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benan@mayatanitim.com.tr

BENAN BİLEK

9 EYLÜL ADI VERİLDİ
9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi
karşısında, yol üzerinde iki katlı
olarak yapılan otelin sahibi, iddi-
aya göre “Ruhsat almak sorun
değil” dedi. Ancak, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nca reddedildi.
Çevre sakinleri, “Sanki dağbaşı
kanunu uygulanıyor, önüne
gelen kaçak yapılaşmaya yöneli-
yor. Bahçelerarası da bu zih-
niyetle yok oldu, korsan işletme-
lerle doldu. Bölgede halen yıllar
önce yıkım kararı alınan eczane,
kafe ve işletmeler ile oto yıka-
macılar faaliyet gösteriyor. 7’de

Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Hiçbir yasal yanı yok” dediği tam donanımlı
tesise para cezası kesildiğini, yıkım kararının alındığını ve mutlaka kaldırılacağını açıkladı

Birinci Kordon’da yapmadıkları
bir o kalmıştı, o da gerçek-
leşti: İşletmeler Büyük-
şehir’den kiraladıkları yer-
lere sınır çizmek için koy-
dukları çiçekliklere,
büyük paralarla yasak
olmasına rağmen ilan
almaya başladılar.
Ne güzel değil mi?

3 NİSAN 2013
2 NİSAN 2013

29 MART 2013

Haberimiz
gündem
yarattı

Ben HABER, Nisan ayı kent
gündemini manşetiyle
belirledi. Birinci Kordon’da
duvar örerek, olmayanı
olduran işletme ile ilgili

haberimiz ulusal gazetelerin
Ege eklerine manşet oldu. 4’te

erdalizgi@hotmail.com

ERDAL İZGİ 881919

İsveç, İzmir’i
kurtarır mı?

Engelli tenisin
turuncu meleği

26 NİSAN 2013
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O, Türk basınının
fenomeni. Gamze
Kurt, ünlü gazeteci
Ertuğrul Özkök ile
İzmir’i ve aşkı çok
özel olarak konuştu.

Özkök kendisini tanım-
larken “Sonradan
görme bir hergeleyim”
dedi ve hayatının
projesini anlattı.

GAMZE KURT SAYFA 10’DA

Ertuğrul
Özkök

gamze.kurt@kanalben.com

“SONRADAN GÖRME
BİR HERGELEYİM”

Öldüren
diyetler
Aman dikkat!
Yanlış yapılan

bir diyet
programı
yaşamınızı
karartabilir.

BURÇİN ÇELİKEZER
SAYFA 16’da

Yayına başladığı günden itibaren
yayın kalitesiyle adından söz ettiren,
Türkiye’nin ilk internet televizyonu

Ben TV, birinci yaşını doldurdu.13’te

Türkiye’nin değil
dünyanın en iyisi

Aliağa Organize Sanayi
Bölgesi, altyapısı, konumu ve

yatırımcılara sunduğu
olanaklarla Türkiye’nin

parlayan yıldızı oldu. Sayfa 6’da

1 yaşında

Atıl
Akkan

Yeni plan
YOLDA

HEDEFİ DAHA
yükseğe çıkmak
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, 42 katlı ikiz kulelerden
sonra, İzmir’e 80 katlı Türkiye’nin en yüksek gökdelenini inşa edecek

Bayraklı’da yapımı devam
eden İkiz Kuleler’in 36.
katında, Mesut Sancak ile
birlikteyiz. Gökdelen,
bulunduğumuz yerden 6
kat daha yükselerek 42.
katta duracak. Sancak’la
İzmir’in zirvesinde
konuşuyoruz. Mesut
Sancak, kendi
yatırımlarını ve
gelecek ile ilgili
hedeflerini
anlatıyor. 14’te

Erol
Yaraş Mesut

Sancak

IZMIR’IN GOBEGINE
KACAK OTEL YAPILDI

BALÇOVA’DA İMAR PLANSIZ ALANA KONDURULDU, MÜŞTERİSİNİ ARIYOR

60 yıldır
o hep
moda

EGE KABASAKALEGE KABASAKAL
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Kravat davasını
Demirtaş
kaybetti

Ekrem Demirtaş

Erkan Güldoğan

Sancak’ın ikiz kulelerden sonra inşa etmeyi
düşündüğü 80 katlı gökdelen, fotoğrafta
görünen 160 katlı Dubai Kulesi’nin yarı

büyüklüğünde olacak. İzmir’in silüeti değişecek.

İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu toplan-
tısına kravat takmadığı
gerekçesiyle alınmayan
ve noter tespitine rağ-
men yok sayılan üye
Erkan Güldoğan’ın İdari
Mahkemesi’ne açtığı
dava sonuçlandı.
Mahkeme, uygulamanın
hukuka uygun olmadığı-
na karar verdi. Demirtaş
karşı tarafın avukatına
600 TL vekalet ücreti
ödeyecek. Sayfa 7’de

Kaçak yapıların
yoğun olduğu
bölgeye Kültür
ve Turizm
Bakanlığı’nca
yeni plan hazır-
landı. Hastane
ile termal tesis
arasındaki alan
dört parsele
bölündü ve her
biri tedavi tu-
rizmine hizmet
verecek.



egekabasakal@gmail.com

EGE KABASAKALMilano’danYAZIYOR:EGE KABASAKALMilano’danYAZIYOR:60 YILLIK
İTALYAN
MODASI;

"Max Mara", İtalya’nın
Reggio Emilia şehrinde devasa
bir “Moda ve Hayat Okulu”.
Ben de Max Mara’nın İtalya’da
bir çalışanı olmanın dışında,
aynı zamanda bu okulun en
istekli öğrencilerinden biri gibi
görüyorum kendimi. Okul diye
adlandırıyorum çünkü her
geçen iş gününde bu devin
bize öğrettikleri paha biçilmez.
Kıpır kıpır İtalyanların bitmek
bilmez muhabbetleri, demlen-
miş zevkleri ve sanat bilgi-
lerinin eşliğinde bu fevkalade
kreatif ortamın bir parçası
olmak beni çok mutlu ediyor.
Bu ayki yazımda size bu İtalyan
moda devini anlatmak istedim
biraz.

Max Mara 62 yıllık
ömründe, her yeni güne daha
sağlam ve büyük adımlarla
başlıyor. Markanın en
büyük ilkesi geçmişine,
köklerine duyduğu
bağlılık ve saygı.
1951’de Cavaliere
Achille Maramotti
tarafından kurulan firma
bugün ikinci hatta
üçüncü jenerasyon
tarafından yönetiliyor
ama arşivlere baktığınız-
da bu moda aşkı, ailenin
çok daha eski kuşakları-
na dayanıyor.

Daha 1850’lerde
Marina Rinaldi
(Cavaliere Achille
Maramotti’nin büyük
büyükannesi, sonradan

ismi firmanın markalarından
birine verilmiştir) tarafından
Reggio Emilia’daki küçük bir
terzi atölyesinde, detaylarda
gizli el sanatını konuşturarak
başlayan aşk, 1925’te torunu
Giulia Fontanesi Maramotti’nin
kendi kalıp ve terzilik okulunu
açıp kadınlara terziliği
öğretmesiyle devam etmiş. Bu
gerçeğin içine doğan Achille
Maramotti'ye de endüstriyel
anlamda üretime geçerek
markayı yaratmak kalmış.

Geçmişini bilmeyen gele-
ceğini yönlendiremez

Reggio Emilia'nın
merkezinde küçük bir mağaza
açarak başlayan firma, bugün
Max Mara Fashion Group
olarak dünyada 105 ülkede,
monomarka 2.334 satış nok-
tasına ve senelik 1.26 milyar

Euro ciroya sahip. Bugün
firma bünyesinde Max Mara,
Sportmax, Weekend,
Max&Co, Marella, İ Blues,
PennyBlack, Marina Rinaldi,
Persona isimleriyle 9 ayrı
markaya sahip. Senede 60'tan
fazla koleksiyon hazırlanıyor.
Belki size biraz abartılmış gele-
cek ama tamamen gerçek
rakamlardan bahsediyoruz.
Senede iş için ortalama
20.000 yolculuk yapılıyor;
muhtemelen bunun da ortala-
ma 150’si bana aittir.

Bu başarıyı tabi ki rakamlar
değil, etten kemikten,
markanın tarihine kendilerini
adamış insanlar elde etmiş.
İlerleyen yaşlarına rağmen hal
bir kısmı bilfiil olarak firmada
çalışıyor ve her fırsatta geçmişi
yeni çalışan jenerasyona

hikaye gibi anlatıp aynı
aşkı, arzuyu aşılıyor.
Geçmişini bilmeyenin
geleceğini yönlendire-
meyeceği her gün
tekrarlanan bir ders
burada. Firmanın Stil
Koordinatörü ve Art
Direktörü Laura
Lusuardi 45 yılını verdiği
markanın bugün hala
atar damarı. Pek çok
gençten daha ileri ve
modern görüşlü.
Başarının fikirlere açık
olmak ve güne en hızlı
şekilde ayak uydurmak
olduğu mesajını her fır-
satta hatırlatıyor.

Günümüzdeki devleşmiş
markaların geçmişlerine bak-
tığınızda ilk çıkışları genelde
tek tip bir ürün üzerine
odaklanmıştır. Bugün bu
ürünler markaların bir sem-
bolü, ikon parçaları halini
almıştır. Örnek Coco
Chanel'in tayyörü, Louis
Vouitton'un bavulları,

Valentino'nun uzun gece
elbiseleri gibi. 

Max Mara ikonu ise
Camel - devetüyü kaşmir
kabanlardır. Sadece kaban
üzerine odaklanarak yola
çıkan markanın bugün
vardığı ürün piramidinin en
tepesinde, yaz kış demeden
her sezonun vazgeçilmezi

Camel  kabanlar yer alır. 
Tüm kabanlar eski

geleneklere bağlı kalınarak
en başından beri  İtalya’da
San Maurizio'da bayan terzi-
ler tarafından tek tek, elle,
özenle dikilmektedir. Bu
kabanların önemli özelliği
parlak ve yumuşak pürüzsüz
dokusudur. Kumaşın reçetesi
ve lisansı sadece Max
Mara’ya aittir. Bundan iki
sene önce 60. yılını kutlayan
Max Mara, 1951’den beri
yaptığı tüm ikon kabanlarıyla
Rusya Moskova Kızıl
Meydan’da  "COATS" adlı
unutulmaz bir sergi organize
etmiştir.

1950 ler
çalışanların

öğle
tatilinden
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1950’ler
çalışanların

öğle
tatilinden

bir kare

Max Mara’nın
İKON Camel 
KABANLARI

Max Mara
Sonbahar

Kış 1993/94
Model:

Carla Bruni

Max Mara
Sonbahar

Kış 1993/94
Model:

Carla Bruni

Moskova
Kızıl

Meydan’da
"COATS"

sergisi

Moskova
Kızıl

Meydan’da
"COATS"

sergisi

  

60. yaş günü şerefine ünlü
sanatçılara ve fotoğrafçılara
verilen Max Mara 101801
model ikon Camel kabana

farklı sanat yorumları.
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H abercilikte etkin olmak için
günlük yayınlanmaya veya
tirajın da binlerle ifade

edilmesine ihtiyaç olmadığını BEN
HABER ile ispat ettik. Aylık yayın-
lanmamıza rağmen konularımız da
neredeyse 30 gün boyunca gün-
demde kalıyor ve konuşuluyor.

Mart sayımızda Kültür ve Turizm
eski Bakanı Ertuğrul Günay ile yap-
tığımız röportaj İzmir siyaset
dünyasında oldukça tartışıldı.

Günay’ın “Kazanacağıma inanı-
yorlar. Antalya mı, İzmir mi derseniz
tercihim kazanacağım yerdir”
manşeti İzmir milletvekili olan
Günay’ın Büyükşehir Belediye
Başkanlığı adaylığına göz kırpma
olarak algılandı ve kulislerde gün-
lerce konuşuldu. Yine aynı sayımızda
“Kordon’da duvar da ördüler” habe-
rimiz büyük ses getirdi.

Ulusal gazetelerin Ege eklerinde
manşet oldu ve Büyükşehir zabıtası
operasyon yaparak göstermelik de
olsa buradaki düzeni sağladı.

Yalnız son sayımız mı gündem
oluşturdu, ilk sayımızdan itibaren
iddialı gazete yaptık “Özal zehirlen-
medi elimde belgeler var” diyen
Sağlık eski Bakanı Rıfat
Serdaroğlu’nun açıklamaları Özal ile
ilgili iddiaları başka ortama taşıdı.

Ocak sayımızın manşeti İZTO’da
gündem oluşturdu. İZTO Yönetim
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ın
Yargıtay kararıyla zimmet suçuyla
yeniden yargılanacak haberi seçim
sürecine giren İZTO’da bomba etkisi
yarattı.

Yine aynı sayıda ünlü işadamı
Ahmet Nazif Zorlu’nun “İzmirli
işadamları pasif” tanımlaması
İzmirlileri şöyle bir silkeledi.

Şubat sayımız ise Büyükşehir
Belediyesi’ne yeni dönemde aday
olmayı düşünenlerin önünü açtı,
ellerini güçlendirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
“Aziz Kocaoğlu için kesin adayım
demedi” manşeti tüm ulusal gazete-
lerde yer buldu.

Magazinden sanata, ekonomiden
siyasete kadar birçok haberimiz ve
röportajlarımız ilgi ile okundu.

Evet, BEN HABER henüz 5 aylık
ama gördüğünüz gibi yılların
gazetelerine taş çıkartacak bir haber-
cilik yapıyor.

Olumlu eleştirileri ile bize katkıda
bulunan, ilk sayımızdan itibaren bizi
destekleyen tüm dostlarımıza çok
teşekkür ediyorum.

Hani televizyonların bir sloganı
var ya “Bizi İzlemeye Devam Edin”
diye ben de diyorum ki “Bizi
Okumaya Devam Edin”.

Çünkü biz İzmir’de gündem yarat-
maya devam edeceğiz….

Ben TV bir yaşında
Yıllar nasıl da hızla akıyor. İlk

görüntülerimizi büyük bir heyecan
içinde internetten tüm dünya ile
buluşturduğumuzu daha dün gibi
hatırlıyorum.

Kolay değil Türkiye’de bir ilki yine
ilklerin şehri İzmir’den başarmanın
gururunu ben ve tüm arkadaşlarım
fazlasıyla yaşıyoruz.

Bizim geldiğimiz noktaya hala
Türkiye’nin dev medya grupları
gelemedi, en çok güldüğüm de, kur-
dukları video sitelerine televizyon
adını vermeleri.

Gelen bilgilere göre yakında bizim
formatta yayına başlayacaklarmış.
Ben de onlara şu tavsiyede bulunu-
yorum ‘’biraz daha çalışın sizin de
olur’’

Türkiye’nin ilk internet televiz-
yonu olarak birinci yılımızı geride
bırakırken tüm çalışma arkadaşlarımı
kutluyorum ve bir yıldır yanımızda
olan dostlarımıza da çok teşekkür
ediyorum.

Gündem yaratıyoruz
EROL YARAŞ
erolyaras@gmail.com

Alsancak semtinde geçmişi yaşatan
cumbalı evleri, Arnavut taşı döşeme
yolu ve özgün havasıyla belediye
meclis kararıyla Gazi Kadınlar Sokağı
adı verilen 1453 sokak, son iki yılda
tanınmayacak hale geldi.

Birkaç yıl öncesine kadar bir-iki
balık lokantası ile kendi çapında
aboneleri olan rock barların bulun-
duğu, rakı seven ağır ağabeyler ile
biracı gençlerin birbirine kaynaştığı
sokak, bugün özellikle hafta sonları
yürünemez hale geldi, dolup taşıyor.

Sabaha kadar eğlence
Eğlence mekanları sınırlı, kısıtlı

Alsancak semtinin buluşma ve Kıbrıs
Şehitleri Caddesi’nin en kalabalık
noktasını oluşturan Gazi Kadınlar
Sokağı’nda ne arasanız bulmak
mümkün.

Midyeci, boyozcu, söğüşçü, çerez-
ci, lotaryacı ve hatta turşu-
cular sokak müşterisiyle
birlikte mesaiyi tamamlı-
yor. Yan yana dizilmiş bar-
ları, yan masayla arkadaş
olacağınız dar masalarıyla,
sokak özellikle Cumartesi-
Pazar akşamları yürüyen et
kemiğe bürünüyor. Adım
atmak mümkün olmuyor
ve herkes bulunduğu
metrekare içinde
eğlencenin tadını çıkarıyor.
İş sonrası bir kadeh yuvar-
lamak, kahkahayla stres

atmakat-

mak isteyenlere, bir de çapkınlık
peşinde koşanlar eklenince bölge,
İzmir gençlerinin özlemini duyduğu
yegane sokak oluyor.

Bir ucundan Kordon’un
göründüğü, imbat esintisinin sık sık
hakim olduğu Gazi Kadınlar Sokağı,
ünlü Oratorya’nın “İzmir’in sokakları
hem kız, hem deniz kokar” mısrasını
anımsatıyor.

Sokakta hiç boş mekan yok.
Eğlence yerlerinin hepsi yabancı isim-

li, bir tanesi hariç; ÖKÜZ. Tarihi
binasının içi ve dışı her akşam yoğun
muhabbetlere sahne oluyor ve her
kesimden, her meslekten kişiler akın
ediyor. Ve karşısındaki rakibi TREN
en iyi müzik ve ortamı sunmaya
çalışıyor.

Kavga eksik olmuyor
Mia Plus, Bios, Radio, Opus,

Kybele, Jackson’s, Boombox,
Knockdown, Entourage, Nottungham,
Stafilina, Sardunyas diğer mekanların
isimleri.

Zaman zaman düzenlenen sokak
partilerinde eğlencenin artan dozuyla
birlikte, taciz şikâyetleri de yoğun-
laşıyor. Sürekli polis kontrolünde
olmasına rağmen de kavga-gürültü
eksik olmuyor. Gazi Kadınlar Sokağı
artık geçmişinden ve işlevinden çok
uzak. Patlayan eğlence sektörüyle bir-

likte astronomik rakama
ulaşan kiralar ve işletmeci-
lerin “en gözde olma”
tutkusu sadece sokağı değil
kentin en seçkin semtinin,
en hareketli caddesine bile
bereketini taşıdı.

Gençler, Gazi Kadınlar
Sokağı’nı, “Güzel Kızlar
Sokağı” olarak
değiştirmiş. Genelde genç
kızların buraya rağbet
göstermesiyle de İzmir
farklılığı bir kez daha
sergileniyor.

İzmir’in hem kız, hem deniz kokan sokağı:

GAZİ KADINLARGAZİ KADINLARGAZİ KADINLARGAZİ KADINLARGAZİ KADINLARGAZİ KADINLAR
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Haziran 2011 genel seçimi öncesinde hangi isim-
lerin aday gösterileceği tartışmasının en hararetli
yaşandığı İzmir’de, sürpriz kararlar sonrası seçilen
milletvekillerinin gösterdikleri çalışma ve perfor-
mansları da farklı bir tartışmayı getirdi.

Siyasi çevreler, “AK Parti milletvekillerinin ne
kadar ve nasıl çalıştığı” sorusuna yanıt ararken, bazı
vekillerin hiç görünmemesi ve hatta adının bile
tanınması İzmir’in dezavantajı olarak yorumlanıyor.
İzmir’de iki bölgeden 12 milletvekili çıkaran AK
Parti’nin önümüzdeki seçimlerde aynı adaylarla
devam edip etmeyeceği de merak edilirken, örgüt
içerisinde çoğu vekilin yetersiz görüldüğü ve sadece
belirli dönemler ortada görünmelerinin seçmen
katında çok eleştirildiği iddia ediliyor.

Flaş isimler: Yıldırım ve Günay
AK Parti İzmir vekilleri arasında tartışmasız en

çok tanınan, bilinen ve adından söz edilen iki isim
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım ile Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul
Günay.

Bakan Yıldırım’ın çoğu yoğun programına rağ-
men bir ayağının İzmir’de olması, kente sık sık
gelmesi ve her geldiğinde farklı bir hizmeti açması
veya başlatması kendisine “İzmir’e en yararlı vekil”
unvanını haklı olarak kazandırdı.

Yıldırım’ın 35 İzmir 35 Proje adıyla seçimler
öncesi başlattığı çalışmaları da çok yakından takip
etmesi, bizzat yerinde incelemesi parti tabanında
büyük takdir topluyor ve il yönetimine de güç
kazandırıyor.

Bakanlıktan ayrıldıktan sonra İzmir’e az gelmesi
tahmin edilen Ertuğrul Günay da, tam aksi bir poli-
tikayla şehirden ayağını çekmedi.

Yoğun geçen bakanlık döneminden sonra biraz
dinlenmeye çekilmesi ve zamanını ailesine ayırması
beklenen Günay’ın hemen her hafta İzmir’e gelmesi
ve özellikle de sade vatandaş gibi dolaşarak esnaf ve
işyeri ziyaretine gitmesi, bir başka yorumu getirdi:
“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday mı

olacak?”
Bu konuda görüşlerini içtenlikle dile getiren

Günay, böyle bir düşüncesinin olmamasına rağmen
seçime girmesi halinde kendisinin büyük ilgi topla-
yacağını ve kazanma şansının yüksek olduğunu ima
ederken, milletvekili olarak İzmir’e elinden gelen
her şeyi yapmak için bağını zayıflatmadığını aksine
güçlendirdiğini söyledi.

Bayan vekiller; Denizli ve Ulema
AK Parti İzmir’de iki bayan milletvekili İlknur

Denizli ve Nesrin Ulema’nın çalışma alanları ise
farklılık gösteriyor. Geçmişte Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun danışmanlığını yapan
ve iş çevreleriyle çok yakın ilişkisi bulunan İlknur
Denizli, mümkün olduğunca bu köprüyü kullanıyor.

İş çevrelerini dolaşarak sorunlarını dinleyen, bu
arada yerel politikada muhalefet yapmayı da ihmal
etmeyen İlknur Denizli’ye, partinin halkla ilişki-
lerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyla birlikte
çalışması ayrı avantaj sağlıyor ve bunu da iyi kul-
lanıyor.

Nesrin Ulema ise parti içinden gelmesi,
geçmişte il kadın kolları başkanlığını yapması ve
hemen her ilçe ve belde örgütünü tanı-
ması nedeniyle çalışmalarını onlarla
birlikte yürütüyor.

Örgütlerin kendisine yardımcı
olması çalışmalarını kolay-
laştırıyor. Genelde sakin bir
kişiliğe sahip olan Ulema,
mümkün olduğunca siyasi
polemiklere girmekten
kaçınıyor ve bu nedenle et-
kili çıkışlar yapmıyor.

Aşlık ve Şengül
Parti il örgütüne

uzun süre
başkanlık yapan
ve çalış-

masının karşılığında aday gösterilerek TBMM’ye
giren Ali Aşlık ve Aydın Şengül, geçmişe oranla
örgütten kopuk çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Ali
Aşlık genelde tören ve davetlere katılımıyla dikkat
çekerken, Aydın Şengül tam aksi belediye çalış-
malarına ve özellikle de Aziz Kocaoğlu’na karşı
çıkışlarıyla adından söz ettiriyor. Bakan Binali
Yıldırım’ın çalışmalarına yardımcı olduğu ve özel-
likle imar, şehirleşme konularında karşılaşılan
sorunlarla ekibiyle birlikte ilgilenen Şengül, vekiller
arasında aktif görünenler arasında.

Bir sessiz vekil; İşbilen
Adaylığı açıklandığında ismi hiç tanınmayan ve

büyük sürpriz yapan İlhan İşbilen, belki de en ses-
siz milletvekili.

Bazı gruplarla hareket eden ve İzmir’e yönelik
bu güne kadar hiçbir öneri ve önergesi dikkat çek-
meyen İşbilen, çevresinde son derece sakin ve uysal
kişiliğiyle tanınıyor ve bu nedenle politika yapama-
yacak kadar ılımlı bir kişiliğinin bulunduğundan söz
ediliyor.

Mehmet Tekelioğlu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eniştesi ve her

dönem İzmir’de yeri garanti
olarak gösterilen Prof. Dr

Mehmet Sayım
Tekelioğlu, özellikle dış

politikalar konusuna
odaklanıyor ve birey-
sel olarak çalışmayı
seviyor.

Örgütle
bağlantısını sıcak
tutmaya çalışan
Tekelioğlu’nun par-
tide milletvekili
olmasa da etkin-

liğinin süre-
ceğinin garanti

olduğu da söyleniyor.

En genç vekil; Hamza Dağ
Seçimlerde gençleri temsilen aday olarak göste-

rilen ve seçilerek meclisin yolunu tutan Hamza
Dağ, İzmir’de az görünse de etkin siyaset yapan
politikacılardan. Belirli zamanlarda ortaya çıkarak
ve bazen de basın bültenleriyle varlığını hissettiren
Dağ’dan, gençliğinden ve almış olduğu hukuk eğiti-
minden ötürü çok şeyler bekleniyor.

İzmir’in kırsalında gelişen olay ve sorunlara
karşı soru önergeleriyle kendini hatırlatan Dağ, bu
şekilde kendini gündemde tutuyor.

Sansasyonel vekil; Rıfat Sait
Göçmenlerin temsilcisi olarak kendini göste-

rerek vekillik rozetini takan ve ilginç çıkışları kadar
yarattığı olaylarla dikkatleri üzerinde toplayan ve bu
haliyle de örgüt ve parti yönetimi tarafından eleşti-
rilen Rıfat Sait, gazeteci olduğunu savunuyor ama
nedense gazetecilerle arası hoş değil.

Kordon’daki işletme sahiplerini İstanbul’a götü-
rerek, yasaklar konusunda tanıklık yapmalarına
ilişkin ortaya attığı projeyle sadece şehrin değil
ülkenin gündemine oturan Rıfat Sait’in bu yapısı
“Her an bir çılgınlık yapabilir” endişesini örgütüne
yaşatıyor. Sait’in, çıkışlarını kontrol edememesi
muhalefete yarıyor ve açıklamaları siyasi tartışma
olarak kullanılıyor.

Eski sosyal demokrat; Kalkan
Sol kesimden sağa geçmeyi tercih eden ve AK

Parti’den iki dönemdir milletvekili listesinde seçile-
cek sıraya konulan Erdal Kalkan, örgüt içinde
görünmüyor. Tek başına ve eski dostlarıyla
takılarak politika üretmeyi tercih ediyor ve bu
yapısıyla da fazla da eleştiri almıyor.Partinin farklı
rengi olarak listeye alındığından ve seçilmesinden
ötürü örgütler Erdal Kalkan’a karşı aykırı bir
çıkışta bulunmuyor ve mümkün olduğunca onun
tercih ettiği sessiz çalışmalara eşlik ediyor.

İzmir’in prestij alanı
Kordon’da denetimsiz-
liğin sonucu bir işletme
tarafından yürüyüş yolu-
na yapılan duvar, Ben
HABER’in olayı gün-
deme getirmesiyle
oluşan tepkiler sonucu
yıktırıldı.

Liman karşısı, İzmir
Gazeteciler Cemiyeti’nin
bulunduğu bina altında
yeni açılacak işletmenin
kendine oturma alanı
kazanma amacıyla dört
yönlü duvarlı mekan
yaptırması, görenleri
hayrete düşürdü.

Son bir yılda kendi
haline bırakılan, mevcut
yönetmeliği yok sayılarak
kafe ve işletmelerin
keyfine göre tente yap-
tırdığı, masa ve sanda-
lyelerin rasgele atıldığı,
apartman girişlerinin
kapatıldığı, mağaza
önlerinin korsan
otoparka
dönüştürüldüğü
Kordon’da son olarak
kaldırıma tuğla duvar
örülmesi bardağı taşırdı.

Görenlerin “Bu
kadarına pes” yorumun-
da bulunduğu tuğla
duvar, Ben HABER’de
gündeme getirildi. Ulusal
gazetelerin ekleri de bu haberi
kullanarak skandal olayı
kamuoyuna taşıdı.

Tepkiler üzerine Büyükşehir
Belediyesi, işletme sahiplerini
uyararak duvarın kaldırılmasını
emretti ve aynı gün içinde yok
edildi. Ancak Kordon’daki
diğer olumsuzluklar ve dene-
timsizliğin yol açtığı görsel
kirlilikler aynen devam ediyor.

İzmir’in sesli ve sessiz vekilleri
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KORDON DUVARINI
TEPKİLER YIKTIRDI‘Bornova’ya borcum var’

TÜRKİYE YÜZÜNÜ BATI’YA ÇEVİRDİYSE CHP SAYESİNDEDİR

EGOD Başkanı Mustafa İduğ, bir haber
sitesinin ‘Bornova Belediye Başkan adayı kim
olmalı anketinde birinci oldu.

“CHP’nin 2014 Yerel seçimlerinde Bornova
Belediye Başkan adayı kim olmalı?” Anketinde
birinci oldunuz. Duygu ve düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?

Bir Bornovalı olarak burada birinci çıkmaktan
çok adımızın geçmesi önemliydi. Bizler Bornova’da
büyüyen, Bornova’da ticaret yapan, Bornova’da
yetişen insanlarız. Dolayısı ile Bornova’ya olan
borçlar geri ödenmesi lazım. Ama Belediye
Başkanlığı ama başka bir görev olarak.

CHP’de olmak onur verici
Neden başka bir siyasi parti değil de CHP?
Türkiye’nin batılılaşması, modernleşmesi,

devrimleri, kadına verilen haklar, demokratik hak-
lar hep CHP ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla
Türkiye yüzünü batıya çevirdiyse CHP
sayesindedir. Bu kadar büyük işler başaran bir par-
tinin içinde olmak bence onur verici.

Sizce Bornova’nın en büyük sorunu nedir?
Bornova her şeyden önce İzmir’de en çok

vergiyi üreten ilçelerden bir tanesidir. Sanayi ken-
tidir. Sanayi ile bütünleşmiş, üniversite ile bütün-
leşmiş bir Bornova’nın İstihdam anlamında hiçbir
sıkıntısının olmaması lazım.

Bornova Üniversite’den faydalanabiliyor mu?
Üniversite-Sanayi İş birliğinin ilk önce

Bornova’dan başlaması lazım. Sanayi kenti
Bornova’nın Ege Üniversitesi ile birlik-
te Sanayi-Üniversite işbirliği projesini
hızla hayata geçirmesi gerekir.

Bornova öğrencilerden proje
anlamında yeterince faydalanamıyor.
Bunun çözümü sizce nedir?

Üniversite’de okuyan öğrencilerinin
Part-Time çalışabileceklerini düşünüyo-
rum. Hizmet sektöründe öğrenciler
çalışarak para kazanabilir. Çok zeki, IQ’su
yüksek üniversite öğrencileri var. Bunlarla
sanayide Ar-Ge geliştirilmesi konusunda
birlikte çalışılması ön koşulu
var. İşte üniversitede
okuyan gençlerin
sanayi içerisindeki
firmalarla Ar-Ge
çalışmalarına
girmesinin bize
büyük avantaj
getireceğine

inanıyorum.
Bornova’da yaklaşık 450 bin nüfus var. Birçok

sanayi sitesi ve büyük kuruluşlar var. Ama bir
oteli yok. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bornova’da bir kongre merkezi ve oteller
konusunda doğru yerin Ege Üniversitesi ile KİPA
arasındaki yol üzerinde yapılmasının Bornova’ya
avantaj getireceğini düşünüyorum. Bence
Bornova’nın Düğün Salonu, Kongre Merkezi ve
Otel gibi yapılara acilen kavuşması lazım.

Bornovalının sürekli şikayet konusu olan
Çimento fabrikaları ve taş ocaklarının gürültü ve
görüntü kirliliğinin önüne geçilemiyor. Sizin bu
konuda çözüm öneriniz nedir?

Bornova’daki çimento fabrikalarının şehir dışı-
na taşınması şart. Fakat bu insanları taşırken de
oradaki katma değeri ortadan yok etmeden taşın-
ması lazım. Dolayısı ile taş ocakları ile çimento fab-
rikalarının bir başka yere taşınmasından ziyade
şartların iyileştirilmesinden yanayım.

Vatandaşlar Homeros vadisinde güvenlik
zaafından, ulaşımın zorluğundan ve tuvaletinin
bile olmadığından şikayetçi. Siz ne düşünüyor-
sunuz?

Sayın Aziz Kocaoğlu ile birlikte gittik. Homeros
Vadisi’ni komple dolaştık. Güvenlik ile ilgili ciddi
sıkıntı var. İzmir’e bir turist getirirsek önce Agora,
Kadifekale, Doğal Yaşam Parkı sonra Homeros
şeklinde bir tur yaptırmamız gerekiyor. Oranın

hareketlenmesini sağlayacak başka enstrü-
manlar lazım. Misket Üzümü, Bornova

Bamyası, bunlar isim yapmış ürünleri-
mizdir. Sayın Başkanı kutluyorum.
Onları canlandırması çok güzel. Ancak
5-10 dönümde küçük bağlarda olacak
işler değil. Bunların daha büyük bağ-
larda Urla, Ödemiş, Kiraz gibi yerlerde
yapılmasından yanayım. Bizim ailemiz
Bornova Özkanlar’da Çukur ailesidir.
Annemin dedemin yaşadığı yerlerdi.
Tarım o dönemde vardı. Bornova İzmir
ve Ege Bölgesi’nin manavıydı. Bu kadar

bereketli toprakları vardı. Bornova,
Özkanlar’dan itibaren 1 metre

kazdığında su çıkardı.
Biz bunların hepsi-

ni bina yaptık.
Bornova artık
bir sanayi ken-
tidir. Tarımla
ilgili yatırım
hayalcilik olur.

Mustafa
İduğ
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Yanar-döner, dönek bir hayvandır.
Ortam hayvanıdır. Girdiği ortama göre
renk değiştirir. Bukalemunlar, yumurtadan
çıktıktan on dakika sonra renk değiştirme
yeteneğini kullanmaya başlarlar. Sanıldığı
gibi yalnızca avlanmak için renk
değiştirmezler.

Renkleri aynı zamanda onların ruhsal
durumunu da ortaya koyar. Dedim ya;
ortam hayvanıdır, ne zaman ekip toplansa
hazır bulunan hayvan türüdür. Kendisinin,
hayvanlar aleminde her türlü zirveye katıla-
bilme niteliği vardır.

Bukalemunun gözleri birbirinden bağım-
sız çalışır. Bir gözü avı izlerken diğer göz
çevreyi tarayabilir. Nereye baktığını anla-
mak mümkün değildir. İfadesiz bakar.
Dakikası dakikasına uymayan hayvandır.
Sürekli değişkendir.

Yüzüne bakıp ne düşünüyor bile-
mezsiniz. Herhangi bir şey için rengini
değiştirebilir. Siz ak derken o kara der.

Deli eder insanı. Uzak
durulması, samimi olun-
maması, güvenilmemesi
gerekir. Bir öyle bir
böyle, bir anı bir anını
tutmaz...

Genellikle ağaç ve çalılıklar üzerinde
yaşayan bukalemunların ayakları ve
kuyrukları kavrayıcı özellikte olup dallar
üzerinde kolaylıkla hareket
etmelerini sağlar.
Bulunduğu yerden
düşmemek için,
ayağı kaysa
bile
kuyruğuyla
tutunur.
Gitmek
bilmez. 25-
30 cm
kadar ola-
bilen bu hay-

vanların dilleri, vücud-
unun 1,5 katı kadardır.
Avlarını yapışkan uçlu
dillerini bir ok gibi fır-
latarak yakalarlar.
Hakkında çıkan 'bulun-

duğu ortama göre renk değiştiren canlı'
vari asılsız haberlerin yalan olduğu, tama-
men duygusal nedenlerle renklerini

değiştiren canlılar olduğu bilinmek-
tedir. Ayrıca da bu hay-

van sağırdır.
Etrafındakileri

asla duymaz.
"Biri gibi

olmak hiç
olmadığım
gibi, bıktım
yaşamak-
tan bir

bukalemun
gibi..."

Bukalemun, bir günde 24 tane masum
çekirgeyi yiyebilir. En çok korkulması
gereken hayvandır. Bilahare, ortama ayak
uydurma, bugün iyiyken yarın kötü olma,
bugün enseye şaplak atarken yarın tekme
atmasıyla, avını gizli politikalar izleyerek
avlama ve menfaati neredeyse anında
oranın rengine bürünme gibi özelliklere
sahip sürüngen şeklinde bir hayvandır.
Bana göre en güzeli; donacağını bile bile
kutupta deve, öleceğini bile bile ekvatorda
kutup ayısı olmaktır...

Modern dünya ormanında iki ayaklı
insan suretinde olanları da vardır.
İnsanların bukalemundan en önemli farkı
ise; insanların hayata karşı uyumu bukale-
mundan fazladır. Her durum karşısında
uyum sağlayabilirler...

Acaba bukalemunlar aynaya baktıkların-
da ne renk alırlar?
Bana www.necdetgoncagul.com adresinden
ulaşabilirsiniz...

NECDET GONCAGÜL

www.necdetgoncagul.com

Bukalemun...

İzmir iş ve sanayi dünyasının önde
gelen isimlerinden olan Atıl Akkan,
geçmişten bugüne kadar iş hayatında
yaşadığı uzun serüveni Ben HABER’e
anlattı. ALOSBİ’ye çok emek verdikleri-
ni dile getiren Akkan ‘Türkiye’nin gele-
cekteki parlayan yıldızı Aliağa olacak bu
nedenle Aliağa çok dikkat edilmesi
gereken bir bölge’ dedi.

Uzun yıllardır ALOSBİ’de yönetim
kurulu başkanlığı yapıyorsunuz. Peki
bu serüveniniz nasıl başladı?

İş hayatına 1969 yılında başladım.
80’li yıllarda yaş meyve sebze ihracatı
yapıyordum. 80’de İhracatçılar Birliği
Başkanı oldum. 86’da EBSO meclisine
girdim. 92’de yönetim kurulu başkanı
oldum. 95 yılının sonunda ise
EBSO’nun yönetim kurulu başkanı
oldum. 96’da TOBB yönetim kuruluna
girdim ve 2 dönem odalar birliği yöne-
tim üyeliği ve basın sözcülüğü görevinde
bulundum. Moskova’daki Artiga İş
Merkezi’nin sahip olduğu şirkette
başkanlık yaptım. DEİP’de çalıştım. O
arada odalar birliğinde birçok yeni kuru-
luş inşa ettik, onları İzmir’in iş hayatına
kattık. 1994’te Tire organize sanayiyi
kurduk, Müteşebbis heyet ve başkanı
oldum. 1997’de ise Aliağa Organize
Sanayi Bölgesi Başkanı oldum ve hala o
yıldan beri görevime devam ediyorum.

Enbüyük tutkum...
Bunların yanında geçmişinizde

gazetecilik ve yazarlık da yaptınız, ayrı-
ca denizcilik ve balıkçılık tutkunuz da
var. Biraz da bu yönlerinizden bahset-
sek. Örneğin yeniden yazarlık yapmayı
düşünürmüsünüz?

Bahar ayında çıkarım Kasım ayına
kadar denizlerdeyim balık avlarım. Asla
vazgeçemeyeceğim en büyük tutku-
larımdan biridir deniz ve balıkçılık.
Biliyorum ki ömrümün sonuna kadar da
bu böyle devam edecek. Bu yaşıma
kadar çok şeylerle uğraştım birçok alan-
da işler yaptım. Elbette bunların sebebi
de işlerime, çalışmaya ve üretmeye olan
tutkumdur. Bu da sanırım ikinci

vazgeçilmez tutkumdur. Bir daha
yazarlığa döneceğimi sanmıyorum.

Sanayicilik bir aşk
Size pek çok yerde ‘rakipsiz başkan’

dendiğini de duyuyoruz. Bu kadar uzun
süredir ülkenin önde gelen sanayi böl-
gelerinden birinde başkanlığı sürdüre-
bilmek nasıl bir duygu? Bunu neye
borçlusunuz?

Bu bir kere üretkenliğin ve üretmeye
olan tutkunun sonucudur. Bir aşktır
sanayicilik. 7 tane sanayi bölgesi yatırım
programımızda ilan ettirdik. Yalım Erez
sanayi bakanıydı o dönem. 1997’de 8
tane daha ilan ettirdik. Bunu yap-
mamızın sebebi de İzmir’i bir yarım ay
şeklinde organize sanayi bölgeleri ile
çevirmekti. Bugün organize sanayi
olarak Salihli, Akhisar, Ortaklar, Nazilli,

Tire, Çine, Ödemiş ve Söke’de insan-
ların büyük şehirlere göç etmesini
önledik. O organizelerin bir kısmında
yatırım programında devlet desteği
almayacak diye şerh konuldu. Örneğin
Aliağa’da bir kuruş devlet desteği yok.

Muhteşembir altyapı
Sanayi Bakanlığı’nın o dönemde

fonlar yönetmeliği vardı kanun yoktu.
Hiçbir katkısı yok, bizler kendi imkan-
larımızla yaptık. Biz 10 milyon
metrekare yerin tapusunu satın aldık.
Devlet üretme çiftliklerinden sonra en
büyük tapudur. Aliağa’da dünyanın en
modern 9 yıldızlı organize sanayi böl-
gesini kurduk. Altyapısı muhteşem.
Dünyadaki en iyilerden biri değil en
iyisiyiz.

ALOSBİ’de bir de uzun dönem bir
borçlanma sorunu yaşandı, bu
borçların sebebi neydi?

Bunun 2 sebebi var. Manisa’nın
teşviklerde 3. bölgeye alınması. İzmir’in
1. bölgede bırakılması. Yatırımcıları
Manisa’ya yönlendirdi. 2. sebep ise
bizim kapanan bir bankayla sorun yaşa-
mamız. Bankanın paralarını ödediğimiz
halde ipoteklerimiz fek edilmedi.
Dolayısıyla da katılımcılara tapularını
veremedik. Ama bunların hepsini aştık.

YEŞİM ÖZEL KÜÇÜK

Müthiş Bir Sanayi Şehri
‘RAKİPSİZ BAŞKAN’IN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Atıl Akkan, Türkiye’nin 10 milyon metrekare alanı ile en
büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan ALOSBİ’nin

15 senedir yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Aliağa ALOSBİ’nin İzmir adına,
sanayi adına yeni projeleri var mı?

Aliağa’da pek çok proje var tabi. Bir defa
kimya ve metal üzerine bir teknopark
yapacağız. Bir meslek lisesi ve yüksek okulu,
ileride de bir üniversite yapacağız. Bu üniver-
site ile haftanın 2-3 günü öğrenciler bir
taraftan ders görürken, haftanın 4 günü de
fabrikalarda çalışacak, hem öğrenecek hem
de öğrendiklerini hayata geçirecek. Daha
okurken sanayinin ne olduğunu öğrenecek-
ler. Eğitim en çok önem verdiğimiz şey.
Mesela Çakmaktepe’de 50 tane çalışanımız-
dan hiçbiri düz işçi değil, en alt seviyesi
meslek yüksekokuludur. O zaman iş daha iyi,
daha üretken ve verimli oluyor. Bunların
eğitimi de sürekli devam ediyor. Şu
dönemde eğitimsiz hiçbir yere varmak
mümkün değil. Artık dünya globalleşti, eski
teknolojiler atılıyor, inovasyon geldi, fütüristik
geldi biz bunları takip ediyoruz. Orada kuru-
lan fabrikaların hepsi birer yeni teknoloji
ürünüdür. Döküm fabrikaları, kimya fab-
rikaları hem çevreyi kirletmiyor, hem de yeni
teknolojiler kullanıldığı için çok güzel rekabet
edilebilir ürünler ortaya çıkıyor. Onun için
öncelikle sanayici bence eski makinalarını,
eski tesislerini Afrikalılara satmalı, çağa ayak
uydurmalı. Hala da projeler üretiyoruz ve bu
projeler üretilmeye devam edecek.

Teşvik istemiyoruz, sorun çıkarmasınlar yeter
Aliağa sizce yeterli ilgiyi görüyor mu?
Biz kimseden ilgi istemiyoruz, teşvik falan da bek-

lemiyoruz ama Aliağa çok dikkat edilmesi gereken bir
bölge. Bugün Aliağa Türkiye’nin yıldızı olacak. Gebze
ve Kocaeli çarpık kentleşme ve çarpık sanayileşme ile
maalesef mahvoldu. Aliağa 9 tane limanı ve yeni
yapılan Kuzey limanı Çandarlı ile dünyanın ilk 10
limanının arasına girecek. Sanayicimiz rahat ve hızlı bir
şekilde gelip gidebilsin diye helikopter pistimiz var.
Yani teşvik istememizin sebebi bu. Biz kendimize şu
anda fazlasıyla yetiyoruz, engel oluşturmasınlar, sorun
çıkarmasınlar o bize yeter.

İzmir’i ülke ekonomisinde yeterli buluyor
musunuz?

İzmir daha değişik olmalı, ben 2 sene önce söyle-
dim. “Gökdelensiz
büyükşehir olmaz” diye.
Bizdeki bu imarlara iti-
razlar her şeye ‘iste-
mezcükçüler’ insanların
şevkini kırıyor. Şehrin
güzelleşmesi lazım,
şehrin göbeği sanayi atık-
larıyla dolu, fabrikalar
imara açılmadı. Örneğin
Kula, İzmir Tekstilin yeri
bomboş, harabe bir şek-
ilde duruyor. Ama

İzmir’de kim gelirse gelsin adamın elini kolunu bağlı-
yorlar. Burhan Bey’in de, Aziz Bey’in de rahmetli
Piriştina’nın da birçok şeyde eli kolu bağlandı. Bu
bence böyle olmamalı.

Daha evvel belediye başkanlığı yapmış olan Yüksel
Çakmur inat uğruna hem buradaki 5000 dönüm
araziye bölge mahkemesinde her dakika itiraz ediyor,
hem Basmane’deki yapılacak olan iş merkezine itiraz
ediyor. Eğer orası yapılsaydı Basmane’nin çehresi çok
daha değişik olurdu. Ne oldu çukur? Yüksel Çakmur
iftihar mı ediyor şimdi?

Yani İzmir’de yatırım yapılamama sorunu var..
Evet, dolayısıyla İzmirli yatırım yapmaktan çekinir

hale geldi. Hilton Oteli’nin karşısındaki eski incir işlet-
meleri harabelik duruyor. Neden? İmar sorunu yüzün-

den. Rantsız iş olmaz, ranta neden karşısınız, bu
komünist bir düşünce. Rant olacak ki insanlar parasını
yatırsın, emeğini yatırsın. Rant olmadan iş olmaz,
yapılmaz. Kocaoğlu şu 5000 dönüm yer için uğraşıyor
yıllardır, yine bir yerden bir şey bulup yine çıkarıyorlar
yürütmüyorlar işi. 15 yıl oldu Basmane Çukuru.. Asil
Nadir Londra’dan kaçtı. Kıbrıs’ta yaşadı 10 sene.
Tekrar döndü hapse girdi. Çukur hala orada duruyor.
Bu ‘istemezükcülük’ kalkmalı ki herkes bir şey yapa-
bilsin. Yoksa şehir gelişmez. Bir bakın her yer
gecekondu, bir tane güzel bir şey gözükmüyor. 50 tane
gökdelen olsa, İzmir’in çehresi öyle bir değişir ki,
İzmir’i kimse tutamaz.

İnciraltı’nda EXPO çalışması yapılıyor, dünya pa-
ralar harcanıyor, insanlar çalışıyor yine karşı çıkıyorlar.

Neyine itiraz ediyorsun?
Bunlar acilen ortadan
kalkmalı, İzmirlinin iştahı
kabarmalı. İzmirlinin iş-
tahı kalmadı. Öncelikle
İzmir’in bu zihniyeti, bu
körelmişliği yıkması la-
zım. Bu kent kesinlikle
hak ettiği değeri görmüy-
or. Büyükşehir ve birçok
kuruluş da artık bek-
lemesin harekete geçsin.
İzmir bunu hak ediyor.

ALİAĞA’YA TEKNOPARK
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Sadece üç harften oluşan kısacık bir
kelime aslında… A-Ş-K… Ancak basit
gibi görünen bu kelime, içeriğinde öyle

derin, öyle vazgeçilmez, öyle gerçek anlam-
lar taşıyor ki… Bu denli kısa olup da
uğrunda savaşlar ilan edilen, ölünen,
öldürten, yemeden içmeden kesen kaç
sözcük var hayatta…

Aşkın tarihsel ve güncel anlamda mil-
yonlarca kez tarifi yapıldı. Herakles,
Sokrat, Platon ve Aristo başta olmak üzere
çoğu Antik-Çağ düşünürlerinin, üzerinde
çeşitli yorumlarda bulunduğu, fakat halen
net bir betimlemeyle ifade edilemeyen
gizemli bir sözcük AŞK…

Derler ki; aşkın yazılı bir tarihi yoktur.
Aslında sözlü tarihi de yok. Ne zaman,
nasıl ortaya çıktı, insanoğlu bu duyguyu
nasıl hissetmeye başladı bilinmiyor… Fakat
şu bir gerçek; bu duygu insanoğlunun içine
işlediği andan itibaren, tüm eylemsel ham-
lelerine yön veriyor…

Önemli devlet adamlarından sanatçılara,

yazarlardan filozoflara, kimler bu duygunun
esiri olmadı ki…

Dünya fatihi Kanuni Sultan Süleyman’ın
gönlünü, Rutenyalı cariye Alexandra yani
Hürrem Sultan
fethetti. Onların
aşkı ölünceye dek
devam etti.
Aşkları, devlet
erkinin çok
üstündeydi…

Mustafa Kemal
Atatürk, İzmirli
Latife Hanım’ı çok
sevdi. Devletine
bağlı böylesine

büyük bir liderin eşi olmak zordu elbet,
ancak Latife Hanım bir süre bunun üstesin-
den başarıyla geldi.

Nazım Hikmet, yegane aşkı Piraye için
nice şiirler yazdı.
Her defasında ‘Ne
güzel şey hatırla-
mak seni’ diye
haykırdı sevdiğine,
Piraye’sine…

Romeo delice-
sine aşıktı Juliet’e.
Romeo’yu fevri
yapan aşk mıydı,
yoksa fevri olduğu
için mi Juliet’e bu

denli aşık oldu bilinmez ama Romeo’nun
aşık olmak için doğduğu belliydi…

Öyle ki Shakespeare, Romeo’nun diline
şimdiye kadar söylenmiş en çarpıcı, en
harika aşk sözlerinden bazılarını ekledi.

“Asaletim sadece aşkının tapınağına
girdiğimde olacak içimde. Bir gün yıkılırsa
bedenin başka ülkelerin çamurlu evlerinde:
Bil ki bütün denizleri ayaklarına döke-
ceğim.”

Aşk tatlı bir delilikti belki. Freud bile
“Kişi aşık olduğunda çok çılgın olur” diye
itiraf etti…

Mevlana, Şems ile buluştuğu zaman
tamamıyla kemale ermiş bir şahsiyetti.
Şems, Mevlana'ya ayna oldu. Mevlana,
Şems'in aynasında gördüğü kendi eşsiz
güzelliğine aşık oldu.

‘Aşk’ı yalnızca karşı cinse duyulan derin
his olarak tanımlamamak lazım. Şu sözcük-
ler bunu daha iyi anlatıyor sanırım: Prenses
olmak için ‘Prens’e ihtiyacım yok. Ben
zaten ’Kral’ın kızıyım…

gamze.kurt@kanalben.com

GAMZE KURT

İzmir Ticaret Odası yönetim
kurulunda Başkan Ekrem Demir-
taş ile üye Erkan Güldoğan ara-
sında patlak veren “kravat takma”
olayında İzmir 1. İdare Mahke-
mesi, yasa ve yönetmeliklerde yer
almayan bu kararın hukuka
uyarlılıkta bulunmadığından alı-
nan ilgili işlemleri iptal etti, davacı
idarenin davalıya da 600 lira veka-
let ücreti ödemesini hükmetti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda,
Ekrem Demirtaş Yönetim Kurulu
Üyesi Erkan Güldoğan’ı, kravat
takmadığı gerekçesiyle toplan-
tıya almak istememişti.
Kravatsız toplantıya gelinmesi
halinde odaya alınmaya-
cağını, üç kez tekrarı halinde
ise üyelikten
düşürülebileceğini
ilan eden
Demirtaş’a karşı
Güldoğan, ısrarlı
tutumunu sürdürdü
ve içeri alınmadığını
avukatı ve özel
çağrılan noterle
belirledi.

Güldoğan, bu davranışın gayri
hukuki olduğunu, kendisinin oy
kullandırılmadığını ve üyelikten
çekilmiş sayıldığını belirterek
bunun iptali istemiyle İzmir İdare
Mahkemesi’ne başvurdu. İzmir 1.
İdare Mahkemesi konuyu inceledi
ve karara bağladı, Mahkeme
kararında şöyle denildi:

“Dava konusu olayda, oda
yönetim kurulu toplantısına kra-
vatlı olarak katılınacağı hali gerek
5174 sayılı yasalarda ve gerekse
odalarda ilgili düzenleyici işlem-

lerde herhangi bir düzenleme
olmadığı görülmektedir. Oda
yönetim Kurulu toplantısına
kravatlı olarak katılınmasını
zorunlu tutan herhangi bir

düzenleme olmadığı
dikkate alındığında,
seçimle gelen bir yöne-
tim kurulu üyesinin,
kurul toplantısına
katılımının engel-
lenerek toplantıya
alınmamasında
hukuka uyarlılık

bulunmamaktadır”

Hem kaybetti
hem 600 gitti

Kaçak yapılaşmanın önle-
nemediği Balçova tarımsal ve
jeotermal koruma alanına sonun-
da kaçak otel de yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi karşısında,
ana cadde üzerindeki otel inşaatı,
yapımı sırasında durdurulamadı.

Otele “9 Eylül” adı verildi ve
ışıklı tabelaları asıldı. Otel, ken-
disini işletmek üzere kiraya
çıkartıldı ve şu anda müşterisini
bekliyor.

Ne olacağı meçhul
Jeotermal Koruma alanı

üzerindeki diğer işyerleri gibi
kaçak inşa edilen ve Balçova
belediye encümeni tarafından
para ve yıkım cezası verilen otel,
hala yerinde duruyor ve ne ola-
cağı meçhul.

Balçova Belediye Başkanı M.
Ali Çalkaya, kaçak yapılaşmanın
son ve en çarpıcı örneği otel için,
“Hiçbir yasal yanı yok” dedi ve
Ben HABER'e şaşırtan açıkla-
malarda bulundu: “Bu otel
‘Siyaseten beni mutlak ruhsat-
landırırlar’ zihniyetine sahip biri-
nin. Ancak otel Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nca da reddedildi.”

Bölgede yıllardır faaliyette
bulunan kaçak işyerleri hakkında
hepsine işlem yapıldığını söyleyen
ancak “Yıkım uygulamasının

neden gerçekleşmediğini” açıkla-
mayan Başkan Çalkaya, bölgenin
değerlendirilmesi için hazırlanan
imar planının Bakanlık’ta onay
için beklediğini bildirdi.

Otelin sahibi kim?
Çalkaya, hazırlanan 1/5000’lik

karar ve 1/1000’lik uygulama
planına göre, hastane ile termal
tedavi merkezi arasında kalan
adanın, dört büyük parsele
bölündüğüne işaret etti, “Üçü 30
bin, biri 40 bin metrekare olan
parsellere turistik amaçlı tesisler
inşa edilecek ve uluslararası
tanıtımımıza katkıda bulunacak.
Mülk sahipleri de bu bekleyişin
içinde” şeklinde konuştu.

Hiçbir plan ve proje olmak-
sızın, ruhsat- onay alınmaksızın
dağ kanunu anlayışında yapılan
ve tabelası konularak müşteri
bekleyen otelin sahibi merak
konusu oldu.

Bölge sakinleri, “Kendine bu
kadar güvenen ve otelin yıktırıla-
mayacağını, üstelik ruhsatlandı-
rılacağını söyleyen kişi, bu zama-
na kadar haklı çıktı.

Kimse otele dokunamıyor.
Şehrin göbeğinde, üstelik Balçova
gibi EXPO alanında kalacak bir
bölgede bu olayın yaşanması
üzücü ve son derece
düşündürücü” dedi.

KAÇAK OTEL

Ekrem
Demirtaş

A-Ş-K

Şehrin göbeğinde

Çok odalı, bekleme salonlu,
otoparklı, iki katlı otelin
yapımı yetkililere rağmen
devam etti ve çevredekilerin
tepkisine rağmen tamamlandı.
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Bizde derdi bitmiyor.
Bitmediği gibi halk ayaklanıyor.
Yollara dökülüyor, asayiş bozulu-

yor
İsyan hep aynı nakarat:
“Çöp istemiyoruz”

�
Basiretsizlik

midir, nasip-
sizlik midir
bilinmez
İzmir’in
çöp derdi
hala çözül-
müş değil.

Ve geçen
her gün kavga
büyüyor.

Harmandalı çöp alanı doldu,
taştı, almıyor.

Gaz birikmesinden küçük yangın-
lar eksik olmuyor.

Bölge halkı korkuyla tetikte bekli-
yor

�
Oysa…
Yerinde iyileştirme mümkün.
Veya yetki sahibi masaya vura-

rak, siyasi kaygıya kapıl-
madan “ Burası
olacak” diye yer
belirlemesi ve
baskılar ne
olursa
olsun kara-
rından
dönmeme-
siyle bu çile,
dert biter.

Bakın
İsveç’e…

Çöp bulamıyor. Şimdi
başka ülkelerden çöp ithal kararını
aldı.

Geri dönüşümde Avrupa’nın
gözde ülkesi İsveç, elektrik ve ısın-
ma sorununu çöple halletti.

İsveç hükümeti, ülkede üretilen

çöpten daha büyük kapasiteli dön-
üştürme tesisleri kurdu. Enerji talebi
fazla, çöp az olunca komşusu
Norveç’ten ilk aşamada 800 bin ton

çöpü alacak.
İsveç’in bir sonraki

planı; Avrupa
ülkeleri ve

özellikle
İtalya’dan
çöpleri
getirtmek,
değerlen-

dirmek.
�

İsveç böylece
hem kendini kurta-

rıyor.
Hem diğer ülkeleri rahat ettiri-

yor.
“Bir memlekette çöp biter mi?”

demeyin.
Vakit ve enerji, boş işlere, kısır

siyasete, beyhude polemiklere,
anlamsız çekişmelere ayrılmaz; akla,
bilime, teknolojiye harcanırsa bu
sonuç alınır.

�
Keşke İsveç, İzmir’e

kadar uzanabilse.
Biz de biraz
sulu, küllü

de olsa
çöpümüzü
göndere-
bilsek.

Üzeri-
ne de para

versek.
Böylece kur-

tulsak.
Yoksa…

Bu gidişle ne çöpe çare buluna-
cak, ne tesisi yapacak, ne de enerji-
yi üretecek halimiz olmayacak.

�
Meşhur lafımız neydi?
Eller Ay’a, biz yaya.

İsveç İzmir’i kurtarır mı?
ERDAL İZGİ
erdalizgi@hotmail.com

26.04.2013siyaset

CHP İzmir Milletvekili ve Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Üyesi Aytun Çıray, diğer CHP İzmir
vekillerinin çalışmalarını, Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in
İzmir’e yönelik sözlerini, çok tartışılan çözüm sürecini ve Akil
İnsanlar Heyeti’ni Ben HABER’e değerlendirdi.

Meclis’e en fazla soru önergesi veren İzmir milletveki-
lisiniz. Ancak birçok vekil İzmir’de bulunmamaları ve kentin
sorunlarını Meclis’e taşımamaları yönünde eleştiriler alıyor.
Sizce CHP’li milletvekilleri, İzmir’e yeterli hassasiyeti gös-
teriyor mu?

İzmirlilerin beni şereflendirerek verdikleri görevimi parti
disiplini anlayışı içinde yapıyorum. Diğer arkadaşlarımız da
hepsi canla başla çalışıyorlar. Bu konuda daha fazla bir değer-
lendirme yapmam doğru olmaz. Nihayet ‘her koyun kendi
bacağından asılır’ diye bir atasözümüz var. Meclis’te sık sık bir
araya geliriz, biliyorsunuz kulis de meclis çalışmalarının
devamıdır, orada çay kahve molasında bile İzmir’in ve ülkem-
izin durumunu değerlendirir, çözüm üretmeye çalışırız. Bu
arada komisyon çalışmalarımız, yurt içi görevlerimiz var. Ama
bütün bu çalışmalardan fırsat bulur bulmaz İzmir’e gelip seç-
menlerimizle birlikte oluyoruz.

Örgüt eksiği tamamlıyor
Neyse ki CHP’nin kahraman,

çalışkan vefakâr örgütü var. Örgüt
eksiklerimizi tamamlıyor.
Çalışmalarımızın daha verimli olması
için parlâmenter demokrasinin tüm
kurum ve kurallarıyla çalışması lâzım
ama bu olmuyor. AKP’nin lider ve
çoğunluk tahakkümü çalışma kalitesi-
ni olağanüstü düşürüyor. Bu arada
AKP İzmir milletvekillerinin önerge
ve meclis konuşmalarına bakılınca
maaşlarını hakkedip etmediklerini
takdirinize bırakıyorum.

Geçtiğimiz günlerde Kutlu Doğum Haftası kapsamında
düzenlenen etkinliğe İzmir’in önde gelen isimleri iştirak etti.
Sanki Mehmet Görmez’in İzmir ile ilgili söylediği sözlere
karşılık verir gibi. Siz gelinen noktayı nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Sizce İzmirlinin “dindarlık” konusunda böyle bir
ispat çabası içerisine girmesine gerek var mı?

Görmez’e haddini bildirdik. Ettiği söze onu pişman ettik.
Bırakın İzmir’i hiçbir yerin dindarlığını ölçecek imanometre
yok dedik. Bazı şeyler dönemseldir. Elhamdülillah şükür
Müslümanım, ibadet de kabahat de gizlidir. Dinimiz ibadete
gösteriş için yaklaşanların günahkâr olduklarını söylüyor.
AKP’liler temiz kalpli insanlarımızı Allah ile aldatabilir ama
İzmirlileri asla. Kul hakkı yiyenler istedikleri kadar ibadet
kabul edilmeyen Kutlu Doğum Haftası’na gitsinler.

İzmirliler adına Diyanet İşleri Başkanlığı’na Türk
Bayrağı’na sarılı Kuran-ı Kerim götüreceğinizi söylemiştiniz.
Bu eylemi gerçekleştirdiniz mi?

Bu açıklamamdan sonra o kadar çok açıklama geldi ki,
eylemimin masumiyeti kalmadı. Kendisi de yanlış anlamaya
neden olduğunu söyledi. Baktım ki, şov gibi algılanacak bir

süre erteledim. Bir konunun üzerine hak
ettiğinden fazla giderseniz, suçluyu mağ-
dur yaparsınız.

Çözüm süreci ile ilgili hükümetin yürüttüğü politikaları
nasıl değerlendiriyorsunuz? PKK ile barış anlaşması yapma
fikri size ne kadar ‘olur’ geliyor?

Bir kere “barış” sözü yanlış. Cenevre sözleşmesine göre
barış ancak iki devlet arasında yapılır. İlle de buna bir ad veri-
lecekse “sevgi ve kardeşlik bağlarını gevşeten proje” den-
meliydi. Çünkü iddia ettiği amacın tam tersine sonuç verdi, de
facto olarak ülke bölündü. Güneydoğu’da yapılan teröristlerin
cenaze töreninde ve APO’nun yaş gününde meydanlarda
güvenliği PKK sağladı, Türk bayrağı yerine PKK paçavrası
gönderlere çekildi. Bir yerde şerefiniz olan bayrağınız ve
güvenlik güçlerinizin yerine başkaları varsa bu egemenlik
devridir. Üstelik Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi bütün
bu olan bitenler neyin karşılığı? “Akil adamlar” dahil
pazarlığı bilen yok. Al federasyonu ver başkanlığı, pazarlığı
bu!

Peki Akil adamlar demişken, sizce akil insanların işlevi
“ayrıştırıcı mı”, “birleştirici mi?”

İzmir’de neler söylediklerini görmediniz mi? İzmirlileri
insanlara üstten bakan kendini beğen-
mişler” olarak tarif ettiler. Önce
“Türk” deyip sonra pardon “Türkiyeli”
dediler. “AKP-PKK’nın içeriği gizli
anlaşmasına destek vermezseniz bom-
balanmayı hakedersiniz dediler. “Ulus
devleti yıkacağız” dediler. “Atatürk,
cumhuriyeti yanlış kurdu” dediler.
Ahlâksızca insanımıza tehdit etti-
ler. 2009 yerel seçimleri öncesi birçok
şirket yerel seçim anketi açıkladılar.
Ama en çarpıcı olanı, “Akil adam”ların
başı Tarhan Erdem’dir.
Kıbrıslılara “Annan referandumuna
‘Evet’ oyu vermelerini” önerdi.

“Annan’a ‘Evet’ verirseniz AB’ye gireceğiz” dedi. Kıbrıslılar o
ve onun gibi düşünenlere inanıp ‘Evet’ dediler. Ama Rumlar
AB’ye girdiler. Yani Kıbrıslıları aldattılar.

Neden 10 yıl beklediniz?
Bu konuda aslında basit sorular var:
Ey Başbakan bu iş bu kadar kolay çözülüyordu da 10 yıl

daha kan dökülmesini ne bekledin? Biz İzmirliler dağa çık-
madık, bebek öldürmedik, “analar ağlasın” diyenimiz yok.
Savaş isteyenimiz? Haşa! O halde ikna edilmesi gereken biz
İzmirliler olamayız. Neden Kandil yerine İzmir’e zahmet
buyurdunuz?

Baskın Oran’ın “Ulus devlet” yorumuna değindiniz.
Baskın Oran İzmirli ve aynı zamanda CHP kökenli bir aile-
den geliyor. Sizce “Farklı bir İzmirli” imajına mı çalıştı?

Diğer kardeşleri bundan çok farklı, onları utandırdı bu!
Kitaplarına yazdıkları ile tam tersine hareket ediyor.

Peki son sorum; sizce AK Parti yerel seçimlerde İzmir’i
ne kadar istiyor? AK Parti sürpriz yapar mı?

Çooook! Yapar, yapar!

Türkiye'de ilk kez denenen sistemle İzmir'deki 500 taksi,
bir yıldır tek merkezden yönlendirili-yor. Tüm işlemlerin kayıt
altına alındığı sistemde İzmirliler taksi bulamama veya uzun
süre bekleme sıkıntısı çekmeyecek.

Tüm yolculuk kayıt altında olduğu için 'Bu taksi beni
dolaştırdı' şikayetleri incelenerek sonuçlanacak. Taksiciler ise
müşteri bulmak için boşu boşuna dolaşmayacak. İzmir
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık,
taksi hizmetlerinde teknolojiden daha fazla yararlanmak
amacıyla bir süredir "Sarı Teknoloji" başlıklı bir çalışma yürüt-
tüklerini ve bazı AB ülkelerindeki sistemleri incelediklerini
belirtirken, Türk mühendislerin oluşturduğu bir yazılımla
Türkiye'nin ilk tek merkezli taksi yönetim sistemini geliştirdik-
lerini söyledi.

500'e yakın takside denenen sistem sayesinde taksiye
ihtiyaç duyanların Haziran ayında
açıklanacak tek çağrı merkezi
numarasını arayarak adres bilgi-
lerini vereceğini, bu bilginin çağrı
merkezi operatörü tarafından sis-
teme girileceğini anlatan Anık,
adresin müşteriye en yakın taksi
durakları tarafından da görüleceği-
ni ifade etti.

444’ten çağrı yapılacak
Çağrıyı sistem üzerinden ilk

kabul eden durağın yönlendireceği taksinin adrese hareket
edeceğini bildiren Anık, müşterinin taksiye binmesinin ardın-
dan aracın yapacağı tüm yolculuğun kayıt altına alınacağını
söyledi. Anık, "Duraklar üzerinden yürütülen sistemle taksiye
ihtiyacı olan herkes, açıklayacağımız 444'lü numaradan çağrı-
da bulunabilecek.

Ayrıca akıllı telefonlar için hazırlanan programla internet
üzerinden de taksi çağrılabilecek. Tüm yolculuk kayıt altında
olduğu için vatandaşın olası şikayetlerine yanıt verebileceğiz.
Örneğin 'Bu taksi beni dolaştırdı' şikayetiyle gelen bir vatan-
daşın talebini, taksinin güzergahını inceleyerek sonuçlandıra-
bileceğiz. Ayrıca takside unuttuğu eşyasını arayan bir kişinin
bize nerede ve ne zaman taksiye bindiğini söylemesi yeterli

olacak. Kayıtlar 180 güne kadar saklı tutulacak.
Taksici hem trafiği meşgul etmeyecek hem yakıt masrafını

azaltacak. Ayrıca kendisini tehlike altında hisseden şoför, acil
durum butonuna bastığında çağrı merkezinde alarm çalacak
ve o araç takibe alınarak polise haber verilecek. Taksi sahip-
leri de araçlarının nerede olduğundan taksimetrenin kaydet-
tiği ücrete kadar bir çok bilgiye anında ulaşabilecek." İzmir
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi-nin
kararı gereği sistemin Nisan ayı sonuna kadar kentteki 2 bin
680 taksiye takılmasının zorunlu olduğunu anlatan Anık,
"Mayıs ayında tüm taksilere sistem takılmış olacak.

Esnaftan tam destek verildi
Haziran ayı itibarıyla da çağrı merkezi numaramızı açık-

layacağız. Bu teknolojik bir devrim. Yurt dışında inceledikler-
imizden daha iyi bir sistem kurduk.
Aynı zamanda Türkiye'de bir ilki
gerçekleştiriyoruz. Sistem hem yolcu
hem şoför hem mal sahibi hem de
trafiğin ihtiyaçlarına yanıt verecek.
Sistem çalışmaya başladıktan sonra
trafikteki taksi karmaşası giderilecek.
Taksici esnafının giderleri de önemli
ölçüde azalacak. Esnafın bu konuda
bize tam desteği var. Uygulamaya
geçildiğinde eminim ki vatandaşımız
da memnun kalacak."

Anık, "Bu teknolojik devrimi, kendi kültür yapımız ve iş
olanaklarımıza göre esnafı ve yolcuyu mağdur etmeden haya-
ta geçireceğiz" dedi.

Oda bünyesinde kurulan merkezde dev ekran ve bilgisa-
yarlarla görev başındaki taksiler 24 saat izleniyor. Yolcusu
olan taksilerin kırmızı, durakta veya yolda müşteri arayan
araçların yeşil renkle gösterildiği ekranda bir taksinin acil
durum butonuna basması halinde sistem alarm sesi vererek
uyarıda bulunuyor ve ekranda taksinin yeri belirleniyor.
Sistem, zor durumda bulunan aracın yakıtının çağrı merkezin-
den kesilmesi gibi uygulamalara da imkan tanıyor. Sistemin
gelecek etaplarında turistlere çağrı merkezi aracılığıyla çeviri
yardımı da yapılması öngörülüyor.

İzmir’de taksileri takip edecek
hayata geçti‘SARI TEKNOLOJİ’‘SARI TEKNOLOJİ’

GÖRMEZ’E
haddini bildirdik

AKP’liler temiz kalpli insanlarımızı Allah ile
aldatabilir ama İzmirlileri asla. Bir ayet-i keri-

mede “Bana kul hakkı ile gelmeyin” diyor Allah.
Kul hakkı yiyenler istedikleri kadar ibadet kabul

edilmeyen Kutlu Doğum Haftası’na gitsinler

Haber Merkezi
haber@kanalben.com

Aytun
Çıray
Aytun
Çıray
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Enerjiler gökyüzü hareket-
leri bu aylarda bizim ile iyi
uğraştı... Mars geri gitti, dolu-
nay, yeni ay derken, neler
oldu, neler oluyor diyemeden
her şey oldu bitti... Şeffaf
olmamız açık ve maskesiz
olmamız için elinden geleni
yapıyor evren.

Tabii ne kadarını alıyor ve
ne kadarını kabul edebiliyoruz
orası bize kalmış. Çünkü kimi-
miz o eski tozlanmış köhne
eski kalıplarımızın,
inançlarımızın ve inatlarımızın
içinde zorlanarak büyümeye
çalışırken, kimimiz neler olu-
yor, ben bu dersi daha önce
çalışmıştım, hem de çok
çalıştım hala sınıfı geçemiyor
muyum endişesinde...

Kimimiz de koyu vermiş
"Olan Mükemmeldir" deyip
geçiştiriyoruz.

Gerçekten Teslimiyeti
yaşayabilmiş miyiz?

Gerçekten bizi sorgulayan,
zorlayan zihnimizi ele geçirip
ben akıştayım diyebiliyor
muyuz?

Yoksa egonun esiri olarak
hala kendimizi küçük kaçamak-
larla aldatıp kendi kendimizin
haklılığının esiri mi olduk?

İşte ben burada şunu söyle-
mek istiyorum. Kişi sadece
kendine yalan söyleyemez...
Maskeler takılmışken, enfes
makyaj ve topukluların
üzerinde gerçek benliğini
tanımış veya üzerinde hakikatli
çalışan kaç kişiyiz sorarım size.
Bazen bir şeylerin oluşmasını
sağlamak için acayip derecede
bir zorlama yapıyoruz, bizim
için gerçekten “doğru mu?”yu
düşünemeden çocuğun çikola-
ta tutturması gibi tutturuyoruz.

Yine teslimiyet olmadan
sadece zihnimizde ve bol bol
ağzımızda geveleyerekten
içimizdeki o sonsuz bilgi dolu

kütüphaneye girmeyi seçmiyor
onun işi, bunun işi ve Tanrı’nın
işi ile uğraşıyoruz BEN i
unuturcasına...

Çalışmak gerekiyor çooook
çalışmak. Başkalarının yoluna
taş koymayı bırakıp onları
desteklemek... Nefret ve
korkudan özgürleşerek bütün-
lenmek. Endişe, korkuyu salıp
tek duygu olan sevgiye.
Teklikle uğraşmayı bırakıp bir-
likle çoğalmayı deneyimlemek
çalışmak gerekiyor bizce...

Sizceeee?
BEN, SEN olmazsa BİZ

NASIL OLABİLİRİZ?
Ben senden, sen benden

ayrı değilsin ki...
Kim olursan ol biz biriz...
Bu yazımı yazınca şu

hikaye aklıma geldi ve bu ayki
söyleşimi bununla kapatmak
istedim. Her daim Aşklaaaaa
ve Sevgi içinde NEFESLENİN:)

"Afrika da çalışan
antropolog bir kabilenin çocuk-
larına bir oyun oynamayı öne-
rir. Oyun ağacın altına koy-
duğu meyvelere ilk ulaşanın
ödülü o meyvelerin hepsini
almak ve yemek olacaktır.
Onlara "Haydi şimdi başlayın.
Birinci olan meyveleri alacak"
komutunu verir. O an bütün
çocuklar el ele tutuşurlar,
koşarlar ve ağacın dibindeki
elmalara beraber ulaşırlar ve
yemeye başlarlar. Antropolog
neden böyle yaptıklarını sor-
duğunda şu cevabı verirler.

Biz “ubuntu” yaptık.
Yarışsa idik yarışı bir kişi
kazanacaktı. Nasıl olur da
diğerleri mutsuzken yarışı
kazanan bir kişi ödül meyveyi
yiyebilir?

Oysa biz ubuntu yaparak
hepimiz yedik"

UBUNTU: BEN BİZ
OLDUĞUMUZ ZAMAN
BEN'İM demektir.

Ubuntu
SEMRA BAKİOĞLU
www.nefeslehayat.com

HABER

“Foça’da bir öykü anlatılıyor ve öykü
Foça’ya çok yakışıyor. Foça’da bir Karataş
varmış, bunu herkes biliyor da nerede
olduğunu kimse bilmiyor. Gezip
dolaşırken bu taşa basan mümkünü yok
bir daha Foça’dan kopamıyor. Çok zor-
lanıp bir yerlere gitse de mutlaka dönüp
dolaşıp gene geliyor Foça’ya. Yolu bir kez
Foça’ya düşen herkes bu öyküyü duyunca
dolaşıp duruyor sokaklarda. Belki Karataş’a
basarım da bu güzel yerde kalırım umuduyla.
Aslında Foça’nın her yeri Karataş. Foça’yı
görüp de sevmemek, dönüp gelmemek
mümkün değil.”

Eskisi kadar savunamıyorlar
Foça Belediyesi’nin internet sitesinde yer

alan bu öyküden sonra, yeni bir öykü daha
anlatılıyor Foça’da:

“2004 yılında Belediye Başkanı seçilen
Gökhan Demirağ görevine büyük heyecanla
başladı. Güzel şeyler yaptı ilk yıllarında. Halk
sevdi onu. 2009 yılındaki seçimde tekrar başkan
yaptı. Ama Gökhan Demirağ hızla değişmeye
başladı. Halkın sesine kulak veren, ilçesini
güzelleştirmek için didinen insan gitmiş; yerine
bambaşka bir insan gelmişti. İnsanlar sevmiyor
artık onu. Bir zamanlar kendisini destekleyen-
ler ve hatta yakınları bile artık onu eskisi kadar
savunamıyordu.”

Yine de Demirağ’ın tekrar CHP’den aday
gösterileceğine ve belediye başkanı seçileceğine
inancının tam olduğu birçok kişi tarafından
biliniyor. Bu durum iki nedene bağlanıyor:
Birincisi, Demirağ’ın İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından

açıkça “veliaht” ilan edilmesi ve günü
geldiğinde Kocaoğlu’nun ağırlığını koyarak,
gerekirse CHP Genel Merkezi’ne rest çekerek
adaylığını sağlayabilecek olması...

İkincisi de, CHP’nin kalesi olarak nite-
lendirilen Foça’da Gökhan Demirağ’ın
ayakkabısı bile aday gösterilse, oyların kendi-
liğinden sandığa akacağına yönelik inanç!

Acaba akar mı gerçekten? Foçalı bir gazete-
ci olan Hasan Eser’in şu sorularına tatmin edici
cevaplar verilebilirse, belki. İşte “Gökhan
Demirağ’ın yeniden aday olup, olmamasını”
sorgulayan o sorular:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek-
lemesine rağmen 3 tane yel değirmenin
restorasyonunu yıllardır bitiremediği için mi?

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan
Belediye’nin çuvallar dolusu parasını futbol sev-
dasına havaya harcadığı için mi?

Son 4 yılında Foça’ya Balıkçı heykeli dışında
tek bir somut eser kazandıramadığı için mi?

Foça’nın sokaklarına lağım aktığı için mi?

Foça cadde ve sokaklarında yaban domu-
zları kol gezdiği için mi?

Geçtiğimiz yaz sinek sorunu yüzünden yerli
ve yabancı turistler Foça’yı terk ettiği için mi?

Foça’yı seyyar satıcılar cennetine
çevirdiği için mi? Kişisel hatalarıyla
kamuoyunda belediye başkanlığı
makamının itibarını sarstığı için mi?

Kendi partisinin meclis üyeleri tarafın-
dan bile sağda solda alenen ağır bir şekilde
eleştirildiği için mi?

2004 yılında ‘Foça’yı dünya şehri
yapacağım’ vaadi ile seçilerek, sonradan karar

değiştirip ‘butik şehir yapacağım’ diyen ama
bugün gelinen noktada ise Foça’yı ‘Bitik Şehir’
haline getirdiği için mi?

2009 yerel seçimlerinde Bağarası, Gerenköy
beldelerinde çocuklarına iş sözü verdiği ailelere
karşı sözünü yerine getiremediği ve bu durum-
dan ötürü onlarca ailenin kendisine kızıp AK
Parti’ye kayıt olduğu için mi?”

Bukez pabuç bağlı
Gökhan Demirağ’ın 2014 yılında yapılacak

yerel seçim öncesinde eskisi gibi rahat
olmadığını iddia ediliyor. Bunun nedeni ise par-
tisinin İlçe Başkanı Osman Mert’in, belediye
başkanlığına aday olacağını açıklaması. Bu
durumda Gökhan Demirağ, ciddi destek aldığı
Aziz Kocaoğlu sayesinde Osman Mert engelini
aşabilir.

Kâğıt üzerinde CHP her ne kadar 1989,
1994, 1999, 2004 ve 2009’dan sonra 2014 seçi-
minin de favorisi gibi görünse de; bu sefer pabuç
bağlı. Hele AK Parti halkın desteğini ve güveni-
ni kazanacak güçlü bir aday çıkarırsa Foça’da,
CHP İzmir’de seçimi kaybetmiş kadar zor duru-
ma düşecektir ki; parti yönetiminin böyle bir
tehlikeyi göze alacağına ihtimal verilmiyor.

HABER MERKEZİ

Foçalı veliahtın işi zor

Kocaoğlu’ndan
tam destek

Kocaoğlu’ndan
tam destek

İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı

Aziz Kocaoğlu’nun
desteğini alarak

yoluna devam eden
Demirağ son

günlerde oldukça
tedirgin. Zira

karşısına güçlü bir
aday çıkarsa işler

karışabilir.
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O Türk basınının en ünlü, en çok tartışma
yaratan isimlerinden biri. O tam bir laf cambazı.
Hayatını kendine göre yaşayan, yazılarıyla her
daim gündeme oturan Hürriyet Gazetesi eski
Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ile
İzmir’i, gazeteciliği, ‘Arta Kalan Zamanda’yı ve
AŞK’ı konuştuk.

İzmir’de doğdunuz, hayatınızın bir bölümünü
burada geçirdiniz. Gençlik yıllarınızda aşırı utan-
gaçmışsınız, kızlara yaklaşamıyormuşsunuz.
Hatta ilk randevunuzda jandarma gelip sizden
hesap sormuş. O utangaç delikanlı nasıl oldu da
şu anda ülkenin kendini en rahat ifade eden,
kadınlarla en rahat iletişime geçen adamı oldu?

Hayat insanı dönüştürüyor
Önce şunu söyleyeyim. Zannedilenin aksine

utangaçlığım devam ediyor. Kadınları anlarım.
Dinlerim. Ama kolay ilişki kuramam. Uçakta
yanımda bir kadınla 10 saat seyahat etsem, o iste-
mezse ben kendiliğimden konuşmaya başlaya-
mam. Barda bir kadına rastlayıp hemen konuş-
maya başlayamam.

O nedenle hayatım boyunca hep tanıdığım
kadınlarla arkadaş oldum. Hayat insanı
dönüştürüyor. Kadınlara anlatacak çok şeyim var.
Aradaki bariyeri aştığım zaman, anlatacağım her
şeyi çok rahatlıkla anlatabiliyorum. Çünkü hayatım
boyunca kadınlara anlatacak çok şey biriktirdim.

Bir röportajınızda okumuştum. Yazılarınızı iyi
pazarladığınızı söylüyorsunuz. Peki iyi bir
pazarlamacı olmanın koşulları nedir?

Evet yazılarımı iyi pazarlamaya çalışıyorum.
Çünkü şunun bilincindeyim. Bundan 30 yıl önce
Türkiye’de az sayıda köşe yazarı vardı. Onlar ne
yazıyorsa, nasıl yazıyorsa kimse bir şey demiyordu.
Bugün binlerce köşe yazarı var. Ayrıca
Facebook’ta, Twitter’da yazan insanlar var.
Blogger’lar var. Yani acımasız bir rekabet ortamın-
dayız. Okunmak için farklı bir yazar olmalısınız.
Farkınızı sadece içerikle değil, biçimle, pazarla-
mayla da göstermeniz lazım.

Bugün piyasada binlerce insan var. Yüzde 80’i
için “Niye okuyayım bunları” diyebilirsiniz.
Pazarlama kelimesinden korkmamak lazım. Bir
yazı pazarlanır, bir insan pazarlanır, bir ülke
pazarlanır. Doğrudur çok çaba harcıyorum.

Kendimi insafsızca eleştiririm
Kendinizi eleştirdiğiniz noktalar oluyor mu?

Yaşamınızı zorlaştırdığını düşündüğünüz özellik-
leriniz var mı?

Kendimi eleştireceğim ama bana fırsat kalmı-
yor. Her gün o kadar çok eleştiren var ki. Şaka bir
yana kendimle ilgili çok ağır eleştirilerim var.
Kadınlarla ilişkimde bazen kıskançlığın sınırlarını
zorluyorum.

Kaybetme korkum kronik bir hal alabiliyor.
Çok şımarttığım için şımartılmak istiyorum. Bu da
bazen birlikte olduğum insanlara ağır geliyor.

Yaşınız sizde neleri değiştirdi?
Herkes bana ‘Çok iyi görünüyorsun, yaşını hiç

göstermiyorsun’ diyor. Hoşuma gidiyor ama çok
şüpheciyim. ‘Acaba iltifat etmek, hayatımı kolay-
laştırmak için mi söylüyorlar’ diyorum. Güneri
Civaoğlu, bana sık sık ‘Durmadan yaşından
bahsediyorsun. Kurtul bu takıntıdan’ diyor. Haklı
ama ben kaç yaşımda olduğumu biliyorum.
Şikayetçi değilim. Allah’a şükür her şeyim yerinde.

Tutuklu gazeteciler ile ilgili düşüncelerinizi
alabilir miyim? Nasıl bu noktaya geldik? Siz de
aynı kaderi paylaşmaktan korkuyor musunuz?

Bu ülkede gazeteci olup, bir de muhalifseniz,
korkmamak mümkün mü? Yüzlerce insanı sudan
bahanelerle içeri attılar. 12 Eylül askeri darbe
döneminde içeri giren gazeteci sayısı 30’du,
bugünkü rakama bakın. Buna demokrasi diyebilir

misiniz? Evet korkuyorum. Herkes gibi korkuyo-
rum. Bir takım adamlar karar veriyor, evleri bası-
yor, insanları alıp götürüyor, sahte CD’lerle içeri
atıyor ve beş yıl orada tutuyor.

Hayatımız kötü niyetli bir adamın imzasız
ihbar mektubuna ve tanzim edilmiş bir Word
dosyasına bağlı. Korkuyorum ama fazla da takmı-
yorum. Neticede bugüne kadar çok güzel yaşadım,
hapiste geçireceğim zamanı da bu güzel hayatın
zekatı olarak görürüm.

‘Arta Kalan Zamanda’ nasıl ortaya çıktı. Bu
CD’nin ana temasından bahseder misiniz? Selçuk
Yöntem ve Kenan Işık isimlerine nasıl karar ver-
diniz?

Yıllardır
aryaları dinliyo-
rum. Gece yal-
nızlıklarımı, se-
vinçlerimi, hayal
kırıklıklarımı,
terk edilmişlik-
lerimi, bul-
muşluklarımı
hep bu müzik-
lerle yaşadım.
O müzikler için
çok özel
metinler
yazdım. Bu
metinleri göz-
leri görmeyen insanlar da okuyabilsin
diye önce Brraille alfabesi ile yazıp albümlerin
içine koyayım dedim. Ama Ercan Saatçi çok iyi bir
formül buldu. Bu metinleri Kenan Işık’a okuttu.
Harika okudu ve CD çok tuttu. İkinci CD’yi
yaparken farklı bir insan okusun istedik. Kime sor-
duysam Selçuk Yöntem dedi. Gelirini Altı Nokta
Körler Derneği’ne hibe etme kararı aldık. Birlikte
stüdyoya girdik. İki seansta okudu. Harika okudu.

Türkiye’de çok önemli bir yere sahipsiniz. Ses
getiren yazılar yazıyorsunuz, yakışıklısınız,
karizmatiksiniz, sizin tabirinizle hayatınızı kendi-
nize göre yaşıyorsunuz? Ancak keşke şunu da yap-
saydım dediğiniz bir şey var mı? Hayatınızda
içinizde ukde kalan bir şey?

Ooo bunları bir kadının ağzından duymak ne
güzel bir şey. Söyle lütfen, gerçekten ihtiyacım var.
İşin gerçeğine gelince. Allah’a çok şükrediyorum.

Birçok insana lüks olarak gelebilecek şeyleri, bir
çok insanın şımarıklık olarak niteleyebileceği şey-
leri hayat olarak yaşama duygusu verdi bana
Allah. Yani Pink Floyd dinlemeye Yemen’e gide-
ceğim diyorum. Gidiyorum. Gece yarısı karar
verip, ertesi gün uçağa atlıyor, Floransa’da Uffizi
Müzesi’ne gidip saatlerce Caravaggio tablolarını
seyrediyorum. Roma’da Borghese Müzesi’nde
Bernini’nin heykelleri karşısında saatler geçire-
biliyorum. Ben lüksü normalleştiren bir zamane
şımarığıyım. Birçok insan mütevazılık uğruna bu
duygularını sansürlüyor. Bense övüne övüne
söylüyorum. Allah bana bu imkanları verdi diye
çok mutluyum. Çünkü bu dönemde mutluluk

dediğimiz şey biraz da
bu şımarıklıkta
yatıyor.

Peki keşke
yapmasaydım
dedikleriniz?

Keşke yap-
saydım dediğim
şeyler daha çok.
Gazeteciyseniz,
karar mevkiine
gelmişseniz,
orada uzun süre
kalmışsanız,
elbette “Keşke
yapmasaydım”
dediğiniz epey

insani cürüm biriki-
yor. Bunları defalarca söyledim. Artık söylemek
istemiyorum. Yeterince, hatta gereğinden fazla
günah çıkardım. Artık meydanı, hayatlarında hiç
cürüm işlemediğini sanan, dürüst gazetecilere
bırakmak istiyorum. Hepsinin kabahati, cürmü
benden fazla, ama kendileriyle ilgili öylesine zırhlı
dürüstlük abideleri dikmişler ki, şimdi onları yık-
mak Saddam heykelini yıkmaktan zor. Bırakalım
kendilerini dürüst sanarak mezara gitsinler.

Kim onlar?
İsim vermeyeyim. Adının önünde ‘Dürüst’

sıfatı olan gazetecilere bak.
Yarını bekleyemediğiniz, okuyucularınızla pay-

laştığınız yazılarınız var. Peki gerçekten de ha-
yatınızın normal akışında bu denli sabırsız
mısınız?

Hiç mütevazı olmayacağım. Ben başarılı ve
farklı bir gazeteciyim. Bu başarıyı da cesur olma-
ma, hayatın siyaset dışındaki alanlarına girmeye,
insan psikolojisini iyi okumaya, anlık tepkileri iyi
vermeye ve yarını bekleyememeye borçluyum.
Evet bazen bir olay oluyor, bırakın yarını, iki saat
sonrasını bile bekleyemiyorum.

O an söylenmesi gereken bazı sözler var.
Necatigil’in şiiri “Bekler bazı şiirler bazı yaşları”
diyor. Olaylara gelince, benim şiirim de şu:
“Beklemez bazı duygular, üç saniye sonrasını.” Bir
kadın beni etkilediği zaman, kendimi tutamam. Bir
ruh kapımı çaldığı zaman, kapıyı hemen açarım.
Gelen Terörist midir diye bakmam.

Kamu meydanındaki aristokrat
‘Hayalimin Projesi’ dediğiniz bir projeyi

gerçekleştirmek üzere Yemen’e gittiniz. Bu proje-
den bize biraz bahseder misiniz? Yaşam felse-
fenizde ve dünya görüşünüzde ne gibi değişimlere
neden oldu bu proje?

12 yıldan beri Yemen’de Şibam’a gitmek isti-
yordum. Bu şehrin geometrisi, matematiği, ruhu,
algoritması beni mahvediyordu. Herkes çok
tehlikeli diyordu. Sonunda bir arkadaşım, ‘Sen
oraya gitmeyi değil, gitme hayalini seviyorsun’
dedi. Çok ağırıma gitti. Kalkıp gittim. İyi ki de git-
mişim. Gittim. Orayı sevdim. Oradaki kendimi
sevdim. Ve beni böylesine açgözlü bir duygu
şımarığı olarak yarattığı için Allah’a dua ettim.
Kahramanlar’da doğduğum için çok şanslıyım.
Gazi İlkokulu’nda okuduğum için çok şanslıyım.
Namık kemal Lisesi’nde okuduğum için çok
şanslıyım. Basın Yayın Yüksek Okulu’na gittiğim
için çok şanslıyım. Fransa’ya gittiğim için çok
şanslıyım. Hürriyet’te çalıştığım için çok şanslıyım.
Hürriyet’e çok şey borçluyum.

Kendimi Ortega Y Gasset gibi hissediyorum.
Kamu meydanında şımarık bir aristokrat olarak
volta atma imkanı veriyor bana. Daha ne diyeyim.
Bana 65 yaşında kendini nasıl bir herif olarak tarif
edersin diye sorarsan, cevabım şu olur:

Sonradan görme harika vagabond. Çakma aris-
tokratlığın keyfini çıkaran bir hergele. Aldığı zevk-
lerden bıkmayan, verdiği zevklerden ise hayatının
sonuna kadar asla bıkmayacak bir bonobo. Yani
Sezen’in şarkısındaki gibi:

Hala avare…

Biraz da ‘Aşk’ diyelim... Aşkı nasıl tanımlarsınız?

Vallahi aşkı tanımlamak mümkün mü bilmiyorum. Benim için heyecan. Bir insana bağlan-

mak. Onunla tek kişilik bir tarikat haline dönüşmek. Onsuz olamamak. Onun için gebermek.

Kime baksan onu görmek. Vazgeçememek. Onursuzu olabilmek. Ama bazen ‘Acaba aşk

demode bir duygu mu?’ diye de düşünmüyor değilim.

Her yerde eşinize duyduğunuz derin aşkı

anlatıyorsunuz? 40 yılı aşkın bir süre, bir aşk bu

denli diri tutulabilir mi? Bu mümkün mü?

Tansu büyük bir kadın. Aşık olunacak kadın.

Vazgeçilemeyen kadın. Tansu’yla bir şeyin alışkanlık

haline gelmesi mümkün değil. Evliliği bile yaşattı. Şu an

olağanüstü iki arkadaşız. Hala sevgiliyiz.

Tansu’yla hayatta hep oynadık. Bizim için ‘Dünyanın en

uyumsuz çifti’ dediler. Güldük geçtik. Dedikodular

çıkardılar. Dedikoduları kendimiz yaydık. Oynadık. Boşanma

konusunu tekzib edemem. Çünkü ben boşanamam. O

boşansa bile ben boşanamam. O da boşanmaz. Ancak beni

öldürür. Tabii bu içinde gerçeklik payı da olan bir şaka. Şaka

ama ben ciddiye alırım. Tansu bu hiç belli olmaz.

Gizli eşcinsellik tartışmalarına girmeye-ceğim. Ancak bu iddiaya cevap olarak çokhoş bir yazı kaleme almıştınız. Bu yazınızda‘bazen kendimi fevkalade kadınsı bir ruhhalinde buluyorum’ demiştiniz. Şu ana kadarhep kadınları anlattınız. Peki o içinizdekikadın bir erkeği nasıl tanımlar?
Gay değilim. Ama dünyada benim kadar gayler üzeri-ne yazı yazan gazeteci yoktur. Genel Yayın Yönetmeniise hiç yoktur. Gay olsaydım da bunu saklamaz, samimibir şekilde yaşardım. Kendimi bazen değil, sık sık kadınsıbir ruh halinde bulduğum doğru. Ama söyle Allah aşkı-na, hangi erkek bulmaz ki? Erkekler bunu itiraf ede-bilenler ve edemeyenler diye ikiye ayrılır. Ben ne bıyıklıerkekler gördüm, içlerinde inanılmaz kadınlar vardı.

BUGÜN UYDURMA BİR DOSYAYLA İÇERİ ATSALAR HAYATIMIN ZEKATI DER GEÇERİM

gamze.kurt@kanalben.com
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2012 Kasım ayında kurulan 35 Proje Hareketi
Derneği, İZBAN Genel Müdürlüğü görevinden
ayrıldıktan sonra derneğin başkanlığını üstlenen
Selçuk Sert önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sert, “35 proje bir felsefedir. ‘35 proje’ İzmir siyase-
tinin hizmet olarak yapılmasıdır. İzmir’e kazandıra-
cakları düşünülerek, bu kazanımların sürdürülmesi
hedeflenerek hazırlanmış bir felsefenin ürünüdür.
Neticede görevler geçicidir, yapılan eserler kalıcıdır”
diyor.

35 Proje hareketi olarak öncelikli hedefleriniz
neler?

Öncelikli olarak 35 projenin İzmir’de gündeme
gelmesini, projelerin anlaşılmasını ve projelerle

siyaset yapılmasını çok önemsiyoruz. Neticede
görevler geçicidir, yapılan eserler kalıcıdır. Bu
dönem Sayın Binali Yıldırım İzmir milletvekili
olması dolayısıyla projeleri gündeme getirdi ve
sadece gündeme getirmekle kalmayıp bunların seçim
sonrası da takibini sürdürdü.

Binali Bey bunu yaptı. Takiplerine hassasiyetle

devam etti ve hala da devam ediyor. Biz de bu pro-
jelerin başlamasını, hizmet üzerine siyasetin başla-
masını fırsat olarak görüyoruz. Bunun sonucunda
arkadaşlarımızla beraber bu projelerle kamuoyu
arasında bilgi köprüsü oluşturmaya yönelik olarak
bir hareket başlattık. Projeleri Sayın Yıldırım’ın biz-
zat takip ettiği doğrudur ama bu derneğin kuru-
luşunu bizzat kendisi yönetmiyor. Bu çalışmalarla
birlikte, sosyal projeler adına İzmir’e katkı sağlaya-
cağımızı düşündük ve beraber yola çıktık. Benim ise
şu avantajım var. Binali Bey ile bürokrat olarak
çalıştım, dolayısıyla ortak bir terminoloji kullanma
yönünde pratiğim var, bu pratiğimi, gerek projelerin
kamuoyuna anlatılmasında, gerekse kamuoyunda
projelerle ilgili gelen geri dönüşlerin ilgili noktalara
aktarılması yönünde kullanmak istedim. Bu şekilde
de İzmir’e bir fayda sağlayacağımı düşünüyorum.

İzmir büyürse Türkiye büyür
YEŞİM ÖZEL KÜÇÜK

yesim.kucuk@kanalben.com

Projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben bu projelerin yapılmasının sadece

projelerin yapımıyla, istihdamıyla ve
yapılacak yatırımlar ile sınırlı olacağına
inanmıyorum. Zaten İzmir bulunduğu
coğrafyası itibari ile kültürel ve sosyal alt
yapısı, ticari alt yapısı ile tarih boyunca
Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri.
Bulunduğu ortamın coğrafi avantajları
buna müsait, ancak dönem dönem
değişimler olabiliyor. İzmir diğer büyük
kentlerin biraz gerisinde kaldı. Şimdi
başlayan bu projelerle bir taraftan
Çandarlı Limanı, diğer taraftan denizcilik-
te bunu tamamlayacak balıkçı barınakları,
marinalar ve denizcilik ulaşımını kolay-
laştıracak deniz yolları... Alsancak
Limanı’nın yükünün Çandarlı Limanı’na
kaymasıyla kruvaziyer turizminde daha
çok inisiyatif alan, dünyanın kruvaziyer
turizminde önemli merkezlerinden biri
olan, bir takım kruvaziyer seferlerinin
buradan başladığını varsayarsak bu İzmir
adına mükemmel bir gelişme sağlayacak.

Artık daha farklı bir İzmir tablosu
görüyorum ve İzmir’in bu yolda emin
adımlarla ilerlediğini düşünüyorum. İzmir
‘Marka Kent’ olmalı.

Projelerin yüzde kaçı bitti, en çabuk
bitecek proje hangisi sizce?

‘35 proje’ bir felsefedir. Yani 35 proje
İzmir siyasetinin hizmet olarak yapıl-
masıdır. İzmir’e kazandıracakları
düşünülerek bu kazanımların sürdürülme-
si hedeflenerek hazırlanmış bir felsefenin
ürünüdür. Rakamsal bir oran vermek, bir
kalıbın içine sokmak çok zor.
Söyleyebileceğim tek şey başlayan her pro-
jenin hızlı bir şekilde ilerliyor olduğu.

Sizi en çok etkileyen proje hangisi?
Beni en çok heyecanlandıran proje

Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi.
Türkiye adına çok önemli projelerden biri.
Projenin 2. kısmı olan 4 milyon
metrekarelik alan inşaatı için 2013 yılında
ihaleye çıkılması planlanıyor. İzmir’in
denizcilikten daha büyük bir pay alması
açısından çok önemli.

Yerel seçimlere kadar projelerin kaçta
kaçı biter?

Yerel seçimler pek bir şey ifade etmi-
yor. Yerel seçimlere kadar bitmez, ondan
sonraki seçimlere biter! Türkiye’de seçim-
ler de bitmez, proje de bitmez.

Projeler hayata geçtiğinde büyük bir
dönüşüm olacak, halk projeler tamam-
landığında karşısında nasıl bir İzmir
bulacak?

İzmir’in büyümesi demek Türkiye’nin
büyümesi demek. İstanbul çok yük aldı,
yoruldu bu yükü paylaşacak bir kardeş
lazım İstanbul’a, bu kardeş için de en
uygun konumdaki şehir İzmir. Bu kent
dünyanın çeşitli cazibe merkezlerinden
biri olacak. Çünkü İzmir bunu hak ediyor.
İzmir’in artık hak ettiğine kavuşması
lazım. Gençlere yaşanılabilir, onların kaç-
mak istemediği, aileleri ile yaşayacağı bir
şehir bırakmak istiyoruz. Nitekim öyle de
olacak, bu projeler İzmir’i dünya kent-
lerinden biri haline getirecek.

Selçuk
Sert
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Bu haftaki yazımda siz-
lere hastalıkların na-
sıl oluştuğu hakkında

bazı spiritüel bilgiler ver-
meyi planladım.

Özellikle günümüzde
insanların bağışıklık sis-
temlerinin ne kadar düşük
olduğu ve hastalıklara ne
sıklıkla yakalandıkları gö-
zünüzden kaçmıyordur.

Bilimsel gözlemlerde
aynı şekilde artık daha
çok hasta olduğumuzu ve
bunun arkasında bir takım
teknolojik gelişmelerin ol-
duğunu belirtmekte.

Bir taraftan gelişen bi-
lim ve teknoloji diğer ta-
raftan artan
ve adları ilk
kez duyulan
garip hasta-
lıklar. Orta-
ya bir para-
doks çık-
makta.

Ben sizle-
re bunlardan
öte başka bir
bakış açısı
sunmak isti-
yorum. Şim-
di yazacaklarımla ilgili bir
çok kitap yazıldı.

Tüm hastalıkların arka-
sında bir düşünce kalıbı ve
bir başka şeyin eksikliği
bulunmakta.

Günümüz materyalist
dünyasında eksikliğini en
çok hissettiğimiz duygular
güven, sevgi eksikliği, de-
ğersizlik hissi ve dünyaya
olan bağlılık ve yaşama di-
rencimizdeki azalmalardır.

Şimdi size bunları has-
talıklarla bağlayıp örnekle-
meye çalışayım.

Size sunacağım bakış
açısı aynı zamanda bioe-
nerji deneyimleri minde
bir sonucudur.

İnsanlar esasında ener-
jinin en yoğun hali olan
madde formunda olan
enerji varlıklarıdır.

Çeşitli sistemlerin bir
araya gelmesi ile oluşur-
lar. Sinir sistemi ,dolaşım
sistemi gibi. Bir insan fi-
ziksel olarak bu sistemle-
rin dengesizliğini yaşama-
dan önce yani fiziksel ola-
rak hastalanamadan önce
duygusal olarak hastalan-
maktadır.

Duygusal auramızın fi-
zik bedendeki etkilerine
örnek olarak şunları vere-
lim; migren ve yargılar
,dünya yükünü ve sorum-

luluğu tü-
müyle üzeri-
ne alma ve
olayları haz-
medememe
mide prob-
lemleri,
kendini ifa-
de edeme-
me troid
eksikliği
yada fazlalı-
ğı. Kanser
sevgisiz or-

tam hastalığı.
Günümüz dünyasında

fiziksel bedenimize şifalan-
ma yapmadan önce ruh-
sal ve duygusal auramıza
ve yapımıza iyi bakmak ve
onların eksiklerini tamam-
lamak zorundayız.

Esasında burada bir si-
hirli değneğe sahibiz yeter
ki farkına varalım. Değne-
ğin ucundaki SEVGİ den
öte bir şey değildir.

Öncelikle bu değneği
kendimize dokundurup
kendimizi koşulsuzca sev-
meye başlayalım. Göre-
ceksiniz hem hayatınız
hem de sağlığınız çok kısa
zamanda değişecek.

Hastalıklar ve bilinçaltı
EYÜP ÇAKIR

info@astrosel.com

26.04.2013

Bu ay düşündüklerinizi hayata
geçirirken geçmişteki hataları
yapmamalısınız. Fikirlerinizi
beğenmeyenlere karşı ani

tepkiler vermemeniz yerinde olur. Sizin için 1-
16 Mayıs, finans ve bütçeyle ilgili konularda yol
planı çizme dönemi olabilir. 25 Mayıs’ta
yönetici pozisyonundaki kişilerle ilişkilere dikkat
etmeniz yerinde olur! 2 yıl boyunca finansal
planınızı dikkatle yapmalısınız. Bunu
yaptığınızda olası birçok durumun önüne
geçmiş olacaksınız. Haziran’a kadar oldukça
disiplinli çalışmalısınız.

Bu ay genel olarak mutlu bir
atmosfer içindesiniz ve
meydana gelen gelişmeler size
de bazı konularda cesaret
kazandırabilir. Duygularınızı

aşırı kontrol altında tutuyor olabilirsiniz.
Hayatınızda kökten dönüşümü gerçekleştirmek
için büyük bir disiplin ve kontrol mekanizması
yaratıyorsunuz. Ailenizle ve evinizle ilgili
sorumluluklarınız artıyor. Ruhsal ve fiziksel
sağlığınızı korumanın en öncelikli konunuz
olduğunun altını çizmek gerek. Bugüne kadar
düşünmediğiniz bazı işler hakkında planlar
yapmaya başlamanız olası.

Bu ay bazı Yaylar değişik
eğitimler alabilir, yabancı
kültürler ve felsefelerle
tanışabilir, kısa yolculuklar

yapabilir. Bu arada yüksek eğitiminizi
tamamlamak ve kendinizi geliştirmek için sıkı
çalışmalar içine girebilir hatta bunu yapmak için
kendinizi mecbur hissedebilirsiniz. 10 Mayıs’taki
güneş tutulması ise çalışma ortamınız ve iş
arkadaşlıklarınız üzerinde etkili olacak. Bu
dönemde iş yükünüz artabilir.

Bu ay sosyal yaşantınızda farklı
bir imaj yaratarak, dostlarınız
arasında özel bir konumda
olacaksınız. Geleceğe dönük
projelerin netlik kazanması ile

ümitleriniz tazelenecek. Sosyal hayat ve aşk ön
plana çıkacak. İş hayatınızda köklü değişimler
ve kazançlar söz konusu. Oldukça yoğun ve
tempolu bu süreci akıllıca değerlendirmeli
yapabileceğinizden fazla yükün altına
girmeden hareket etmelisiniz. İş çevreniz
genişlerken siz de daha tanınır olacaksınız.

Bu ay her açıdan olumlu
gelişmelerin yaşanacağı bir
dönem olabilir. Yakınlarınızla
ilişkileriniz düzeliyor. Eşinizle
ve arkadaşlarınızla güzel vakit

geçireceğiniz hayatınızda olumlu gelişmelerin
yaşanacağı şansınızın da her açıdan yüksek
olduğu bir dönem olacak sizler için.
9 Mayıs'tan sonra aşkı konuşmak, hissetmek
ve yaşamak isteyeceksiniz. Aşk ilişkileriniz iyi
olacak. Varsa çocuklarınızla olan ilişkilerinizde
bu süreçte mutluluk duyabilirsiniz.

Bu ay yakın çevre ve
akrabalarınıza olan
düşkünlüğünüz artabilir. 10
Mayıs’taki güneş tutulması,
reklam, satış, pazarlama,

ulaşım, iletişim alanlarınızda hızlı karar ve
başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. 21
Mayıs’taki etkileşim sosyal çevre, organizasyon,
gruplara dayalı işlerinizde, parasal konularda
sizi zorlayabilir. 25 Mayıs’taki parçalı ay
tutulması kariyer ve iş alanlarınızda önemli
sonuçları ve kararları hayatınıza taşıyabilir.

16 Mayıs-1 Haziran tarihleri
arasında Merkür İkizler
burcunda ilerlerken toplum
içindeki fikirleriniz ses
getirecek. 10 Mayıs’ta ise

Boğa burcundaki Güneş tutulmasıyla uzak
yerlere seyahatler, uluslararası ilişkiler gibi
konular ön planda olacak. 25 Mayıs’ta Yay
burcunda oluşan Ay tutulması hayatınızı
temelden değiştirecek kararların verileceği
zamanlara işaret ediyor. Ev, aile, kariyer,
meslek ve toplumdaki yerinizi tek bir
hareketle değiştirebilirsiniz.

Bu ay dostlarınızın sizi hiç
hesapta olmayan yerlere
davet etmeleri, bir yolculuğa
çıkmanız, yeni kimselerle

tanışmanız ve bu kimselerle karşılıklı bir
yakınlık duyarak dostluğunuzu ilerletmeniz
olası. Finansal konular iş hayatınız ve
seyahatlerle ilgili pek çok konu yıl boyunca
gündeminizde kalacak. Finansal konularda
davranışlarınız önem kazanıyor. Kazancınızı
belli bir dengede tutmaya çalışmalısınız. İş
hayatınızda iniş çıkışlar söz konusu olsa da
paniğe kapılmadan hareket etmelisiniz. Bu
dönemde ani kararlar vermemelisiniz.

Bu ay uzun bir sessizlik
döneminden sonra yaşamınız
yeniden şekillenecek ve sizi
engelleyen her şeyle
mücadele gücüne sahip

olacaksınız. Özgürlüğünüzü ele alacağınız bir
dönemdesiniz. Yaşamınızın yeniden
şekilleneceği tercih ve isteklerinizi netleştirerek
kendi içsel dönüşüm ve değişiminizi köklü bir
şekilde deneyimleyeceğiniz bir ay olacak. 10

10 Mayıs’ta 19 derece Boğa
burcunda oluşan Güneş
Tutulması uzun zamandır
biriken gerginliğin aniden

zincirlerinden boşalıp temizlenmesini
sağlayabilir. Tutulma zamanında aynı
zamanda fiziki görünümünüz ve sağlığınızı
ilgilendiren konular da devreye
girecek. Tutulma aslında yaşamınızda
çürümeye yüz tutmuş, bir türlü bitmeyen,
sonlanmayan konuları yaşamınızda iyice
görünür hale getirir ve bunlara çözüm
bulmanız konusunda sizi destekler.

Mayıs gibi bir mülk satışı
gerçekleştirebilirsiniz. Temmuz gibi
pek çoğunuz yaşadığı evi
değiştirebilir, çok istediği bir

gayrimenkule kavuşabilir. 10 Mayıs’taki güneş
tutulması, hayatınızda kontrol edemediğiniz
veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir.
Özellikle finansal risklere girmek için uygun bir
zaman değil. Bu arada 25 Mayıs’ta 4 derece
Yay’da oluşan Ay Tutulması, 24-25 ve 26 Mayıs
doğumlu İkizler burçlarını o dönemde önemli
kararlar almak durumunda bırakabilir.

Bu ay duygusal ilişkilerde
şanssızsınız. Ufak şeyler
yüzünden birlikte

olduğunuz kişi tarafından kalbiniz
kırılabilir. 10 Mayıs’taki güneş
tutulması zamanı sosyal
çevrenizden ve arkadaşlarınızdan
bilgi, iletişim anlamında güzel
destekler alabilirsiniz. Mayıs ayı
çocuklarınızla ilgili konularda
keyifli gelişmeler yaşamak

istiyorsanız
iletişime girin.

SELDA KURTULMUŞ ÇAKIR
info@astrosel.com

KOÇ 21 MART 20 NİSAN

BOĞA 21 NİSAN 20 MAYIS

İKİZLER 21 MAYIS 21 HAZİRAN

YENGEÇ 22 HAZİRAN 22 TEMMUZ

ASLAN 23 TEMMUZ 23 AĞUSTOS

Gezegenler sizin için ne diyor?

BAŞAK 24 AĞUSTOS 23 EYLÜL

TERAZİ 24 EYLÜL 23 EKİM

AKREP 24 EKİM 24 KASIM

YAY 23 KASIM 21 ARALIK

OĞLAK 22 ARALIK 20OCAK

KOVA 21 OCAK 19 ŞUBAT

BALIK 20 ŞUBAT 20 MART

Mayıs’ta ise partnerinizin ya da ortağınızın
hayatında önemli başlangıçlar yaşanabilir,
bunlar da sizi dolaylı yoldan etkileyebilir. 25
Mayıs’ta finansal konular ön planda.

Bilim insanlarının son
araştırması, Antarktika
buzullarının 600 yıldır ilk
kez bu kadar büyük bir
hızla eridiğini ortaya
koydu. Bugünkü erime
oranının bin yılın en
yüksek oranına ulaştığı
ve 600 yıl öncesine göre
on kat fazla olduğu
belirtildi. Antarktik
Yarımadası’nda ısının
hızla arttığı bilinmektey-
di. Son 50 yılda yarı-
madanın sıcaklığı 2,8
santigrat derece arttı.
Böylece yarımada,
kıtanın sıcaklığı en hızla
artan bölgesi haline
geldi. Yarımada’daki
sıcaklık artışı, küresel
ortalama artıştan yak-
laşık 5 kat daha fazla.
Bu ısınma Antarktik
Yarımadası’nda bin yıl
içerisinde görülen en
büyük erimeye neden
oldu. Araştırmacılar
kıtanın sıcaklığının özel-
likle de yaz aylarında
artmaya devam ede-
ceğinden emin.

Arıları bekleyen
büyük tehlike
Besin zinciri ve biyoçeşitlilik için çok önemli olan
arıların dünya genelinde hızla yok olmasının en
önemli sebebi son yıllarda yoğun biçimde kullanılan
tarım ilaçları. Son yıllarda arıların karşı karşıya
kaldığı soykırım büyük endişe kaynağı. Tarımda
yoğun olarak kullanılan bazı böcek ilaçları bu
soykırımda etkili. İlaçların çiçek ve yapraklardaki
kalıntıları, arıların beyinlerini etkileyip bilişsel
yeteneklerini, özellikle de hafızalarıyla tat ve yön
bulma duyularını etkiliyor. Bu yüzden de
kovanlarına dönemiyorlar.Tarım arazilerinin
yakınlarındaki kovanlarda bulunan arıların kısa
sürede telef olduğuna dikkat çeken arıcılar bu
gidişle bölgede hiç kovan kalmayacağını
belirtiyorlar. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan
rapora göre de, yok oluş bu hızla devam ederse 10
yıl içinde bir çok bölgede balarısı kalmayabilir.
Yeryüzündeki bitkilerin üçte birini taşıdıkları
polenlerle dölleyen arıların nüfusunun azalması
küresel gıda üretimi için büyük tehdit oluşturuyor.

Van'daki tarihi Şamran kanalı, bir
doğa ve mühendislik harikası. Yıllarca
bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan
kanalın doğal güzelliklerinin yanı sıra
içindeki mercanlar da görülmeye
değer. Şimdi o mercanların
ekonomiye kazandırılması amaçlanı-
yor. Tarihi Şamran kanalı, su

mühendisliğinin ilk örneklerinden biri.
2800 yıl önce Urartu kralı Menua
tarafından yaptırılan kanal, tarih
boyunca bölgeye can verdi. 51 kilo-
metre uzunluğundaki kanal, Gürpınar,
Edremit ve Van üçgenindeki sulama
ihtiyacını karşıladı. Kanalın bilin-
meyen bir yönü de büyük mercanları.

Hem doğa hem mühendislik harikasıHem doğa hem mühendislik harikası

40 MİLYON YILLIK BÖCEK
Dominik Cumhuriyeti’nde La Toca madeninden
kahribar taşları çıkarıldı. Bu taşlar adeta zaman
kapsülleri. Taşların ortalama yılı 40 milyon. Taşların
içerisinde karıncalar, sivrisinekler ve örümcekler
bulunuyor. İçerisinde hayvanların olduğu kehribar
taşlarından oluşan kolye Somerset Lawrences Güzel
Sanatlar’da açık arttırmayla satışa çıkarılacak.

Erime 600 yılda
10 KAT ARTTI

Deniz neden turuncu oldu?
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine
bağlı Küçükkuyu beldesinde
kilometrelerce mesafelik bir
alanda denizin renginin turun-
cu olması vatandaşlar tarafın-
dan şaşkınlıkla karşılandı.
Sahil kesiminde başlayan
turuncu renk istilası vatan-
daşlar arasında merak
uyandırdı. Sahil Güvenlik ekip-
leri tahlil ettirmek için deniz
suyundan numuneler aldı.
Edremit Körfezi’nde bazı alan-

larda da görülen denizin renk
değiştirme olayının kırmızı
gelgit olayı olduğu anlaşıldı.
Çoğunlukla bazı canlı tür-
lerinin zaman zaman oluştur-
duğu sürüler tarafından
ortaya çıkıyor. Bu sürüler
bulundukları suya kırmızı bir
renk veren ve öldürücü bir
etkiye sahip olan toksin sal-
gılıyorlar. Bu toksinlerin
yoğunluğuna göre su renk
değiştiriyor.



İnternet üzerinden tüm
dünyaya yayın yapan Ben TV,
1. yaşını kutluyor. Türkiye’de
ilk defa 7 gün 24 saat yayın
yapan ve HD altyapılı, internet
tabanlı televizyon yayınına
başlayan Ben TV, İzmir’i,
Ege’yi ve Türkiye’yi tüm
dünyaya bağlayan ilk televizyon
olma özelliğine sahip.

İnternetin olduğu her yer-
den izlenebilen ve tam
donanımlı altyapısı sayesinde,
haberden ekonomiye, spordan
aktüaliteye, modadan, ma-
gazine kadar her konuda
gerçekleştirdiği, içerik bakımın-
dan zengin programlarını, tüm
dünyaya internet üzerinden
yayınlayan Ben TV, izleyicile-
rine hem internet hızıyla çağdaş
bir yöntemle ulaşıyor, hem de
dünyanın dört bir yanında etkin
bir şekilde yerleşmiş olan
Türklerin de Türkçe yayın izleyebilmelerini
mümkün kılıyor.

Birbirinden başarılı yayınlar
Kurulduğu günden bugüne dek dünya

üzerinden ve Türkiye’den gerçekleştirmiş
olduğu canlı yayınlarla gündemin nabzını
tutan Ben TV, geçen 1 yıllık zaman diliminin
içine öyle şeyler sığdırdı ki…

Büyükşehir davasında gerçekleştirdiği
başarılı canlı yayınlardan;

Paris’teki EXPO sunumunda Ben TV
İmtiyaz Sahibi Erol Yaraş’ın, Defne Samyeli,
Dr. Mehmet Öz, Bakan Recep Akdağ ve

İzmirli işadamı Lucien Arkas
ile yaptığı çok özel röporta-
jlara; IEF açılış töreninden,
Rock’n Frame Mehmet Turgut programına
kadar birçok önemli yayına imza attı.

Çeşme’de sahneye çıkan
ünlü sanatçı Demis
Rousses ve 10 Kasım’da

Volkan Konak, İbrahim Yazıcı ve Kenan Işık
gibi dev isimlerin bir araya geldiği önemli

konserleri de ekranlara taşıyan
Ben TV, farklı yayıncılık
anlayışıyla yine adından söz
ettirdi.

Tüm dünyanın merakla bek-
lediği 21 Aralık günü, ünlü tele-
vizyoncu Saba Tümer, usta
gazeteci Deniz Sipahi gibi bir-
birinden önemli isimlere mikro-
fon uzatan Ben TV, Şirince’den
canlı yayınlarla kıyametin de
nabzını tuttu.

Dünyanın nabzını tutuyor
Bunun yanında stüdyolarında

birbirinden önemli ve ünlü isim-
leri ağırlamayı da ihmal etmedi.

Bu isimler içinde kimler yok
ki: İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu,
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, Cumhuriyet Halk

Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Gürsel Tekin, AK Parti İzmir Milletvekili
Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili
Nesrin Ulema, Aydın Belediye Başkanı
Özlem Çerçioğlu, Usta Gazeteci Ertuğrul
Özkök, Oyuncu Renan Bilek, Gazeteci Şenay
Düdek ve daha birçoğu... ‘Dünyayla entegre,
hayatla eşzamanlı’ sloganı ile yayıncılık hay-
atına başlayan Ben TV hem yapmış
olduğu programları hem de internet sitesi ile
1 yıldır dünyanın, Türkiye’nin ve İzmir’in
nabzını tutuyor. Daha nice yayıncılık
başarılarına imza atmayı hedefleyen

Ben TV son sürat hız kesmeden ses
getiren yayınlarına devam ediyor…
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Yer küreyle bağlı, hayatla eşzamanlı
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Hem işinde hem de özel yaşamında çok çok
iddialı. İzmir’i enlerle buluşturmaktan keyif
alıyor. İlk A+ standartta siteyi, en yüksek
binayı İzmir’e o kazandırdı. Sosyal projelerde
hep ön sıralarda. En büyük zevki de kankası
olan Rıza Akça’yı tavlada yenmek.

Mesut Sancak'ın aklına İzmir nereden
geldi?

İnsan hayatı yüzde 90 tesadüflerle şekil-
leniyor. Ben buraya 2004 yılında Hedef Alyans
dediğimiz Türkiye'nin yüzde 40 pazar payına
sahip ilaç dağıtım kanalının ortağı ve şirket
yöneticisi olarak geldim. Bizim Türkiye'de
pazar payımız yüzde 40 olduğu halde Ege
Bölgesi’nde yüzde 20 idi. Ailem beni buraya
gönderdi.

İstanbul’u sevmiyorum
Dediler ki Ege'ye git o bölgeyi düzelt. 6 ay

gibi bir sürede yüzde 40'a çıkardım. İstanbul'a
dönmem gerekiyordu işimizin yapısı gereği ben
dönmek istemedim. İzmir'i çok sevdim.

Daha önce hiç İzmir'e gelmiş miydiniz?
İçinden bile geçmemiştim. 2001’de sadece

Çeşme'ye gitmiştim.
Sizi İzmir’e ne bağladı?
İstanbul'daki hengame, yoğunluk o telaş..

Buraya gelince İstanbul'u sevmediğimi anladım.
Burada daha mutluydum.

Bütün aile İstanbul'da değil mi?
Sonuçta bizim Folkart'ın da bağlı olduğu

Saya Grup’un merkezi de İstanbul'da. Hedef
Alyans'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ethem
Sancak o tarihte bana ‘’artık görevin bitti
İstanbul'a dön’’ deyince dönmeyeceğim dedim.
‘’Neden’’ dedi. Ben burada mutluyum her şey
yolunda,

Peki o zamanlar inşaat şirketi var mıydı?
Yoksa kendinize iş mi yarattınız İzmir’de
kalmak için?

Yoktu. Zaten gitmememin nedenlerinden

biri burayı çok sevmem. Son 15-20 yılda aile
son vermişti inşaat işine yoksa bizim baba
mesleğimiz. Konut, ofis, alışveriş merkezi,
aklınıza ne gelebiliyorsa yani A+ dediğimiz
konseptte bir açık hissettim. Bunu nasıl hisset-
tim? Buraya gelmeden önce İzmir'de en iyi yer
neresiyse orada oturacağım dedim. Ve genelde
seyahatlerim çok fazla olduğu için, güvenliği
olan, çocuklarımın rahat edebileceği, oyun
oynayabileceği bir site olsun istedim. Ama
bulamadım.

Yani şunu gördünüz. Burada artık ilaçla
ilgili yapılabilecek bir şey kalmadı ama inşaat
sektöründe bir açık var.

Kendim ne istiyorum diye düşündüm.
Gönderdim baktılar 8-10 yer. En iyi diye tespit
edilen 8-10 yere baktım ve gördüm ki hepsinde
bir şeyler eksik. Yani bu fikir ilk geldiğim gün
beynimde oluştu. Bu şehirde A+'da bir eksik
var. Onu doldurmak gerekiyor. Folkart
markasını burada kurdum. Ve burada kaldım.
Ethem Sancak yönetim kurulu başkanı bana
küsmüştü. 1- 1,5 sene boyunca bana küs kaldı.

Folkart’ta çok kısa sürede marka oldunuz.
İlkeler nelerdi?

Kesinlikle farklı bir şey yapmak. Bugün de
aynı şey geçerli. 7-8 yıl önce de aynı şey geçer-
liydi. Bana göre 20 yıl önce de aynı şey geçerli-

ydi. 20 yıl sonra da. Eğer fark yaratamıyorsanız
başarılı olamazsınız.

‘En’lerden ödün vermiyoruz
Rakiplerinize baktığınızda sizdeki en

önemli fark ne?
En önemli fark, kaliteye ulaşmak için

hiçbir şeyden ödün vermiyoruz. Örneğin
Narlıdere'de en iyi mimar, mühendis kimse
onunla çalıştık. En iyi malzeme neyse onu
aldık. İyilerle çalıştık ve en iyiyi ortaya çıkar-
maya çalıştık.

İzmir bunu algıladı mı?
Başta ne yaptığımızı anlatmakta zor-

landık.
En çok nerede zorlandınız?
İzmirliler kaliteli işleri, kaliteli şeyleri

gidip İstanbul'dan, yurtdışından alıp
gelebiliyor. Kaliteyi sevmiyor diye bir şey
yok. Geçmişte yapılan hatalı işlerden
dolayı burada nasılsa olmaz mantığı var.
Para harcamaz mantığı oluşmuş. Ben bu
riski göze aldım. Dedim ki yaparım,
parayı da harcarım, karşılığını da iste-
rim. Bu bir risktir. Bana dediler ki
İzmirliler para harcamaz. Buna karşılık
ben de sunulanı görür takdir eder ve
karşılığını verir dedim.

Henüz 9 yıllık İzmirli ama 40
yıllık İzmirlilere taş çıkaracak
kadar bu şehre gönül vermiş
bir işadamı: Mesut Sancak

Zirvede olmak nasıl bir şey?
Zirvede olmak zirvede kalma endişesini de

beraberinde getiriyor.
Şu anda İzmir’in zirvesindeyiz, ne

hissediyorsunuz?
‘Hayali olmayanın, geleceği

olmaz diye bir söz var’. Biz
İzmir’e ilk geldiğimizde İzmir’in
en yüksek binasını yapacağız
derken, kendi içimizden gülen
arkadaşlar bile oldu. 43 katlı
binalar yapacağımız, aslında

bazı arkadaşlarımızın hayalinde
bile yoktu. Ama hayal ettik ve
gerçekleştirdik. Şu anda en
zirvedeyiz. En zirvede kalmak
zirvede olmaktan çok daha zor-
dur. Bundan sonraki Folkart’ın
hedefi yine en zirveyi zorlamak
olacak. Bizi zorlayanları, zorla-
mak olacak.

İzmir’de iş yapmak zor
deniliyor. Bu cümleyi doğru-
layacak bir sıkıntı ile
karşılaştın mı İzmir’de?

Ben karşılaşmadım ama
karşılaştım diyenleri çok
gördüm. Ben karşılaşmadım
demek, sorun yoktur demek
anlamına da gelmiyor. Burada
olmamın avantajlarını kul-

landım, buradaki siyasilerle,
bürokratlarla,

buradaki iş
dünyası ile
iyi ilişkiler

kurdum. Bu benim genlerimde olan bir şey
sanırım. Ben zorlanmadım ama ben diğerlerinin
zorlanmadığını da söyleyemem.

İzmir dışından da sizden ofis veya daire alan
çok var. Neden İzmir’i tercih ediyorlar?

Böyle bir proje İstanbul'da yapıldığı zaman
metrekaresi 8 ila 10 bin dolar arasında.
İstanbul'un göbeğinde de demiyorum. Burada ise
2500 ile 3500 dolar arası.. Tabi şehir farklılığı ola-
cak ama çok aşırı bir fark var. İstanbullu yatırımcı
bu fiyata bu projeyi görüyor, reklama bakıyor,
internetten bakıyor sonra bir de fiyata bakıyor.
Telefondan alıyor bedava geliyor adama. Bu
şehrin ederi bu değil biliyor.

Geleceğin yatırım merkezi
Bu güne değil 3-5 yıl sonrasına mı yatırım

amaçlı alıyor?
Bunu iddia ediyorum, her yerde de söylüyo-

rum. Bu çok çok önemli. İstanbul-İzmir otobanı
bittiği zaman İstanbul'un tek alternatif şehri
burasıdır. İzmir bir patlama gösterecek. Çünkü
İstanbul dolduktan sonraki İstanbul taşıyor artık
İstanbulluya tek alternatif burası. Örneğin Çeşme,
İstanbullunun tatil merkezi haline gelecek. 3 saat-
te İstanbul'dan buraya gelecekler. Bu çok
olağanüstü bir şeydir.

Sizin sosyal sorumluluk projelerine de
desteğiniz çok fazla. Bu bir aile geleneği mi?

Bu şirket politikası değil. Bu hayata bakış
meselesi. Bizim babalarımızın amcalarımızın bize
vasiyetidir. Ve aslında dinimizin de bir vasiyetidir.
Kazandığının bir kısmını imkanı olmayanlarla
paylaşmak. Ve biz bunu dört dörtlük uygulu-
yoruz. Belki de bu büyük-
lüğe gelmiş şirket-

lerin unuttuğu şeylerdir bunlar. Ben vergimi veri-
yorum devlet gereğini yapsın deyip işin içinden
sıyrılmak olmaz. Bizim bir Sancak Vakfı'mız var.
Bu Sancak Vakfı şu anda yaklaşık 3000 öğrenci
okutuyor. Parayı ailenin kendi bütçesinden ayırı-
yor. O hani 40'da 1 dediğimiz zekat olayı var ya
işte o. Okul, cami, hastaneler yapıyor hasta bakı-
yor. Elden nakit yardım yapıyor yoksul ailelere.
Sancak ailesinin sahibi olduğu şirketlerde yaklaşık
30 bin kişi çalışıyor. Profesyonelce ciddi bir
araştırma sonrası bu yardımları yapıyor.

8-9 yıllık İzmirlisiniz. Spor kulüpleri ve hayır
derneklerine Folkart olarak destek veriyorsunuz.
Hiç düşünmüyor musunuz ben daha 10 yıllık bile
İzmirli değilim gerçek İzmirliler neden ortada
yok diye?

Şimdi ben maalesef İzmir'de o tür şeylerin çok
eksik yapıldığını görüyorum. Birilerini eleştirmek
gibi olmasın ama yapılmıyor. Futbol takımlarına
basket takımlarına Karşıyaka’ya, Göztepe'ye,
Altay'a destek olmak lazım. Sosyal sorumluluk
projelerinin içinde olmak, aslında İzmir'de iş
yapıp para kazanan insanların yani
işadamlarımızın birinci görevidir.

Siz bunları yaparken gerçek anlamda yıl-
lardır buradan para kazanmış, burada sanayici-
lik yapmış kişilerin geri durması nasıl bir etki
yaratıyor sizde? Ne düşünüyorsunuz?

İşin doğrusu üzülüyorum. Üzülüyorum yani
benim şu anda yaptığım bu yardım. Bu yardımı
yaptığım için gördüğüm ilgi, gördüğüm karşılık,
yani her türlü karşılık, yaptığım yardım yanında
devede kulak. Gördüğüm ilgi, karşılaştığım sem-
pati, saygınlık bana yetiyor.

Önemli olan hayali
hayata geçirmek

Şu anda zirvedesin. Bundan sonra zirveye
yönelik projeler var mı?

Aslında çok çok zor bir şey değil. Bu her zaman
söylenir zirvede kalmak çok daha zordur. Bu
konuda İzmir'de çok büyük bir tecrübe kazandım.
İzmir'in zeminini de biliyoruz artık. Toprağını da
biliyoruz. Onu kimim alıp kimin almayacağını da
biliyoruz. Kaça mal edeceğimizi biliyoruz. Kaça
satacağımızı biliyoruz. İzmir'i çok iyi öğrendik.
İzmirli de bizi sevdi. Mesela kafamdaki şey benim
75 ile 80 kat arasında bir bina yapmak. Bunun iki
katı yani. Bir yıla kadar olabilir gibi. Amacım o.

Hedef 80 kata tırmanmak mı? O zaman
Türkiye'nin en yükseği mi olacak?

Türkiye'nin, Avrupa'nın hatta Dünya'nın sayılı
binası arasına girecek. Örneğin şu anda 54 katla
Safir, Türkiye'nin en yükseği. Ben 75-80 kattan

bahsediyorum. Ondan
bile 25-30 kat daha yük-
sek. Yani bizim hayalim-
iz bu. Az önce söyledi-
ğim gibi hayali olmaya-
nın geleceği olmaz. Biz
hayal kurmayı seviyo-
ruz ve o hayal peşinde
de çalışmayı seviyoruz.
Hayal kurmakla bitmi-
yor iş. En önemlisi de
hayali hayata geçir-
mek. Bunu İzmir’de en
iyi şekilde yaptık.

Rakamlarla Folkart
Bünyesinde alışveriş merkezleri, spor kom-

pleksleri, ofis ve rezidanslar bulunan Folkart
Towers 27.000 m2 arsa büyüklüğüne sahip.
Faaliyete geçtiğinde yaklaşık 4.000 kişinin
çalışacağı ve yaşayacağı, günde ortalama
20.000 kişinin girip çıkacağı dev bir kompleks

olacak. Folkart Towers
200’er metre yüksekliğin-
deki 43’er katlı iki kule-
siyle, daha inşa
halindeyken İzmir’in yeni
kent merkezinin simgesi
oldu.

Yaklaşık 10.000 kam-
yon hafriyat yapıldıktan
sonra başlanan inşaat
tamamlanana kadar yak-
laşık 12.500 ton çimento,
20.500 ton demir, 130.000
m3 beton, 30.000 m2 cam
kullanılacak.

Kalite olursa para harcanıyor mu?
İzmir'e ilk geldiğimde en iyi yerde kalmak istedim,

bulamadım. Folkart fikri o zaman oluştu. Neden en iyi
yok İzmir'de? Bu her şey için geçerli. Bir tek gayri-
menkulde, giyimde geçerli değil, her şeyde geçerli. En
iyinin İzmir'de olması lazım. 4 milyon nüfuslu bir şehir.
Sanayinin de, tarımın da bol olduğu bir şehir

Altyapı var diyorsunuz..
İnsanlarda para var. Ben gördüm. Kendi yaptığım

işlerde gördüm. İzmirli para vermez diyorlar. Veriyor işte.
Kaliteli işi ben sundum ve karşılığını aldım. İzmirlilerin
cebinden parayı çıkarttım. Nasıl çıkardım? Sundum. Gördü,
beğendi, dayanamadı aldı.

Değerse bedelini verir diyorsun.
20 değil 50 bin de olsa çıkarıp yine verir. İnsanoğlunun

yapısında var bu. İzmirli harcamaz, harcamadığı için yap-
mayalım bununla idare edelim. Yok öyle bir mantık.

İstanbullu yatırımcılar ‘nasıl bu kadar rahat çalışı-
yorsun, zorluk çıkarmıyorlar mı?‘ diye sormuyorlar mı?

Böyle bir algı var.
Yani ben gelmek istemiyorum diyen işadamı oluyor

mu?
Bu algı maalesef var. Bu algıyı kırmak lazım. Bunu kırmak

da buradaki yerel yöneticilere düşüyor.

Zirvede kalmak daha zordur

Yabancı yatırımcının
algısını değiştirmeliyiz

Mesut
Sancak

Mesut
Sancak

Hidayet Türkoğlu da
Folkart’tan
daire
aldı.

Erol
Yaraş

EROL YARAŞ

RÖPORTAJ

Hedef Türkiye rekoru
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Mis kokulu bahar ha
geldi ha geliyor. Tam da bu
geçiş döneminde bir İzmirli
olarak güneşin içimizi ısı-
tan enerjisinin bizi zor zapt
ettiğini söylemek sanırım
yanlış olmaz. Bir an önce
üstümüzdeki fazlalıklar-
dan kurtulalım, özgürce
baharın habercisi
renk renk çiçek-
ler gibi olalım,
açılalım,
meyveli don-
durmaların,
pamuk şeker-
lerin
masumiyetini
üstümüzde
taşıyalım istiy-
oruz. Hal böyle
olunca kışın içimizi
sıkan karanlıktan, koyu-
luktan kurtulmak için
olabildiğince çabuk
hareket etmek adına,

2013 bahar yaz renkleri ve trendlerinden
kısaca bahsedeceğim ki, hep birlikte bir güzel
silkelenelim. Bakalım bu bahar kendimize

nasıl bir çizgi yaratmalı?
Mevsimler ilkbaharı gös-

terdiğinde aklımıza gelen
şüphesiz canlı
renkler, çeşit
çeşit desenler ve
tabi ki kışın
cesurca kullana-
madığımız beyaz
renk oluyor.
2013 ilkbahar
yaz moda trend-
leri arasında
“all white” yani
“baştan aşağı
beyaz” giyin-
mek de var.
Zaten son gün-
lerde sokak
modasına
dikkat eder-
seniz bu tren-
di rahatlıkla
görebilirsiniz.

Baştan
aşağı beyaz
trendini

uygulamanın en şık yollarından
biri feminen parçaları bir araya
getirmektir. Feminen bir
görünüm elde etmek için etek,
elbise gibi kadınsı parçaları
seçmeli, onları ön plana çıkara-
cak uygun aksesuarlarla
süslemelisiniz.

Kumaş seçiminde ise sezo-
nun trendlerinden olan dantel ve
transparan kumaşlar tercih ede-

bilirsiniz. Beyaz şöyle bir kenar-
da duradursun, bu baharın
vazgeçilmez tonlarının başında

geçen sezonun pastel renklerinin
yanında canlı renkler de

var. Mandalina
turuncusu, limon
sarısı

Bu yazın gözde
rengi turuncu olacak.

Hem de bildiğiniz man-
dalina turuncusu. Ama en önemli
kural “rengarenk” giyinmek.

Limon sarısı 2013 ilkbahar/yaz renkleri
paletinde sağlam bir yere sahip.
Koleksiyonların çoğunda gözümüz bu renge
çarpıyor. Bu cesur renk gözünüzü korkut-
masın; onu aksesuarlardan başlayarak
gardırobunuza sokabilirsiniz.

YEŞİL TONLAR
Orman yeşili,

denizköpüğü, zümrüt
yeşili ve hatta
geçtiğimiz sezon
gardırobumuzu ele
geçiren mint yeşili…

KIRMIZILAR
2013 ilkbahar/yaz

sezonunda kırmızılar her
zamankinden daha seksi
ve göz alıcı.
Koleksiyonlarda kır-
mızının farklı tonları kul-
lanılmış olsa da çoğunun
birleştiği nokta yoğun
renklere sahip olmaları.

METAL RENKLER
Biraz ışıltıdan ne zarar

gelebilir ki? 2013 ilkbahar -
yaz moda renklerinde
gümüşler, altın sarıları, daha
hafif ışıltı barındıran pem-

beler ve daha fazlası gardırobumuzdaki
yerini almayı bekleyenler arasında.

KOBALT MAVİ
Kobalt mavi en sevdiğim renkler

arasında yer alır. Bu nedenle sezon ren-
kleri arasında görünce sevindim.

ENERJİK PEMBELER
Pembe, enerji ve sıcaklığı anında

yansıtan bir renk. Podyumlarda genç
kesime hitap eden tonları olduğu gibi,
daha olgun kesime hitap eden pem-
beler de mevcut.

Sadece renkler değil, desenlerde
de aynı canlılık devam etmiş, çiçekler
böcekler ve en büyük en karışık
desenler zirvede. Hele bir de çizgili
kıyafetleri seviyorsanız 2013 ilkbahar
yaz modasının sizin için tasar-
landığını söyleyebiliriz. Enine veya
boyuna, kalın ya da ince çizgiler
pantolon ve eteklerde, ceketlerde,

elbiselerde, çanta ve ayakkabılarda ve
aksesuarlarda; her parçada kullanılmış. Optik
illüzyonlar oluşturacak biçimde tasarlanmış ve
yine ağırlıklı olarak siyahla beyazın kul-
lanıldığı kareli kıyafetler, uçuşan etek ve
elbiseler, çiçekli ve oryantal desenli kıyafetler
de sezonun popüler parçaları arasında
bulunuyor. Rahat ince bol dökümlü kıyafet-

lerin trend olduğu bu yıl
ilkbahar ve yaz sıcak-
larında rahat edeceğiz.
Tulumların, yüksek
bellerin, çiçeklerin,
çizgilerin,
transparanın, kemerli
ayakkabıların, trend
olacağı bir sezon var
önümüzde.
Anlaşılan o ki
berbat geçen kıştan
sonra modacılar
biraz moral biraz
neşe bulalım diye
bize capcanlı,
tam bahara
yakışır renkleri
tercih etmişler.
Yazın gelişi
bahardan belli
diyelim ve
bu bahar ve
yaz uçuş
uçuş olalım.

Baharın getirdiği
enerjiyi giysilere
taşırken, kıyafetleri

en iyi şekilde tamamla-
ması için ten renginize
en uygun takıları da seç-
meniz gerekir. İşte bunu
nasıl yapacağınıza dair
birkaç püf noktası;

Kendinize en uygun
takıları seçebilmek için
öncelikle cilt tonunuzu
bilmeniz lazım. Bunun
için yapılması gereken
şey çok basit.
Aydınlık bir alan-
da bileğinize
bakın, eğer
damarlarınız
maviye yakın-
sa soğuk,
eğer yeşile
yakınsa sıcak
cilt tonuna
sahipsiniz
demektir.

Sıcak cilt
tonuna
sahipseniz
altın, sarı,
pembe, kırmızı
gibi sıcak renk
tonlarını tercih
etmelisiniz. Özellikle altın
size çok yakışır. Elbette
soğuk renk tonlarını da
kullanabilirsiniz, fakat
sıcak renk tonlarının size
daha fazla yakıştığının
farkında olun.

Soğuk cilt tonu ise
sıcağın tam tersidir.
Mavi, yeşil, gümüş gibi
soğuk renk tonları size
daha fazla yakışır. Bu
sadece soğuk renkleri
kullanabileceğiniz anlamı-
na gelmiyor fakat
taşıdığınız
takıların ten
renginizi daha iyi
yansıtmasını

istiyorsanız soğuk renk-
leri tercih edin.

Eğer açık tenliyseniz
çok parlak ya da çok
koyu takıların yerine
daha soft tonları tercih
etmeye özen gösterin.
Daha koyu renkli takıları
ise daha uygun bir zaman
için saklayın. Koyu bir
ten renginiz varsa parlak
renkli takılar, özellikle
neonlar size çok yakışa-

caktır. Hatta beyaz ren-
kli takılar bile. Koyu

renkli takılardan
ise uzak dur-
malısınız, çünkü
teninizin ne
kadar koyu
olduğuna
dikkat çeke-
cektir.

Saç
renginiz de
takı seçi-
minde etki-
lidir. Çok

önemli bir rolü
olmasa da özel-

likle kolye, küpe
gibi saçınıza yakın

duran takılarda buna
dikkat edebilirsiniz.
Örnek vermek gerekirse
saçınız koyu renk ise
gümüş tonları size daha
fazla yakışacak, eğer kızıl
ise turkuaz renkli takılar
saç renginizi belirgin-
leştirecektir.

HER AY BİR SÖZCÜK:
BROCARD
(brokar)=Sırma ve gümüş
işlemeli bir
tür ipekli
kumaş.

EDA ONGÜN BALIK
onguneda@gmail.com

Takılar da renklendiModada BAHAR alarmı
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BURÇİN ÇELİKEZER
www.dbcwellness.com

Yine
yeniden
tüm

okurlara
merhaba...
Kış aylarının
ardından
güzel şehri-
mize bahar
yavaş yavaş
adımını attı. Kalın
kazaklar, montlar,
botlar çıktı çıkıyor.

İnce kıyafetlerin dönemi
başlayacak.

Haliyle beraberinde
hepimiz de acil bir
incelme ve zayıfla-
ma çabasında.

Aman dikkat
diyorum siz siz
olun bu süreçte
aceleyle ve telaşla
ölümcül, sağlıksız
diyet tuzaklarına sakın
düşmeyin.

Risk oluşturan diyetler
Günde bin kalorinin altında olan, hızlı

kilo vermeyi vaad eden, tek tip gıdadan
oluşan pek çok diyet programı çıktı
karşınıza.

Maalesef çıkacak da. Daha nice çorba
diyetleri, meyve diyeti, kafein diyeti,
yağsız diyet, protein diyeti, dukan diyeti,
İsveç diyeti, ayda on kilo diyetleri, meyve
diyetleri, sadece sıvı diyeti, saflaşma
diyeti, kolon temizleme diyeti, ayrıştırma
diyeti, sıvı diyet ve benzerleri…

Telaşa kapılmış, görsel değişimi
sağlığına tercih edebilecek kadar
paniklemiş ya da kilosunu kafasına takmış
kişiler, bu tuzaklara düşebilir.

Her şeyden önce sağlığımızdan biz
sorumluysak, bilinçlenmek ve uzmanın-
dan yardım almak zorundayız.

Ciddi sonuçlar doğurabilir
Bilinçsizce yapılan bir diyet, belki

beraberinde alınan ödem sökücüler,

bağır-
sak çözücüler, sözde

yağ yaktıran kapsüller, çaylar ve
kontrolsüz yapılan aşırı egzersizler, çok
ciddi sağlık sorunları çıkarabilir.

Kilo vereyim derken sağlığınızdan ya
da hayatınızdan olmayın.

Yaşamınızı sonlandırmayın
Yanlış yapılan bir diyet programı,

böbrek yetmezliği, kalp ritim bozukluğu,
anemi, sinir sistemi hastalıkları, hor-
monal dengesizlikler, kas kaybı, ani
tansiyon düşmesi, ani seker düşmesi
gibi son derece tehlikeli sağlık sorun-
larına, hatta ölüme bile sebep olabilir.

Geçen yıllarda çok kez amacı kilo
vermek olup da yaşamı sonlanan
insanlara şahit olduk.

Bu olmasa bile saç ve tırnaklar-
da kendini gösteren, vitamin - mi-
neral yetersizlikleri, depresyon
görülebiliyor.

Sağlıklı bir kişi bile olsa tüm
metabolizma ayarları
bozuluyor,
daha fazla
kilo alın-
maya
başlanıyor.

Şimdi her şeyi bir kenara
bırakın ve eğer fazla
kilonuz varsa, önce-
likle SAĞLIKLI
KİLO VERMEYE
karar verin.

Sonra kafanız-
dan DİYETİM fikrini
çıkarıp yeni ilkenizi
KİŞİYE ÖZEL SAĞ-
LIKLI BESLENME
PROGRAMIM yapın.

Hemen bir beslenme
ve diyet uzmanının yolunu
tutun, hastalığınız varsa heki-
minize muayene olun.

Akabinde diyetisyeninizle tahlil-
leriniz doğrultusunda yaşınıza, ha-
yatınıza, iş ve ev düzeninize uygun,
metabolizmanızla uyumlu tüm besin
öğelerini yeterli miktarda içeren vita-
min mineralden zengin, sağlıklı oranda
protein, karbonhidrat, yağ ve lif

içeren hızlı kilo verdirmeyen, sizi
iyileştiren, gençleştiren, mutlu

eden bir beslenme pro-
gramı edinin.

Düzenli kontrol-
lerinizi yaptırın.

Yavaş kilo verirken
doğru beslenmeyi

felsefe haline
getirin.

26.04.2013güncel

Sağlıklı diyete
giden 6 adım

��  Önce karar verme ve hedef
belirleme,

��  Cbc ve biyokimya testleri,
��  Vücut bileşim analizi, 

��  Tıbbi ve beslenme anemnezleri,
��  Yaş, cins, boy, kilo, 
yaşam şekli, haritası,

��  Diplomasını görmek 
suretiyle diyetisyenle en az bir saat

birebir görüşme.
Bunlardan bir ya da birkaçı yoksa

bilin ki yanlış yoldasınız. 
Ne olur tuzağa düşüp canınızdan
olmayın. Sağlıklı ve sevgiyle. 
Beslenme ve diyet uzmanınız

uyardı.

Öldüren Diyetler
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Reenkarnasyonun kitabını yazdı;
hem de kendi yaşadıklarıyla. İlk
kitabı Tay dilinden Portekizceye
kadar pek çok dile çevrildi.
Uzakdoğu’da programlara katıldı,
pek çok ülkede ağırlandı. Stella’nın
öyküsü hâlâ çok satılanlarda her gün
pek çok yeni okurla buluşuyor.

Evde görmeye bile dayanamaya-
cağınız bir böceğin önceki hayatınız-
dan size mesaj taşıyabileceğini hiç
düşünebilir misiniz?
Peki, size ait
eşyaların gün gün
yok olmasını nasıl
açıklayabilirsiniz?

Doğaüstü ile hiç
ilginiz yokken bir
anda kendinizi tam da
doğaüstü olayların
tam da içinde, hem
size ait bir halde
bulma duygusunu tah-
min edebilir misiniz?
Stella Trevez tüm bun-
ları yaşadı ve yazdı.

Ve ilk kitabı “Ben 44 yaşın-
dayım… Oğlum 53…”le yalnızca
ülkemizde değil, dünyada da çok
okunan yazarlar arasındaki yerini
aldı.

Onu dünya tanıdı
Yazar Trevez “Ben 44 yaşın-

dayım… Oğlum 53…” adlı ilk
kitabında kendi yaşadığı doğaüstü
olayları kaleme aldı. Bugüne

kadar yazdığı beş kitapla hatırı
sayılır bir fan kitlesine sahip olan
Stella Trevez, 1956 yılında
İstanbul’da doğdu.

Ortaöğretimine Saint Pulcherie
Fransız Okulu’nda başladı. İsrail’de
Neve Hadassa Lisesi’ni bitirdi. On
iki yıl briç öğretmenliği yaptıktan
sonra farklı alanlarda çalıştı.

Yazarın yaşadıklarını kaleme
aldığı ilk eseri olan “Ben 44
Yaşındayım, Oğlum 53”,
Uzakdoğu’da Tayland,
Tayvan, Hong-Kong ve
Macau’da Çince ve Taycaya,
Brezilya’da
Portekizceye,
İtalya’da
İtalyancaya
çevrilerek
okurlarla
buluştu.

Kitabın
gerçek yaşam-
dan alınan

ilginç öyküsü
Stella Trevez iki

çocuğuyla sakin,
huzurlu bir yaşam sür-
erken, evde doğaüstü
olaylar gerçekleşmeye
başlar.

Birileri sürekli
kapısının önüne,
yatağına, sokak
kapısına kırmızı güller
bırakır.

Evi, kötü olayların habercisi siyah
böcekler basar. Bir de bu olumsu-
zluklar içinde Trevez’i hiç yalnız
bırakmayan parlak bir ışık, bir
görünüp bir kaybolur.

Beş kitabı var
En sonunda olaylar, Trevez’in

evde onlarla yaşayan annesini ve
çocuklarını tehdit derecesine varınca
Trevez soluğu İsrail’de medyum bir
hahamın yanında alır.

Hahamın tüm yaşananların
Stella’nın geçmişiyle bağlantılı
olduğunu söylemesi üzerine, Stella

tekrar İstanbul’a
döner ve bir
astral yolculuğa
çıkar.

Okumak
isteyenleriniz
olacağını
düşünerek kita-
pla ilgili daha
fazla yazmak
istemiyorum.

Ama biliyorum
ki bu kitabın say-
falarını çevirmeye
başladığınız an
gerçekten eliniz-
den bırakamıyor-
sunuz.

Üstelik öyle
şişirilen kitaplar-
dan falan değil
“Ben 44 yaşın-

dayım… Oğlum 53…”; hikayesi
sağlam, sizi sürükleyen, halkla
ilişkiler mucizesinden uzak çok oku-
nan kitaplardan.

Yazarın gerçek yaşamı, okuyu-
cuyu esrarengiz doğaüstü olaylarla
karşılaştırıyor, kimi zaman tüy-
lerinizi diken diken ediyor, dehşete
düşürüyor.

Stella Trevez’in çok özel bir dili
var; konuşur gibi, içinden geldiği

gibi yazıyor.
Yazarın

büyük bir fan
kitlesine sahip
olmasına neden
olan beş kitabı
var.

Gerçek
yaşam öyküsün-
den yola çıkarak
yazdığı, ilginç
konulu “Ben 44
Yaşındayım,
Oğlum 53”

(2006); bu romanın devamı
niteliğinde olan “Ben 50
Yaşındayım, Oğlum 59” (2007);
aşkın ve gerilimin iç içe geçtiği “Söz
Yaşlarım” (2006) ve “Ölü
Oyuncaklar” (2008); son olarak da
gizem ve bir parça polisiyenin
etrafında gelişen, sürükleyici
“Raya'nın İtirafı” (2012). Trevez'in
romanlarında en dikkat çekici unsur,
genelde seçtiği sıra dışı kahramanlar
oluyor.

Stella
Trevez

Ece
Vahapoğlu

‘DOĞAÜSTÜ’NÜN KALEMİ
STELLA TREVEZSTELLA TREVEZSTELLA TREVEZ
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Hani çantanızı alıp da
çıkıp gidesiniz gelir ya… Ya
da hayatın
meş-
galesinden
uzaklaşıp
stresli gün-
leri geride
bırakma isteği
duyarsınız ya
bazen… Her
yerde
duyarsınız “an’ı
yaşa” sözlerini
de bir şekilde
hep ertelersiniz.

Hadi itiraf edin; “bir
evlenelim de daha sonra” ya
da “çocuklar büyüsün de
bakarız” demediniz mi?

Hayatı ertelemek neden?
Neden bize dayatılan
bu hayatı hem
kendimiz yaşıyor
hem de sevdiklerim-
ize, çocuklarımıza
yaşatıyoruz?

Sahi yıllardır git-
meyi istediğiniz o
yere neden gitmedi-
niz hala? Kim engelledi size
bunu? Aileniz mi, maddi
durumunuz mu, yoksa
işleriniz mi? Buna tek engel
sizsiniz!

Her şeye para verirken
yıllardır istediğiniz o şeye
ayırmadınız bütçenizi işiniz-
den bir hafta sonunu es
geçmediniz bir kez olsun.
“Ben istiyorum, o halde

yapacağım” demediniz.
Size bir sır vereyim mi?

Hala geç
değil; hadi
toparlayın
valizleri,
almak iste-

diğiniz neyse
gidin bir kere-
liğine alın.
Hayat gerçek-
ten çok kısa.

Bunları
yazmamdaki

neden şu
meşhur “Tedx konuşmaları”.

21 gün boyunca her gün
tek doz tedavi izlediğiniz
kendi kişisel içsel yolcu-
luğunuz.

Bu konuda http://
www.
tedle21gun.com’u
incelemenizi öneririm.

Sitenin amacı izle-
nen her video ile yazıp
gönderilen birbirinden

değişik düşünceleri oku-
manız sağlanıyor
ve de sizin de
onlardan biri
olmanız için içsel
yolculuğunuza sizi
teşvik ediyor.

Bu arada bu
kadar seyahatten
bahsetmişken şu

gezi bloglarına da göz
atmanızda fayda var.
Bakarsınız bu hafta sonu bir
plan yaparsınız.
www.geziyorum.net
www.yoldaolmak.com
cokokuyancokgezen.com
www.ruzgarinizinde.com

Yaşınız kaç olursa olsun
kendinizden vazgeçmemeniz
dileğiyle.
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O’na daha ilk anda vurulursunuz. Bir
masa dolusu insanın içinde en kendine özgü
olan O’dur. Tarzı vardır, çizgileri güzeldir.
Yüzüne bakar, döner bir daha bakarsınız.
Mor gömlekle de güzeldir, parmak
arası terlikle de.

Ceket de yakışır, salaş bir göm-
lek de. Tolga Aybakan, dünyaca
ünlü bir markada “Make up
Artist” ve aynı markanın
Türkiye’deki yüzü. Biraz makyaj,
biraz stil, bolca da yaşama bakış
açısıyla, işte en samimisinden
Tolga Aybakan söyleşisi.

Sihirli dokunuşlarla mucizeler
yaratma konusunda bir markasın.
Bize biraz mesleğinden bahseder
misin? Make up Artist ne iş yapar?

Make up Artist boyayan değil güzel
yanları ortaya çıkaran kişidir. Bu çok önemli
bir ayrıntı. Sadece makyaj yapmak değil
modayı da çok iyi takip etmek ve styling yap-
mak. Bunların hepsi bir bütün çünkü iyi bir
makyaj yapmak istiyorsan modayı da çok iyi
izlemen gerekiyor. Makyajı yaratan modadır.
Önemli olan şekil değiştirmeden makyaj yap-
mak. Benim her zaman tavsiyem bu. Büyük
göz büyüktür, küçük göz küçüktür;
değiştirmek değil belirginleştirmektir sanat.

İyi makyaj, kötü makyaj
Makyaj güzelleştirmek değil sana göre.
Hatta çok çirkinleştirebilir bile. Saç,

makyaj, kıyafet hepsini bir bütün olarak
değerlendirmek lazım aslında. Hani ünlü biri-
ni görürsün de “Aaa, makyajsız ne kadar
değişik” denir ya, oradaki sıkıntı aslında yanlış
makyajla ilgili. Mesela göz fazla büyük değil
ama o kadar büyütüyorlar ki makyajsız
gördüğünüzde tanıyamıyorsunuz bile. Bu
doğru değil. Birisi size makyaj yaptırdığınız
gün “Ne kadar değişmişsin” diyorsa bilin ki o
makyaj kötü bir makyajdır.

Kendini beğeniyor musun?
Kendime aşığım. Genetik olarak

şanslıyım; bakıyorum kaş, göz, çizgiler yerli
yerinde. Yugoslavya kökenliyiz biz. Boşnak
olmanın avantajı olan daha Avrupalı
bir kemik yapısı, daha
farklı bir yapı ve tene
sahibim. Ama tabi
güzel olmanın avanta-
jına güvenerek da
yaşamamak lazım.
Karşıdan karşıya
geçerken bir araba
çarpar ve hiçbir şeyin
kalmaz. Fiziksel özellik-
ler bir silah olmamalı.
Ama doğru zamanda
doğru kullanıldığında
artı değerdir. Güzel
olmanın çok kapı açtığı
da bir gerçek.

Müzik ruhumu
besliyor

Konservatuar eğitimi
aldın. Bir yandan müzikle
uğraşırken diğer yandan
mankenlik yaptın. Sonra
bir anda Make up Artist
Tolga Aybakan olarak her
yerde karşımıza çıkmaya başladın. Meslekle
nasıl buluştun?

Müzik, modellik ve makyaj aslında birbiri-
ni çok besleyen işler. Çok güzel bir üçlü bu;
müzik benim ruhumu etkiledi, ruhum da
makyajdaki yaratıcılığımı etkiliyor. Bu işe
başlayışım ise tam bir Türk filmi.

Şu anda çalıştığım ünlü markanın müşter-
isiydim. Bana dediler ki biz makyaj artisti
arıyoruz. Ben de o zaman çıtırım, gencim,
piyano dersleri veriyorum ve Neşe Erberk’te
de modellik yapıyorum. Yoğunum da, farklı
bir yolda ilerliyorum. Düşünmediğimi belirt-
tim. Ama modellikte de sadece fiziğe dayalı
bir işin olması çok geren bir konu. Hep iyi
görünme mecburiyeti, diyetler, spor yapma
zorunluluğu çok yıpratıcı aslında. Bir gün
ünlü bir markanın katalog çekimine gitmiş-
tim, o dönemde daha iyi bir vücudum var.
Fotoğrafçı bana kilo vermem gerektiğini
söylediğinde inanamadım. 75 santim belim
var, daha ne? Ama onun isteği üzerine 9 kilo
verdim. Mesela bu bir işkence.

Kıvanç Tatlıtuğ durumunu sen yıllar önce
yaşamışsın yani?

Geçenlerde gördüm inanamadım, ne
olmuş Kıvanç öyle? Maalesef dünyada da
böyle bir zayıflık trendi var. Ama ben
göğüssüz, kalçasız, erkek kalıplı kadınları
sevmiyorum. “Turkish Delight”,
yuvarlak hatlı kadınlar daha
çekici görünüyor bana.
Bu çok zayıf, çok
kemikli kadınlar
bana göre güzel
değil.

Ya erkeklerde?
Erkeklerde bir

türlü anlamadığım şu

bıyık modası. Son zamanlarda Türk erkekleri
fazla Ortadoğulu gözüküyor. Kendimi 1980’e
geri dönmüş gibi hissediyorum; çok acayip.
Dünyada böyle bir trend yok. Avrupa’da iyice
“Baby Face”e döndü erkekler, bizde de git-
tikçe daha çok bıyık.

Altı yıldır ful performans
Çok ünlü bir markanın “Make up

Artist”liğini yapmanın zorlukları var mı?
Çok büyük bir markayı temsil ediyor

olmak çok kolay değil elbette. O markanın
Türkiye’deki yüzüsün, her şeyde sen
ortadasın; bunlar önemli. Son iki yıldır aynı
zamanda bölge yöneticiliğini de üzerime

aldım. Bu görevle beraber bazı konularda
yoğunluğum azaldı ama sorumluluklarım

arttı. Ama altı yıl boyunca ful performans
Türkiye’de ve yurtdışında work-

shoplara, tanıtımlara katıldım.
Psikolojik zorlukları daha fazla
sanırım bu sorumluluğun. Çünkü
dünyada çok önemli imaja sahip
bir markadan bahsediyoruz.

Avrupalı kadınla Türk
kadınının makyaja yaklaşımı
aynı mı?

Avrupa’da çok fazla malzeme
kullanıldığı halde belli belirsiz,

doğal bir stil var. Türkiye’de ise
her şey daha frapan. Ama Türk

kadınları Avrupalı kadından daha
bakımlı. Özellikle üç büyük kentte

kadınlar artık saç, baş, bakım ful gezi-
yor. Avrupalı kadınla Türk kadınının renk

tercihleri de farklı ama bu biraz ırkla da
alakalı. Onlar ırk olarak renkli; renkli
gözlüler, pembe ciltleri var. Doğal olarak da
çok fazla boyanmaya gerek duymuyorlar.
Bizde ise biraz daha belirgin olmayı seviyor
kadınlar. Onlar sadece makyajda değil, saç
şekilleri ve ayakkabı seçimlerinde de daha
rahat olmayı tercih ediyorlar. Bizde ise
hareket sınırı önemli görünmüyor; daha
topuklu ayakkabılar, daha dar kıyafetler ter-
cih ediliyor ve makyajlar da koyu ve belirgin
yapılıyor.

Makyaj ego istemez
Gelin makyajı konusunda da çok ünlü bir

isimsin. Gelinlerle nasıl çalışıyorsun?
Gelin makyajı uygularken çok birebir

çalışıyorum. Makyaj yapan kişinin “böyle ola-
cak, sana bu rengi yapacağım” egosunu hiç
sevmiyorum. Makyaj konusu hele ki gelin
makyajı çok karşılıklı, interaktif bir şey. O gün
gelinin en özel günü; beraber çözümlenmeli.
Yıllarca o yüzün olduğu fotoğraflar kalacak,
sadece o güne ait bir an da değil. Bu nedenle
çok özenilmeli. Benim için gelinin ne takacağı
başlangıç noktalarından birini oluşturuyor.

Kulağında, boynunda ne
olacak; çok önemli. Genel
olarak da insanların vizy-
onlarını da takı, tırnak
modelleri ve taktıkları saç
tokalarıyla anlayabiliyo-
rum. Aksesuar detayları
insanın çizgisini gösteriy-
or. Bayanların aksesuar-
ları bana onların nasıl bir
makyaj tercih edecek-
lerini de gösteriyor. Çok
büyük markalardan
takım halde kıyafet alıp
giyebilirsin, altına da
çok kalite bir ayakkabı
satın alıp sokağa çıka-
bilirsin ama o giysiyle
ne takmayı tercih ede-
ceğin senin vizyonun-
dur. Bir yüzükle her
şeyi ortaya çıkarırsın
aslında.

Ofiste çalışan
hanımlar için birkaç

makyaj sırrı istesem senden?
Şimdilerde herkes fondöten kullanmaya

karşı ama 80’li yılların o çamur gibi fondöten-
leri çok geride kaldı artık. Renkli nemlendiri-
ciler tüm dünyada çok moda. Çok da gerekli.
Bunları kullanan bayanlar hem cilt bakım-
larını yapmış oluyorlar hem de ciltlerinde
pürüzsüz bir doku kazanıyorlar.

Artık hem makyaj, hem bakım bir arada
yapılıyor. Ben bir kadın olsaydım işe giderken
ne yapardım? Renkli nemlendirici mutlaka
sürerdim, bol maskara kullanırdım.

Gözümün altına kalem çekerdim. Eğer
renkli makyaj uygulayamıyorsam, far sürmeyi
beceremiyorsam renkli kalem kullanırdım.
Dudaklarıma biraz ışıltıcı bir parlatıcı kul-
lanırdım ama allığıma çok önem verirdim.
Çünkü allık insanın bütün ifadesini değiştiren
bir efekt.

Nasıl dinleniyorsun?
Dinlenebilmek bir yetenek aslında biliyor

musun? Çünkü kafan hep seninle.
Düşünceleri bir yerde bırakabilmeyi öğren-
men gerekiyor. Ben bunu piyanoda yaşıyo-
rum. Piyano çalarken hiçbir şey düşünmüyo-
rum. Özel dersler veriyorum ve öğrenciler-
imde de aynı hissi görüyorum. Viyolonsel
eğitimi almış olmama rağmen piyanoyu hiçbir
enstrümanla değişemiyorum. Bir de zamansal
bağlılık var; dokuz yaşından beri piyano çalı-
yorum ve kendimi daha iyi ifade ediyorum.

Hayata bakış açın ve kendine sevgin çok
net Tolga…

Çünkü hayatta insanın
kendisi bir şans. Yani bir

şans istiyorsam o
benim aslında; bu
önemli. İşte bu yüz-
den de insan her

şeyi yapabilir,
öğrenebilir, başlaya-

bilir, başarabilir.

Müzik sektörünün nabzını
elinde tutan başarılı DJ’lerin bir
araya geldiği METRONOMİX
bu yaz eğlenceye damgasını
vuracak. METRONOMİX
Projesi, söz ve bestesi Faruk K'
ya ait ve başka sanatçılar tarafın-
dan seslendirilen şarkılardan
oluşuyor.

DJ İlkan Günüç, DJ Mustafa
Yıldırım, DJ Cihat Uğurel, DJ
Vanessa Moreno, DJ Melikşah
Karakaya, Producer Serkan
Balkan, Producer Can Tosun,
Producer Meriç Demir,
İstanbul Disco
Mafia’ nın yapmış
oldukları remixler
çok ses getirecek.

Metronomix
Projesi geçtiğimiz
günlerde İstanbul
Dali Plus’ da
gerçekleştirilen
büyük bir tanıtım ile
müzikseverlerin
beğenisine sunuldu. Önceki yıl-
larda liste başı olan popüler
şarkıları yeniden yorumlayan
güçlü yorumcular dinleyicilerden
iyi not aldı.

Yapılan tanıtım konserinde
kemanı ile başarılı bir perfor-
mans gerçekleştiren güzel
yorumcu Aslınur Bolu, hem göze
hem kulağa hitap etti. Albümde,
daha önce Zeynep
Mansur’ un
seslendirdiği
“Yüzde Yüz
Severim” şarkısını
yeniden
seslendiren yorum-
cu büyük ilgi
gördü. “Bu şarkı
böyle yorumlan-
mayı hak ediyor”
diyerek şimşekleri
üzerine çeken
Aslınur, “Herkes
her şarkıyı okuya-
maz, bu yüzden
güzel şarkılar din-
leyicisi ile
buluşamıyor.
Sanırım bu yaz

herkesi ‘Gencim Güzelim Seni
Üzerim’ diyerek peşimden
sürükleyeceğim" diyen genç
şarkıcı açıklamalarıyla id-diasını
ortaya koydu.

Küçüklüğünden beri müzik-
ten keyif aldığını ve ailesinin
büyük desteğiyle kendisini
keşfederek müziğe yöneldiğini
belirten Aslınur Bolu, kemanla
konservatuar eğitimi sırasında
buluşmuş. 10 yaşından beri
keman çalan yorumcu, müziğin
ve müzisyenin basit görüldüğü

bu ülkede seçtiği
mesleğin akıl kârı
olmamasına rağ-
men dünyada
yapabileceği tek
işin de müzik
olduğunu belir-
tiyor. Sahnede
olmayı çok seven
Aslınur sahne
performansının
nedenini ise şöyle

açıklıyor: “En mutlu olduğum
yer sahne. O ışıklar ve alkış beni
gülümsetiyor. Bunun bir
armağan olduğunu düşünüyo-
rum. Armağanın en büyüğü
kulağım ve sesim. Keman gibi
zor bir enstrüman için çok ince
bir müzik kulağı gerekli.

Sesim ve ailemin güzel gen-
lerinden gelen gırtlak yapım

sayesinde her tarz-
da şarkı söyleye-
biliyorum. Opera
sanatçısı ağabe-
yimle şan çalış-
maları yaptım.
Amacım kendi
albümümü yap-
maktı. Ama
METRONOMİX
Projesi beni heye-
canlandırdı.
Birbirinden
yetenekli insanlar
ve çok güzel
kalpler tanıdım.
İlk adımımda
böyle bir projede
olmak da çok
heyecan verici.”

SEDA ATICI
info@sedaatici.com

BLOGGER DÜNYASI

“An”ı yaşa

yaza damgasını vuracak

benan@mayatanitim.com.tr

BENAN BİLEK

Küçük dokunuşlarla büyük fark
yaratan adam: Tolga Aybakan

Makyajda büyük hareketler yapma-
mak lazım. Küçük hareketlerle büyük

efektler ortaya çıkarmak doğru
makyajın sırrıdır. Makyajda ortaya

çıkarmak istediğimiz yerleri açık renk,
kapatmak istediğimiz noktaları da

koyu renkle kapatabiliriz. Yanaklarına
açık renk bir allık sürersen yanakların
daha çok ortaya çıkar. Daha koyu bir

allık yüzü biraz kapatır.

METRONOMİX

Doğru makyaj için
birkaç sır

Bu yıl vişne rengi çok kullanılıyor.
Modanın her köşesinde olduğu gibi

dudaklarda da bordo ve vişne çok var.
Ama moda diye herkes de kullanmamalı.
Dudak konturu gerçekten güzel kadınlar
kullanmalı bordo ruju; çünkü çok da hata
gösterir bu tip renkler. Koyu renk dudak
boyası kullanan herkes mutlaka dudak
kalemi kullanmalı. 2013’te gözler daha
metalik. Ama bunda da dikkatli olmak

lazım; kırışık ya da kuru göz çevresi meta-
lik renklerde kötü durabilir. Ve buğulu göz
makyajı çok moda; artık o üçgen, kelebek

gibi görünen renkler yok. Son derece
hafif, geçişleri çok daha natürel, daha dra-

matik göz makyajı moda. Bu tip bir
makyajla daha çarpıcı bakışlar elde ediliy-

or. İyi bir makyaj, iyi bir ten makyajıyla
başlar; bunu da asla unutmamak lazım.

Ve bakım çok önemli. 20 yaşından
itibaren cilt yaşlanmaya başlıyor. Cilt

bakımı ve cilt temizliği her şeyin
başlangıcı. Mükemmel bir makyajın

olmazsa olmazı bakımlı bir cilt.

2013 makyaj trendi

Önce hayata bakış açısı önemli
Makyaj yaptığım insanla önce sohbet ediyorum, onu dinliyorum. O

kişinin hayata bakışı çok önemli; çünkü yaptığım makyajın onun sosyal ortamı-
na uyması da gerekir. Sırf yeteneğimi göstereceğim diye o kişiyle uyumsuz bir şey
yapmamalıyım. Make up Artistlerin yaptığı en büyük hata bu. Kendi yeteneklerini

göstermek için bambaşka kafalar yaratıyorlar; kadının kıyafeti başka, giysisi
başka, kafa hepsinden başka; başarı değil bana göre.
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Canan Boz, iyi bir anne, çok çalışan bir iş kadını,
sosyal projelerde yer alan bir İzmirli. Tenis onun
gerçekten tüm dünyası. Biraz İzmir’in iş dünyasıyla
ilgili dedikodu, bolca tenis… Buluşur buluşmaz bana
İzmirli iş kadınlarının gerçek anlamda bir araya gele-
memesinden dert yandı: “İş hayatında saygı duy-
duğum, çok başarılı bulduğum hatta gıpta ettiğim iş
kadınları var. Çok büyük özveriyle çalışıyorlar, aile ve
iş hayatlarını çok güzel dengeliyorlar. Ama İzmir’de iş
hayatını ileriye taşıyabilecek projeleri yok.”

Projeleri mi yok, o projeleri mi geliştiremiyorlar?
Projelere başkaları sahip çıkıyor açıkçası. Sahip

çıkanlar da bunları sırtlanıp taşıyamıyor ve çok
büyüyecek pek çok güzel proje ölüyor, amacına
ulaşamıyor ne yazık ki. İş hayatının bu başarılı kadın-
ları bir araya gelerek gerçek bir takım oluştursalar çok
iyi olur. Bölünüp ayrı ayrı konseyler oluşturdukça
enerjileri bölünüyor.

Senin iş hayatın nasıl başladı ve gelişti?
Üniversite biter bitmez çalışmaya başladım. Ege

Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olduğum
için milli eğitime başvurdum ama henüz atamam
yapılmadan bir bankanın gazetede görüp başvur-
duğum iş ilanından mülakata çağırdılar. Entel dantel
bir hayatım varken birden kendimi eğitimlerin içinde
buluverdim ve bankacılık yolunda ilerledim.

Tereddütlü başladın yani?
Evet, ama birden bir ses geldi bana “iş buldun;

giiir!”. O ruh haliyle bana öyle bir güven geldi ki,
bankadan içeriye son derece kendimden emin adım-
larla girdim. Sonradan bölüm şefi bana dedi ki “sen
öyle bir özgüvenle girdin ki içeriye biz senin yeni
memur olduğunu anlamadık, başka şubeden tayin
edildiğini sandık.”

İş hayatında özgüven çok önemli değil mi?
Kesinlikle. Her insan için geçerli bu özgüven

konusu ama özellikle kadının iş dünyasında yer bul-
ması, ilerlemesi daha zor. Özgüven ve kendini
geliştirmek iş hayatının altın anahtarı diyebilirim.
Çünkü bir patronun kadın çalışanı kabul etmesi

erkeğe göre daha zor oluyor; fizik-
sel koşullar kadınlar için farklı.
Kadınlar eksiyle başlıyor iş hayatı-
na. Oysa kadın aynı anda bir sürü şeyi düşünüp uygu-
lamaya koyabiliyor. Daha analitik düşünüp entegre
hareket edebiliyor. Üstelik sezgi ve duygusal zeka
kadınlarda çok güçlü; bu da özellikle yeni projelerde
çok değerli bir yer tutuyor. B, C
planlarıyla kalmıyor kadın-
lar, gerekirse Z planı bile
yapabiliyor. Bunun farkında
olan yöneticiler ekiplerinde
kadınlara çokça yer veriyor
ve başarıya ulaşıyor. Mesela
senin işverenin de benim
gözümde çok akıllı; yürüyor
gidiyor.

Şu anda eşinle UBC gibi
bir dünya markasının
Türkiye distribütörüsün…

Eşimle bir iki yıl kısa
programlar halinde çalıştım
ve 2005’te sürekli çalış-
maya başladım. Rulman
üzerine toptan ve perak-
ende ticaret yapıyoruz.
Bir bayi ağımız ve Mani-
sa’da şubemiz var. Eşim
finans ve pazarlamada
çalışıyor, ben dış ticaret
konusuyla ilgileniyo-
rum.

Karı koca beraber
çalışmanın zorlukları
konusunda ne düşünüyorsun?

Tabi ki çok zor. Patrona kızarsam çantayı kapıp
çıkıp gidemem ben; patronla evde de beraberiz. İşle
ilgili çatışmalarımız elbette ki oluyor. Ama bunun
işimizi geliştirmek için olduğunun ikimiz de bil-
incindeyiz. Aile şirketlerinin en zor tarafıysa şu;

başkası söylediğinde çok çabuk
kabul edilecek hatta alkışlanacak
ve hemen hayata geçebilecek bir

fikri aileden biri olarak onaylatmak, profesyonellere
oranla daha zor oluyor. Çünkü tam anlamıyla “bizim
kız”sın.

UBC’nin sana katkıları çok büyük bence…
Firmanın kurucusu Domingo Penaloza geçtiğimiz

günlerde firmadaki 50. yılını
kutladı. Avrupa’nın ve

Güney Amerika’nın pek
çok noktasında, Fas, İran,
Filipinler ve Hindistan’da
distribütörleri var. Domingo
hep hayallerinin peşinden
giden birisi ve bu konuda onu
örnek almamak mümkün
değil. Bir insanın hayalleri
varsa hedefi olur bana göre.
Bunun yanında vizyon sahibi
de bir insan. Katıldığı her fuara
distribütörlerini de davet ediyor,
stantta tüm ülkelerden gelenler
hep beraber görev alıyoruz.
Böylelikle dünyanın tüm dillerin-
de işi bilen çevirmenler görev
yaparken yaratılan sinerjiden de
hepimiz payımızı alırız.

İmaj olarak da çok değerli.
Evet, “ben uluslararası bir

markayım”ı bundan daha iyi
nasıl gösterebilirsiniz? İstediğiniz
tanıtım filmini yapın, dilediğiniz
ebatta katalog yapın, bundan
daha doğru bir tanıtım yapa-

mazsınız. Bence İzmirli işadamlarının
göz ardı ettiği bir nokta bu. Ekip ruhunu yaratmak,
“sen benim için değerlisin” demek bu kadar akıllıca
bir strateji işte. Üstelik bunu son derece doğal ve ke-
yifle yapıyor. Alt kadrolar için bu çok değerli bir şey.

Biraz da tenisten konuşalım; nasıl bir spor sence?
Eğer kanallarınızı açarsanız tenis insanı mental

olarak geliştiren bir spor. Çünkü orada yalnızsın; bir
hata yaptığında açığını kapatacak, hatanı telafi edecek
bir takım arkadaşın yok. Her şeyin sorumlusu sensin;
gücün yetmeyebilir, rakibinden ya da seyirciden etki-
lenebilirsin, başka bir şeylere takılabilirsin. Ama topar-
lanmak ve bunlarla baş etmek zorundasın. Buna kulak
verirsen tenis seni terbiye ediyor.

Engelli tenis çalışmalarına destek veriyorsun…
Eşim Mehmet’le Antalya’da yine bir tenis turnu-

vasındayken Dünya Tekerlekli Sandalye Tenis
Şampiyonası yapılıyordu. O azme hayran olduk, çok
duygulandık ve bu konuda ne destek verebileceğimizin
araştırmasına girdik. Çünkü hepimiz birer engelli
adayıyız gerçekten. Ve birilerinin bunu desteklemek
adına bir şeyler yapması lazım. Onların hayata
bağlılıkları ve mücadele duygusunu biz de bir yerlere
taşımak zorundayız diye düşündük. Biz oradayken
İzmir’den sporcu arkadaşlarımız da yanımızdaydı.
Tenis Antrenörü Diane Fowler aynı zamanda
Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu’nda da görevli
ve İzmir’de yaşıyor. Uluslararası platformda da
görevli. Onunla hep dirsek temasındayız artık.

Balçova’da iki yıl üst üste yapılan Bedensel
Engelliler Şampiyonası’nda da destekçisiydiniz...

Evet artık gelenekselleşiyor ve her Eylül ve Ekim
ayında bu şampiyona İzmir’de yapılacak. Konuyla ilgili
firmalardan ve şahıslardan sponsorluk desteği alma
konusunda bu yıl çok çalışmaya karar verdim. Katılımı
ve ödülleri çoğaltmak için sponsor desteği çok önemli.
Ve inan bu konuda ihtiyaç duyulan rakamlar da çok
cüzi rakamlar. İzmir Büyükşehir, Konak ve
Karabağlar Belediyelerinin destekleri bizleri mutlu
etti. Tüm İzmirli İşadamları ve İş Kadınlarını da bu
amaçla desteğe davet ediyoruz. Evet, çok popüler gibi
gözükmeyebilir ama gittikçe seyircisi artan ve dünyaca
da çok izlenen bir aksiyon bu.

Dediğim gibi hepimiz engelli adayıyız ve İzmir’in iş
dünyasının desteğine ihtiyacımız var.

BENAN BİLEK

Canan Boz Dünya Tenis Şampiyonası’nda Milli Takımda Canan ve Mehmet Boz Domingo Penaloza ve UBC ekibiyle Hannover Messe Fuarı’nda ailece firma tanıtımıDiane Fowler’dan destek teşekkürü

Engelli tenisin turuncu meleği: Canan Boz



SAYFA 20 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI


