
HANGİSİNE İNANACAĞIZ?
6.2’LİK deprem ve ardından yaşanan artçı
sarsıntılar İzmir’de korku ve paniğe neden
oldu. Bazı uzmanlar depremlerin azalarak

devam edeceğini dile getirirken bazısı da
6.2’lik depremin ardından daha büyük bir

deprem olabileceği uyarısında bulundu.
Uzmanların savunduğu görüş çeşitliliği

karşında da vatandaşta “Kime inanacağız?”
sorusu hakim oldu. SAYFA 8’DE
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MANİNİZ YOKSA
“SAVRULAN yapraklar gibi akıp
giden günlerimiz cenaze törenlerin-
de telaşsız sessiz sitemsiz” demişti ya
şair. Günlerimiz, zaman denilen
gizemli koridorda, hızla akıp gidiyor
gerçekten de. ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

NADAS VEDASI
5 yıldır bu köşeden, yaşadıklarımızı,
özüyle, sözüyle paylaştık. Hak,
hukuk, doğruluk çerçevesinde.
Mutlaka hatalarımız olmuştur; af
edin. İzninizle bu köşeden vedamı
sunuyorum. ERDAL İZGİ 6’DA

EGE BEŞİK GİBİ SALLANIRKEN UZMANLARDAN ÇELİŞKİLİ GÖRÜŞLER GELDİ
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Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve bloglar gibi
sosyal medya alışkanlıklarımız artık bir hastalığa dönüştü.

ÜLKEMİN MİLYONERLERİ
GENEL dağılımda dünyada hanele-
rin sadece yüzde 1'i milyonerlerden
oluşmakta. Dünyadaki milyoner
hane sayısı 2016 yılında 18 milyona
ulaşmıştır. Türkiye’de ise...
İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

ŞUNU biliyoruz ki,
deprem öldürmez

binalar öldürür. Bir
gerçek var; Ege ve

Marmara 7’nin
üzerinde bir deprem

yaşayabilir. Esas
tartışılması gereken,
bu gerçeğe göre ted-
bir alınıp alınmadığı.

EROL YARAŞ 3’TE

FACİAYA NEDEN
OLABİLİR

YATIRIMDA en çok hangisi
kazandırır? Dolar, Euro, TL, altın,
hisse senedi? Bu bildiklerinizin hepsini
çöpe atın. Akıl almaz kârların yeni
adresi artık Bitcoin... SAYFA 4’TE

16 Nisan'daki Anayasa Referandumu
sonrası muhalefetin Cumhurbaşkanı
adayı arayışında dengeler bir kez daha
değişti. SAYFA 9’DA

DÜNYA turu yapmak
neredeyse herkesin
hayali. Peki dünyayı
gezmek için illa çok
paramız mı olması

gerekli? SAYFA 2’DE
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İSLAM aleminin kutsal ayı
olan Ramazan sona
ererken, sıra geldi
bayram keyfine. O
halde bayram şe-
keri tadında bir
Ramazan
yazısı sizler-
le. 13’TE

UCUZ TATİL
REHBERİ

ŞAMPİYONA
SELAM DURUN

PLAY-OFF’TA Eskişehir-
spor'u yenerek, Süper Lig
hasretini dindiren Göztepe
için başarı kolay olmadı.
Başarının öyküsünü Başkan
vekili Talat Papatya anlattı.
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INTERNET HASTA EDIYOR!

PARANIN YERİNİ
BITCOIN ALIYOR

MİDENİZİ KÜÇÜLTMEDEN
ÖNCE SON BİR ŞANS VERİN
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EBSO ÇEVRE
ÖDÜLLERİ’NDE
BİRİNCİLİK BTM’NİN
GEÇTİĞİMİZ günlerde
“Yalıtım Sektörü Başarı
Ödülleri 2016”da birinci-
likle ödüllendirilen BTM,
EBSO 2016 yılı Çevre
Ödülleri’nde de birinci
oldu. BTM’nin ödülünü
Teknik Genel Müdür
Yardımcısı Nilüfer
Keyvanklıoğlu aldı.

SOSYAL ağların yaygın
olarak kullanılması,
yaşamımızı kolaylaştırdığı
gibi bazı sıkıntıları da
beraberinde getirdi. Hasta-
nelerde 'İnternet Bağımlılığı
Polikliniği' bölümü açıldı.
Bunun sebeplerini Ege
Üniversitesi’nden Psikiyatri
Uzmanı Prof Dr. Zeki
Yüncü'den öğrendik. 14’TE
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Son yıllarda değişik ülkeler görme isteği para-
sı az olan insanları farklı yöntemler bulmaya
itti. 70'lerin Hippi kültürü ve bohemliğin

moda olması da bu konudaki eğilimi gözler
önüne serdi. Küçük bütçelerle birçok yer gezen
insanlar sosyal medya sayesinde bunu diğer
insanlarla paylaşabildi. Peki az parayla nasıl çok
fazla ülke gezilebilir? İşte sizin için derlediğimiz
ipuçları:

1- Otostop kültürünü öğrenin
Otostop ülkemizde çok yaygın olmasa da

başka ülkelerde bir kültür haline gelmiştir.
Yolun kenarına geçip başparmağınızı yukarı
doğru kaldırdığınızda her ülkede bu araçlarını
kullanmak için yardım istediğiniz anlamına gelir.
Otostop sayesinde yol parasından kurtularak ula-
şımınızı sağlamış olursunuz. Ayrıca yolda tanışa-
cağınız kişiler de gezinize renk katacaktır.

2- Yeteneklerinizi sokak
gösterileri haline getirin

Herkesin belli başlı yetenekleri vardır. Kimi
enstrüman çalabilir. Kiminin sesi güzeldir. Kimi
güzel resim yapabilir. Kimisi de güzel dans ede-
bilir. Sizin için basit görünen bu yetenekler baş-
kalarına ilgi çekici ve keyif verici görünebilir.
Parasız kaldığınız bir ülkede işlek bir caddede
oturup bu yeteneğiniz küçük ve sevimli bir şov
halinde insanlara sunarsanız muhakkak her 10
kişiden en az 4'ünün ilgisini çekebilirsiniz. Ufak
ufak da olsa işinize yarayacak paralar kazanabi-
lirsiniz.

3- Otellerde,
restoranlarda çalışın

Barınacak ve yemek yiyecek yer bulamadığı-
nızda otel ya da restoranlarda çalışarak bir taşta
iki kuş vurmuş olursunuz. Özellikle turistik ülke-
lerde otel ve restoran çalışanlarına fazlasıyla ihti-
yaç duyulur. Öyle günlerce fazlasıyla çalışmanıza
gerek yok. Sadece o ülkede işinize yarayacak
kadar para kazanabilir ve gecenizi geçirebilirsi-
niz.

4- Ücretsiz konaklama sağlayacak
uygulamaları keşfedin

Birçok ülkede bazı uygulamalar sayesinde
evlerine misafir olacağınız insanlar bulabilirsiniz.
Örneğin Couchsurfing uygulamasını kullanarak
gittiniz ülkede, şehirde yerel insanların evinde
ücretsiz konaklayabilirsiniz. Onlarla kültürlerini,
yemeklerini paylaşıyorsunuz. Mükemmel ilişkiler
kurabilirsiniz. Avrupa’nın birçok ülkesinde,
Türkiye’de İran’da, Sri Lanka’da Hindistan’da,
Japonya’da, Malezya’da ve daha birçok ülkede
bu uygulamayı kullanarak insanların evinde kal-
mak mümkündür.

5- Sosyal medya üzerinden
sponsorluk anlaşması yapın

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanırsanız
gezinizi bedavaya getirmeniz çok muhtemel.
Geniş takipçi kitlesine ulaşmak için ilgi çekici
paylaşımlarda bulunup daha sonra firmalardan
gezinize sponsor olması için talepte bulunabilir-
siniz. İyi bir araştırma yaparsanız sizi destekleye-
cek bir firma muhakkak bulabilirsiniz.

Dünya turu yap-
mak neredeyse

herkesin hayali-
dir. 'Çok paran
olsa ne yapar-
dın?' sorusuna

birçok insan 'dün-
yayı gezerdim'

diye cevap verir.
Peki dünyayı gez-

mek için illa çok
paramız mı olma-

sı gerekir?

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
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Yıl boyu çok çalıştınız, para
biriktirdiniz ve güzel bir tatili hak
ettiniz. Paranızı ucu ucuna yetişti-
receğiniz pahalı bir tatil yerine
rahat rahat harcama yapabileceği-
niz ucuz bir tatil arıyorsanız sizin
için derlediğimiz, krallar gibi tatil
yapabileceğiniz dünyanın en ucuz
ülkelerine göz atmalısınız. İşte o
ülkeler:

Sri Lanka
Sri Lanka, Güney Asya'da,

Hindistan'ın 31 kilometre güne-
yinde ve Hint Okyanusu'nda bulu-
nan bir ada ülkesidir. Turist bro-

şüründe ''İncecik kumlar,
bembeyaz bulutlarla
çevrelenmiş dağlar,
şelaleler, çay tarla-
ları ve yumuşak
bir esintiyle
süzülen palmiye
ağaçlarıyla Sri
Lanka kusursuz
bir cennet resmi
çiziyor…” yazıyor.

Doğal güzelliği tartı-

şılamaz ama biz daha çok enfes
balıkları, balta girmemiş orman-
larda trekking ve denizin kıyısın-
da 5TL’ye konaklayabileceğiniz
otellere odaklanıyoruz. Sri
Lanka'da günde 50TL’ye (5.000
LKR) krallar gibi yaşayabilirsiniz.
Ayrıca yerli halkın turistlere dost
canlısı yaklaşımları da sizi eviniz-
de gibi hissettirecektir.

Arjantin
Güney Amerika'nın Paris'i ola-

rak adlandıran Arjantin özellikle
eğlenceli ve heyecan verici gece
hayatı ile dikkat çekiyor. Buenos
Aires, en seçkin gece kulüplerini
bünyesinde barındırıyor.
Arjantin’in gösterişli gece hayatı-
nın keyfini çok ucuza çıkarabilir-
siniz. Bir gecelik dolu dolu eğlence
yaklaşık 100TL. Ayrıca sadece
gece hayatıyla sınırlı değil göre-
cekleriniz. Meşhur Et yemekleri,
cıvıl cıvıl şehir hayatı, eşsiz doğal
güzellikleri de tatilinizde güzel
anılar biriktirmenizi sağlayacak-
tır.

EN UCUZ ÜLKELER

Filipinler
Filipinler'de tatil yapmak

seçimlerinize göre ucuz ya da
pahalı olabilir. Yani muhteşem
kıyıları, yağmur ormanları ve dalış
merkezleriyle Filipinler’de ucuz bir
tatil geçirmek için lüks olamayan
seçimler yapmalısınız. Çünkü her
yerde olduğu gibi çok lüks seçenek-
ler de bulunuyor. En bilinen şehri,
başkent Manila, kalabalık, gürül-
tülü ve diğer şehirlere göre daha
pahalı. Manila yerine Cebu, Bohol
gibi şehirleri ve muhteşem doğala-
rıyla ünlü diğer adacıklarını tercih
edebilirsiniz. Dalış ve tropik denizi
seviyorsanız Boraçay’da her bütçe-
ye uygun
konaklama
seçenekleri
mevcut. Coron
Adaları’nı,
Malapuscua ve
Pescador ada-
cıklarını da git-
mişken paraya
kıyıp görün.
Tasarruf edece-
ğim derken güzel-
likleri kaçırma-
yın!

Bolivya
Başkent La Paz’ın kalbinde yer

alan tarihi bölge Calle Jaén’de
Bolivya’nın koloni döneminden
kalma en güzel sokaklarını gezebi-
lirsiniz. Bu bölgede kendine özgü
bir stili olan 4 müze bulunuyor ve
bunların tümünü toplam 1TL civa-
rı bir fiyata gezebilirsiniz. Kültür
olarak tatmin edici olmasının

yanında yeme içmede de uygun lez-
zetler bulabilirsiniz. Bolivya,
Güney Amerika’daki en ucuz yeme
içme fiyatlarını sunuyor. Mesela,
bir şişe Paceña birası 2TL’den (1$)
daha ucuz ve bir kase chairo (pata-
tes çorbası) ise yaklaşık aynı fiyat.
Dünyanın en meşhur, en ihtişamlı
doğa harikalarından biri olan
Salar de Uyuni de Bolivya toprak-
larında.

Tayland
Tayland muhteşem güzellikteki

denizi, bakir kalmış küçük adacık-
ları, bembeyaz kumsalları ve bu
kumsallar üzerinde uzanan palmi-

yeleriyle görenleri
büyülüyor. Bu
ülkede Türk
turistler için vize
zorunluluğu da
yok. Yine her
ülkede olduğu
gibi hem ucuz
hem pahalı seçe-
nekler çıkacaktır
karşınıza.
Konuk evlerinde
geceliği 30TL’ye,

iyi bir otelde ise 100TL’ye kala-
bilirsiniz. Aylık ev kiralama gibi
seçenekler de oldukça uygun. Ev
denize yaklaştıkça fiyatlar artması-
na karşın, iyi bir pazarlıkla
500TL’ye bir ev kiralamanız müm-
kün. Gece hayatı ve alışverişin de
nispeten ucuz olduğunun da belir-
telim. Phuket, Phi Phi gibi popüler
adalardan uzaklaştıkça fiyatlar
daha da cazipleşiyor. Daha popüler
eşittir daha pahalı kuralı burada
da geçerli.

BEDAVA
TATİLİN
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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.

� Göztepe Süper Lig’e çıktı. Artık bizim de zirvede takımımız var.
Ancak hala Süper Lig’e yakışır bir stadımız yok. Siz nasıl yorumlarsınız?

Bu konuyla ilgili yıllardır eleştirel yazılar yazıyorum. İzmir’e iki
stat yapılacağı zaman da yazmıştım. Bunlar semt stadıdır demiştim.
Bizim gözümüzü boyamayın, bize Bursa’ya, Samsun’a, Kayseri’ye,
Konya’ya yaptığınız statlar gibi stat yapın dedim. Elbette bir gün bu
şehirden bir takım Süper Lig’e çıkacak. O zaman Manisa’ya mı
gidip maç izleyeceğiz dedim. Ve işte o noktaya geldik. İşte Göztepe
Süper Lig’e çıktı ama bu şehirde stadımız yok. Ne iktidar ne de
muhalefet suçu birbirlerinin üzerine atmasın artık. Ben bu stadı
istiyorum kardeşim. 35-40 bin kişilik UEFA standartlarında bir sta-
dın kavgasını veriyorum yıllardır. Göztepe maçlarını, kimsenin top
oynamak istemediği Atatürk Stadı’nda mı oynayacak şimdi? Alt
liglere düşmesine rağmen seyirci potansiyelini hiç kaybetmemiş iki
takım konuşulur hep. Göztepe ve Karşıyaka. Zaten Göztepe’nin
kemikleşmiş, her maça giden 35-40 bin kişilik taraftarı var.
Nerede oynatacaksınız maçı? Atatürk Stadı’nda. Göztepe deplas-
manda oynayacak Atatürk Stadı’nda.

2018’DE SEÇİM OLABİLİR
� 2019’dan önce bir erken seçim bekliyor musunuz?
Sayın Erdoğan devamlı 2019’u işaret ederek yoluna devam edi-

yor. Ancak şu bilinir ki siyasette hiçbir şey kesin değildir. Ben bu
bakımdan dolayı başta ekonomi olmak üzere, komşularla ilişkilerin
etrafındaki konjonktürün getireceği değişikliklerle ve tabii ki siyaset-
teki gelişmelerle, ki kulislerde konuşulan merkez sağda yeni bir parti
oluşursa bununla birlikte ben bir baskın seçimin olabileceğini öngö-
rüyorum. Bu seçim de 2018’in başlarında olabilir.

� Arda Turan’ın Milli Takım’dan ayrılma kararını nasıl yorumluyor-
sunuz?

Arda Turan o saldırıyı yapmamalıydı öncelikle. Hiçbir mazeret o
olayı haklı göstermez. Ama bir Arda Turan olayı yaşanıyor bu ülkede.
Ne yazık ki bu ülkenin spor basını, içimizden çıkan değerleri küçüm-
semek yönünde bir politika izledi. Arda Turan’ın Atletico Madrid’e
gidişinden itibaren çıkan yazıları bir okuyun. Önce Atletico Madrid

gibi bir takıma gittiği
için küçümsediler.
“Zaten gidebileceği en
son nokta orası” dediler.
A. Madrid İspanya şam-
piyonu oldu. Bu şom
ağızlılar sustular.
Barcelona’ya gitti çocuk.
Arda’yı yine küçümsedi-
ler. “Rüştü gitti 6 ay
sonra döndü, ne olacak
yani” dediler. Çocuk
orda çok iyi top oynadı,
ilk 11’de yer aldı. Yine
onları da hazmedemedi-

ler. Bu sefer Arda takımda çok başarılı olduğu dönemde sık sık
İstanbul’a gelip gitti; “Bu magazin figürü mü, futbolcu mu” dediler.
Hep çocuğu farklı bir yerde görmek için can attılar. Bu çocuk bugün
Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri. Buna rağmen yıllarca
küçümsendi ve hor görüldü. Şimdi bu insanın da bir psikolojisi var.
Siz bu değeri bu kadar yok etmeye çalışırsanız o çocuk da bu noktaya
gelir. En önem verdiği şeyi, milli takımı bırakma aşamasına geldi.
Türk futbolu da Arda da kaybetti...

ARDA’YI YILLARCA
KÜÇÜMSEDİLER
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��  Ege Denizi’nde 6,2’lik bir deprem meydana
geldi, İzmirliler korku dolu günler yaşadı. Uzmanlar
ise farklı açıklamalar yapıyor. Bu kafa karışıklığı
nasıl giderilecek, vatandaş kime inanacak?

Şunu biliyoruz ki artık, deprem öldürmez bina-
lar öldürür. Bugün dünyanın değişik yerlerinde
7’nin üzerinde de depremler oluyor. Ama kimse
ölmüyor. Profesörlerin farklı açıklamaları önemli
değil. Bir gerçek var ki; Ege ve Marmara 7’nin üze-
rinde bir deprem yaşayabilir. Bilinmeyense zamanı…
Esas, bu gerçeğe göre tedbir alınıp alınmadığı tartı-
şılmalı. 1999 depreminden sonra da tek konu buydu.
Deprem sigortaları çıkarıldı, yapılar denetlendi… Kaç
yıl geçti aradan, somut kentsel dönüşümler, büyük
değişimler yapıldı mı? Yapılmadı. Elbette vatandaşın
elinde depremi engelleyecek bir güç yok. Bunu engel-
leyecek tek güç binaların depreme dayanıklı yapılma-
sı. Artık insanların laf üretmek yerine bir an evvel
kentsel dönüşümlere yönelmesi lazım. Ancak bu noktada bunu
yerel yönetimlerin veya hükümetin istemesi de yeterli olmu-
yor. Artık vatandaşın da o bilinçte olması lazım. Vatandaşın
artık mutabakat sağlanması noktasında zorluk çıkarmaması
lazım. Çünkü eğer kısa vadede büyük bir deprem yaşarsak bir
faciaya neden olabilir. 

FACİAYA NEDEN OLURFACİAYA NEDEN OLURFACİAYA NEDEN OLURFACİAYA NEDEN OLURFACİAYA NEDEN OLUR

��  Zeytin tasarısı geri çekildi. Ancak bu şekilde kalmaya-
cağını düşünenler var. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?

Daha önce 7 defa daha yapılmak istenmişse kimse bu
işte pes edildiğini düşünmez. Ama bu Türkiye’ye yapılacak
en büyük kötülüklerden bir tanesidir. 

Örneğin eskiden dünyanın en güzel pamuklarını yetişti-
ren Türkiye bugün pamuk ithal eden bir ülke konumuna
geldi. Geçmişte en lezzetli etleri yiyen ülkeydik biz. Ama ne
yazık ki ANAP döneminden beri uygulanan yanlış politika-
lardan dolayı şu anda et ithal eden ülke konumundayız.
Hayvancılık neredeyse öldü. Sütte de yeni düzenlemelere
gidiliyor. Küçük üreticiler ortadan kalkacak. Son olarak da
zeytinle uğraşılıyor. Şimdi ben başından beri şunu savunu-
yorum; bugün organize sanayi bölgeleri Türkiye’nin en
verimli topraklarına yapılmıştır. Bana göre bu Türkiye’ye
yapılan en büyük ihanettir. O topraklar için gelecek kuşak-
lar bizden hesap soracak.

Bugün dünyaca ünlü Kemalpaşa kirazının yetiştiği ilçe-
deki verimli tarım topraklarına biz fabrikalar yaptık. Şimdi
o toprakların milyonlarca yılda oluştuğunu düşünürseniz
biz o toprakları 10-20 yılda betona çevirdik. Şimdi aynı top-
raklardaki zeytinlik alanlara madenler açmak istiyoruz veya
sanayi bölgeleri kurmaya çalışıyoruz. Bana göre bu
Türkiye’ye yapılmak istenen en büyük kötülüktür. Umarım
bundan sonra bunun teşebbüsü olmaz. 

TÜRKİYE’YE YAPILMAK
İSTENEN EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

BEN BU STADI 
İSTİYORUM 
KARDEŞİM

FACİAYA NEDEN OLUR
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Geçmişten bugüne kadar dev-
letlerin kontrolünde olan
para, bu kez kontrolsüz ve

dijital bir sahada yükseliyor.
Bitcoin (BTC) adı verilen sanal
paranın değer, ortaya çıkışından
itibaren geçen süre zarfında akıl
sınırlarının üst mertebesinde bir
yükseliş yaşarken, dikkatleri de
üzerine çekmeyi başardı.
Herhangi bir merkezi olmayan,
yaratıcısının gerçek ismi dahi
bilinmeyen Bitcoin nedir, nasıl alı-
nır, güvenli midir? Tüm bu sorula-
rın cevabını Ege Finans Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr.
C. Coşkun Küçüközmen verdi.

� Bitcoin nasıl ortaya çıktı?
Bitcoin 3 ocak 2009 yılında

Satoshi Nakamoto tarafından baş-
latılan bir sistem. Bu bir takma
isim ve Nakamoto'nun kim oldu-
ğunu gerçekte kimse bilmiyor.
Craig Wright isimli biri birkaç yıl
önce Nakamoto'nun kendisi oldu-
ğunu iddia etti. Hatta deneyimleri
de buna oldukça uygundu ama bu
alanda çalışan insanlar Bitcoin'in
tek bir kişi tarafından yaratılama-
yacağının farkında. Çünkü bu tek
kişinin yazılım, matematik, kripto-
loji, mühendislik ve iktisat alanla-
rında ileri düzeyde uzman olması
gerekiyor. Dolayısıyla ortada bir
ekip işi var ama bu ekibi kimse
tanımıyor.

� Yaratıcıları ortada yoksa, sis-
tem kimin denetiminde?

Çok net olarak BTC ağında
bir merkezilik yok. Yani Bitcoin'in
merkezi şurası diyemeyiz. Aracılar
yok, yöneticiler ve denetleyenler
yok. Uçtan uca bir sistem var.
Gönüllü katılımcı bilgisayar ağla-
rından oluşuyor ve hepsi aynı
programı çalıştırıyor. Elektronik
cüzdanlar ve herkes tüm işlem
geçmişini görüyor ve görmeyi
talep edebiliyor.

� O halde talep edecekleri bir
merkez olmak durumunda değil mi?

Hayır yok. İşte kafa karıştıran
kısım da burada başlıyor. Dijital
paraların işlemlerinde güvenilir
bir aracıya ihtiyaç duyulurken
BTC'de aracıya ve güvenliğe ihti-
yaç yok. Çünkü aracı maliyeti yük-
seltir, güvenlikse açıklara gebedir.
BTC bir borç değildir, değer taşı-
yıcısıdır. Bakın örneğin bankayla
ilişkileri ele alalım. Bankaya para
yatırdığınızda banka size borçla-
nır. Siz bankadan kredi çektiğiniz-
de de bu kez siz bankaya borçlan-

mış olursunuz. Bitcoin bir borcu
temsil etmiyor. BTC'yi arsa gibi
düşünün. Arsanızın değeri artabi-
lir de, azalabilir de. Önemli olan
değeri artsa da azalsa da siz sata-
na kadar o sizindir. Banka ve
hükümetlerin bankadaki paralar
üstündeki kontrol gücü Bitcoin'de
yok. Onun için hükümetler
Bitcoin'i sevmiyor. Hiçbir güç
BTC'nin kullanmaya engel ola-
maz. İnternet var olduğu sürece
Bitcoin var olacaktır.

BITCOIN NEDİR, GÜVENİLİR MİDİR,

GELECEĞİ VAR MIDIR, NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?DÜNYANIN PARASI
ÜLKEMİN MİLYONERLERİ

Küresel servete ilişkin 17. ‘si
yayınlanan Küresel Servet
Raporu, Yönetim ve danış-

manlık firması The Boston
Consulting Group (BCG) tarafından
hazırlandı.

Geçen yıl küresel servet 166,5
trilyon dolar olarak açıklandı. Bu
rakam bir önceki yıla göre, 2015'e
göre % 5,3 büyüme anlamına gel-
mektedir. Aynı veri 2014'te 151
trilyon dolar, 2015’te 158 trilyon
dolar çıkmıştı.

Yine Kuzey Amerika en zengin
bölge, ikinci sırada Batı Avrupa,
üçüncü sırada Asya-Pasifik bölgesi
yer almaktadır. 2016’da en fazla
servet artışı %9,5 ile Asya-Pasifik’te
gerçekleşmiştir.

2023’te 250 trilyon dolara
giden bir servet var bugün. Büyüme
bu şekilde giderse sıralamada Asya
Pasifik bölgesi ikinci sıraya yerleş-
miş olacak, servetin de yarıya yakı-
nının bu bölgeden gelmesi bekleni-
yor. Avrupa üçüncü duruma inecek.

Genel dağılıma bakıldığında
dünyada hanelerin sadece yüzde 1'i
milyonerlerden oluşmaktadır.
Dünyadaki milyoner hane sayısı
2016 yılında 18 milyona ulaşmıştır.
Nüfusa göre en zenginler sıralama-
sında %18 ile Bahreyn, %16 ile
Lihtenstein, %13 ile İsviçre yer
almaktadır. ABD’de ise en fazla mil-
yoner hanenin bulunduğu ülke ola-
rak listeye girmiştir.

Konu Türkiye açısından değer-
lendirildiğinde Türkiye'de, 2016
yılında milyoner hane sayısı 28 bin-
dir. Dünya servetinin 98 ülke açısın-
dan incelendiği raporda, dünya ser-
vetinin yaklaşık yarısı (%45) %1'lik
kesimin elinde bulunmaktadır.

İşin refah kısmı böyleyken ters-
ten bakınca, asgari ücretli, sokakta
mendil satan teyze, trafik ışıklarında
cam silen çocuk açısından bu zen-
ginliğin çok da önemi yok. Hala
daha dünyada 9 kişiden biri açlık
sınırında. Ne yapılıp edildiyse bu
büyüme rakamlarının sonrasında
istihdamda büyüme yakalanamamış
durumdadır. Bütün dünya bunu
fakirleştiren büyüme/ istihdam oluş-
turamayan büyüme olarak ifade
etmektedir.

Özellikle sermaye ve gelir eşitsiz-
liği konusunda incelemelere yer ver-

diği çalışmasında Thomas Piketty,
son 30 yıl boyunca en alttakilerin
yüzde 50’sinin gelirinde hiç artış
olmazken, en zenginlerin yüzde
1’lik kesiminin gelirlerini yüzde 300
arttığına değinmektedir. Üst düzey
bir şirketin CEO’sunun yıllık kazan-
cı, Asya Pasifik bölgesindeki 10 bin
işçinin kazancına eşdeğer durumda-
dır. Bu kıyaslamalar başladığında en
yoksul bölgelerle ilgili değerlendir-
meler dikkat çekici olmaktadır.
Mesela Vietnam’ın en fakirinin
emekliliğe kadar çalışıp kazandığı
parayı ülkenin en zengini iki günde
kazanabilmektedir. Ülkemizde ise
gelir eşitsizliği ve ücretlendirmeden
en fazla mağdur olan kesimin
kadınlar olması başka bir tezat teşkil
etmektedir. TÜİK verilerine göre
her dört kadından birisi işsiz duru-
mundadır.

Genel olarak zenginlik ya da
refahın yaygınlaşması esas teşkil
etmektedir. Ancak fakirlerin duru-
mu değişmezken zenginlerin varlık-
ları yıllık neredeyse %10 dolayların-
da artabilmektedir. Bunun en bili-
nen örneği Bill Gates’tir. 2006’da
Microsoft’tan ayrıldığında 50 milyar
olan serveti, 10 yılda vakıf hizmetle-
rine rağmen %50 artarak 75 milya-
ra yükselmiştir.

Live8 konserlerini organize
etmesi ile bilinen U2’nin solisti
Bono’nun, zengin ülkelerin fakirler-
den alacaklarından vazgeçirme
çabaları sırasında söylediği sözler ise
başka bir acı duruma dikkat çek-
mektedir: “Dünyadaki yoksulluğun
kırılması için zengin ülkelerin milli
gelirlerinin %1’ini vermeleri yeterli-
dir.”

Sosyal sorumluluk projeleri adı
altında pek çok gönüllü kişi ve kuru-
luşun çabaları yetersiz kalmaktadır.
Ama devletler de büyük şirketler
tarafından kuşatılmış hatta bu
durum Oxfam Raporunda da yer
almıştır. Büyük şirketler ve zenginler
sürekli vergi indirimi talebiyle gel-
mekte, sonuçta bu indirimler yapıl-
maktadır. Aksi takdirde vergi reka-
betinden dolayı ülkelerdeki varlıklar
“vergi cennetleri”ne kaçabilmekte-
dir. Mutlaka bu konuda da imtiyaz
sahibi, güçlü kişilerin tavassutu, her
ülke için bir sorun olarak görülmek-
tedir.

İBRAHİM ATİLLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

PARANIN YERİNİ
BITCOIN ALIYOR

10 yıldan az bir süre önce değeri yalnızca kuruşlarla ölçülen
ve sanal para olarak bilinen Bitcoin, bugün gelinen noktada
2 bin dolar civarında seyrediyor. Yani basit bir matematik-
le, ilk çıktığında sadece birkaç yüz liralık Bitcoin alsaydınız,

bugün sayılı zenginler arasındaydınız.

� Dolaşımdaki Bitcoin'in belli bir
sayısı var mı?

21 milyon Bitcoin var. 1
Bitcoin, 100 milyona bölünebili-
yor ve o en küçük parçanın adına
da Satoshi deniliyor. Bitcoin ilk
çıktığında 1 dolarla 10 bin Bitcoin
alınabiliyordu. Bu da bugünkü
rakama bakınca milyonlarca katlık
artışa tekabül ediyor. 21 milyon
Bitcoin'in bugün aşağı yukarı 16
milyonu kullanımda ve 2140 yılında
tamamının kullanımda olması bekleni-
yor. 2140 yılı beklentisinde de 1
Bitcoin'in 1 milyon dolar olacağı söyle-
niyor. Böyle bir para bugün Amerikan
ekonomisinin 116 katı büyüklüğünde.

� İşlemler nasıl yapılır?
İşlemlerin tamamı takma isimle

yapılır. Gerçek kişi, kuruluş, banka
hesapları bağlantısı yoktur ve sadece
bitcoin hesapları arasında işlem gerçek-
leşir. Düşünün bugün bir bankada hesa-
bınız var ve yurt dışındaki yakınınıza
para göndereceksiniz. Kısıtlamalar
nedir? Yurt dışı EFT'yi sadece banka
açıkken şubeden yapabilirsiniz, banka-
nın üst limitini aşamazsınız ve işlem
bedeli ödemek zorundasınız.
Bitcoin'deyse bunların hiçbiri yok. 7/24
dünyanın her yerinden, istediğiniz bir
başka yere yönelik işlem yapabilirsiniz.

� Ne kadar güvenebiliriz?
Normal paralara sonsuz güvenebilir

miyiz? Hayır. BTC'ye ise yüzde yüze
yakın güvenebiliriz. Bitcoin'de bugüne

kadar
majör bir
felaket hiç yaşanmadı. Sistem ve yazılım
zafiyeti olan şeylerde bu hatalar çok
çabuk ortaya çıkar. Yalnız BTC'de şifre-
leme var. Bu şifrelemeler elektronik
cüzdanınızdır. Çok ciddi bir kriptoloji
sistemi var. Bireysel kullanıcılar hack-
lense bile sistem bundan etkilenmez.
Yani Bitcoin sisteminin hacklenmesi
için tüm dünyada internetin hacklenme-
si gerekiyor. Bu da mümkün değil.

� BTC alabilmek için parayı nereye
yatırmak gerekiyor?

BTC borsaları var. Türkiye'de de bir
site var dünyanın istediğiniz yerinden
alabilirsiniz. Borsaların arasında kurlar
nedeniyle küçük avantaj farkları olabi-
lir.

� Neden cezbediyor?

Düşünün sizin bir şirketiniz,
hatta bir holdinginiz var.
Bireysel olarak yapacağınız her
hamle, bu holdingin değerini
etkiler. Bitcoin sistemindeyse
gerçek isimler, vergilendirme,
kısıtlama ve denetim olmadığı
için sistem insanları cezbedi-
yor. Bakın örneğin bugüne

kadar en büyük para transferi
150 milyon dolar. Bunun taşıma

maliyetini bir düşünün. BTC'de
çok daha fazlasını masraf olmadan

transfer edebilirsiniz.
� BTC değeri neye göre ölçülüyor?
Bitcoin'in değeri kullanımının yay-

gınlaşmasıyla, merkez bankalarını ve
bankaları saf dışı bıraktıkça artıyor.
Ancak ülkeler Bitcoin kullanımını
yasaklarsa işte o zaman değer düşüyor.
Bitcoin dostu ve dostu ülkeler var. Dost
ülkeler; Estonya, ABD, Danimarka,
İsveç, Güney Kore, Hollanda,
Finlandiya, Kanada, İngiltere ve
Avustralya. Düşmanı olan ülkeler;
İzlanda, Bangladeş, Ekvador, Tayland
ve Bolivya...

� Türkiye?
6493 Sayılı Ödeme ve Menkul

Kuymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamın-
da değil. Olmadığı için de BDDK bu
konuda bir uyarı yayınlıyor ve alındığın-
da sıkıntı yaratabileceğine dair insanları
uyarıyor.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

ABD ekonomisinin 116 katı

� Sizin BTC hesabı-
nız var mı? Tavsiye

eder misiniz?
Benim BTC hesabım yok. Belki

de bugüne kadar fırsat olmamıştır
ama alıp kenarda bulundurmak iste-

rim. Şu şekilde tavsiye edebilirim, kay-
bettiğiniz de üzülmeyeceğiniz paraları

yatırabilirsiniz. Örneğin benim öğrencile-
rim 'Hocam borsa oynayayım mı?' diye sor-

duğunda kaybettiğinde üzülmeyeceği
kadar oynamasını söylerim. Bugün borsa-
dan hisse senedi mi almak isterim yoksa

BTC mi? Cevabım BTC olur. Henüz
BTC'nin içinde olmayışım da yanlış

anlaşılmasın. Doktora tezim de
borsadır ama bugüne kadar

borsadan da hisse sene-
di almadım.

Coşkun
Küçüközmen Burak

Cilasun
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Göztepe'nin 14 yıl aradan
sonra Süper Lig'e çıkmasıy-
la birlikte İzmir'de haklı bir

bayram havası esiyor. Neredeyse
kırk gün kırk gece mukabilinden
bir kutlama programı varken ve
özellikle kulübün köklerini temsil
eden Güzelyalı'da yer gök sarı
kırmızıyken, ben de şampiyonluk
hikayesinin peşine düşüp rotamı,
tutkuyla bağlı olduğum kulüp
binasına çevirdim. Kulüpte bir
araya geldiğimiz Göztepe Başkan
Vekili Talat Papatya hem şampi-
yonluğu anlattı, hem de geleceğe
dair dikkat çekici tüyolar verdi.

� Sezon başında Süper Lig
inancınız ne durumdaydı?

Kendi açımdan söylemem
gerekirse yüzde yüz inanıyordum.
Zaten yönetimimiz bugüne kadar
koyduğu tüm hedefleri, takvim

kazası yaşamadan başardı. Bunu
da başaracağımızı biliyorduk.
Özellikle de Sivasspor maçından
itibaren çok özel bir yere gitme-
diysem hep Göztepe tişörtü giy-
dim. İnanmışlığın belki en çok
azaldığı dönemde dahi inanıyor-
dum. Futbolcularımızla, hocamız-
la görüştüğümüzde de bunu göre-
biliyordum.

� Tişört biraz totem miydi?
Totem değil de aslında kötü

günlerde bile inandığımızı göster-
mekti. İnsanların kuyruklarını
sıkıştırıp çekildikleri dönemde
giydik biz bu tişörtleri.
Sonrasında da şampiyonluk son-
rası beni kimse çok ortada gör-
memiştir. Önemli olan o dönem-
de dolaşmaktı.

� Ligin kırılma anı neydi peki
sizce?

Bence kesinlikle Mersin
İdmanyurdu maçıydı. 4-0 önde
olduğumuz maçı 4-4'e getirdiler
ama bardağın dolu tarafından
bakmak lazım. Deplasmanda 6
gol atan bir takımımız vardı
sonuçta orada. Düşmesi kesinleş-
miş bir rakipten 4 gol yiyorsun ve
yine de maçı kazanmayı başarı-
yorsun. O yüzden bu bir kırılma
anıydı.

� Bornova Stadı'nın şampiyon-
luğa etkisi neydi? Atatürk Stadı'nda
aynı başarı yakalanır mıydı?

Bornova Stadı'nın etkisini çok
net bir şekilde gördük. Görsellik
ve maçtan alınan keyif yüksekti.
Taraftarımıza bir kere çok teşek-
kür ediyorum. Takımımız ufak
tefek cezaların dışında orada ceza
almadı. Bu bizim için çok olumlu
bir gelişmeydi. Atatürk Stadı'nda

olsaydık varsayımsal konuşmak
istemiyorum ama bu atmosferin
geçen senelerde etkisi yoktu diye
düşünüyorum. Yeri gelmişken iyi
bir Göztepeli olan Olgun Başkan
başta olmak üzere Stat Müdürü
Elif Can'dan tutun da tüm ekibe
teşekkür ediyorum.

� Göztepe'nin şampiyonluğu
bürokrasi ve siyaseti de yeniden
sporda buluşturdu. Bu kenetlenme
sürdürülebilir mi?

Başımızda Mehmet Sepil gibi
spora ve İzmir'e hizmet etmekten
başka gayesi olmayan biri olduğu
sürece bu devam eder.

Çünkü Mehmet Sepil'in sami-
miyetine herkes inandı ve hiçbir
ticari yahut politik beklentisi
olmadığını herkes anladı. Bu
böyle olduğu sürece destekler de
sürecektir.

� Final maçında Jahovic'in golü
öncesi 'Acaba' dediğiniz oldu mu?

İnan ki olmadı. Çünkü maçın epey
bir uzayacağı belli olduğu için inancı hiç
kaybetmedim. Federasyon yetkilileri vs.
çeşitli insanlarla konuşurken maç öncesi
“Kim şampiyon gibi çıkarsa maçı o
kazanır.” demişlerdi. Göztepe sahaya
öyle bir çıktı ki “Şampiyonluk hayırlı
olsun” dediler.

� Finalde yöneticiler, futbolcular ve
taraftarlar arasında tam bir psikolojik
savaş vardı. Sizce taraftarın rolü neydi?

Taraftarımız sadece Antalya'da
değil, tüm sezon boyunca çıktığımız her
maçta o savaşa 1-0 önde başlamamızı
sağladı. Deplasmanlar da dahil olmak
üzere taraftarımız her zaman üstüne
düşeni tam olarak yaptı.

� Göztepe Süper Lig'e, Süper Lig
Göztepe'ye ne katacak?

Göztepe Süper Lig'e mutlaka heye-
can, coşku ve rekabet katacak. Süper
Lig'in Göztepe'ye katacaklarınıysa yaşa-
yarak göreceğiz.

� İstanbul takımları İzmir'e geldikle-
rinde tribün paylaşımı nasıl olacak?

Bırakın İstanbul takımlarını, dünya-
nın en büyük kulübü de gelse
Göztepe'nin kuralları bellidir. Bugüne
kadar kim nerede oturduysa yine orada
otururlar.

� Bedri Baykam dahi Göztepe'yi
Yılmaz Vural hakkında vefasızlıkla suçla-
dı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bedri Baykam, Yılmaz Vural'ın çok
yakın dostudur. O yüzden Bedri
Baykam'ın eleştirilerini bir entelektüel
eleştiri olarak değil de bir arkadaş koru-
ması olarak algıladım. Bu iş her zaman

vefayla ölçülmemeli. Yılmaz Hoca
benim çok eski dostumdur ve kendisine
bir kez daha kalben çok teşekkür ediyo-
rum. Bazen iki taraf da bazı şeyleri iste-
se de orta yol bulunamaz. Bu da futbo-
lun doğasında olan bir şey.

� Kurumsallaşmada hedeflere ulaşıldı
mı?

Kriterimiz Türkiye ortalamasıysa,
biz ortalamanın çok çok üstün-
deyiz. Kriterimiz Mehmet
Sepil'in vizyonu ve gönlümüz-
den geçenlerse, o zaman daha
alacağımız epey yolumuz var.

� İzmir iş dünyasından des-
tek alınması adına kulüp yöneti-
minde işadamları görebilir
miyiz?

Ortada bir sevdanız varsa
ve ona destek vermek istiyorsa-
nız illa yönetimde olmanıza
gerek yok. Örneğin en son
Mustafa Güres inisiyatif alarak
İZSİAD ile bizi buluşturdu ve

İZSİAD 350 bin lira-
lık bir şampiyonluk
primiyle kulübümüze
destek sağladı.
EGİAD ile yine
görüşmeler oldu.
İzmir'in ileri gelenle-
rinde Süper Lig'e çık-
mış bir Göztepe'ye
destek olma arzusu
var. Bunun ne kadar
gerçek olacağını hep
birlikte göreceğiz.
Mesela Aziz
Kocaoğlu,
Torbalı'daki tesisimi-

zin masraflarının yarısına katkı sözü
verdi ve buradaki tesislerimizin inşa
çalışmaları çok kısa zamanda başlaya-
cak. Kendisine de çok teşekkür
ediyoruzBurada amaç uzun vadede
kulübün kimseye ihtiyaç duymadan kalı-
cı gelirlere sahip bir şekilde yoluna
devam etmesi. Bunu başarırsak zaten
başarının gelmemesi mümkün değil.

ERDAL İZGİ
erdalizgi@hotmail.com

Yorgunluk…
Sebebi çok, sırayla:
Toplumsal gerilim.
Kişisel sıkıntılar.
Uykusuzluk, gıdasızlık.
Yaşam düzensizliği.
Çevre kirliliği, kent trafiği.
İnsan davranışları.
Yaşa dayalı fiziki yıpranma.

� � �

Say, say sayfa doldurur.
Acıdır ki; yorgunluk sebebi maz-

lum memleketimde bol.
Zincir halkası gibi.
Biri biterken, öbürü başlıyor.

� � �

Yorgunluk, çeşitleriyle patlıyor.
Ruh yorgunluğu.
İlişki yorgunluğu.
Cinsiyet yorgunluğu.
Ticaret yorgunluğu.
Tekdüzelik yorgunluğu.
Çevre yorgunluğu.
Mutlak biri, insanın üstüne sipariş

ceket gibi oturuyor.

� � �

Bugünlerde siyasi sözlüğe giren
bir yorgunluk daha var.

“Metal yorgunluğu”
Açılımı…
Herhangi bir bozulma olmaması-

na rağmen zamana dayalı çalışama-
ma, işgörememezlik durumu.

Genelde uçaklarda olur ama…
Bizim kurumlarımız, insanımız

sahiden metal yorgunu.

� � �

Yorgunluklara düşmemek…
Hele ‘metal yorgunu’ dedirtme-

mek için kendini dinlendirmeye çek-
mek, aklın emridir.

Toprağı nadasa bırakmak örneği.

� � �

5 yıldır bu köşeden…
Yaşadıklarımızı, gördüklerimizi

özüyle, sözüyle paylaştık.
Hak, hukuk, inanç, doğruluk çer-

çevesinde.
Mutlaka hatalarımız olmuştur; af

edin.
İzninizle bu köşeden vedamı

sunuyorum.
Yorgunluğun kucağına düşme-

mek için…
Kendimi nadasa bırakıyorum.
Allah’a emanet olun!

NADAS VEDASI… İŞTE EFSANEİŞTE EFSANEİŞTE EFSANEİŞTE EFSANEİŞTE EFSANE

İŞTE ŞAMPİYONİŞTE ŞAMPİYONİŞTE ŞAMPİYONİŞTE ŞAMPİYONİŞTE ŞAMPİYON

İŞTE EFSANE

İŞTE ŞAMPİYON
Yıllar yılı

Avrupa'ya ve
İstanbul takımla-

rına kök söktüren
Göztepe'nin tek-

rar Süper Lig'e
çıkışı, 'efsane

geri döndü' ifa-
desinin hiç şüp-

hesiz ki ete kemi-
ğe bürünmüş hali

olsa gerek.
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İzmir’in kültürel ortamına renk
ve değer katan, Seferihisar
Belediyesi destekleri ile yolu-

na devam eden Teos Yazar Evi
oluşumunun Başkanı, başarılı
yazar Melih Ergen ile birlikteyiz.
İzmir’in Türkiye içerisinde tekrar
tekrar kıymetini arttırdığını
düşündüğüm şu günlerde, böylesi
bir edebiyat – kültür oluşumu ve
başkanı ile sizleri baş başa bırakı-
yor, iyi okumalar diliyoruz.

� İlk olarak sizden bahsedebi-
lir miyiz? Sanat yaşamınız, iş
hayatınız… Bilenler bilirler ama
sizi, siz tanımlarsanız, neler dersi-
niz?

Özgün, insan yetmişine varın-
ca kendisinden uzun uzadıya söz
etmesi pek mümkün olmuyor.
Bu nedenle kısaca söyleyecek
olursam, hayat bana göre iş, aşk,
politika ve sanat olmak üzere
dört alandan oluşuyor. Benim
hayatım işte bu dört alanın için-
de devinmekle geçti. Şimdilerde
ise Teos Yazar Evi Araştırma ve
Uygulama Merkezinde çalışıyo-
rum.

� TEOS Yazar Evi,
Seferihisar’da… Nasıl oluştu,
amaçları, misyonu? Kısaca bahse-
debilir miyiz?

Elbette… Önceleri İngiltere,
Amerika ve Türkiye’den bir üni-
versitenin katılımıyla inşa edilen,
bugün Seferihisar Belediyesinin
bünyesinde yer alan Sığacık’taki

Yazar Evi; kafeteryası, toplantı
salonları, üçüncü katında yer
alan dört yatak odasıyla ve ayrıca
yine dört odalı bağımsız idari
binasıyla çok işlevli bir mekân.
Seferihisar Belediye Başkanı
Tunç Soyer’in girişimiyle gerçek-
leştirilen böyle bir mekânda
çalışmak, doğrusu bizlere de ayrı
bir heyecan veriyor. Teos Yazar
Evi Araştırma ve Uygulama
Merkezindeki çalışmalar, (geçen-
lerde yaptığımız olağanüstü
genel kurul kararıyla adını Teos
Kültür Sanat Derneği olarak
değiştirdiğimiz) Simge Kültür
Sanat Derneği ile Seferihisar
Belediyesi arasında yapılan bir
protokol ile sürdürülmekte.
Vizyonu kadar hayalleri de
büyük olan Tunç Soyer’le bulu-
şan hayallerimizi gerçekleştirebil-
mek ise, bildiğin gibi hedeflenen
amaçlar ve ilkelerle sağlanabilir-
di.

� Amaçlarınızı, ilkelerinizi
biraz daha açabilir miyiz?

“Bir başka Türlüsü Mümkün”
sloganıyla yola çıkarak belirledi-
ğimiz dört temel ilkemiz mevcut.
Kısaca şöyle sıralayabilirim:

1) Yerel yönetimler
demokrasinin beşiğidir, ilkesin-
den hareketle önce yerelden
hareket ederek merkezle, daha
sonra da kuracağımız uluslararası
ilişkilerle bir dünya fikrini paylaş-
mak,

2) Aynı zamanda bir bellek
mekânı olarak İon Kültürü üze-
rinde yer alan Seferihisar’da
yapılacak sanatsal etkinliklerle
bu kültürü yeniden insanlık
değerleri arasına katmak,

3) Seferihisar’ın,

“Cittaslow”- Yavaş Kentler ala-
nında oynadığı öncü rolü doğrul-
tusunda da çalışmalarda bulun-
mak,

4) Esas olarak hayatı
anlamlandıranın sanat olduğu
görüşüyle sanat ve siyaset felsefe-

sinin buluştuğu noktada ekolojik,
feminist, antikapitalist, evrenselci
bir dünya fikrini geliştirmek.

� Peki, ilkelerinizin gerçekleşe-
bilmesi için ne tür faaliyetler içeri-
sindesiniz? Partnerleriniz, paydaş-
larınızdan da kısaca bahsedebilir
miyiz?

Kuşkusuz bu ilkeleri hayata
geçirebilmek önemli, işte bunun
için de yeni yol haritamız doğ-
rultusunda Seferihisar’da bulu-
nan sanat derneklerinin yanı

sıra, çeşitli kurumlarla işbirliği

yapma yolunda girişimlerimiz
oldu. Bundan böyle yeni
Yönetim Kurulumuzda da yer
alan Doğa Sanat Felsefe
Derneği, ayrıca Seferihisar
Sanatçılar Derneği ile ortak
çalışmalar yapmaya başladık.

MEB İlçe Müdürü kanalından
kimi okullarla yapılan protokol-
ler doğrultusunda çini, seramik,
tahta oymacılığı gibi atölyeler
açtık. Sığacık Marina yetkilileriy-
le birlikte konserler düzenledik.
Bu etkinliklerin devamı gelecek
de, esas olarak çalışmalarımızı
AB projeleri üzerine inşa ettiği-
miz için, özellikle toplumun
dezavantajı guruplarına yönelik
proje çalışmalarımızı da hızlan-
dırmaya başladık.

Araştırma ve Uygulama
Merkezi olma hedefimiz gerçek-
leştirebilmek amacıyla çeşitli üni-
versiteler ve akademisyenlerle
ilişkiler kurmaktayız; keza bu
yolda önümüzdeki birkaç ay için-
de dergi, broşür, kitap gibi farklı
yayınlarımız başlayacak.

Özetle ve altını çizerek ısrarla
belirtmek isteğim nokta, her
alanda olması gerektiği gibi katı-
lımcılık kavramını lafta bırakma-
yıp, dernek yönetiminin hiyerar-
şik yapılardan uzak duran bir
anlayışa sahip olduğunu, bizlerle
birlikte çalışmak isteyen herkese
açık olduğumuzun bilinmesini
istiyoruz.

Sevgili Tunç Soyer’in sadece
bize veya Seferihisar halkına
değil, tüm ülkemize teslim ettiği
bu mücevhere gönüllü olarak bir-
likte sahip çıkarak, sanat kanalın-
dan onu hep birlikte parlatabile-
ceğimize inanıyoruz.
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Teos Yazar Evi olu-
şumunun Başkanı,

başarılı yazar
Melih Ergen ile

keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik.

TEOS’TA SANAT BİR BAŞKATEOS’TA SANAT BİR BAŞKATEOS’TA SANAT BİR BAŞKATEOS’TA SANAT BİR BAŞKATEOS’TA SANAT BİR BAŞKATEOS’TA SANAT BİR BAŞKA

ÖZGÜN KABACAOĞLU
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Merkez üssü İzmir Körfezi açıkla-
rında Ege Denizi'nde meydana
gelen sarsıntı İzmir, İstanbul,

Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa'da da
hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğü-
nü 6.2 olarak duyurdu. Yaşanan sarsın-
tıların ardından konuşan bazı uzmanlar
6.2'den büyük artçı olmayacağını ve
artçı depremlerin azalarak devam ede-
ceğini dile getirirken bazısı da 6.2’lik
depremin ardından daha büyük bir dep-
rem olabileceği uyarısında bulundu.
Uzmanların savunduğu görüş çeşitliliği
karşında da vatandaşta “Kime inanaca-
ğız?” sorusu hakim oldu.

YUNAN UZMANLAR:
DAHA BÜYÜK DEPREM
OLABİLİR

Karaburun açıklarında ve Midilli
adası yakınlarında meydana gelen dep-
rem ardından Yunanistan deprem
uzmanları vatandaşları evlerinizden
çıkın diye uyardı. Depremin ardından
Yunanistan deprem uzmanları televiz-
yonlarda halka bu depremin ardından
daha büyük bir deprem olabileceği uya-
rısında bulunarak evlerine girmemeleri-
ni istedi.

ŞÜKRÜ ERSOY: BAŞKA
DEPREMLERİ
TETİKLEYEBİLİR

Prof. Dr.
Şükrü Ersoy bu
depremin
ardından peş
peşe artçı dep-
remler olabile-
ceğini vurgula-
yarak, 'Bu dep-
rem müstakil
bir deprem ola-
rak görülüyor.
Bunun ardın-
dan peş peşe
artçı depremler olabilir. Ancak böyle
depremler başka depremleri de tetikle-
yebilir. Bunun örnekleri de var' dedi.

AHMET ERCAN:
ARTÇILAR STRESİ
BOŞALTACAK

Deprem
uzmanı Prof.
Dr. Ahmet
Ercan bu nokta-
da meydana
gelen depremle
stresin tama-
men bitmediğini
vurgulayarak 15
gün ila 30 gün-
lük süre içinde
5.5 şiddetine
kadar deprem-

ler olabileceğini söyledi. Ercan bu nok-
tada biriken stresin 7.2'lik bir deprem
yaratabileceğini, ancak 6.2'lik depremin
ardından meydana gelecek artçı dep-
remlerle stresin boşalacağını, fakat önü-
müzdeki yıllarda bu noktanın yine dep-
rem üreteceğini açıkladı.

OĞUZ GÜNDOĞDU:
DAHA DA BÜYÜYEBİLİR

Yard.Doç.Dr.
Oğuz Gündoğdu,
oluşum haritaları
incelendiğinde
oradaki yer sar-
sıntılarının düşey
faylanmadan
oluştuğunu geçen
ay Manisa’nın
Gölmarmara
İlçesi’nde meyda-
na gelen 5.1
büyük- lüğündeki
depremin ardından 4.9 ve 4.8 büyüklü-
ğünde 2 deprem olduğunu hatırlatarak
şöyle demişti:

“Bu depremler düşey hareketi işaret
ediyor. Yani; o graben (toprağın ansızın
çökmesiyle oluşan çukur) yapısında olu-

şan düşey hareketleri ifade eden bir
deprem. Yöredeki kötü yapılar da hasar
şiddetini artırıyor. Daha da büyüme
ihtimali de olabilir. Ama 7´nin üzerinde
bir deprem beklemiyoruz. Bu depremin
anlamı; tek başına artçı şok değil yani.
Hepsi farklı yerlerde oluşuyor. Yani
bütün grabeni saran bir yapısı var bu
depremlerin. AFAD el koymuş çadırlar
kurmuş insanların dışarıda kalmaları
önlenmiş durumda. Evine güvenmeyen-
ler evlerinin içerisine girmeyecekler
kötü yapılarda oturanlar, çadırda, açıkta
barınmanın yollarını bulmalı.

ALİ PINAR: MAKSİMUM
5.3’E KADAR ÇIKAR

Öte yandan,
Kandilli Rasat-
hanesi’nden
Prof. Dr. Ali
Pınar, Ege
Denizi’nde
yaşanan 6.2
büyüklüğündeki
depremin
ardından yaşa-
nan artçı sarsın-
tıların 5.3
büyüklüğüne
kadar çıkabileceğini ifade etti. Pınar
artçı depremlerin bir aya kadar devam
edebileceğini belirtti. Ali Pınar 'Böyle
depremlerin ardından yakın faylar etki-
lenir. O fayları tetikleyebilir.
Vatandaşlar hasarlı binalara girmesin.'
dedi.

NAMIK ÇAĞATAY:
ÖNCÜ DEPREMDEĞİL

İTÜ Jeoloji
Mühendisiliği
bölümünden
Prof. Dr.
Namık Çağatay
da İzmir'de
meydana gelen
depremle ilgili
"Deprem yüze-
ye yakın olduğu
için çevrede
şiddetli bir
şekilde hissedil-

di. Ege'de normal faylar, çöküntü alan-
ları var. Bu faylar kırıldıkça orta büyük-
lükte depremler oluyor. Bu 'ana şok'
dediğimiz depremin kendisi. Herhangi
bir depremin öncüsü değil. Ardından
gelenler de bu depremin sarsıntıları...

Bütün Ege normal faylarla dolu durum-
da. Bazıları daha küçük ama genelde 6
büyüklüğünde depremler oluyor." ifade-
lerini kullandı.

SÜHA ÖZDEN:
ARTÇILAR 6.2'Yİ
GEÇMEZ

Deprem
sonrası konuşan
Çanakkale
Onsekiz Mart
Üniversitesi
(ÇOMÜ)
Rektör
Yardımcısı
Prof. Dr. Süha
Özden,
"Yaklaşık son
10 yıl içinde
benzer büyük-
lükte, benzer özelliklerde depremler
meydana geldi. Geçmişte tarihsel ve
aletsel dönemde de yaşanmış benzer
nitelikli kısa uzunluktaki fayların üretti-
ği depremler olarak karşımıza çıkıyor-
lar." diye konuştu. Bundan sonraki
süreçte artçı depremlerin olabileceğini
anlatan Prof. Dr. Özden, "Her depre-
min doğasında olduğu üzere önümüzde-
ki günlerde bu büyüklüğe yakın 4,9 ve
5,2 arasında değişebilecek artçı deprem-
ler yaşayabiliriz. Bu artçılar 6,2'nin üze-
rine kesinlikle çıkmayacaktır." değerlen-
dirmesinde bulundu.

İRFAN AYDINOĞLU:
İZMİR´DE 7´DEN
BÜYÜK DEPREM
RİSKİ BELİRDİ

Katil fayın
çalışmaya baş-
ladığını iddia
eden yazar
İrfan Aydınoğlu
ise, “2014 yılın-
daki 5 ve 4,9
büyüklüğündeki
depremler
düşey atımlı
olup magnitüd-
leri küçük oldu-
ğundan doğrul-

tu atımlı katil fayları çalıştıramamışlar-
dır. 12 Haziran 2017 tarihindeki 6.2
büyüklüğündeki normal fay üzerindeki
düşey hareket ile başlayan deprem serisi
doğrultu atımlı katil fayı çalıştırmayı
başardı. Peki, bu depremin çalışan doğ-
rultu atımlı fayı nerede diye sorulacak
olursa mevcut haritalarda doğrultu atım-
lı bir fay çizilmemiş, yani fayın yeri tam
olarak bilinemiyor. Yunanistan ile Ege
Denizi yüzünden siyasi gerginlik nedeni
ile denizde yapılan sismik çalışmalar çok
kısıtlı alanlar ile sınırlı kaldığı için fayla-
rın yeri de tespit edilemiyor. Bu gelişme-
den sonra doğrultu atımlı fay hattı üzeri-
ne bir ana şok gelebilir ve büyüklüğü 7
magnitüdün üzerinde olabilir. Bu etkinli-
ğin bundan sonra Kuşadası Körfezi ve
Gökova Körfezi depremleri şeklinde
güneye doğru devam edip gitmesi bekle-
nebilir.” dedi.

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Savrulan yapraklar gibi akıp
giden günlerimiz cenaze tören-
lerinde telaşsız sessiz sitemsiz

demişti ya şair. (Yağmur Atsız)
Günlerimiz, zaman denilen gizemli
koridorda, hızla akıp gidiyor ger-
çekten de… Bazen zihinlerimizin
fırtınalı alt üst oluşlarında, çoklukla
yaşlarımız ileriye doğru yönelince,
çocukluklarımızın anılar denizine
uzanır ellerimiz. Hatırlarız birden
nelerimiz vardı! Gazoz kapağı birik-
tirdiğimiz günleri. Harita metod
defterlerimizi, kitaplarımızı kırmızı
pelür kağıtlarla kapladığımızı.
Radyoda Demirbank’ın “iyi günler”
dilediği zamanları. Arkadaşlarımızın
günlüklere ‘defterin kalbin gibi
temiz’ diye yazılar yazdığı günleri.
Sokaklarda yoğurtçuların gezdiğini.
Bozacıları…
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Bir kuş gibi uçuyor zaman.
Evlerde divanların kurulu olduğu
günler. Yaz akşamları, çiçekli bal-
konların sevgiye uzanışında, bizleri
sokaktan akşam yemeğine çağıran,
şefkatli anne seslenişleri. Son kalan
arsada, minik futbol maçları. Kış
akşamları, sobaların üzerinde pişen
kestane, siyah beyaz televizyon,
Kaçak dizisi, Tatlı Cadı’nın gülüm-
seyişi. Ah bir de o ünlü komşu ziya-
retleri. Kapıyı çalardık küçük boyu-
muzla. Tık tık ve sonra:

-Bir maniniz yoksa, annemler
size gelecek, diye.

Komşuluğun güzelliğinin adeta
bir şölene dönüştüğü, o naif,
mütevazı günlerden; oturduğumuz
apartmanlarda, artık birbirimizi bile
tanıyamadığımız, karşılaştığımızda
ise komşularımıza “günaydın”
demeye bile yabancılaştığımız gün-
lere geldik belki. Sistem, modernlik
aysberginin altında vahşileştikçe,
derin adaletsizliklerin süslü püslü
yüzeyinde, insan insana doğal ola-
rak yabancılaştı. Güzel komşuluklar,
hatıraların gölgesinde, yazılara
konu kaldı. Ne diyelim, “çözülen

bir yün yumağı/ akıp giden günle-
rimiz” işte…

Ve sessiz sitemsiz elbette...
Neşe oluşturacak bir başka nota
geçelim en güzeli. 13. yüzyıl sonla-
rında Akşehir Bölgesi’nde yaşayan,
belki de yaşadığı sanılan ünlü
Nasreddin Hoca; halk edebiyatımı-
zın renkli, zeki, efsanevi kişisi.
Nasreddin Hoca araştırmacıları, fık-
ralarının Kuzey Afrika’ya kadar,
farklı yorumlar ile yayıldığını söyler.
İşte bir örnek: Çok bilinen bir
Nasreddin Hoca fıkrasını, zekasına
hayranlık duyarak, sizlere biraz
farklılıkla aktaralım:
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Nasreddin Hoca karşısında top-
lanan halka demiş ki: -Size ne diye-
ceğimi bilir misiniz? Halk karşılık
vermiş: -Bilmeyiz.

Hoca:
-Madem ki bilmiyorsunuz,

demiş, size söyleyecek sözüm yok!
Başka bir gün gene sormuş:
-Size ne diyeceğimi bilir misi-

niz?
Halk:
-Evet, demiş, biliyoruz.
O zaman Hoca:
-Madem biliyorsunuz, size söy-

lemeye gerek yok!
Başka bir gün gene sormuş:
-Size ne diyeceğimi bilir misi-

niz?
Halkın yarısı:
“Biliriz” demiş, yarısı da:
“Bilmeyiz” demiş.
Hoca uzun bir süre bakmış:
-Bilenler, bilmeyenlere söylesin,

demiş! Ne diyelim. İşte: “bir suçlu-
yu aklar gibi/ akıp giden günleri-
miz/ sanki bir sır saklar gibi/ telaş-
sız sessiz sitemsiz” geçiyor… Her
şey nasıl da böyle, hızla geçip gidi-
yor. İnsan nasıl da fani. Hoca fıkra-
sındaki gibi; en iyisi ‘bilenler, bilme-
yenlere söylesin’; ya da ‘bilmeyen-
ler, bilenlerden öğrensin’…

Nasreddin gülümseyişleri, yüzü-
nüzden eksik olmasın efendim.

MANİNİZ YOKSA KAFAMIZ
KARIŞTI

KAFAMIZ
KARIŞTI

KAFAMIZ
KARIŞTI

KAFAMIZ
KARIŞTI

KAFAMIZ
KARIŞTI

KAFAMIZ
KARIŞTI

İzmir'de
merkez
üssü Ege
Denizi olan
6.2 büyük-
lüğünde
meydana
gelen dep-
remin
ardından
peş peşe
yaşanan
artçı sarsın-
tılar vatan-
daşı endişe-
ye sürüklü-
yor.
Meydana
gelen dep-
remlerin
ardından
uzmanların
yaptığı
farklı açık-
lamalar ise
“Kime ina-
nacağız?”
sorusunu
akıllara
getiriyor.

İzmir'de
merkez
üssü Ege
Denizi olan
6.2 büyük-
lüğünde
meydana
gelen dep-
remin
ardından
peş peşe
yaşanan
artçı sarsın-
tılar vatan-
daşı endişe-
ye sürüklü-
yor.
Meydana
gelen dep-
remlerin
ardından
uzmanların
yaptığı
farklı açık-
lamalar ise
“Kime ina-
nacağız?”
sorusunu
akıllara
getiriyor.

İzmir'de
merkez
üssü Ege
Denizi olan
6.2 büyük-
lüğünde
meydana
gelen dep-
remin
ardından
peş peşe
yaşanan
artçı sarsın-
tılar vatan-
daşı endişe-
ye sürüklü-
yor.
Meydana
gelen dep-
remlerin
ardından
uzmanların
yaptığı
farklı açık-
lamalar ise
“Kime ina-
nacağız?”
sorusunu
akıllara
getiriyor.

İzmir'de
merkez
üssü Ege
Denizi olan
6.2 büyük-
lüğünde
meydana
gelen dep-
remin
ardından
peş peşe
yaşanan
artçı sarsın-
tılar vatan-
daşı endişe-
ye sürüklü-
yor.
Meydana
gelen dep-
remlerin
ardından
uzmanların
yaptığı
farklı açık-
lamalar ise
“Kime ina-
nacağız?”
sorusunu
akıllara
getiriyor.

İzmir'de
merkez
üssü Ege
Denizi olan
6.2 büyük-
lüğünde
meydana
gelen dep-
remin
ardından
peş peşe
yaşanan
artçı sarsın-
tılar vatan-
daşı endişe-
ye sürüklü-
yor.
Meydana
gelen dep-
remlerin
ardından
uzmanların
yaptığı
farklı açık-
lamalar ise
“Kime ina-
nacağız?”
sorusunu
akıllara
getiriyor.

İzmir'de
merkez
üssü Ege
Denizi olan
6.2 büyük-
lüğünde
meydana
gelen dep-
remin
ardından
peş peşe
yaşanan
artçı sarsın-
tılar vatan-
daşı endişe-
ye sürüklü-
yor.
Meydana
gelen dep-
remlerin
ardından
uzmanların
yaptığı
farklı açık-
lamalar ise
“Kime ina-
nacağız?”
sorusunu
akıllara
getiriyor.



SAYFA 09 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

923.06.2017 siyaset HABER

Türkiye'de hızlı gündem değişi-
mine rağmen muhalif kanadın
olası bir erken seçime hazır

olmak adına Cumhurbaşkanı adayı
arayışı sürüyor. Meral Akşener,
Metin Feyzioğlu, Ümit Kocasakal,
Muharrem İnce ve İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu gibi
birçok ismin zikredildiği süreçte
kulisler artık CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na da şans veri-
yor. 16 Nisan referandumu sonrasın-
da muhalif bloktaki ortak
Cumhurbaşkanı adayı arayışlarında
ismi o tarihlerde yeterince zikredil-
meyen CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha potaya
girmesiyle dengeler tekrar değişti.
Kılıçdaroğlu'nun önce 'Hayır' oyu
veren partileri ziyaret etmesi, ardın-
dan da parti kimliğini bir yana bıra-
karak başlatmış olduğu 'Adalet
Yürüyüşü', muhalif cephenin ortak
adayı olabilir mi sorularını gündeme

getirmişe benziyor. Kılıçdaroğlu'nun
bu tutumuna Meral Akşener ile
görüşmesi ve MHP kanadının muha-
lif basınında destek bulmasını da
eklemek gerekiyor.

16 Nisan sonrasında başlayan
süreçte Kılıçdaroğlu'nun partiler
üstü bir tutum sergilemesi, muhale-
fetin tüm tonlarıyla bir araya gelip
birlik mesajları vermesi CHP liderini
ön sıraya taşıdı.

MHP'deki muhalif isimlerden
olan Meral Akşener'in 20
Haziran'daki yargı kararı sonrası iyi-
den iyiye yeni parti sinyali vermesi
de Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaran fak-
törlerin arasında yer aldı.

Başarılı olabilir mi?
Başta CHP kulisleri olmak üzere

muhalif kanadın çeşitli kulislerinde
tartışılan bu konuda Kılıçdaroğlu'na
şans verenlerin oranıyla vermeyenle-
rin oranı birbirine bir hayli yakın.
CHP liderine Ekmeleddin İhsanoğlu
tercihinden dolayı tepki gösteren
bazı gruplar, bu nedenle
Kılıçdaroğlu'na uzak dururken, olası
bir adaylıkta HDP'nin de desteğiyle
Kılıçdaroğlu'na Güneydoğu'dan yük-
sek bir oy gelebileceğini ve bölge
insanının Kılıçdaroğlu ismine uzak
olmadığını söyleyenlerin sayısı da
azımsanacak bir oranda değil. Her

iki ihtimalde de hem parti tabanın-
dan hem de muhalif kanadın diğer
kesimlerinden Kılıçdaroğlu'na tepki-
lerin olabileceği tahmin edilirken, bu
tepkinin hangi ölçüde kuvvetli ya da
kuvvetsiz olacağının CHP Kurultayı
ile anlaşılacağı ifade ediliyor.

Akşener ve
Feyzioğlu faktörü

Cumhurbaşkanı adayı olarak
muhalif kanat için zikredilen diğer
isimlerden Meral Akşener ve Metin
Feyzioğlu'nun ne yapacakları büyük
merak konusu. Akşener'in yeni parti
kurma konusunda çevresindeki
yoğun beklentiyi karşılıksız bırakma-
yacağı konuşulurken, oluşacak parti
kimliğininse Akşener'i
Cumhurbaşkanı adayı olarak anıl-
maktan uzaklaştıracağı belirtiliyor.
Beştepe için ismi geçen Metin
Feyzioğlu ise şu sıralar tam bir kapa-
lı kutu görüntüsü veriyor. TBB'de
başkanlığı bir kez daha geçerli oyla-
rın tamamına yakınını alarak seçilen
ve 16 Nisan sürecinde aktif bir
görüntü çizen Feyzioğlu'nun risk ala-
rak siyasi sahaya dahil olmasını bek-
leyenlerin sayısı az değil.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN
KILIÇDAROĞLU SESLERİ

Anayasa değişikli-
ğiyle birlikte
hayati öneme
sahip hale gelen
Cumhurbaşkanlığı
makamı için
muhalefette isim-
toto sürüyor.
CHP’nin adaylıkla
ilgili son hamlele-
riyse dengeleri
değiştirebilir.

AK PARTİ'DE FİRE ÇIKMAZ AMA...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni-

den aday olacağı cumhurbaşkanlığı koltuğu için
AK Parti'deki hazırlıklar da şimdiden başlamış
durumda. Özellikle 16 Nisan'ın bıçak sırtı geçmesi
sonrasında partide “Güneydoğu'daki oyumuzu
nasıl arttırırız?” sorusuyla birlikte Ülkücü oyların
Erdoğan'ın yanına nasıl çekileceğine ilişkin çalış-
maların hız kazandığı belirtiliyor. 16 Nisan sonra-
sında olası bir erken seçim takviminin henüz gün-
demde olmayışı da bu oyları kazanmadan seçime
girmenin bir macera olduğunun parti kurmayla-
rınca sindirilmiş olması olarak yorumlanıyor.
Yeni oylar kazanmak isteyen AK Parti'de
Erdoğan'ın yeniden genel başkanlık koltuğuna

oturması sonrası MKYK listesinde yaptığı gen-
çleştirme operasyonunun da bunun bir parçası
olduğu öğrenildi. AK Parti'nin özellikle beklediği
oyu alamadığı kentlerde nokta atışı yapacağı
öğrenilirken, İzmir hamlesi de şimdiden merak
ediliyor. İktidar partisi İzmir'de Hamza Dağ'ın iyi-
den iyiye ağırlığını arttırmasını ve Mahmut Atilla
Kaya'nın da çalışmalarıyla kentte bir sempati rüz-
garı yakalamak istediği belirtiliyor. Her halükar-
da 16 Nisan referandumunda makasın dar olma-
sının ana nedenlerinden olarak gösterilen İzmir
sonuçlarının, Erdoğan lehine dönmesi adına kent
yaşamına doğrudan etki edecek yatırımların ger-
çekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Fotoğraf çekebilen, internete girebilen, oyun oynamanız-
dan tutun da sosyalleşmenizi sağlamaya kadar geniş bir
alanda hizmet veren akıllı telefonlar ve bilgisayarda çev-

rimiçi oynanan oyunlar pek tabii sadece biz mutlu olalım diye
dünyamıza iliştirilmiş hizmetler değil, aynı zamanda cüzdanı-
mıza da sızmış tüketim ürünleri.

Dijital dünya hayatımıza önce puan kazandırma alışkanlı-
ğını getirdi. Puan kazandıkça daha fazlasını istedik, daha faz-
lası için uykusuz gecelere yelken açıp, komşunun oğlunu, tey-
zemizin kızını, mahallenin muhtarını geçmenin mutluluğunu
yaşadık. Alışma evresini başarıyla tamamladıktan sonraysa
uygulama içi satın almalarla karşılaştık. Oynadığınız bir
oyunda istediğiniz seviyeye gelmek zor mu? Belli bir süre
oynadıktan sonra oyuna erişiminiz zaman kısıtlamasına mı
uğradı? Savaş oyunlarında yenilmez, akıl oyunlarında jokerli,
sosyalleşme sayfalarında alabildiğine özgürlük mü istiyorsu-
nuz? İşte o zaman kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Çünkü
artık yazılım şirketleri uygulamaları parayla satmaktansa,
ücretsiz sunup, bizleri daha mutlu kılacak bam teli özellikleri
ücretli yaparak çok daha akıllıca bir sisteme geçmiş bulunu-
yor.

Dünya genelinde yazılım firmalarının sayısında ve cirosun-
daki artışın temel sebebi olan uygulama içi satın almalar,
genç yaşlı birçok insanın “Kazanma, mutlu olma ve başarma”
gibi duygularını okşayarak başarılı olma gibi bir sihirli değne-
ği elinde tutuyor. Uzmanlar somut duyu organlarındansa duy-
gulara hitap eden yeni nesil pazarların daha da büyüyeceğini
düşünüyor. Bu sistemin cezbettiği kitlenin içinde ergenlik
çağındaki gençlerden tutun da 40'lı yaşlara kadar birçok insan
bulunuyor. Önce onlarca liralık, ardından binlerce liralık alı-
nan ekstra güç/hak/enerji/mermi gibi sanal kavramlar zaman-
la aile içi problemlere dahi neden olabiliyor.Milyonlarca indi-
rilen oyunlar ve uygulamaların ruhumuzu okşamasını kontrol
altına alamazsak, her birimiz yukarıda bahsettiğim problem-
leri yaşamanın potansiyel birer adayı olabiliriz.
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Dünya gene-
linde ve
elbette
Türkiye'de
hızla dijitalle-
şen yaşam
tarzı, berabe-
rinde yeni
tüketim alış-
kanlıkları da
getiriyor.
Bunun başın-
daysa uygula-
ma içi satın
almalar geli-
yor.

UYGULAMA İÇİ
HARCAMALAR ARTIYOR

Özel alışveriş
sitelerinin çöküşü
Türkiye’de ‘e-ticaret’ kavramının yay-

gınlaşmasında özel alışveriş “private
shopping” konseptinin büyük bir

payı olduğu inkar edilemez. 9 yıl önce
Türkler tarafından kurulan, 2014 yılında
ise tamamı Afrikalı bir gruba satılan
Markafoni’nin kapanmasının sebebi ola-
rak indirim odaklı hareket etmesi ve daha
fazla çeşit sunan e-ticaret sitelerinin hızla
büyümesi olarak gösteriliyor.

Son yıllarda ayrıcalıklı alışveriş dene-
yiminden sıyrılarak indirim odaklı bir
stratejiyle yol alan bu girişimler, fiziksel
mağaza açmak gibi tersine bir dönüşüme
imza atmaktan da çekinmedi. Ancak
bugün geldiğimiz noktada özel alışveriş
konseptinde birçok girişimin kepenk
indirmekten kurtulamadığını görüyoruz.

Dünyadaki en büyük e-ticaret sitele-
rinden Amazon’da satın aldığı özel alışve-
riş sitesi BuyVip.com’u geçtiğimiz günler-
de kapattı. Bu da özel alışveriş konsepti
trendinin bittiğini gösteren diğer bir
örnek oldu.

Markafoni.com
Markafoni, 300 bin dolarla yola çıkan,

tanınmış internet yatırımcısı Sina Afra,
Ahmet Sarı ve Tolga Tatari ortaklığıyla
2008 yılında kurulan bir “özel alışveriş”
sitesi. Markafoni'nin hızlı büyüme grafiği
ve iddialı çizgisi Naspers tarafından satın
alınmasını getirdi ancak 2014 yılında
kurucularından kopan Markafoni,
2017’de teslim bayrağını çekti.

VIPDukkan.com
Özel alışveriş dikeyine hızlı giriş

yapan girişimlerden biri de
VIPDukkan.com idi. 2011 yılında ePlanet

Capital’den 5 milyon dolar yatırım alan
ve ertesinde 2. tur yatırımını kapatan
Vipdükkan, Temmuz 2013’te kapanma
kararını açıkladı.

Limango.com
İlk olarak 2007 yılında Almanya’da

limango.de adresinde faaliyete geçmiş bir
“private shopping” platformu. 2013 yılını
6 milyondan fazla üyeyle kapatan
Limango’nun kapanışı ise sessiz geçen 2
yılın ardından Mart 2015’te gerçekleşti.

Daybuyday.com
Türkiye’deki özel alışveriş sektörünün

göz önündeki oyuncularından biri olan ve
Doğan Online ile Cem Hakko ortaklığın-

da Mart 2011’de hayata geçen
Daybuyday.com'un ömrü ise çok uzun
sürmedi ve Aralık 2013’te Hepsiburada’ya
devredilerek kapatıldı.

Lokum.com
YemekSepeti’nin yöresel ürünler sat-

mak amacıyla kurduğu Lokum.com da
kapanan e-ticaret girişimleri arasında.
Lokum.com’u 2012 yılı sonunda hayata
geçiren YemekSepeti’nin neden böyle bir
karar aldığını henüz bilinmiyor fakat şir-
ketin yemek siparişi işine odaklanmak
istediğini düşünüyoruz.

Bidolu.net
Türkiye'nin ilk e-ticaret sitelerinden

olan Baskuda.com, daha sonra
Bidolu.com oldu, ancak ömrü uzun olma-
dı ve 2006'da kapandı.

Evim.net
Ev dekorasyonu ürünleriyle karşımıza

çıkan Evim.net, finansal zorluklar sebe-
biyle e-ticaretten yayıncılığa geçiş yaptı.

Butikbebe.com
Anne-bebek alışverişinin en iddialı

oyuncularından biri olarak 2011 yılında
pazara girmişti. Bu dikeyde lider olmak
isteyen ve Azerbaycan’a da açılan
Butikbebe, işlerin kötü gitmesi nedeniyle
2017 yılınan başında hizmetlerini durdur-
du.

Üretmeden, parayı elden ele dolaştı-
rarak zengin olma fikri olan Titan
saadet zinciri batalı uzun yıllar

oldu ama fikirler ölmedi. Şöhret, ve zen-
ginlik vaatlerine aman dikkat.

Savcılıklar ve mali polislerin en çok
şikayet aldığı konuların başında son yıl-
larda yine network marketing sistemleri
geliyor. Piyasada adı dahi olmayan mar-
kaların ürünlerinin çok özel ürünlermiş-
çesine paravan olarak fahiş fiyatlarla
satıldığı paradan para kazanma mantığın-
daki sistemlerin başlıca hedef kitlesiniyse
18-35 yaş arasındaki vatandaşlar oluştu-
ruyor. Düşünün, 'harika' bir ürün var,
ama onu kimse bilmiyor ve bu gizli-çok
kıymetli-özel ürünü koca dünyada satma
göreviyse özellikle ticaretle hayatı boyun-
ca uğraşmamış, çoğu öğrenci olan 'seçil-
miş' insanlara veriliyor ancak bu 'seçilmiş'
insanlar bu 'muhteşem' ürünü satmaktan
ziyade piramit sisteminde kendi altına
üye alımı için çabalıyor. Sizce de kulağa
ters gelen bir şeyler yok mu?

Neden 18-35 yaş?
Özellikle bu yaş grubu içinde hızlı bir

şekilde üretmeden ve bir sistemin parçası
olarak zengin olabileceğini düşünen

öğrenci, yeni mezun yahut askerliğini
henüz tamamlamış bir kitle bulunuyor.
Bununla birlikte yaş oranı yükseldikçe,
işinden memnun olmayan, küçük yatırım-
lar için sınırlı parası bulunan bir kitle de
mevcut. İşte bahsedilen sistemlerin para-
yı en kolay elde edebileceği kitle de bu
topluluktan oluşuyor.

Kilit soru: Ayda kaç
para kazanıyorsun?

Yukarıda bahsettiğim 'kimsenin adını
bilmediği ama muhteşem olan' ürünlerin
satılması elbette bir paravan. Sisteme
girişin esas anahtarıysa zenginlik vaadi.
“Kardeşim sen ayda kaç para kazanıyor-
sun? Sokakta gördüğün o lüks arabalar-
dan bir tane de senin de olsun istemez
misin? Bak bizim bir arkadaş sisteme
benden önce girdi, şimdi altında bir
'Alman tankı' var.” gibi önce hayatı sor-
gulamaya iten, ardından da sistemin ne
kadar nimetli olduğunu anlatan davetkâr
cümleler duyduğunuzda koşarak orayı
terk edin. Anlayın ki bir el her an cüzda-
nınıza temas edebilir. Ha bir de arada
görebileceğiniz lüks araçlar olacaktır. Bu
araçların zaman zaman göz boyamak
adına kiralandığını da unutmayın.

LÜKS ARAÇ
VADEDENLERDEN

KOŞARAK
UZAKLAŞIN!
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Sevgili Ben Haberciler merhaba. Son
yıllarda en hızlı yaygınlaşan, pek çok
ünlünün de konuya rol model olduğu

mide küçültme ameliyatına değinmek
istedim. Birçok kişinin komplikasyon
ve ölüm riskini bile göze alarak girdi-
ği bu ameliyat gerçekten son çare
veya kurtuluş mu diye düşünmek
gerekir.

Mide küçültme ameliyatından
sonraki süreçte karşılaşacağınız zor-
layıcı etkiler, riskler yeterince anla-
tılmadığı ve operasyon sonrası bes-
lenme sisteminin zorlukları, en az
1 yıl boyunca karşılaşılacak olası
tehlikeler ve bu ameliyat sonrası
ölen nice vaka iyi anlatılmadığı
için maalesef bu ameliyat moda
oldu.

Bu ameliyatı seçmeden
önce karar verme aşama-

sında 6 ay diyet yapmayı
denemiş ve sonuç

almamış olmanız
gerekir.

Halbuki ben
bir beslenme
uzmanı olarak
bu konuda net
olarak şunu
söyleyebilirim
ki eğer gerçek-
ten ister ve
denerseniz 6
ayda 24 veya 36
kilo arası kilo
vermiş olursu-
nuz. Hem de

cerrahi girişimle
organınızın
büyük bir bölü-
münü de kaybet-

memiş, onca riske
girmemiş ve zorlu

yolla mücadele
etmemiş olursunuz.

OLASI RİSK-
LERDE en mühimi

kaçak riskidir ve ölümle
sonuçlanabilir.

Sıvı alımı yetersiz olur

ve dehidratasyan bulguları gelişir.
Katı besinlere geçiş ve uzun zaman

takip edilmesi gereken diyet sistemi zorla-
yıcıdır ve doğru takip etmezseniz pek çok
sağlık sorunu karşınıza çıkar.

Aylarca besin alımındaki kısıtlı süreç,
beraberinde vitamin mineral yetersizlikleri
getirecektir. Hızlı kilo verdiren bir sistem
olduğu için sarkma ve deformasyon ola-
caktır. Psikolojik olarak da yemek yemeye
odaklı kişilerde bu sınırlı tüketim berabe-
rinde bazı sorunlar çıkartabilir.

Hipotansiyon ve veya dumping sendro-
mu ile hipoglisemi çok sık karşılaşılan bir
durumdur.

MİDE AMELİYATI
YOLUNU SEÇMEDEN
ÖNCE HAYATINIZA
ŞUNLARI KATMAYI
DENEMELİSİNİZ

Beslenme uzmanından destek alın,
destek alamıyorsanız hayatınıza şunları
acilen katın:

Karbonhidrat tüketiminizi minimuma
indirin, ekmek, makarna, pilav, fast food,
tatlı hamur
işi, bunları

acilen sınırlayın. Nitekim ameliyat sonrası
da uzun zaman tüketmeyeceksiniz.

Şeker ve şekerli hiçbir şey tüketmeyin.
Güne bol proteinli bir kahvaltıyla baş-

layın, mesela peynir, yumurta, ceviz veya
badem iç fıstık veya fındık yiyin.

Saat başı bir bardak su içme kuralına
geçiş yapın.

Günde dört öğün beslenin.
Bir öğününüzde salata ile balık, köfte,

somon veya tavuk yerken; diğer öğününüz-
de doyana kadar sebzeyi sadece 1 kase
yoğurtla yiyin.

Meyve hakkınızı günde bir kere ara
öğün olarak yapın. Yanında süt veya
yoğurtla tüketin.

Zencefil, zerdeçal, tarçın, biberiye,
kekik, acı biber baharatlarına başlayın.

Yeşil çay, beyaz çay tüketmeyi deneyin.
Aylık minimum dört kilo hedef koyun.
Günde yarım saat yürüyüş yapın.
BU BASAMAKLAR SİZE ZOR

GELİYOR OLAMAZ. AMELİYATLA
SİZİ BEKLEYEN HAYAT EMİN
OLUN BUNDAN ÇOK DAHA ZOR VE
KISITLI OLACAKTIR. LÜTFEN KEN-
DİNİZE İNANIN VE BİR ŞANS DAHA
VERİN.

SAYFA 12 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

12 sağlık-astrolojiHABER 23.06.2017

KOÇ
Koç burçları ayın ilk günlerinde ken-

dinizi iletişim alanlarında çok aktif
hissedebilirsiniz. Bu ayın içeri-
sinde çıkacağınız kısa yolcu-
luklar sizi epeyce meşgul
tutacak gözüküyor ama yine
de bu durumdan pek şikayet
eder bir halimiz yok açıkçası.
Ayın ortalarına doğru enerjinizi
eve ve ev hayatınıza yönlendirebilirsiniz.
Aile büyüklerimiz ile geçireceğiniz
zaman emin olun kafanızdaki problemle-
ri çözmenizde size fırsat tanıyacak. Bu
sebeple, aklınızdaki soru işaretlerini aile-
nizle paylaşmaktan ve onlarında tavsiye-
lerini almaktan çekinmeyin. Temmuz
ayının sonlarına doğru ise Aslan bur-
cunda gerçekleşecek olan yeni ay, siz
Koç burçlarına yeni aşklar getirebilir,
hazırlıklı olun. Özellikle 24-28
Temmuz tarihlerinde dikkat edin, zira
bu tarihlerde inanılmaz sürprizli karşılaş-
malar yaşayabilirsiniz.

BOĞA
Ayın ilk günlerinde yaşanacak olan

Oğlak dolunayı, siz Boğa burçları için
oldukça olumlu gözüküyor. Özellikle
temmuz ayının 8,9 ve 10 tarihlerinde
uzak yerlere seyahat etmeniz oldukça
olası. Sevgiliniz ile uzun süredir süre

gelen anlaşmazlıklarınız var ise
sonunda ipleri elinize alıp bu

duruma müdahale edeceksi-
niz ve hatta bu çözüm sev-
gilinizden ayrılmak dahi
olsa, yine de her şeyi göze

alıp ilişkinizi sonlandırabilir-
siniz. Çünkü Temmuz ayı

boyunca gözümüz kara ve uzun suredir
sizi rahatsız eden ancak bir turlu müda-
hale edemediğiniz durumlara kolaylıkla
“yeter” diyebileceğiniz bir zaman dilimi
içerisindesiniz. Temmuz ayının sonlarına
doğru ise Aslan burcunda gerçekleşecek
olan yeni ay, siz Boğa burçlarına aileniz
ile geçireceğini huzurlu zamanı göster-
mekte. Ancak temmuz ayı boyunca iş
hayatınız da yaşanacak olan gelişmeleri
dikkatlice gözlemleyin, çünkü bu ay içeri-
sinde yaşanacak olan gelişmeler Ağustos
ayında oluşacak olan tutulmalara ışık tut-
maktadır.

İKİZLER
Ayın ilk günlerinde her ne kadar

biraz içinize kapandığınızı hissetseniz de
bu durumu içinize döndüğünüz ve kendi-
nizi dinlediğiniz bir zamana çevirmeyi siz
İkizler burcu çok iyi bilmekte.
Kalabalık içerisinde zaman
zaman kendinizi yalnız
hissedebilirsiniz. Ayrıca
ayın ilk yarısında çok da
kalabalık ortamlarda

bulunmamanızı tavsiye ederim, çünkü bu
dönemde pek çok eşyanızı kaybedebilir
ya da çaldırabilirsiniz. Sessiz sakin geçen
bir on beş günün ardından ayın ikinci

yarısında adeta acısını çıkarıyorsunuz
demek en doğrusu gerçekten.
Özellikle ayın 23, 24 ve 26’sına önem
verip dikkat edin, bu tarihlerde yaşa-
nacak olan gelişmeler keyfinizi yerine

getirecek. Temmuz ayının sonlarına
doğru sosyal çevrenizin genişlediği ve
yeni insanlar ile tanışmak için fırsatlar
elde edeceğiniz bir dönem.

YENGEÇ
Siz Yengeç burçları, Temmuz ayı

geneli itibari ile pek çok alanda
değişim ve dönüşüm yasayaca-
ğınız bir dönem. Adeta kendi-
nizi sadece mutluluğa odakla-
dığınız ancak sıkı çalışmayı da

elden bırakmadığınız bir
dönem içerisindesiniz. Haziran

ayında yasamış olduğunuz aksilikler,
temmuz ayı ile birlikte yok olmuş olacak
ve hayatinizi bir düzene koymanıza yar-
dımcı olacak Ayın ilk yarısında gerçekle-
şecek olan dolunay, oğlak burcunda,
oğlak burcu siz yengeç burçlarının karşıt
burcu olduğu için bu dönem sizleri de
önemli derecede etkilemekte. Özellikle
ayın 7, 8, 9 ve 10 tarihlerinde hayatınızı
şekillendirecek pek çok seçimin arkasın-
da durabilirsiniz. Ayrıca gökyüzünde
Kadersel ay düğümlerinin pozisyonu
yüzünden verdiğiniz bu kararlar sizlerin
hayatlarında daha sonraki yılları etkileye-
cek olumlu sonuçlar getirecektir.
Uygulamış olduğunuz küçük kararlar şu
an için olumsuz gözükmesine rağmen,
sonraki yıllarda kazançlı olduğunuzu fark
edeceksiniz. Bu sebeple Temmuz ayı siz
yengeç burçları için oldukça önemli bir
ay olduğunun tekrar altını çizmekte
fayda var.

ASLAN
Ayın ilk günlerinde iş hayatınız ön

planda olacak gibi gözükmekte. Ancak iş
hayatınıza fazlaca daldığınızdan dolayı
sizi sevenleri ihmal edebilirsi-
niz, fakat dikkat edin yap-
mış olduğunuz bu küçük
ihmalkârlıklar birikip bu
ay, sevdiğiniz insani kay-
betmenize neden olabilir.
Ayrıca iş arkadaşlarınız ile
aranızda gerginlikler de çıkabilir, bu
durumda hemen bir yargıya varmadan
sakince durumu bütün detayları ile ele
alıp bu şekilde bir karar vermeniz sizin
için çok faydalı olacaktır. Ayın sonlarına
doğru ise sizin kendi burcunuzda gerçek-
leşecek olan yeni ay, sizler için yenileyici
bir enerji taşımakta. Özellikle temmuz
ayının 24-27 tarihleri arasında kendinizi

hiç ummadığınız yepye-
ni ve keyifli ortamlarda
bulabilirsiniz yada ken-
dinizde yepyeni ve mar-
jinal değişimler yapabi-
lirsiniz. Temmuz ayının
geneli boyunca kendinizi biraz yorgun
hissedebilirsiniz ve sağlığınızı ihmal ede-
bilirsiniz, bu sebeple beslenmenize ve
uyku düzeninize dikkat etmeniz gerek.

BAŞAK
Ayın ilk günleri siz başak burçları

için oldukça yorucu geçebilir. Pek çok
davet ve kokteyllere çağrılabilirsiniz. Aşk
hayatınızda ise yeni gelişmelere hazır
olun, çünkü temmuz ayının ilk yarısı sev-
giliniz ile çeşitli aktivitelerde, aniden iliş-

kinizi sorgularken bulabilirsi-
niz kendinizi. Bunun sebe-
bi, sevgilinizin uzun sure-
dir görmek istemediğiniz
ve görmeyi reddettiğiniz

yanları simdi aklınızda
daha da büyüyebilir. Ne ola-

caksa olsun diyerek hareket etmekten
ziyade, aklınızdaki bu sorunları ve soru
işaretlerini sevgiliniz ile paylaşarak ortak
bir karar almanız bu durumda yapılacak
olan en doğru seçenek olarak gözükmek-
te. Ayın ikinci yarısından sonra biraz yal-
nız kalıp kendinize zaman ayırmak iste-
yebilirsiniz. Bu dönemde okuduğunuz
kitaplara, izlediğiniz filmlere dikkat edin
zira bunlardan çok . Bu yüzden güzel ve
keyifli şeyler okuyup izlemeye özen gös-
terin.

TERAZİ
Ayın ilk günlerinde işinizle ilgili

konularda birtakım çatışmalar yaşayabi-
lirsiniz. İşlerinizin yetişmediğini her şeye
yetişemediğinizi düşünebilirsiniz.
Patronlarınızla bu tür sebeplerden tartış-
malar yaşayabilirsiniz.
Eviniz, aileniz, yuvanız
ile ilgili konularda da
birtakım hareketlenme-
ler söz konusu olabilir.
Yeni bir eve geçme
düşüncesi yaşadığınız yeri
değiştirme isteği duyabilirsiniz. Bu
dönemde zihniniz aktif ve verimli ola-
caktır. Değişik ve sıra dışı düşünceler
aklınızdan geçebilir. Bu tarzınız insanla-
ra ilginç gelebilir. Ayın ortasında yine
kariyeriniz ile alakalı sorumluluklarınız
artacak. Yurtdışı ile alakalı işler yapıyor-
sanız birtakım zorlanmalar yaşayabilirsi-
niz. Ayın 18 inde partneriniz ile alakalı
tartışmalar yaşayabilirsiniz ilişkiniz çık-
maza girebilir. Birbiriniz arasında ileti-
şim sorunları çıkabilir birbirinizi yanlış
anlayabilirsiniz. Ayın son gününde içini-
ze kapanık hissedebilirsiniz yalnız kalma
isteğiniz olabilir. Bu yalnız kalmanız sizi

radikal kararlar vermeye zorlayabilir.

AKREP
Ayın ilk günlerinde eğitim, basım-

yayın, din gibi düşünce ve sorgulama içe-
ren konularda aktif olacaksınız. Seyahat
planlarınız varsa bu dönem içinde zorla-

nabilirsiniz. Araç kullanırken
dikkatli olmalısınız öfke

kontrolünüzü sağlamanız
gerekmekte. Uzun vadeli
planlarınızı yapmanız
için uygun bir dönem iliş-

kinize, özel yaşamınızı
ilgilendiren geleceğe dönük

karar almanız ve uygulama doğrultusun-
da ilerlemeniz için uygun bir zaman.
Ayın ortasında iş yaşamınızla ilgili kendi
işinize odaklanmanızı sizi ilgilendirme-
yen işlere pek kulak asmamanızı öneri-
rim. Ayın sonlarına doğru arkadaşlarınız-
la yeni başlangıçlar yapabilir ilişkilerinizi
farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. Ayın
sonunda işvereninizle ilgili problemler
yaşayabilirsiniz. Kendinizi baskılanıyor
gibi hissedebilirsiniz. Sakinliğinizi koru-
maya çalışın.

YAY
Ayın ilk günleri eşinizin geliri veya

ortak mallarınız ile ilgili sorunlar günde-
me gelebilir. Taşınmazlarınız ile ilgili
yeni kararlar almak isteyebilirsiniz.
Bankalar ile ilgili hareketlenme-
ler yaşayabilirsiniz, ödeme-
ler yapmanız gerekebilir.
Yine aynı dönemde içgü-
dülerinizin oldukça aktif-
leştiğini hissediyorsunuz.
Ruhsal, ezoterik ve okult
konular ilginizi çekiyor olabi-
lir. Ayın ortalarında parasal olarak yeni
bir oluşum yaşayabilirsiniz. Ek bir gelir
kapısı açılabilir. Bu durum sizi daha
disiplinli olmaya ve çalışmaya yönlendi-
rebilir. Yine aynı dönemde birlikte çalış-
tığınız insanlarla birtakım tartışmalar
yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat
etmelisiniz. Rutin kontrollerinizi kronik
rahatsızlıklarınızı arka plana atmamanızı
öneririm.

OĞLAK
Ayın ilk günlerinde kendinizle ilgili

birtakım yeni kararlar ala-
bilirsiniz. Parterinize
baskı yaptığınızı hisse-
debilirsiniz.
Düşüncelerinizle onu
boğduğunuzu hissedebi-

lirsiniz. Onun kendini ifade edemediğine
şahit olabilirsiniz. Bu gibi sebeplerle ken-
dinizi gözden geçirme isteği doğabilir.
Eski fikirlerinizi yıkıp yerine yeni bakış
açıları geliştirebilirsiniz. Ayın ortalarında
beklenmedik harcamalarınız gündeme
gelebilir. Eşinizin ya da partneriniz gelir-
lerinde birtakım sorunlar yaşanabilir bu
yüzden ekstra harcamalar yapabilirsiniz.
Banka ödemelerinizle ilgili ödemelerinizi
aksatmamaya dikkat edin ileride daha
büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Ayın
sonuna doğru arkadaşlarınız ile yaşayabi-
leceğiniz tartışmalar karşısında dikkatli
olmalısınız.

KOVA
Ayın ilk günlerinde kendinizi dış

dünyaya kapamak isteyebilir kendinizle
baş başa kalma isteğinde olabilirsiniz.
Bilinçaltınız yorgun olabilir bu da fiziksel
gücünüze yansıyabilir. Kendinizi enerji-
den yoksun hiçbir iş yapmama isteğinde
olabilirsiniz. Bu durumu ciddi-
ye alın hastanelerde işleri-
niz varsa rutin kontrolleri-
nizi yaptırın. Sağlığınızın
bozulması konusu daha
ileriki safhalarda daha
şiddetli olabilir. Eğitim ile
ilgili konula gündeme gelebi-
lir. Yarım kalan eğitimiz varsa ya da yeni
bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız bu
zamanı değerlendirebilirsiniz. Yurtdışı
ile bağlantılı işleriniz varsa ani şekilde bu
tip durumlar ortaya çıkabilir. Ayın orta-
sında ilişkiniz ile ilgili bazı tartışmalar
yaşayabilirsiniz sizin yapacağınız hatalar-
dan kaynaklanıyor olabilir. Sonrasında
bu hatalarınız sizi pişman edebilir.

BALIK
Ayın ilk günleri sosyal aktiviteleriniz

ve arkadaşlarınız ile olan ilişkilerinizde
bazı aksaklıklar gündeme gelebilir. Eski
yaptıklarınız size zevk vermeyebilir.
Yeni bir ortam deneyimlemek isteyebilir-
siniz. Eski arkadaş grubunuz siz yetersiz
geliyor olabilir. Farklı düşünce
kalıplarına sahip olabilirsiniz
arkadaşlarınızla bunlar sizi bu
duruma sürükleyebilir. Yine
bu dönemde spora düşkünlü-
ğünüz artabilir. Fiziksel olarak
daha güçlü daha aktif hissedebi-
lirsiniz kendinizi. Farklı alanlarda fiziksel
sporlar yapabilirsiniz. Ayın ortasında iş
ve kariyer hayatınızda şanslı dönemdesi-
niz beklediniz terfiyi alabilir ya da yeni iş
teklifleri alabilirsiniz. Maddi olarak da
güzel etkiler söz konusu olacaktır.
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YAŞAMIN NEFESİ

Tatil denince aklıma hep hüzünlü
çocukluğum gelir. Elimde karnem,
Okulun bittiğini düşünmeden sevinçle

eve koşardım. Sonraki günlerde bir boşluk
dolardı içime. Tatil için gidenlerin ardından
yaşadığım şehir bomboş gelirdi. Yalnızlık
çökerken içime, Okulların açılmasını iple
çekerdim. Aynı duyguları yazlık beldelerde
okulların açılmasına yakın gidişlerde de
yaşardım.

Baharın gelişiyle içime dolan sevincin
yerini yazın geliş hüznü kaplayınca çocuk-
luğum yeniden canlandı. Çocukluğumda
olan, nedenini çözemediğim hüzün; artık
deniz, güneş, dinlenme üçlüsüyle keyifli
hale geldi inanın.

Yaz ayları tatile gidenlerin, gitmeyen-
lerin ve tatile gitmek üzere olanların psiko-
lojilerini farklı etkiliyor. Tatile henüz gitme-
miş olanlar, tatil beklentisi içinde işlerinde
bezginlik ve yorgunluk hissederken, yaşam
savaşı nedeniyle tatile gidemeyenler düşük
performanslarının nedenini bilmezken,
tatilden yeni dönenler işlerine yeniden
uyum güçlüğü yaşıyorlar.

Evrene uyumlu yaşamdan giderek
uzaklaşılan şehir yaşamında en uyumlu ve
sağlıklı bireyler bile, ister istemez sağlıksız
yaşam koşullarının içinde bulabiliyor kendi-
ni.. Yaşamdan, nefes almaktan bir an için
MOLA alabilir misiniz?...

İnsan psikolojisinde yaşam içinde veril-
mesi gereken MOLA’lar verilemediğinde,
tatile duyulan ihtiyaç kaçınılmaz hale geli-
yor. Çünkü insanın performansını en üst
düzeyde yorulmadan kullanabilme gücünü
kazanması, yaratıcılığını ortaya çıkarabil-
mesi için zaman zaman kontrollü Mola’lar
gerekli. Bu Mola’lar ruh sağlığımızın
düzenlenmesi ve yaşam performansımızı
en üst düzeyde kullanabilmemizi, düşünce-
lerimizin esneklik kazanmasını sağlayacak-
tır. Bu MOLA’lar yaşamımıza nefes, yeni
bir soluk verir, ruhumuzu dinlendirir, ruh
sağlığımızı korur. İşte bu nedenle yaşamı-
mıza nefes olacak bu araları kısa ve aralıklı
olarak yaşamımıza serpiştirmek daha sağ-
lıklı olacaktır.

Çocukça bir hüzünle başlayıp okuldan
ve arkadaşlarımdan uzaklaşmak olarak
düşündüğüm Tatil serüvenim yerini Tatil
özlemine bırakırken; Yaşam savaşları
nedeniyle ufak molaları hak ettikleri halde
MOLA’ya ulaşamayanlar: Haliniz, hatırı-
nız, tatiliniz HOŞ olsun. BURÇİN ÇELİKEZER

www.wellnessclubizmir.com

AMELİYATTAN ÖNCE
KENDİNİZE ŞANS VERİN
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Tarihi dini bir ritüel ola-
rak 1500 yıl öncesine
dayanan ramazan, şim-

dilerde yozlaşmanın ve hoş-
görüsüzlüğün pençesinde
kıvransa da eski ramazanlar
hatırına hala kültürümüzün
kocaman bir parçasıdır. Biz
de her bayram yaşanan klişe-
leşmiş ögeleri sizler için der-
ledik.

1. 'Nerede o eski
bayramlar' sitemi

Büyüklerimizin 'Hey gidi
eski bayramlar' diye iç geçir-
mesine hepimiz aşinayızdır.
Bu bir bakıma saf nostaljidir.
20. yüzyılın başlarında, elek-
triğin yeni yeni yaygınlaşma-
ya başladığı zamanlarda;
Direklerarası, kanto, med-
dah, karagöz oyunları izleye-
rek bayramlarını şenlendiren
dede ve ninelerimizin ‘eski
bayramlar’ın artık yaşanama-
dığına hüzünlenmesi tatlı bir
bayram geleneğidir.

2-El öpme-mendil-
para ilişkisi

El öptükten sonra süslü
bez mendillere sarılı para
verme geleneği biraz değişse
de hala devam etmektedir.
En modern ailelerde bile el
öptürdükten sonra para veri-
lir.

3-Aile büyüklerini
ziyaret etmek

Büyükleri ziyaret etmek
yerine telefonla aramanın yada
mesaj atmanın daha kolay oldu-
ğu herkes tarafından kabuldür.
Ancak çoğu insan hala büyükle-
rini bayramlarda ziyaret edip
keyifle sohbet etmenin ve gönül
almanın önemini bilmekte.

4- Lokuma,
şekere doyma

Bayramın yaklaşmasıyla
bütün marketlerde raflar renk
renk, çeşit çeşit şekerle dolar.
Bayramı yalnız geçirecek olsanız
da muhakkak şeker alırsınız. Ve
yılın hiçbir döneminde yemedi-
ğiniz kadar şekere tatlıya doyar-
sınız. Bu bir bayram klasiğidir.

5- Telefon trafiği,
toplu mesajlar

Bayramın en klişesi de toplu
mesajla bayram kutlamaktır.
Bazen bir mani yada şiirin altına
'iyi bayramlar' yazılır. Bazen de
resmi bir şekilde bayram kutla-
narak ad ve soyadı yazılır.
Bunlar bayramın belkide en
sıkıcı ritüellerinden biridir. Bir
de uzakta olan akrabaların
aranması vardır. Aile üyelerinin
sıra sıra konuşup hal hatır sor-
duğu bu anlar çoğu zaman uzar
ve telefondan kurtulduktan
sonra büyük bir rahatlama sağ-
lanır.

6- ‘Aman ne güzel
şehir bize kaldı’
sohbetleri

Bayram tatillerini her şey
dahil otellerde değerlendirmek
artık bir gelenek haline geldi
neredeyse. Özellikle tatilin baş-
ladığı tarihlerde tatile gidenlerin
keşmekeşi başlar. Trafik kazala-
rı haberlerini de ekranlarda sık
sık duymaya başlarız. Bu ritüelin
en kendini şanslı hissedenleri ise
ya işleri dolayısıyla ya da maddi
olarak tatile gidemedikleri için
boşalan şehrin tadını çıkaranlar-
dır. Evet, züğürt tesellisi denile-
bilir ama insanların azalmasıyla
şehirlerde yaşanan huzur dolu
ortam gerçekten yadsınamaz.

Bayramın adının Şeker
Bayramı mı, Ramazan
Bayramı mı olduğu tartışması
çok uzun zamanlardır yapıl-
maktadır. Genel olarak poli-
tik kapışmalara kadar uza-
nan bu tartışmada maalesef
orta yol bulunamamıştır. Bu
sebeple her bayram bir klişe
olarak konuşulmaya devam
edilir.

Sonuç olarak günleri,
ayları, vakitleri anlamlı kılan,
en basit günleri bile bayrama
çeviren bizleriz ve ileride ne
güzeldi diye düşünüp gülüm-
seyeceğiniz bir bayram geçir-
meniz dileğiyle...

7- Şeker Bayramı mı, Ramazan Bayramı mı?

BAYRAM KLİŞELERİ

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com



Teknolojide yaşanan gelişmeler
olumlu olarak hayatı kolaylaştır-
dığı gibi bazı sıkıntıları da bera-

berinde getirdi. Bazı hastanelerde
'İnternet Bağımlılığı Polikliniği' bölü-
mü açıldı. Bunun sebeplerini Ege
Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol
Madde Bağımlılığı Araştırma ve
Uygulama Merkezi (EGEBAM)
Psikiyatri Uzmanı Prof Dr. Zeki
Yüncü'den öğrendik.

Yüncü, son günlerde internet
bağımlılığı kavramının ortaya çıktığını
şu sözlerle anlattı: “Son dönemlerde
özellikle teknoloji ile ilgili bir bağım-
lılık süreci söz konusu. Bütün çocuk-
lar, ergenler hatta yetişkinler teknolo-
jik ürünleri amacı dışında tüketmeye
başladılar. Bu toplumu etkileyen bir
durum. İnternet bağımlılığı ya da tek-
nolojiyle ilgili sorun nedir diye sordu-
ğunuzda karmaşık bir süreçten bahse-
diyoruz. Çünkü tanım karmaşık, sis-
tem karmaşık dolayısıyla bununla ilgi-
li bir konsensüs oluşmuş değil. Girip
baktığımızda internet bağımlılığı
deniyor, sosyal medya bağımlılığı
deniyor, çocuklarda bilgisayar ve
oyun bağımlılığı diye söyleniyor. Bir

sürü başlık altında bunu görüyoruz.
Burada aslında sorun ne zaman başlı-
yor. Çocuklar nereye kadar kullan-
malı, ya da büyükler nereye kadar
kullanmalı? Bir takım sorunlar ortaya
çıkıyor. Ne yazık ki teknolojinin
kolaylığının yanı sıra haya-
tı zorlaştıran faktör-
leri de var. Asıl
iletişim karşı-
lıklı olan ile-
tişimdir.
İnsani
olan ile-
tişimdir.
Fakat
bilgisa-
yar tek-
nolojisi-
nin çok
hızlı iler-
lemesi bir
sürü fonksi-
yonu berabe-
rinde getiriyor.
Bu fonksiyonlarında

artması hem iş yaşantımızda hem de
iş dışı hayatımızda kullanmamıza ola-
nak sağlıyor. Dolayısıyla hayatımızın
büyük bir bölümünü kapsamaya baş-
ladı.”

İnternet bağımlılığının hangi
koşullarda ortaya çıktığını

belirten Yüncü, internet
bağımlılığı polikli-

niklerini de şu
şekilde tanımla-

dı: “ Sosyal
medyada
harcadığınız
vakit gün-
lük yaşantı-
nızda
sorunlara
neden olu-
yorsa sorun-

dur. Çünkü
işlevselliğinizi

bozmaya başlı-
yor. Asıl ilişkiler

hırpalanıyorsa sorun
vardır demektir.

Kendini tanıma, yorumlama, duygu-
larını tanıma, yorumlama konuların-
da sıkıntılar yaşanıyorsa burada sınır-
ları iyi koymalıyız. Çocukların, genç-
lerin, yetişkinlerin oynadıkları oyun-
ların, ya da bilgisayarı ne amaçla kul-
landıklarının anlamlandırılması gere-
kiyor. Biz birine bilgisayar bağımlısı,
oyun bağımlısı yada internet bağımlısı
derken neyi kastediyoruz? Bunu şöyle
tanımlamamız gerekiyor; kişi interne-
ti hayatının odak noktası haline getir-
diyse ve sosyal ilişkilerini, iş ilişkileri-
ni, arkadaş ilişkilerini bir tarafa bıra-
karak sorun yaşıyorsa teknoloji ile
ilgili bağımlılık yaşıyor diyebiliriz. O
yüzden kişilere ve amaca uygun
doğru hayatı kolaylaştırıcı bir şekilde
internet kullanımını öğretmeliyiz.
İnternet bağımlılıkları poliklinikleri-
nin temel amacı budur. Varsa altta
yatan patolojilerin, psikiyatrik hasta-
lıkların tanımlanmasını tedavi edil-
mesini sağlamak. İşlev görmeyen bir-
takım kişiye ait özellikler nitelikler
varsa aileye ait nitelikler varsa ona

işlevsellik kazandırmak ve bu şekilde
tedavi edilmesini sağlamak diye
tanımlayabiliriz internet bağımlılıkları
polikliniklerini.”

“İLİŞKİLER FARKLI”
Yüncü, internet bağımlılığının

kişilerde yarattığı sorunları şu şekilde
anlattı: “İnternet bağımlılığı insanın
farklı boyutlarda düşünmesini sağlı-
yor. İlişkilerin farklı boyutlarda
tanımlanmasına neden oluyor. Sosyal
İlişkilerde psikolojik sıkıntılar yaşata-
biliyor. İnsanların kendi kimlik algıla-
rında birtakım sıkıntılara sebep olu-
yor. Örneğin; sosyal medya üzerinden
bir arkadaş grubu ediniyorsunuz ve
konuşuyorsunuz. Arkadaşlarınızın
tipini bilmiyorsunuz, kişiliğini bilmi-
yorsunuz, duygularını bilmiyorsunuz
ve aslında onu tanımıyorsunuz.
Görüntülü konuşsanız bile teknoloji
daha sizin mimiklerinizi, göz hareket-
lerinizi, gözün içinde iletişim esnasın-
da algıladığınız unsurları büyük net-
likte karşıya aktaramıyor. Orada bir-

takım kısıtlılıklar var. Bu da kişilerin
iletişim becerilerinde sıkıntılara yol
açıyor. Duyguları tanıma, kavramsal-
laştırma, yorum yapma ve tepki ver-
melerinde bir aksaklık ortaya çıkıyor.
Bu bir aşaması. İkinci aşaması ise;
sanal bir dünya olduğu için bunun
gerçek dışı olduğunu anlamada da
zorluk yaşanıyor. Size sunulan kimlik-
lerin doğru olup olmadığını da bilmi-
yorsunuz. Dolayısıyla işler karmaşık-
laşmaya başlıyor. Bu bağlamda
düşündüğümüzde gençlerin başlarına
olumsuz bir iş gelmemesi için çok
üstün yeteneklerinin olması gereki-
yor.”

NASIL TEDAVİ EDİLİR?
İnternet bağımlılığının bu polikli-

niklerde nasıl tedavi edildiğine deği-
nen Yüncü, yasaklamanın doğru bir
yöntem olmadığını şu sözlerle belirtti:
“Tedavi süreci sorunun şiddetinin
nasıl olduğu ile alakalıdır. Bazen çok
küçük bir danışmanlık bile hayat kur-
tarıcı olabiliyor. Bu diğer tüm bağım-
lılıklar için geçerlidir. Bazen kişiyi
değerlendirdiğinizde bir takım psiko-
lojik hastalıklar ortaya çıkıyor.

Örneğin; çocuklarda dikkat eksikliği,
hiperaktivite, davranım bozukluğu ya
da sosyal fobi ortaya çıkabiliyor. Ya
da kişide depresyon, anksiyete bozuk-
luğu, obsesif-kompulsif bozukluğu
var. Bunlara yönelik olarak tabi ki
ilaç tedavisi vermemiz gerekiyor.
Ama sadece internet bağımlılığına
özel bir ilaç yok. Psikolojik bir sorun
yok ve sadece bilgisayarı amacı dışın-
da kullanıyorsa küçük bir psiko-eği-
timle sorun ortadan kalkabiliyor. Bu
yöntem etkili olmayınca da bilişsel
davranış terapi yöntemleri var onları
uyguluyoruz. Ailelerin de bazı önlem-
ler alması gerekebiliyor. Çocukla ile-
tişimleri kopuksa bu iletişimleri
düzeltmek için girişimlerde bulunma-
larını istiyoruz. Aileler ilk olarak
yasaklama yöntemine başvuruyorlar
ama yasaklamak iyi bir yöntem değil-
dir. Yasaklar hem isteği daha çok art-
tırır hem de kaçamak yapmalarına
yol açar. Bundan 1-2 yıl önce biz
insanlara bilgisayarı salona kurun,
çocuğun odasında olmasın, herkesin
kullanacağı bir alet olsun falan diyor-
duk. Şimdi öyle bir şey yok artık.”
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Bilimsel ve
teknolojik

gelişmelerin
gittikçe hız-

landığı ve tek-
nolojinin aynı

hızla günlük
yaşamımıza

girdiği düşü-
nüldüğünde

cep telefonla-
rı, bilgisayar-

lar ve internet
teknolojileri

yaşamımızda
vazgeçilmez

hale geldiler.
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AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Zeki
Yüncü

KLİNİKLİKOLDUK...

SONUNDA
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Ses; kulağın duyabileceği
basit titreşimlerdir. Bir
kaynaktan çıkan ses, aynı

durağan bir suya atılan bir
taşın çıkardığı halkalar gibi
dalgalar halinde yayılır. Peki
bu ses dalgaları ile ruhunuzu
ve bedeninizi tedavi edebilece-
ğinizi biliyor muydunuz? Ses
Masajı Uygulayıcısı Sırma
Belin konuyla ilgili bütün
merak edilenleri Ben
HABER'e anlattı.

� Sırma Belin kimdir? Öncelikle sizi tanıyabilir
miyiz?

İstanbul Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı
bölümde master yaptım ve yine aynı bölümde
doktoraya başladığım sırada, Alman Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim görevlisi
olarak çalıştım. 1994 yılında bu görevimden istifa
ederek profesyonel turist rehberliği yapmaya
başladım ve uzun yıllar sayısız kültür turları ile
ülkemizi tanıttım.

� Enerji çalışmalarına ilginiz ne zaman başla-
dı?

İş hayatı süresince birçok tamamlayıcı şifa
yöntemine ve enerji çalışmalarına ilgi duydum ve
katıldığım eğitimlerle kendimi bu alanda geliştir-
meye çalıştım.

� Ses terapisiyle hikayeniz nasıl başladı?
2013 yılında gittiğim yoga kursunda hocamız

derslerin sonunda çanağa vuruyordu ve ben bu
sese aşık oldum. Yine aynı kurs Hindistan'a bir
gezi gerçekleştirdi. Önce önyargılı davrandım ve
gitmek istemedim. Sonra birden içimdeki ses
bana 'Oraya git sana bir kapı açılacak' dedi.
Gerçekten içimdeki sesi dinledim ve gittim.
Orada bu çanakları satan dükkan sahibine bun-
ların ne olduğunu sordum. Bu çanakların çakra-
ların notaları olduğunu söyledi. Çakraları biliyo-
rum ama notaları olduğunu bilmiyordum. Kalp
çakram için bir çanak aldım ve bu konuyu araş-
tırmaya başladım.

� Eğitim nereden aldınız?
Almanya'da Peter Hess Enstitüsü'nden eği-

tim aldım. Peter Hess Enstitüsü (PHI) 30 yıldır,
Almanya'nın birçok kentinde faaliyet
gösteriyor.

� Ses terapisi
nedir?

Sesin kullanılması geleneği beş bin yıl öncesi-
ne dayanıyor ama ses masajı bir Alman yöntemi
ve mucidi benim de hocam olan Peter Hess'tir.
Hindistan'da kullanılan şifa yöntemlerinden biri-
ni oluşturur. Doğu dünyasına göre insan sesten
oluşur, yani sesin kendisidir. Sadece kendisi ve
çevresindekilerle uyum içinde yaşayan insan,
yaşamını özgürce ve yaratıcı şekilde oluşturabilir.
Peter Hess, ses çanakları uygulamasını yıllarca
süren araştırmaları sonucunda geliştirdi ve batı
dünyası insanının gereksinimlerine göre uyarladı.
Peter Hess'e göre, ses çanağından çıkan ses
ruhun derinlerine dokunur, ruhumuzu titreştirir.
Ses, gerginlikleri çözer, içimizdeki hekimi devre-
ye sokar ve yaratıcı enerjimizi ortaya çıkarır.

� Sesle şifa daha önceden var mıydı?
Sesle şifa yeni yeni fark edilmeye başladı.

Aslında Osmanlı döneminde, Selçuklu dönemin-
de makamlarla, şarkılarla sesin şifası zaten kulla-
nılıyordu.

� Seanslar nasıl gerçekleşiyor?
Ses masajı yöntemi hem duymaya hem

dokunmaya yönelik. Çanaklar bedende farklı
bölgelere konuluyor, çanaklara vurduğum zaman
yayılan titreşim dalga dalga yayılıyor. Biz şu anda
beta frekansındayız ama şifanın olabilmesi için
alfaya geçmemiz lazım. Çanaklarla yapılan uygu-
lamada da beyin dalgası düşüyor, mutluluk hor-
monları aktive oluyor. Beynimizdeki morfin
depomuzdan vücudumuzdaki ağrı olan yerlere
morfin salgılanıyor ve kendinizi ağrılardan kur-
tulmuş, zinde, mutlu hissediyorsunuz.

� Herkese uygulanabilir mi?
4 aylık bir hamile bayandan, ölüm döşeğinde-

ki bir insana yani yaşamın her alanında kullanıla-
bilen bir yöntem.

� Bu masaj nasıl kazanımlar sağlıyor?
Ses çanakları uygulaması ile rahatlama, derin

gevşeme sağlanır. Ayrıca spalarda, sağlık alanın-
da, pedagojide, psikolojide ve terapilerde bu
uygulamadan yararlanılır. Ses çanaklarıyla yapı-
lan uygulamalarda özgüven duygusu gelişir.
Stres, korku, kaygılar yani beden ve ruh sağlığını
olumsuz etkileyen tüm duygular bırakılır, kişi
onlardan özgürleşir. Bedenin ve ihtiyaçların far-
kına varılır. Zihni sürekli meşgul eden düşünce-
ler yok olur ve ruh özgürleşir. Ses masajından,
ses meditasyonlarına kadar, enerji temizliğinden
öğrencileri sakinleştirmeye kadar, kasılmış uzuv-
ların iyileşmesine kadar etkili oluyor.
Uykusuzluğa çok iyi geliyor.

Ses Masajı

Uygulayıcısı

Sırma Belin ses

terapisiyle ilgili

bütün bilinme-

yenleri Ben

HABER'e anlattı.

ÇANAKLARIYLA
TERAPİ
ÇANAKLARIYLA
TERAPİ
ÇANAKLARIYLA
TERAPİ
ÇANAKLARIYLA
TERAPİ
ÇANAKLARIYLA
TERAPİ

Sırma
Belin

ÇANAKLARIYLA
TERAPİ ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com
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