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Seferihisar Belediye Başkanı
Soyer, “Adalet Yürüyüşü ile
birlikte Genel Başkan sorunu
ortadan kalktı. Herkes Genel
Başkan’ın ötesinde bir liderimiz
olduğunu düşünüyor” dedi.
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Aziz Kocaoğlu'nun gündeminde İZDE-
NİZ grevi vardı. Kocaoğlu işçilerle
sorun olmadığını ancak günümüz sen-
dikacılığını tasvip etmediğini söyledi.

AJANDASINDA ÖNEMLİ PROJELER VAR
Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferi-
hisar’ın Belediye Başkanı Tunç Soyer,
neden Çeşme gibi olmayı tercih
etmemelerinin nedenlerine, Sığacık
yoluyla ilgili yapılacak olan değişik-
liğe ve Ulamış’a yönelik gerçekleştire-
cekleri projelere dair önemli açıkla-
malarda bulundu. SAYFA 4’TE
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İZMİR Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu,
2019'a ilişkin dikkat çekici
tahlillerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı sistemi
dahilinde ilk kez seçimlerin
yapılacağı 2019'da ilk raun-
dun yerel seçimler olacağını
dile getiren Kocaoğlu, “2019
yerel seçimleri çok önemli”
dedi. SAYFA 9’DA

BENİM şahsi
görüşüm Aziz Bey

yeniden aday olacak.
İddialı bir merkez

sağın da ortaya çıka-
cağı bu şehirde Aziz

Başkan’dan başka
hiçbir CHP’li o

koltuğa talip olamaz.
EROL YARAŞ 3’TE

BAŞKA HİÇBİR CHP’Lİ
TALİP OLAMAZ

BU TUR SENDIKACILIGI
TASVIP ETMIYORUM

KENDİNE
GÜVENEN

ADAY
OLSUN

KOCAOĞLU:

4 KURAL 7 BESİN

ALDATMAYA
MOBİL UYGULAMA

YAZ mevsimini çok
sevenlerden misiniz?
Bedenin ihtiyaçları-
na dair bilginiz
var mı? Bu
sorular
ilginizi çek-
tiyse bu
yazı tam si-
ze göre.10’DAARTIK sevgilisini aldatmaya meyilli kişiler

için de mobil uygulamalar var. İşte, senin
için değil de ‘bir arkadaşın’a tavsiye ede-
bileceğin o uygulamalar… SAYFA 2’DE

SİVİL toplum örgütlerine uzattığı dost
eliyle sosyal sorumluluk projelerinin
yaşam bulmasını sağlayan Konak
Belediyesi bir önemli projeye daha el
verdi. SAYFA 6-7’DE

SEMA
PEKDAŞ

“-İÇERDE misin?”, “-İçerdeyim”
diyalogu ile başlayan ve daha sonra
tüm Türkiye’yi etkisi altına alan bir
projenin, İçerde’nin Coşkun’u Nebil
Sayın Ben HABER’e konuştu. 11’DE

ARAŞTIRMACI
yazar Öcal, önemli
bir eseri ortaya
çıkardı. İşte
İzmirlilerin II.
Abülhamit'e hazır-
ladıkları o hediye.5’TE

BİR KİTAPLA
BİN YAŞA

ARAÇ YANGINLARININ

NEDENİ TEDBİRSİZLİK

İZMİR’DEN SULTAN’A
BİR HEDİYE

ARAÇ yangınlarının yüzde 59’u

motor bölgesinden, yüzde 35’i yolcu-

lardan kaynaklı, yüzde 3’ü yakıt

tankından; yüzde 2’si ise lastik ve

farların ısınmasından kaynaklı. 8’DE

KOMŞU BIZ GELDIKKOMŞU BIZ GELDIKKOMŞU BIZ GELDIKKOMŞU BIZ GELDIKKOMŞU BIZ GELDIK
YILLARCA hep karşı-
dan baktık onlara.
Bizim en yakın
komşularımızdı bu
şirin adalar. İşte
onlardan biri var ki, o
çok popüler ağabey-
leri ablaları gibi değil
de daha mütevazi.
İsmi Samos ve artık
bu eşşiz adaya sadece
uzaktan bakmıyoruz.
SAYFA 12’DE
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MÜKEMMELLİK
GÜZEL ülkemiz son yıllarda fikir ayrılıkla-
rının çok keskin, duygu birlikteliklerinin çok
az olduğu günleri yaşıyor. Hatta bazen, küf-
rün, tehditin öne çıktığı söylemlerin tanığı
oluyoruz. Bazen de kendinden başkasını
tanımamanın... ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

ALMANYA 2. VATAN DERKEN
ÜLKELER arası ilişkiler “dostluk” olarak
ifade edilse de “çıkar” temelli olduğunu
hatırlatmakta fayda var. Bir de ülkelerin
uluslararası arenada yaşadığı itiş kakışın da
siyasi karar vermedeki etkisi göz ardı edile-
mez. İBRAHİM ATTİLA ACAR 4’TE

AŞKLA DÖNÜLECEK YUVA
ELİMİZDE 1 kilo yük ile 1 saat dolaşabili-
riz ama bu yük biraz artarsa taşıyamaz hale
gelip bırakıveririz. Çocuklarımızın yüklerini
bıraktıklarını işte bu nedenle sorumsuzluk-
la suçlandıklarını düşünüyorum...
ZUHAL KOÇKAR 10’DA
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'Eskiden aldatıldığını anlamak çok zormuş, artık teknoloji var. Telefonunu kurca-
larım. Konum isterim, en olmadı görüntülü ararım' diye düşünüyorsan haklı olduğun

kadar gözden kaçırdığın bir hususu hatırlatmakta fayda var. O çok güvendiğin tek-
noloji seni aldatan sevgilinin de işine yarıyor olabilir.

Bir süredir piyasada olan bazı akıllı telefon uygulamaları sayesinde aldatanların
işi artık çok daha kolay. Telefonunda mesaj ya da fotoğraf gizlemek neredeyse çocuk
oyuncağı… Mesela sevgilinden şüpheleniyorsun, tam da fırsatını bulmuşken telefonu

kurcalamaya başladın. İşe ilk olarak nereden başlarsın? Mesajlar mı fotoğraflar mı?
Maalesef yanlış cevap... Doğrusu 'hesap makinesi' olacaktı.

HESAPMAKİNESİ GİBİ
Private Photo ile hesap makinesi gibi görünen uygulamanın altında gizli

fotoğraflar saklanabiliyor. Ancak fotoğraflara ulaşmadan önce sinsi sevgilinin
koyduğu şifreyi de doğru tahmin etmen gerekiyor.

SMS GİZLİYOR
Bir diğer uygulamanın çıkış hikayesi tamamen farklı. İş dünyası için

geliştirilen Tiger Text, aldatanların iki işine birden yarıyor. Uygulama hem
mesajlarını gizleyebiliyor hem de istenmeyen bir kişiden uygunsuz zamanda

gelen aramalara karşı koruma sağlıyor. Karşıdaki kişi 'aradığınız kişiye şu
anda ulaşılamıyor' mesajını dinlerken, sevgiliniz sizinle hiçbir şey yokmuş gibi

gayet güzel vakit geçiriyor.

SALLA SİLİNSİN
Sadece android telefonlarda kullanılabilen başka bir uygulama

yüzünden sevgilini, tam da mesajlaşırken yakalamışken elin-
den kaçırabilirsin. Zira Fox Private Message adlı uygula-

mayı kullanan kişi telefonu salladığı anda tüm mesaj-
ları silebiliyor.

Ve son olarak, 'Nasıl olsa banyoda, dur
şunun telefonunu karıştırayım' diyorsan

ava giderken avlanabilirsin, aman dik-
kat. Oldukça popüler olan Nosy
Trap isimli uygulama telefonda

yüklüyse, sen mesajları
karıştırayım derken ön

kamera da o esna-
da senin fotoğ-

rafını çeki-
yor.

'Rahat rahat aldatsınlar' diye
icat edilmiş mobil uygulamalar

Çöpçatanlık uygulamaları dışında sevgilisini aldatma-
ya meyilli kişiler için de geliştirilen bazı mobil uygula-
malar var. İşte, senin için değil de ‘bir arkadaşın’a tav-

siye edebileceğini düşündüğümüz o uygulamalar…

Hiç şüphesiz en fazla uygulanan estetik ameliyatların
başında; burun ameliyatları gelir. Birçok kişi burnunun
şeklinden memnun değildir. Eskiden çok acılı yöntemler
ve çok geç iyileşen ameliyatlar gerçekleştirilirken artık
burun iç bölgesinde yapılan düzeltmelerde yoğun ola-
rak lazer uygulanıyor. Kıkırdak şekillendirmelerinde
özel geliştirilmiş bilgisayar destekli lazerler kullanılıyor.
Çok yakın zamanlarda burun estetiği yaptıran kişiler 7-
10 gün arasında sosyal hayattan uzak kalırken artık
burun tamponu uygulamasına son verilmesi ile hastanın
konforu daha erken sağlanmaktadır. Ayrıca eskiden bakıl-
dığında estetik olduğu anlaşılan burunlar yerini o kadar
doğal burunlara bıraktı ki doktorlar bile hasta söylemeden
burun estetik ameliyatı olduğunu anlayamıyor.

Büyük göğüsler yerine
küçük göğüsler

Son beş yılda olduğu gibi estetik ameliyatlarda bir
numarayı bu sene de meme büyütme operasyonları alıyor.
Ancak tüm dünyada silikon protez tercihlerine bakıldığında,
eski yıllara göre daha küçük protezlerin talep gördüğünü
söyleyebiliriz. Daha küçük ve doğal görüntü revaçta.
Ameliyat planlamasında detaylı üç boyutlu görüntülemeler
ve hesaplamalar da artan bir şekilde plastik cerrahlar tara-
fından tercih ediliyor. Yeni çıkan ‘Memeyi Kendi Dokusuyla
Asma’ yöntemiyle, memenin özellikle koltuk altına doğru
yayılan kısmından yararlanılarak, meme dokusu hem yuka-
rıya hem de içe doğru itiliyor; kendi üzerine katlanarak sıkı-

laştırılı-
yor ve
dikleşti-
riliyor.
Memeyi
dik tutan
kendi dokusu
olduğundan ve

memenin ağırlığını
taşıyan kısım deri-

nin altında kaldığın-
dan, çok daha az iz

kalıyor. Bu yöntemle
elde edilen sonuç önceki

yöntemlere göre çok daha kalı-
cı oluyor.

Seksi, dolgun dudaklar
Dudak estetiği çok önemlidir. Son zamanlarda kadınlar

en çok dudak dolgunlaştırma işlemi yaptırmaktadır. Seksi
ve dolgun dudaklar oldukça revaçta. Eskiden yapılan dudak
estetiği ameliyatlarının çok yapay görünmesinin yanında
bir de dudak içine enjekte edilen madde yüzünden ciddi
sağlık problemleri oluşturabiliyordu. Ancak yeni teknoloji-
lerle dudak estetiğinde oldukça önemli iyileşmeler sağlan-
mıştır. Bu günlerde dudak dolgusu, dudak dolgunlaştırma-
da kullanılan en yaygın yöntemdir. Dudaklara ve ağız çevre-
sine enjekte edilen birçok dermal dolgu türü var. Dudak
dolgusu sonrası hasta uygulama bittiği anda normal yaşan-

tısı-
na dönebi-
lir, herhangi
bir ağrı hissetme-
mektedir.

Lazer teknolojisi her
alanda işleri kolaylaştır-
maya devam ediyor. Zaman
içinde minimal cerrahi uygula-
maların, gelişmiş lazer uygulama-
ları ile desteklenmesi ile artık çok
daha az kesiler kullanarak ve mümkün
olduğu kadar iz oluşturmadan, aynı sonuç-
ların daha doğal ve kalıcı olarak elde edilmesi
mümkün olabiliyor. Özellikle yüz gençleştirme
denilince akla çok ağır işlemler ve ameliyatlar gelir-
di. Gelişen teknoloji ile sonuçlar daha konforlu ve sos-
yal hayattan kopmadan gerçekleşebiliyor. Boyun, gıdı böl-
gesindeki yağlar özel lazerlerle tek seansta giderilebiliyor. '
'Örümcek ağı estetiği' gibi ameliyatsız yüz germe, canlan-
dırma ve form kazandırma işlemi gibi yöntemlerle acısız
sonuçlar da elde edilebiliyor.

EN YENİ ESTETİK
TRENDLERİ

AYSEL KAYARDI
haber@kanalben.com
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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.

� Aziz Kocaoğlu bize verdiği röportajda
adaylıkla ilgili olarak “2019 seçimleri çok önemli.
Durum tespiti yapacağım. İlçe başkanları beni
beklemesin. Kendine güvenen aday olsun” dedi.
Siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hatırlarsanız bundan önceki yerel seçim-
lerde de Aziz Bey ilk kez bize konuşmuştu.
Çok ilginç bir laf etmişti. “Başkanların üçte
biri değişir” demişti. Hakikaten de o dönemde
söylediği gibi ilçe başkanlarının büyük bir kıs-
mını kendi dizayn etmişti. 3 seçim geçirdi Aziz
Bey. 2019’a giderken de yine aynı mesajları
veriyor. Benim şahsi görüşüm Aziz Bey yeni-
den aday olacak. Kendisinin “2019 önemli”
demesinin asıl nedeni, merkez sağda kurulacak
olan yeni bir parti. Çünkü bu parti İzmir’den
çok farklı bir oy alacak. İzmir artık bir anlam-
da CHP yorgunu oldu ve ben inanıyorum ki

İzmir’de birçok insan kerhen CHP’ye oy veri-
yor. Eğer bu alternatif ortaya çıkarsa İzmir’de
CHP’ye kerhen oy vermiş insanlarla merkez
sağdaki birçok insan o partide buluşabilir. Aziz
Bey’in o sözünün altında bu yatıyor. Böyle bir
durumda Aziz Bey İzmir’de kendine çok
önemli görevlerin düştüğünü düşünüyor. O
bakımdan şunu söylüyor; “Mevcutlar başının
çaresine baksın. Benim koltuğumda gözü
olmasın. Bu koltuk yine benimle olacak. Siz
kendi koltuklarınızı korumak için önümüzdeki
1,5 yılda önemli çalışmalar yapın…”

� Peki Genel Merkez Aziz Kocaoğlu’nu aday
yapar mı?

Bana göre başka alternatifleri yok. İddialı
bir merkez sağın da ortaya çıkacağı bu şehirde
Aziz Başkan’dan başka hiçbir CHP’li o koltuğa
talip olamaz.

BAŞKA HİÇBİR
CHP’Lİ O KOLTUĞA
TALİP OLAMAZ

FUAR BU YIL
DAHA ANLAMLI

��  İEF’ye sayılı günler kaldı.
Bu seneki fuar nasıl olacak
sizce. Bu yılki sponsorlar çok
iddialı…

Her sene fuar üzerine koya-
rak, ivme kazanarak belli hedef-
lere doğru gidiyor. Bu yılki fua-
rın onur konuğu ülkesinin
Rusya olması fuarın anlamına
başka anlamlar da katıyor.
Çünkü geçtiğimiz 2 yıllık sürece
bakarsak Rusya ile ilişkilerimi-
zin pek iyi gitmediği bir süreçte
Rusya buraya onur konuğu ola-
rak geliyor. Bu da özellikle hem

ticaret hem sanayi hem ithalat
ihracat anlamında hem de siya-
si anlamda birçok mesaj içeren
bir sürecin yaşanmasına neden
olacak. Eğer hem Rusya hem de
Türkiye fuardaki bu buluşmayı
iyi değerlendirirse fuar sonra-
sındaki ilişkiler inanıyorum ki
daha da olumlu yönde gelişim
gösterecek. Çünkü geçenlerde
yine önemli miktarda yaş üzüm
Rusya tarafından iade edildi.
Ben inanıyorum ki taraflar bura-
da kendilerini daha iyi anlatma
şansı yakalayacak. 

� Son,günlerin,en,çok,konuşulan,konularından,biriyle,devam,edelim.
Malum,Alaçatı,kavgası.,Siz,de,Fatih,Terim’i,yakından,tanıyan,biri,olarak
bu,tartışmada,kendisini,haklı,buluyor,musunuz?

Fatih Terim’i 80’li yıllarda Göztepe’de teknik direktörlük yaptığı
dönemlerden tanırım. O yıllardaki Fatih Terim ile şimdiki Fatih Terim
arasında 180 derecelik fark var. Ne kadar kendini masum göstermeye
çalışsa da kendisini burada haklı görmem söz konusu değil. Sonuçta
futbol küçük yaş gruplarının çok ilgisini çeken bir spor dalı. Fatih
Terim gibi Türk futbolunun en önemli isimlerinden birinin bu tavır
özellikle küçük çocuklar açısından baktığımızda hoş görülen bir davra-
nış tarzı değil. Bu işin zirvesine gelmiş bir insan mekan basıp birilerini
yumruklayabiliyorsa bu hiç hoş karşılanacak bir tutum değildir. Fatih
Terim normal bir vatandaş olsaydı belki bu kadar yadırganmazdı.
Çünkü bu topluma örnek olabilecek insanlardan bir tanesi. Karşı taraf
ne kadar tahrik edici yaklaştıysa da (ki karşı taraf öyle bir şey yapmadı-
ğını savunuyor) yine de Fatih Terim’in aklı selim bir şekilde olaya bak-
ması lazımdı. Ama kendisinde öfke kontrolü sıfır. Örneğin Arda
Turan olayında da Arda’nın yaptıkları da tasvip edilemez ama Arda’yı
o noktaya getiren sürece baktığımızda yine kilit kişi Fatih Terim. Fatih
Terim’in bir söylediği bir söylediğiyle tutmuyor. Bu olay Çeşme için de
hoş olmamıştır. 

FATİH TERİM 
ÇOK DEĞİŞTİ

BELLİ BİR KESİM 
PARA ÖDEMEYE HAZIR

��  Çeşme demişken bu yıl da Çeşme’deki fiyat politikası
yine çok eleştiriliyor. İzmirliler artık çeşme’nin önünden bile
geçemez oldu. Oteller, restoranlar inanılmaz fahiş fiyatlar
veriyor. Sizce bu politika Çeşme’nin sonunu hazırlar mı?

Çeşme’nin son 10 yılına baktığımızda farklı bir fiyat politi-
kasını izlediği görülüyor. Ama bu tavuk yumurta misali tartı-
şılan bir konu. Ben inanıyorum ki her bütçeye göre de hala
Çeşme’de hem restoran hem de otel var. Ama 5 yıldızlı bir
otelde kalacağım, Alaçatı’nın en lüks restoranında yemek

yiyeceğim diyorsanız oraları da diyor
ki ‘bizim ayrı bir fiyat politika-

mız var.’ Bakın şimdi bu sene
Mikanos çok farklı bir

Türk kesimi çekti. 
Çünkü artık

Türkiye’deki bu tar-
tışmalardan bıkan
bir kesim daha
rahat ettiği
Mikanos’a gidip
para harcamaya
başladı. Kabul
etsek de etmesek
de Türkiye’de belli
bir kesim farklı
eğlenceye para

ödemeye hazır. Ya
bu parayı siz alırsınız

ya da Mikanos gibi
Yunan Adaları alır. 
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Huzurun başkenti, Türkiye’nin
ilk sakin şehri olma özelliği
taşıyan, son dönemde kaliteli

bir yaşam sürmek isteyenlerin en
çok tercih ettiği bölge olan
Seferihisar’ın; kendine has tarzıyla
farklı olduğunu hissettiren, şahsına
münhasır belediye başkanı Tunç
Soyer ile bir araya geldik ve iddialı,
eğlenceli, yüksek enerjili bir söyleşi
gerçekleştirdik.

� Öncelikle internette sizin için
yazılanları söylemek istiyorum.
Hümanist, güler yüzlü, çok çalışkan,
modern, kültürlü, disiplinli, açık
görüşlü, vizyon sahibi, sanat ve doğa
aşığı diyorlar sizin için… Ama ben
sizin kendinizi nasıl tanımladığınızı
merak ediyorum. Tunç Soyer kimdir?
Siz kendinizi nasıl anlatırsınız?

Şahane… Daha önce hiç bir
röportaja böyle başlamamıştım.
Ben hayatı seviyorum, insanları
seviyorum, baştan güveniyorum,
orta yolcuyum, uzlaşmacı bir yapım
var, güzellikleri görmeyi beceriyo-
rum, bu memlekette bir iz bırak-
mak istiyorum.

� Ekşi Sözlük’te sizinle ilgili yazı-
lanlara göz attım. Bir kullanıcı demiş
ki; “normal bir insana benzeyen poli-
tikacı daha önce hiç
görmemiştim. Aynı bizim gibi bağır-
madan akıllı akıllı konuşuyor.” Siz
sanırım biraz halkın gözündeki “siya-
setçi” algısını yıktınız. Bunu nasıl
yorumlarsınız?

(Gülüyor) Çok hoşmuş.
Umarım başarmışımdır. Hakikaten
ben ilk siyasete niyetlendiğim
zaman benim çevremdeki arkadaş-
larım “Ya sen deli misin? Senin
gibi insanlar için değil bu iş. Senin
ne işin var orada, seni çiğ çiğ yerler.
Hiçbir şey yapamazsın sadece yıp-
ranırsın” dediler. Aslında biz böyle
yaptığımız için şikayet ettiğimiz
siyaset tablosu oluştu. Biz uzak dur-
duğumuz için birileri o boşluğu dol-
durdu.

“ÇEŞMELİLER
SATTIKLARI YERLERİN
TEMİZLİKÇİSİ OLDU”

� Pek çok politikacının oy kaybe-
derim diye cesaret edemeyeceği adım-
lar attınız. “Sakin şehir” projesini bu
kente adapte ettiniz. Aslında belki
Seferihisar da bir “Çeşme” olabilirdi.
Neden bunu tercih etmediniz?

Başka bir hayatın mümkün
olduğuna inanıyorum. Daha barış-
çıl, daha mutlu, daha paylaşımcı,
daha sevgi dolu bir dünya mümkün.
İnsanın doğası buna uygun. Ama
siyasetçiler bunu çok altüst etmiş-
ler, çok bozmuşlar, tahrip etmişler.
Çeşmeliler sattıkları yerlerin bekçisi
ve temizlikçisi oldular. Alaçatı’da
da aynı süreç yaşandı, Bodrum’da
da… Çeşme’de insani ölçek de kay-
boldu. İnsanlar mutsuz. Sadece
günün trendleriyle hayatlarını
devam ettiriyorlar. Oysa bizim
doğaya yaklaştıkça, haşır neşir
oldukça mutluluk seviyemiz yükse-
liyor. O nedenle Çeşme olmak iste-
medik.

� Sanırım Sakin Şehir olabilmek

için belli bir nüfusun altında olmak
gerekiyormuş. Seferihisar ne zaman
Sakin Şehir olamayacak noktaya
gelecek?

O kaçınılmaz bir son maalesef.
Bir gün 50 binin üzerine çıkacağız
ama bence o çok da önemli değil.
Önemli olan onunla beraber gelen
kriterlerin burada hayata geçmesi.
Bizim bir bilim komitemiz var
onlarla birlikte 50 binin üzerindeki
kentler için Cittaslow kriterleri
neler olabilir bunu tartışıyoruz.

SIĞACIK YOLU
GENİŞLİYOR

� Sığacık yolu çok dar. Özellikle
hafta sonları ciddi trafik sıkışıklığı
oluyor. Bununla ilgili bir çalışmanız
var mı?

Var. 18 uygulaması yapıyoruz.
Dosyası da burada. Seferihisar-
Sığacık yolu 1/5000 ölçekli nazım
imar planı yaptık. Şu anda İl Tarım

Müdürü’nün onayına gidiyor.
İnşallah o süreçleri hızlandırabilir-
sek o yolu genişleteceğiz. Hem bir
bisiklet yolu hem iki tarafta yaya
yolu hem de bir şerit daha ilave
etmeyi düşünüyoruz.

� Avrupa’daki belediyeleri takip
ediyor musunuz? Sizce onlarda olan
bizde olmayan şeyler neler?

Ben, geleceğin dünyasının kent-
ler dünyası olacağını düşünüyorum,
uluslar dünyası değil. Diğer gelişmiş
ülkelerde de aslında belediye baş-
kanları kentlerinin her şeyinden
sorumlu hissederler kendilerini.
Ama orada rol dağılımı çok net
yapılmıştır ve vatandaş kent yöneti-
cisini seçerken neleri ondan isteye-
ceğini neleri başkalarından isteye-
ceğini bilerek seçer. Bizde öyle
olmuyor. Karı koca geçimsizliği bile
belediye başkanının çözümüne geli-
yor. Vatandaş bunu ayırt edemiyor.
Her şeyin sorumlusu belediye baş-
kanıymış gibi düşünüyor.

“GERÇEKÇİ OL,
İMKANSIZI İSTE”

� Oscar ödül töreninin
Seferihisar’da yapılması gibi bir haya-
liniz varmış. Bu hayale ne kadar
yakınsınız?

Hala hayal aşa-
masındayız.
(gülüyoruz)
68’in
nefis
bir

mottosudur; “Gerçekçi ol, imkansızı
iste.” Benim de mottolarımdan biri
odur. Bunu isteyecek kadar gerçekçi-
yim. Onun imkansız olduğunu bile-
cek kadar gerçekçiyim. Ama bunun
için çaba harcayacağım.

� Şu anda devam eden projeleri-
nizden de biraz bahsedebilir misiniz?

Güneş enerjisiyle ilgili çok pati-
naj yapıyoruz. Çok vakit kaybettik.
Ne yazık ki bir yığın mevzuat engeli-
ne takılıyoruz. Halbuki çok kaliteli
bir öncü ekip kurduk. Ama mevzuat
çok ağır. Ürettiğimiz enerjinin mah-
suplaşması meselesinde çok ciddi
sıkıntılar ortaya çıkartıyorlar.
Kooperatif olarak “yapmayın”
demeye getiriyorlar. Biz de aşmak
için uğraşıyoruz. Ben kesinlikle aşa-
cağımızı biliyorum. Tarımla ilgili ola-
rak da her köye bir uzmanlık alanı
tahsis ediyoruz. Örneğin Orhanlı
köyü şevketi bostanla bilinsin ve şev-
keti bostan köyü olarak anılsın isti-
yoruz. Turgut, lavantayla anılsın.
Ulamış’ı karakılçık buğdayı ve armo-
layla bir araya getirerek onlarla
özdeşleştirmeye çalışıyoruz.

“ULAMIŞ’I ACAYİP
PATLATACAĞIZ”

� Peki bu köyler içinde yıldızı en
çok parlayan hangisi?

Ulamış’a yükleniyoruz. Orada bir
üretici pazarı açıyoruz ve beni
Sığacık’ın ilk günlerine götürüyor.
Sığacık’ta ilk başladığımız zaman da
çok cılızdı ama çok umut vardı.
Ulamış’ta da aynı şey oluyor. Şimdi
Ulamış için bir yığın numara düşü-
nüyorum. Ulamış’ın çınarlarını
hazırlıyoruz. Atölye çalışmaları yapı-
yoruz. 5 Ağustos’ta tarhana atölyesi,
19 Ağustos’ta karakılçık atölyesi, 26
Ağustos’ta sabun atölyesi yapıyoruz.
Açık hava sineması kuruyoruz. Her
hafta cumartesi klasik müzik konseri
düzenliyoruz. Haftada 2 gün de pop
konseri… Ama daha güzeli, aynı
Sığacık’ta bina cephelerinin iyileşti-
rilmesiyle ilgili hazırladığımız proje-
nin aynısını Ulamış için yapacağız.
Ayrıca oradaki dereyi göl olarak kul-
lanacağız. Yazın Ulamış deresi
ördeklerin, balıkların yaşadığı bir
göle dönüşecek. Kışın da akacak.
Yani Ulamış’ı acayip patlatacağız.

� Son olarak ne söylemek istersi-
niz?

Bu arada siz de bana çok iyi gel-
diniz. Bu kadar güler yüzlü, bu kadar
güzel yüzlü… Hiç böyle bir röportaj
vermemiştim cidden. Sorular da öyle
çok sıcak, çok güzel seçilmiş, çok
doğru düşünülmüş. Çok memnun
oldum sizi tanıdığım için de bu
röportajı yaptığımız için de… Çok iyi
geldi bana da… Sağ olun…

� Ben de çok teşekkür ediyorum
Başkanım bu samimi, güzel söyleşi
için...

Türkiye’nin en sakin şehrinin en sakin belediye başkanı Tunç Soyer Ben HABER’e
çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalet Yürüyüşü ile ilgili konuşan Soyer,
“Belediyeler çok iyi organize olmuştu. Hemen hemen Türkiye’nin
bütün iri kıyım CHP’li belediyeleri vardı. Ama İzmir zayıftı” dedi.

“ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NDE
İZMİR BELEDİYELERİ ZAYIFTI”

Almanya “ikinci vatan”
derken…

Ülkeler arası ilişkiler “dost-
luk” olarak ifade edilse de
“çıkar” temelli olduğunu

tekraren hatırlamakta -hatta hiç
unutmamakta- fayda var. Bir de
ülkelerin uluslararası arenada
yaşadığı güç, menfeat, itibar kay-
gılı itiş kakışın da siyasi karar
vermedeki etkisini göz ardı
etmemek gerek.

Alman Dışişleri
Bakanı Sigmar Gabriel’in meş-
hur Kuzey Denizi kıyılarındaki
tatilinden vazgeçip, ayağının
tozuyla indiği Berlin’de
Türkiye’ye rest çektiği konuşma
siyaset, nezaket, dostluk, ilişki ve
iletişimin sınırlarını çok zorlayan
bir ifade olarak tarihin son sayfa-
larındaki yerini almıştır… açık bir
rest:

“21 Temmuz öğle namazına
müteakip hapisteki Alman
vatandaşlarını bırakın!”

Üslup demeye bin şahit ister
bir talimat… böyle bir söylemin
o uluslararası diyalog diyen
dudaklardan dökülmesi için -her
ne ise o sebep- ya “canının
oldukça fazla yanması” ya da
“Eylül’de gelecek olan seçmene
selam” vazıyeti olduğu açıktır.

Almanya’nın I. Dünya savaşı
ve II. Dünya Savaşı zamanların-
daki Türkiye tutumu… bizim
İttihadçılardan itibaren bir
“Alman severliğimiz…” Üstüne
1961’den itibaren Almanya’ya
giden ve orada yaşamaya başla-
yan önce işçi şimdi hayatın her
alanındaki insanımız… Her biri
Türk milletinin gelişmesi için çalı-
şan, adeta yırtınan(!) vakıflar:
Heinrich Böll, Friedrich Ebert,
Friedrich Naumann, Konrad
Adenauer… Toplantılar, semi-
nerler, çalıştaylar ve raporlar…
Almanya’nın Gaziantep’te
konuşlanmış olan patriot batar-
yalarını çekeceğini açıklaması…
2016 Haziran ayında Federal
Meclis’in Ermeni soykırım tasarı-
sını kabul etmesi ile aralanan
mesafe… veee!... 15 Temmuz
travması sonrası gerilen ortamda
Türkiye’nin haklı tepkisi ve yine
en üst perdeden yapılan “Nazi”
ithamları…

Heybe, dolu aslında.
“Turpun büyüğü heybedeyse”
daha bu ne ki? Ancak ihmal edil-
memesi gereken bir husus
Türkiye’nin uluslararası arenada
söz sahibi olduğunu söylemesi-
dir. Bu söylemlerin bir ucu
“Dünya beşten büyüktür”e
dayanmakla birlikte; diğer ucu
Ortadoğu’nun değişen siyasi-
ekonomik ve demografik değişi-
minin yönetilmesi sorunudur. Bu
gelişmeler tek başına bir ülkenin
sorunu olmaktan çıkmıştır.
Bununla birlikte Türkiye’nin has-
sasiyetleri ve tezlerinin göz ardı

edilmesi de mümkün değildir.
Konunun başında ifade edilen
çıkarlar ve “ikinci ajanda” konu-
su şimdi daha net ortaya çık-
maktadır.

“Coğrafya kaderdir” derken
ibn Haldun, belki bugünü ifade
etmektedir. Bu coğrafyada yaşa-
manın bedeli bu kaosun bir par-
çası olarak, bunun yönetilmesi-
nin sağlanmasıdır. Kolay değil.
Yıllarca kendileri hakkında karar-
ları, sonuçlardan öğrenen ülke-
ler; şimdilerde ise söz sahibi ola-
rak masada olma kavgası ver-
mektedir. Dengeler değişmekte.
Almanya – ABD gerilimi Angela
Merkel’e, “Avrupa kendi başının
çaresine bakmalı” sözünü söyle-
tebilmektedir. Soğuk savaş döne-
minin önemli bir öznesi olan
Almanya, ticari ve sanayi olarak
güçlü ama “özgül ağırlık” olarak
beklediği karşılığı bulamamakta-
dır. Özellikle BREXIT sonrası
Almanya’nın tek başına AB’yi
taşımak durumunda kalması
sorumluluğu arttırmıştır. AB’nin
kontrolsüz büyümesi, bitmeyen
ekonomik kriz ve gelir dağılımı-
nın bozulması Almanya açısın-
dan risklerin artmasına yol
açmıştır.

NATO’nun pozisyonunun
yeniden belirlenmesi, yeni tehdit
ve ittifaklar Türkiye için de tehdit
ve risk algısı konusunda farklılaş-
malara yol açmıştır. Özellikle
ABD’nin Suriye ve Irak konu-
sundaki tercihleri, Türkiye açısın-
dan bir hayal kırıklığı olmaya
devam etmektedir. Türkiye’nin
güçlü ticari ilişkiler geliştirdiği ve
Suriye konusunda çözüm ürete-
bildiği bir ülke olarak Rusya’nın
tehdit algısı, ülkede azalma eğili-
mi göstermektedir. Batı bloku
Türkiye için dünden devam eden
bir tercihtir. AB 60 yıla yakın bir
süreçtir. Türkiye baştan beri
üretmiş olduğu medeniyetler itti-
fakı tezi doğrultusunda işbirlikleri
için dağıtıcı bir ülke konumunu
güçlendirmelidir.

Almanya krizi Türkiye’nin
kendini bulması açısından yeni
bir fırsattır. Siyasilerin tercihleri
ile vatandaşların tercihleri örtüş-
meyebilir.

Bununla birlikte insanoğlu-
nun rasyonelliği burada da dev-
reye girmektedir. Boykotlar tut-
mayabilir.

Unutulmaması gereken bir
gerçek var ki dünün top ve
tüfekle yapılan savaşları bugün
istihbarat örgütleri üzerinden
gerçekleşmektedir. Kullanılan
araçlar duruma göre siyasiler,
dini gruplar, etnik yapılar olarak
karşımıza çıkacak; Ancak
Türkiye kendi yolunu bulacaktır.
Sonunda “Kötü ev sahibi kiracıyı
mülk sahibi yapar.”

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

Adalet Yürüyüşü’nün CHP’nin
içinde olumlu sonuçlar doğurdu-

ğunu belirten Soyer, “Genel
Başkan sorunu ortadan kalktı.
Herkes bir liderimiz olduğunu

düşünmeye başladı” dedi.

“GENEL BAŞKAN SORUNU KALMADI”
�� Biraz da Adalet Yürüyüşü’nden

bahsedelim… Siz kaç kilometre yürüdü-
nüz?

Ben yaklaşık 150 kilometre yürüdüm
ve hiçbir eylem benim tabiatıma bu
kadar uygun olmamıştır diye düşünüyo-
rum. O kadar severek yürüdüm ki şaha-
neydi. İnsanların yazık ayakları falan
patladı ama ben çok iyi atlattım.
İnsanlar çok güler yüzlüydü, çok daya-
nışmacıydı. Neredeymiş bu insanlar diye
aklımdan geçirdim hep. Belediyeler çok
iyi organize olmuştu. Her şey tıkır tıkır
işledi. Bu yürüyüş bir milat. İlk defa
insanlar Cumhuriyet’i korumak için feda-
karlık ettiler, taşın altına ellerini sokma
ihtiyacı duydular ve yüzlerce kilometre
yürüdüler. Korku duvarı yıkıldı, CHP’nin
içinde de çok olumlu sonuçları oldu.
Genel Başkan sorunu ortadan kalktı.
Herkes Genel Başkan’ın ötesinde bir lide-
rimiz olduğunu düşünmeye başladı. En
çok da merkezi otorite rahatsız oldu.
Çünkü onların yaptığı şeyi bu defa bizim
yaptığımızı gördüler. 

�� Yürüyüşte belediyelerin çok iyi
organize olduğunu söylediniz. Peki
genelde İstanbul belediyeleri mi vardı?
İzmir belediyeleri yok muydu?

İzmir belediyeleri biraz zayıftı.
Hemen hemen Türkiye’nin bütün iri
kıyım CHP’li belediyeleri vardı. Ama
İzmir zayıftı. 

�� “Artık Seferihisar modeli oturdu.
Bundan sonra daha farklı şeyler yapma-
lıyım” gibi bir düşünceniz var mı?

Yok… (gülüyoruz) Temiz siyaset
yapacaksak, biz temiz siyaset için yola
çıkmışsak temiz olmak zorundayız.
Benim ne o delege işleriyle bir ilişkim
olur ne de başka türlü bir siyaset
anlayışıyla… Ben burada işimi yapıyo-
rum. Yapabildiğim kadar devam ede-
ceğim. Bu bir nöbettir. Nerede daha
fazla faydalı olabilecekseniz
orada olmaya çalışırsınız. Ama
bu sadece sizin iradenizle
belirleyeceğiniz bir şey olma-
yabilir. Bilmiyorum. Şimdilik
buradayım. 

Tunç 
Soyer

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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Ege'nin incisi olan İzmir'in en bilinen mücev-
heri hiç şüphesiz ki Saat Kulesi olsa gerek.
II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl

dönümü münasebetiyle ülkenin farklı şehirlerin-
de inşa ettirilen saat kuleleri içinde belki de en
zarifi olan İzmir Saat Kulesi, 33 yıl boyunca taht-
ta kalan padişahın İzmir'e yadigarıdır. Peki
İzmirlilerin bu zarif hediye karşısında kayıtsız
kalması söz konusu olabilir mi? Elbette hayır.
Bugün Mithatpaşa Lisesi olarak hizmet veren
binada eğitim gören bir zamanların Hamidiye
Sanayi Mektebi öğrencileri de İstanbul'a aynı
şıklıkta bir hediye gönderirler. Okullarının ön
cephesi şeklinde hazırlanmış, müthiş bir işçilik
örneği olan dev bir kitaplık... İzmir'de yapılan ve
100 yıldan uzun bir süredir İstanbul'da muhafaza
edilen kitaplığın hikayesini araştırmacı yazar
Celal Öcal anlattı.

� Öncelikle böyle bir eserin olduğunu nasıl fark
ettiniz?

Bugün İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ola-
rak kullanılan bina, 1923 öncesinde Harbiye
Nezareti olarak kullanılmaktaydı. 1866 yılında
yapılan bu binayı görmeye gittim. Katları dolaşır-
ken birden karşıma bugün İzmir'de Mithatpaşa
Endüstri Meslek Lisesi olarak hizmet veren
binanın figüründe bir kitaplık çıktı. Neyin nesidir
diye sağına soluna bakarken, üzerindeki iki par-
çadan oluşan yazıyı gördüm.

� Ne yazıyordu kitabelerde?
İki kitabeden ilkinde 'Sultan selatîn-i zaman

a’zam-ı hükümdârân-ı cihan veliyy-i ni’met-i bi-
itminan efendimiz hazretlerinin culûs-i mes’adet-
menus-i sehinsahileri' ikincisindeyse ' yigirmi
beşinci sene-i devriyesi hatıra-i mesudiyesi olmak
üzre İzmir Hamidiye Sınayi mektebi tarafından
takdirname-i ubudiyet ve şükraniye…' yazıyordu.
Yani okuyucuların kafasını karıştırmadan söyle-
mek gerekirse dönemin Hamidiye Sanayi
Mektebi öğrencileri tahta çıkışının 25. yıl dönü-
mü nedeniyle Sultan Abdülhamit'e okullarının
küçük bir modeli olarak kütüphane yapıp hediye
etmişlerdi. 117 yıl önce Hamidiye Mektebi
öğrencilerinin yaptığı bir eser bu.

� Bu okulun özelliği nedir peki? Neden böyle
bir hediye gönderiyorlar?

Bu okul 1868 yılında kimsesiz, yetim ve fakir
öğrencileri meslek sahibi yapmak adına kurulu-
yor ve II. Abdülhamit'in tahta geçmesiyle birlikte
Hamidiye Sanayi Mektebi adını alıyor. Padişah
bu tarz okullara büyük önem veriyor. Bu önemin
karşılığında da belki bir vefa borcu olarak o
öğrenciler belki de gece gündüz çalışarak böyle
bir eser meydana getiriyor. Boyu 4,50 m x3,50 m
eni 50 cm olan bir eserden bahsediyoruz.

� Peki neden Harbiye Nezareti'ne veriliyor bu
kütüphane?

İlk olarak Abdülhamit'in emriyle Dar-ül
Fünun'a veriliyor. Sonrasında üniversite, Harbiye
Nezareti binasına geçince kitaplık oraya nakledi-
liyor.

� Bugün bu eseri her isteyen ziyaret edebilir
mi? Muhafazası ne durumda?

117 yıl önce yapılmış bir eser olmasına rağ-
men gayet iyi muhafaza edildiğini, cilasının ver-
niğinin mükemmel durumda olduğunu söyleyebi-
lirim. Yalnız muhafazası için kullandığım güzel
ifadeleri ziyaret için kullanamam. Fotoğraf
çekme iznini dahi 2 ayda zor aldım. Onda da
artık oradaki görevli usandı ve inisiyatif kullandı.
Ne yazık ki böyle bir hazineye sahip olduklarının
farkında değiller.

Büyük saraylarda ve
önemli devlet binalarında

gösterişli tarihi eserler
görmek mümkündür. Peki

İstanbul'da dönemin
Harbiye Nezareti, bugü-

nün İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü'nde bir İzmir
izi olduğunu söylesem ne

düşünürsünüz?

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Konak Belediyesi’nin Zafertepe ve
Levent’teki spor tesislerine kurulan pre-
fabrik yüzme havuzları sayesinde mahalleli

çocuklar yeşil sahada yüzme öğreniyor.
Konak Belediyesi’nin bu yaz açtığı yüzme

kursları büyük ilgi gördü. Spor Okulları’nda veri-
len kurslara ek olarak Levent ve Zafertepe’deki
spor tesislerinde inşa ettiği prefabrik havuzlarda
başlayan kurslar sayesinde yüzme bilmeyen
çocuklar deneyimli eğitmenlerden ders alıyor.
Ücretsiz yüzme kursları sayesinde Konaklı
minikler hem yüzme öğreniyor hem de tatilin
keyfini havuzda eğlenerek çıkarıyor.

İLK ETAPTA 700 MİNİK
YÜZME ÖĞRENDİ

Tecrübeli eğitmenler eşliğinde havuza giren
çocuklara doğru yüzme teknikleri öğretiliyor.
Havuz keyfini mahallelere taşıyan Konak
Belediyesi Levent ve Zafertepe’deki spor tesisle-
rinde hizmete soktuğu prefabrik havuzlarda
minikler bir taraftan yüzme öğreniyor bir taraf-
tan da boğucu sıcaklarda serinleme fırsatı bulu-
yor. Ücretsiz yüzme kurslarına Konak’ta yaşayan
2004 - 2011 yılları arasında doğan çocuklar katı-
lıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında iki dönem
halinde sürecek olan ücretsiz kurslar sayesinde
denize veya havuza gitme şansı olmayan minik-
ler suyun keyfini yaşıtlarıyla doyasıya çıkartıyor.
Mayo ve bonelerini giyerek havuza giren çocuk-

lar eğitmenleri dikkatle dinliyor sonra da kendi-
lerine gösterilen hareketleri uyguluyor. İlk döne-
min sonuna gelen birinci dönem kursiyerleri
artık eğitmenden ayrı olarak yüzebiliyor. 700
minik kurslara katılarak hem yüzme öğrendi
hem de sıcak havada evde oturmak yerine havuz
keyfi yaptı. Ağustos ayı kayıtlarının da devam
ettiğini belirten eğitmenler, kayıt için sağlık
raporu ve nüfuz cüzdanı fotokopisi ile Levent ve
Zafertepe’deki spor tesislerine başvuruda bulu-
nabilineceğini söyledi. İlginin yoğun olduğunu
kaydeden yetkililer isteklilerin bir an önce baş-
vuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

GÜVENLİ VE HİJYENİK
Konak Belediyesi’nin Zafertepe ve Levent

spor tesislerindeki halı sahalarda inşa edilen pre-
fabrik havuzlar 7 metre genişliğinde, 14 metre
uzunluğunda ve 1.30 metre derinliğinde. Her
biri 120 ton su ile dolan prefabrik havuzların yan
duvarlarında kullanılan paneller betonarmeye en
yakın malzemeden yapıldı. Yüksek basınca daya-
nıklı olan kaplama malzemeler hijyen kuralları-
na uygun üretildi. Kurulan doğru filtrasyon siste-
mi ile yosun oluşumu ve bakteri üremesinin de
önüne geçildi. Özel üretim havuzların iç döşe-
mesinin gözeneksiz yapısı sayesinde havuzların
temizliği de çok kolay yapılıyor. Prefabrik havuz-
lar çelik yapısı ve esnek iç kaplaması sayesinde
de yüzde 100 sızdırmazlık sağlıyor.

Yaklaşık 3 bin civarında tescilli
yapıya ev sahipliği yapan
Konak’ta Belediye Başkanı Sema

Pekdaş’ın göreve gelmesiyle birlikte
başlatılan ‘restorasyon’ atağı olumlu
sonuçlar vermeye başladı. Tarihi yapıla-
rın kurtarılması amacıyla başlatılan
çalışmalar kapsamında ilk olarak
Mecidiye Mahallesi’nde satın alınan ikiz
binalar yeniden ayağa kaldırılacak.
Yıkılma tehlikesi yüzünden uzun yıllar
mahalleliye korku salan Halilrıfatpaşa
Caddesi üzerindeki 56 ve 58 kapı numa-
ralı tarihi yapıların kamulaştırma işlem-
leri tamamlandı. Uzun zamandır met-
ruk halde olan binaları yepyeni bir
görünüme kavuşturmak için hazırlanan
restorasyon projesi tamamlanırken;
uygulama projesi önümüzdeki aylarda
hayata geçirilecek. Sadece binaları
değil, binaların arkasında yer alan iki
arsayı da kamulaştırmaya dahil eden
Konak Belediyesi, toplam 474 metreka-
relik bir alanı yeni işlevleriyle İzmir hal-
kının hizmetine açmayı planlıyor. Aslına
uygun şekilde yürütülecek restorasyo-
nun tamamlanmasının ardından imar
planında sosyo-kültürel tesis alanı için-
de yer alan tarihi binalar, Konak
Belediyesi’nin açacağı çeşitli kurslara ev
sahipliği yaparken, aynı zamanda bir
misafirhane olarak da hizmet verecek.

ALANYALI KÖŞKÜ
KURTARILIYOR

Konak Belediyesi’nin öncelikli uygu-
lamaları arasında yer alan bir diğer res-
torasyon projesi de Kestelli olarak bili-
nen semtte yer alan ve Alanyalı Konağı.
Eskiden Yemişçizade Ailesi’ne ait olan
tescilli yapının da projesi tamamlandı.
Restorasyonu sonrasında ‘Konak
Belediyesi Sosyal Tesisi’ olarak kullanıl-
ması planlanan yapı, tavan süslemeleri
ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 250 metre-

karelik taban alanına sahip yapıya ek
olarak, yaklaşık 280 metrekareye sahip
bahçesinin de ortaya çıkarılması planla-
nıyor. Adile Naşit Parkı içinde bulunan
ve İzmir’in en eski tarihi yapılarından
biri olan Aya Peraskevi Kilisesi, halk
arasında ‘Yanık Kilise’ olarak bilinen
tarihi kilisenin müştemilatı da Koruma
Kurulu onaylı projeleri doğrultusunda
restoresi tamamlandı. 1850’li yıllarda
inşa edilen tarihi kilisenin müştemilatı
parkla bütünleşecek şekilde restoresi
yapıldı. Yapı, ‘Konak Belediyesi Çocuk
Kütüphanesi’ olarak düzenlenerek hiz-
met verecek.

TARİHE SAHİP ÇIKIYOR
İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki tari-

hi İstiklal İlkokulu da resto-
rasyonu yapılacak yerler
arasında bulunuyor.
Kentin belleğinde
önemli yer tutan
tarihi yapının
projeleri onay-
lanmak üzere
İzmir 1
Numaralı
Kültür
Varlıklarını
Koruma Bölge
Kurulu
Müdürlüğü'ne
gönderildi. Yapının
restorasyonu sonrasın-

da ‘Bilim ve Tasarım Merkezi’ olarak
kullanılması amaçlanıyor. Konak
Belediyesi ayrıca Roman vatandaşların
yoğunlukta olduğu Tepecik Semti’nde
tarihi bir binayı da satın aldı. Bir dönem
İzmir’i işgal eden Yunan askerlerinin
karakol olarak da kullandığı tarihi yapı,
hazırlanan restorasyon projesi sonrası
‘Roman Kültür Sanat Merkezi’ olarak
bölge halkının hizmetine açılacak.
Ayrıca, Anafartalar Caddesi’ndeki
Tarihi Kıllıoğlu Hamamı da Vakıflar
Bölge Müdürlüğü ile protokol kapsa-
mında kiralanarak restorasyonuna
yönelik projelerinin hazırlanmasına baş-
lanıldı. Öte yandan Kemeraltı’nda kade-
rine terk edilmiş eski Adliye Arşivi de
restorasyonu yapılmak üzere Maliye

Bakanlığı’ndan talep edildi.
Bunlara ek olarak

Pazaryeri Mahallesi’nde
Milli Emlak Genel

Müdürlüğü’ne ait
tarihi bina ile
Mektupçu
Konağı da resto-
rasyonu yapıl-
mak için talep
edildi. Tarihi
binalar Konak
Belediyesi’ne

geçmesi halinde
restore edilerek

yeniden kente
kazandırılacak.

Konak Belediyesi İzmir’in
gözde mekanlarına ev sahipliği
yapan semtlerden Alsancak’ın eski-
yen sokaklarını yenilemek için düğ-
meye bastı. İlk olarak beş sokakta
yenileme çalışmaları yapacak olan
Konak Belediyesi ilk kazmayı vura-
rak eskiyen kaldırımları sökme işle-
mini başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü
yetkilileriyle birlikte çalışma öncesi
alanda incelemeler yapan Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
koordineli çalışarak Alsancak
sokaklarının hem altyapısının hem
de üstyapısının yenileceğini söyledi.

Konak Belediyesi, İzmir’in
gözde mekanlarına ev sahipliği
yapan Alsancak’ta da çalışmalara
başladı. İlk etapta Alsancak’ın en
hareketli sokakları olan İrfan
Boyer, 1435, 1445, 1446 ve 1447
sokakta başlatılan çalışmalar İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile koordine-
li olarak gerçekleştiriliyor. Beş
sokakta Altyapı Koordinasyon
Merkezi (AYKOME) planlamasıy-
la; İzmirGaz, TEDAŞ, Türk

Telekom Fiber internet ve İZSU
altyapı çalışmalarını tamamladıktan
sonra Konak Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri de üstyapı kap-
lamalarını yapacak. Granit ile kap-
lanacak olan beş sokak kısa sürede
yepyeni bir görünüme sahip
olacak. Yenileme çalışmalarının
hemen öncesinde Kıbrıs Şehitleri
Sokağı’na çıkan ve yapımına başla-
nacak beş sokakta incelemelerde
bulunan Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, AYKOME onayıyla
yürütülecek çalışmalarda ilk olarak
İZSU tarafından pis su ve temiz su
kanallarının değiştirileceğini kay-
detti.

En kısa zamanda diğer altyapı
çalışmalarının da tamamlanmasıyla
belediye olarak üst yapı çalışmaları-
na başlayacaklarını belirten Pekdaş,
Alsancak sokaklarının kısa süre
sonra yepyeni bir görünüme kavu-
şacağını söyledi. Başkan Pekdaş,
beş sokağın yenileme çalışmalarının
ardından Alsancak’ın diğer sokakla-
rında da yenilemelerin devam ede-
ceğini sözlerine ekledi.

Yeşil sahalarda havuz keyfi

Konak
Belediye-

si'nin
destek
verdiği
sosyal

sorumlu-
luk proje-

si saye-
sinde

yapılan
her

bağışla
Türkiye
Görme

Özürlüler
Kitaplığı
daha da

zenginle-
şecek.

Sivil toplum örgütlerine uzat-
tığı dost eliyle sosyal sorum-
luluk projelerinin yaşam bul-

masını sağlayan Konak
Belediyesi bir önemli projeye
daha el verdi. Konak ilçe sınırları
içinde yer alan Türkiye'nin ilk
Görme Özürlüler Kitaplığı olan
TÜRGÖK'ün hizmetlerini anlat-
mak ve daha çok bağışçı bularak
kitaplıktaki kabartma kitap sayı-
sını artırmak için 'Bir Kitapla
Bin Yaşa' adlı kampanya hayata
geçirildi. Alsancak Koruma ve
Güzelleştirme Derneği ile Güzelyalı Kültür
ve Sanat Derneği'nin de destek verdiği sos-
yal sorumluluk projesinin tanıtım toplantısı
geniş katılımla Tarihi Havagazı
Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya;
TÜRGÖK Kurucusu merhum Gültekin
Yazgan’ın eşi TÜRGÖK Yönetim Kurulu
Başkanı Tülay Yazgan, Alsancak Koruma ve
Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay,
Güzelyalı Kültür ve Sanat Derneği Başkanı
Sabri Özhazar, TÜRGÖK’ün gönüllü yazar-
ları Canan Tan ile Doğan Cüceloğlu ve
Konak Belediye Başkan Yardımcısı Eser
Atak katıldı. Etkinliğe çok sayıda sivil top-
lum kuruluşundan temsilciler de katılarak
kampanyanın yanında yer aldı.

HER BAĞIŞ BİR DÜNYA
Görme engellilerin kitapla buluşmasını

sağlayan kampanya ile hem bağışçı hem de
okur sayısının daha da genişletilmesi hedef-
leniyor. 7-14 yaş için kitaplar bulunan
TÜRGÖK’ün bu projesi sayesinde yetişkin-
ler için de kabartma yazılı kitaplar bastırıl-
ması sağlanacak. 6 ay sürecek olan kampan-
yaya herkesin destek olmasını isteyen TÜR-
GÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay
Yazgan, eşi Gültekin Yazgan’ın yıllar önce
hayalini kurduğu kitaplığı 13 yıl önce
İzmir’de hayata geçirdiklerini hatırlatarak,
aradan geçen sürede yeni kitaplara ihtiyaç
duyulduğunu belirtti. Öğrenciler ve yetişkin-
ler için Türkçe ve İngilizce olmak üzere pek
çok alanda Braille Alfabesi (kabartma harf-
ler) ile kitap bastırdıklarını belirten
Yazgan, “TEOG, LYS ve İngilizce hazırlık
sınıfında okuyan öğrenciler için de kitaplar

hazırlıyoruz. İfadeleri güçleniyor, imlaları
kuvvetleniyor. Bu nedenle kabartma kitapla-
ra çok önem veriyoruz” dedi. Yazgan, kişile-
rin veya kurumların yapacakları bağışlarla
kendi adlarına veya sevdiklerinin adlarının
verileceği kabartma kitap bastırılabileceğini
belirterek, bu kitapların okurlara gitmesiyle
elden ele dolaşacağı söyledi. Üzerinde bağış-
çısının adının da basılı olacağı kitapların yüz-
lerce görme engelliye ulaşarak onlara yeni
bir dünya açacağını dile getiren Yazgan,
kendisi de görme özürlü olan eşi merhum
Gültekin Yazgan’ın hayallerinin bu kampan-
yayla daha çok gerçekleşeceğini vurguladı.
Yazgan, “53 yıl eşimle evli kaldım. Eğitim
sonucu görmeyen birinin ne kadar farklı bir
kişiliğe büründüğünü gördüm. Hayatı hep
örnek olmakla geçti” diye konuştu.
Etkinlikte, Konak Belediyesi tarafından
görme engelliler için Braille Alfabesi ile bas-
tırılan Gültekin Yazgan’ın yazdığı Kör Uçuş
isimli kitap da tanıtıldı. Kabartma kitap
günün anısına konuklara hediye edildi.

YAZARLAR DESTEK VERİYOR
Etkinliğe destek veren ünlü yazar Canan

Tan da 12 yıl önce TÜRGÖK ile tanıştığını
belirterek, Gültekin Yazgan ile tanışmış
olmaktan, çalışmış olmaktan, TÜRGÖK’ün
neferi olmaktan büyük gurur duyduğunu
belirterek, “12 yıl önce bir kitabımı seslendi-
rip seslendiremeyeceğimi sordular. ‘Tabii’
dedim ve gidiş o gidiş. Birlikte çok güzel
çalışmalar yaptık. Görme engelli yetişkin ve
çocuklar arasında öykü yazma yarışmaları
yapmaya başladık. Çok güzel öyküler geldi.
Öykülerini okuduğunuzda görme engelli
olduğunu anlamazsınız. Size renkleri, duygu-

ları öyle güzel anlatıyorlar ki” diye-
rek gören kişilerin yazdığı öyküler-
den daha güzel öykülere tanık
olduklarını dile getirdi.

Psikolog, yazar Doğan Cüceloğlu
da Gültekin Yazgan ile tanışmalarını
anlatarak, “Sonsuz geçmişin ve son-
suz geleceğin kesiştiği şu noktada
hayata anlam veriyoruz. TÜRGÖK
görmeyen canlara ulaşıyor. Hayata
anlam birlikte veriyoruz. Bir bütü-
nün parçası olabildiğim için teşekkür
ederim” diyerek tüm TÜRGÖK eki-
bini de özverili çalışmalarından

ötürü kutladı. Müge İplikçi, Ahmet Büke,
Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Ercan Kesal,
Yekta Kopan da kitaplarıyla TÜRGÖK’e
destek veren yazarlar arasında yer alıyor.

Tanıtım toplantısına katılan sivil toplum
kuruluşu temsilcileri de kuruluşları adına
'Bir kitapla bin yaşa' kampanyasına destek
olarak görme engelliler için kabartma kitap
bastıracaklarının sözü verdi. Bağışlarla
görme engelliler kitaplığını zenginleştirmek
için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren
konuklar, Türkiye çapında kampanyanın
duyurulması için de destek vereceklerini
belirtti.

Yeni bağışçıların bulunmasına aracılık
edecek olan Konak Belediyesi kabartma
kitap bastırarak da kitaplığa destek verecek.
Kabartma kitaplar yurtiçi ve yurtdışında
yaşayan görme engelli üyelere ücretsiz ola-
rak gönderiliyor. TÜRGÖK’ün gönüllüleri
arasına katılıp yapılan tüm çalışmalara katkı
koyabilir, seslendirme kriterlere uygunsanız
onlar için kitap seslendirebilirsiniz, maddi
destek sunarak kargo ücretlerine, baskı mas-
raflarına ve başka kitaplar basılmasına des-
tek olabilirsiniz. Basılacak kitaplardan birini
sevdiklerinizin adını bağışta bulunarak bastı-
rabilirsiniz. TÜRGÖK, bağışçının adını
kitap üzerine basarak, binlerce okurun o
kitabı okumasını sağlıyor. 'Bir Kitapla Bin
Yaşa' kampanyasına destek olmak isteyen-
ler, www.turgok.org adresinden ve
TÜRGÖK'ün (0232) 2242627 nolu telefo-
nundan ulaşarak bilgi alabilecekleri gibi
Türkiye İş Bankası İzmir Mithatpaşa Şubesi
3409-673460 TR04 4000 0013 4090 6734 60
nolu hesaba da bağışta bulunabilecekler.

KONAK ÇİFTE TEMEL ATACAK

Aziziye’de inşaat hızla ilerliyor
Halktan yana yönetim anlayışını kendine ilke

edinen Konak Belediyesi’nin yeni yatırımların-
dan biri olan Aziziye Mahallesi’ndeki semt mer-
kezinin inşaatı planlanandan daha hızlı ilerliyor.
Temeli 26 Mayıs’ta atılan ve 240 günde tamam-
lanması hedeflenen 2 katlı merkezin inşaatında
büyük aşama kaydedildi. Yılsonuna kadar
tamamlanması beklenen merkezin hizmete gir-
mesiyle Konak Belediyesi’nin ilçe genelinde faa-
liyet gösteren semt merkezlerinin sayısı 12’ye
çıkacak.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce
büyük bir titizlikle ve disiplinle yürütülen inşaat
çalışmalarında giriş katının duvarlarının beton
dökümlerine başlandı. Ekiplerin sıcak havaya
rağmen kesintisiz sürdürdüğü yapım çalışmaları
bittiğinde Aziziye sakinleri modern bir merkeze
kavuşmuş olacak. Diğer semt merkezleri gibi
bölge halkının buluşma mekanı olacak yapıda
özellikle semt sakini kadın ve çocuklar için kurs
ve eğitimler verilecek. Semt merkezinde meslek
edindirme, yabancı dil, geleneksel el sanatları,
hobi ve beceri kurslarının yanı sıra çocuklar için
yaz-kış çeşitli dallarda eğitimler düzenlenecek.

Konak Belediyesi’nin Gültepe’de inşa
edeceği iki dev tesis ile bölgenin yıllardır
özlemini çektiği yatırımlar da başlamış ola-
cak. Toros Mezarlığı’nın hemen karşısında
yer alan 5 bin 86 metrekarelik alanda inşa
edilecek spor kompleksi modern ve çok
yönlü mimarisiyle bölgeye yeni bir soluk
getirecek. Maliye Bakanlığı Milli Emlak
Genel Müdürlüğü’nden tahsisi alınan eski
ekmek fabrikasının olduğu alana inşa edi-
lecek komplekste, basketbol, voleybol ve
hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı
spor salonu ile mini bir futbol sahası da
yer alacak. Spor salonu bölümü yaklaşık
500 seyirci kapasitesine sahip olup; arazi-
nin eğimli olan doğal yapısından yararlanı-
larak, bahçe düzenlemesi ile yapılan doğal
tribün yaklaşık 200 kişiye seyir olanağı sağ-
layacak. Tesiste 31 araçlık bir de kapalı
otopark olacak. Tesis ayrıca; fitness, aero-
bik, dans, yoga gibi bireysel ve grup spor-
larına olanak sağlayan salonları da bünye-
sinde barındıracak. Bunlara ek olarak;

bölge halkı için de buluşma mekânı olacak
bir kafeterya bulunacak. Merkez hizmete
girdiğinde Gültepe’deki önemli bir eksik
giderilmiş olacak.

Gültepe Toros Meydanı’nda bulunan
mevcut pazarın kurulduğu yerde yapılan
kamulaştırmalar sonucu oluşturulan 11 bin
500 metrekare alana inşa edilecek kapalı
pazaryeri de yine çok yönlü kullanıma
sahip olacak. Yapım için ihalesi devam
eden proje modern mimarisiyle pazarye-
rinden çok görkemli bir hizmet binasını
andıracak. Çok yönlü tesis içinde 138 tez-
gahın yer alacağı pazaryerinin yanı sıra
bölge halkına hizmet verecek bir de semt
merkezi bulunacak. Semt merkezinde
çeşitli meslek ve hobi kursları ile bölge
sakinleri için fitness, aerobik, dans ve yoga
gibi spor kursları verilecek. Tüm bu hiz-
metlere ek olarak merkezde düğün ve
nikah salonu da olacak. Ayrıca pazaryeri-
nin altına 100 araçlık bir de otopark da
inşa edilecek.

BİR KİTAP BAĞIŞLAYIN ADINIZ BİN YIL YAŞASIN

RESTORASYON ATAĞI
İzmir’in kalbi Konak’ta kent tarihine ışık

tutan tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılı-
yor. Konak Belediyesi Kentsel Tasarım

Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalar ile bir-
çok tarihi binanın restore edilip, kent yaşa-

mına kazandırılması hedefleniyor.

Konak Belediyesi’nin 2017 yılında Gültepe ve Toros’ta inşa edeceği iki yeni spor kompleksi ve kapalı pazaryeri
inşası için geri sayım başladı. İhale süreci devam eden iki tesisin kısa süre sonra peş peşe temelleri atılacak.

Alsancak sokaklarına
ilk neşter vuruldu
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Trafikte seyir halindeyken karşılaşı-
labilecek en tehlikeli durumlardan
biri olan araç yangınlarının yüzde

59’u motor bölgesinde, yüzde 35’i yolcu-
lardan kaynaklı, yüzde 3’ü yakıt tankın-
dan; yüzde 2’si ise lastik ve farların ısın-
masından kaynaklı meydana gelmekte.
Peki, araçta meydana gelecek yangın
durumunda dikkat edilmesi gerekenler
neler? Tüm bu soruları Amca Otomotiv
Servis Müdürü Sinan Öztürk'e sorduk.

� Son zamanlarda pek çok aracın
yandığına dair haberler ve paylaşımlar
görüyoruz. Bunun nedeni ne olabilir?

Egzoz ısı yalıtım sistemleri, yakıt
sızıntısı, kablo teması nedeniyle araç
yangınları meydana gelmektedir. Araç
üzerinde sonradan yapılan modifikas-
yonlar, yetkili servis olmayan LPG istas-
yonlarında yapılan montajlar buna sebe-
biyet vermektedir.

� Böyle bir olay ne derece kullanıcı
hatasıdır, ne derece firma hatasıdır?

Araç kullanıcıların ilk görevi, aracı-
nın periyodik bakımlarını ve diğer onun
için önemsiz gibi görünen arızalarını
zamanında yaptırmasıdır. Bunları yap-
tırdıktan sonra oluşabilecek herhangi
bir yangın veya diğer kazalar onların
sorumluluğunda değildir.

Bakımları tam ve arızasız bir araçta
yangın çıkıyorsa bu araç servisinin hata-
sıdır. Servisler müşterilere araçtaki her
türlü arıza ve risk oluşturabilecek prob-

lemleri bildirmekle yükümlüdür. Yakın
bir zamanda servisten çıkıp da aracınız-
da yangın çıkıyorsa bu servis hatasıdır.

� Yetkili olmayan servislerde yapılan
işlemler, araç ve can güvenliğimiz için teh-
like yaratır mı?

Yetkili servislerde aracınıza yapılan
çok noktalı kontrol sistemleri vardır. Bu
kontrol sistemlerinde aracınızdaki arıza-
ların gözden kaçırılması imkânsıza
yakındır. Yetkisiz servislerde bu kont-

rollerin çoğu atlandığından kaza ve
diğer risk oranları artmaktadır.

� Yangın durumunda araç sürücüsü-
nün ne yapması gerekmektedir?

Yangınlarda araç içinde bulunan
yangın söndürücüler veya çevrede bulu-
nanlar tarafından yangın söndürülemez-
se araç tamamen yanmaktadır. Eğer
yapılmasının güvenli olduğuna inanıyor-
sanız kuru toz veya köpük söndürücü ile
yangını söndürmeye teşebbüs edin.
Yangın motor bölümündeyse kaputu
açmayın. Fakat kaputun kenarının altın-
dan veya radyatör ızgarası boyunca sön-
dürücü sıkın. Söndürücüyü dikkatli kul-
lanın ve eğer tereddüdünüz varsa yan-
gınla mücadeleye teşebbüs etmeyin.

Aracınızda her zaman yangın sön-
dürme tüpü ve ilk yardım çantası bulun-
durmanın önemini unutmamalısınız.
Yakıt kaynaklı yangınlarda su ile sön-
dürme yapılmaması gerekmektedir.
Tam söndüğüne emin olmadan kesinlik-
le kaputu açmayın.

Yangını söndürebileceğinize emin
değilseniz acilen 110 itfaiyeyi arayıp,
araçtan mümkün olduğunca uzaklaşma-
lısınız. Bu şekilde oluşabilecek yaralan-
ma risklerini en aza indirgersiniz.

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Amerikalı yayımcı, yazar,
mucit, felsefeci, bilim
adamı, diplomat

Benjamin Franklin (1706-
1790) dünya tarihinin en
renkli insanlarından biriymiş.
Boşuna “Benjamin Franklin”
olunmaz. Benjamin’in kale-
minden yazdıklarına bakınca,
buna daha iyi karar verirsiniz:

“Her değersiz adam, dur-
madan tenkit eder.
Durmadan şikayet eder.
Durmadan suçlar.

Ben ise diyaloğa geçtiğim
hiç kimsenin kusurundan,
kötülüğünden bahsetmedim.

Herkesin iyi tarafları var-
dır. Ben hep o iyi tarafları
anlattım.

Benim başarımın en
önemli sırrı budur.”

Belki de Küçük Prens’in
büyük yazarı Antoine de
Saint-Exupery’in dediği gibi-
dir, hakiki başarının sırrı:
“Mükemmelliğe artık eklene-
cek bir şey kalmadığında
değil, çıkarılacak bir şey kal-
madığında erişilir.”

� � �

Sahici başarının sırrında,
zamanın önemi nedir acaba?
Büyük Fransız yazar, düşünür
Voltaire (1694-1778), ‘zama-
nı kullanmak’ ve ‘zamanın
göreceliğiyle’ ilgili şunları yaz-
mış zamanında:

“Zaman, tasavvurumuzda-
ki projelerin gerçekleşmesi
için yeterli değildir.

Bekleyen biri için ondan
daha yavaş, hoşlanan biri için
de ondan daha çabuk geçen
bir şey yoktur.

Büyüklüğü ile sonsuzluğa
kadar uzanır; küçüklüğü ile
sonsuz parçalara bölünebilir.

Herkes onu ihmal eder;
herkes onun kaybolmasından
üzüntü duyar. Gelecek nesille-
re aktarılmaya layık olan ne
varsa, onları karanlıklara
gömer ve gerçekten büyük
olan hareketleri de yaşatır.
İnsanın en kıymetli hazinesi
zamandır.”

Ancak bu kadar güzel
anlatılabilir, insanın en güzel
hazinesi. Yani zaman!

� � �

Şans kelimesinin, insan
olma serüveninde hiç etkisi
yok mu?

Olmaz mı? Bazen insan
hayatında ‘şans’, matematik-
sel bir etkendir.

Yani insanların yazgısı,
bazı dönemlerinde bu mate-
matiksel seçeneği, yani şans-
larını, nasıl kullandıklarına ya
da kullanamadıklarına göre
şekillenebilir.

Çok eskilerden bir anlatı
aktarayım, ‘şans’ kavramına
ilişkin:

Antik dönemin ünlü filo-
zofu Sokrat’a, bir öğrencisi
şansa inanıp inanmadığını
sormuş.

Sokrat öğrencisine şaşkın-
lıkla baktıktan sonra“Elbette
inanırım.” demiş:

“Sevmediğim insanların
başarısını, yoksa neyle açık-
lardım?”

� � �

Güzel ülkemiz son yıllar-
da, fikir ayrılıklarının çok kes-
kin, duygu birlikteliklerinin
çok az olduğu günleri yaşıyor.
Hatta bazen, küfrün, tehditin
öne çıktığı söylemlerin tanığı
oluyoruz.

Bazen de kendinden

başka kimseyi tanımamanın;
kendi düşüncesi dışında hiçbir
fikri ciddiye almamaya çalış-
manın, dinlememenin, gör-
memenin, totaliterliklerin
tanığı…

Bazı insanlarda televizyon
ekranlarında, yüksek sesle,
bağırarak kanıtlamaya çalışı-
yorlar, ne kadar haklı ve
güçlü olduklarını… İşte böyle
bir tabloda, insanın insan
olmaktaki başarısında, fikir
ayrılıklarına yaklaşımı nasıl
olmalı?

Büyük Alman şairi ve
yazar Goethe’nin (1749-
1832), insanlar arasındaki
fikir ayrılıklarını yorumlayan
küçük metni, sanki günümüz
Türkiye’sindeki insan manza-
raları için yazılmış gibi:

� � �

“İnsanları birleştiren duy-
gular, ayıran da fikirlerdir.

Duygular bizi bir araya
getiren basit bir bağdır.

Fikirler ise çeşitlilik prensi-
binin temsilcisidir ve bu yüz-
den insanları çeşitli gruplara
ayırırlar.

Örneğin gençliğin dostlu-
ğunu meydana getiren duy-
gulardır.

Yaşlılığın hiziplerini yara-
tan da fikirlerdir.

Eğer bunun vaktinde far-
kına varılabilir ve başkalarına
daha toleranslı bir gözle baka-
bilecek şekilde düşüncelerimi-
zi eğitebilirsek, daha barışçı
bir mizaca sahip olur ve fikir-
lerin dağıttığı insanları, his
bağları ile bağlamaya muvaf-
fak oluruz.”

Günümüzde bu toplumun
da ihtiyacı olan, aslında böy-
lesi bir yaklaşım değil mi?

MÜKEMMELLİK
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İ
zmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, günde-
me dair her şeyi Ben HABER

için cevapladı. İZDENİZ çalışanla-
rının grevinden, İzmir
Enternasyonal Fuarı'na, tramvay-
dan siyasete kadar birçok konuda
merak edilenleri anlatan Kocaoğlu,
2019 için de 'Bugüne kadar yapılan
seçimlerden kat be kat önemli'
diyerek dikkatleri bir kez daha üze-
rine çekti.

� Sayın Başkan geçtiğimiz yıl
İZBAN'da grev vardı. Bu yıl ise
İZDENİZ'de... Ulaşım personeliyle
Büyükşehir arasında bir sıkıntı mı
var?

Grev elbette bir hak. Bunda bir
problem söz konusu değil. Biz ülke
ekonomimize göre verilebilecek
ücretlerin çok üstünde bir ücret
veriyoruz. Bundan bir şikayetimiz
de yok. Bir de Yargıtay'ın verdiği
kararla belediye şirketlerinde çalı-
şan işçiler de devlet işçisi olarak
kabul ediliyor ve 112 günlük ikra-
miye alıyorlar. Toplu sözleşmeyi ve
karşılıklı iş akdini biz yapıyorsak,
ikramiyeyi Yargıtay'ın arttırmasın-
da ne gibi bir hukuksal mantık var
onu da çözebilmiş değiliz.
Ücretlerimiz bu 112 günlük ikrami-
yeyle birlikte gerçekten çok yüksek
ama işçi arkadaşlar ve sendikalar,
ücretlerin enflasyonun üstünde art-
ması konusunda ısrarcı oluyorlar.
İZBAN'da sendika ve işçi arasında
bir problem oluştu. Sendikalar ara-
sında rekabet, sendika içi ekipçilik-
ler bize yansıyor. Biz şimdiye kadar
hiçbir sendikanın iç işlerine müda-
hale etmedik. Grev yapılabilir ve
yapılsın da ama 'Belediye nasıl olsa
iflas etmez. Belediye bizim ücreti-
mizi hep enflasyon üstünde arttır-
sın.' olmaz. Belediyenin böyle bir
gücü yok.

� Biraz suistimal edildiğinizi
düşünüyor musunuz?

Suistimal demeyelim de sendi-
kaların kendi iktidarlarını sürdür-
mek için yaptıkları bir şey bu. Önce
işçiyi zam için şişiriyorlar, sonra işçi
sendikayı şişiriyorlar. Sonra buraya
gelip dönemiyorlar. İşi sendikacılık-
tan ziyade başka yönlere götürüyor-
lar. Ben yaşamı boyunca sendikal
mücadeleyi savunan bir kişiyim
ama bugün yapılan sendikacılığı
tasvip ettiğimi söyleyemem.

� Elektrikli otobüslerden memnun

musunuz?

Elektrikli otobüslerin verimlili-
ğinden memnunuz ama fiyatından
memnun değiliz. Şu anda elektrikli
otobüslerin alış maliyeti, tasarrufun
tamamını peşin alıyor ve toplamda
bir tasarruf sağlamamış oluyor.
Taşımacılıkta maliyet düşse de oto-
büsü misli misli pahalı aldığımız
için 7 sene sonra akü bitinceye
kadar yaptığımız tasarrufla baştan
ödediğimiz para arasında bir fark
kalmıyor. Bu nedenle elektrikli oto-
büslerde fiyatların ucuzlamasını ve
akü sisteminde teknolojinin daha
ucuz hale gelmesini beklemek
durumundayız.

� Rusya, İEF'de son yıllardaki en
büyük partner ülke.Türk-Rus ilişkile-
rinin inişli çıkışlı olduğu bir süreçte
bu işbirliği nasıl gerçekleşti?

Uluslararası ilişkilerde Dışişleri
Bakanlığı, Sayın Başbakan ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın aktif olması
ve talep etmesi söz konusudur. Biz
Rusya'nın partner ülke olması
konusunda görüşmeler yaparak bir
ortam oluşturmaya çalıştık. Biz
Ankara'ya bunu ilettikten sonra
onlar da işin içine dahil oldular ve
bu iş gerçekleşti. Rusya'nın gelişi
bir konuk ülke katılımından ziyade
iş dünyasının yakınlaşmasını sağla-
yacak. 4 bakanları buraya gelecek
ve elbette onların Türk muadilleri
de burada olacak. Böylelikle
Rusya-Türkiye iş günleri çalışması
yapılacak. Geçtiğimiz günlerde
İstanbul'a gittik ve Rusya-Türkiye
İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan
ile görüştük. Onlar da her türlü

çaba-
yı göstereceklerini söy-

lediler.
� Etkinlikler geçen yıl çok başarı-

lıydı. Bu yıl geçen seneyi aratır mı?
Sponsorlar olacak mı?

Aratmayacak. İEF'yi özünü kay-
betmeden çağa göre dönüştürmeye
çalışıyoruz. Sponsorlarımız olacak.
Festivallere yine ağırlık verilecek.
İEF'yi giderek Dünya genelinde bir
İzmir buluşması haline dönüştür-
mek istiyoruz.

� Konak'ta tramvay hattı inşası
ile igili sert eleştiriler alıyorsunuz.
Bitince bu eleştiriler tersine dönecek
mi?

Konak Tramvayı inşaatı
müddetince eleştiren arkadaş-
larımız, Karşıyaka'da da aynı
eleştiriyi yaptılar ama
Karşıyaka'daki tramvaydan
şimdi gayet memnunlar.
Konak Tramvayı da bitti-
ğinde memnun kalacak-
lar. Dünya ve insanlar
değişiyor. Zamanı iyi
kullanmak gerekiyor.
Büyük kentlerde şanti-

yeler
kurmak inşaat müd-

detince hayatı olumsuz etkiliyor. O
zaman da eleştiri söz konusu olu-
yor. Sonuçta kente boydan boya bir
tramvay hattı döşüyoruz. Eskiden
'Sonu selamet' denirdi ve eleştiri bu
kadar yoğun olmazdı ama şimdi
böyle değil. Şimdi biz o eleştiriler-
den payımızı alıyoruz ve hata payı-
mız azalıyor. Konfor artınca insanı-
mız teşekkür edecektir.

� Kredi dere-
celendirme
kuru-
luş-

ların-
da İzmir'in notunun

yüksek olması hep gündemde. Peki
bunun vatandaşa somut katkısı
nedir?

Belediye, birikmiş altyapı sorun-
larını 13 yıldır çözmeye çalışıyor.
Çevre, su, kanalizasyon yatırımla-
rında, ulaşımda, tarım politikaların-
da hemen hemen İzmir'in her şeyi-
ni yeniliyoruz. Bu yatırımlar sadece
öz kaynaklarla yapılamaz.
Yatırımların bir kısmı gelir getirir,

bir kısmı getirmez. Bakın bir
fuar alanı yaptık.

Şimdi bir
konge

binasıyla opera binası yapmak isti-
yoruz. Kadifekale'ye 600 milyon
liraya yakın para harcadık. Bunları
paranız kadar yaparsınız. Paranız
bitinceyse krediyle devam edersiniz.
Biz hangi projelere kredi kullanıyo-
ruz? Maddi dönüşü olan yatırımla-
ra kredi kullanıyoruz.

Örneğin tramvay... Tramvayda
yolcu taşıma maliyeti 1 TL, otobüs-
teyse 3 TL. Böylece tramvayla taşı-
dığımız her yolcuda otobüse göre 2
lira tasarruf edeceğiz. O 2 lira
parayla hem krediyi, hem de faizini
ödeyebileceğiz.

Bunu yapmak için beklemek,
kredi kullanmadan 'Paramız olunca
yaparız' demek doğru değil. Mesela
Narlıdere Metrosu ve Buca
Tramvayı için de kredi kullanaca-
ğız.

� Bazı ilçe belediye başkanları
“2019'da Aziz Başkan aday olmazsa
aday oluruz” diyorlar. Bu yaklaşım
size olan saygıdan mı, yoksa rekabet-
ten çekiniyorlar mı?

Saygılarından öyle diyorlardır.
Sonuçta herkes, herkesle rekabete
girebilir. Ben rekabete girip girme-

me konusunda bir düşünceleri-
nin olduğuna inanmıyorum.

Ben şu anda bu görevde
olmasam ama yapabileceği-
me inansam aday olurum.
Seçilirim, seçilmem o ayrı
bir konu.

Ben varken aday
olmayacaklarını söyle-
meleri bir jest ve tevec-
cühtür. Kendilerine
teşekkür ediyorum.

SAYFA 09 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

927.07.2017 röportaj HABER

İzmir

Büyükşehir

Belediye

Başkanı Aziz

Kocaoğlu, hem

hizmetleri

anlattı, hem

siyasi mesaj-

lar verdi,

hem de eleş-

tirileri

cevapladı.

2019
seçimlerinin öne-

mine vurgu yapan Kocaoğlu,

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin göstergesi

yerel seçimler olacaktır. Birlik ve beraber-

lik içinde yürümek gerekmektedir” dedi.

� Cumhurbaşkanı adayı gösterilme ihtimalinizi dillendi-
renlerin sayısı az değil. Böyle bir teklifle karşılaşsanız ne
düşünürsünüz?

Ben Bornova'ya belediye başkanı olacağım zaman,
ilçede tanınıyordum ama belediye başkanlığı yapıp yapa-
mayacağıma ilişkin tereddütlerim vardı. Sonra 'Belediye
başkanlığı yapabilir miyim?' diye eşime sordum. O da
'Alasını yaparsın.' dedi. Benim ailem hem yerelde siyaset
yaptı. Ben genel siyaseti sevmiyorum da, bilmiyorum da...

� Ama Sayın Cumhurbaşkanı da belediye başkanlığın-
dan geldi?

Olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı öyle yapmış olabilir.
Benim böyle bir isteğim, arzum söz konusu değildir.
Milletvekili olacağım söyleniyor, Cumhurbaşkanı adayı
olacağım söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı bambaşka bir iş.
Ben böyle bir ihtimal olacağına inanmıyorum. Böyle bir
ihtimal karşısında düşüncemin değişeceğine de inanmıyo-
rum. Son derece zor bir iş. Özellikle dış politikada olmak
üzere farklı meziyetler gerekiyor. Kendimin o birikimde
olmadığı kanaatindeyim. 'Onların birikimi senden fazla
mı?' diye soranlar da olabilir. O ayrı bir konudur ve kişi-
lerin hayata bakışıyla alakalıdır.

Cumhurbaşkanı olmak için gerekli donanımlarımın

eksik olduğunu düşünüyorum.
� Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' performansı-

nı nasıl görüyorsunuz?
Sadece Sayın Kılıçdaroğlu döneminde değil, 80'den

bu tarafa CHP tarihinde en büyük hak, hukuk, adalet
arayışıdır. Türk ve Dünya kamuoyunda Genel Başkan ve
yanında yürüyenlerin emeği yankı bulmuştur. Toplumun
her kesiminde karşılığı olmuştur.

Başta Genel Başkan olmak üzere emeği geçen herke-
si kutluyorum. Bundan sonra partinin politikaları zengin-
leşerek devam edecektir. Hayır cephesinin güçlenerek
asgari müştereklerde birleşip Türkiye'nin lehindeki hare-
ketleri yapıp 2019'a da bu yolla gitmesi gerekmektedir.

� 2019 için neler görüyorsunuz?
2019'da yerel seçimler, genel seçimlerden önce yapıla-

caktır. Önemi diğer yerel seçimlere göre kat be kat fazla-
dır.

2019'da ilk defa Cumhurbaşkanlığı sistemiyle oylama
yapılacaktır ve hemen öncesindeki yerel seçimler, bu
seçimlerin de ilk raundu olacaktır. 6 ay sonra yapılacak
Cumhurbaşkanlığı seçiminin göstergesi yerel seçimler
olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde yürümek gerekmek-
tedir.

� Siz bu kadar önem atfedince bunu bir adaylık sinyali
olarak görüyorum.

Bunun kişiyle bir alakası yok. Bilebildiğim kadarıyla
siyaseti okumaya çalışıyorum. Bugün bu koltukta otur-
masam da değerlendirmem böyle olur.

� “İzmir'e doyamazsın” reklamları çeşitli çevrelerde
Genel Merkez ile aranızda rekabet olduğu ve kamuoyunda
gücünüzü gösterdiğiniz şeklinde değerlendiriliyor. Siz ne
diyorsunuz?

İzmir'i tanıtmıyoruz diye göreve geldiğimizden beri
sürekli eleştirildik. Biz önce kentin toparlanması gerekti-
ğini savunduk. 12 sene boyunca bunları yaptık.

İzmir'de bir değişimin olduğunu, büyümenin arttığını
rakamlarla gördük. İzmir ayağa kalktı. İzmir, CHP'li
Büyükşehir Belediye Başkanı önderliğinde ayağa kalktı.

Bizim Sayın Genel Başkan ile yahut başkasıyla en
ufak yarışımız olamaz. Siyaseti de kendi ikbalimiz için
yapmıyoruz. Bize görev düşerse, hiçbir makamımız olma-
sa da yine partimize çalışırız.

Küsmek, darılmak, başka partiye gitmek ya da aleyh-
te çalışmak gibi bir şey yaşamımızda, kişiliğimizde yoktur.
Kaldı ki bu reklamları da İZTAV yapıyor. Aziz Kocaoğlu
yapmıyor.
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Başkan
Aziz

Kocaoğlu,
Cumhurbaş-

kanı adayı
olacağına

yönelik
iddialara da
yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı
olmak için
donanımım
eksik...

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Aziz
Kocaoğlu
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Merhaba sevgili Ben Haberciler.
Yaz mevsimini çok sevenlerden
misiniz? Güneş ve sıcakla ara-

nız nasıl? Bu aylarda bedenin ihtiyaç-
larına dair bilginiz var mı? Bu sorular
ilginizi çekti ise yazımı okumanızı şid-
detle tavsiye ederim.

Geçtiğimiz günlerde son yetmiş
yılın en sıcak günlerini geçirdik. Acaba
beden yaz mevsiminden dünyadaki
güneşe olan bu açımızdan nasıl etkile-
nir ve en çok neleri önemser biraz
konuşalım. Mevsim dönümü diye
evrensel bir gerçek var. Bu döngü sis-
temi uzayda olduğu gibi aslında top-
rakta hayvan ve bitki aleminde ve biz
canlıların bedeninde gerçekleşiyor.

Yaz aylarını yaşayan bedeniniz için
bilmeniz gereken 4 KURAL.

� Su kuralı
� İyon dengesi
� Güneş ışınları kullanımı
� Mevsim döngüsüne uygun besin

seçimi

SU KURALI: İçmemiz gereken
su çeşidi ve düzeyini iyi bilmek
lazım. Tüketmeniz gereken su
hakkını metabolik hızınıza
ilave 1000 ml olarak basit-
çe belirleyebilirsiniz ya
da ideal ağırlığınızı 25
ile çarpıp 1000 ile top-
layarak da içmeniz
gereken su düzeyinizi
bulabilirsiniz. Su düze-
ni kuralına gelince
saat başı bir bardak su
kuralıyla ya da yemek-
ten önce iki bardak,
öğün sonrası bir bardak,
ikindi ve gece yatarken
diye dağılımlı olarak da en
doğru şekliyle su içebilirsi-
niz. PH’ı yüksek sular 7,5 ve
üzerini tavsiye ederim.

İYON DENGESİ: Aşırı su, aşırı
tuz, aşırı potasyum hepsi özellikle yaz
aylarında dikkat edilmesi gereken
maddelerimizdir. Yaz aylarında bu
osmalar iyon dengesini ayarlayamaz
isek hiper veya hipotansiyon, taşikardi
veya bradikardi, bayılma, kusma gibi
risklerle karşılaşırız. Yeteri kadar su
içmeli, tuz tüketmemeli, hipotansif
isek tuz ilaveli domates suyu ya da
ayran içmeli, günde iki porsiyon potas-
yumdan zengin kayısı, karpuz, kavun,
şeftali gibi meyvelerden tüketmeliyiz.

GÜNEŞ IŞINLARI KULLANIMI:
Yapılan birçok bilimsel araştırma
sonucu bizlere gösterdi ki güneşten
yeterli yararlanmayan insanlarda D
vitamini eksikliği ve bu eksikliğin
yarattığı hastalıklar olan başta osteo-

peni
ve

osteopo-
roz, immün sis-

temde güçsüzlük, kanser gibi risklerde
artış oldu. D vitaminini hayvansal
gıdalardan almanın çok doğru olmadı-
ğını bilmeli, GÜNEŞİN DİK GELDİ-
Ğİ SAATLERDE 20-40 DAKİKA
KADAR GÜNEŞLENMELİ, UVB
IŞINI ALIP SONRA DA KORUN-
MALIYIZ.

MEVSİM DÖNGÜSÜNE
UYGUN BESİN SEÇİMİ

Yaz ayları boyunca önemsemeniz
gereken unsurların başında cildiniz,
deri sağlığınız, kansere karşı savunma
gücünüz, kalp ve damarlarınızın sağlığı
gelir. Bu sebeple besin seçiminizde

öncelik salatalık, domates, kayısı,
kiraz, semizotu, börülce ve balık olma-
lı. Peki neden derseniz:

Salatalık A, C, E ve K vitaminleri
açısından zengindir, bunun yanında
protein, diyetlifleri, folat, niasin, pri-
doksin, riboflavin, tiamin, sodyum
potasyum içermektedir. Ayrıca kalsi-
yum, demir, magnezyum, manganez,
fosfor gibi sağlık açısından çok

önemli mineraller içermektedir.
Domates, içerdiği güçlü antioksi-

dan olan likopen aynı zamanda yük-
sek oranda C vitamini, beta karoten
ve E vitamini sayesinde yaz ayları
boyunca kalp ve damar sağlığını koru-
mak, kemikleri desteklemek ve kanse-
ri önlemek için bolca tüketilmelidir.

Kayısı A, C, E, K vitaminleri, fos-
for, potasyum, magnezyum içerir. Lif
bakımından zengindir. Önce cildiniz
ve deri sağlığınız sonra da kalp sağlı-
ğınız için yaz aylarında her gün yeme-
lisiniz.

Kirazın faydaları arasında öne
çıkan nokta, meyvenin antioksidan
bakımından zengin olması ve bu saye-
de derimizi ve pek çok organı hücre
hasarına karşı korumasıdır. Buna ek
olarak tam bir vitamin ve mineral
deposu olan kiraz C, A, K vitaminleri
ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi
önemli mineraller bakımından çok iyi

bir kaynak olup yaz aylarında tansiyo-
nunuz, kalp sağlığınız, kansere karşı
korunma gücünüz için tüketilmelidir.

Semizotu başta C ve A vitamini
olmak üzere niasin, riboflavin, folat,
B6 vitamini içeriyor. Aynı zamanda
kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor,
potasyum, manganez mineralleri
bakımından oldukça zengin bir sebze
olan semizotu omega 3 içeriyor. Yaz
aylarında bolca yenmesi gereken en
değerli besinlerden birisidir.

Börülce içerdiği protein, vitamin,
demir, çinko, potasyum ve manganez
minerali sayesinde kötü kolestrolü
azaltır, yüksek tansiyon ile şekere fay-
dalı olup, kanseri önleyici özellik taşır
ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Yaz aylarının en değerli sebzelerin-
dendir.

Balık omega 3 deposu, proteinden
zengin, fosfor, iyot ve pek çok vitami-
ni barındıran, sindirimi kolay, cilt,
kalp sağlığı açısından kıymetli, beyin
hastalıkları ve kansere karşı da önleyi-
ci çok değerli bir besindir ve yaz
boyunca en az haftada iki gün yemek-
te fayda vardır.

Bu yaz sağlıklı olmak, yaz ayları-
nın beraberinde getirdiği her türlü
sağlık riskinden korunmak isterseniz
önerileri mutlaka uygulamalısınız.
Benden söylemesi.
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ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

SEVEREK GİDİLECEK İŞ
AŞKLA DÖNÜLECEK YUVA

03.01.2015 tarihinde acı bir şekilde kaybet-
tiğimiz sevgili dostumuz İsmail Tünür, yap-
tığımız televizyon programında tüm çocuk-

larımız için “gitmekten mutluluk duyacakları bir
iş, koşa koşa geri dönecekleri bir ev diliyorum”
demişti.

Yine başka bir dost muhabbetinde gençleri-
mizin sorumsuzluğundan, vurdumduymazlığın-
dan bahsedilirken sevgili İsmail’in bu sözlerini
gülümseyerek ve hüzünle hatırlayıverdim…
Genel kanı gençlerin sorumsuz ve tembel
oldukları yönündeydi.

Evet! Görünen bu. Ancak bunun nedenleri-
nin ne olduğunu hiç kimse düşünmüyor.
Yapılan yanlışlar devam ederken gençlerin
sorumsuzluğu acı bir şekilde eleştiriliyor.

Bizim çocukluğumuzun daha rahat ve daha
sorumsuz, çocukça bir vurdumduymazlıkla geç-
tiğini, çocukluğumu doya doya yaşadığımı çok
net hatırlıyorum. Sokaklarda düşe kalka gece
yarılarına kadar geçen günler! Okulda başarılı
olmanın dışında iyi, erdemli ve dürüst bir çocuk
olmamızdı bizden beklenen. Öyle çok fazla
oyuncağımız yoktu. Olabilenlerin bisikletleri
ortak kullanılırdı.

Bizim yaptığımız en büyük yanlış işte bura-
da başladı. Benim olmadı çocuğumun olsun
diyerek tüketim toplumunu destekler şekilde
oyuncak ve elektronik dünyasında çocuklarımızı
doyumsuz hale getirdik. Telefon ve bilgisayarın
iletişim dünyasını onlara kapattığı iletişim bece-
risi kısıtlı, kendisini ifade edemeyen bir nesil
yetiştirdiğimizi görmezden geldik.

Kendi hasletlerimiz ve yapamadıklarımızı
bencilce çocuklarımıza yükleyerek onları okul,
dershane, özel ders sarmalıyla kımıldayamaz
hale getirdik. TEOG, LYS, YGS ve aralardaki
daha bir sürü sınav başarı zorunluluğuyla dolu
bir dünya ile omuzlarına taşıyabileceklerinden
fazla yükler bindirdik.

Elimizde bir kilo yük ile birkaç saat dolaşabi-
liriz. Ama bu yük biraz artarsa taşıyamaz hale
gelip bırakıveririz. Çocuklarımızın yüklerini
bıraktıklarını işte bu nedenle sorumsuzlukla suç-
landıklarını düşünüyorum. Oysa omuzlarına
taşıyabileceklerinden fazla yük alan çocukların
oyuna ihtiyaç duyduklarını, sorumsuzca ve
safça bir yaşamda gönüllerince günlerini geçir-
meye ruhsal olarak hakları olduğunu biliyoruz.
Sağlıklı yetişkinliğe giden yolun doyumlu geçiril-
miş, beynin sağ ve sol lobunu birlikte kullanma
becerisi geliştirerek üretebilen bir çocukluktan
geçtiğini unutmamalıyız.

Rahmetle andığım dostumuz İsmail
Tünür’ün sözleriyle; TEOG, LGS, LYS sınav
sonuçlarını alıp gelecekleri için önemli adımlar
atmak üzere tercihlerini yapan geleceğimiz,
çocuklarımız için “Severek gidecekleri bir iş,
aşkla koşa koşa dönecekleri bir yuva” diliyo-
rum.

KOÇ
Ayın ilk yarısında kendini-

zi biraz stresli hissedebilir
ve her şeyin bir anda üst
üste geldiğini gözlemle-
yebilirsiniz. 15 Ağustos
tarihine kadar sakin kal-
maya çalışmalı ve sinir sis-
teminizi fazla yormamalısınız.
Çevrenizdeki insanların sizden beklentileri
bu aralar artabilir ve bu durum sizleri daha
sonrasında sıkıntıya uğratabilir. Bu sebeple
sizden beklentileri olan insanlardan bu
süreçte uzak durmanız oldukça önemlidir.
Ayın ikinci yarısından sonra iş hayatınıza
önem verdiğiniz bir döneme giriyorsunuz.
Ayrıca, 18, 19, 20 Ağustos tarihleri arasın-
da geleceğe yönelik kaygılarınız artabilir ve
bu durum, ani, düşünmeden alınan kararlar
ile sonuçlanabilir. Ayın sonlarına doğru ise
sevgiliniz, eşiniz, partneriniz tarafından
maddi ve manevi olarak destekleneceksi-
niz.

BOĞA
Ayın ilk günlerinde sosyal çevreniz,

arkadaşlarınız arasında bir
numara gösterilebilirsiniz.
Çeşitli gruplara dahil ola-
bilir ve bu gibi sosyal
ortamlarda yeni dostluklar

edinebilirsiniz. Hayatınızda
olan kişilerden bir süre için

zaman isteyerek özgürlüğün tadını çıkar-
mak isteyeceksiniz, çünkü ayın ilk yarısında
kendi hayatınızda uzun süredir değiştirmek
istediğiniz bazı konuları tekrar ele alarak
incelmek isteyeceksiniz. Ayın ikinci yarısın-
dan sonra ise aşk hayatınız epeyce bir can-
lanacak gibi gözüküyor. Kokteyller, içkili
ortamlarda kendinizi daha rahat ifade etti-
ğinizi göreceksiniz. Özellikle 7 ve 21
Ağustos tarihlerinde oluşacak olan tutul-
malar aile, ev ve iş yaşantınız alanlarında
küçük çaplı krizlere sebep olabilir. Aile
büyüklerinizin iş yaşantınızdaki baskıcı
tutumları siz Boğa burçları için bir zorlama
ve aile içerisinde çatışmalar yaratabilir.

İKİZLER
Ayın ilk günlerinde düzenleyeceğiniz

bir seyahat, keyfinizi ve enerji seviyenizi
yükseltecektir. Ayrıca yurtdışında yaşayan
uzak akrabalarınızın ziyaret-
lerine gidebilir ya da sizle-
re misafir gelebilirler.
Üniversiteli İkizler burç-
ları ise ayın sonlarına
doğru ders çalışmak için
aradıkları motivasyonu
sonunda bulup, kendilerine sıkı
bir ders programı hazırlayabilirler. Ayın
ikinci yarısından itibaren iletişimlerin arttı-
ğı ve kısa seyahatlerin gündeme geleceği
bir dönem. Ancak kendinizi ifade ederken

ayrıntılara biraz dikkat etmeniz gerekebilir,
zira iletişimde bazı anlaşmazlıklar yaşana-
caktır. Ağustos ayı, siz İkizler burçları için
fazlaca yoğun geçecek bir ay gibi gözükü-
yor. Bu sebeple sağlığınıza özen göstermeli
ve kendinize dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ
Ayın ilk yarısında parasal kaynaklarını-

zın arttığını gözlemleyeceksiniz. Ayrıca eşin
parası ile ilgili ya da süre gelen davalarınız
var ise, Ağustos ayının ilk yarısında bu

konular dahilinde verim
almanız muhtemel. Aşk
hayatınızda ise 10
Ağustos tarihinde önem-
li ve sizi mutlu edecek

bir gelişme yaşayacaksı-
nız. Ancak Ağustos ayının

ikinci yarısından sonra kendi
özgürlüğünüze önem verecek ve bu yönde
kararlar almaya başlayacaksınız. Ağustosun
19, 20, 21’inde sevdiklerinizden destek ala-
cak ve hayatınızda yeni bir kapının açıldığı-
nı hissedeceksiniz. Sizler için Ağustos ayı,
ruhsal olarak değişim ve dönüşüm olacak-
tır. Özel hayatınızda yaşanacak olan bitişle-
re aldırmamalısınız, çünkü bu dönemde
bitmiş olan her şey ileriki yıllarda sizin
hayatınıza büyük katkı sağlayacaktır.

ASLAN
Ayın ilk yarısında eğer bekar isek yeni

birileri ile tanışabilir ya da hayatınızda süre
gelen bir partner var ise birlikte daha çok
zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak
burada dikkat etmeniz gere-
ken husus, eğer hayatınız-
daki partner ile süregelen
bir takım sorunlar var ise
Ağustos ayının 7’si gibi bu
süregelen sorunlar iyice
gün yüzüne çıkacak ve hatta
ilişkinin noktalanmasına dahi
sebep olacaktır. Gitmesi gereken insanları
boş yere hayatınızda tutmamanızın en doğ-
rusu olacağını kendinize hatırlatabilirsiniz.
Ağustos ayının ikinci yarısına ilerleyip bak-
tığımızda, sizin öz burcunuzda gerçekleşe-
cek olan tutulma dikkat çekmekte.
Özellikle 21 Ağustos tarihlerinde stilinizi
değiştirmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK
Ayın ilk yarısında sağlığınız konusunda

çeşitli evhamlara girebilirsiniz. Gerekli
kontrollerinizi yaptırdığınız sürece endişe-
lenmeniz yersiz olacaktır. Çalışma arkadaş-
larınız arasındaki çekişme bu ay sizi yora-
cak gibi gözüküyor. Kendinizi çalışma arka-
daşlarınız arasında arabulucu olarak bula-
bilirsiniz. Evcil hayvanlarınız varsa, onların-
da sağlıkları açısından bir kontrolden geç-
meleri yararlı olacaktır. Evinize alacağınız
yeni bir evcil hayvan da bu dönemde söz
konusu olabilir. Ağustos ayının ikinci yarı-

sından sonra biraz moti-
vasyonunuzun düştüğünü
görebilirsiniz. Bu dönem-
de rüyalarınız oldukça

aktif ola-
caktır ve
çeşitli haberci rüyalar
görebilirsiniz. Özellikle
Ağustos ayının 21’inde

gerçekleşecek olan tutul-
ma, yukarıda bahsettiğim

duygu ve düşüncelerin artacağı bir
gün olacaktır. Ayrıca bu dönemde hırsızlık-
lar artabilir ya da siz eşyalarınızı kaybedip
bir yerlerde unutabilirsiniz.

TERAZİ
Ayın ilk günlerinde kendinizi bulma

isteğinde olabilirsiniz. Kendinizi engellen-
miş ve hayatınızın hep sorun içinde geçtiği-
ni düşünebilirsiniz. Bu konuya karşı hoş
görü ve sabrınızı devam ettirdiği-
niz sürece uzun vadede
olumlu etkilere sahip ola-
bilirsiniz. 7 Ağustos’ta bir
ay tutulması meydana
geliyor. Bu tutulma ile
flörtleriniz, aşk ve eğlence
hayatı ile ilgili konular gün-
deme gelmekte. Arkadaş çevrenizle ilgili
birtakım zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Gizli
düşmanlarınız karşınıza çıkabilir. Onlarla
yüzleşebilirsiniz. 21 Ağustos’ta Güneş
tutulması olacak, bu tutulma yeni ilişkilere
başlamak, gelecek planları yapmak için
uygun zaman. Yeni insanlarla tanışabilir,
yeni arkadaş gruplarına katılabilirsiniz.
Kalabalık ortamlar, davetler, etkinlikler,
seminerler gündeminizi oluşturabilir.

AKREP
Ayın ilk günlerinde kardeşlerinizin sağ-

lık sorunları ile ilgili bir haber alabilirsiniz.
Aile meseleleri gündeminizi oluşturmakta.
Yakın mesafe gidiş gelişlerinizin yoğun
olduğu bir dönem. 7 Ağustos’ta bir Ay
Tutulması var. Bu tutulma sizde aile içi
meseleler gibi konularda kendisini göstere-

cek. Oturduğunuz ev ile ilgili
konularda değişim yapabi-

lir, bir yenilenme sürecine
girebilirsiniz. Otorite
figürleriniz, patronlarınız,
aile büyükleriniz ile ilgili

bazı sorunlar da karşınıza
çıkabilir. Evlilik ve imza

konularınız gündeme gelebilir. İlişkinizi
ciddiye taşımak istiyorsanız bu zamanı
değerlendirebilirsiniz. Gelecek planlamanız
hakkında gerekli adımları atabilirsiniz.
Kariyerinizde yükselme, terfi ve daha tanı-
nırlık bilinirlik gibi konularda hareketlen-
meler olabilir. Ay tutulması zamanında
yaptığınız planlamaların meyvelerini alaca-
ğınız dönem aynı zamanda.

YAY
Ayın ilk günlerinde geleceğiniz için

birikim yaptığınız paranın kullanılacağı bir
durumla karşılaşabilirsiniz.
Eğer bu durum arkadaş
çevrenizden birinin siz-
den borç istemesi şeklin-
de gerçekleşecekse geri
ödemenin gecikmeli ola-
cağını söylemek isterim.
İletişim gerektiren bir iş yapıyorsanız iş
hayatınızda önemli reddedilemez bir teklif
alabilirsiniz. 12 Ağustos’ta Merkür gerile-
meye başlıyor. 5 Eylül’e kadar devam edi-
yor. Merkür gerilemesi size otorite figürle-
riniz, patronlarınız, aile büyükleriniz ile
ilgili iletişim gerektiren konularda prob-
lemler getirebilir. Bunun bilincinde olup
olası durumlara ön hazırlık yapabilirsiniz.
Geçmişte planladığınız, görüştüğünüz kari-
yeriz ile ilgili bir durum varsa tekrar günde-
me gelebilir. 21 Ağustos’ta bir Güneş
Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma
size iletişim gerektiren konular, basım
yayın işleri, anlaşmalar, imzalar gibi konu-
larda tamamlanmalar getirebilir.

OĞLAK
Ayın ilk günlerinde otorite figürleriniz,

patronlarınız veya aile büyükleriniz tarafın-
dan kısıtlandığınızı hissedebilir, kendinize

baskı yapılıyor gibi durumlar-
la karşılaşabilirsiniz. Bu
durumun geçici olduğunu
düşünün belki bu sizi
biraz rahatlatabilir. 7
Ağustos’ta bir Ay

Tutulması var. Bu tutulma
sizi parasal konularda etkileye-

bilir. Bankalar, ödemeler, sigortalar gibi
konularda ödemeler karşınıza çıkabilir.
Aynı zamanda gereksiz yeni harcamalar
gündeme gelebilir. 12 Ağustos’ta Merkür
gerilemesi başlıyor 5 Eylül’e kadar devam
ediyor. Eskiden planladığınız seyahatleriniz
varsa bunu gerçekleştirmek için fırsatlar
ortaya çıkabilir. 21 Ağustos’ta bir Güneş
Tutulması meydana geliyor. Bu tutulma
size eşinizin geliri, miraslar, sizden kaynak-
lanmayan toplu paralar konusunda geri
dönüşler sağlayabilir. Geciken ödemelerini-
zi ya da borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Size
yapılması gereken ödemeler yapılabilir.
Finansal olarak biraz rahatlayabilirsiniz.
Okült, ezoterik, psikolojik konulara ilgi
duyabilir kendinizi tanıma isteğiniz artabi-
lir.

KOVA
Ayın ilk günlerinde kendinizi engellen-

miş bilinçaltınızın sizi ele geçirdiğini düşü-
nebilir, psikolojik olarak uzaklaşma isteğin-
de olabilirsiniz. Eğer gidebilme imkanınız
varsa seyahate çıkmanızı bulunduğunuz
ortamdan biraz uzaklaşabilmenizi öneririm.
7 Ağustos’ta bir Ay Tutulması meydana
geliyor. Bu tutulma sizi eğer evliyseniz evli-
liğiniz ya da uzun süreli ilişkiniz varsa ilişki-
niz hakkında etkilemekte. Bu konularda
yeni kararlar alabilirsiniz. 12 Ağustos’ta
Merkür gerilemesi başlıyor ve 5 Eylül’e
kadar devam ediyor. Merkür gerilemesi sizi
eşinizin gelirleri, kredi çekme, parasal
konular ile ilgili etkileyebilir. Eğer ameli-
yat, küçük ya da büyük operasyon gibi bir

düşünceniz vara bunun için
de uygun değil. Daha çok
okült ve ezoterik konular
ilginizi çekebilir. Bu
konulara psikolojik olarak

kendiliğinizden istek duya-
bilirsiniz. 21 Ağustos’ta

Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu
tutulma sizi uzun süreli ilişkilerinizde yeni
kararlar almanız için zorlayabilir. Yakın
arkadaşlarınız ile iletişiminizin yoğun olabi-
leceği bir dönem birlikte sosyal ortamlar-
dan faydalanabileceğiniz bir dönem.

BALIK
Ayın ilk günlerinde sosyal çevrenizle

ilgili durumlar gündeme gelebilir.
Çevrenizden arkadaşlarınız sizden finansal
destek isteyebilir ve bu talep karşısında
onlarla ilişkileriniz bozulabilir ve ilişkileri-
nizi sorgulayabilirsiniz. 7 Ağustos’ta bir Ay
Tutulması meydana gelmekte. Bu tutulma
sizi yalnız kalma ihtiyacı, sessiz, sakin, izole
ortamlarda daha çok bulunma isteği olarak
etkileyebilir. Hastaneler ile ilgili konular
gündeme gelebilir rutin kontrollerinizi yap-
tırabilirsiniz. 12 Ağustos’ta
Merkür gerilemesi başlı-
yor ve 5 Eylül’e kadar
devam ediyor. Merkür
gerilemesi sizi, eğer
evliyseniz eşinizle ilgili
birtakım iletişimsel prob-
lemler getirebilir. Zihninizi bu
gibi konular meşgul edebilir. 21 Ağustos’ta
Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu
tutulma sizi iş hayatınız ile ilgili yeni teklif-
ler yeni atılımlar olarak bir tamamlanma
olarak etkileyebilir. Günlük rutin olarak
keyfinizin daha iyi olacağı sosyal ilişkilerini-
zin daha aktif olacağı günlük olarak hare-
ketli geçecek bir dönem. Eğer uzun süreli
ilişkileriniz varsa bunu daha ileri boyuta
nişan evlilik gibi taşıyabilirsiniz.AĞ
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“-İçerde misin?”, “-İçerdeyim”
diyalogu ile başlayan ve daha sonra
tüm Türkiye’yi etkisi altına alan bir
projenin, İçerde’nin; zaman zaman
en çok sinir olunan, zaman
zaman en çok sevilen,
Mert karakteriyle
birlikte izleyicinin
de bir dönem
her yerde ara-
dığı, dizinin
son bölümle-
rinde deyim
yerindeyse
“halk kahra-
manı” ilan
edilen
“Şeytanım”
Coşkun’a hayat
veren, okullarda
ders niteliğinde izlen-
mesi gereken oyunculuğuy-
la herkesi kendine hayran bırakan
ve tüm bunları sanki kendisi yapmı-
yormuş gibi takındığı mütevazi
tavırla karşısında naiflikten kırılma-
ma neden olan çok acayip bir
adamla sizi tanıştıracağım… Tak
tak takatak… İşte Nebil Sayın…

� Öncelikle sizi biraz yakından
tanıyabilir miyiz?

46 yaşındayım. İnsanlar için illa
ki bir meslek bir unvan gerekiyorsa
evet tahsilim oyunculuk üzerine.
Ama ben oyunculuğu bir meslek
olarak görmüyorum. Başka işlerle
de geçindiğim oluyor. El yapımı
deri eşya yapıyorum. Uzun yıllar
barcılık yaparak, kafelerde çalışa-
rak para kazandım, temizlikçilik,
bulaşıkçılık, bar fedailiği gibi birçok
iş yaptım.

� Peki oyunculuk macerası nasıl

başladı?
Oyunculuk

15-16 yaşla-
rındayken bir
hevesle baş-
ladı. Ne
güzel çok
ünlü olurum,

çok zengin
olurum, bütün

kızlar bana aşık
olur hayalleriyle

oyunculuğa başladım.
Sonrasında süreç içinde bu

hayaller değişti. Hayallerimin hiçbi-
ri de olmadı.

� Sizin için “gençken playboydu”
diyorlar… Açıklamak ister misiniz?

Yok vallahi yalan. (gülüyoruz)
Herkes nasıl yaşıyorsa ben de öyle
yaşadım. Ben oyunculuğa aşık
oldum.

� Sizi televizyonda ilk hangi pro-
jeyle gördük?

İlk olarak 2000 yılında Savunma
adından bir diziydi. Tesadüf eseri
kendimi o projenin içinde buldum.
Ne kolaymış bu işler dedim. Her
hafta param yatıyor falan. Sonra
2001 krizi patladı. Sonra benim
işsizlik, evsizlik dönemlerim başla-
dı. Korkunçtu. Erken şımardığımı
hissettim. Birkaç yıllık sefaletten
sonra bir prodüksiyonla kendimi
Amsterdam’da buldum. Biraz ora-
larda takıldıktan sonra ne varsa
memleketimde var dedim ve mem-
leketimde sefalet çekmeye devam
ettim. Bundan 7 yıl önce de evlen-
dim. Bir oğlum oldu. Sonra kendi-
mi İçerde’de buldum.

� İçerde’den sonra sizi hangi
projede göreceğiz?

İçerde gibi beni heyecanlandı-
ran bir proje gelirse karşıma tabii
seve seve çalışırım. Evet şu an bir
sinema projesi var. Projede Belçim
Bilgin, Halil Sezai, Cezmi Baskın

gibi isimler yer alıyor. Çok heye-
canlıyım. Güzel bir iş çıkacak sanı-
yorum.

� Bu yola çıkarken öncelikli
hedefiniz neydi? Başlangıçta böyle bir
popülariteyi hayal etmiş miydiniz?

Hayır beklemiyordum. Doğrusu
çok da istediğim bir şey değildi.
Ama şikayetçi de değilim.
Egosantrik bir işimiz var. Egom
okşanıyor daha ne isterim.

� Bu ilginin sizi bazen bunalttığı
oluyor mu? Aman be yeter artık
deyip, tüm kapıları kapatıp kaçmayı
hiç düşündünüz mü?

Bir gün içinde yaklaşık 100
kişiyle selfie çekiyorum. Belli bir
sayıdan sonra yüzümdeki gülümse-
me değişiyor. Biraz yorucu. Ama
bunu yaptığınız zaman insanlar çok
seviniyor. Öyle olduğu zaman da
özgürlüğümün kısıtlanması bana
çok da batmıyor.

� Size İçerde’nin en iyi rol kesen

adamı
diyorlar…

En iyi rol kesen kısmına çok da
katılmıyorum. Çünkü bu bir ekip
işi. Karşımdaki oyuncu bana ne
kadar güzel pas veriyorsa ben de o
kadar güzel roller atıyorum. Ya da
tam tersi.

� Dizinin başlarında sokakta size
antipatiyle bakanlar oluyor muydu?
Başlarında diyorum çünkü sonlara
doğru deyim yerindeyse bir “halk
kahramanı” gibiydiniz…

Başından itibaren sokaktaki
tepkiler hep pozitifti. Sosyal med-
yada biraz nahoş tepkiler görüyor-
dum. O da hoş görülür zaten.

� Sizin projenizin bu kadar çok
sevilmesinin en önemli nedenlerinden
biri de gerçekçiliği. Tabii gerçekçili-
ğin içine küfür ve argo da giriyor. Bu
sizi rahatsız ediyor mu?

Küfrü göze soka soka kullanma-
ya karşıyım. Edebiyatta da görsel
sanatlarda da… Fakat gerektiği
yerde kullanılmasını doğru buluyo-
rum.

� Peki yeni projede yine kötü
adam mı olacaksınız?

Tam
kötü adam demeyelim.

Biraz Tim Burton karakterleri gibi.
� Peki bu kenti genel olarak nasıl

buldunuz? Nasıl tarif edersiniz?
İzmir, ne gam ne kasavet, çok

geniş insanların kenti. İstanbul’dan
buraya gelince önce bir sinir olu-
yorsunuz bu duruma. Allah’ım bu
ne rahatlıktır kardeşim diyorsun.
Ama aslında benim özüm böyle.
Buraya gelerek özüme döndüm. En
ciddi tartışmaların, en hamasi
konuşmaların finali “Ee o zaman
bu akşam rakı balık mı yapıyoruz?
Yoksa midye bira mı yapıyoruz”a
bağlanıyor. Her sokakta 3-4 tane
güzellik salonu var ve tamamen
dolu. Yani yiyelim, içelim, süslene-
lim, tatlı vakit geçirelim. Harika
ben bayıldım buna… (gülüyoruz)

� İzmir’in sanata, tiyatroya bakı-
şını nasıl buluyorsunuz? Tiyatro
adına İzmir’de bir şeyler yapmayı
düşünür müsünüz?

Harika bir potansiyel var
İzmir’de. Ben de bir şeyler yapmayı
düşünüyorum. Önümüzdeki sezon
İstanbul’da bir oyunumuz var.
Karamazov Kardeşler’i koyuyoruz
sahneye. İzmir’e de geleceğiz...

Daha henüz taze
İzmirli olan ama
kendini 40 yıllık

Göztepeli gibi his-
settiğini söyleyen

İçerde’nin Coşkun’u
Nebil Sayın ile Göz
Göz Büfe’de otur-

duk ve İzmir’i,
oyunculuğu, sanatı
ve o ilginç yaşamı-

nı konuştuk.

SON
DÖNEMİN

“EN İYİ”
KÖTÜ ADAMI:

NEBIL SAYIN

� Ankara’da doğdunuz, uzun yıllar İstanbul’da yaşadınız. Şimdi de

İzmir’desiniz. Sizi İzmir’e getiren etken nedir?

Eşimle oturduk, konuşuyoruz. Bunalmışız. Bir şeyleri döndürmek

için çaba sarf edip duruyoruz. Ne yapıyoruz biz dedik. Biz, bastığımız

yeri hissedebileceğimiz, yürürken ayak baş parmağımızı hissedebile-

ceğimiz, temiz hava soluyabileceğimiz, sağlıklı gıdaya kolay ulaşabile-

ceğimiz bir yere gitmeliyiz, Bilge öyle bir yerde büyümeli dedik.

Bunun için en uygun yerin Ege olduğunu düşündük. Eşim öğretmen,

tayin istedik, Ege kıyılarında bir sürü yeri yazdık, İzmir merkez çıktı,

çok da isabet oldu. Lokasyon olarak da Göztepe’yi düşünmüştük, bul-

duk burada da evimizi. Zaten buraya taşındıktan 1 hafta sonra da

sanki 40 yıldır burada yaşıyormuşuz gibi benimsedik burayı. Çünkü

buranın halkı sizi direkt içine alıyor. Biz de 1. haftadan 40 yıllık

Göztepeli olduk. Mahalleyi çok sevince mahallenin takımını da çok

benimsedim. Her yıl kuruluşunu kutlayan bir spor kulübü var.

� Bu seneki kutlamalara katıldınız mı?

Geçen yıl katılmıştım ama bu yıl katılamadım. Hatta Rıza

(Kocaoğlu) sordu bana “mahalle ne durumda abi yanıyor dimi” falan

diye. Onlar Antalya’ya maça gitmişlerdi çünkü.

“40 YILLIK

GÖZTEPELİ GİBİYİM”
GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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Yıllarca hep karşıdan baktık onla-
ra… Bizim en yakın komşularımız-
dı bu şirin adalar… İşte onlardan

biri var ki, o çok popüler ablaları ağabey-
leri gibi değil de daha mütevazi… İsmi
Samos. Biz Türkler ona Sisam diyoruz…
Artık yeter bu kadar uzaktan bakıştığı-
mız, biraz da onlara katılalım dedik ve
Seferihisar Belediyesi’nin üstün çabala-
rıyla sonunda bu güzel adaya kendi şeh-
rimizin bir ilçesine gider gibi gidebilecek
bir duruma geldik.

Samos adasında 3 farklı liman bulu-
nuyor. Adanın merkezinde bulunan
Vathi, ismini ünlü matematikçi
Pisagor’dan alan Pythagorion ve
Karlovasi limanlarına Türk kıyılarından
feribotla ulaşım mümkün. Kuşadası’ndan
kalkan feribotlar Vathi ve Pythagorion
ile; Seferihisar’dan kalkan feribotlar ise
Karlovasi ile karşılıklı sefer düzenliyor.

Biz Seferihisar Teos Marina’dan kal-
kan feribotla Karlovasi Limanı’na gittik.
Seferihisar Sığacık Teos Marina’dan kal-
kan Tursem firmasına ait feribot bu
güzergahta hizmet veren tek araç. İzmir
şehir merkezi sınırlarından Yunan adala-
rına en yakın çıkış noktası olan
Seferihisar, Samos’un Karlovasi
Limanı’na yaklaşık 2 saat 20 dakika

mesafede.
Adaya ayak bastığım ilk anda

kendimi başka bir ülkenin sınır-
larında değil de kendi mahallem-
de gibi hissetmemin altında yatan
haleti ruhiyenin nedeni elbette
kökenimin Girit Adası’na dayanı-
yor olması diyebilirim. Ya da ben
düşününce kendime bu hissiyatı
böyle açıkladım… Her şey o kadar
bizdendi ki bu iki halkı hiçbir güç
ayırmaz diye düşünüyorum.

DOSTLUKMESAJLARI…
Öncelikle pılımızı pırtımızı alıp

konaklayacağımız Anema Otel’e gidi-
yoruz. Otel muazzam, denizin tam dibin-
de, insan (ya da ben) başka ne isteyebilir
ki… Daha sonra bu organizasyonda
büyük emeği olan Karlovasi Belediyesi’ni
ziyaret ediyoruz. Başkan Tasos Kalatzis,
işletmeci Katerina Stavrau, işadamı Niko
Elenis ve daha ismini bilmediğim çok
sayıda Samoslu bizi inanılmaz misafir-
perver bir şekilde karşılıyor. Süper dost-
luk mesajları veriliyor. Sonrasında biraz
Karlovasi sokaklarında dolaşıyoruz ve
hemen kendimizi Samos’un serin suları-
na bırakıyoruz.

Tesadüfen bizim gittiğimiz günün

akşa-
mında Karlovasi’de düzenle-

nen Halk Dansları Festivali’ne katılıyo-
ruz. Oradan da ver elini taverna. Sirtaki
coşkusu mekanın sınırlarını aşıyor kendi-
mizi yollara atıyoruz. Gezinin ikinci
gününde ise Karlovasi'nin köylerinde
yöresel lezzetleri tadıyoruz ve tarihi yer-
leri geziyoruz. Ormos Marathokampos
Marinası'ndan tekne ile hareket ederek
Votsalkia, Psili Ammos ve Limionas
plajlarına uğruyoruz.

Türk turistlerin en çok rağbet ettikle-
ri hediyelik eşyalar arasında Pisagor’un
‘Adalet Kupası’ olduğunu öğreniyoruz.
Bardağa gereğinden fazla su konuldu-

ğunda içindeki su
tamamen boşalıyor.
Pisagor bu bardağı
herkes eşit miktarda
şarap içsin, kimse çoğa
tamah etmesin diye
tasarlamış. Yani
Pisagor demiş ki; aza
kanaat getirmeyen çoğu
bulamaz. Ayrıca adanın
balı, feta peynirleri de en
çok tercih edilenler ara-
sında. O enfes tatlı şara-
bından ve uzosundan bah-
setmiyorum bile…

Hepsi harikuladeydi.
Yediğimiz içtiğimiz bizim
olsun ama bunun dışın-
da çok önemli bir şey
söylemek istiyorum
size...

Biz birbirimize
ne kadar da çok
benziyoruz yahu…
Yemeklerimiz, içki-
lerimiz…
Depremlerimiz bile
ortak… Sallansak da
beraber sallanıyoruz.
Durum bu…

SAYFA 12 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
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Ve Samos’un karşısında öyle bir kıyı var ki. Temizliği ve upuzun
sahiliyle yarımadanın en güzel bölgelerinden biri, Ürkmez... Hafta içi
pek kalabalık değil, sakin, kafa dinlemek için çok uygun bir yer.
Ancak hafta sonu maganda istilasından kendini koruyamıyor. Ne
mutlu ki biz hafta sonu da burada, kurtarılmış bir bölgede denize
girme şansını yakalayabiliyoruz. Konakladığımız Keskin Apart Otel bu
konuda çok hassas. Konuklarının kendilerini rahat hissetmeleri için
her şeyi yapıyorlar. Bu arada otelin önünde bulunan araziye kurulan
çadırlardan da oldukça rahatsızlar. Geçen sezon burayı keşfetmiştim
ancak şu an diyorum ki neden daha önce görmemişim. Sevimli bir
havuzu, temiz odaları ve her şeyden önemlisi sevgi dolu işletmecileri

var. Bana kızmasınlar ama aslında buranın çok
da fazla keşfedilmesi taraftarı değilim.

Kendinizi evinizde gibi hissettiğiniz bir
otel bulmak çok zor sonuçta… O

nedenle başta Fuat Bey ve İbrahim
Bey olmak üzere tüm Keskin ailesine
teşekkürü bir borç bilirim…

SAKİN VE HUZURLU
BİR TATİL İÇİN…

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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