUGÜNDEN İTİBAREN…
Chia tohumu besin öğesi ihtiyaçları-

mızın pek çoğunu tek başına karşılar.
Hızlıca kilo vermek için yapmanız gere-
ken iki ana öğününüzü chia tohumu
alarak tüketmek. Önerim kahvaltı ve
akşam yemeğinizi değiştirmeniz. Bu
günden sonra kahvaltınızda 2 kaşık chia
tohumunu 1 bardak sütle karıştırıp,
içine bir porsiyon meyve doğrayıp, bol
tarçın ekerek tüketmeye başlayın. Diğer
bir değişimi de akşam yemeklerinde
yapmanız faydalı olacaktır. Bugünden
sonra bir süre akşam yemeklerinizi bol
yeşilliklerden renkli bir salata olarak
hazırlayıp, içine zeytinyağı, baharat ve 2
kaşık chia tohumu ekleyerek tüketin.
Hızlıca kilo vermeye başlamış, bir yan-
dan da sağlığınıza sağlık katmış olacak-
sınız.

İKİNCİ ADIM:
ANTİOKSİDAN

Chia tohumuna başladıktan sonra

sıra ikinci adım antioksidan destek
almaya başlamak.

Çünkü antioksidanlar metabolizma
hızını arttırırken hücrenin yağ yakım
kapasitesini yükseltir, enerji verir,
vücuttaki toksinlerin yok edilmesini
sağlar, oksidatif hasarı azaltır, iştahı
dengeler, mutluluk hissi verir ve tatlı
isteğini azaltır. Hemen uzmanınızdan
bu konuda görüş alıp içerisinde koen-
zim Q 10, selenyum, çinko, C vitamini
ve E vitamini içeren bir antioksidan
kokteyl kullanmaya başlamalı, bol su
içmelisiniz.

ÜÇÜNCÜ ADIM:
YÜRÜYÜŞ

Atmamız gereken çok değerli üçün-
cü adım ise yürüyüşe başlamak. Her
gün 40 dakika tempolu bir şekilde yürü-
meye özen göstermelisiniz. Kilo verme-
ye karar verdiğiniz an egzersiz yaşam
tarzınız olmalı.

Sadece bu kadar kolay. Üç adımla
inanamayacağınız kadar hızlı, üstelik
sağlıklı bir şekilde kilo verir, yağ doku-
nuzu azaltarak kas kütlenizi artırabilir
ve aynı zamanda zindelik kazanır ve
parlayan bir cilde de sahip olabilirsiniz.
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ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

KAHVENİN KIRK
YIL HATIRI

Kahve içmek ayrıcalıklı bir
zevk… Kahve içmek dostun
dosta, sevgilinin sevgiliye sela-

mıdır, gönülden gönüle muhabbet
köprüsüdür bir fincan kahve.
Birbirine dolaylı yoldan duyguların
anlatımıdır. Sabah içtiğinde kendi-
ne getirir, yorgun olduğunda içtiğin
kahve hafifletir seni, unutturur
günün ağırlığını… Kahve aynı kah-
vedir belki… Köpüğüyle, dumanıy-
la ama tadı değişir içtiğin dostla…
Ruhunuz tarifsiz bir sıcaklıkla ısınır-
ken, dostluk bağları adeta kelepçe-
den kopmaz bir bağ
oluşturur.

Yani aslında
kahve bahane;
muhabbetse
şahane-
dir...“Gönül
ne kahve
ister ne
kahveha-
ne/Gönül
muhabbet ister
kahve bahane”
demiştir ataları-
mız… Hep içeriz ve
söyleriz ama hikâyesini bilir
miyiz?

Vaktiyle İstanbul’da Yemiş
İskelesi’nde kahvecilik yapan bir
adamın kahvehanesine bir yeniçeri
gelip:

– Hey arkadaş! Müşterilerine
birer kahve yap, lakin şu kâfire
yapma! Demiş.

Kâfir dediği de bir köşede otu-
rup nargile içen bir Rum gemi kap-
tanı imiş. Ama hiç şüphesiz ki o
zaman gözü açık kahveci birer
kahve yapıp vermiş. En sonra da
iki kahve yapıp:

– Kaptan, biz de seninle içe-
lim; diye Rum müşterinin yanına
oturmuş. Yeniçeri.

– Heeyy! Ben sana o kafire
kahve yapma diye tembih etmedim
mi? deyince kahveci de,

– Kaptana yaptığım kahve
senden değil, ocaktandır ağa!
Cevabını vermiş.

Aradan zaman geçmiş. Sisam
Adasında büyük bir isyan baş gös-
termiş. Kahveci de yeniçeri ocağın-
da kayıtlı asker olduğu için adaya
sevk edilmiş. Sisam’da asi olan
Rumlar, ele geçirdikleri Türk esirle-
ri bir meydanda müzayede ile

satarlar, arttırıp alan da hemen
boğazlayıp kesermiş. Müzayede ile
esir satmaktan kasıtları da, isyan
hareketini beslemek için bir nevi
yardım toplamakmış. Gün gelmiş,
Yemiş İskelesi’nin kahvecisi de
Rumların eline esir düşmüş ve
diğer esirlerle birlikte o meydanda
satışa çıkarılmış… O sırada tepe-
den tırnağa silahlı bir Rum gelmiş.
Bunları gözden geçirdikten sonra
bir iskemleye oturmuş, müzayede
de başlamış. İlk, bir paradan başlar-
larmış. Bir can da beş paraya, on

paraya kadar çıkarmış.
Sıra kahveciye

gelince iskemle-
de oturan o
silahlı adam
yekten,

– Beş
kuruş! diye
bağırmış.
Arttıran

olmayınca
da esiri alıp

şehirden çıkar-
mış.
Zavallı kahveci,

“Beni beş kuruşa aldığına
göre kim bilir ne gibi işkencelerle
öldürecek.” diye düşünürken, ıssız
bir yerde o silahlı Rum :

– Korkma, demiş, sen beni
tanımadın ama ben seni tanıdım.
Hani bir yeniçeri bana hakaret etti-
ği zaman sen onu dinlemeyip bana
kahve ikram eden Yemiş
İskelesi’ndeki kahveci değil misin?
Kucaklaşıp öpüşmüşler. Bir fincan
kahvenin hatırını sayanlardır ki asi
de olsa, saki de olsa mert adam-
dır… Kaynak: İstanbul
Ansiklopedisi V-2808 - Prof. Dr.
Erkan TOPUZ

Peki, kahve falının nereden
çıktığını hiç merak ettiniz mi?

Sarayda cariyeler birbirlerine
söyleyemediklerini dolaylı yoldan
fincana bakarak anlatırlarmış.
Fincanın üzerine soğusun diye bıra-
kılan yüzüğünde ayrı bir anlamı
varmış. Gelen falcıya para verip
gururunu incitmemek için bir daha
alınmamak üzere bırakılırmış sözde
soğuması için konulan yüzük…

Bir kahvenin kırk yıl hatırı var-
dır derler ya! Bunca sözün ardın-
dan size önerim: Hadi O’NU
KAHVEYE davet edin…

KOÇ
Haziran ayı siz Koç

burçları için sürpriz
gelişmelerin yaşana-
cağı bir ay olmaya
aday gözüküyor.
Aklınızda bulunan pek
çok soruya cevap bulaca-
ğınız bu ay, sizlerin bazı önemli
kararlar almasına yol açabilir. 9
Haziran tarihlerinde Yay burcunda
oluşacak olan dolunay, siz Koç burç-
larının dokuzuncu evlerinde oluş-
makta. Bu pozisyon, ayın ilk on beş
günlük periyodunda sizlere yeni seya-
hat fırsatları getirecektir. Ayrıca,
yakın akrabalarınız ile bir araya gel-
mek için de oldukça uygun bir
dönem. Haziran ayının sonlarına
doğru ise, odağınızı daha çok aile
yaşantınıza kaydıracağınız gözükmek-
te. Bu dönemde kendinize zaman
ayırmak ve evde sevdikleriniz ile
vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA
Ayın ilk günlerinde iş

hayatınız oldukça aktif
gözükmekte. Kendinizi
tamamen işe odakladı-
ğınızı ve dikkatinizi

hiçbir şeyin dağıtması-
na izin vermediğinizi

göreceksiniz. İş arkadaşlarınızın siz-
den çok memnun oldukları bu
dönemde, önemli anlaşmalar imzala-
manız olası gözüküyor. Ayın ortala-
rında ise iletişimlerinizin arttığına ve
küçük seyahatlerin gündeme geldiği-
ne tanık olabilirsiniz. Ayrıca yaşamı-
nızda sizi rahatsız eden insanları
hayatınızdan çıkararak kendinizi
arınmış hissedeceksiniz. Ayın sonları-
na doğru Yengeç burcunda oluşacak
olan yeni ay, sizlere yeni kapılar aça-
caktır. Yeni iş teklifleri almanız da
olası.

İKİZLER
Ayın ilk yarısı siz

İkizler burçları için
oldukça hareketli ola-
caktır. Her yere yetiş-
meye çalışmaktan ken-
dinizi yorgun düşmüş
hissedebilirsiniz. Bu
dönemde sağlığınızı çok zorlamama-
nızı tavsiye ederim. Aksi halde yaz
ayında grip olabilirsiniz. Haziran ayı-

nın ortalarında, uzaktaki sevdikleri-
nizden haber alabilir ve aile bireyleri-
niz ile bir araya gelebilirsiniz. Ayın
sonlarına doğru ise daha çok kendini-
ze zaman ayırmak istediğiniz bir
dönem olacaktır. Ayrıca parasal kay-
naklarınıza dikkat etmelisiniz zira
ayın sonlarına doğru kendinizi maddi
açıdan biraz sıkışmış bulabilirsiniz.
Ancak ayın geneli boyunca partneri-
niz ile ilgili önemli ve olumlu geliş-
meler yaşayacaksınız.

YENGEÇ
Haziran ayı siz

Yengeç burçları için
keyifli bir dönem.
Ancak ayın geneli
sizler için öğrenme

dönemi diyebiliriz.
Öğrenci olan pek çok

Yengeç burçları sınavlarını başarı ile
geçecektir. Çalışan Yengeç burçları
ise uzun süredir başlamak istedikleri
ancak bir türlü başlayamadıkları bir
kursa başlayabilirler. Ayın sonlarına
doğru aşk hayatınızın hareketlendiği-
ni gözlemleyeceksiniz. Aşkta sürprizli
ve olumlu gelişmelere hazır olun ben-
den söylemesi! Doğaları gereği
Yengeç burçları genellikle geçmişe
takılı yaşar, bu sebeple bu olumlu
gelişmelerin geçmişle alakalı olması
muhtemel ancak, kalbi, aklı boş ve
arınmış olan Yengeç burçları ise
hayatlarına yeni birilerini alabilirler.

ASLAN
Haziran ayı siz Aslan burçları için

çeşitli topluluklara katılma ayı olarak
adlandırabiliriz. Sevgiliniz
ile gideceğiniz pek çok
davet ve kokteyl bu
dönemde gündeme
gelebilir. Çocuklarınız
ile ilgili olumlu geliş-
meler yaşayabilirsiniz.
Ayrıca çocuk sahibi olmak
isteyen ancak bir türlü doğru zamana
denk getiremeyen Aslan burçları, bu
dönemde ani bir biçimde hamile
kalabilir ve ailenize yeni bir bireyin
katılmasına tanık olabilirsiniz. Ayın
sonlarına doğru felsefe, bilinçaltı,
rüyalar ve gizemli konulara ilginizin
yoğunlaştığını gözlemleyeceksiniz.

BAŞAK
Haziran ayı, siz Başak burçları

için çalışma ayı diyebiliriz. Aynı

zaman-
da
çalıştı-
ğınızın
karşılı-

ğını da
alma ayı. Her ne kadar bütün yıl
boyunca satürnden dolayı pek çok
zorluk yaşasanız da, Haziran ayı siz-
ler için adeta bir terapi ayı olacaktır.
Maddi açıdan da epey rahatlayacağı-
nızı müjdelemek gerekir. Sevgiliniz
ile uzun süredir bir küs bir barışık
haliniz sonunda kendini güzel bir
akışa bırakacak ve partneriniz ile bir-
likte pek çok aktiviteye katılabilirsi-
niz. Ayın sonlarına doğru Yengeç
burcunda gerçekleşecek olan yeni ay,
siz Başak burçlarının onbirinci evinde
oluşmakta. Bu pozisyon ise, sizleri

arkadaş çevreniz ile daha çok vakit
geçirmeye itecektir. Kendinizi fazlaca
sosyalleşmiş hissedeceksiniz.

TERAZİ
Ayın ilk günlerinde ikili ilişkiler,

eş ve iş ortaklarınızla ilgili uyumlu
açılarla başlıyorsunuz. Bu dönemde
küçük kısa seyahatler yapabilirsiniz.
Yurtdışı ile bağlantılı görüşmeler
yeni haberler alabilirsiniz. Yine aynı
dönemde eğitim ve kurs-
larla alakalı düşündü-
ğünüz planlar varsa
gerçekleştirmek için
uygun fırsatları yaka-
layabilirsiniz. Felsefik,
dini, kişisel gelişim gibi
konularda kendinizi geliştirmek iste-
yeceğiniz farkındalık kazanabileceği-
niz zamanlardasınız. 25 Haziran’dan
sonra yurtdışı bağlantılı işlerinizde
gecikmeler yaşanabilir. İş yaşamınız-
daki kadın figürlerle daha fazla aktif
çalışma ortamınız doğabilir. Ay sonu-
na doğru kariyer odaklı olarak hırslı
ve daha aktif olacaksınız. Kariyeriniz
için planlarınızı gözden geçireceğiniz
ve uygulamaya başlayacağınız bir
dönem.

AKREP
Ayın ilk günlerinde günlük hayatı-

nızda para figürü önem kazanacak ve
para ile ilgili konular

pozitif anlamda daha
çok önünüze çıkacak.
Geçmişten beklediği-
niz büyük paraları
geri alabileceğiniz bir

gibi kişisel gelişim açısından kendinizi
ve bilinçaltınızı şifalandırıcı çalışma-
lar yapabilirsiniz. Rüyalarınız da bu
dönemde oldukça aktif. Hastane işle-
riniz varsa ya da ertelediğiniz, olma-
nız gereken ameliyatlar var ise bu
dönemde ameliyat olabilirsiniz. Ayın
sonuna doğru maddi olanaklarınızı
gözden geçirip yeni yatırım planlarına
girişebilirsiniz. Yine aynı dönem
uzak seyahatler yapmamaya dikkat

edin kaza ve yaralanmalara açık ola-
bilirsiniz.

YAY
Ayın ilk günlerinde eğer çocuk

sahibiyseniz çocuklarınız önem
kazanmakta. Onlarla daha fazla vakit
geçirme sosyal faaliyet-
lere katılma ortamı
yaratıyorsunuz. Eğer
sevgiliniz ya da bir
partneriniz varsa
onunla iletişiminizin iyi
olacağı bir dönem.
Sevildiğinizi hissettiğiniz bir
dönem. Partneriniz ile geleceğe yöne-
lik planlar yapabilirsiniz.
Arkadaşlarınız ve partnerinizle aktif
zamanlar geçirebilirsiniz. Eğer ortaklı
bir iş yapıyorsanız birlikte yeni fikir-
ler üretebilir, geleceğe dönük yeni
yatırımlar yapabilirsiniz. Ayın sonları-
na doğru eviniz ya da ofisinizle ilgili
dekorasyon işleriniz varsa bunları
gerçekleştirebileceğiniz bir dönemde-
siniz. Yine aynı dönem banka öde-
melerinizde ya da eşinizin geliri ile
alakalı durumlarda gecikmeler yaşa-
yabilirsiniz.

OĞLAK
Ayın ilk günlerinde kendinizle

inzivada kalmak, başbaşa kendinizi
dinlemek, billinçaltı temizliği yapmak
için uygun zamanlardasınız. Korku-
larınızdan, bilinçaltınıza yerleşmiş
değişmez dediğiniz düşüncelerden

sıyrılıp çıkmanız için
uygun zaman dilimleri.
Yine ayın başlarında
kariyeriniz ve iş hayatı-
nızda, patronlarınızla

iletişiminiz gayet aktif.
Beklediğiniz terfiyi alma-

nız bu zamanlarda olabilir. Çünkü iş
yaşamınızda kendinizi iyice gösterebi-
lecek ve patronunuzun taktirini kaza-
nabileceksiniz. Ayın ortalarında sağ-
lık ile ilgili problemleriniz varsa bun-
ları ihmal etmemenizi öneririm. Evcil
hayvanlarınız varsa onlarla ilgili birta-
kım sorunlar da gündeme gelebilir.
Ay sonunda partneriniz ile ilgili fikir
çatışmaları yanlış anlaşılmalar yaşaya-
bilirsiniz.

KOVA
Ayın ilk günlerinde kardeşleriniz

veya yakın arkadaşlarınız ile sosyal
ortamlarda vakit geçirebileceği-
niz zaman dilimleri. Birlikte
küçük yakın yerlere geziler
yapabilir keyifli organizas-
yonlara katılabilirsiniz.
Yine aynı dönem eğer çocu-
ğunuz varsa onların eğitim
hayatı ile ilgili katılacağı eğitim-
ler, alacağı kurslar ile ilgili konular söz
konusu olabilir. Eğer partneriniz varsa
onunla iletişiminizin yüksek olacağı tatil
planları yapabileceğiniz bir dönemdesi-
niz. Ayın sonlarına doğru aile büyükleri-
niz ile alakalı yanlış anlaşılmalar size
baskı kurucu hareketler yaşayabilirsiniz.
Bu durum patronlarınız ya da birlikte
çalıştığınız insanlar arasında da gerçekle-
şebilir.

BALIK
Ayın ilk günlerinde kariyerinizle ala-

kalı pozitif olaylar yaşayabilirsiniz.
Beklediğiniz maddi konular çözüme ula-
şabilir. Hayatınızdaki otorite figürleri ile
iletişiminizin yoğun olacağı bir dönemde-
siniz. Ayın ortalarında evinizle ya da
yaşadığınız yer ile ilgili değişiklik yapmak
veya taşınmak istiyorsanız bu dönemler

oldukça uygun. Bankalar,
kredi borçları ile ilgili öde-

melerinizin daha yoğun
olacağı bir dönemdesiniz.
Ayın ortalarında yurtdışı
ile ilgili yazışmalarınız

varsa birtakım zorlanmalar
yaşayabilirsiniz. Kurs, okul,

yayın, basım ile ilgili konularda kafa karı-
şıklığı odak problemleri yaşayacağınız-
dan bu tür konularda sonuçlanmalara
ulaşamayabilirsiniz.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim
Kurulu Üyesi ve Ege Tütün
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı Noyan Gürel, geçmiş
yıllarda Türkiye’nin doğusunda sınırlı sevi-
yede kalan kaçak tütün ticaretinin son yıl-
larda Türkiye geneline yayıldığını, kaçakçı-
lıkla etkin mücadele yapılması gerektiğini
dile getirdi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Celal
Umur ise, kaçakçılığın artması sonrasında
Türkiye’nin ciddi vergi kaybına uğradığını
söyledi. Umur, bir sigara paketinin değeri-
nin yüzde 80-85’inin vergi olduğuna dikkati
çekti ve kaçak tütün ticaretinin son bir
yılda 2-3 milyon kilogram seviyelerine ulaş-
tığı öngörüsünde bulundu. Türkiye’nin
oryantal tütün üretiminde dünya birincisi
olduğuna işaret eden Gürel ise,
Türkiye’nin oryantal tütün üretimindeki
konumunu koruması için doğru hamleler
yapılması gereğine dikkati çekti. Gürel,
“Tütün sektörü olarak yüzde 100 sözleşme-
li üretim modeli ile çalışıyoruz. Sözleşme
yaptığımız üreticiden sözleşmede belirtilen
ürünü alamaz olduk.

Üretici, ürettiği tütünü kıyıp açıkta
satan tüccarlara daha karlı satıyor. Burada
hem ihracatçı zarar görüyor, hem devlet
zarar görüyor, uzun vadede üretici de
kendi ayağına kurşun sıkıyor.

Sürdürülebilir bir tütün ticareti ve ihra-
catının yolu kapanıyor. Yasak, kontrolsüz
bir ticaret her geçen gün büyüyor. Bunun

önüne geçilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerin-

den tütün ve tütün mamulleri 2016 yılında
ihracatını en fazla arttıran sektörlerin
başında yer aldı. 2015 yılında 918 milyon
dolar ihracat yapan Tütün sektörü, 2016
yılında ihracatını yüzde 10 arttırarak 1 mil-
yar 10 milyon dolar dövizi Türkiye’ye
kazandırdı.

Tütün sektörünün 2016 yılı ihracatında;
tütün mamulleri 652 milyon dolar olurken,
yaprak tütün ihracatı 358 milyon dolar ola-

rak kayıtlara geçti. Türkiye’nin 2016 yılın-
da ihraç ettiği 652 milyon dolarlık tütün
mamulleri (sigara) ihracatında İran 149
milyon 69 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer
aldı. İran’ı 70 milyon 63 bin dolarlık sigara
ihracatı ile Bahreyn izledi. Suudi

Arabistan ise 61 milyon 672 bin dolarlık
sigara ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de 2016 yılında 56 bin üretici-
nin ürettiği 62 bin tonluk tütünün 51 bin
ton’luk dilimi yaprak tütün olarak ihraç
edildi. Yaprak tütün ihracatında Amerika
Birleşik Devletleri 150 milyon dolar ile
aslan payına sahip olurken, ikinci sırayı 34
milyon dolarlık ihracatla Belçika aldı.
Rusya ise 28 milyon dolarlık ihracatla
üçüncü sırada yer buldu.
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Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu oryantal tütün-
de son dönemde kaçakçılığın önemli boyutlara ulaştı. 2016 yılında 2-
3 milyon kilogram arasında tütün kaçak yollarla ticarete konu oldu.

KAÇAK TÜTÜN PİYASAYI SARDI

Noyan
Gürel

Ömer
Celal
Umur
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Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün Samsun'dan
milli mücadeleyi başlattığı

kutlu günün 98. yıl dönümünde
Türkiye ne yazık ki cehaletin ve
ihtirasın pençesindeki gafillerin,
yurdumuzun kurucusuna ettiği
hakaretleri tartışıyor. Peki neden
bu öfke? İşte Atatürk'ü Koruma
Kanunu'nun çıkışı.

TBMM'de 1951 yılında ele alı-
nan ve hayata geçirilen Atatürk'ü
Koruma Kanunu hakkında bugü-
nün fikirleriyle yapılan yorumlar,
dönemin şartlarından bağımsız
olduğu için pek tabii geçersizdir.
Atatürk'ü Koruma Kanunu kimi
kimselerin söylediği gibi bir yasak,
yahut bir garabet ve fikir özgürlü-
ğüne darbe değildir. Tam tersine
1940'lı yılların ikinci yarısında
kendini göstermeye başlayan
Ticanilik karşısında Demokrat
Parti'nin bir önlemidir.

Demokrat Parti neden
bu önlemi almak
zorunda kaldı?

1932 yılında ezanın Türkçe
okunmaya başlaması sonrasında,
Atatürk'ten ve dinin insanların
anlayabileceği bir dille aktarılma-
sından rahatsız olan bazı çevreler,
bu öfkelerini ancak Mustafa
Kemal'in ebediyete intikali sonra-
sında ortaya koyabilirler. Öyle ki
yukarıda da bahsettiğim
Ticaniler, 1940'lı yıllarda
TBMM'nin dinleyici kısmında

Arapça ezan okuyarak kendilerini
tanıtmakla kalmayıp, memleketi
karıştıracaklarının ilk sinyalini de
vermiş olurlar. Kemal Pilavoğlu
isimli liderlerinin önderliğinde
Atatürk, laiklik ve cumhuriyet
karşıtı çalışmalar yapan Ticaniler,
1951 yılına gelindiğinde kendileri-
ne hedef olarak Kırşehir'de bulu-
nan Atatürk heykelini hedef aldı.
Yapılan bu alçak saldırının
üstüne memleketin dört
bir yanında protesto
gösterileri gerçek-
leşti. Hatta
biraz daha
geriye git-
mek gere-
kirse,
1947
yılında
Atatürk
hakkın-
da yazı-
lan bir
olumsuz
yazı üze-
rine
İzmir'de
CHP ve DP
en büyük
tepki mitingini
yapmak için adeta
yarışa girdiği de bili-
niyor.

İşte böyle bir atmosferde
Ticaniler tarafından yapılan saldı-
rılar ve çeşitli tarikat gücüyle
hareket eden kimselerin Atatürk
hakkındaki iftirarı karşısında siya-

si
an-

lamda
sıkışan

Demokrat
Parti, bu durumdan

çıkış yolunu Atatürk'ü Koruma
Kanunu'nda buldu.

1951 yılının 25 Temmuz günü
TBMM'de görüşülen Atatürk'ü

Koruma Kanunu olarak bilinen
"Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Hakkında Kanun" için ilk olarak
23 Temmuz'da Adalet
Komisyonu raporu görüşülür.
Rapor 50 ret oyuna karşılık 232
kabul oyuyla onaylanır. 2 gün
sonra gerçekleşen toplantıdaysa
maddeler ortaya konur. Buna
göre Atatürk'ün manevi hatırası-
na yapılacak hakaretlere bir yıl-
dan üç yıla kadar, Atatürk'ün hey-
kel ve büstleriyle Anıtkabir'e
yapılacak herhangi bir saldırıya
ise bir yıldan beş yıla kadar hapis
cezası istenir. Kanun teklifine iliş-
kin en büyük tartışma kanunun
bizzat Atatürk ile ilgili mi olacağı,
yoksa genel olarak Türk büyükle-
ri şeklinde mi geçeceğidir.
Zonguldak Milletvekili
Abdurrahman Boyacıgiller bunun
Türk büyükleri şeklinde olmasını

talep ederken, komisyon adına
konuşan Ankara Milletvekili
Hamid Şevket İnce ise bunun bir
karışıklık yaratacağını beyan eder.

“Atatürk bizim
korumamıza muhtaç
değildir ama...”

Oturumda konuşan Alaşehir
doğumlu, İzmir Amerikan Koleji
ve Paris Hukuk Fakültesi mezunu
Zonguldak Milletvekili
Muammer Alakant ise şu dikkat
çekici ifadeleri kullanır,
“Arkadaşlar, Atatürk'e hakaret
bugün memleketin sükûn ve
huzurunu bozacak mahiyettedir.
Atatürkle mücadele edenler,
Atatürk'ün, bu memlekete fenalık
yapmak imkânından onları mah-
rum bırakmak için memleketten
uzaklaştırdığı bâzı adamlar, şura-

da, burada, sağda solda ve bilhas-
sa İstanbul ve Ege mıntıkasında
dolaşmaktadırlar. Bunların yaptı-
ğı hakaretleri, Atatürk ailesi men-
suplarının takip etmesine madde-
ten imkân yoktur.

Fakat kötü insanların bu
hakaretleri karşısında, memleket-
te yapılmış olan inkilâpların
tahakkuku için yıllarca hasret
çekenler ve istilâ görmüş memle-
ketlerinin kurtuluşunu sağlayacak
olan ordunun başında bir gün
Atatürk'ün gelmesini bekleyen ve
gözlerini mütemadiyen Şark 'a
tevcih eden insanlar elbetteki bu
gibi hakaretlere asla lakayt kala-
mazlar ve mukabeleden nefisleri-
ni menedemezler, bundan dolayı
da memleketin sükûn ve emniyeti
bozulur. Vakıa Atatürk bizim
himayemize, bizim korumamıza
muhtaç değildir, tarih bu yönden
çoktan hükmünü vermiştir. Bizim
yapacağımız şey, memlekette
sükûn ve emniyeti muhafaza
etmekten ibarettir.”

Açık oylamayla
kabul edildi

Alakant'ın konuşması sonrası
yaşanan birkaç itiraz sonrasınday-
sa oylama oldukça kısa sürmüş-
tür. Açık oylama şeklinde gerçek-
leşen oylamayla birlikte Atatürk'ü
Koruma Kanunu 31 Temmuz'da
Resmi Gazete'de yayımlanacak ve
böylelikle yürürlüğe girecektir.
İşte böyle bir 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
münasebetiyle unutulmaması
gereken bir şey vardır ki o da
Atatürk'ü ve pek tabii kıymetli
annesi Zübeyde Hanım'ı koruya-
cak olan esas gücün kanunlar
değil, Atatürk'ün açtığı yoldan
ilerleyen çağdaş, laik, vatansever
gençliğin ateşi olduğudur.

ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU
NASIL VE NEDEN ÇIKARILDI?

19 Mayıs her yıl yurt genelinde coşkuyla kut-
lansa da bu yıl önemi çok daha büyüktür. Zira
bu yılın 19 Mayıs'ı Atatürk'ü anmanın değil,

birtakım garabetlerin tıynetsiz ve ahlaksız söz-
lerine karşı savunmanın günüdür.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com



F
uckup Nights… Bu isim baş-
langıçta size biraz küfür gibi
gelebilir. Ancak işin iç yüzü hiç

de öyle değil… Bu, Meksika’da
doğmuş, gerçek anlamda
Türkiye’de ilk defa İzmir’de hayata
geçirilmiş, oldukça farklı bir organi-
zasyon. Türkçeye “İş Batırdım
Geceleri” olarak çevrilmiş.
Yaşamımız boyunca genelde başarı
hikayeleri dinlemeye alışık olduğu-
muz için “Fuckup Nights” farklı bir
organizasyon… Başarısız olmuş
girişim ve projelerin hikayelerinin
paylaşıldığı, sorgulandığı, “Fuckup
Nights” yani “İş Batırdım Geceleri”
ile ilgili tüm detayları, projenin
İzmir sorumlusu Banu Güsar’dan
dinledik.

� “İş Batırdım Geceleri” ile ilgili
sizden bilgi alabilir miyiz?

2012 yılında 5 tane Meksikalı
kendi aralarında konuşuyorlar.
Bunlar iş batırdıkça bir araya gelip,
barda oturup birbirlerine hikayele-
rini anlatıyorlar. O kadar çok eğle-
niyorlar ki “Bunu neden diğerlerine
de anlatmıyoruz?” diyorlar. Herkes
arkadaşını çağırmaya başlıyor ve
Meksika’da kademe kademe büyü-
yen bir topluluk oluşuyor.

� Siz bu organizasyonlardan

nasıl haberdar oldunuz?
2014 başında işimden ayrıldım,

girişimciliği denemeye karar ver-
dim. İlk başlarda kendi işimi yap-
mak bana inanılmaz keyif veriyor-
du. Birkaç ay sonra aynı hızda yeni
müşteri bulamadığım için bende iç
korkular başladı. Bir gece
Meksikalı bir arkadaşımla yazışır-
ken ona endişelerimden bahsettim.
O da bana “kızım ne olacak gider-

sin Fuckup Nights’ta konuşursun”
dedi. Bir baktım Fuckup Nights
diye bir şey var. Bir baktım,
Türkiye’de yok! Çok heyecanlan-
dım. Meksika’ya yazdım.
Türkiye’de olmadığını söyledim.
Cevap şu: Banu Hanım isterseniz
deneyin, ama Türkiye’de zor bu
iş…

� Ama siz yine de yaptınız…
Ocak 2015’te yapmaya başla-

dım. İlk aylar konu, komşu, akraba,
herkese “konuş n’olur, konuş
n’olur” diyorum, herkesi çağırıyo-
rum. (gülüyor) İlk zamanlarda
konuşmacı bulmakta baya zorlan-
dım. Şimdi ise büyük bir ekibiz.
Tugay Gürler, Begüm Tatari,
Çağkan Aydoğdu, Aşkın Kirenli,
Gürkan Basar, Zeynep Lembet ve
Oya Demir ile birlikte bu projeyi
sürdürüyoruz.

� Artık konuşmacı bulmakta zor-
lanmıyorsunuz değil mi?

Hayır artık her aya bir hit
konuşmacı buluyoruz hatta.
İnsanlar örneğin Ali Sabancı’yı gör-
mek istiyor artık. Sağlam batış
olsun, trilyon duymak istiyorlar.
Ama bence batışın kaç trilyon oldu-
ğu değil, o insanda nasıl bir darbe
yarattığı önemli. Yani olay depre-
min şiddeti değil; olay, bu depremi
nasıl yaşadın, bundan gerçek sonuç-
ları nasıl çıkardın, bundan ders alıp
anlatabilecek misin…

� Biz başarı hikayeleri dinlemeye
alıştık. Başarısızlık hikayeleri anlat-
mak biraz yürek ister tabii.

O sahneye çıkanların hepsi,
yaşadıkları durumla çoktan yüzleş-
miş insanlar. Çünkü o sahnede
aslında başarısızlar değil başarılılar
konuşuyor. Düşmüş, ayağa kalkmış
ve sonrasında devam etmiş insanlar
konuşuyor. Sonuçta herkes yenili-
yor. Her savaşı kazanmış bir kahra-
man yok. Nereden kaybettiğini gör-
mesi lazım bir insanın ya da kaybe-
denin yanında savaşın içinde olması
lazım.

� Bu gecelere kimler katılabili-
yor? İş batırmış olmak mı gerekiyor?

Herkes katılabiliyor. Ben sade-

ce konuşmacıları önceden denetli-
yorum.

� İsmi neden Fuckup Nights?
Öncelikle ismi bir küfür değil.

Çuvallamak, toslamak demek. Bu
bir ağdalı İngilizce. Ve bu isme ne
yazık ki sadece Türkiye ve Suudi
Arabistan itiraz ediyor.

“LEVANTENLER
GERİ DÖNMELİ”

� İzmir’i nasıl görüyorsunuz? İş
kurmak için avantajlı bir bölge mi?

Geçmişte İzmir’de çok iş vardı,
İstanbul’a kafa tutuyordu. Parayı iyi
çeviren Levantenler ve Museviler
azaldı. Onlar ticaretten çok iyi anla-
yan insanlardı. Ben onların geri
dönmesini ümit ediyorum. Bununla
beraber İzmir’de yanlış bir girişim-
cilik algısı var bence. Her şey KOS-
GEB ve TÜBİTAK’a bağlı. İzmir
bakış açısını değiştirmek zorunda,
ticaretten anlamak zorunda. O yüz-
den İzmirliler lütfen çocuklarını
genç yaşta çalıştırmaya başlasınlar.

� Son olarak ne söylemek istersi-
niz?

Bizi FUN İzmir olarak
Facebook’tan, Fuckup Nights İzmir
olarak Instagram’dan, @funizmir
olarak Twitter’dan ve www.fucku-
pizmir.com.tr adresinden takip ede-
bilirler. Çünkü ekibimizle birlikte
biz neyi duymak istiyorlarsa onu
veriyoruz.
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Fuckup Nights
İzmir sorumlusu
Banu Güsar,
“Herkes yenili-
yor. Her savaşı
kazanmış bir
kahraman yok.
Bir insanın,
neden kaybetti-
ğini görmesi
lazım.” diyor ve
ekiyor: O sahne-
de aslında başa-
rısızlar değil
başarılılar
konuşuyor.

Her savaşı
kazanmış bir

kahraman yok!
“İŞ BATIRDIM GECELERİ” “F

UC
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TS

”

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

İŞ BATIRMAMAK İÇİN
YAPILMASI GEREKENLER
�� Laf dinlemen lazım, “ben
bilirim”de iddia etmemen
lazım. 
�� Geçimsiz olmaman lazım. Bir
şirkette köpekbalığı dediğimiz,
yırtıcı insanlara da ihtiyaç var-
dır, çok sosyal ama yavaş gide-
lim diyen insanlara da ihtiyaç
vardır. Çünkü onlar stabilite-
dir. Ayrıca hayalperestlere de
ihtiyaç vardır. 
�� İşin başında durmalısın. İşin
başında durmazsan, denetle-
mezsen olmaz.
�� Finanstan anlaman lazım.
Bilmiyorsan da profesyonele
çekeceksin. 
�� Doğru ortak seçmen lazım.
Eş, dost, akraba o ilişkilere dik-
kat etmen lazım. Kaybetme ris-
kin yüksek.
�� Uyumlu, vizyon sahibi 
olman lazım.

Banu
Güsar

Gamze
Kurt
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