
Hedefimiz
yerelde de

iktidar olmak
İYİ Parti'nin İzmir’deki

potansiyeli hiç şüphesiz son
birkaç seçime

kıyasla bambaşka
bir tabloyu ortaya

koyabilir.

Delican’ın
yerine Aydın
Şengül mü?
AK Parti'de uzun süredir

gündemde olan konu mev-
cut Başkan Bülent

Delican'ın
görevine devam

edip etmeyeceği.

“TARİHİMİZİN ÇÖPLÜĞÜNDE
YOK OLUP GİDECEKLER”

BORNOVA Belediyesi’nin Ege Üniver-
sitesi ve MTK Tekstilciler Sitesi’nin işbir-
liği, İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ile
İŞKUR ortaklığında hayata geçirdiği
Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi
mezunlarını verdi. 13’TE

TBB Başkanı Feyzioğlu,
milletin vereceği her
göreve hazır olduğunu
söyledi. SAYFA 13’TE

BORNOVA’DA ÖNCE EĞİTİM
SONRA ÜRETİM

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 1

31 ARALIK 2017 SAYI: 64

PARALAR BUHAR OLDU
İZMIR Ticaret Odası seçimleri öncesinde,
25 yıldır oda başkanlığı yapan Ekrem
Demirtaş’ın projeleri ve bu projeler için
İzmirli girişimcilerden topladığı ve bugün
“buhar” olan milyonlarca liralık harca-
malar sorgulanmaya başlandı.

EFE RAKI DA İCRADAN SATILIK
Son olarak Efe Rakı’nın, mali-

yeye olan borçları nedeniyle
icra yoluyla satışa çıkarıl-
ması bardağı taşıran son
damla oldu. Demirtaş’ın
pazarladığı inşaat-
ların da neredeyse

tümü mahkemelik
durumda.

EROL YARAŞ 3’TE

SON 3 yıldır Kubilay’ı Anma Törenler-
i’nden konuşma verilmeyen Menemen
Belediye Başkanı Tahir Şahin, “Sen otur
konuşma. O işler öyle konuşmakla olmaz
diyenler, tarihimizin çöplüğünde yok
olup gideceklerdir” dedi. 17’DE

YENİ YIL
YAZISI

YENİ bir yıla giriyoruz. Hem
neşe ile hem umutla; sağlık
ve huzur dileyerek. Yeni yıl
yazıları hep zordur...
ÜNAL ERSÖZLÜ 9’DA

BU ÜLKENİN
KURTARICILARI
KADINLARA hep güvenmi-
şimdir. Çünkü duyguları hiç
yanıltmaz. Tarihimiz kadın
kahramanların destanlarıyla
dolu.HAMDİ TÜRKMEN 4’TE

��  Ekim 2018’den itibaren gerginlikler, krizler,
değişimler yaşanacak.

��  Jüpiter (din) ve Mars’ın
(savaş) gergin açıları İsrail

ve ABD’nin haritalarını da
etkiliyor.
��  31 Ocak ve 29 Nisan dolu-
nayları arasında gerçekleşe-
cek olaylar ipucu niteliğinde.
��  27 Haziran – 28 Ağustos ta-
rihlerinde borsa başta olmak

üzere riskli yatırımlarda bulu-
nanlar üzülecek. 10’DA

Ünlü Astrolog Serdar Toker yorumladı YILBAŞI GECESİ 
RENGİNİ SEÇ

Yılbaşı gecelerinin en
klasikleşen geleneği o
gece kırmızı iç ça-
maşırı giymektir.
İnanışa göre kırmızı
aşkta şans getirir. Peki
sadece aşkta şanslı
olmak yeterli mi? 2’DE

KIRMIZI BESİNLERİN
MUCİZEVİ GÜCÜ 16’DA
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ENDER YORGANCILAR: ZEKERİYA MUTLU: ALİ EKBER YILDIRIM:

İş dünyası yeni
yıla umutla ama 

bir o kadar da
temkinli giriyor

İZMİR İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞLERİ 14’TE TARIM VE HAYVANCILIKTA SON GELİŞMELER 6’DAİESOB BAŞKANI ZEKERİYA MUTLU 9’DA

Esnaf Ahilik
Sandığı

uygulaması 
2 yıl ertelendi

Ucuz et ithalatla
sürdürülebilir 

bir yöntem
değildir
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KRAL CIPLAK
Demirtaş’ın hisse karşılığı topladığı paralarla kurduğu çok ortaklı şirketler; İZair, Efe Rakı, İdol Şarapçı-
lık ile Dalgakıran ve ARKAS ile yapılacağı açıklanan ortak projeler ya yarım kaldı ya da zararına satıldı
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İzmir yerel siya-
setinde 2018 yılı

hem partiler
arası, hem de

parti içi rekabet-
lerin zirve yapa-

cağı bir yıl
olacak. 

FEYZİOĞLU ADAYLIK
İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI Yerel siyaset 2018’e 

HIZLI GİRİŞ YAPTI
Tek adaylı

formül
tutmadı

CHP İzmir belki de tari-
hinin en kritik kongrelerin-

den birine gidiyor.
Çünkü İzmir'de bu

kez tek rakibi
AK Parti değil.

ŞİMDİ DE
DÜNYAYA
AÇILIYOR

SAHNE Tozu Tiyatrosu
Kurucusu Çağlar
İşgören, Nişantaşı’n-
dan sonra Al-
manya’da da şube
açacaklarını söyledi.
İşgören, “Umarım
güzel bir işbirliği
olur. Almanya’dan
sonra da İngiltere ve
Amerika projelerim
var.” dedi. 9’DA

RİSKLİ BİR YIL
YAŞANACAK

KIRMIZI BESİNLERİN
MUCİZEVİ GÜCÜ 16’DA

8’DE

İŞ ADAMLARI YA DA TİCARET ODASI’NIN MİLYONLARCA
LİRASIYLA KURULAN ŞİRKETLERİN SONU HÜSRAN OLDU
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Hayatlarına aşk değil de başka enerji-
ler çekmek isteyenler yılbaşında ne
renk iç çamaşırı giymeli? Ben

Haber olarak renklerin anlamlarını sizler için
araştırdık...

SADAKAT: MAVİ
Mavi renk yalnızlığı, üzüntüyü, depresyonu

simgeler diye bilinse de bunlardan çok bilge-
liği, güveni ve sadakati simgelemektedir. Yani

hayatında sadakat, bağlılık gibi
duyguları önemseyenler yılba-
şında mavi renk iç çamaşırı
tercih etmelidir.

ÖZGÜR RUHLARA: SARI
Sarı renk gözü en çok yoran renktir.

Ancak yapılan araştırmalarda sarı rengi
tercih edenlerin kişilik olarak bağımsızlık
ve özgürlük duygularının baskın olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca sarı rengi sevenler
genel olarak çok enerjik ve etrafa neşe
saçan kişilerdir. Eğer 2018'i enerjik ve ma-
cera dolu bir yıl olarak geçirmek istiyorsa-
nız sarı iç çamaşırı tercih etmelisiniz.

PARA: YEŞİL
Yeşil paranın rengidir. Yeşil sevenlerin

kişilik analizlerinde kendile-
rine fazlasıyla değer verdik-
leri ortaya çıkmıştır.

Ayrıca fikrinden ödün
vermeyen, otoriter ve ikna ka-
biliyeti yüksek olan bu kişiler
iş hayatında da başarıyı kolay
yakalayabilmektedir.

ÖZGÜVEN:
SİYAH

Siyah çok tartışmalı bir
renktir. Kimine göre
matem, karanlık güçler,
kötülük gibi olumsuz
duygular barındırırken,
kimine göre ise sadakat,
dayanıklılık, bilgelik,
yüksek özgüven ve ka-
rarlılığı simgelemekte-
dir.

Yeni yılı daha ka-
rarlı ve ayakları yere
sağlam basan bir ki-

şilikle geçirmek istiyorsanız siyahın asaletine
bırakın kendinizi.

MASUMİYETİN RENGİ: BEYAZ
Saflık, masumiyet, temizlik denildiği

zaman akla gelen tek renk beyazdır. Işığı yan-
sıtma ve serin tutma özelliği ile tam bir yaz
rengi olan beyaz kişilere canlandıran serin bir
his verir.

Beyaz sevenler hayal dünyası geniş, uzlaş-
macı ve soğukkanlı insanlardır. Yeni yıldan
beklentiniz masum, temiz ve rüya gibi bir yıl
ise beyaz iç çamaşırı tercih etmelisiniz.

HUZUR: PEMBE
Romantik bir renk olan pembe kişilere sa-

kinlik ve huzur verir.
Enerji olarak agresifliği alır ve kalpleri yu-

muşatır. 2018'i huzurlu, sakin, romantik bir yıl
olarak geçirmek istiyorsanız pembe iç çamaşırı
sizin için biçilmiş kaftan olacaktır.
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KIRMIZI KURALINI YIK!
İSTEĞİNE GÖRE SEÇ

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Yılbaşı gecelerinin en klasikleşen geleneği o gece kırmızı iç çamaşırı
giymektir. Bu uzun yıllardır süren bir gelenektir. İnanışa göre aşkın ve

şehvetin rengi olan kırmızı; yeni yıla girilirken giyildiğinde kişiye bir yıl
boyunca aşkta şans getiriyor. Peki sadece aşkta şanslı olmak yeterli mi?

HABER
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Gamze Kurt soruyor, Genel Yayın Yönet-
menimiz Erol Yaraş cevaplıyor. Siyasetten
ekonomiye, yerel yönetimlerden kentin
sorunlarına kadar gündeme dair merak et-
tiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorumlarıyla bu
sayfada sizlerle buluşuyor.

� Son dönemde İZTO’da yaşanan gelişmeleri
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekrem Bey son yıllarda birçok proje üretti. İz-
mir’de de “Projeci Başkan” olarak anıldı. Hatta bir
ara “Büyükşehir’e aday olsun”, “Keşke Sanayi Ba-
kanı olsa” diyenler oldu. Ama iyi ki de olmamış.
Çünkü Sayın Demirtaş’ın yaptıklarına baktığımız
zaman, artı eksi kar hesabını masaya koyduğu-
muzda eksilerinin çok fazla olduğunu görüyoruz.
Ekrem Bey’in başarılı projelerinden bir tanesi Eko-
nomi Üniversitesi. Fakat üniversite dışında başarı-
sızlığa uğramış birçok projesi var.

Mesela İzmir Havayolları İZair vardı. İZair Pe-
gasus’a satıldı. Arkasından Efe Rakı vardı. Dalga-

kıran projesi vardı. Alsancak sigara fabrikasının
ARKAS ile beraber yapımı vardı. İdol şarapları
vardı… Bunların hepsinin sonu hüsran oldu. ilginç-
tir ki bu projelerde Ekrem Bey’in dışında hemen
hemen herkes zarar gördü. Bu arada yapılan birçok
ortak inşaat oldu, bunlar mahkemelik oldu. Ki-
minde Ekrem Bey beraat etti, kiminde davalar
devam ediyor.

O nedenle projeci diye anılan Ekrem Bey
bugün “Kral Çıplak” durumunda. Ben merak edi-
yorum; neden İZTO veya bu işe ortak olanlar
Ekrem Bey’den hesap sormuyorlar. Öte yandan az
buz paralar da harcanmadı buralarda. Milyonlarca
dolar patladı gitti buralarda. Ekrem Bey Efe Ra-

kı’yı oğluna devrettiğini söylüyor. Ama bu durum
Ekrem Bey’in başarısız olduğu gerçeğini değiştirmi-
yor. Ekrem Bey oğlunun arkasına saklanarak bu
ucuz politikaya gitmemeli. Mesela Ekrem Bey, son
dönemlerde bazı ortaklardan satın alınan hisselerle
ilgili bir açıklama yapmak ister mi? Peki İZair’de
oğlunuz da mı vardı da elinizden çıkarma gereği
hissettiniz? Dalgakıran’da ne oldu? Daha bunu gibi
sorulacak birçok soru var.

Onun için önümüzdeki günlerde yapılacak
İZTO seçimleri çok önemli. Artık İZTO üyelerinin
aklıselim davranarak odayı yenilemenin formülünü
bulmalılar. Bina olarak yenilenmiş olabilir ama
kafa yapısı olarak da İZTO atılım yapmalı.

� Sizce 2017 nasıl geçti? Hem sektörel açıdan hem de genel
olarak değerlendirdiğinizde neler söylersiniz?

Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de sıkıntılar
vardı. Bugün baktığımızda gazetelerde hiç ummadığımız
köşe yazarları, editörler işlerinden ayrılıyorlar. Herkes şu-
anda 2018’in ne getireceğini göremediği için birtakım tasar-
ruf tedbirleri adı altında ne yapacağını düşünüyor. Çünkü
Türkiye her dakika her şeyi yaşayabilen bir ülke olduğu için
herkes 2018’e tedirginlik içinde giriyor.

� 2018 ile ilgili beklentileriniz nedir?
2018’de umarım bu düşündüğümüz kara tablolar yaşan-

maz. Türkiye özellikle ekonomik anlamda daha rahatlar.
Bugün birçok parti erken seçimi dile getiriyor, ki ben bunu
çok uzun zaman önce söylemiştim, 2018’de hala erken
seçim olacağına inananlardanım. Çok sürprizlere açık bir
2018 bizi bekliyor.

EKREM BEY BUGÜN “KRAL ÇIPLAK” DURUMUNDA

KIRAN KIRANA
BİR KONGRE

OLABİLİR
��  CHP’deki seçimleri nasıl yorumluyorsu-

nuz? İzmir’de sizce kim başkan olur, şu anda
en güçlü kim görünüyor?

En güçlü isim Aziz (Kocaoğlu) Bey’in aklın-
daki isimdi. Biliyorsunuz geçen hafta Aziz Bey
bol bol toplantı yaptı ve nabız yokladı. Bu
toplantılar sırasın da aklımda kimse yok dedi.
Fakat Aziz Bey’i tanıyanlar onun beyninde bir
ismin olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bu isim
Buca Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Yücel ola-
rak ortaya çıktı. Şimdi il kongresine çok az bir
zaman kala Aziz Kocaoğlu muhalifleri başka
bir aday etrafında birleşirlerse İzmir’de kıran
kırana bir kongre izleriz. 

��  Peki Aziz Kocaoğlu ne yapmaya çalışı-
yor?

Aziz Bey 2019’u nasıl dizayn edeceğini dü-
şünüyor. Çünkü en kötü milletvekili döne-
mini Aziz Bey bu dönemde yaşadı. İzmir’deki
CHP milletvekillerinin bir tanesi bile Aziz Bey
ile beraber çalışmıyor. Bu şehirde biliyorsu-
nuz AK Parti muhalefet. Aziz Bey’in muhale-
fetle yaptığı tartışmalarda bir tane
milletvekilinin Aziz Bey’e sahip çıktığını göre-
mezsiniz. 

Aziz Bey hem bundan şikayetçi hem de ya-
pılan ön seçim Aziz Bey’in karşısına bu tab-
loyu çıkardığı için yapabileceği bir yok. 2019
seçimlerinde bana göre Kocaoğlu kesin aday.
2019’da İzmir’de hem ilçe belediye başkanları
anlamında hem de milletvekilleri anlamında
söz sahibi olmak isteyen kişi Aziz Bey. Çünkü
bir dönem daha çalışacaksa böyle kopuk, par-
çalı bir yapıdaki CHP örgütüyle bir araya gel-
mek istemiyor. 

O yüzden kendisiyle iyi çalışabileceği bir il
başkanının olmasını istiyor. Alaattin Yüksel
ile birlikte genel merkezde ağırlığını koymak
istiyor. 

SÜRPRİZLERE AÇIK
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� İşçi ve işveren ilişkilerinde siz yıllarca masanın
işveren kısmında oldunuz. İki taraf arasında nasıl bir
ilişki var?

Bir kere sendika, işçi, işveren demeden önce
şunu bilmemiz lazım ki öncelikle hepimiz insanız.
Tabii her birimiz eşit yaratılmamışız. Yaratılıştan
doğan birtakım farklılıklarımız, hayat, tesadüfler
derken birçok faktör bizi farklı rollere itmiş. Farklı
rollerde olmamız hepimizin öncelikle insan olduğu
gerçeğini, denk olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.
İşçiyle işveren arasındaki ilişkiler kanunlar, birtakım
yönetmelikler ve elbette aracılarla düzenleniyor. Bu
aracıların adına sendika denmiş.

� İlişkilerde devletin rolü nedir?
Sendikalar mutlak surette olmalı. İnsanların

ferdi olarak ve üstelik maddi gücü elinde olan ve bu
nedenle yönetimin her kademesinde güçlü olan in-
sanlara karşı mutlaka örgütlenerek haklarını arama
imkanı var. Onun için sendika son derece gerekli ve
doğru bir şey ama o sendikaların da adil olmasını
sağlayacak ve regüle edecek olan devlettir. Devlette
bir sıkıntı olduğu zaman bileşik kaplar teori-
sindeki gibi sendikalarda da sıkıntı or-
taya çıkıyor.

� Sizce sendikalarda ideoloji mi,
yoksa emek mi daha önce?

İdeoloji önde bir, menfaat önde
iki. Yani içlerinde gerçekten idea-
list, düzgün insanlar olduğunu bili-
yor ve tanıyorum ama çok
azınlıkta kaldılar. İşi kuran ve yö-
neten insan eğer temel prensipte
birlikte çalıştığı insanları bir aile
gibi görüyorsa ve temel amacı en
azından o insanların refah ve mut-
luluğuysa sendika istemeden haklar
verilecektir. Bakın mesela kimi
iş yerlerinde sendikanın
talep ettiği haklar
öylesine fazla-
sıyla veriliyor
ki, oraya
sendika
zaten gire-
miyor ve ih-
tiyaç yok.

Tabii her insanın bu kadar özverili olmasını bekle-
yemeyiz ve dolayısıyla düzenleyici kurumlara ihtiyaç
var. Bu kurumlar ilişkileri regüle ederken, devlet
de bu kurumları sıkı denetleyecek. Örneğin sendi-
kaların politize olmasına izin vermeyecek. Emek
dünyasında politikanın ne işi var yahu? Emekte her-
kes eşit ve insan.

� İzmir'de sendikalılaşma oranının Marmara'ya
göre düşük olmasının nedeni nedir?

Burada hatalar karşılıklı. Türkiye'de siyasi parti-
ler ve birtakım oluşumlar sendikaları çok ciddi poli-
tize ettiler. Mesela DİSK... Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu... Devrim kelimesi
nasıl kullanıldı bu ülkede? Mevcut iktidarı ve rejimi
yıkmak için kullanıldı. O kadar çok yanlışlarımız var
ki, genç demokrasilerin kaderidir bu.

� İşveren ve sendika masaya oturduğunda işvere-
nin önyargısı nedir?

Patrondan patrona değişir. Her bir patronun
kültürü, yetişmesi çok farklı.

� İşçiyle ilişkilerde sendika mı daha popülist, pat-
ron mu daha kapitalist?

Her ikisi de... Maalesef sendika çok popü-
list, patron da çok kapitalist. Devlet dediğin

şey dengeyi kurmakla görevlidir. Dengeyi
kurmadan, oy kaygısıyla, insanları poli-
tize ederek süreci yönetemezsiniz.

� İzmirli patronlarla diğer patronları
terazinin iki kefesine koyunca ne görüyor-
sunuz?

İzmir'deki insanın devlete daha say-
gılı, daha çekinen ve korkan yahut vergi-

sini daha muntazam bir şekilde ödeyen
bir topluluk olduğunu görüyorum. Bunu

vergi tahsilat oranlarından çıkarıyorum.
Bu memleket bir hayali ihracat

furyası yaşadı. İzmir'de iki
vaka çıktı ama ikisi de

İzmirli şirket de-
ğildi. İzmirli iş
adamları ama
dürüst, ama
korkak olduk-
ları için çok
daha na-

muslu.

Sendikalaşma çalı-
şanların haklarını
alma adına en

büyük örgütlenme bi-
çimi. Sendikalaşma da
haliyle ucuz emek sö-

mürüsüne son veren, iş-
çilerin sosyal, ekonomik
politik durumlarını en
iyi düzeye çıkaran bir
örgütlülük biçimidir.
Buna karşın sınıfsal ay-

rılıklara rağmen sendi-
kalar emeğin gücünden
çok siyasetle anılınca
kaybeden yine emek
oluyor. Peki sendika al-
gısı neden bu kadar tar-

tışılıyor? Masanın her
iki tarafında oturan in-
sanlar birbirlerine nasıl
bakıyor?

DİSK Ege Bölge
Temsilcisi Memiş Sarı

ve Ege Bölgesi Sanayi
Odası Başkanlığı da
yapmış olan TARKEM
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Uğur Yüce cevap-
ladı

60'lı yıllardan itibaren hayatımızda yoğun bir şekilde yer alan sendika kav-
ramı bugün de tartışmaların odağında ve istenilen oranda sağlıklı işlemiyor.
İşin özüyse şu; sendikalar mı popülist, yoksa patronlar mı daha kapitalist?

İZMİR'DE SENDİKALILAŞMA
MARMARA'NIN
GERİSİNDE KALDI BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.comİ
ş yaşamımda, bir kaçının iha-
netine uğramış olsam da, bu
davranışları o kişinin kadınlığı

değil, karaktersizliği saymışımdır.
Çünkü, kadınlara hep güven-

mişimdir.
Onların yüreklerine, duygula-

rına, önsezilerine güvenirim.
Hiç yanıltmazlar.
Hepsi doğrucu davuttur.
Sözlerini budaktan esirge-

mezler.
Riyaları, müdanaları yoktur.
Tarihimiz, kadın kahraman-

larımızın destanlarıyla doludur.
Nene Hatun. 93 Harbi’nde

kundaktaki çocuğunu sırtına,
baltasını eline alıp Ruslarla mü-
cadele etmiş bir kahraman.

Halide Edip; nam-ı diğer Ha-
lide Onbaşı. Kurtuluş
Savaşı’nın usta hatibi. Kitleleri
coşturan kadın.

Nezahat Onbaşı. Henüz 9
yaşındayken cepheye koşup 3
yıl boyunca cephelerde babası-
nın yanında savaşan genç kızı-
mız.

Şerife Bacı. Kurtuluş sava-
şında yaşlı kadın ve erkeklerle
birlikte İnebolu’da bulunan cep-
haneleri Ankara’ya taşırken ağır
kış şartlarına dayanamayıp ço-
cuğu ile birlikte donan bacımız.

Fatma Seher Erden. Nam-ı
diğer, Erzurumlu Kara Fatma.
Balkan Savaşı’na katılan, 1.
Dünya Savaşı’nda kendi ailesin-
den 10 kadınla birlikte savaşan,
Kurtuluş Savaşı’na müfreze ko-
mutanı olarak batı cephesinde
katılan subay eşi.

Halime Çavuş. Erkek kılığına
girip Türk askerine mühimmat
taşıyan, nam-ı diğer Halil Çavuş.

Hafız Selman İzbeli. Kasta-
monu Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti kurucusu ve ilk kadın Meclis
üyesi. Sıkı bir Atatürk hayranı ve
Cumhuriyet kadını.

Gördesli Makbule. Daha bir
yıllık evli iken eşinin yanında
milli mücadeleye katılan, başın-
dan vurularak şehit edilen azize-
miz. Çete Emir Ayşe.
Çanakkale’de şehit düşen koca-
sından tek hatıra elmas küpele-
rini bozdurup kendine bir tüfek
alıp dağa çıkan ve Yörük Efe’ye
katılan Kuva-yı Milliye’nin çeteci

ruhu.
Tayyar Rahmiye. 1920’de

Fransızlara karşı harekete geçil-
diğinde Türk askerlerinde yor-
gunluk ve korku sebepleriyle
duraksama olunca “Ben kadın
olduğum halde ayakta duruyo-
rum da, siz erkek olarak yerlerde
sürünmekten utanmıyor musu-
nuz?” diyerek askerlerin topar-
lanmasını sağlayan çelik irade.

Ve daha yüzlercesi. Hepsinin
ruhları şad olsun.

� � �

Bugün de, yani günümüzün
de kadın kahramanları var.

Haksızlığa karşı direnen,
yanlışa yanlış demesini bilen,
korku nedir bilmeyen cesur ka-
dınlarımız bunlar.

Sosyal medyada yaptıkları
akılcı ve yürekli yorumlarıyla
hemcinslerine ve karşı cinslere
cesaret veren, örnekler sunan
mert yürekler.

Hepsinin birleştiği ortak
payda; Cumhuriyet ve Atatürk.

Her birine “kimin kızısın?”
diye sorsanız, alacağınız cevap
tektir:

“Atatürk’ün kızıyım, Cumhu-
riyetin çocuğuyum.”

Pek çoğuyla bire bir tanışıklı-
ğım yok.

Fikirlerimizle, anlayışları-
mızla, tanışıyoruz.

İlk aklıma gelenler. (Unut-
tuklarım kusura bakmasınlar.)

Ayfer İnara Er, Ayşe Aras,
Ciyavul Kardeşler, Selma Ya-
laza, Pervin Akan, İnci Koçak
Aydın, Leman Erol, Semiha
Koçyiğit, Besalet Tufan Yazıcı,
Füsun Canan Uçanok, Bilgi
Güçlü, Nevin Çatak, Belkıs Boz-
halil Benlioğlu, Ayşe Neslihan
Hatunoğlu, Tuğba Cengiz, Oya
Aras, Nesrin Eren, Fazilet Atase-
ver. Ve tabi ki diğerleri.

2018’e girerken her birini
bugüne kadar ülkemiz için ver-
dikleri mücadele nedeniyle
ayakta alkışlıyorum.

Bilin ki O’nlar ve onlar gibi
on binlerce kadınımızın varlığı
nedeniyle bu ülkeyi ne içeriden
ne dışarıdan, ABD de dahil
kimse bölemez, yıkamaz, yok
edemez…

HAMDİ TÜRKMEN

Bu ülkenin kurtarıcıları
O’nlardır…

MEMİŞSARI

UĞURYÜCE

“MİLYONLARCA İNSAN
BU HAKTAN MAHRUM”
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“EMEK DÜNYASINDA
POLİTİKANIN NE İŞİ VAR?”

� Öncelikle Türkiye'de sendikalılaşmada geldiğimiz
nokta nedir?

Türkiye'de toplam çalışan sayısının ne yazık ki
yüzde 11'i sendikalı. Yüzde 11'i sendikalı olan bir top-
lumda emek sömürüsünün olduğunu görmek zor değil.
60 Anayasası ile örgütlenme özgürlüğü önündeki ya-
saklar kısmen de olsa kalkmıştı. 40-45 milyonluk bir
nüfusa sahip olduğumuz o dönemde yüzde 30-40 ara-
sında bir sendikalılaşma oranı vardı. Bugün gelinen
noktadaysa Türkiye sendikalılaşma oranında Avru-
pa'da 38. sırada. İskandinav ülkelerine baktığınızda
sendikalılaşma oranıysa yüzde 95 oranında.

� Türkiye'de sendikalılaşma neden orta ve küçük öl-
çekli işletmelere nüfuz edemiyor?

6356 sayılı iş kanununda en az 30 kişilik iş yerle-
rinde örgütlenilebileceği yazıyor. 30'un altında olunan
yerlerde zaten örgütlenme yapılamıyor. Üstü olunca da
çalışanların bir kısmı aynı işverene bağlı başka bir şir-
ket üstünden sigortalandığı için milyonlarca insan sen-
dikalı olamıyor.

� İzmir sendikalılaşmada geri mi kaldı?
İzmir'de 10 yıl öncesine kadar büyük fabrikaların

bir kısmı devlete aitti. Özelleştirme buralarda çalışan
sendikalı işçileri yok etti bir. Hükümetin teşviklerde
İzmir yerine Manisa'yı tercih etmesi, sanayinin buraya
gitmesine neden oldu iki. Özel sektör İzmir'de yalnızca
OSB'lerde kaldı. İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi şehirlere
göre oransal olarak sendikalılaşmada gerideyiz. Özel-
likle de özel sektörde. Hükümet gerçekten insanların
sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini istiyorsa, sen-
dikalara karşı duran patronlara yaptırım uygulamalı.
Bakın her yıl Türkiye'de kayıt dışı çalışma oranları
açıklanır ve bu yüzde 60 seviyesinde çıkar. Eğer sen-
dika yoksa patron işçiyi kayıt dışı çalıştırabilir ve bura-
dan devleti vergi kaybına uğratabilir. Patronlar sendika
yoksa işçinin maaşını asgariden gösterip üstünü elden
vererek yine devleti kayba uğratabilir. Buna karşın sen-
dikanın olduğu yerde kayıt dışı bir kuruş bile olmaz.

� İşverenler, sendikaların talep ettikleri maaş artışını
karşılayamayacaklarını söylüyor. Sizce öyle mi?

Değil. Bunu kâr hırsıyla söylüyorlar. Bakın sendi-

kanın olduğu yerde kaliteli üretim vardır. İşçi sendikal
haklarını kaybetmemek için daha iyi çalışır. Kayıt dışı
çalışmalardaysa verim daha düşüktür. Mesele şu ki kâr
hırsından bir parça vazgeçmeleri gerek. Kâr marjıyla
övünen şirketlerde çalışanların kazançlarına bakın.
Hem kazancınla zirvede yer alacaksın hem de çalışa-
nına asgari ücret ya da çok az fazlasını vereceksin.
Kendi yaşamları için en lüksünü seçenler, o yaşantının
devamını sağlayan çalışanlarına düşük ücretleri reva
görüyor. Yok öyle şey.

� Fabrikalarda örgütlenme yaparken hangi sıkıntı-
ları yaşıyorsunuz?

Başta patron baskılarını görüyoruz. İşverenler
kendi fabrikalarında bir sendikal örgütlenme çalışması
olduğunu duyunca o insanları işten çıkarmakla tehdit
ederek bastırmaya çalışıyor. Kimi patronlar da kendi
dünya görüşüne yakın sendikayla çalışmak istiyor. Ne-
ticede kimse dişli bir sendikayla karşı karşıya kalmak
istemiyor. Çok basit bir örnek vereyim. Bugün Türki-
ye'de 3 işçi konfederasyonu var. Eğer Soma'da DİSK
örgütlenmesi engellenmeseydi yüzlerce işçinin canına
mal olan facia yaşanmazdı.

� İşverenlerle ilişkilerinizde kendinize özeleştiriniz
var mı?

12 Eylül öncesinde Türkiye'ye yeni gelmiş sol dü-
şüncenin hızlı bir biçimde nüfuz edişi sırasında algıla-
mada eksiklikler yaşandı. Örneğin grev yapan işçinin
fabrikayı koruma altına alması gerekirken bazı yer-
lerde makinalara zarar verilmiştir. Hakça adilce sendi-
kacılığın eksikliklerini yaşadık. DİSK'e yönelik 12 Eylül
öncesinden kalan korkular var.

� İzmirli iş adamlarına dair izlenimleriniz neler?
İzmir'de DİSK'in artık fabrikalara üretim ilişkileri

içinde baktığını, sağlıklı bir örgütlenme istediğini karşı
tarafa aktarabildiğimizi düşünüyorum. İzmir'deki fabri-
kalar, kamu kuruluşları ve üniversitelerde DİSK'in ör-
gütlendiğini görebilirsiniz. Yine de kamu sektöründe
sendikalılaşmada artış varken, özel sektördeyse aynı
artıştan söz edemeyiz. Bugün İzmir'de tüm sendikala-
rın 120 bin kişi kadar bir örgütlülüğü var. Olması gere-
kense en az 400 bin olması gerekiyor.

“MİLYONLARCA İNSAN
BU HAKTAN MAHRUM”

Memiş
Sarı

Uğur
Yüce
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Geçtiğimiz yıl kurulan Folkart Aca-
demy bünyesindeki Tiyatro Atölye-
si’nde 800 saat eğitim alan özel

yetenek sınıfı öğrencileri mezun oldu.
Folkart Academy bünyesindeki Tiyatro
Atölyesi’nin ikinci dönemini de başarıyla
bitiren 16 özel sınıf öğrencisi mezun oldu.
Özel yetenek seçmelerine katılan yaklaşık
3 bin kişi arasından seçilen öğrenciler ilk
olarak Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kap-
sayan Bahar Dönemi’nde eğitim aldı. Ar-
dından yaz mevsiminde de Sersefil
Müzikali’nde rol alan öğrenciler, Folkart
Academy’nin Güz Dönemi’nde de eğitim-
lerine devam etti.

Sersefil Müzikali hazırlıkları ile bir-
likte öğrenciler yaklaşık 800 saat eğitim
aldı. Oyunculuğa Giriş, Yaratıcı Drama,
Doğaçlama, Müzikal Tiyatro, Eleştri Tek-
nikleri, Zihinsel Farkındalık, Reji, Hare-
ket, Oyunculuk, Sahne Işığı, Ses ve Nefes,
Makyaj, Dans, Dekor Kostum, Eskrim,
Dramaturji, Doğaçlama, Performatif İç-
görü, Yaratıcı Hareket alanlarında eğitim
alan öğrenciler, Güz Dönemi eğitimlerini
de başarıyla tamamlamış oldu. 16 tiyatro
öğrencisi için Folkart Academy Tiyatro
Salonu’nda mezuniyet töreni düzenlendi.
Törende kimi zaman eğlenceli kimi
zaman da duygu dolu anlar yaşandı.

Ege Bölgesi’nin
Otomotiv

Üssü Açıldı!

Doğuş Otomotiv çatısı altında yer
alan markaların satış ve satış sonrası hiz-
metlerini İzmir Alsancak ve Gaziemir’deki
7 farklı showroomunda başarıyla gerçek-
leştiren Vosmer Otomotiv, 4 Aralık’tan
itibaren İzmir Bornova’da yapımı tamam-
lanan modern teknolojiyle donatılmış
yeni tesisinde de hizmet vermeye baş-
ladı.

İzmir’de 2009 yılından bu yana, Doğuş
Otomotiv çatısı altında yer alan Volkswa-
gen, SEAT, ŠKODA, Porsche ve DOD mar-
kalarının satış ve satış sonrası
hizmetlerini başarıyla yerine getiren Vos-
mer Otomotiv, 4 Aralık’ta İzmir Bor-
nova’da yapımı tamamlanan üçüncü
tesisini hizmete açtı. Yetkili satıcısı ve
servisi olduğu markalara, yeni lokasyo-
nuyla birlikte Audi markasını da ekleyen
Vosmer Otomotiv, toplamda 7.000 metre-
karelik showroomlarında farklı markalar-
dan 100 adet aracı sergileyebilecek.

500 kişilik ekiple
hizmet verecek!

Ege Bölgesi’nin otomotiv üssü olan
Bornova’daki üçüncü tesisini, İzmir ve
çevresindeki otomobil severlerin hizme-
tine sunan Vosmer Otomotiv, içerisinde
sosyal alanların da yer aldığı Borno-
va’daki modern tesisinde 500 kişilik de-
neyimli bir ekiple hizmet verecek.

FOLKART ACADEMY’DE
ÖZEL MEZUNİYET

3 AYDA
15 BİN

ZİYARETÇİ
Büyük bir kısmı ilk kez sergilenen ve ta-

mamı Arkas Koleksiyonu’na ait “Su
Manzaraları” seçkisi yoğun ilgi üze-

rine yeni yıla uzadı. 3 ayda 15 binin üze-
rinde sanatseveri ağırlayan sergi, 25 Şubat’a
kadar kapılarını açık tutacak.

Arkas Sanat Merkezi, Arkas Koleksiyo-
nu’ndan derlenen "Su Manzaraları" seçkisi
ile Avrupa peyzaj resminin önemli temsilci-
lerini bir araya getiriyor. 19. yüzyılın ilk ya-
rısından 20. yüzyılın ikinci yarısına uzanan
sürece tarihlenen 88 yapıt, Eugene Bo-
din’den Jean-Baptiste Camille Corot’ya,
Maurice de Vlaminck’ten Francis Pica-
bia’ya, Henri Lebasque’dan Hippolyte Ca-
mille Delpy’e dek 70 sanatçının imzasını
taşıyor. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi’yle ya-
şanan sosyo-ekonomik dönüşümlerin sa-
natta yarattığı kırılmayı ve başta romantizm
olmak üzere ön ayak olduğu yeni akımları
manzara resmi üzerinden izleme olanağını
sunan sergi; tüm doğal güzelliğiyle Avrupa
coğrafyasını da gözler önüne seriyor.

ESERLER İLK KEZ
SERGİLENİYOR

Büyük bir kısmı ilk kez sergilenen ve ta-
mamı Arkas Koleksiyonu’na ait olan eserler
150 senelik tarihi akışa tanıklık etme fırsatı
sunarken, Paris’in sanat dünyasının baş-
kenti olduğu dönemin sanatsal hareketlili-
ğini de gözler önüne seriyor. Birçok farklı
yaklaşımdan ilham alan bu 88 eser, döne-
min yetenek yoğunluğunu ifade ediyor. ışı-
ğın, gölgenin, gerçekçiliğin ve duygusallığın
delilleri olduğu kadar, Fransa'dan İngilte-
re'ye, İstanbul'dan Venedik'e görülen dün-
yayı tuval ve kâğıt üzerine kişisel
biçimlemenin de en önemli örneklerini bu-
luşturuyor.
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Türkiye'de tarım ve hayvancılık en
çok tartışılan konuların başında
geliyor. Tartışmalar siyasi atış-

maların konu başlığı düzeyinde kalsa
da sokaktaki yansımasıysa oldukça
ağır. Besi hayvancılığında zor günler
geçiren ve ithal etle tanışan Türk
halkı, tarımsal ürünlerde de her geçen
gün daha fazla ithal gıda yemek zo-
runda kalıyor. Tarım ve hayvancılık
konusunda ülkemizin en deneyimli ga-
zetecilerden biri olan Ali
Ekber Yıldırım, Ben HA-
BER'e dikkat çekici de-
ğerlendirmelerde
bulundu.

� Tarım ve hay-
vancılık hep sorunla
anılıyor. Sorunların
temelinde ne var?

Türkiye'de tarı-
mın en büyük sorun-
larının başında
tarımın önemsenmeyişi
geliyor. Mesela koalisyon
dönemlerinde de böyleydi.
Milli Eğitim Bakanı, Dışişleri Bakanı
vs. bunlar için adeta bir yarış varken
hiçbir parti 'Tarım Bakanı bizden
olsun' demezdi. Ne yazık ki sanayi ve
tarım birbirine rakipmiş gibi, çatışa-
cakmış gibi değerlendirildi. Bugün sa-
nayisi gelişmiş ülkelere baktığımızda
tarımda da gelişmiş olduklarını görü-
yoruz. Bir de eskiden kırsal kesim nü-
fusu bugüne göre daha fazla olduğu
için buralarda yaşayan insanlar ve
tarım seçimden seçime gündeme gelse
de şimdi bu nüfus fevkalade azaldığı
için seçim döneminde bile gündeme
gelmiyor.

� En büyük hatamız nedir?
Tarım ve hayvancılıktaki en büyük

yanlışlardan biri fiyatı sabit tutmak
adına yapılan ithalatlar. Ürün ithal et-
tiğiniz zaman ki ette bunu görüyoruz,
yerli üreticinin üretim yapmasını iste-
miyorsunuz demektir. Rekabet edile-
mediği için yapılan her ithalat
üreticinin bir bölümünü sektör dışına
iter. Mesela şimdi Türkiye'de tarım
arazilerinin ve işletmelerin küçük ol-
ması konuşuluyor. Bu küçüklük baz
alınarak rekabet edilemediği belirtilip
daha büyük işletmeler kurulması ge-
rektiği söyleniyor. Sorunun kaynağı bu
değil. Sorunun kaynağı girdi maliyet-
lerinin çok yüksek oluşu ve buna kar-
şın fiyatların aynı kalması.
Hayvancılıkta da yine dışa dayalı, itha-
latın olduğu bir bağımlılık söz konusu.
Nedenleri ortadan kaldırmadan so-
nucu değiştiremeyiz.

Yaşanan
sıkıntıları
çözmek
için

Türkiye bir tarımsal des-
tek ödemesi yapıyor.

Örneğin 2018'de 14.8
milyar liralık destek
ödenecek. Fakat bu
destek verilirken bir
etki analizi yapılmı-
yor. Aslında biz
destek vermiyoruz

ve para dağıtıyoruz.
Parayı verince üretim

mi arttı, verimlilik mi
arttı ya da ihracatımıza mı

etkisi oldu? Buna hiç bakmıyo-
ruz. Bunu ben senelerce yazdım ve
2014'te sayıştay raporunda da yer aldı.
Bakanlık bu analizi yaptığını belirtti.
Sonuç, verilen desteğin yüzde 1'lik
kısmı üstünden bu analizin yapıldığını
görüyoruz.

Her bakan bir
projeyle geliyor

Tarım'da her bakan 'Tarımı ayağa
kaldıracağız' diye geliyor. Her bakanla
birlikte tarım politikaları silbaştan de-
ğişiyor. Dış politika nasıl ki partiler
üstü bir devlet politikasıysa tarım poli-
tikasının da böyle olması lazım. Örne-
ğin Mehdi Eker Türkiye'de üretimin
verimlilik esasıyla 30 havzaya bölün-
mesi projesini ortaya koymuştu. Pro-
jeye göre hangi ürün nerede
verimliyse orada ona destek verile-
cekti ama uygulanamadı ve bakan de-
ğişikliği yapıldı. Faruk Çelik havza
modelini gündemde tuttu ama 30 hav-
zayı Türkiye'deki ilçe sayısı çevirip 941
havzalık bir model ortaya koydu. Her
iki bakanın da hazırladıkları havza
modelinde buğday ve yem bitkileri
tüm havzalarda desteklendi. Bu kez
milletvekilleri devreye girerek, "Siz
burada pamuğa destek veriyorsunuz
ama benim ilimde vermiyorsunuz." di-
yerek işi gevşettiler. Şimdi yeni bakan
bu havza modellerinden bahsetmiyor
bile.

� Et fiyatları?
Et ithalatı Mehdi Eker döneminde

başladı. Faruk Çelik bakan olunca fi-
yatları düşürmenin yolunun it-
halattan değil, hayvan varlığını
arttırmaktan geçtiğini söyledi
ama bakıldığında en çok itha-
lat da onun döne-
minde

yapıldı. Şimdiki Bakan ise hem 'İthalat
devletin işi değildir' diyor, hem de it-
halata devam ediyor.

� Ucuz et sürdürülebilir mi peki?
Çok sürdürülebilir olduğunu dü-

şünmüyorum. Devlet başka ülkeler-
den et getirip vatandaşa
pazarlayamaz. Bunun ülkede et üreti-
cilerine karşı bir hareket olduğunu dü-
şünüyorum. Devletin işi değildir başka
ülkenin hayvancısının etini pazarla-
mak. Bunun yerine devlet et üretimini
arttıracak önlemler alır. Kökten yanlış
bir iş olduğunu düşünüyorum. 2010 yı-
lından beri Türkiye'nin ithal etmediği
et, ithal etmediği hayvan kalmadı.
Türkiye yılda 750 bin buzağı kaybedi-
yor. Bunun yüzde 10'unu kaybetmesek
ithalata gerek kalmayacak. Zaten o
ucuz eti de kim alıyor bilmiyorum.
Çünkü ben uzun süre takip ettim ama
bir türlü alamadım o eti. Bu tamamen
bir algı yönetimi ve daha da yükselme-
sine sebep olan geçici bir çözüm ola-
rak karşımıza çıkıyor. Bakın Kars,
Ardahan, Iğdır bizim mera hayvancılı-
ğında en önemli bölgelerimiz. Siz bu-
ralara et ithal ederseniz oradaki
üretimi bitirirsiniz ve daha çok ithal
etmeniz gerekir. Bu ucuz et konusu-
nun seçime kadar devam edeceğini
düşünüyorum.

� İstanbul'un tarımsal ve hayvansal
ihtiyaçları Anadolu'dan karşılanıyor. İz-
mir'de de tarım havzalarının sanayiye
açılması ve betonlaşmanın kucağına bı-
rakılması İzmir'i İstanbul'a çevirir mi?

Sadece İzmir için değil tüm Tür-
kiye için bunu söyleyebiliriz. Buğday,
arpa, mısır gibi ürünlerde ithalat ver-
gileri yüzde 135'lerden yüzde 20'lere
düştü. Aynı kararla canlı hayvan ve et
ithalatında da düşürüldü. TMO'ya sıfır
gümrükle hububat ithal etme yetkisi
verildi. Canlı hayvanda da Et ve Süt
Kurumu'na aynı yetki verildi. Nohut,
mercimek gibi ürünlerde vergi sıfır-
landı. Yem bitkilerinde vergi çok
düştü. Bu yüzden İzmir'i ayırıp 'İzmir
kendi kendine yetemeyecek' demenin
ötesinde Türkiye İstanbul gibi tüketici
bir hale geliyor. İşte tehlike de bu.

Ekonomide işler yolunda demenin bir
yolu da bakmak ve görmektir. “Yok
yoktur, var var…” Ama bir de heves

edip alamamak, alırken alamamak ya da
muhasebecilerin deyişiyle: Çıkan giren-
den fazlaysa… şimdi şu beynimizin bize
acı-tatlı mesajlarına bakalım.

Ekonomide işler yavaşlar mı, yaprak
dahi kımıldamıyor dediğimiz anlar olur
mu, herkesin de işleri kesat dediğimiz
günler… Elbette olur. Ama o gün bugün
değil. Ülkemiz ekonomisinde ani depar
ve yavaşlama hallerinin doğal sonucu ola-
rak hızlı terleme, hızlı soğuma halleri ya-
şanmıyor değil. 2017 ekonomisi de
bunun en büyük göstergesi: Bütün ulus-
lararası örgütlerin beklenti ve açıkladıkları
rakamların aksine ekonomide veriler
ikiye katlandı. Bunlar sanal mı? Değil el-
bette. Ekonomi böyle olsun diye gösteri-
len çabayı da ihmal etmemek gerek.

Hele ki bu sene Nobel Ekonomi
Ödülü alan iktisatçılarından Thaler’in
“ekonominin salt mekanik değil insani
bir yanının da olduğuna dair” tezleri
bunun göstergesidir. İnsan davranışları
veya tek başına insan, olanı olduğundan
fazla; ya da olduğundan az görme eğili-
mindedir. Olduğu gibi, “neyse o” diye
bakılan bir durum ise pek nadir olmaya
başlamıştır. Bir taraftan sesler geliyor:
“resesyon kapıda, piyasalar durgun;
esnaf ciroları düştü, perakendeci za-
rarda… Devamı da var: Anadolu’da dük-
kânlar sinek avlıyor, çarşı-pazar kan
ağlıyor, halımızı gören, sesimizi duyan
yok. Bir gerçek var faiz de enflasyon da
ufak ufak can sıkacak boyuta doğru ilerli-
yor.

Şimdi ne faizler düşünce memleket
sevdalısı olunur; ne de dolar düşsün diye
yüksek faizi savunmak işbilmekle eşde-
ğer. Faiz sopasıyla, kurdaki hareketlilikle,
enflasyondaki bu yukarı yönlü seyir ile
hükümete ayar çekilmez. Türkiye’nin
temel sorunu üretimdir, üretimi yapacak
yatırım ortamıdır. Başta odaklanılacak bu
yatırım ortamının tesisine odaklanmaktır.
Bunun için sadece tasarrufların yetersizli-
ğinden söz etmek, ülkenin yeterli kaynağı
olmadığını söylemek ülkeme haksızlıktır.
Üretim başta düzen işidir, düzen de işle-

yen bir hukuk sistemi ile sağlanır. Hu-
kuku tesis etmeden yol almanın da bir sı-
nırı vardır ve o sınıra gelinmiştir.

Bir de uluslararası ilişkileri, ekonomisi,
askeri ve siyasi ortamı ile dış politika var
ki bütün hareketler odağı bozmaya yöne-
lik sanki. İki günde değişen gündem, ka-
lıcı çalışılamayan durumlar ve karınca
kaderince yol almaya çalışan kurumlar.
Bu kadar aktif bir gündemin ortasında
politika yapıcıların da karar vereceği ko-
nuların sayısal niteliği ve çeşitliliği de başlı
başına bir sorundur. Bu yüzden yetki
devri ve yönetilebilir demokratik sistemin
kendi açmazları da hız kesmektedir.

IMF ve Dünya Bankası hele ki AB
ilerleme raporlarının esamesi okunmaz
oldu. Varsa yoksa FED… Faizler artar mı
azalır mı, kaç artar, döviz ne olur? Yakla-
şık üç yılın konusu oldu her biri. FED’in
de faizleri sonunda 1,50 oldu. Sanırsınız
dünyada yer yerinden oynadı. Piyasa-
larda %1 faizle yüzde 10 gibi “rüzgar”
oluşturmak bizde görülmüştür.

Enflasyon verilerini canla başla bekle-
yen ülkeler arasına biz de girdik. Onlar
enflasyonu ekonomide hareketlenme
olarak algılarken, bizdeki durum, her
grup sabit ücretlinin belirlenecek olan
maaşındadır. “Biraz enflasyon oluşsa da
ücretler daha üst banda yerleşse” beklen-
tisi devam etmektedir… Sonra da enflas-
yon düşse ve aradaki fark, satınalma
gücü - gelir olarak sabit ücretliye aksa.
Bizde de enflasyon böyle algılansa... Ka-
naatimce tam da böyle algılanıyor. En-
flasyona ezdirilmeyecek sabit gelirli ve
enflasyonu baz alarak ücret pazarlığı
yapan işçi/memur/emekli tarafı.

Hayat standardının üzerinde tüketim
karşımıza enflasyon olarak çıkıyor. Olma-
yan gelirin harcanması, ya da kredili
/borçlu yaşam.

Gelirin artması tüketimi dengeler.
Borçlanmayı dengeler. Ekonomiyi den-
geler. Gelir grupları arası dengesizliği
dengeler. Sadece kendine çalışan bir ser-
maye grubu davranışı ekonomiye olduğu
kadar, memlekete yüktür. Ama katkısı?
Ama faydası? Ama ne yaptı da maaşını
arttıralım dediğimiz bir konu ise verimlilik
konusu… Anlatacağız.

İBRAHİM ATİLLA ACAR

acar@ikc.edu.tr EKONOMİ İÇİN
BAKMAK VE GÖRMEK
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Ucuz et için hayvan ithalatı, ucuz gıda için
tarımsal ürün ithalatı derken Türkiye gide-
rek topraktan uzaklaşıyor. Bugün bırakın eli-
mizdeki telefondan bindiğimiz arabaya
kadar ithal mal kullanıyor oluşumuzu, sofra-
mızdaki ekmekten, tabağımızdaki ete kadar
birçok gıda ürünü bile ne yazık ki ithal.

Yıldırım ile tarım ve hayvancı-
lığa dair röportajımızda İzmir'i de
masaya yatırdık. İzmir hakkındaki
görüşlerini belirten Yıldırım, İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin kırsala
yaptığı destekle Türkiye için öncü
olduğunu söyledi. Yıldırım, “İz-
mir'de tarıma yönelik bir hassasiyet
var. Aziz Kocaoğlu 10 yıl önce be-
lediyede ilk kez Tarım Dairesi'ni
kurdu. Burası üzerinden kırsala
büyük yatırımlar yaptı. Sonrasında
da kooperatiflerden ürün aldı. Bü-
tünşehir Yasası ile birlikte biliyor-
sanız köy kalmadı ve köyler
mahalle oldu. Büyükşehir tarıma

destek olmasıyla öne çıktı ve öncü
bir belediye oldu. Kırsalda olan in-
sanlar kırsalda oldukları için mut-
suz değil, üretim yaparak mutlu
olabileceklerini gördü. Şehirde ya-
şayan insanlar arasında bu yerel
kooperatiflere karşı büyük bir ilgi
oluştu. Yapılan destekler ve koo-
peratifleşme insanlarda ilgi uyan-
dırdı. İzmir'in yaptığı çok doğru
oldu. Yerel yönetimlerin tarıma
yönelmesi çok doğru bir karar
oldu. Yine de tarım politikaları
başkanların inisiyatifine bırakılma-
yacak kadar önemli ve süreklilik
gerektiren politikalardır.”

İZMİR ÖNCÜ OLDU
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Siyaset sahnesine hızlı bir şe-
kilde giren İYİ Parti'de İzmir
İl Başkanı Yıldırım Ulupı-

nar, yaşanan süreçte gelinen nok-
tayı Ben HABER okuyucuları
için anlattı. Partilerinin tüm kara-
lamalara karşı yoğun bir teşkilat-
lanma faaliyeti içinde olduğunu
ve geniş kitlelerce umut olarak
görüldüğünü söyleyen Ulupınar,
“Yalnızca genelde değil, yerelde
de iktidar olacağız.” dedi.

� İYİ Parti'nin kurulduğu gün
yaşanan coşkunun olmadığı söyle-
niyor. Bu bir karalama mı?

İYİ Parti'yi bir yerlere oturt-
maya çalışıyorlar. Önce Genç
Parti'nin yerine oturtmaya çalıştı-
lar tutmadı. Şimdi de barajın
hemen üstüne oturtmaya çalışı-
yorlar. Birileri ister beğensin,
ister beğenmesin 32 senedir siya-
set yapan bir insan olarak söylü-
yorum ki İYİ Parti ilk başladığı
günün bugün çok üstünde ilerli-
yor. Bize karşı karalamalar için
para koyan gruplar var. İYİ Par-
ti'nin durulduğunu ve ciddi şeyler
söylemediğini iddia ediyorlar.
Halbuki öyle ciddi şeyler söylüyo-
ruz ki... Ana akım medya bun-
ları halkla paylaşsa bugün çok
daha farklı şeyler olurdu.
Karanlık bir kuyunun içinde
mücadele ediyoruz ama
buna rağmen ilk seçimde
iddia ediyorum ki çok çok
ciddi bir oyla geleceğiz.

� Sokakta İYİ Parti'ye
yönelik neler duyu-
yorsunuz?

Şu anda öyle
bir ruh var ki
Türkiye'de iş
halk hareke-
tine döndü
ve bunun
önünü
kesmek
müm-
kün
değil.
Geç-
tiği-
miz
gün dok-
tora gittiğimde ya-
nımdaki arkadaşım
"Başkanım" deyince
doktorun dikkatini
çekti. Biraz sohbet

ettik. İYİ Parti İzmir İl Başkanı
olduğumu söyleyince kendisi de
CHP'li olduğunu ama içinde bu-
lunduğu 150 kişilik bir grupla bir-
likte firesiz olarak İYİ Parti'ye oy
vereceklerini söyledi. Nedenini

sorduğumda partimizle ilgili
algı oyunlarından rahatsız ol-
duklarını söyledi. Millet
bizim hakkımızda çıkartılan
asılsız söylemlere rağbet et-
meyecek. Kaldı ki bu millet

bize umut oldu, biz onlara
değil. Milletin ışığıyla çıktık yola.
Biz yüzdeleri değil, iktidarı he-
defleyen bir siyasi partiyiz.

� AK Partililer CHP'den,
CHP'liler AK Parti'den oy alacağı-
nızı söylüyor. Peki siz kimden oy
alacağınızı düşünüyorsunuz?

Bakın her ikisinin de ortak
noktası bizim ciddi oy alacağımızı
söylemeleri. Oy alamayacağımızı
söyleyemiyorlar ve yaşayacakları
kaybı birbirlerine atmaya çalışı-
yorlar. Ben Türkiye'de şu anda
yaşananlardan rahatsız olmasam
il başkanlığı yapmam. Bu ülkenin
iki yarısı birbirine küfür ediyor.
Bu ayrışmadan AK Parti büyük
fayda sağlıyor. Ben bu ülkenin
cumhurbaşkanını, başbakanını al-
kışlamak isterdim. Ancak cumhu-
riyet açısından, hukuk açısından
çok ciddi sıkıntılar görüyorum.
Son KHK ile yapılmaya çalışılana
bakın. Adam yarın birinin kafa-
sını kesecek ve bundan sorumlu
olmayacak. Bakın Halk Özel Ha-
rekat diye bir şey kurmuşlar ve

silah bekliyorlar. Yahu kardeşim
bu memleketin askeri var, polisi
var. Biz 15 Temmuz'daki darbe
girişimini falan savunmuyoruz
yanlış anlamasın kimse ama şehit
bir tanedir. Şehit PKK'ya karşı
savaşanla darbe girişimi gecesi
şehidi diye ayrıştırılamaz.

İktidar olmak için...
� İYİ Parti İzmir'de yerel siya-

sete ne kadar müdahil olacak?
Biz yüzde 10, 15 için değil ye-

relde ve genelde iktidar olmak
için yola çıktık. Genel seçime ne
kadar asılırsak, yerele de o kadar
asılacağız. İzmir'de üye sayısı ola-
rak çok iyi rakamlarlar elde ede-
ceğiz. Siyasette bugün kullanılan
hakaretlerle bezeli dilin insanları

yorduğunu görüyoruz. Eksikleri
diplomatik ve vurucu dille söyle-
mek mümkün. Aziz Bey benim
arkadaşımdır ama arkadaşlık ayrı
şeydir. Ben de Aziz Bey'in İzmir
için yaptıklarını ve yapamadıkla-
rını mümkün olduğu kadar kibar
bir dille ama ağır bir şekilde söy-
leyeceğim. Şu anda evimizin tadi-
latını bitiremedik. Daha
başkanlık divanını yapmadık, so-
kağa çıkmadık, birkaç ilçemizin
atamasını yapmadık. Bunlar bitti-
ğinde yerelde ve genelde herke-
sin hatasını söylemeye
başlayacağız. Daha milletle ku-
caklaşmadan günde birkaç yüz
tane insan geliyor. Bugün konu-
şulan yüzdeler tamamen Meral
Akşener'in şahsıyla ilgili yüzdeler.
Yarın 81 vilayette sokağa çıkı-
lınca ne demek istediğimi herkes
daha iyi anlayacak?

Akşener Ocak’ta geliyor
� Akşener ne zaman İzmir'e ge-

lecek?
Ocak ayının sonunda açılışı-

mızı yapacağız. Açılışımızda
Genel Başkanımız Akşener de
yer alacak. İl binamızın önünde
mitingvari bir şekilde halka sesle-
necek. Ayrıca Sayın Akşener'in
katılımıyla dev bir yemek organi-
zasyonumuz da olacak.

� İzmir'de nasıl bir gençlik ya-
pılanması olacak?

İzmir'de gençlerin önünü aça-
cağız. Üniversiteliler başta olmak
üzere çok ciddi talep var. Hazırlı-
ğımız sürüyor, biraz sabretsinler.
İl binamızın tadilatı bittikten
sonra her şey çok daha tertipli ve
güzel olacak.

� Partinize dair aba altından
sopa gösterircesine tehditler var. Ne
düşünüyorsunuz?

Bu sıkıntıları ve tehditleri ya-
şıyoruz. İnsanlar İYİ Parti'ye ka-
tılmak istiyor ama devlet ile işi
olduğu için üye olmaktan çekini-
yor. Bugün simitçi bile dinlenme
endişesi taşıyor. Ellerinde ne
varsa çıkarsınlar. Kendimizden
hiçbir kuşkumuz yok.
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İl Başkanı Yıl-
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Genel siyaset hızlı, yerel siyaset iyice
yavaşlamıştı. Ta
ki; Cumhurbaş-

kanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, başta İstanbul,
Ankara, Bursa belediye
başkanlarını “istifa”
yöntemiyle değiştirin-
ceye kadar. Arkası
çorap söküğü gibi
devam etti. Bir de İstan-
bul’da İçişleri Bakan-
lığı’nın CHP’li Ataşehir
Belediye Başkanını gö-
revden almasıyla, bu kez
yerel siyasetin de genel-
den eksik yanı kalmadı.

İzmir’de siyaseten
ağırlık bu günlerde
CHP’de. Çünkü 7
Ocak’ta il kongreleri
var.

Partiyi İzmir’de
2019’a taşıyacak ve o sü-
reci yönetecek, belediye
başkan adaylarıyla mil-
letvekillerini belirleye-

cek olan Başkan seçilecek.
AK Parti’ye gelince; 2014 yerel seçim

süreci ve kaybedildikten sonra, Binali Yıl-
dırım’ın düz milletvekili
olarak görev yaptığı 1
Kasım 2015 genel se-
çimlerine kadar geçen
sürede, Bülent Delican
hep Başbakan’ın uza-
ğında durdu, İzmir’de
Nükhet Hotar ile siyaset
yapmayı yeğledi.

Bu nedenle İzmir’de
Başbakan Binali Yıldı-
rım ve ekibiyle bir türlü
kaynaşamayan İl Baş-
kanı Bülent Delican’ın,
partide yapılan son “de-
ğişim” sürecinde gör-
evinden istifa edeceği ya
da ettirileceği öngörüsü
gerçekleşmedi.
“Neden?” diye biraz
araştırılınca, ortaya
çıkan tabloda genel
merkezin “istifa” yerine
İzmir il kongresinin bek-
lenmesi yönteminin ağır
bastığı ortaya çıktı..

Genel merkez kulis-

lerine baktığımızda
Delican’a yapılacak il
kongresinde, yaptığı hiz-
metlerden dolayı teşekkür
edileceği ve aday olmaması iste-
neceği bilgileri paylaşılıyor.

İzmir’de dengeler
değişti

2014 ve sonrasında AK Par-
ti’de yerinden oynayan taşlar
nedeniyle İzmir’de de dengeler
ciddi biçimde değişti. Binali
Yıldırım’ın 7 Haziran’da 3
dönem kuralına takılıp millet-
vekili seçilememesi, İzmir’de
bazı ekiplerin “iştahını” ka-
barttı.

Binali Bey’in rolünü kap-
maya kalkışanlar ya da o yönde
siyaset yapmaya başlayanlar
çıktı. Başbakan’ın yerel siyasi
kurmayları, İl Başkanı Deli-
can’ın bu süreçte, bu ekiplerle
birlikte hareket etmese bile,
sessiz ve seyirci kalmasını
kabul edemediler.

İktidar ve siyasi güç 1
Kasım seçimlerinden sonra Bi-
nali Yıldırım ve ekibine ge-

çince, İzmir AK Parti içinde dengeler
Yıldırım’a siyaseten yakın olanların ha-
kimiyetine geçti.

Ve buna paralel olarak hem genel
merkezde hem de İzmir’de milletvekili
olarak Hamza Dağ ve Atilla Kaya’ın
yıldızı parladı ve İzmir’de iktidar millet-
vekilleri olarak “sözü geçen” siyasetçi
oldular.

İl Başkanı kim olur?
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent

Delican ile uzunca bir süredir parti
içinde bazı grupların uğraştığı, dedi-

kodu yaparak yıpratmaya çalış-
tığı, çalışmalarına ağır

eleştirilerde bulunulduğu
biliniyor. Ancak Deli-

can İzmir gibi AK
Parti için zor olan
bir kentte il baş-
kanlığı yapmıştır.
Bir şekilde ilk il
kongresinde aktif
particiliği bıraka-
cak da; yerine kim

il başkanı olacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıl-
dırım’ın kafasında İzmir için bir il baş-
kan aday ismi var mı?

AK Parti İzmir teşkilatı içinde “sözü
geçen” ve Başbakan Binali Yıldırım’a
yakınlığı ile bilenen bir kaynaktan aldı-
ğımız bilgiye göre Delican görevden alı-
nırsa, yerine İzmir eski Milletvekili
Aydın Şengül ya da AK Parti içinde gü-
cünü kimsenin tartışamayacağı ve bir
dönem İzmir İl Başkan Yardımcılığı
görevi de yapan Aziz Demir’in getiril-
mesi söz konusu olabileceği iddia edil-
mişti.

Aziz Demir’in böyle bir görevi dev-
ralmayı düşünmediği kulislerde konu-
şuluyor. Bu noktada Delican’ın yerine
AK Parti İzmir İl Başkanlığı göstergesi
hızla Aydın Şengül’den yana kayıyor.
Ankara genel merkezin eğiliminin de
Aydın Şengül’ün İzmir’e il başkanı ya-
pılmasından yana olduğu iddia ediliyor.

Sonuç şu; AK Parti’yi 2019 yerel-
genel seçimlerine büyük olasılıkla
Aydın Şengül il başkanlığındaki yöne-
tim taşıyacak.

AKPARTİ İZMİR’DE 2019’UN İLKDEĞİŞİMİ İLBAŞKANLIĞINDAYAŞANACAK

İddiaya göre
AK Parti İzmir
İl Başkanı De-
lican’ın göre-
vi kongreye
kadar devam
edecek ama
aday olma-
ması istene-
cek. Son kulis
bilgisi; Genel
Merkez il baş-
kanı olarak
Şengül’ü dü-
şünüyor.

DELİCAN’IN YERİNE
AYDIN ŞENGÜL MÜ?

HABER MERKEZİ
haber@kanalben.com

Bülent
Delican

Aydın
Şengül

Binali
Yıldırım

Asuman Ali
Güven

Aziz
Kocaoğlu DDeenniizz

YYüücceell

CHP’DE İBRE YÜCEL’İ
GÖSTERİYOR

Cumhuriyet Halk
Partisi'nde 2015 so-
nunda gergin geçen
İzmir İl Kongresi ve
2 yıl sonra elde
kalem kağıtla
delege he-
sapları ara-
sında
geçen ilçe
kongreleri
sonrasında
gözler 7
Ocak 2018'de
gerçekleştirile-
cek kongreye çev-
rildi. Partililerin en
büyük önceliğiyse
geçen kongredeki yıp-
ratıcı süreci bu kez ya-
şamamak. Başka
Kocaoğlu-Karabağ
görüş ayrılığında kılıç-
ların yeniden kınına
girmesiyle birlikte hiç-
bir belediye başkanının
Kocaoğlu'nun işaret
edeceği isim dışında
bir isimle sahaya in-
mesi bu kez söz konusu
olmadığından örgütün
İzmir'deki en üst koltu-
ğuna giden yolun
anahtarı Kocaoğlu'nda
saklı. 

Flaş"isim
Deniz"Yücel

CHP'de kongreye
yalnızca 1 hafta kala
belki de tüm hesapları
alt üst eden isim Deniz
Yücel oldu. Yakın za-
manda dahil olduğu si-
yasette İzmir
Büyükşehir Belediye
Meclisi CHP Grup Söz-
cülüğü görevine gele-
rek hızlı bir yükseliş
süreci yaşayan Yücel,
İzmir Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Aziz Koca-
oğlu'nun ilçe başkan-
ları, belediye

başkanları ve millet-
vekilleriyle yap-

tığı
istişareler-
den çıkan
isim olarak
bir anda
aday ol-
ması muh-

temel
mevcut isim-

lerin önüne
geçti. Cuma günü

CHP İzmir İl Başkanlı-
ğı'nda adaylık açıkla-
masını da yapan
Yücel'in koltuğa şu
anda en yakın isim ol-
duğunu söylemekte
fayda var. 

Seçilmiş"başkan
olmak"istiyor

CHP'de her ne kadar
gözler Kocaoğlu'na ve
istişarelerden çıkan
isim Deniz Yücel'e
dönse de mevcut CHP
İzmir İl Başkanı Asu-
man Ali Güven'in son
haftada hangi hamlede
bulunacağı merak edili-
yor. Göreve geldiği
günden itibaren çok ön
plana çıkmayan Gü-
ven'in, CHP Genel Se-
kreteri Kamil Okyay
Sındır'ın katıldığı top-
lantıda “Aday olmayı
düşünüyorum” sözle-
riyle nabız yoklaması
yapmasına rağmen,
Yücel'in adaylığı son-
rası resmi adaylık açık-
laması yapmama
ihtimali kuvvetli görü-
nüyor.

Gümrükçü"ne
yapacak?

CHP İzmir'de il baş-
kanlığı görevi için adı
en çok geçen partililer-
den Çiğli İlçe Başkanı
Utku Gümrükçü'nün de
bu görevi istediği İzmir
kamuoyunca bilinen bir
gerçek. Gümrükçü'nün,
Yücel'in adaylığı sonra-
sında kendi adaylığına
dair bir hamle yapması
beklenmiyor. 

Kemal"Karataş
aday"ama...

İzmir'de örgütün 1
numaralı koltuğunun
bir adayı da eski baş-
kan Kemal Karataş.
“Adayım” demesine
rağmen Karataş'ın
adaylığının kongre sa-
lonunu görüp göreme-
yeceği muamma. 

Sındır'ın"tavrı
merak"konusu

Geçtiğimiz günlerde
sürpriz bir şekilde CHP
İzmir İl Başkanı Asu-
man Ali Güven ve ilçe
başkanlarının toplantı-
sına katılan CHP Genel
Sekreteri Kamil Okyay
Sındır, “İl başkanı ata-
mıyoruz, isteyen aday
olsun” ifadesiyle ortak
aday yaklaşımına tep-
kili olduğunu göster-
mişti. Kocaoğlu'nun
istişarelerinden çıkan
Deniz Yücel ismine
karşı Sındır'ın nasıl bir
tavır takınacağı ve bu
süreçte bir adaya des-
tek verip vermeyeceği
son 1 haftanın konula-
rından olacak.

Utku 
Gümrükçü
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Shahzadeh N. İgual küçük yaşta
İran'dan Türkiye'ye gelmiş bir
kadın yazar. Yazarlık serüveniyse

bir hayli ilginç. Derler ya 'Hayatımı
yazsam roman olur.' diye; Shahzadeh
Hanım da tam olarak öyle yapmış.
Hayatını yazmış ve şimdi oldukça ilgi
çeken bir kitabı var: Tahran'ın Kırmızı
Sirenleri...

� Neden Tahran'ın Kırmızı Siren-
leri?

Çünkü İran-Irak Savaşı sırasında
hava saldırılarını haber veren kırmızı
sirenler vardı. Siren sesleri benim hala
duyduğum zaman kalp atışlarımı yük-
selten, gök gürültüsünden daha fazla
korktuğum bir travmadır.

� Türkiye'de siren sesi bizim için 10
Kasım'ı ifade ediyor. Siz 10 Kasım'da ne
hissediyorsunuz?

Bir kere nerede olursam olayım
ayağa kalkıyorum. Siren sesiyle bir-
likte ağlıyorum, travmalarım depreşi-
yor ve bilinçaltıma yerleşmiş bir şey
bu. Fakat başka bir şey için ayağa
kalktığımı düşünüp, saygı adına 22-23
senedir bu duygularla ayakta duruyo-
rum. Hem korktuğum, hem de Ata'ya
saygıyı yeniden hatırladığım bir gün ve
saattir.

� Tahran'da başlayan hayat serüve-
ninize İzmir nasıl dahil oldu?

Aslında İzmir bizim için bir transit
geçiş adresi olacaktı. Kanada'ya gide-
cektik, vizelerimiz hazırdı fakat
annem İzmir'de kalmaya karar verdi.

� Türkiye-İran ilişkileri sizin de ha-
yatınızı etkiledi mi?

Elbette. Örneğin son olarak her iki
ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp karşılıklı

alışverişlerin milli paralarla olacağını
söyleyince bir İranlı olarak, Türkiye'de
yaşayan ve Türkiye'yi seven bir İranlı
olarak. Benim iki vatanım var zaten,
her ne kadar vatansız da olsam...

� Vatansızlığı biraz açar mısınız?
Bir insan kendi isteği dışında çok

sevdiği ülkesinden küçük yaşta koparı-
lıyorsa başka bir toprakta yeşermez o.
Sadece ağaç taklidi yapar. Yanlış bir
saksıda ekilmiş çiçek gibidir.

Çeyrek asırdır bu memleketteyim.
Kendi toprağımdan fazla burada yaşa-
dım ve Türkiye'yi çok seviyorum. Tür-
kiye hakkında yurt dışında biri bir şey
söylediği zaman en az İran'ı savundu-
ğum kadar savunuyorum.

� İran'ı sonrasında ne kadar zaman
sonra gördünüz?

İzmir'e geldikten 3 yıl sonra bir kez
daha İran'a gittim. Sonra 3 yıl sonra
bir daha ama akabinde 18 yıl boyunca
hiç gidemedim.

� 18 yılın ardından gittiğinizde ne
gördünüz?

Başka bir ülke gördüm. Sanki bü-
yüyen çocuğumu görememiş gibi his-
settim.

� Kitap çıkalı yaklaşık 6 ay oldu.
Hayatınızda neler değişti?

Anneme verdiğim bir sözdü ha-
yatımızı yazmak. Kitabı okuyan-
lardan çok mutlu edici dönüşler
aldım. Kendini okuduğunu söy-
leyenler oldu. İkinci kitap da
gerçekler üstünden okuyucuyla
buluşacak.

� Yazarken ağladığınız ya da
kahkahalara boğulduğunuz
oldu mu?

Kahkahalara boğulduğum olmadı.
Ben çocukluğumdan beri mutsuzluk-
ların içinden mutlulukları cımbızla
tutup çekmeye çalıştım.

� Kitabınız İran'da basıldı mı?
Farsça basılıp basılma-

yacağı sorusu çok ge-
liyor ama ben
gerek duymu-
yorum.

� Kime
güvenmezsi-
niz hayatta?

Vatanını
sevmeyen,
vatanını kö-
tüleyen, va-
tanından
kaçıp giden-
lere güven-
memek
lazım.

Yeni bir yıla giriyoruz. Hem neşe ile
hem umutla; güzellikler, sağlık ve
huzur dileyerek…

Yeni yıl yazıları hep zordur. Çünkü
bu tür yazılarda, genellikle “kalıplaşmış”
bir “yazı” tuzağına düşmek, köşe yazan-
lar için hep çok kolaydır.

Yine de insan, böyle zamanlarda, ha-
yatlarımızın nasıl da hızla akıp gittiğini
hatırlatmak istiyor. Çünkü, modern ha-
yatın tüm sınırlarında, her şeyi hızla tüke-
ten dev bir “tüketim tarikatının üyeleri”
gibiyiz.

Ama bir yandan da günler geçtikçe,
bir kıyıdan başka bir kıyıya doğru akıyo-
ruz. Üstelik ardımızdaki kıyı uzaklaşıyor
ve hepimiz doğal olarak insanoğlunun
kaçınılmaz yazgısına doğru sürükleniyo-
ruz. Aslında yeni bir yılın başlangıcında,
belki de en anlamlı olan üzerinde çok
konuşulan, ama günümüzde zedelenen
“sevgi” kavramıyla hayatın her alanında
kucaklaşmak.

Çünkü çoğumuz çevremize baktığı-
mızda, giderek birbirlerini sevmeyen in-
sanlar arasında kaldığımızı görüyoruz.
Artık giderek bir sevgi ıssızlığı yaşadığı-
mızı hissediyoruz.

Hepimiz için geçerli bu. Öfke, dedi-
kodu, iyilik duygusundan uzaklaşma,
gösteriş budalalığı, kötülük; sanki günü-
müz insanının gizli parolası gibi oldu.

Aslına bakarsanız sevgi kavramı, tüm
yüzyıllarda yaşama sanatının, sade ama
gizemli bir gerçeği. Hepimizin gözünün
önünde, somut bir şekilde duruyor sevgi
gerçeği.

Onu alır, paylaşır, büyütürsek; hırsla-
rımızdan uzaklaşmayı, kendimizi daha iyi
bilebilmeyi öğreniriz. Bütün çağların gi-
zemli anahtarıdır sevgi.

Bu nedenle herkes sevgi üzerine çok
konuşsa da, gerçek anlamda sevmeyi
öğrenmek bir ömür sürer. Şunu bilelim
ki insanı mutlu kılan, insanın insan oldu-
ğunu hissedebildiği, insanı manevi olarak
zenginleştiren tek gerçektir sevgi.

Ne insanın gücü, ne serveti, ne de
bilgisi; sevgisiyle başa çıkamaz.

Onu bir kalıba sokamaz. Bu nedenle
yeni bir yılda kendimize yapacağımız en
büyük iyilik sevgiyi içimizde çoğaltmak,
çevremize yansıtmaktır belki de.

Yeni bir yıl için, herkese sevgi dolu
bir ‘aborjini’ duası armağan etmek istiyo-
rum.

Aborjiniler, biliyorsunuz Avustralya
yerlilerinin adı.

Asırlardır otantik yaşam tarzlarını ve
geleneklerini hiç değiştirmeden koruyor-
lar.

Aborjinilerle ilgili birçok inceleme ki-
tabı yazıldı.

Aborjinilerin ilginç, doğa ile bütünleş-
miş, otantik yaşamları hakkında, çeşitli
belgeseller çekildi. Bunlardan Amerikalı
yaşlı gezgin bir kadının (Morgan) yazdık-
larını okumuştum. Gerçekten de aborji-
nilerin, sürekli doğanın sesine kulak
veren, sakin, huzurlu, toprakla bütünleş-
miş, yaşama ve doğaya saygılı, sevgiye
dayanan, kollektif bir hayat tarzları var.

Belki de toprağın bilgeleri, denebilir
aborjiniler için…

“Modernize edilmiş” bir aborjini duası
aktarıyorum yeni bir yıl için. Tam olarak
şöyle:

“Seni ayakta tutmaya yetecek güzel-
liklerle dolu bir yaşam sürmeni dilerim.

Aydınlık bir bakış açısına sahip ol-
mana yetecek denli güneş diliyorum.

Güneşi daha çok sevmene yetecek
denli yağmur diliyorum.

Ruhunu canlı tutmaya yetecek denli
mutluluk diliyorum.

Yaşamdaki en küçük zevklerin daha
büyükmüş gibi algılanmasına yetecek
kadar acı diliyorum. Sahip olduğun her
şeyi takdir etmene yetecek denli kayıp
diliyorum.

Son ‘elvedayı’ atlatmana yetecek
denli ‘merhaba’ diliyorum.”

Yeni yılda hiç unutmayın, isterseniz
Vachel’in şu anlamlı sözlerini de bir ke-
nara not edin:

“Dünya terzi dükkanı gibidir, ölçüyü
veren gider.”

İyi seneler efendim.

ÜNAL ERSÖZLÜ

SÖZÜN ÖZÜ YENİ YIL
YAZISI

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

TAHRAN'DAN

İZMİR'E BİR
KADIN BİR KİTAP

Shahzadeh
N. İgual

AHİLİK SANDIĞI
UYGULAMASI ERTELENDİ

Esnaf Ahilik Sandığı’nı işini kay-
beden esnaf sanatkarlara des-
tek vermek amacını

güttüğünü hatırlatan Mutlu,
‘Uygulama 2018 başında yü-
rürlüğe girecekti ama 5 Ara-
lık’ta Resmi Gazete’de
yayımlanan kanun ile baş-
langıç tarihi 2020 yılına er-
telendi. Ahilik Sandığı,
iflas eden, işini kaybeden ve
fona bağlı olan esnaf sanat-
karlara ‘İşsizlik Fonu’ örne-
ğinde olduğu gibi bir gelir
sağlamayı hedeflemekte.

Esnafa güvence
Gerçekte de yaşadıkları her türlü

zorluğa rağmen Türkiye'de ekonomik
işleyişe önemli katkılar sağlayan esnaf
sanatkarlarımız, sınırlı sermaye yapıları
nedeniyle zaman zaman iktisaden sıkın-
tıya girmektedirler.

Sıkıntıya giren esnaf sanatkarlar, ge-
lirleri azalınca ödemelerini de aksatabil-
mekte, bazıları da iflas ederek kepenk
kapatmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu şekilde vergisini veren, istihdam
sağlayan ve üretim yapan esnaf sanat-
karlar açıkta kalmakta, yeni bir iş bu-
lana veya kurana kadar geçimini
sağlamakta güçlük çekmektedirler. Dü-
şünülen çalışma, üyelerimizin kendile-
rini toparlayabilmeleri, yeniden iş
hayatına atılabilmeleri ve zorunlu gider-
lerini karşılayabilmeleri açısından
önemli bir fırsat olacaktır.

İşte bu nedenle esnaf sanatkarları
güvence altına alınmasını öngören bu
uygulama İzmir Birliği tarafından da
desteklenmiş, bunun yanı sıra uygula-
mayı daha da verimli hale getirecek
öneriler tarafımızdan dile getirilmiştir.’
diye konuştu.

Kapsam genişletilmeli
Uygulamadan çeşitli nedenlerle işye-

rini açamayan esnaf sanatkarın da ya-

rarlandırılmasını isteyen Başkan Mutlu,
‘Hükümetin bu iyi niyetli ve yerinde
olan girişiminden sadece iflas eden üye-
lerimizin değil, hastalık, kaza, doğal
afetler, felaketler gibi beklenmedik
olaylardan dolayı bir süre işyerini aça-
mayan tüm esnaf sanatkarların da yarar-
lanması sağlanmalıdır.

Esnaf sanatkarlar genellikle kendi
işyerlerini kendileri çalıştıran kişilerdir.
Sermaye yapıları nedeniyle tam anla-
mıyla kurumsallaşamayan ve profesyo-
nel yöneticilere sahip olamayan
üyelerimiz, kepenk açmadıkları gün
evine nafaka götürememektedirler.

Sanatını kullanarak saç kesen bir
berber, bir dökümcü, torna tezgahını
kullanarak çalışan demirci nasıl ki işye-
rini açamadığı günler komşularından,
tanıdıklarından yardım alamıyorlarsa,
hastalık, kaza gibi nedenlerle uzun süre
dükkanını açamayan bakkal, manav gibi
ticaret erbapları da işyerini çalıştırama-

dıkları günlerde geçimlerini sağlayama-
maktadırlar. Üstelik işyerleri çalışmasa
bile rutin ödemeleri ve kiraları işle-
mekte, bu şekilde üyelerimiz mağdur ol-
maktadırlar.

Dolayısıyla, iflas eden esnaf sanat-
karlar için fondan verilecek destekler-
den, elde olmayan nedenlerden dolayı
belirli bir süre işyerlerini açamayan, ça-
lışamayan üyelerimizin de yararlandırıl-
ması daha doğru olacaktır. Ayrıca bu
haklı düşüncemiz, fonun kuruluş nedeni
ile de örtüşecektir.’ dedi.

Erteleme olumlu
Türk ekonomisinin zorlu süreçten

geçtiğini de belirten Mutlu sözlerini
şöyle sürdürdü: ‘Geçen yıl yaşanan
darbe girişiminin ardından, iç ve dış ne-
denlerden dolayı Türkiye ekonomide
güç günler geçirmiş, bu süreçten de
olumsuz yönde en fazla sermayesi sınırlı
olan küçük işletmelerimiz etkilenmişler-

dir.
Gelinen noktada esnaf ve sanatkar-

larımızın, sigorta primleri başta olmak
üzere yasal vecibelerini yerine getir-

mekte bile zorlandıkları
görülmektedir.

Bu çerçe-
vede,

ekonomik dalgalanmaların sarstığı üye-
lerimizin durumunu göz önüne alan hü-
kümetimizin, esnaf sanatkarların Ahilik
Fonu kesintileri ile daha da zorlanaca-
ğını düşünerek uygulamayı iki yıl ertele-
mesini olumlu karşılıyoruz.

Erteleme sürecinde bir süre işyerini
açamayan üyelerimizin de sisteme dahil

edilmesini sağlayacak detayların da ha-
zırlanarak uygulamaya

dahil edilmesinin ye-
rinde olacağını dü-

şünüyoruz.’

Esnaf Ahilik San-
dığı uygulaması-
nın iki yıl
ertelendiğini kay-
deden İzmir Esnaf
ve Sanatkarlar
Odaları Birliği
(İESOB) Başkanı
Zekeriya Mutlu,
uygulamanın 1
Ocak 2020 tari-
hinde yürürlüğe
gireceğini söyledi.

Zekeriya
Mutlu
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MENEMENBELEDİYEBAŞKANITAHİR ŞAHİN’DENSERTAÇIKLAMA:

Menemen’de 87
yıl önce gericiler
tarafından katle-

dilen Devrim Şehidi As-
teğmen Mustafa

Fehmi Kubilay
ile Bekçi

Hasan ve Şevki Bey, Yıldıztepe'deki
Kubilay Anıtı önünde düzenlenen iki
törenle anıldı. Resmi anma töreninin
ardından, Menemen Tren Garı'nda
toplanarak Yıldıztepe’ye kadar yürü-
yen vatandaşlar anma töreni gerçek-
leştirdi, şehit mezarlarına karanfiller
bırakıldı. 19 yıllık Belediye Başkan-
lığı döneminde sadece son 3 yıldır
Kubilay’ı Anma Törenleri’nden ko-
nuşma verilmeyen Menemen Bele-
diye Başkanı Tahir Şahin, “Sen otur
konuşma. O işler öyle konuşmakla
olmaz diyenler, tarihimizin çöplü-
ğünde yok olup gideceklerdir” dedi.

ÖNCE PROTOKOL,
SONRA HALK

Devrim Şehitleri için ilk olarak
Yıldıztepe’de resmi tören düzen-
lendi. Anıta çelenk bırakılmasıyla

başlayan törende, tören mangasının
saygı atışı eşliğinde saygı duruşunda
bulunuldu, ardından İstiklal Marşı-
mız okundu. Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar’ın mesajının
okunmasından sonra Türk Silahlı
Kuvvetleri adına konuşma yapıldı.
Anıt defterinin imzalanmasından
sonra Kubilay anısına yapılan koşuda
dereceye giren atletlere madalyaları
verildi.

BİNLERCE KUBİLAY
YILDIZTEPE’YE YÜRÜDÜ

Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi
Kubilay’ı anma etkinlikleri Mene-
men’de gün boyu devam etti. Geçti-
ğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devlet
törenine alınmayan vatandaşlar, Me-
nemen Tren Garı önünde toplanarak
Menemen Belediyesi’nin her yıl dü-
zenlediği Demokrasi ve Laiklik Yü-
rüyüşü’ne katıldı.

Yürüyüşte Türk Bayrağı, Atatürk
ve Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi
Kubilay’ın resimleri taşındı. “Mus-
tafa Kemal’in Askerleriyiz” slogan-
ları atan binlerce vatandaş,
Menemen Belediye Bandosu eşli-
ğinde bir kilometrelik yolu yürüyüp
Yıldıztepe’ye geldi.

“KİM İÇİN KONUŞTUK;
ONLAR İÇİN KONUŞTUK”

Yıldıztepe’nin ardından anma et-
kinliklerine, Menemen Belediyesi
Kültür Merkezi’nde, Menemenli

araştırmacı-yazar Oktay Özengin’in
hazırladığı “Kubilay Olayı Tarihi Fo-
toğraf Sergisi” ile devam edildi.
Yoğun ilgi gören serginin ardından,
Erdal İnönü Konferans Salonu’ndaki
etkinlikler başladı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal
Marşımızın okunmasıyla başlayan
programın açılış konuşmasını yapan
Menemen Belediye Başkanı Tahir
Şahin, göreve başladığı 1999 yılından
bugüne Menemen halkını temsilen
konuşma yaptığı Kubilay’ı Anma Tö-
renleri’nde son 3 yıldır konuşmasının
engellendiğine dikkat çekerek; “Be-
lediye Başkanı olduğum ilk günden
beri Kubilay’ı Anma Törenlerinde,
yerel yönetici olarak 2015 yılına
kadar Yıldıztepe’de hep konuştum.
2015 yılında her ne hikmetse bu-
günkü anlayış, bu konuşmalarıma
son verdi. Ne kadar anlattıysak, yet-

kilileri bu kararlarından vazgeçire-
medik. Bu kararın yanlış olduğu
kadar, demokrasiye vurulmuş bir
darbe olduğunu ifade ettik.

Yıldıztepe’deki konuşmaları ger-
çekleştirirken; bu oyunun bir Mene-
men Olayı olmadığını, bu oyunun bir
gerici, yobaz olayı olduğunu her fır-
satta anlattık ve bunu başardık da.

İşte esas olan rahatsızlık da bu-
rada. Bu hadise Menemen Olayın-
dan çıkıp, gericiler tarafından
yapıldığı ispatlanınca, birileri rahat-
sızlık duymaya başladı. Bu kararla
Devrim Şehitlerimizi, biz Atatürkçü-
lere unutturmaya çalışıyorlar. Ancak
kimse unutmasın ki, Devrim Şehitle-
rimizi bize kimse unutturamadı,
unutturamaz da. ‘Sen otur konuşma.
O işler öyle konuşmakla olmaz’ di-
yenler, tarihimizin çöplüğünde kay-
bolup yok olup gideceklerdir” dedi.

Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey, Yıldızte-
pe'deki Kubilay Anıtı önünde düzenlenen iki törenle anıldı. Şahin törende yaptığı konuş-
mada, “Sen otur konuşma diyenler, tarihimizin çöplüğünde yok olup gideceklerdir” dedi.

“TARİHİMİZİN ÇÖPLÜĞÜNDE
YOK OLUP GİDECEKLER”

ÜNLÜ ASTROLOG SERDAR TOKER YORUMLADI 2018’DE
TÜRKİYE’Yİ

NELER
BEKLİYOR?

İKİ KELİMEYLE
ÖZETLERSEK…

“Yıldızlar yalan söylemezler
ama astrologlar yıldızlar hakkında
yalan söylerler” deyişi astroloji
hakkında söylenmiş herhalde en
eski ve doğru deyişlerden biridir
zira Zodyak’ta psikolojinin, danış-
manlığın, umutların, hayallerin,
motivasyonun, genişlemenin ve
şansın gezegeni Jüpiter aynı za-
manda hastalıkların, belirsizlikle-
rin, tahminlerin, hukukçuların,
yalanın, politikanın, dini/batıl/fel-
sefi inançların ve yurtdışı ilişkileri-
nin de gezegenidir.

Cumhuriyetin ilanından önce
de ülkemiz ile ilgili konularda sık-
lıkla karşımıza çıkan bu anahtar
kelimelerden tahmin ettiğiniz
üzere Jüpiter ülkemizin harita-

sında Güney Aydüğümü’nde
Karma yöneticisi olarak yer alıyor.

Özetlemek gerekirse ülke ola-
rak Balık burcunun zayıf özellikle-
rini taşıyoruz lakin hem Jüpiter
burcumuz hem de Güneş burcu-
muz Akrep olduğu için toplum
olarak hatalarımızı tarafsızca gö-
rebilsek de fırsat verildiğinde aynı
hataları kişisel olarak yapmaktan
da çekinmiyoruz.

EKİM’E DİKKAT!
Bu iki burcun anlamlarını

nasıl yaşadığımızı Atatürk’ün
Halil Ağa ile tanışma hikâyesini
okuyarak öğrenebilirsiniz. Astro-
lojinin tuzlu suyunu içtikçe susa-
yan meraklı takipçilerin bildiği
üzere Jüpiter 2017 yılının Ekim
ayında Akrep burcuna geçiş yaptı.
Bu yolculuk Kasım 2018’e kadar

devam edecek
ve Akrep burcu-
nun yöneticisi Mars
ile bugünlerde yaptığı kavu-
şum açısı Ekim 2018’den itibaren
gerginliklerin, krizlerin, değişimle-
rin açısı olan kare açıya dönüşe-
cek.

Akrep burcunda ekonomi,
vergi, ticaret, borç gibi anlamların
işaretçisi olan Mars; düşünmeden
hareket etmenin, şiddetin, sava-
şın, rekabetin burcu olan Koç bur-
cunda da karşımıza yönetici
olarak çıkar.

Sümerlerden beridir noter
kullanan insanlığın hala savaş
ekonomisi üzerinden yönetildiğini
düşünürsek Jüpiter (din) ve
Mars’ın (savaş) gergin açılarının
iyimser yorumlarını yapmak çok
mümkün görünmüyor. Maalesef

2018’in sonlarında bol
bol konuşulacak bu açı ve

anlatmaya burada fırsat bula-
mayacağım diğer işaretçilerin açı-
ları bugünlerdeki kavuşum
açısının anlattığı hâlihazırdaki
gündemdeki ülkelerin başında
gelen İsrail ve ABD’nin haritala-
rında da tetikleyici yerlerde yer al-
makta.

DERS ALMIYORUZ
Jüpiter’in bundan önceki on

ikişer yıllık döngülerinde de ülke
olarak veremediğimiz sınavlar,
vicdanları hala sızlatan olaylar ve
toplum olarak bedelini ödemeye
mecbur kaldığımız, kalacağımız
tercihlerimiz var. Bu olayları ve
tercihleri burada teker teker yaz-
sak da ders almayı bilen bir karma
dizaynımız olmadığı için Mev-

lana’nın deyişiyle körler çarşısında
ayna satmış, sağırlar karşısında
gazel atmış oluruz.

YATIRIMCILAR BU
TARİHLERDE ÜZÜLECEK

31 Ocak ve 29 Nisan dolunay-
ları arasında gerçekleşecek olan
olaylar yılın geri kalanında yaşa-
nacaklar için birden fazla ipucu
niteliğinde uyarılar taşıyacaklar ve
özellikle Mars’ın geri hareketinin
yaşanacağı 27 Haziran – 28 Ağus-
tos tarihlerinde borsa başta olmak
üzere riskli yatırımlarda bulunan
herkesin ekstra üzüleceğini söyle-
mek durumundayız.

Ülkemizin haritasında devlet
yöneticilerini ve orduyu sembolize
eden gezegenlerin yöneticisi olan
Venüs’ün geri hareket yapacağı

zaman dilimi ise 6 Ekim ile 17
Kasım arasını kapsıyor. Sert eko-
nomik önlemlerin bu iki gezege-
nin geri hareketlerine denk
gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu iç karartıcı yorumları
Winston Churchill’in bir anısıyla
şenlendirelim:

Gazetecilerin dünyanın en
zengin ülkesini sormaları üzerine
Churchill hiç düşünmeden Tür-
kiye diye cevap verir; “Yıllardır
onlar içerden biz dışarıdan yiyo-
ruz, bitiremedik!” Başlığımızı
merak eden okurlarımıza ise Sü-
leyman Demirel’den gelsin:

Türkiye’nin durumunu tek ke-
limeyle özetler misiniz diyen gaze-
teciye Demirel; “İyi” diye cevap
verir ve devam eder “Ama iki ke-
limeyle özetlememi isterseniz, iyi
değil”.

BU TARİHLERE
ÖZELLİKLE DİKKAT EDİN
KKaarrmmiikk  AAssttrroolloogg  SSeerrddaarr  TTookkeerr,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  22001188
yyııllddıızz  hhaarriittaassıınnıı  BBeenn  HHAABBEERR  iiççiinn  yyoorruummllaaddıı..  

TTookkeerr’’ee  ggöörree;;
�� EEkkiimm  22001188’’ddeenn  iittiibbaarreenn  ggeerrggiinnlliikklleerr,,  kkrriizzlleerr,,

ddeeğğiişşiimmlleerr  yyaaşşaannaaccaakk..
�� JJüüppiitteerr  ((ddiinn))  vvee  MMaarrss’’ıınn  ((ssaavvaaşş))  ggeerrggiinn  aaççıı--

llaarrıı  İİssrraaiill  vvee  AABBDD’’nniinn  hhaarriittaallaarrıınnıı  ddaa  eettkkiilliiyyoorr..
�� 3311  OOccaakk  vvee  2299  NNiissaann  ddoolluunnaayyllaarrıı  aarraassıınnddaa
ggeerrççeekklleeşşeecceekk  oollaayyllaarr  iippuuccuu  nniitteelliiğğiinnddee..

�� 2277  HHaazziirraann  ––  2288  AAğğuussttooss  ttaarriihhlleerriinnddee  bboorrssaa
bbaaşşttaa  oollmmaakk  üüzzeerree  rriisskkllii  yyaattıırrıımmllaarrddaa  bbuulluunnaann--

llaarr  üüzzüülleecceekk..

Serdar
Toker

Tahir
Şahin
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Bornova Belediyesi, bir yandan
517’yi bulan park ve yeşil alan
sayısını artırmak için yeni proje-

ler üretirken bir yandan da mevcut
parkları yenileyerek daha yeşil ve gü-
venli hale getiriyor. Parkların içinde
bulunan yeşil alanlar yeni düzenleme-
lerle genişletilirken, oyuncakların bu-
lunduğu zeminlerdeki kum havuzları
ve sert zeminler kauçuk ile kaplana-

rak daha güvenli hale getiriliyor. Böy-
lece oyun alanlarında çocukların ya-
ralanmalarının önüne geçilmesi
hedefleniyor.

2017 yılı içinde 25 parkın zemini
bu şekilde yenilenirken 2014’ten bu
yana dönüştürülen parkların sayısı
96’ya ulaştı. Bunun yanısıra parklar-
daki oyuncaklar ve spor aletleri de ih-
tiyaca göre yenileniyor.

BORNOVA’DA KADINLAR ÖNCE
ÖĞRENİYOR SONRA ÜRETİYOR
Bornova Belediyesi’nin Ege Üniversitesi ve MTK Tekstilciler Sitesi’nin işbirliği,

İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ile İŞKUR ortaklığında hayata geçirdiği
Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi mezunlarını verdi.

Bornova Belediyesi’nin ka-
dınların istihdamına yöne-
lik olarak Ege Üniversitesi

ve MTK Tekstilciler Sitesi ile
birlikte ilk olarak 2015 yılında
hayata geçirdiği iş garantili teks-
til kursu yeni şekli ile devam edi-
yor. İzmir Kalkınma Ajansı’ndan
aldığı destek ve İşkur ortaklığı
ile Çamdibi Şehit Er Adem
Bilaloğlu Tesisleri içinde kuru-
lan Bornova Konfeksiyon Eğitim
Merkezi (BORKEM) ilk mezun-
larını verdi. 2.5 ay süren Dikiş
Makinesi Operatörü- Kumaş
Kursu eğitimini tamamlayan 35
kadın sertifikalarını tesis içinde
bulunan Nedret Güvenç sahne-
sinde düzenlenen törenle aldı.
Böylece proje 5’inci dönem me-
zunlarını da vermiş oldu.

Törene; Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila, MTK Si-
tesi Dernek Başkanı İsmail Sadi
Doğan, Ege Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Tekstil Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı
Hüseyin Kadoğlu, Ege Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi
Dekan Yardımcısı Oktay
Pamuk, Bornova Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Ercan Arık ve
İZKA İzleme ve Değerlendirme
Birimi Uzmanı Esra Ata da ka-
tıldı. Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, “Bu projeyi aday-

ken Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Aziz Kocaoğlu ile MTK
Sitesine yaptığımız ziyaretimiz
sırasında ortaya koymuştuk.
2015 yılında da hayata geçirdik.
Bugün 35 kadınımız sertifika alı-
yor. Kadınlarımızın ekmek sa-
hibi olabilmeleri, ev
ekonomisine katı sağlamaları
çok önemli. Çünkü kadınlarımız
ürettiği zaman ülkemiz kalkınır”
dedi. Kursu tamamlayan kadın-
ların 3 ayda meslek sahibi oldu-
ğunu da söyleyen Başkan Atila,
kadınlara iş hayatlarında da ba-
şarılar diledi.

MTK’dan iş sözü
Kursa katılan herkesin başa-

rılı olduğunu belirten MTK Si-
tesi Dernek Başkanı İsmail Sadi
Doğan çalışmak isteyen tüm
kursiyerlere iş sözü verdi. Bor-
nova Belediyesi ortaklığı ile ha-
yata geçirilen projeler sayesinde
bu güne kadar bir çok kişinin
meslek sahibi olduğunu belirten
Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Tekstil Mühendisliği
Bölüm Başkanı Hüseyin Ka-
doğlu ise, “Bu işi organize ede-
rek bize de bu fırsatı sunan
Bornova Belediyesi ve MTK yö-
neticilerine çok teşekkür ederiz.
Türkiye olarak üreten bir ülke
olmamız gerekiyor” dedi.

DOWN KAFE 3 YAŞINDA
Bornova Belediyesi’nin Büyükpark içinde hayata geçirdiği Down

Kafe’nin üçüncü yıl kutlamalarında eğlenceli anlar yaşandı.
Kafe’de çalışan Down Sendromlu gençler ayrı ayrı hazırladıkları

resim çalışmalarında, “+1 Farkla Yaşamın içindeyiz, Down Kafe 3 ya-
şında” yazısı oluşturdu. Pasta kesiminin ardından sergilenen dans
gösterisi ilgi ile izlendi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila kutla-
maya eşi ve çocukları ile birlikte katılarak Down Sendromluları yalnız
bırakmadı. Down Sendromlular için Bornova Belediyesi’nin Büyük-
park içinde açılışını 3 Aralık Engelli Hakları Farkındalık Günü’nde
yaptığı +1 Down Kafe üçüncü yaşını kutladı. Kafe’de çalışan Down
Sendromlu gençler ayrı ayrı hazırladıkları resim çalışmalarında, “+1
Farkla Yaşamın içindeyiz, Down Kafe 3 yaşında” yazısı oluşturdu.
Pasta kesiminin ardından sergilenen dans gösterisi ilgi ile izlendi. Bor-
nova Belediye Başkanı Olgun Atila kutlamaya eşi ve çocukları ile bir-
likte katılarak Down Sendromluları yalnız bırakmadı.

Kafede çalışan Down Sendromlu gençlerden Korhan Korkmaz’ın
annesi Nesibe Korkmaz, “Down Kafe bize umut oldu. Kol kanat oldu.
Yeni dostlar edindik. Çocuklarımız sosyalleşti. Emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” dedi. Şükrü Akyol’un babası Kemal Akyol da bu
projede emeği geçen başta Başkan Olgun Atila olmak üzere herkese te-
şekkür ederek, “Çocuklarımız burada çok mutlu oluyor. Daha önce
hayal bile edemeyeceğimiz şekilde sosyalleşiyor” diye konuştu.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu Ben TV'de Burak Cila-
sun'un sunduğu Rota Siyaset progra-

mına katılarak hem gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu hem de kendisiyle
ilgili olarak merak edilenleri yanıtladı.

Alsancak'ta bulunan Alliance Küçük
Kulüp'te gerçekleşen program, dünyanın
gündemine oturan Kudüs konusuyla baş-
larken Feyzioğlu Kudüs ile ilgili olarak si-
yasetin ötesinde en samimi hareket eden
ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.
Bunun bir siyasi parti meselesi olmadığı-
nın altını çizen Feyzioğlu ABD'nin ham-
lesinin bölgede yeniden şiddetin fitilini
yakacak tehlikeli bir girişim olduğunu
söyledi.

“GÖREVE TALİP OLUNMAZ”
Referandum öncesinde Türkiye'yi

şehir şehir değil köy köy gezdiğini dile ge-
tiren Feyzioğlu, ülkede tartışılan sandık
güvenliği konusuna ilişkin de çarpıcı bir
öneride bulundu. Türkiye Barolar Birli-
ği'ne sandıklarda denetim görevinin ve tu-
tanak tutabilme yetkisinin verilmesini
talep eden Feyzioğlu, "Türkiye Barolar
Birliği ülkenin tüm şehirleri ve ilçelerinde
örgütlü, her sandığa bir avukat verebile-
cek gücü olan bir kuruluştur. Eğer gerekli
yetkilerle birlikte avukatlarımızın sandık-
larda görevli olmasına yönelik bir düzen-
leme yapılırsa Türkiye'de şaibeli bir oy
bile olmaz." dedi.

Destekçilerinin kendisini Cumhurbaş-
kanı adayı olarak görmek istediklerine
yönelik soruyu da cevaplayan Feyzioğlu,
“Bu teveccühler daha önce de vardı ama
şunu söylemem lazım ki benim parti siya-
setiyle ilgim yok. Cumhurbaşkanlığı te-
veccühünü göstermelerinden büyük onur
duyarım ama bu görevlere talip olunmaz.

Bu görevler millet tarafından verilir. Bu
konuda hiçbir proje ve çalışmam yok. Ça-
lışmalarımızın hiçbiri herhangi bir
makam için değildir. Bahsi geçen makam
Türkiye'nin en yüce makamı ve buralara
sizi millet getirir. O sebeple çalışmamız
olmadığını ama milletimiz için her pozis-

yonda çalışmayı taahhüt ettiğimizi bilin.
Kapıda gözcü de olunur, dama çıkıp
bekçi de olunur. Milletimizin menfaatine
dair ne gerekirse o oluruz. Bakın Türkiye
çok kutuplaştırıldı. Tayyip Erdoğan'ı ko-
şulsuz sevenler ve yine koşulsuz olarak
karşısında olanlar var. Biz TBB olarak bir

kutup yıldızı gibi doğruyu göstermeye ça-
lışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu geçtiğimiz günlerde bir
radyo programında açlık grevindeki Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili
söylediği, "Kimse benden Nuriye ile Se-
mih'i evlat edinecek bir sempati içinde ol-
mamı beklemesin" sözleriyle birlikte
başlayan tartışmada kendisini hedef gös-
terenlere de sert çıktı. Feyzioğlu, "Ben
bize saldıranların o iki kişinin sağlığını
zerre kadar düşünmediğini söylüyorum.
Ben o programda açlık grevinin ilk ve tek
makalesini yazdığımı söylüyor ve bunun
suç olmadığını belirtiyorum. Açlık grevi-
nin bir terör örgütü üyeliğinin delili ola-
mayacağını söylüyorum. KHK ile
ihraçların doğru olmadığını dile getiriyo-
rum. Yargı yolunun açık olduğunu ve dü-
zeltilmesi gerektiğini söylüyorum. Sonra
bu iki kişiyle aynı dünya görüşünde olma-
dığımı belirtip bu nedenle yüreğime basa-
mayacağımı ancak daha da iyisi buna
rağmen sahiplendiğimi belirtiyorum.
Yine de lafım saptırılıyor. Dertleri o iki
kişiyi kurtarmak olsa 'Feyzioğlu bile suç
değil dedi' derler. Beni sevmiyorlar umu-

rumda değil ama onların canını umursa-
mıyorlar. Benim sözlerimden 5 dakika
sonra ABD'deki kaçak Emrullah Uslu
tweet atıyor. 5 dakika sonrasında Sezgin
Tanrıkulu ve Aykut Erdoğdu atıyor. El-
bette birlikte çalıştıklarını söylemiyorum
ama hepsini hedef gösteriyorum. Yani
şimdi Sezgin Bey bana saldırsan ne olur
saldırmasan ne olur. Sen benim söyledi-
ğimi okumaktan imtina ediyorsun. Aykut
Erdoğdu saldırsan ne olur, saldırmasan
ne olur. Bana saldırarak ne kadar az oku-
duğunu ve ilgilenmediğini gösteriyorsun.
DHKP-C saldırıyor. Kimlerle yan yana
duruyorsunuz? Temsil ettiğiniz makam-
lara yakışmıyor." dedi.

Burak Cilasun'un 'CHP Genel Baş-
kanlığı' ifadesini kullanmasıyla birlikte
'Hiçbir siyasi partinin genel başkanlığına
talip değilim, asla düşünmüyorum' diyen
Feyzioğlu, Cilasun'un "İYİ Parti'den teklif
aldınız mı?" sorusuna da "Hayır. Ben si-
yasi parti siyaseti yapmayı düşünmüyo-
rum. Türkiye'de bir siyasi sıkışıklık vardır
ve yeni bir partinin katılması iyi olmuştur.
Bunu söyleyince bir siyasi partiye destek
olarak da algılanmasın." dedi.
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Türk ekonomisi bir yılı daha geride
bıraktı. Enflasyon rakamlarının bek-
lentinin üstünde çıktığı 2017'nin so-

nunda büyüme rakamlarından gelen iyi
haber iş dünyasına 2018 için umut oldu.
2017'nin bir tamir yılı olduğu kanısında
birleşen iş dünyası, gelecek yılın 2017'den
daha iyi geçebileceğini düşünüyor.

“2018'DE DE BELİRSİZLİKLERLE
MÜCADELE EDECEĞİZ”

Ege Bölgesi Sanayi Odası
Başkanı Ender Yorgancılar

2017 yılını ön-
celikle 2016'nın te-
lafisi olarak
görebiliriz.
2017'de Turizmde
ve yabancı serma-
yede yaşanan da-
ralma, bölge
ekonomimizi en
çok zorlayan ko-
nular olmuştur.
Bununla birlikte
dış politikadaki
gerginlikler sebe-
biyle, yabancı he-
yetler ve iş

partnerleri açısından da zorlayıcı bir yıl
olmuştur. Ancak bu olumsuzluklara rağ-
men, bölgemizin ihracatını yıllık bazda
yüzde 8,2 oranında artırmış olması, eko-
nomik istikrarımızı koruma açısından
ciddi bir çaba içinde olduğumuzu göster-
mektedir.

"YÜKSEK ENFLASYON
VE İŞSİZLİK"

Zorlu geçen 2016 ve 2017 yıllarının
ardından, 2018’in de belirsizliklerle ve
risklerle çok daha yoğun biçimde müca-
dele etmemizi gerektiren bir yıl olacağı
aşikardır. Özellikle, küresel politik belir-
sizliklerin bir türlü çözülememesi bir
yana, sürekli daha da karmaşık bir hal al-
ması, ekonominin politikanın gölgesinde
kalmaya devam edeceğine işaret etmekte-
dir. Ülkemiz açısından artan döviz kurun-
daki hareketlilik, yüksek enflasyon ve
artan işsizlik, 2018’de de en büyük müca-
dele alanlarımızdan biri olacaktır.

Ancak, küresel ekonomideki güçlü to-
parlanma eğiliminin 2018’de de devam
edeceğine yönelik beklentiler, en büyük
ihracat partnerimiz olan AB ülkelerin-
deki iyileşme gelecek yıla ilişkin umutları-
mızı artırmaktadır. Ülkemizde de, 3.
çeyrek itibariyle çift haneli bir büyüme
oranının yakalanmış olması oldukça

olumlu bir gelişmedir. Ne yazık ki, kriz-
lere açık küresel ekonomi ve içerde alı-
nan kararlar 2018 yılını şekillendirecek
gibi görünmektedir. İş dünyamızın tem-
kinli iyimserlik içerisinde tüm bu gelişme-
leri yakından takip etmesini ve ona göre
proaktif ve vizyoner bakış açısıyla plan-
lama yapmasını umuyorum.

“DÜNYADA BÖYLE BİR
ÖRNEK YOKTUR”

Torbalı Ticaret Odası Başkanı
Abdulvahap Olgun:
Türkiye'de ne yazık ki 2013'te başla-

yıp, 2017'nin ilk
saatlerindeki
Reina saldırısına
kadar çok ciddi
terör olayları ya-
şandı. Darbe giri-
şimine kadar
saldırıların olduğu
bu süreçte biz
ekonomimizin
olup bitenlere
dayanamaya-
cağından en-
dişelensek de
yine de 'Bunu
başaracağız"

diyorduk. 15 Temmuz'daki darbe giri-
şimi sonrasında ben darbecilerin ikinci
hedefinin ekonomi olacağını söylemiş-
tim. Nitekim hükümetimizin ekonomi
kurmayları da bunu görerek tedbirler al-
maya başladılar. Vergide, SGK'da bazı er-

telemeler yapıldı. Yapılandırmalar ger-
çekleştirildi. KGF üzerinden piyasaya 250
milyar TL can suyu olacak şekilde para
dağıtıldı. Bankaların keyfi hareket etme-
sini önleyecek tedbirler alındı. MB ban-
kalara güvencelerde bulundu. Bankalar
da 2017'de iyi bir sınav verdi. Büyük badi-
relerden sonra devletin yatırımlarda frene
basmadığını gördük. Bu da piyasadaki sı-
kıntıların giderilmesinde çok önemli bir
etken oldu. Enflasyon ve cari açıkta iste-
nenler tam olarak elde edilemedi ama
çok daha kötü olarak beklenen bir yılın 3.
çeyreğinde rekor büyüme geliyorsa bu bir
başarıdır. Biz üretimle büyümekten yana-
yız. 2017'nin kotarıldığını, başarıyla ge-
ride bırakıldığını düşünüyorum. 2018
yılında da yine 2017'deki gibi çalışıp üret-
memiz ve bir-

birimize destek olmamız gerekiyor.
2018'de güllük gülistanlık bir dönem bek-
lemiyorum ama sorunlarımızı aşacağımızı
düşünüyorum. 2013'ten beri seçimleri,
darbe girişimini, hendekleri, atlatmış bir
ülkenin yüzde 11 büyümeye erişmesi ger-
çekten akıl almaz bir rakam. Dünyada
böyle bir örnek yoktur diye düşünüyo-
rum. Yine 2018'in 2017'nin önüne geçece-
ğini düşünüyorum ve çok umutluyum.

“YATIRIMLARDA VAKİT
KAYBETMEMELİYİZ”

Deniz Ticaret Odası İzmir
Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk:
Ülkemiz yoksa biz de yokuz. Bu bi-

linçle 2018’de ülkemiz için daha fazla ça-
lışacağız. Kuzeyde Ayvalık’tan güneye
Didim’e kadar uzanan sorumluluk saha-
mızda deniz ticaretinde, deniz taşımacılı-

ğında, deniz turizminde Türk
bayrağını daha yukarı çekeceğiz.

Önümüzde büyük projeler var.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
TCDD Genel Müdürlüğü’nün
birlikte yapacağı Büyük Körfez
Projesi, İzmir’in deniz ve liman
kenti kimliğini pekiştirecek çok
değerli bir projedir. Yine çok
önemli olduğuna inandığımız
İzmir Körfez Geçişi Projesi ile

Büyük Körfez Projesi’nin birbir-
lerini destekleyecek şekilde ha-

yata geçirilmesi gerekiyor.
İzmir-İstanbul Otoyolu, Çanakkale

Köprüsü ve hızlı tren projeleri bölge-

mizin uluslararası koridorlara bağlantısını
sağlayacaktır.

Ülkemizin ve bölgemizin 16 bin olan
yat bağlama kapasitesi son derece düşük.
Ege kıyılarında yeni marinalar ile bağ-
lama kapasitesinin artırılması sayesinde
denizden kazancımız artacak. Son yıllarda
hızlı büyüyen
Aliağa’daki liman-
larımızın yol bağ-
lantılarını
güçlendirecek ya-
tırımlarda vakit
kaybetmemeliyiz.
Alsancak Li-
manı’nı büyütecek
ve modernize ede-
cek yatırımları
hızlandırmalıyız.
Kuzey Ege Çan-
darlı Limanı’nın
fonksiyonlarına
gemi bakım tedarik, akaryakıt transfer iş-
levlerinin de eklenerek, Türkiye’nin 5 en-
düstri bölgesinden biri olarak
değerlendirilmesi son derece isabetli ola-
caktır.

Ege’nin yüklerini demiryoluyla Çan-
darlı’ya bağlayacak Kemalpaşa Lojistik
Merkezi artık hayata geçmelidir. Bu yatı-
rımların tamamlanması sayesinde her biri
kendi alanında uzmanlaşmış limanların
işbirliği ve yapıcı rekabet içinde olacağı
Büyük İzmir Limanı hayaline kavuşmuş
olacağız. Böylece Asya ile Avrupa ara-
sında doğal köprü olan ülkemizin lojistik
üs kabiliyetini artırıp, Çin’in Demir ve
Deniz İpekyolu projelerinde bölge olarak
yerimizi alabiliriz.

2018'DE
UMUTLAR
TEMKİNLİ

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com
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Bir tiyatro ekibi düşünün… Oyu-
nun oynanacağı gün boyunca asla
birbirlerine isimleriyle hitap etmi-

yorlar… Karakterlerin adlarıyla sesleni-
yorlar. Sahneye çıkmadan önce
karanlık bir odada bir araya gelip bir-
birlerini hissediyorlar. Haftanın 7 günü,
günün neredeyse 24 saati hep bir arada-
lar. Sadece uyurken ayrılıyorlar, onda
da birbirlerini rüyalarında görüyorlar.
Tabii ki Sahne Tozu ekibinden bahsedi-
yorum. Şu sıralar Kamp 17 isminde bir
oyun sahneliyorlar. “Sahnelemek” keli-
mesi yanlış olur çünkü onlar Kamp
17’yi yaşıyorlar. Öyle ki oyundaki “düş-
man” karakterleri yani Almanları kulise
almıyorlar, Almanlar ayrı bir kuliste ha-
zırlanıyor. Çünkü kendilerini o kadar
çok kaptırmışlar ki oyuna, kuliste de
birbirlerine kafa göz dalmaktan korku-
yorlar. Böyle bir ekibin ve oyunun ba-
şarısız olması gibi bir durum tabii ki söz
konusu olamaz. Onlar da bunun haklı
gururunu yaşıyorlar. Ve son olarak
Kamp 17’ye gelecek olanlara buradan
sesleniyorum… Boşuna uzaklarda ara-
mayın, oyundaki “casus” benim…

� HÜSEYİN ÇUR (YARDIMCI YÖ-
NETMEN): Bu ekibin içerisinde olmak
benim için heyecan verici. Burada ben
de kendimi her gün geliştiriyorum.
Çünkü tiyatro her anlamda yenilik iste-
yen bir alan. Dolayısıyla ben de burada
yakaladıklarımı sahnede uyguladığım
zaman mutlu oluyorum. Ocak ayında
yeni bir oyunla ben de sahneye geri dö-
nüyorum. Oyunu henüz söylemiyoruz
sürpriz olacak. Kamp 17’deki casusu
bulma eylemi gibi bunu da bulana ödül-
lerimiz var. (gülüyoruz)

� ARİF YILDIRIM (REED): Kamp
17’de oynarken çok keyif aldık. Bizi iz-
lemeye gelen seyircilerin ağladığını gör-
dük. Üzüldük ama hayatın bir gerçeğini
de gösterdik onlara buradan. Dram oy-
namak komediden daha çok keyif verdi
bana. Aldığımız yorumlar doğrultu-
sunda seyircilerin de çok keyif aldığını
biliyorum.

� OĞUZ SERDAR ZAL (DUN-
BAR): Daha önce bu oyunu 2013 yı-
lında komedi türünde sahnelemiştik.
Ancak dram oynarken daha çok şey öğ-
rendiğimizi düşünüyorum. Seyircilerin
de tepkisi değişti. Bu türde oyun oyna-
mamız, bizden hep istedikleri bir şeydi.

� AHMET İŞLEYEN (STOSH):
Kamp 17’nin benim için yeri çok ayrı.
Normalde oynadığınız rolün sahnede
kalması gerekiyor. Fakat bende sahne
dışına da taşıyor. Normal karakterim-
den Stosh’a da bürünebiliyorum.
Bunun esas sebebi oyunu hissederek
oynuyor olmam.

� ÇAĞRI TURNALI (PRICE): Yıl-
larca bize dediler, “hep komedi oynu-
yorsunuz” diye… bize bunu kendi
seyircimiz ve komedi iz-
lemek istemeyen
başka seyirci-
ler de
söyle-

diler. E istediklerini yaptık, o yüzden
gelmeleri gerekiyor.

� ABDULLAH BAŞ (ALMANMU-
HAFIZ): Dram duyguyu yoğun bir şe-
kilde yaşatıyor, hem oyuncuya hem de
seyirciye. Seyircilerimiz sağ olsunlar
çok güzel yorumlarda bulunuyorlar.
Bazıları da Amerikan hayranlığı yapı-
yorsunuz diyor. Ama asıl alt metinde
“insanlık” yatıyor.

� BUĞRA HAN ACAR (HOFFY):
Geçmişimizde çok fazla acı var. O yüz-
den acıyı nerede görse iyi tanıyan bir
milletiz. Biz teksi ilk okuduğumuz
zaman bu acıyı çok iyi hissettik. Evet
bizim acımız değil ama bu acı o kadar
çok derine işliyor ki… Biz önce bu coş-
kuyu hissettik, şimdi de sahneden dışarı
taşıyor.

� YUNUS AYDIN (SHULTZ): Bili-
yorsunuz oyunda seyirci casusu arıyor. İlk
perdede kendi aralarında casusu konuşu-
yorlar. Seyircilere beyin jimnastiği de
yaptırıyoruz. Kamp 17 ST için oyunculuk
anlamında bir milat. Bize çok şey kattı.
Seyircilerden gelen yorumlar da çok
güzel. Gerçekçi olduğunu söylüyorlar.

� ENSAR YARAŞAN (HORNEY):
İçimizde bir casusun olması, dram oyu-
nun izlenirliğini artırıyor. Seyircinin ak-
lındaki “Drama gideceğiz, sıkılır
mıyız?” düşüncesini yıkıyor Kamp 17

oyunu. Çünkü bir casus var,
seyirci onu

arıyor.

� TOLGA BEKMEZ (SEFTON):
İkinci ya da üçüncü kez izlemeye gelen-
ler şunu diyor; “ben ilk oyunda bunları
fark etmemiştim, ikinci oyunda fark
ettim ve üçüncü kez gelip fark etmedik-
lerimi görmek istiyorum.” Seyirci hiçbir
detayı kaçırmak istemiyor. Hocamız
Çağlar İşgören oyuna öyle dokunuşlar
yaptı ki, karmaşık durumu artırdı. Se-
yircinin de bu durum hoşuna gitti.

� EMRE ALTINTAŞ (MC
CHARTY): Oyunun komedisi benim ka-
rakterim sahneye girince artıyor.
Dramda doğal olman gerekiyor. Eğer
doğal olmazsan karşıya hiçbir şey yansı-
tamazsın. Çok iyi hazırlanman gereki-
yor. Çünkü burada 550 çift göz sana
bakıyor ve her an her şeyini yakalayabi-
lir. O yüzden dram türü çok zor. Gerçi
bu oyunda ben yine komedi olarak kal-
dım. (gülüyor)

� MUSTAFA AKYEL (GORDON):
Kamp 17’deki banyo sahnesi de Çağlar
Hocamızın koyduğu bir komedi unsuru
oldu. İnsanları biraz rahatlattığımız
anlar bu anlar… Sonra tabii ki yine da-
ralıyor. Sürekli bir dram olamayacağı
için böyle küçük dokunuşlar gerekli.

� EREN ŞAHİN (ALMAN YÜZ-
BAŞI): Benim karakterim çok gaddar
bir karakter. Amacı ortamı tamamen
germek, hatta kötülük yapmak. Ama
çok keyif alarak oynuyorum. Ekip çok
iyi. Yatılı kalanlar bilir, lisedeki erkek
yurtları gibi. O bağlılıkla oynuyoruz. Se-
yircileri de bu atmosferi yaşamaya
davet ediyorum. Gelsinler, asla pişman
olmayacaklar.

� MEVLÜT BİRLİK (DELEGE):
Ben aslında oyunun dışında duruyo-
rum. Eren’i izlerken geriliyorum. Sah-
neye indiğimde o gerilimi bana da
hissettiriyorlar. Kendimi kaptırıyorum,
spoiler vermek istemiyorum ama bir
sahne var, rolümden çıkıp tüm arkadaş-
ları oradan kurtarmak istiyorum ciddi
ciddi.

� ONAT ESER (SHAPIRO):
dram izlerken seyirciler, kendi yaşa-
dığı şeylerden parçalar görüyor sah-
nede. Selamlamada sahneye
çıktığımız zaman seyircilerin ağladı-
ğını görüyoruz. Birbirlerini dürtüyor-
lar çok iyiydi diye. Hatta
tanımadıkları seyircilere bile “Kalk-
sanıza, neden ayağa kalkmıyorsu-
nuz?” diyorlar. Bence biz bu işi iyi
yapıyoruz. Bu nedenle bütün tiyatro
severleri Kamp 17’ye bekliyoruz.

Yakında Avrupa’ya açılacakları-
nın müjdesini veren Sahne
Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağ-

lar İşgören ile keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirdik.

��  Sahne;Tozu;Nişantaşı;Şube-
si’nde;eğitimler;nasıl;gidiyor?;

Gayet:güzel:gidiyor.:Orada:şam-
piyonlar:ligi:kadrosu:var.:Eğitmen-
lerimizin:hepsi:birbirinden:değerli.
Göksel:Kortay,:Haldun:Dormen,
Zafer:Ergin,:Selçuk:Yöntem,:Aliye:Uzunata-
ğan,:Suna:Keskin,:Serpil:Günseli,:Kandemir
Konduk’un:bulunduğu:güçlü:bir:eğitmen
kadrosu:mevcut.:Oradaki:sahnemizde:potan-
siyel:olarak:bir:yetersizlik:söz:konusu.:Bu:ne-
denle:başka:sahne:arayışları:içerisine:girdik.
Haldun:Dormen:ve:Göksel:Kortay’ın:yönlen-
dirmesiyle:arayışlarımıza:devam:ediyoruz.
Umarım:en:kısa:sürede:sahnemizi:bulacağız.:

��  ST’yi;İstanbul;ne;kadar;tanıyor?
İstanbul:bizi:tanımıyor:ama:tanıyor.

ST’nin:İstanbul’da:İzmir’deki:kadar:popüla-
ritesi:yok.:Ancak:usta:hocaların:bizim:bünye-
mizde:ders:vermeleri:nedeniyle,:onların
popülariteleriyle:halk:ST’yi:duyuyor.:Halk

“Sahne:Tozu’ndan:ders:alıyorum”:demiyor
da:örneğin;:“Zafer:Ergin’den:ders:alıyo-
rum”:diyor.:Bu:da:beni:rahatsız:ediyor.:

��  Şimdi;de;Almanya’da;bir;şube;aça-
caksın;değil;mi?

2018:yılında:Almanya'nın:Köln:şeh-
rinde:Net:Seminer:Merkezi:ile:ortak:bir
çalışma:içerisine:girmeyi:planlıyoruz.:Bu

yaz:bize:bir:teklif:ile:geldiler.:Sahne:Tozu:Ti-
yatrosu:ile:çalışmak:istediklerini:anlattılar.
Almanya'ya:gidip:yerlerini:gördük:ve:şuan
sözleşme:aşamasına:geldik.:Tanıtımlarını:ya-
pıyorlar:eğer:öğrenci:bulurlarsa:eğitim:ver-
meye:gideceğiz.:Hocalarımız:müsait:oldukları
takdirde:bir:kere:söyleşi:yapmaya:gidecekler.
Oraya:gittiğimde:de:birçok:kanal:ve:gazete:ile
röportaj:yaptık.:Umarım:güzel:bir:iş:birliği
olur:diye:düşünüyorum.:Almanya’dan:sonra

da:İngiltere:ve:Amerika:projelerim:var.:
��  Kamp;17;ile;ilgili;neler;söylersin?;İzmirli-

ler;sevdi;mi;oyunu?
Başlangıçta:çok:endişeliydim.:Çünkü

dram:türü:kolay:değil.:Oyunda:farklı:bir:tek-
nik:kullanmaya:çalıştık.:İçinde:sinematik:un-
surlar:da:var.:Oyun:beklediğimden:çok:daha
güzel:karşılandı:seyirciler:tarafından.:Bizim
en:çok:gişesi:olan:oyunumuz:İkinin:Biri’ydi.
Ama:şu:anda:Kamp:17,:İkinin:Biri’nin:bir:tık
önüne:geçti.:

��  Bir;de;müzikal;projen;var;sanırım…
Uzun:zamandır:aklımda:olan:bir:şeydi.

Ama:maliyeti:çok:yüksek.:Bir:anda:bunun:al-
tından:kalkmak:çok:zor.:Dekoru:yaz:döne-
minde:yapıldı.:Orkestra:provalarını:yapıyor.
Kıyafetler:de:hazırlanıyor.:En:kısa:zamanda
müjdeyi:İzmir:halkına:sizin:aracılığınızla:ve-
receğiz.:

��  Cemal;Özgörkey’in;de;sende;ayrı;bir;yeri
var;değil;mi?

Cemal:Özgörkey:ile:çok:eski:bir:dostluğu-
muz:var.:Cemal:abi:benim:mentorum:oldu:di-
yebilirim.:Aile:dostumuzdur.:Fikirlerini:her
zaman:bizlerle:paylaşması,:tecrübeleri:ile
bize:yol:göstermesinden:dolayı:kendisine
minnettarız.:Haldun:Dormen,:Sahne:Tozu:Ti-
yatrosu'nu:kurduğum:günden:bugüne:kadar
tiyatro:ile:ilgili:neredeyse:tüm:bilgi:biriki-
mini,:tecrübelerini:bizlerle:paylaştı.:Ama
bazen:işin:işletme:kısmında:zorlandığım:yer-
ler:oluyordu.:İşte:Cemal:Özgörkey:bu:an-
lamda:müthiş:bir:akıl:hocası.
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ŞİMDİ DE 

ALMANYA’DA
Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İş-

gören, Nişantaşı’ndan sonra Almanya’da

da şube açacaklarını söyledi.

İTİRAF EDİYORUM!

“CASUS” BENİM
Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu
Çağlar İşgören’in sahneye koy-
duğu Kamp 17 oyunu, İzmirliler-
den yoğun ilgi gördü. Ekip müthiş;
oyun alışılmışın dışında...
İşte “Kamp”tan detaylar...

GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

Çağlar
İşgören Gamze

Kurt



Merhaba Ben Haberciler…
2018 geldi çattı. Şöyle
geçip giden yılımıza bir

göz atsak hepimiz ayrı ayrı ne de-
neyimler yaşadık değil mi? Acaba
kaçımız sağlığının değerini bilerek
ve ona gereken özeni göstererek
geçirdi bu bir yılını. Acaba kaçı-
mız 2018 için sağlığım önceliğim
kararlılığı ve planları içerisinde-
yiz? Bu yılda aynı ısrar ve özenle
sizi sağlığınızla ilgili bilgilendir-
meye devam edeceğiz.

Biliyorsunuz yılbaşının rengi
kırmızıdır. Kırmızı renk gücü
enerjiyi temsil eder. Kırmızı giydi-
ğinizde veya kırmızı bir ruj sürdü-
ğünüzde kendinizi çok iyi
hissedersiniz. Peki kırmızıyı yedi-
ğimizde neler olur hiç düşündü-
nüz mü?

KIRMIZI GÜCÜN
SAĞLIĞA FAYDALARI

DOMATES: Domatese kır-
mızı rengi veren madde likopen-
dir. En kıymetli antioksidanlardan
birisidir. Antioksidanlar, hücre-
lere zarar veren serbest radikalleri
etkisiz hale getirerek, kanser dahil
pek çok hastalığa ve erken yaşlan-
maya neden olan süreçleri engel-
lemeye çalışırlar.

KIRMIZI ERİK: Eriğe ren-

gini veren madde antiosiyanindir.
Antosiyanin; çok güçlü olduğu
için hücre yaşlanmasını önler.
Sağlıklı doku ve hücreleri korur.
Kalp ve kanser hastalıklarına karşı
koruma sağlar. Hafızayı güçlendi-
rir ve sağlıklı yaşlanma üzerinde
olumlu etkileri vardır.

KİRAZ: A, C ve K vitaminleri
ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi

mineraller bakımından ol-
dukça zengindir.

Kalp ve damar sağ-
lığını korur. Ha-
fıza sorunlarını
giderir. Cildi
korur.

NAR: Çi-
çeğinden

kabu-
ğuna,

çekir-

deklerinden tanelerine kadar
neredeyse her organa sayısız
faydası olan narın bilinen en
önemli özelliği kansere karşı
olan koruyuculuğudur.

KIRMIZI TURP (ÇİN
TURPU): Kırmızı rengini liko-
penden alan turpun kökü C vita-
mini, kükürt ve iyot bakımından
zengindir. İçinde B1, B2 vitamin-
leri ve çeşitli mineraller bulundur-
maktadır. Diş, diş eti
rahatsızlıklarına iyi gelir. Saç ve
tırnaklar için oldukça yararlıdır.
Sinir ve stresi azaltır. Solunum
yollarına iyi gelir. Nezle ve grip
gibi hastalıklarda burnun akma-
sını engeller.

KIRMIZI BİBER: Rengini ka-
ratenoidlerden alır. Vücut meta-
bolizma hızını etkiler ve proteinin
enerjiye dönüşümüne ve yağ yakı-
mına yardımcı olur. E vitamini
hücrelerde hasar görülmesini en-
geller ve bu sayede kanser potan-
siyelini azaltır.

PANCAR: Kırmızı rengini
veren antosiyaninlerden betalain
grubu bileşiklerdir. Pancar, kanın

te-
miz-

lenmesi ve
karaciğerin toksinlerden arınma-
sına yardımcı olur. İltihap giderici
özellikleri vardır.

KARPUZ: Karpuzun bol mik-
tarda içerdiği ‘likopen’ kalp ve
damar sağlığımız için ve ayrıca
kemik sağlığını korumada önemli
bir faktördür. Ayrıca kan basıncını
düzenler. Karpuz, doğal bir idrar
söktürücü olduğu için idrar akışını
hızlandırır.

2018 İÇİN SAĞLIĞINIZ ÖN-
CELİĞİNİZSE BAŞTA KIRMIZI
OLMAK ÜZERE SARI, TUTUN-
CU, MOR VE YEŞİL RENKLERİ
BESLENMENİZDEN EKSİK ET-
MEYİN. MUTLU YILLAR...
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– Şeker gibi tatlı, masal
gibi güzel bir yıl diliyorum..

– Mutluluk yağmurları al-
tında şemsiyesiz kalman dile-
ğiyle… Nice mutlu yıllara.

– Sevgilerin birleştiği,
belki durgun, belki yorgun,
yine de mutlu, yine de
umutlu, sevgі dolu yıllara!...
Mesajlarıyla dolmaya başladı
bile tüm dünyamız.

Usulden olduğu için değil,
içimden geldiği için bir yeni
yıl yazısı yazmak istedim bu
gün. 2017 devir teslim
törenini 2018’e bıraktı.
Çocuklar diyorum; aklıma
kazınan o buğulu, tertemiz
gözleri ve masum yürekleri
hatırlayarak. Bu yeni gelen
yılın tüm dünyadaki çocuk-
ların yüzlerinde yepyeni bir
umut oluşturmasını istiyo-
rum. Sokaklarda yürürken
sakin ve kendi başıma
yürümek istiyorum;
savaşların, kavgaların, strate-
jilerin hep var olacağı bu
dünyada, 31 Aralık ayının
son Pazar gününde..

Yeni yıl eski yıl fark
etmez, zaman saniyelerle
akıp gidiyor. Mutlu ya da
mutsuz olmak için durak-
ladığımızda anın tadına vara-
madığımızda hayat durağını
kaçırıyoruz. Bir de bakıyoruz
ki bir yıl daha geçmiş, bir yıl
daha eskimişiz.

Olsun varsın geçsin yıllar.
Benim yüreğimdeki çocukça
coşku yeter bana. Hepsi
sonuçta bir sayı değil mi?
Çocukça mutluysak meydan
okuruz, yıllara, 1999’lara,
2017, 2018, 2019 ve diğer-
lerine.. Tüm yaptırımlara
rağmen, kendin olabildiğin
ve dürüstlüğünle özgür
düşündüğün sürece, sen hep
aynı yaştasın. Adam sendeci-
lik yapmadığın sürece tüm
çalmışlıklara, adaletsizliklere
göğüs gerebiliyorsan, tazecik

ümitler besleyip, yeni gün-
den, yeni yıldan beklentiler
içine girebiliyorsan umuda
yolculuğu besleyebiliyorsan
gönlünde; ne mutlu sana, ne
mutlu bana, ne mutlu bize.

Büyüdükçe yıllar daha
hızlı akıyor, tutamıyoruz za-
manı. Geçirdiğimiz yılın
farkına varmadan sonraki
yıla merhaba demiş oluyoruz
bile. Yıllar geçtikçe
yüreğimin bir tarafında ufak
tefek mutluluk parçaları olsa
da; diğer tarafında biraz daha
büyük bir parçadan oluşan
burukluk var ve aklımda
herkesin aklındaki soru! Biz
ne zaman bu kadar vicdansız
olduk!!! Adaletsizliklere göz
yumduk. Komşumuz açken
tok uyuduk. Empati duygu-
muz enkaz altında mı kaldı?
Vicdanlar duyarsız, kalpsiz
mi oldu? Acımasızlığa mı tu-
tuldu çocuk gülüşlerimiz? Kişi
başına düşen milli gelir orta-
lamasının yüksekliğine rağ-
men, ceplerinde beş
kuruşları olmayan, bebelerini
doktora götürmek için kilo-
metrelerce sırtlarında taşıyan
ve onların küçücük beden-
lerini kara toprağa veren acılı
babaların çaresizliği yakamız-
dan düşmedi mi?

Varsın olsun... Yeni yıl
yenidir, tazedir. Bu tazeliğe
güzel şeyler ekleyip yaza-
bilmeli insan. Güzel beklenti-
lerin bizi sımsıkı sarmasına
izin vermeli yürekler. Evet
izin vermeli, vermeli de.
Bunu nasıl başarmalı? Çok
uğraştım, çok didindim ama
bu kadar adaletsizliklere
karşı, yüreklere bir
gülümseme verebilmeyi be-
ceremedim sevgili okurum.
Umuda yolculuğumuzda yine
de biraz parçalı bulutlu ama
hala umutlu ve huzurlu bir yıl
diliyorum kendime ve
herkese…

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

UMUDA YOLCULUK

BURÇİN ÇELİKEZER
www.wellnessclubizmir.com

KIRMIZI BESİNLERİN
MUCİZEVİ GÜCÜ

KOÇ
2018 yılının ilk ayları siz Koç burçları

için oldukça romantik bir
ay. Kendinizi zaman
zaman sevilmiyor hisse-
debilirsiniz ve kalaba-
lıklar içerisinde yalnız

kaldığınızı düşünebilir-
siniz. Ancak kişilere ve

olayların derinliklerine bak-
tıkça aslı olmayan birtakım haberler yü-
zünden canınızın sıkıldığını göreceksiniz.
Bu sebeple olumsuz haberler karşısında
sağlam Koç tutumunuzu korumalı ve
olayların aslını incelemeye çaba göster-
melisiniz. 2018 yılının sonlarına doğru
yoğun iş temponuzun azaldığını görecek
ve derin bir nefes alacaksınız.

BOĞA
2018 yılının ilk aylarında oluşacak

olan açılar, siz Boğa burçları için pek çok
parasal konularda destek görmenizi sağ-
layacaktır. Parasal açıdan geçtiğimiz yıl
yaşanan sıkıntılı durumların, yılın ilk
ayında tek tek çözümlendiğini göreceksi-
niz. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek
olan tutulmalar, siz Boğa burçlarının fi-

nansal alanını etkileyecek
biçimde olacaktır ayrıca

iletişimlerinizin de hız-
landığını göreceksiniz.
Yılın ikinci yarısında
ise eviniz ile ilgili yapa-

cağınız bazı değişiklikler
olabilir ya da yeni bir ev

alıp uzak yerlere taşınabilirsiniz. 2018 yı-
lının sonlarına doğru ise artık aşk hayatı-
nıza zaman ayıracaksınız ve yeni
birlikteliklerin içerisinde kendinizi bir
anda bulabilirsiniz hazırlıklı olun. Çünkü
aşk kapınızı 2019 yılında da çalmaya
devam edecektir.

İKİZLER
2018 yılının ilk yarısında oluşacak

olan açılar, siz İkizler burçları için çok
şanslı olacaktır. Çünkü yaklaşık olarak
iki buçuk senedir karşıt burcunuzda iler-
leyen Satürn gezegeni, Oğlak burcuna
geçmiş olacaktır. Sorumluluk ve krizlerle
alakalı olan bu gezegen sizleri ve özel-
likle aşk ile alakalı olan konularda part-
nerinizi epeyce yordu. Artık ilişkilerinizin
üzerindeki kara bulutlar yavaş yavaş da-
ğılmaya başlayacak. Yılın sonlarına
doğru ise finansal konularda yeni sorum-

luluklar almaya kalkabilirsiniz ancak geri
harekette olan Merkür gezegeni sizi ani
kararlar vermemeniz için
uyarıyor. Yılın geneli iti-
bari ile her ne kadar
yeni yatırımlar yapmak
için uygun bir yıl olsa
da bu planlarınızı en
azından Ocak ayında yü-
rürlüğe geçirmemeye dik-
kat etmelisiniz.

YENGEÇ
2018 yılının ilk yarısında oluşacak

olan açılar, siz Yengeç burçları için yeni
ve uzun bir sayfanın açılacağı bir yıl ola-
cak. Kemik ve dişlerinize dikkat etmelisi-

niz, nitekim kemikleri,
dişleri, sorumlulukları ve

krizleri temsil eden yaşlı
bilge Satürn gezegeni
artık karşıt burcunuz
olan Oğlak burcunda

seyrini yaklaşık olarak iki
buçuk sene boyunca devam

ettirecektir. Artık ilişkilerinizde yeni so-
rumluluklar almanın zamanı size geldi.
Yılın sonlarına doğru oluşacak olan açı
sizin için fazlasıyla sürprizler ile dolu ola-
caktır. Fazlasıyla garip, beklenmedik
ancak güzel olan bu sürprizleri iyice dü-
şünmelisiniz çünkü yılın sonunda başlata-
cağınız bir ilişki uzun yıllar sürecek ve
hatta evlilikle sonuçlanacaktır.

ASLAN
2018 yılının ilk yarısında oluşacak

olan açılar, siz Aslan burçları için sağlık
alanlarında kendinize ekstra özen ve ihti-
mam göstermeniz gereken bir yıl denile-

bilir. Ayrıca yılın geneli
boyunca eski sevgilinize
geri dönmek isteyebilir-
siniz ya da eski sevgili-
nizden tekrar haber
alabilirsiniz. Bu konuda

tekrar düşünmeniz ve et-
raflıca bir karar vermelisiniz,

nitekim eski sevgilinizi gördüğünüzde
artık onu sevmediğinizi fark edebilirsiniz.
2018 yılı sizin için fazlasıyla dinamik ge-
çecek gibi gözükmekte. Kalbi boş olan
Aslan burçları uzun sürecek evlilikler ya-
pabilirler ya da yıpratıcı ve yanlış olan
birlikteliklerinize son noktayı koyabilirsi-
niz. Krizleri fırsata çevirmeli ve zayıf ko-
nuları tekrar düzenlemek için çaba
göstermelisiniz.

BAŞAK
2018 yılının ilk ya-

rısında oluşacak olan
açılar, siz Başak burç-
ları için aktif ve keyifli
bir yıl olacaktır. Kalbi boş olan Başak
burçları Ocak ya da Şubat aylarında sos-
yal çevreleri sayesinde yeni romantik ta-
nışma ve karşılaşmalar yaşayabilirler.
Çocukları olan Başak burçları evlatları-
nın yeni sorumluluklar alacaklarını göz-
lemleyecekler. İş ve yönetim alanlarınız
hakkında yeniden düzenlemeler yapmaya

kalkabilirsiniz. Yorucu bir
2017 yılının ardından
artık aşk hayatınızda
ödüllerinizi alacağınızı
müjdelemek gerekiyor
zira 2018 yılı sizler için

dengeli bir yıl olacaktır.

TERAZİ
2018 yılının ilk yarısında oluşacak

olan açılar siz Terazi burçları için roman-
tizmin tekrar canlandığı bir dönem ola-
caktır. Ancak kandırılma ya da aldatılma
gibi konulara dikkat etmelisiniz. Yılın ge-
neli itibari ile parasal an-
lamda pek çok kazanç
elde edebilirsiniz. Yeni
iş tekliflerine bu dö-
nemde açık olun. Yılın
ortalarına doğru özgü-
veninizin epeyce güçlen-
diğini gözlemleyebilirsiniz
ancak bu dönemde kibire kapılmamalısı-
nız. Yılın sonlarına doğru seyahatler gün-
deminizde olacaktır. Ayrıca Aralık
ayında yanlış bir ilişki içerisindeyseniz
eşinizden ya da sevgilinizden ayrılabilirsi-
niz. Bu durumu kendi hayrınıza oldu-
ğunu bilmeli ve yolunuza devam
etmelisiniz. Yılın geneli boyunca kariyeri-
nizde olumlu gelişmeler söz konusu.

AKREP
2017 yılının Kasım ayında burcunuza

geçmiş olan Jüpiter gezegeni sizlere pek
çok yıkım vermiş olsa da, 2018 yılında
artık Jüpiter gezegeninin
olumlu yanları ve fırsat-
ları ile karşılaşabile-
ceksiniz. Değişim ve
dönüşümlerin başlan-
gıcı olarak Şubat
ayında biraz krizler ile
karşılaşabilirsiniz ancak

bu dönem yine de size hizmet etmekte.
Yılın ortalarına doğru ise sevgilinizin gizli
saklı bir yaşantısı karşınıza çıkabilir. İha-
neti asla kaldıramayan Akrep burcu iliş-
kilerine devam etme kararı alırlarsa yılın
sonlarına doğru sevgilinizin bu ilişkiyi bi-
tirme isteği ile karşılaşabilirsiniz. Bu se-
beple Temmuz ayında böyle bir gerçek
ile yüzleşirseniz ilişkinizi hemen nokta-
landırmanız sizin için daha iyi olacaktır.

YAY
2018 yılının ilk ayları siz Yay burçları

için finansal konularla ilgili sorunların
baş göstermesi şeklinde başlayacak. Bir
konuda emin değilseniz ve kendinize
eğer ödeyebilme konusunda güvenmiyor-
sanız finansal konularda
adım atmamanızı öneri-
riz. Bu yıl gerçekleşecek
Ay tutulması netice-
sinde yeni yerler, ülke-
ler keşfetme olanağınız
artacaktır. Sizi ister iste-
mez yeni yerler keşfetme,
farklı ülkeler görmeye, yeni tecrübeler
yaşatmaya itecektir. Yeni eğitimlere baş-
lamanız için de size imkanlar sunabilir.
Yılın ortalarında bekar Yaylar için yeni
tanışma fırsatları doğabilir. Yılın ortala-
rında yaşanacak Merkür gerilemesi sarf
ettiğiniz sözlerin yanlış anlaşılmasına se-
bebiyet verebilir. Memnun olduğunuz ya
da olmadığınız konular tekrar gündemi-
nize gelip bunlara çözüm arayacaksınız.

OĞLAK
2018 yılının ilk ayları siz Oğlak burç-

ları için sizi ilişkiler konu-
sunda gerçekçi
düşünmelere itecek.
İlişkinizdeki sevginizin
ya da ortak hedeflerini-
zin doğrultusunda birlik-

teliğinizi yeniden
yapılandıracaksınız. Eski sev-

giliniz aklınızı kurcalayacak. Kendinizi
eskiyi özlerken bulacaksınız ve eski sevgi-
linize geri dönmek isteyeceksiniz. Yılın
ortalarında Merkür gerilemesi sebebiyle
kardeşleriniz ve yakın akrabalarınız ile il-
gili konular gündeme gelebilir iletişiminiz
eskisinden çok olabilir. Aileniz ve sağlıkla

ilgili problemler oluşabilir. Patronunuz
ile ilgili sözlü çatışmalar yaşayabilirsiniz.
Bu konu uzayarak işinizin sonlandırılma-
sına kadar gidebilir. Yılın sonlarına
doğru hayatınızda yeni bir yapılanma söz
konusu yaşadığınız alanı değiştirebilir
yeni bir eve taşınabilirsiniz.

KOVA
2018 yılının ilk ayları siz Kova burç-

ları için geçmişte yaşananları, bilinçaltı-
nızda sizi rahatsız eden kendinizi

suçladığınız konuları düşüne-
rek başlayacak. Artık es-

kisi kadar özgür ve
kolektif düşünemeye-
cek kendinizi suçlayıcı
ve olaylara daha ciddi

bakacaksınız. Kendinizi
ruhsal ve bedensel topar-

lanma sürecine sokmanız gerektiği kanı-
sına varabilirsiniz. Yılın ortalarında
arkadaş grubunuzdan eskiden tanıdığınız
kişilerle görüşebilirsiniz. Yurtdışı seya-
hatleriniz oldukça çoğalabilir. Yurtdı-
şında bir süredir görüşmediğiniz sizin için
özel olan birisi ile yeniden görüşme fırsa-
tınız olabilir. Yılın sonlarına doğru maddi
olarak sıkıntılarınız baş gösterebilir. Eğer
sorumluluk sahibi olup üzerinize düşen
görevleri yapıp çalışkan olabilirseniz
bunun ödülünü alabilirsiniz.

BALIK
2018 yılının ilk ayları siz

Balık burçları için sosyal
çevrenizi, arkadaş grup-
larınızı sorgulayarak
başlayacak. Çevreniz-
deki arkadaşlarınızla
artık eskisi kadar vakit
geçirmek istemeyebilirsiniz.
Ya da çevrenizdeki arkadaşlarınız sizden
daha yaşlı daha bilge insanlar olabilir bu
sizi daha iyi hissettirebilir. Gelecek plan-
larınız konusunda yeniden yapılandırma
yapabilirsiniz fakat geleceği görmeniz en-
gellenebilir. Gerçekçi olup anı yaşayarak
ilerlemenizi öneririz. Ocak ayı sonunda
yaşanacak Ay tutulması sizi iş hayatınızla
ilgili yeni yapılandırmalara yönlendirebi-
lir. Uzun süredir tamamlayamadığınız bir
işin tamamlandığını görebilirsiniz.20
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Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve
asırlar öncesine dayanan bir geçmişe
sahip, zaman zaman gelişme gösteren

zaman zaman da kan kaybeden Türk turiz-
minin geleceğini Ege Turistik İşletmeler ve
Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı
Mehmet İşler ve Dalaman, Ortaca, Köyce-
ğiz, Turistik Otelciler ve Turizm İşletmeleri
Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur
Ben HABER için yorumladı.

2016 yılı Türk turizminin kriz yılı olarak
hatırlandığını belirten ETİK Başkanı İşler,
“2015 yılında Türkiye turizminin en pik
noktasına gelen sektör 2016 yılıyla büyük
bir düşüşle yüzde 35’lere varan bir daralma
yaşadı. Ancak bu daralmanın 2017 yılında
da devam edeceği öngörülürken sektörün
kendisinin yapmış olduğu uygun fiyatlı
kampanyalarla, proaktif olan dışa dönük ta-
nıtımlarla ve agresif pazarlama yöntemle-
riyle, bakanlığın da vermiş olduğu birtakım
teşviklerle beraber 2017 yılında büyük bir
mücadeleyle bu düşüş durdu.” dedi.

Alman turistlerin de Türkiye’ye dönüş
yaptığını ifade eden İşler, “2017’deki üstün
hizmet anlayışıyla, rekabetçi fiyat politika-
sıyla ciddi bir talebi oluşturma yolunu seçti
ve 2018 yılında şuanda özellikle Rusya’da

ve İngiltere pazarında 2018 yılında çift ha-
neli büyümeleri daha şimdiden yakaladı.
Ancak en önemli kayıp pazar olan, diplo-
masinin getirdiği handikaplardan dolayı Al-
manya ve Orta Avrupa pazarını kaybeden
Türkiye’nin, diplomasinin kullandığı üsluba

rağmen yine üstün hizmet
anlayışı, başarılı bir fiyat poli-
tikasıyla da Almanya’nın da 2018 iti-
bariyle Türkiye’ye dönüş yaptığını
görmekteyiz.” diye konuştu.

2018’den çok umutlu olduklarının altını

çizen İşler sözlerini şöyle sürdürdü:
2016 ve 2017 yıllarında özellikle İspan-

ya’yı, Hırvatistan’ı ve Yunanistan’ı seçen
turistlerin aldıkları hizmetten mutsuz ol-
duklarını, fiyatların artmasından ve hizmet
kalitesinin düşmesinden dolayı şikayetçi ol-
duklarını biliyoruz. Bu nedenle Avrupalı
turist diplomasinin negatifliğine rağmen,
buradaki hizmet kalitesini de göz önüne
alarak tur operatörlerini dominant olarak

etkilemiş ve adeta onları Türkiye’de
çalışmaya zorlamıştır.

Bunun da iki ülke önderliğini
yapıyor şuanda; Rusya ve İngil-
tere. Arkasından da Avrupa
geliyor. 2018 yılı Türk turizmi
için krizi geride bıraktığı ve iv-
menin yukarıya doğru çıktığı
bir yıl olacak. 2014 ile 2015
arasındaki rakamlarda bitirece-

ğiz 2018’i. 2015 yılında 40 mil-
yon turist, 36 milyar dolar elde

etmiştik. Nüfusunun yarısı kadar tu-
rist ağırlayan bir ülke olduk. Dünya

6’ncısıydık. 2016’da ise ilk 10’un içinde bile
değildi. 2018 yılında Türkiye ilk 10’un içine
girecektir yine. Rezervasyonlarımız da
bunu gösteriyor.

TURİZMCİLER UMUTLU; 2018, 2017’DEN DAHA İYİ OLACAK

2016 yılında
büyük bir

düşüş yaşa-
yan, 2017’de

de topar-
lanma süre-

cine giren
Türk turizmi,
turizmcilere

göre 2018 yı-
lıyla birlikte

eski güzel
günlerine ka-

vuşacak…
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GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com

2017’DE TURİZM GELİRİ 20 MİLYAR DOLAR
Türk turizminin dününü ve bugü-

nünü değerlendiren DOKTOB Başkanı
Yücel Okutur, “Yıl 1986, Türkiye’de tu-
ristik otellerin yatak kapasitesi 42 bin,
beş yıldızlı oteller sayılacak kadar az.
Yunan adalarının birkaçının yatak sayısı
neredeyse bizimki kadar. Turizmde
büyük atılım 1988 yılında Rahmetli Tur-
gut Özal’ın girişimci ve yatırımcı teşvik
ve destekleriyle birbirinden güzel otel-
ler yapılarak başladı. 2014 yılında turiz-
mimiz 35 milyon turistle, yan kollarıyla
birlikte 50 milyar dolar ile zirve yaptı
ve dünya sıralamasında altıncılığa yük-
seldi. Ortadoğu’da gelişen savaşlar ve
yurdumuzdaki terörizm turizmimizi
olumsuz etkileyerek 2016 yılında gelen
turist sayısı 12 milyona, gelirimiz ise 10
milyar dolara geriledi. 2017 yılında 20
milyon turist, 20 milyar dolar gelirimiz
oldu.” dedi.

Turizm sektörünün ekonomiye
büyük katkı sağladığını dile getiren
Okutur, “Turizm sanayi, tarım ürünleri-

nin değerlendirilmesi, tarihi yerlerin ta-
nıtılması, vasıfsız işsiz kesime yaratmış
olduğu istihdam ve çeşitli iş kollarına
yaptığı destekle cari açığa, bölgenin
ekonomisine büyük katkılar sağlayan
en önemli sektörlerin başında gelmek-
tedir” diye konuştu.

DOKTOB Başkanı Okutur sözlerini
şöyle sürdürdü:

2018 yılının turizmde geçmişteki yıl-
ların bir telafisinin olacağını düşünüyo-
rum. Çünkü Avrupa ile olan
diyaloglarımızda iyileşme
başlamıştır. Bu iyileşme-
nin neticesinde Alman-
lar, İngilizler ve
Hollandalılar rezer-
vasyonlarına başla-
dılar. 2018
sezonunda umuyo-
rum Türkiye’miz
yine eski turizm-
deki günlerinin baş-
langıcına dönecektir.

Mumbai Konsolosluğunda TAFI
için verilen resepsiyona katılan
DOKTOB Halkla İlişkiler So-

rumlusu ve Dalyan Resort ve Dalyan
Resort Spa otellerinin Genel Müdürü
Fulya OKUTUR, TAFI’nin Muğla İyi
Niyet Elçisi ve sadece Hintlilerden
oluşan federasyonunda da Onur Üyesi
olarak atandı.

Okutur resepsiyonda yaptığı ko-
nuşmada TAFI’nin Muğla İyi Niyet
Elçisi olarak atanmasından dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Okutur, “Bu benim için çok gurur ve-
rici. Şimdi yolumuzda ilerleyebilme-
miz için Hintli acenteler, Mumbai ve
Yeni Delhi’de Turizm Ofisi açmamızı
talep ediyorlar. Yetkililerimize de bu
talepleri iletmiş bulunuyoruz. Dala-
man-Ortaca-Köyceğiz Turizm Birliği
olarak, turist sayısında son iki yıldır
yaşanan düşüşler sebebiyle, alternatif
pazar arayışlarına girdik. Turizmde ta-
nıtım ve doğru yerlerde verilen rekla-
mın kişilerin tatil tercihlerinde çok
önemli etkileri bulunmaktadır. Tanıtı-
mın ağırlıkla yapılması gereken nokta-

lar ise potansiyel taşıyan ancak bilin-
mediğimiz ülkeler olmalıydı. Bu doğ-
rultuda iki tespitimiz oldu. Hindistan
ve Kazakistan… Bu ülkeler maalesef
Muğla İlimizin hiçbir ilçesi ile tanın-
madığı iki önemli destinasyondur. İlk
hedefimizi yaklaşık bir buçuk yıldır
süren çabalarımızın sonucunda, Hin-
distan’ın çoğu IATA üyesi olan1400
üyeli en büyük acente federasyonu
olan TAFI’nin Dalaman’da yapılan
kongresi ile başarmış bulunuyoruz.
Artık, Hindistan’da MUĞLA bilinirli-
liği çok yüksek seviyelere gelmiş bulu-
nuyor.” dedi.

HİNTLİ SİNEMACILAR
MUĞLA’YI SEVDİ

Fulya Okutur sözlerini şöyle sür-
dürdü:

Hindistan’da tanıtımda en büyük
etkenlerden biri olan Bollywood ola-
rak bilinen sinema endüstrisini
Muğla’ya çekmeye çalışıyoruz. Bolly-
wood’un kalbi olan Mumbai’deki Ci-
nemascapes 2017 etkinliğine konuk

konuşmacı olarak davet edildim ve
bölgemizi tanıtma fırsatı bulabildiğim
için çok şanslıydım. İtalya’dan Kana-
da’ya, Güney Afrika’dan Balkan Ülke-
lerine kadar birçok katılımcının
olduğu etkinlikte, Türkiye’nin yurtdı-
şından gelen sinemacılara verdiği des-
tekleri panelde anlattım ve çok
ilgilerini çekti. Katılımcılar için çekilişi
yapmak üzere için sahneye davet edi-
lerek, Hindistan’nın en büyük iç hat
havayolu şirketi Indigo Airline biletle-
rini kazananlara takdim ettim. Umu-
yorum seneye, Türkiye olarak yer
alacağımız bu etkinlikte THY biletle-
rini ödül olarak veriyor oluruz.

BOLLYWOOD YILDIZLARI
EGE’YE GELİYOR

Yücel
Okutur

Mehmet
İşler

Fulya
Okutur

TÜRK TURİZMİ YENİDEN
ŞAHLANIYOR
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Elektrikli
otomobil-
ler şüphe-

siz ki
otomotiv

endüs-
trisinde
bir çağı
kapatıp
diğerini
açan

devrim
niteliği ta-

şıyor. Dolayı-
sıyla bu geçiş

sürecinin getirdiği çe-
şitli handikapların yaşanıp

çözülmesini beklemek gereki-
yor. Araç fiyatlarının reka-
betçi seviyeye çekilmesi,
batarya maliyetlerinin düşü-
rülmesi, şarj istasyonlarının
sayılarının arttırılması, bu is-
tasyonlarda otomobillerin üc-
retsiz ve birkaç dakikada uzun
mesafeler kat edebilecek şe-
kilde şarj edilebilmesi önü-
müzdeki yıllarda otomobil
pazarında elektrikli araçların
payını arttıracaktır.

Gelecekte şehirlerdeki
elektrikli araç sayısı bir hayli
fazla olacağı ve bu araçların
aynı şebekeden besleneceği
düşünüldüğünde, araçların şe-
bekeye bağlı kaldıkları sürece
enerji depolama üniteleri ola-
rak kullanılmaları fikri ortaya
çıkmıştır. Elektrikli araçların
çoğu şarj olmak için şebekeye
geceleri bağlanacaktır. Böylece
gece saatlerinde üretim fazla
tüketim az olacağı için elektrik
enerjisi birim fiyatı azalacaktır.
Bu durumda araç sahibi batar-
yasını ucuz enerji ile doldurup,
enerjiye yoğun talep olduğu
dönemde depoladığı enerjiyi
yüksek fiyatla şebekeye tekrar-
dan satabilecektir. Araçlarda

bu çalışmayı kontrol edip de-
netim altında tutacak akıllı
şarj/deşarj sistemlerinin araç-
lara montajlanması planlanır-
ken bir yandan da akıllı
garajlar üzerinde çalışmalar
başlamıştır.

Çevre dostu, gaz salınımı
yapmayan elektrikli otomobil-
lerin kullanımının arttırılma-
sına en önemli etkilerden
birini de devlet tarafından ve-
rilmesi gereken teşvikler oluş-
turuyor. Elektrikli araçları fosil
yakıtlı araçlara göre daha cez-
bedici bir hale getirebilmek
için başta vergilerde olmak
üzere çeşitli şekillerde devlet
tarafından da desteklenmesi
gerekiyor.

Otomotiv devi Volvo, elek-
trikli araçlar konusunda piya-
sada olan büyümeyi ön planda
tutarak yeni modellerini üret-
mek için Çin sınırlarında bir
üretim merkezi kurma kararı
aldı. Polestar Production Cen-
tre (Polestar Üretim Merkezi)
adını alacak tesis, Çin’in
Çengdu şehrinde üretim yapa-
cak. Fabrika 2018 yılının orta-
larında üretime başlayacak
şekilde planlanıyor. Tesis dahi-
linde üretilecek haftalık araç
sayısı 500 adet olarak planlan-
mış. Benzin ve dizel gibi fosil
yakıtların yerine hidrojen kul-
lanmak, karbondioksit gazı
oranını düşürebilmek için en
iyi çözüm yöntemlerinden biri.
Bir Avrupa araştırma projesi
bu teknolojiyi geliştirmek için
çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa’da sadece birkaç
yüz hidrojenli araç bulunuyor.
Danimarka bu teknolojide başı
çeken ülkelerden. Hidrojen
yakıt istasyonlarının tüm ülke
genelinde yaygınlaştığı ilk dev-
let Danimarka.

Dünyada fosil yakıtların hızla tükenmesi
enerji kullanımında yeni arayışları da bera-
berinde getiriyor. İlerleyen teknolojiyle bir-
likte bunun en somut kanıtlarından birini
de elektrikli otomobiller oluşturuyor.

Öldüren eğlence
Kişisel ihtiyaç-

ların hari-
cinde eğlence

amaçlı da kullanı-
lan bilgisayarlar,
çocukların eğiti-
minde büyük rol
oynarken git gide
artan bir tehdide
dönüşmeye baş-
ladı. Özellikle şiddet içeren
oyunlar bağımlılığın yanı sıra
çocukların fiziksel ve mental an-
lamda deformasyona uğrama-
sına neden oluyor.

Rusya ve Kazakistan'da yüz-
lerce genç intihar etti. Art arda
yaşanan ölümler şüpheli bulu-
nurken, Mavi Balina isimli bir
oyunun gençleri etkilediği iddia
edildi. 50 adet talimatın yerine
getirildiği oyunda, bazı madde-
ler ölümcül tehlike içeriyor.
Bütün gün korku filmlerinin iz-
lenmesi istenen oyunda en son,
yani 50. günde intihara yönelten
talepler gençlere sunuluyor.

Bağlayıcı etkisi olan bilgisa-
yarda oyun oynayan çocuklar,
birçok etkenle karşı karşıya ka-
lıyor. Büyülenmiş bir ifadeyle
bilgisayara bakan, saatlerce
oyun oynayan, tablet-telefon-bil-
gisayar üçlüsü olmadan yaşa-
mayan çocuklar şimdiler de
pedagog ve psikologların da ilgi
alanında.

Şiddete eğilim, dalgınlık, ba-
şarısızlık, tepkisizlik, asosyallik,
kas ve eklem problemleri, rad-
yasyona maruz kalma, obezite
gibi birçok belirtisi olan bu ba-
ğımlılığın engellenmesi anne ve
babaların elinde.

Facebook´tan çocuklara özel
uygulama: MESSENGER KIDS

Messenger Kids, çocuklar
için tabletlerinden veya akıllı
telefonlarından yakınlarıyla ile-
tişim kurmaları için tasarlanmış
ücretsiz bir görüntülü arama ve
mesajlaşma uygulamasıdır. Ço-
cuklar, yalnızca ebeveynleri ta-
rafından onaylanan kişilerle
bağlantı kurabiliyor. Sevdikle-
riyle toplu görüşme olanağı
sağlayan program sayesinde,

değişik ses ve görüntü efektle-
rini kullanarak eğlenceli zaman
geçirmeleri sağlanabilinir. Mes-
senger Kids şu anda yalnızca
iPad, iPod touch ve iPhone için
App Store'da bulunmaktadır.

Yakın zamanda Android ci-
hazlar için çıkartılacak. Daha
fazla bilgi için messenger-
kids.com adresini ziyaret edebi-
lirsiniz.

Teknolojinin ilerlemesiyle bir-
çok yenilik artık insanların hiz-
metine sunuluyor. Oturduğumuz
yerden istediğimiz her şeyi inter-
net üzerinden alabiliyoruz. Geli-
şen teknolojiyle internetten
gazete, dergi, makale ve kitap
okumak da artık kolaylaşmış du-
rumda. İnternette kitap okumak
kişiye göre değişir ama kitaba do-

kunma duygusunu kay-
bettirmemek için
internette güzel ça-
lışmalar yapan
bir site mevcut.
Fatih Güner'in gi-
rişimciliğiyle ku-
rulan Kitap
Kulübü. Herkesin
kitaplara yeniden

dokunmasını,
daha fazla
kitap
okuma-
larını
sağ-

lamak ve okuyucuların hayatına
yeni dokunuşlar getirmeyi amaç-
layan bir girişimcilik örneği kitap
kulübü.

Kitap Kulübü'nde sistem şöyle
işliyor; Öncelikle abone oluyorsu-
nuz, sonra o aya ait belirlenen
okunacak kitaplar adresinize gön-
deriliyor ve bu kitapların hepsi
size ait oluyor. Daha sonra sosyal
medya aracılığıyla 25 dakika ile
45 dakika arasında okuma yapıla-
bilmesi için abonelere mesajlar
gönderiliyor ve okuyucular motive
edilerek güzel bir sistem oluşturu-
luyor. Kitap Kulübü; nereden

başlayacağına karar vereme-
yenlerin ve motivasyona ih-

tiyaç duyanların
imdadına yeti-
şiyor.

Uzak-
doğu menşeili tamamen
doğal malzemelerden ya-

pılan bu zeka oyunları Gazian-
tep'te Zincirli Bedesten'de
bulunan küçük bir dükkanda
karşımıza çıkıyor. Anadolu'nun
bilge, sıcak gülümsemesi ile
sizi içeri davet eden dükkan
sahibi elinize verdiği, tik
ağacından yapılan geo-
metrik şekiller zeka sınır-
larınızı zorluyor. İki
küçük geometrik ahşap
parçadan onlarca şekil
oluşturabiliyorsunuz. İlk
baktığınızda çok basit gö-
rünen bu oyunlar kıvrak
zeka gerektiriyor. 7 den 70'e
herkes için uygun olan bu oyun-
lar sayesinde fikir yürütme,
problem çözme, benzerlik
görme, soyut düşünme becerile-

rinizi
geliştirebilirsiniz. Ayrıca zararlı
maddelerden oluşan oyuncaklar
yerine tamamen doğal ağaçtan
yapılan bu oyunlar çocuklarınız

için de

en güvenli seçimlerden ola-
caktır.

El işçiliği ile yapılan oyun-
larda kullanılan boyalar da
insan sağlığına zarar vermeyen
su bazlı boyalardan seçiliyor.

Bir çok ülkede bu zeka oyun-
ları ders olarak verilmektedir.
Oyunların fiyatları parça sayısı
ve zorluğuna göre 20 ila 100 TL

arasında değişiyor.
Siz de dijital dünyada

içinde birçoğunun size ve ço-
cuklarınıza zarar verdiği oyun-
lardan kurtulup el emeği zeka
oyunlarıyla keyifli vakit geçir-
mek isterseniz Gaziantep'te
bulunan Antika Zeka Oyun-
ları dükkanına bir uğrayın
deriz.

ANTİKA ZEKA OYUNLARI
AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com
Oyun; tarihin başından bu yana insanların yeteneklerini ve konsant-
rasyonunu arttırmak için kullandığı bir yöntemdir. Oyuncak sektörü
ise gelişen teknoloji ile hızla akıl sınırlarını zorlayan bir hale geldi.

GELECEĞİN
ARAÇLARI

GELECEĞİN
ARAÇLARI

GELECEĞİN
ARAÇLARI

GELECEĞİN
ARAÇLARI

GELECEĞİN
ARAÇLARI

ÇİĞDEM ALPASLAN
cigdem.alpaslan@kanalben.com

HAYATINIZA YENİ DOKUNUŞ:
KİTAP KULÜBÜ

Fatih
Güner

GELECEĞİN
ARAÇLARI
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Türkiye'nin her şehrinin ayrı bir
güzelliği var ve bunları fırsat
buldukça deneyimlemek ge-

rektiğine inanıyorum. Siz de yeni
yerler görmeyi seviyorsanız seyahat-
lerinizin arasına gurme şehir An-
tep'i de eklemeyi unutmayın...
Tarihi dokusu, hanları, kalesi, bakır-
larıyla ve UNESCO’nun gastronomi
alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na
seçilen Gaziantep’in mutfağını ya-
kından görmek üzere sadece 24 sa-
atliğine Gaziantep’e gittim. Siz de
“Gaziantep'te 24 saatte nereleri ge-
zebiliriz?” diye merak ediyorsanız
yazıma bir göz atın derim...

ATATÜRKMÜZESİ
Atatürk Anı Müzesi’nde, Gazi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazian-
tep'i ziyareti sırasında kullandığı eş-
yalar, Gaziantep savunması, hem
eserlerle hem de görsel sunumlarla
ziyaretçileri bilgilendirmektedir.

ZEUGMAMÜZESİ
Gaziantep Zeugma Mozaik Mü-

zesi, yapısal olarak ve içinde yer
alan eserleri açısından dünyanın en
önemli müzeleri arasında yer al-
maktadır. Zeugma antik şehrinden
kurtarılan dev mozaikler müzeye
yerleştirilmiş. Çingene kızı mozaiği-
nin kurtarılabilen parçaları çok özel
alanda sergilenmektedir.

ANTEP KALESİ
Gaziantep Kalesi, şehir merke-

zinde yer alıyor fakat restorasyon
çalışmaları devam ettiği için gezme
fırsatı yakalayamadım.

ALMACI PAZARI
Antep'e özgü baharatı, antep

fıstığını, kuru patlıcan ve biberi bu-
labileceğiniz baharat merkezi. An-
tep'te birçok han var. Dış

görünüşleriyle bir kaleyi andıran
hanların içinde kafeler, bazı han-
larda mağara kafeler ve turistik
dükkanlar mevcut.

EMİNE GÖĞÜŞ
MUTFAKMÜZESİ

Türkiye’de kurulmuş ilk mutfak
müzesidir. Müzede, Antep mutfa-
ğında kullanılan mutfak araç gereç-
leri, yöresel yemekler, içecekler,
pişirme yöntemleri, hazırlanışları ve
erzakların saklanmasına dair mut-
fak kültürü anlatılmaktadır.

BAKIRCILAR ÇARŞISI
Ahşap kaplamalı dükkanları, taş

döşemeli sokaklarında, el sanatın
yapılışındaki o ahenkli sesin kulak-
larınızda çınladığı, Anadolu koku-
sunu içine çekebildiğiniz bir yer
Bakırcılar Çarşısı...

OYUNCAKMÜZESİ
Gaziantep Oyun ve Oyuncak

Müzesi’nde Sunay Akın’ın küratör-
lüğünde 1700-1990 yıllarına ait
600’e yakın oyuncak yer almaktadır.

ZİNCİRLİ BEDESTEN
ÇARŞISI

Bedesten üstü kapalı, ince uzun,
o ilin tarihi dokusunu yansıtan alış-
veriş merkezleridir.

Otantik havaya sahip, renkli bir
han olan Zincirli Bedesten turistik
açıdan önemli bir mekan oluştur-
makta.

BEYMAHALLE
Eski Antep evlerinin restore

edildiği Bey Mahallesi'nde o daracık
sokaklarda gezmek tarihi dokuyu
koklamanızı sağlayacaktır.

Ü
lkemizin bulun-
duğu stratejik ko-
numu ve son 10

yılda Ortadoğu’da çıkan
iç savaşlarla birlikte
artan terörizm, başta tu-
rizm olmak üzere tarım
ve diğer sanayi kollarını
da ciddi ölçüde etkile-
miştir.

Hem turizmciler hem
de KOBİ sınıfındaki sa-
nayiciler yatırımlarının
%70’ini bankalardan alı-
nan krediler ile yapmış-
tır. Kredi borçlanmasını
4 yıl önce döviz ile yap-
mış olan yatırımcıların
bugün kur artışı nede-
niyle borçları iki katına
yaklaşmıştır.

Turistin gelmemesiyle
turizmci, önüne konulan
kotalar ve maliyet artışı
nedeniyle sanayici, üret-
tiğini satamayan, mazot
ve işçilik maliyetleriyle
sona yaklaşmış tarımcı
(tahıl, mercimek, nohut,
fasulye vb.) ithalat nede-
niyle ekonomimiz alarm
vermektedir.Enflasyo-
nun artışı da bunun tuzu
biberi olmuştur.

Bu gelişen olumsuz-
luklarla birlikte bankalar
iyi günlerde kredi ver-
mek için kapılarını aşın-
dırdıkları yatırımcılara ne
yapıyorlar? Kredi kulla-
nan kesimin büyük ço-
ğunluğu özvarlıklarını
satarak faiz ve kredi
ödemelerini yapmakta
olduğu halde bu varlık-

ları, değeri ipotek mikta-
rının üç-dört katı olma-
sına rağmen bankalar,
ilave kredi taleplerine
olumsuz yanıt vermekte-
dir. Bankaların güneşli
havada şemsiye verip,
yağmurlu havada geri al-
ması manidardır.

Bankaların açıkladığı
9 aylık bilançolarındaki
yüksek kârlarının (Ya-
bancılar devamlı Türki-
ye’den banka satın
almak istiyorlar!) bu kriz
ortamında nasıl olduğu
apaçık ortadadır. Ser-
maye dünyasında bu
kadar yüksek faizlerle
para satılan ekonomi
var mıdır! Bu faizlerle
yatırım olması ve ülke
kalkınması mümkün
müdür! İstihdamın azala-
rak enflasyonun yüksel-
mesi kaçınılmazdır.

Sayın Başbakanımıza
konuyu mart ayında an-
latma fırsatı bulmuştum.
Devletimizin mutlaka ya-
tırımcının ve kullanılan
banka kredilerinin kao-
suna çözüm bulacağına
inanıyorum. Bankaların
altın yumurtlayan tavuk-
larını karnındaki yu-
murta için kestiklerinde
bir daha nereden yu-
murta alacaklarını da iyi
düşünmeleri gerekir.

Yeni yılın ülkemize,
halkımıza krizleri aşarak
sağlık, mutluluk, huzur
ve refah getirmesi dilek-
lerimizle.

YÜCEL OKUTUR

EKONOMİ VE
BANKALAR

24 SAATTE GAZİANTEP

ANTEP TOSTU
Sabah kahvaltı olarak tost yiyebi-

lirsiniz. Antep'te bir tostla herhalde 2
kişi doyabilir çünkü o kadar büyük ve
kalın tostları var.

BEYRAN ÇORBASI
Kahvaltı olarak alternatif çorba se-

viyorsanız meşhur beyran çorbası içe-
bilirsiniz. Beyran çorbası kuzu haşlama
eti, pilavlı, kemik suyu katılmış, sarım-
saklı sulu bir yemek.

KATMER VE BAKLAVALARI
Gaziantep için tatlı cenneti diyebi-

liriz. Bu lezzeti deneyimlemek gerekir
diyor ve lafı fazla uzatmıyorum.

KEBAPLAR
Köşleme, simit kebabı, patlıcan

kebabı, ali nazik, soğan kebabı, lah-
macun denemeniz gereken lezzetler
arasında.

GURME ŞEHRİN YEMEK LEZZETİ

ÇİĞDEM ALPASLAN

cigdem.alpaslan@kanalben.com
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