
Tavsiye ediyorum; fazla titiz değil-
seniz, acıyı seviyorsanız, koku takın-
tınız yoksa, ciklet gibi yapışkan

satıcılara tahammül ede-
bilirseniz, hiç durmayın;
Hindistan’a yola çıkın.
SEMRA BAKİOĞLU 18’de
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ARADAN SIYRILABİLİR
Sonar Araştırma Kurumu Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı’ya
göre İzmir’de yerel seçimler bu kez

sürprizlere gebe. CHP her ne
kadar favori olarak görülse de

MHP oylarındaki yükselme
bugünkü seviyesini korursa, Mart

2014’te aradan AK Parti’nin sıyrılıp
İzmir’i kazanma olasılığı da var.

Bayrakçı’ya göre, son yapılan
kamuoyu araştırmalarında CHP ile

AK Parti arasındaki fark 8-10
puana kadar geriledi. SAYFA 8’de

EXPO 2020 adaylık süre-
cinin hızlandırılması, ihti-
sas fuar sayısının artırıl-
masıyla oluşan talebi kar-
şılamak için yatırımcılar
Birinci ile İkinci Kordon
arasındaki bölgeye gözü-
nü dikti. Cumhuriyet
Meydanı’ndaki PTT
binası için bakanlığa tek-
lif verildi. İzmir Ticaret
Odası’nın turistik tesis
olması fikri geliştirildi.
Eski Tekel Binası butik
otel olacak. Sayfa 9’da

gamze.kurt@kanalben.com

Siyasi partilerin tüzük
gereği kadın aday
kontenjanını yüzde
30’a çıkarması Mart
2014’te yapılacak yerel
seçimler öncesi hare-
ketlilik yarattı. Parti
yönetimleri tanınan ve
seçmeni etkileyecek
kadın aday arayışına
başladı. Sayfa 16’da

Kış aylarının kilolarından
kurtulmak istiyorsanız işe
önce kahvaltı ile başla-
malısınız.
Geceleri ise asla meyve
yemeyin. Neden mi?

AK PARTI IZMIR’DE
CHP’YI YAKALADI

19 MAYIS 2013
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İzmir’e özgü görüşlerini ve özelini
anlatan deneyimli gazeteci “Bütün

Türkiye İzmirleşirse, ülkenin
geleceği adına kaygı duy-

mamak gerek” dedi.
Altaylı, sıcak bir adam

olmadığını, göründüğün-
den farklı yapıda kişiliğinin

bulunduğunu vurguladı.

ANKETLERDE İZMİR’İN SON DURUMU İNANÇ VE AZİMLE
YAZILAN TARİH

19 MAYIS
Kurtuluş Savaşı’mızın ilk başlangıç günü
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıkışıyla başlamıştır. 9 Eylül’e kadar
devam eden Kurtuluş Savaşı’mızın her günü bir
destandır. BURAK CİLASUN yazısı 14’te

CHP ile AK Parti arasındaki oy
farkı o haftanın gündemine göre
8 ile 10 puan arasında değişiyor.
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farkı o haftanın gündemine göre
8 ile 10 puan arasında değişiyor.

erolyaras@gmail.com
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Dengeler
alt üst

Yerel seçimlere
kadın damgası

Mutlaka
görmeli ve
yaşanmalıBirlik yakalandı

fırsatı kaçırmayın

ABD’nin
tarihi ona

emanet

Yazı İşleri
Koordinatörümüz Benan
Bilek, yazar İlhan Durusel
ile geceyarısı Skype’de
röportaj yaptı. Sayfa 34’teİZSİAD yeni başkanını seçiyor

Ortaklık kültürünü
beceremiyoruz

Ege Bölgesi Sanayi
Odası’nın ikinci dönem

başkanlığına getirilen
Ender Yorgancılar

İzmir’in kendini İstanbul
ile kıyaslamaması

gerektiğini, farklı moza-
iğe sahip olduğunu

söyledi. Çünkü…
Sayfa 13’te
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Yeni oteller bölgesi
Kentin prestij bölgesi, körfeze hakim ve en hareketli noktası Birinci ve İkinci Kordon’un kimliği
değişiyor. Fuar çevresinden sonra şimdi de iki ana bulvar arasına otel yatırımları yapılıyor.

TEKLİFLER GELİYOR

ERDAL İZGİ’nin yazısı 5’te

İl Genel Meclisi kapa-
nıyor. Meclis Başkanı
Serdar Değirmenci,
AK Parti, CHP ve
MHP İl Başkanlıklarını
dolaşıp “Büyükşehir,
Merkez Bankası ve
SGK binalarını yıka-
lım” çağrısı yaptı.

BİR GÜNLÜK
YAZ DİYETİ

Şehrimde
hayal kırıklığı
yaşadım
İzmir’i nasıl buluyor? İzmir ile
ilgili yaşadığı hayal kırıklıkları
neler? Türkiye’de magazin
dünyasının “kara kutusu” Şenay
Düdek ile Dobra Dobra konuştuk.

BENAN BİLEK yazdı sayfa 10’da

Son gelişmelerle oyu yükselen MHP iktidar partisinin şansını arttırıyor

CHP ile AK Parti arasındaki oy
farkı o haftanın gündemine göre
8 ile 10 puan arasında değişiyor.

Hakan Bayrakçı İzmir’i “dengelerin her an değişebileceği bir il” olarak görüyor.
CHP açısından kentte en büyük risk, AK Parti’nin hizmet odaklı siyasetinin tutması.

Hakan
Bayrakçı

Şenay
Düdek

Fatih
Altaylı

Ender
Yorgancılar

Bornova’ya
yatırım

yağdı

GAMZE KURT’un röportajı 19’da

ALTAYLI: BAZILARI
ZIVANADAN ÇIKTI

BURÇİN ÇELİKEZER’İN YAZISI 25’te
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Bu ay günümüz modasından biraz uzaklaşmayı tercih ettim. Dünyanın dört bir
köşesinde gizli kalmış ya da sadece ilgilenenleri tarafından keşfedilmiş tonlarca farklı
sanat, zevk, tarz var ve ben bu keşiflerden mesleğim ve merakımdan olsa gerek,
çok büyük zevk alıyorum. Bu yazımda stillerinden, renklerinden ve aksesuarların-
dan fazlasıyla etkilendiğim bir Afrika topluluğun-
dan bahsedeceğim sizlere; Masailer.

Biraz açmak gerekirse Masailer,
Tanzanya ve Kenya sınırı içinde bulunan,
“Masai Mara” bölgesinde yarı göçebe
bir hayat süren yerli halk. Maa dilini
konuşurlar. Tanzanya ve Kenya'da
yaşayan toplam nüfuslarının yaklaşık
900.000 olduğu tahmin edilmekte-
dir.

Görünümleri tam anlamıyla bir
renk şöleni ve bu renklere yükledikleri
pek çok anlam var. Örneğin yeşil renk
çayırları, mavi renk gökyüzünü, beyaz
renk sütü, kırmızı renk tehlikeyi ve siyah
renk ise yağmuru simgeliyor onlar için.
Her bir Masai neredeyse bir stilist tarafın-

dan bir moda çekimi için üzerinde çalışılarak yaratılmış gibi
görünse de, stilleri onların doğal yaşam hali.

Masailer eski zamanlarda bitki özlü boyalarla boyadıkları deri-
lerden giyiniyorlardı. Sömürgecilerin sınırlarına girmesiyle giyim
tarzları da zaman içerisinde değişim gösterdi. İngiliz askerlerden

kilt yapımında kullanılan kumaşlarından satın almaya
başladılar. (Kilt: 16yy.dan itibaren İskoç erkeklerin giydiği etek)

Şimdilerde Shuka adı verilen, siyah ve kırmızı renklerin
dominant olduğu bu kareli, koton kumaşlar zamanla Masailerin
giyinişlerinin bir sembolü oldu.

Bugün birçok Masai, özellikle erkekler 3 kumaşı üzerlerinde
birleştirerek giyiniyorlar. Kumaşların birbiri arasındaki kontrast
renkleri, farklı büyüklükteki desenleri birbirleri arasındaki uyumu
ya da uyumsuzluğu günümüz modasında defalarca ilham alına-
bilecek nitelikte...

Stillerinde en çok et-
kilendiğim nokta, envai
çeşit, birbirinden güzel

ve orijinal aksesuar-
ları. Bilezik ve küpe
yaparken kullandık-

ları desenlerin her
biri özel anlamlar
taşıyor. Kullanılan

birçok Afrika
kültüründe olduğu

gibi derin bir
düşünceyi anlata-

bilirler. Renkler ait
oldukları grubu,

statüyü gösterebilir ya da
barış, yardım, dostluk gibi

mesajlar verebilirler.

Masailerde kumaşların birbiri arasındaki
kontrast renkleri, farklı büyüklükteki

desenleri, birbirleri arasındaki uyumu
ya da uyumsuzluğu günümüz modasında

defalarca ilham alınabilecek nitelikte

Stilin gerçek anlamda yaşam tarzı
olduğu topraklar ve renklerin büyüsü
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egekabasakal@gmail.com
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2007 yılından bu yana İzmir
Valiliğini yapan ve bu görevi en
uzun süre devam ettiren
bürokratlardan olan Vali Cahit
Kıraç görevine veda ediyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün geçtiğimiz günlerde
onayladığı yeni valiler karar-
namesiyle Diyarbakır’a atanan
Kıraç, koltuğunu Diyarbakır
Valisi Mustafa Toprak’a bırakı-
yor. Son yıllarda EXPO
mücadelesi veren İzmir’de ekib-

in “amiral gemisi” konumunda
olan Vali Kıraç, veda ziyaretleri
kapsamında Ben TV’ye geldi.
Ben TV İmtiyaz Sahibi Erol
Yaraş tarafından karşılandı.
Ziyaret boyunca samimi bir
tavır takınan Vali Kıraç tek tek
tüm çalışanların elini sıktı ve
görevlerinde başarılar diledi,
kanalı gezip bilgi aldı. Ben
TV’nin kullandığı teknolojiyi
başarılı bulduğunu söyleyen
Kıraç, ekibimize çalışmalarında

başarılar diledi. Kıraç, “Ben
TV’ye daha önce gelmek bir
türlü kısmet olmamıştı. Bu vesi-
leyle gelmiş bulundum. Güzel
bir ekip, güzel bir alt yapı oluş-
turulmuş, geleceğin yayın sis-
temini kurmuşsunuz sizi kut-
larım. Uzun ömürler diliyorum,
İzmir’e ve bölgemize güzel
hizmetler sunmanızı temenni
ediyorum” dedi. Kameramızın
karşısına geçen Vali Kıraç
İzmirlilere Ben TV aracılığıyla
veda etti. İşte o veda sözleri:
“İzmir’de 7 yıla yakın süredir
hizmet ediyorum. İzmirlilerin iyi
günlerine, kötü günlerine, ked-
erlerine, sevinçlerine, ortak
olduk. Ailece burada güzel gün-
lerimiz geçti. Şimdi yeni bir
görev üstlendim, önümüzdeki
hafta Salı günü İzmir’den ayrıla-
cağım. Gitmeden önce İzmir’in
dinamikleriyle, İzmir’deki yerel
basınla, İzmir’in sivil toplum
örgütleriyle, kamu kuruluşlarıyla
ve İzmir halkıyla vedalaşıyorum.
Bu sürede İzmir halkına hizmet
etmekten büyük onur ve şeref
duydum, mutluluk duydum
şimdi artık veda zamanı, sizin
aracılığınızla İzmirlilere arz-ı
veda ediyorum, haklarını helal
etmelerini temenni ediyorum.”
dedi.

Y
erel seçimlere şunun
şurasında on ay kaldı.
CHP kanadı, bizden değil

Büyükşehir Belediyesi’ni tek
bir ilçe bile alamazlar derken,
AK Parti Büyükşehir dahil 15
ilçenin kendilerine geçeceğini
ileri sürüyor.

Biri alırım öbürü vermem
diyor ama kimse MHP’yi hesa-
ba katmıyor.

Evet, artık İzmir’de MHP
faktörünü de düşünerek iki
parti hesaplarını yapmak
zorundadır.

Bu söylem nereden mi
çıktı? İç sayfalarda Sonar
Araştırma Kurumu Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan
Bayrakçı ile yaptığım
söyleşinin detaylarında daha
açık bulabilirsiniz.

Bayrakçı’nın da söylediği
gibi açılım sürecindeki oy den-
geleri İzmir’de MHP lehine
hızla değişiyor.

Sonar’ın anketlerine göre
MHP’nin oy oranı İzmir’de
yüzde 18’leri bulmuş durumda.

İddialı bir adayla bu oy
oranını sandığa yansıtmayı
becerebilen MHP, CHP’ye
büyük bir darbe vurabilir.

Son yerel seçimlerde
İzmir’de merkez sağdan, özel-
likle de MHP’li birçok seçmen
kendi adaylarının kazanma ihti-
mali olmadığı için CHP’ye oy
verdiler. Bu sandık koalisyonu
Manisa’da ve Balıkesir’de de
gerçekleşti ve buralarda da
CHP’liler kendi adaylarını değil
MHP’li başkanları tercih ettiler.

Yine Sonar’ın araştırmasına
göre, İzmir’de CHP ve AK
Parti arasındaki puan farkı 10,

ama Bayrakçı’ya göre bu puan
farkının yarısının karşı tarafa
geçmesi veya eski yuvasına
dönmesi iddialı iki partiyi eşit
duruma getiriyor.

Başkanlık AK Parti’ye
Bir anlamda MHP’nin

İzmir’de güçlü bir aday çıkar-
ması CHP’yi çok zor durumda
bırakabiliyor. Yuvasına dönen
oylardan dolayı AK Parti’nin
aradan sıyrılıp Büyükşehir
Başkanlığı’nı kazanması içten
bile olmuyor.

Yine Hakan Bayrakçı’ya
göre İzmir Sol’un kalesi değil.
Burada yıllardır merkez sağ
kazanmıştır. İzmirliler için
Cumhuriyet değerleri ve
Atatürk çok önemlidir.

Son dönemde de bu
söylemleri en iyi gündeme
getiren MHP İzmir’de farklı
algılanmaktadır. Son bayrak
mitingi de bu tezi doğrular
niteliktedir.

İşte önümüzdeki on aylık
sürede İzmir’de belediye
başkanlıkları çok farklı kriter-
lerdeki değerlendirmelerle yeni
yöneticilerini bulacaktır.

Açılım sürecinden bu yana
Atatürk, Bayrak ve
Cumhuriyet söylemlerini iyi
kullanan MHP, İzmir’de iddialı
konuma gelmiştir.

Kimse İzmir’i kale olarak
görmesin vatandaşın nabzını
ona göre tutsun derim.

Tüm bunlara ek olarak
Aziz Kocaoğlu’nun Diyarbakır
seferinin de önümüzdeki on ay
içinde Kocaoğlu’na ve CHP’ye
ne getirip ne götürdüğü açısın-
dan da çok tartışılacaktır.

İzmir’de dengeler alt üst
EROL YARAŞ

erolyaras@gmail.com
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Evli ve 2 çocuk babası olan Cahit
Kıraç, 1956 yılında Elazığ’da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini burada tamam-
ladı. 1979 yılında mülkiye mezunu
oldu ve 1980 yılında bürokratik hay-
atına başladı.1993 yılına kadar doğu
illerinde kaymakamlık, vali yardım-
cılığı gibi görevlerde bulundu. Aynı
yıl Şırnak Valiliği görevine getirilerek
ilk valilik deneyimini yaşadı. Sırasıyla
Aksaray, Sakarya ve Adana’da valilik
yapan Kıraç, 2007 yılından beri
İzmir’de görev yapıyordu.
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Evli ve 2 çocuk babası olan Cahit
Kıraç, 1956 yılında Elazığ’da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini burada tamam-
ladı. 1979 yılında mülkiye mezunu
oldu ve 1980 yılında bürokratik haya-
tına başladı.1993 yılına kadar doğu
illerinde kaymakamlık, vali yardım-
cılığı gibi görevlerde bulundu. Aynı
yıl Şırnak Valiliği görevine getirilerek
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Cahit Kıraç valiler
kararnamesiyle

Diyarbakır’a atandı.
İzmir’den ayrıl-

madan önce Ben
TV’yi ziyaret eden

Vali Kıraç,
“İzmirlilere
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İzmir Ticaret Odası
Başkanlığı’na 9. Kez oturan
Ekrem Demirtaş, kendisine karşı
birleşen üç rakibine fark attı.
Aylardır Demirtaş’ı devirmek için
çalışan ancak aralarında organize
olamayan rakipleri, ne komite
seçimlerinde, ne de mecliste
üstünlük sağlayamadı. 22 yıldır
Ticaret Odası Başkanlığını
sürdüren ve önümüzdeki dört yıl
daha yönetimde kalacak Ekrem
Demirtaş’ın yönetim kurulunda
kadın üye yer almadı. EBSO’da
da yönetim kurulunda tek kadın
üye yok.

EBSO’da uyum mesajı
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda

rakipsiz seçimlere giren Ender
Yorgancılar üst üste seçilen ilk
başkan oldu. Yönetim kurulunu
istediği gibi oluşturan
Yorgancılar sandıkta oyları
topladı ancak meclisteki oylama-
da en az oyu alan isim oldu.
EBSO Meclis Başkanlığı’na ise
Salih Esen, iki rakibine oy farkı
atarak seçildi. Yorgancılar ve
Esen yeni dönemde birlikte uyum
içinde çalışacakları mesajını
verdi, “ İzmir hareketli bir
döneme giriyor ve bu dönemde
odamızın birçok imzası bulu-
nacak” dedi.

İzmir Ticaret Borsası’nda ise
Işınsu Kestelli tek liste olarak
girdiği seçimden başkanlığı aldı.
52 oyun 51’ini alan Kestelli yöne-
tim kurulunda tek kadın üye. Son
derece sakin bir havada tamam-
lanan seçimlerde Meclis
Başkanlığına ise Barış Kocagöz
seçildi.

Son yılların en hareketli ve
katılımlı seçimlerini gerçek-
leştiren İzmir Ticaret Odası, Ege
Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir
Ticaret Borsa’sında mevcut
başkanlar yeniden seçilerek
koltuklarını korudu, bir anlamda
güven tazeledi.

EBSO’da Ender Yorgancılar
ve İTB’de Işınsu Kestelli rakipsiz,
tek liste halinde girdikleri seçim-
lerde son derece rahat sonuca
ulaşırken İzmir Ticaret Odası’nda
kıyasıya çekişme yaşandı. On bin-
lerce üye, komite seçimlerinde
kıyasıya çekişti, kulisler yapıldı,
sonuçta komitelerde büyük
çoğunluğu odanın 22 yıllık
başkanı Ekrem Demirtaş
kazandı, meclisteki seçimde ise
kendisine karşı birleşen üç raki-
bine karşı fark atarak 9. Dönem
Başkanlığı’nı ilan eti.

İzmir Ticaret
Odası seçimleri,
son yılların en
hareketli çalış-
malarına da tanık
oldu. Seçim
deneyimi
oldukça fazla
Ekrem Demirtaş,
aylar öncesinde
“Kim çıkarsa çık-
sın, yine başkanım.

Benim için en
risksiz seçimdir”
açıklamasına rağ-
men, yine de mey-
danı boş bırakmadı
ve kapı kapı
dolaşarak üyelerle görüştü ve
ilzam belgelerini de toplayarak
kendini sağlama aldı. En büyük
rakip olarak karşısına çıkan
Necip Nasır seçim için gerekli
performansı gösteremedi.

Ortak Akıl Grubu
CHP Milletvekili Alaattin

Yüksel’in koordine ettiği ve
Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu’nun destek verdiği
“Ortak Akıl” grubu ise kendi
arasında denge oluşturamadı.
Seçim stratejisini iyi çizemeyen ve
liderini belirleyemeyen Ortak
Akıl Grubu, son anda başkan
adayı olarak Salih Özçiftçi’yi açık-
ladı ama bu isim tutmadı.

Çünkü tanınmayan ve birçok
üyenin dahi ismini bilmediği
Özçiftçi, söylemlerinde zayıf
kaldı, kendini tanıtmakta gecikti
ve mümkün olduğunca çevresin-
den aldığı destekle bazı yerlerde
görünmeye çalıştı. Büyük iddiayla

ortaya çıkan ve mutlaka sonuca
ulaşacaklarını belirten Ortak akıl
grubu, komite seçimleri
öncesinde kendi arasında parça-
landı ve birlik gösteremedi. Bu
durum ise Demirtaş ve ekibine
yaradı. Diğer aday Necip Nasır‘ın
ise arkasına AK Partili üyeleri
aldığı iddia edildi ama
Halkapınar Spor Salonu’nda
yapılan komite seçimlerinde bir
varlık gösteremedi. Bir diğer aday
Metin Aztekin ise oluşturamadığı
ekibi, ortaya koyamadığı seçim
bildirgesiyle çok zayıf kaldı ve en
az oy alan isim oldu.

Rakipler birleşti ama
Ekrem Demirtaş’a karşı

komite seçimlerinde kaybeden üç
aday Necip nasır, Salih Özçiftçi
ve Metin Aztekin’in, mecliste bir-
leşmesi ve yönetim kurulu seçim-
lerinde sonuca ulaşması fikri
ortaya atıldı. Bunun için de bir
ortak aday çıkarılması öngörüldü
ve bu isim üzerinde de ilk başta
EGİAD eski Başkanı Cemal
Elmasoğlu birleşildi. Ancak bura-
da da birliktelik sağlanamadı.

Ortak akıl grubu ve Metin
Aztekin birleşmeyi kabul
ederken, Necip Nasır üyelere
karşı söz verdiğini bundan döne-
meyeceğini belirterek, birleşmeye
yanaşmadı. Seçime saatler kala ve
uzun pazarlıklar sonucu üç rakib-
in ekibi, ortak liste hazırlamayı
başardı ne var ki artık çok geçti.
Toplama bir yönetim, denetim ve
TOBB Genel Kurul listesi hazır-
layan Necip Nasır dolayısıyla da
seçimde başarılı olamadı.

Yönetim kurulu başkanlık
koltuğu için Ekrem
Demirtaş ile Ortak
Akıl Grubu ve
Metin Aztekin’in
desteğini alarak
aday olan Necip
Nasır’ın arasında
kıyasıya bir yarış

geçti. 176 meclis
üyesinin
tamamının oy
kullanmasıyla
öğle saatlerinde
sandıklar açıldı.
176 meclis
üyesinden 98’inin

oyunu alan
Demirtaş yeniden

yönetim kurulu
başkanı seçildi. Demirtaş’a

rakip olan Necip Nasır ise 78
oyda kaldı. İTO yönetim kuru-
lunda yedi yeni isim yer aldı.
Nevzat Artkıy, Süleyman Subaşı,
Cüneyt Altınkapı, Ali Yılmaz,
Mert Pala, Mustafa Tüzün ve
Bekir Şahiner meclisin yeni yöne-
tim kurulu üyeleri oldu. Yönetim
kurulunda kadın isimlerin yer
almaması ise dikkat çekti.

Seçim sonuçları sonrası yöne-
tim kuruluyla birlikte makamında
açıklama yapan Ekrem Demirtaş,
demokratik kurallara uygun ve
yüksek katılımlı bir seçim
yapıldığını söyledi. Çalışmaların
yeni dönemde hız kesmeden
devam edeceğini söyleyen
Demirtaş, "128 yıllık İzmir’in,
ülkemizin ve dünyanın sayılı
odası İTO’da bir seçim daha

yaşadı. Bir dönem daha birlikte
yola devam edeceğiz. Aslında
Ticaret Odası hiç durmadan bu
noktalara geldi. Yeni dönemde
eserlere eser katmaya devam
edeceğiz. Kaç defa böyle bir
ortamda bulunduğumu hatır-
lamıyorum.

Desteklenmek ve oylarla
buraya seçilmek onur ve gurur
verici. Tüm Yönetim Kurulu ve
meclis üyelerine teşekkür ediyo-
rum" dedi. seçimlerden sonra
açıklama yapan Necip Nasır,
İzmir’de bazı engelleri tespit
ettiklerini söyledi.

Bu engellerin Ekrem
Demirtaş’ın İTO’yu tek adam
anlayışıyla yönetimi olduğunu
söyleyen Nasır, "İş dünyasında
tabanda bir ses var. Ama bu ses
sandıkta hissedilmedi. Sistemde
bir sorun var. Çünkü taban böyle
düşünmüyor. Bence bu sonuç
İzmir’in hayal ettiği sistemi yan-
sıtmadı. Ama ben rahatım.

Maddi ve manevi her şeyi
yaptığıma inanıyorum. Hayırlısı
bu olacakmış. Ekrem Bey’e oy
verenler vicdanları ve Allah
arasında yapacaklarını düşünsün-
ler. NACE kodları sanki İTO’nun
yapısına göre dizayn edilmiş.
Temsilde adalet yok.

Üyeler sorgulanmalı
Bunun haricinde NACE kod-

larına göre özel bir dizayn
olduğunu düşünüyorum. Kimi
yerinde değil kimi farklı komite-
lerde yer alıyor. Ama sonuç
budur. Ekrem Bey’e oy verenler
meclis üyelerine hayırlısı olsun.
98 meclis üyesi tabanına giderek
bu sonucun olumlu ya da olum-
suz olmadığını tabanına sor-
malıdır. Tabanında meclis

üyelerini sorgulamalarını istiyo-
rum" diye konuştu.

Geçen hafta meslek komitesi
seçimlerini tamamlayan Ege
Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO)
yönetim kurulu başkanlığı, yöne-
tim kurulu, meclis başkanlığı, 22
kişilik TOBB delegesi ve disiplin
kurulu üyeleri seçimleri için
sandığa gidildi. EBSO Yönetim
Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar 25 yıl aradan sonra
tek listeyle girdiği seçimlerde
güven tazeledi. EBSO'da meslek-
lerin sektörel bazda daha geniş
temsil edilmesi için yönetimde
değişikliğe giden Yorgancılar,
yönetim kuruluna 3 yeni isim
soktu. Yeni isimler teks-til sek-
töründen Ateş İlyas Demirkalkan,
enerji sektöründen Deniz Gündüz
ve madencilik sektöründen Hakan
Ürün oldu. Seçimlerin sürprizi ise
yönetime girmesi kesin gözüyle
bakılan eski Yönetim Kurulu
Üyesi Berkay Eskinazi'nin listede
yer almaması oldu.

25 yıl sonra bir ilk
Yönetim Kurulu'nda

geçtiğimiz dönem bayan üye
bulunurken bu dönemde bayan
temsili gerçekleşmedi. Yeni yöne-
timde yer almayan diğer isimler
ise meclis üyesi olmayan Bayram
Talay ile Tuncer Vardarcı ve
Yıldıray Yalınız oldu.

EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar, tek
liste nedeniyle son derece sakin
bir seçim yaşandığını belirterek,
"Bu da 25 yıl sonra tek başına
olarak adaylığım sonucunda oldu.
Geçtiğimiz dönemde yaptığımız
çalışmaların, hem şahsım hem de
yönetim kurulu arkadaşlarımızın
güveninin neticesinde oldu. Bize
daha fazla sorumluluk yükledi. 4
yıllık süre zarfında daha fazla
sorumluluk aldık. Bu da
EBSO'yu daha iyi yere getirecek.
2023 hedeflerine ulaşmada büyük
katkı sağlayacaktır" dedi.

EBSO bayan üye sayısının
çok az olduğunu hatırlatan

Yorgancılar, geçen dönem 4 olan
kadın meclis üye sayısının bu
dönem 5'e çıktığına dikkat çe-
kerek, "Bu durum kadınların
işgücüne katılımı ile bu sayı artı-
yor. Bizim için gurur oldu. İki
tanesini TOBB delegesi olarak
yazdım" diye konuştu.

EBSO'da ahde vefa olduğunu
dile getiren Yorgancılar, sözleri-
ne şöyle devam etti: "Atıl Akkan
ilk başkanımdır. Bu seçimlerde
meclise giremeyen Atıl Akkan ve
Bayram Talay'ı disiplin kuruluna
yazdım. Bu listeleri yaparken bu
kadar zorlanacağımı düşünmü-
yordum. Tüm arkadaşlardan
görev talebi oldu. 130 kişi meclis
üyesi arasından 11 yönetim kuru-
lu, 21 kişi TOBB delegesi olarak
32 kişiyi seçebiliyorum. Bu açıdan
zorlandım."

Öte yandan İzmir Valisi M.
Cahit Kıraç'ın Diyarbakır'a atan-
masının ardından EXPO 2020 ile
ilgili soruları da yanıtlayan
Yorgancılar, "Sayın Valimizin
EXPO seçimlerine kadar kalması
avantajlı olurdu. Yeni gelecek
sayın valimiz de büyük bir ihti-
malle EXPO 2020 İzmir'in koor-
dinasyonunda yürütme ve yön-
lendirme kurulunda devam ede-
cek. Biz çalışmalarımıza devam
ediyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Esen
Ege Bölgesi Sanayi Odası

(EBSO)’nda yönetim kurulu
başkanından sonra meclis
başkanı ve yardımcıları da belli
oldu. Salih Esen, en yüksek oy
alarak yeni dönem EBSO Meclis
Başkanı seçildi. En yaşlı üye
Nedim Uysal’ın başkanlığında
yapılan toplantıda, başkan
yardımcıları ile katip üyeliği seçi-
mi de yapıldı.

Başkan adaylarından Esen 80,
Kani Aydoğdu 28, Hüseyin Arıcı
13 oy, başkan yardımcılığı aday-
larından Hakkı Attaroğlu 59, Işın
Yılmaz 44, Musa Nedim Ambar
41, Cengiz Kocagil 37, Yıldıray

Yalınız ise 29 oy aldı. En çok oyu
alan Attaroğlu ve Yılmaz, başkan
yardımcılıklarına seçildi. Katip
üyeliğe ise tek aday olan Sezai
Aslanlı getirildi.

Salih Esen, seçimden sonra
başkanlık görevini devraldı.
Yaptığı teşekkür konuşmasında
şunları söyledi: “1983 yılında
girdiğim bu çatı altında, 1992

yılından beri meclis
üyeliği görevi yapıyo-
rum. 2001-2005 yılları
arasında ise yönetim
kurulu başkanlığı yap-
tım. Bu kez de beni

meclis başkanlığına
lâyık gördünüz.

Hayatımın en anlamlı
günlerinden ve anlarından

birini yaşıyorum. Bu duyguyu
bana verdiğinizden dolayı şükran-
larımı sunuyorum. Sorumluluk
isteyen bu görevi, sonuna kadar
sizlere lâyık bir şekilde yapmaya
çalışacağım.”

Saka, 9. dönemde
Aliağa Ticaret Odası

(ALTO) seçimini Başkan Adnan
Saka, bir kez daha kazanarak
odada 9'uncu dönemine girdi.
ALTO'da 22 yıldır başkan olan
Adnan Saka, seçime 'Değişim
Grubu' ile giren Aliağa Belediye
Başkanı Turgut Oğuz'un oğlu
işadamı Cem Oğuz ve bir dönem
AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı
yapan Müjdat Bıçakçı ile yarıştı.
Odanın bin faal üyesinden 778'i
seçimde oy kullanırken, geçerli
sayılan 662 oyun 359'unu
Saka'nın listesi, 189'unu Cem
Oğuz'un, 99'unu da Müjdat
Bıçakçı'nın listesi aldı.

Bu sonuçla meclisteki 28 san-
dalyenin tamamını alan Saka,
"Aliağa için daha yapacağımız
çok güzel işler var" diye konuştu.

Rakip çıkmadı
İzmir Ticaret Borsa’sı ise en

sesiz seçimlerinden birini gerçek-
leştirdi. Başarılı bir dönem
geçiren Başkan Işınsu Kestelli
başlangıçta başkan adaylarının
ortaya çıkmasını istedi hatta bek-
ledi. Ancak üyelerin kendisi
üzerinde ısrarlı olması ve rakip
çıkmaması üzerine de listesini
hazırlamak zorunda kaldı.

İzmir Ticaret Borsası'nda yeni
döneminde görev yapacak yöne-
tim kurulu, meclis başkanlık
divanı ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) asil ve
yedek üyeleri seçimleri tamam-
landı. İZTB binasında yapılan ve
tek liste ile gidilen seçimlerde
Kestelli, 52 üyeden 51'inin oyunu
alarak yeniden seçildi. Meclis
Başkanlığı’na ise Barış Kocagöz
seçildi.

Seçimler sonrası basın mensu-
plarına açıklamalarda bulunan
İTB Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, seçimleri huzur
içinde tamamladıklarını söyledi.
Kestelli, "Komite seçimlerine ilgi
yoğundu. Bu bizim için gurur
vericiydi. Çünkü çalışmalarımızla
borsayı değer haline getirdik. Bu
nedenle de seçimlere talep fazla
oldu.

Bu yeni dönemde pozitif
enerji olacağından, çalış-
malarımızın daha verimli geçe-
ceğine inanıyoruz. Yeni meclis
başkanımız ile birlikte ekip olarak
çalışmalarımıza devam edeceğiz"
diye konuştu.

Birliktelik vurgusu
İTB Meclis Başkanı Barış

Kocagöz ise, "Meclis ve yönetim,
ayrılmaz bir parçadır. Son zaman-
larda yaşanan tartışmalarla bu
unutuldu. Son yönetim kurulu-
nun icraatlarıyla borsamız çok iyi
yerlere geldi.

Fakat İTB'nin daha çok ma-
gazinsel olarak gündeme gelme-
siyle bu icraatlar, gölgelendi. Bu
getirilen noktayı daha ileri bir
seviyeye hep birlikte taşıyacağız.
Türk tarımının daha iyi temsil
eden bir meclisimiz var.
Meclisimiz yönetim kurulu ile
işbirliği yaparak çalışmalarını
sürdürecek" şeklinde konuştu.
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Başkanlar yine kazandı

Demirtaş 9. kez başkanlık koltuğuna oturdu, Yorgancılar ve Kestelli
tek aday olarak girdikleri seçimden galip çıktı, EBSO Meclis

Başkanlığı’na ise Salih Esen, iki rakibine oy farkı atarak seçildi.

EBSO'da YENİ YÖNETİM

EBSO Yönetim Kurulu şu isim-
lerden oluşuyor: Ender
Yorgancılar, İbrahim
Gökçüoğlu, Erdoğan Çiçekçi,
Hüseyin Vatansever, Haluk
Tezcan, Muhsin Dönmez,
Eyüp Sevimli, Ateş İlyas
Demirkalkan, Deniz Gündüz,
Kamil Porsuk ve Hakan
Ürün.

EBSO Yönetim Kurulu Yedek
Üyeler ise Cemal Altıntaş,
Metin Akdaş, Gürcan Ekler,
Mesut Kanat, Davut Yanık,
Ersan Yıldırım, Hüseyin
Eren, Murat Güner, Mehmet
Güran, Feyyaz Ünal oldu.

EBSO Disiplin Kurulu Asil
Üyeleri şu isimlerden
oluşuyor: Atıl Akkan,
Bayram Talay, Şener Gencer,
Orhan Köymen, Ertuğrul
Doğuç, Fevzi Çakaloğlu

EBSO'nun TOBB Genel Kurulu
Asil Delegeleri: Nedim
Uysal, Mustafa Dirin,
Mustafa Güçlü, Ömer
Kaplan, Kenan Lider,
Hüseyin Uğur, Ahmet
Taşpınar, İbrahim
Gökçüoğlu, Haluk Tezcan,
Metin Akdaş, Cemal
Altıntaş, Nejat Özduran,
Hakkı Ataaroğlu, Ertaç
Karagözlü, Davut Yanık,
Mesut Kanat, Kürşad
Yuvgun, Işın Yılmaz, Aytekin
Öztaş, Temel Aycan Şen ve
Hatice Suzan Erman'dan
oluştu.

İTB'NİN YENİ YÖNETİM
KURULU LİSTESİ

İTO'da 2013-2016 tarihleri
arasında görev alacak
yönetim kurulu asil listesi
şu isimlerden oluşuyor:
Işınsu Kestelli, Ercan
Korkmaz, Yalçın Yılmaz,
Derya Pala, Bülent Arman,
Erol Avni Bozkurt, Tayfur
Akın, Özhan Şen, İlhan
Zincircioğlu, Şeref
İyiuyarlar, Bülent Uçak.

DİSİPLİN KURLU LİSTESİ
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

Hakan Cay, İbrahim
Öngünşen, Reşat Savaşan,
Nihat Gün, Yurtçan Biryol.

TOBB DELEGELERİ
Asil Üyeler: Barış Kocagöz,

Ömer Gökhan Tuncer,
İlhan Zincircioğlu, Tayfur
Akın, Bülent Arman,
Ahmet Göksel, Hüseyin
Acırgan, Mehmet Esmer,
İbrahim Çaçan, Sebahettin
Dumlu, Şaban Can, Ümit
Akkuş, Uğur Berköz, Fatih
Sözen, Salih Nejat İblar,
Nihat Sağır, Ali Özkanlı.

EKREM DEMİRTAŞ'IN
KAZANAN LİSTESİ:

Akın Kazançoğlu, Ali Yılmaz,
Bekir Şahiner, Cüneyt
Altınkapı, Cüneyt Güleç,
Jak Eskinazi, Mert Pala,
Mustafa Tüzün, Nevzat
Artkıy, Süleyman Subaşı

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER:
Adil Ertuğrul Tüzemen, Bülent

Kırılmaz, Mustafa Karataş,
Turan Şen, Vahdet
Sarıkaya, Yılmaz Eroğlu

TOBB GENEL KURUL ASİL
DELEGE LİSTESİ

Abdurrahman Aydoğan, Ali
Aydoğan, Ali Haydar
Erdem, Ali Osman Öğmen,
Asım Doymaz, Birol
Yılmaz, Cengiz Kasapoğlu,
Coşkun Beşok, Emre İlalan,
Erol Eroğlu, Fikret Özkaya,
Hakan Uzunoğlu, İbrahim
Aldemir, İshak Erciyes,
Levent Bardakçı, Metin
Akçay, Oğuzhan Yaşar,
Özkan Başpınar, Serdar
Gökhan Arıkan, Süleyman
Özcan, Şefik Salih ÖZtim,
Uğur Kutlu, Ünal
Tunaboylu, Veysel Murat,
Yılmaz Akın

Tüm İzmir’in
merakla beklediği
seçimler sonucun-

da EBSO, İTB ve
İZTO’da mevcut

başkanlar
koltuklarını

korudu ve yeniden
başkan oldu

Ender Yorgancılar

Salih Esen Işınsu Kestelli Ekrem Demirtaş
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İzmir’i hor gören-
lere ve küçümseyenlere
inat, Destinasyon İzmir
projesiyle, İzmir’in sahip
olduğu turizm potansiyelini
tanıtmaya çalışan
Mövenpick Hotel Genel
Müdürü Melik Kızılcan,
İzmir’in haftasonları uçağa
atlanıp nefes almaya
gelinecek bir destinasyon
olarak öne çıkarmanın en
büyük amaçları olduğunu
dile getiriyor. Kızılcan;
İzmir sadace boyoz, kumru
ya da Kordon boyundan
ibaret değildir. İzmir ve
çevresinde çok daha fazlası
var. Önemli olan bu potan-
siyeli ortaya çıkarabilmektir
diyor.

Bir otel müdürü olarak
İzmir'in turizmini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Neden
‘Destinasyon İzmir’ dediniz?

İzmir'de artık klasik
anlamda turist buraya
gelsin, gezsin, dolaşsın gibi
bir şey beklememek lazım.
İzmir’i bir şehir olarak, bir
metropol olarak, bir de il
olarak değerlendirmeliyiz. İl
olarak baktığımızda bugün
Çeşme'de ve Alaçatı'da olan
şeyler birçok turistik desti-
nasyonu kıskandıracak
düzeyde. Oradaki mimari
ve imarlaşmanın, bir de
Çeşme'ye Alaçatı'ya gelen
turistlerin potansiyeli ile çok
kaliteli olması, orayı farklı
kılan özelliklerin başında
geliyor. Belki il olarak bak-
tığımız zaman İzmir'in biraz
daha butik, biraz daha
kaliteli bir yapılaşmaya ve
turizm potansiyeline ihtiyacı
var. Biz de bu kaliteyi sağla-

mak ve bu
potan-
siyelin

İzmir’de olduğunu göster-
mek için ‘Destinasyon
İzmir’ projesini hayata
geçirdik. Dedik ki İzmir'in
birçok değeri var. Dışarıdan
gelen bir insanın egzotik ve
farklı bulduğu birçok özel-
liği var. Önce biz çıkış
zamanını belirledik. Bahar
aylarında ve sonbahar
aylarında, hafta sonları iç
turisti buraya getirdik.
Bizim amacımız dışarıdan
birilerini getirmek değil.
İstanbul'da, Ankara'da
yaşayan, alım gücü yüksek
olan insanların 'bu hafta
sonu ne yapalım? İzmir'de
geçirelim' diyebilecekleri bir
şey yaratmaya çalıştık. Ama
dedik ki ondan önce desti-
nasyonu tanıtmamız lazım.
Bu noktada da yazarları
buraya getirme fikri ortaya
çıktı. Destinasyona gittiği
zaman insan biraz tedirgin
olur. Ne yapacağım derken
çoğu zaman da şehrin gizli
kalmış sırlarını göremeden
geri dönebilirsiniz. Biz de
insanlara öyle bir şey hazır-
ladık ki bavulunu alsın
gelsin buraya, kendisini
bizim ellerimize bıraksın.
Onlara İzmir'i yaşatalım.

Paketimizin 2 ayağı var.
Bir tanesi seçmeli, isterlerse
İzmir'i yaşayacaklar, ister-
lerse bir gün İzmir'i, ertesi
gün çevresini. Hani deniyor
ya turist buraya gelse 3 gün
ne yapar diye. Kendi
kendimize hayıflanıyoruz.
Çünkü sahip olduğumuz
değerlerin farkında değiliz.

8500 yıllık bir tarihten
bahsediyoruz. Homeros'un
doğduğu şehir İzmir. Ve ne
yazık ki bunların hiçbirisini

görmediğimiz
için ne
pazarlayabili-
yoruz ne
markalaştıra-
biliyoruz. Bir
satıcının o malı
iyi satabilmesi
için önce malına
inanması lazım.
Maalesef
İzmir'de bu
inanç tam
anlamıyla oluş-
muş değil.
Ancak bizim en
büyük hedefimiz

İzmir’e canlılık getirmek.
Yani İzmir’i küçümseyen-

leri utandıracağız diyor-

sunuz?
Kesinlikle.

Yapılacak o kadar şey
var ki bir turistin
gününü doldu-
racak. İzmir'in
kendi yaşam
tarzı, yaşam stili
bile en büyük
heyecandır.

‘Bir turist
İzmir’e gelse 3
gün bile vakit
geçiremez denildi’
sizin bu konuda-
ki düşünceniz
nedir?

İzmirliler
kendi yaşadığı
yerin değerini
bilmiyor. Yani kişi İzmir'in
böyle büyük bir köy gibi
olmasının avantaj olduğunu,
yavaş yaşamanın biraz ehli
keyif olmanın, biraz hayat-
tan zevk alarak yaşamanın
bir artı olduğunu görmüyor,
ama dışarıdan gelen bir
insan için İzmir'i bu şekilde
görmek gerçekten eğlenceli.
Bizim çerçevemizi
değiştirmemiz gerekiyor.
Zaman artık sahip olduğu-
muz güzelim değerlerimizi
avantaja çevirme zamanıdır.
Ben kesinlikle söylenilen o
düşünceye katılmıyorum ki
bence yaptığımız bu proje
ile de bu düşüncemizi
perçinlemiş olduk.

3 günlük turlar
1. Tur
Pasaport’ta kahvaltı

yapılıyor. Çok güzel, çok
zengin bir kahvaltı sofrası
hazırlıyoruz. ‘Gittim,
Pasaport’ta boyozumu
yedim, çayımı içtim, kah-
valtımı ettim’ şeklinde bir
deneyim yaşatmış oluyoruz.
Daha sonra oradan yürü-
yerek Konak Pier'e gidiliyor.
Oradan tekrar deniz kıyısın-
dan yürüyüp Saat Kulesi,
oradan Kemeraltı’na girili-
yor. Kestane pazarına gidi-
yorlar, ayaküstü midyelerini
yiyorlar, oradan Kızlarağası
Hanı’na gidilip sabah
kahvesi içiliyor. Daha sonra
Havra sokağına girilip tarih-
çesi anlatılıyor. Agora'ya
çıkıyorlar orayı geziyorlar.
Burası da gezildikten sonra,
Adem Müftüoğlu esnaf
lokantasına gidiyoruz.
Burada öğle yemeklerini
yedikten sonra tekrar
Konak Pier'e geliniyor.
Onları bekleyen bir fayton
var. O faytonda mevsimine
göre diz üstüne battaniye,

isteğe göre şaraplar,
mevsime göre meyve-
lerle bir Kordon turu
yapıyorlar. Bittikten
sonra otele geliyorlar
ve isterlerse dinleniyor-
lar, otelimizin masaj
hizmetinden yararlanı-
yorlar.

2. Tur
Kahvaltı otelde

yapılıyor. Buradan
‘Cankara Bağları’na

gidiliyor. Cankara,
Menderes tarafında organik
şarap üreten, idealist bir

beyefendinin
kurmuş olduğu
bir yatırım.
Türkiye'nin
kendine özgü
endemik olan
üzümlerinin
kaybolmaması
için bir misyon
edinmiş. Yapmış
olduğu şarabın
tekniği ve
ürünün tadı
bakımından çok
da enteresandır.
Oradan İsabey
Bağları'na gidi-

yoruz. Orada bağ geziliyor,
şarap ve üzümün evreleriyle
ilgili bilgiler alınıyor ve
orada bir öğle yemeği
yeniliyor. Daha sonra
Urla'ya geçiliyor. Urla şarap
bağları geziliyor. Oradan
sonra bizim hazırladığımız
bir piknik tepesine gidiliyor.
Zeytin ağaçlarının altında,
çimlerde, kareli bir piknik
örtüsünün üzerinde bir-
takım yiyecekler veriyoruz.
Bunları yedikten sonra
tekrar otele dönülüyor.

küçümseyenler utanacak
IZMIR’I

Turist gelse 3
gün ne yapar
diyerek
hayıflanıyoruz.
Çünkü sahip
olduğumuz
değerlerin
farkında
değiliz.

İzmirlinin
yavaş, sakin
ve ehli keyif
olması,
hayattan zevk
alarak
yaşaması
büyük bir
avantaj.

Mövenpick

Hotel Genel Müdürü

Melik Kızılcan,

‘Destinasyon İzmir’

projesinin

detaylarını

anlattı

Yeni dönemde il genel meclisleri
olmayacak.

Görevi, yetkileri, hizmeti ve mülk-
lerini devlete geri verecekler.

Faydası mı, zararı mı olur zaman
gösterecek.

Ancak…
İzmir İl Genel Meclisi Başkanı

Serdar Değirmenci giderayak bir öne-
ride bulundu.

Daha doğrusu…
Uygulanması için heyetle birlikte

Ak Parti İl başkanının ayağına kadar
gitti.

Destek istedi.
“Bakanlara anlatın, iletin. İzmir

kazansın, güzelleşsin” dedi.

� � �

Fikir önerisi şöyle:
“İl genel meclisinin kapa-

tılması sonrası paylaşıla-
cak taşınmazların duru-
mu nedeniyle İzmir’in
önünde tarihi bir fırsat
vardır. Bu fırsat
Konak Meydanı’nın
genişletilmesi için kul-
lanılabilir”

Amaç; kentin tarihi
meydanı büyüsün.

Bunun için…
Önce depreme dayanıksız

Büyükşehir Belediye binası boşaltılsın,
yıkılsın.

Aynı sırada bulunan Merkez
Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu
binaları da kaldırılsın.

Gümrük Meydanı’na kadar alan
temizlensin.

Denizle kesintisiz buluşma sağlan-
sın.

� � �

Peki, binadakiler nereye gidecek?
İl genel meclisinin yeni yaptırdığı

bina bitiyor.
Yine Konak’ta.

Eski memleket, şimdiki Doğumevi
ile Diş Hastanesi arkasındaki geniş
bahçeli tütün depoları yenileniyor.

Öbürleri?
Bakanlıklar bulsun.
Merkez Bankası’na her yer yakışır.

Bayraklı sahili Altınyol üzerinde geniş
bir alan var, üstelik resmi hizmet alanı
olarak planda işaretlenmiş durumda.

SGK’ya bina yaratılır. Zaten eski
binası baştan aşağı düzenleniyor.

� � �

Düşünce güzel, mesele uygulama-
da.

İl Genel Meclisinin CHP’li Başkanı
Serdar Değirmenci, AK Partili ve
MHP’li grup başkanvekilleri bu istem-
le, iktidar ve ana muhalefet partisinin

kapısını çaldı.
Ak Parti İl Başkanı Ö.
Cihat Akay, “Varız…

Projeye destek veririz.
Bizleri heyecanlandırdı.
Meydanın genişlemesi,
İzmir’e nefes aldırır,
kenti güzelleştirir”
dedi.

CHP İl Başkanı Ali
Engin, şartlı yaklaştı:

“Belediye binasıyla bir-
likte iki binada aynı zaman-

da yıkılsın. Olursa; İzmir kaza-
nır.”

� � �

Birlik, beraberlik güzel şey.
Ortak hareket, ortaklaşa yaratmak,

ortak aklı kullanmak başlı başına
meziyet, fazilet.

Sözlere bakılırsa, bu tabloya gelin-
di.

Seçim, sandık, kavga, kapışma
başlamadan bu fikir eyleme geçerse…

Ülkeye örnek olur.
Ondan önemlisi…
“Bir araya gelip, iki koyun güde-

mezler” diyen şom ağızlar kapanır!

Haydi yıkın, tarihe geçin
ERDAL İZGİ
erdalizgi@hotmail.com

YEŞİM ÖZEL KÜÇÜK
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Koyunlarda sürü psikolojisi egemendir.
Lider, uçurumdan aşağıya atladığında
sürünün tümü patır patır kendilerini uçu-
rumdan aşağıya atarlar. Sürü halinde
otlayan hayvan cinsidir ama illa ki başların-
da güdecek biri olması gerekir. Lakin
koyun da olsa, hayvan da olsa birey özel-
likleri bulunur. Hiçbir koyun sürüsünde,
tüm koyunların hep bir ağızdan "meee"
dediklerine şahit olamazsınız. Kimi
meeea der, kimi "mee" der, kimi "beee"
der ama sonuçta hepsi meelemekte-
dirler. Ama kimi insanlar vardır
saniyesinde hep beraber "eveeeeet" diye
bağırabilirler. İnsanlar mı koyun, yoksa
koyunlar mı insan? Çözebilen varsa beri
gelsin...

Bir çobanın boyunduruğu altında
olmadan yaşayamayan, kendi hür irade-
siyle karar alamayan a…i bir h….ndir.
Türkiye'de sayıları çok fazladır.

2005 yılında yaşanmış gerçek bir olay,

sürü psikolojisine en
güzel örnektir; Yer:
Cennet Türkiye’min bir
köyünün merası...

Haber: Uçuruma
çok yakın bir yerde
otlayan küçükbaş yaklaşık 1000 adet hay-
van uçuruma en yakın
olan

koyunun karşı taraftaki
kayaya atlamak
isterken düşmesini bir
oyun sanarak kendileri-
ni uçurumdan aşağıya
bırakmışlardır.

Sonuç: 800 küsur telef, 100 küsur geri
zekâlılığı kesinleşmiş yaralı küçükbaş hay-
van ve ne olduğunu şaşırmış bir garip
çoban...

Her insanın vazgeçemeyeceği birliktelik
duygusu, kendini belirli bir gruba ait his-
setme ve aşamayacağı yalnızlık korkusun-
dan doğan bir durumdur sürü psikolojisi.
Çoğu kez, belli bir ortak paydada buluşan
kitlelerin genel davranışlarını belirleyen
ruh halidir.

Çocukluktan başlayarak, 'sürüden
ayrılanı kurt kapar' , 'alem gider
Mersin'e sen gidersin tersine' , 'bir akıllı
sen misin?' türünden kimi yergilerle
farklı duygu ve düşünce yapısına sahip

insanların ya pes ettirilmesi, ya da toplum-
dan dışlanması sonucu eğitimsiz toplum-
lara egemen olur. Bu durum; "Hepimiz
Ermeniyiz!", "Bu ülke seninle gurur duyu-
yor!", "Devlet için ölen de öldüren de kut-
saldır!" türünden garip söylemlerin doğ-
masına vesile olur.

"Yeryüzünde olanların çoğunluğuna
uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan
şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna
uyarlar ve onlar ancak ‘zan ve tahminle’
yalan söylerler." (En’am suresi, 116)"

Bence sürü psikolojisi diye bir şey yok-
tur.

- bence de
- bence de
- ben de öyle düşünüyorum
- evet kesinlikle
- bizce de...

BBaannaa  wwwwww..nneeccddeettggoonnccaagguull..ccoomm  
aaddrreessiinnddeenn  uullaaşşaabbiilliirrssiinniizz......

NECDET GONCAGÜL

www.necdetgoncagul.com

Koyun sürüsü

Bütün dünya gibi, Avrupa
genelinde de arı nüfusu hızla
azalıyor. Avrupa Birliği, kaygı
uyandıran bu azalmayı önleye-
bilmek için, bal arılarının
ölümüyle ilişkilendirilen tarım

ilaçlarının geçici olarak yasaklanmasını
onayladı.

Arılar, küçük canlılar ancak dünya tarımı
üzerindeki etkileri çok büyük. Çünkü arılar
taşıdıkları polenlerle yeryüzündeki bitkilerin üçte
birinin döllenmesini sağlıyorlar. Ürünlerini zarar-
lılardan korumak isteyen çiftçilerin kullandıkları
Neonicotinoid adıyla bilinen tarım ilaçları ise, arılara
zarar veriyor. Arıların nüfusunun azalması küresel gıda üre-
timi ve doğal yaşam için büyük tehdit içeriyor.

Tehdit ile endişelerin ciddiye alındığı yerlerden biri de Avrupa
Birliği. Tarım ilaçlarına yasak getirmeyi hedefleyen birlik içindeki
görüşmeler, gösteriler ve tartışmalar eşliğinde gerçekleşti. Tarımsal
ilaçların en büyük üreticilerinin bulunduğu Almanya ve İsviçre'nin yanı sıra,
Avusturya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Portekiz, Romanya ve
Slovakya da yasağa karşı çıktı. Yasağın 1 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Kuzey Kutup
Bölgesi'ndeki buzulların 2012 yılında rekor seviyede

eridiğini bildirdi. WMO'nun raporunda, Ağustos-Eylül
aylarının, 1850'den bu yana en sıcak geçen dönem-

lerden biri olduğu belirtildi.Pasifik Okyanusu'nun
bazı bölgelerinde deniz yüzeyi ısısının normalden

daha soğuk olması anlamına gelen "La Nina"
hava olgusuna rağmen 1850'de tutulmaya

başlayan kayıtlara göre, 2012 yazının, en
sıcak yazlar sıralamasında 9. sırada yer

aldığı bildirildi. Raporda, deniz buzu-
lu seviyesinin, 4,18 milyon kilo-

metrekareyle en düşük dü-
zeye ulaştığı 2007 yılına

göre yüzde 18
daha az

olduğu vurgulandı. WMO Genel Sekreteri Michel
Jarraud, buzul miktarındaki azalmaları iklim değişikliği
açısından endişe verici olarak nitelendirdi. Jarraud,
kuraklık ve tropik siklonlar gibi etkenlerin de iklim
değişikliğine sebep olduğunu belirterek atmos-
ferin alt tabakasındaki sürekli ısınmanın endişe-
ye yol açtığını vurguladı. Jarraud, sera etkisi
yaratan gazların atmosferdeki birikiminin
artması nedeniyle ısınmanın devam ede-
ceğine dikkati çekti. Sandy gibi kasır-
gaların artık daha çok su baskınları-
na sebep olduğuna işaret edilen
raporda, deniz seviyesinin
1880 yılına göre 20 cm
arttığı da bildi-
rildi.

Kuzey Kutbu’nda
endişe verici rekor
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Kırmızı palmiye böceği Ege'nin sem-
bollerini tehdit ediyor. Muğla'nın

Marmaris İlçesi'ndeki 10 bin palmiye,
bu zararlı böcek yüzünden kuruma

tehlikesi altında. Marmaris'teki
palmiyeler kurumaya başlayınca uzman-

lar inceleme başlattı. Çok geçmeden
palmiyeleri kurutan zararlının "Kırmızı

palmiye böceği" olduğu
belirlendi. Kırmızı palmiye böceğinin

yuva yaptığı ağaç bir iki yıl içinde kuru-
yor. Konuyla ilgili bilgi veren Muğla

Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi
Çiğdem Varla, "Ağacın bu hale gelmesi

demek bu böceğin en azından 2-3 yıl
önce bu ağaca saldırmış olduğunu gös-

teriyor. Buradan çıkan erginler etraftaki
diğer ağaçlara da bulaşarak onlara da

zarar verecektir. O yüzden acilen bu tür
bulaşık ağaçların kesilerek imha edilme-

si gerekiyor" dedi. Eğer önlem alın-
mazsa bölgede bulunan 10 bin palmiye

ağacı yok olacak.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Kadıncık
Vadisi yaban hayatı geliştirme sahasında,
boynuzu ağaca takılan yaban keçisi telef oldu.

Tarsus Milli Parklar Şefi Özlem Kökçü,
Tarsus Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü’nde görevli bekçiler ile yaklaşık bin
metrelik rakıma sahip Kadıncık Vadisi'nin
Kumluin mevkisinde koruma ve kontrol çalışması
yaparken, boynuzundan ağaç dalına takılmış bir
keçi fark ettiklerini söyledi.

Kökçü, 7 yaşlarındaki erkek keçinin yaklaşık
1 ay önce yaprak yemek amacıyla ağaca uzandığı
sırada boynuzlarından birinin takılması sonucu
mahsur kalarak telef olduğunu belirlediklerini
kaydetti.

Telef olan keçiyi, çevreye aşırı koku salması ve
etinin kurtlanması nedeniyle gömdüklerini
belirten Kökçü, "Doğanın kendi dengesi için
maalesef bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz" dedi. 

Zenginliğin
dörtte biri
Kaçkarlar’da

Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan, büyük
bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, geri kalanı Artvin'in
Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları Milli
Parkı'nın, başta karaca, yaban keçisi, geyik, dağ horozu,
sansar gibi türlerin yer aldığı yaban hayatının yanı sıra
Türkiye'deki 12 bin bitki çeşidinden yaklaşık dörtte birine
ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet
Özyanık, 1994'de 51 bin 500 hektarı milli park ilan edilen

Kaçkarlar'ın, doğal güzellikleri, buzul gölleri ile ziyaretçi-
lerini büyülediğini vurguladı.

Kaçkar Dağları ve Fırtına vadisinin taşkın ve biyolojik
çeşitliliğin azalması riski ile karşı karşıya olduğuna dikkati
çeken Özyanık, "Fırtına vadisinin sahip olduğu
sürdürülebilir ekonomik potansiyel, krizde olan orta
ölçekli bir ülkenin kurtulmasına katkı sağlayacak büyük-
lükte. Bunun sürdürülebilir şekilde yürütülmesi ve kul-
lanılması lazım" dedi.

Böyle ölüm
milyonda 
bir olur
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Gün geçmiyor ki gazeteler bir
kamuoyu araştırılması yayınlanmasın.
Özellikle siyasi partiler seçmenlerinin
nabzını ve eğilimlerini bu yolla tutuyorlar.
Sonar Araştırma bu konuda Türkiye’nin
en prestijli kurumlarından biri. Son genel
seçimlerdeki tahminleri bire bir tutan
Sonar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Bayrakçı ile yaptıkları son anketlerin
Türkiye, özellikle de İzmir yansımalarını
konuştuk.

� Türkiye genelinde bir anket açık-
ladınız AK Parti’nin yüzde 5 oy kaybettiğini,
CHP'nin biraz MHP'nin daha fazla bir şek-
ilde oy oranını yükselttiğini söylediniz.
Başbakan buna karşılık kendi anketlerinde
yüzde 52'yiz dedi.

Araştırmalarda yüzde 2-3 hata payı
vardır. Türkiye son 2 aydır özellikle barış
süreci dediğimiz zamanda öyle enteresan
bir sürece girdi ki, bazen 24 saat, 48 saat
içerisinde siyasi eğilimlerde birkaç puana
varan oynamalar oluyor. Ben AKP'nin 52
olduğunu tahmin etmiyorum. Fakat 45'in
birkaç puan üstüne çıkmış olabilir. Son
birkaç hafta için söylüyorum. Çünkü bir
ölçtüğünüzde 45 çıkan AKP 5 gün sonra
ölçtüğünüzde 44 ya da 47-48 çıkabilir.
Yarın sabah seçim olsa ben AKP'nin 52
çıkacağını sanmıyorum.

İzmir ‘Sol’un kalesi değil
� Peki barış sürecinde AK Parti nere-

lerde oy kaybına uğruyor size göre?
Önce Ege'de. O kendi araştırmaların-

da da sabit zaten. İzmir, Manisa, Muğla,
Aydın, Balıkesir'e kadar. Sahil Ege hatta
kısmen İç Ege de dahil buna..
Karadeniz’de de oy kaybı var. Süreçle ilgili
Ege seçmeni hassas. Aslında Ege seçmeni
şimdilerde ağırlıklı olarak CHP'ye oy
veriyor ama bunu sol seçmen olduğundan
vermiyor. Ege seçmeni aslında son 60
yıldır merkez sağda bir seçmendir. Mesela
İzmir'i solun kalesi diye tanımlarlar son 5-
10 yıldır. Çok yanlış bir terminolojidir. Hiç
ilgisi yoktur. 1950'den bu yana yapılmış 52
yıllık seçimleri inceleyin 2002‘ye kadar
hep merkez sağ kazanmıştır İzmir'de. Ege
seçmeninin hassasiyeti merkez sağdır ama
bu hassasiyetin içinde temel Cumhuriyet
prensipleri Atatürk çizgisi vardır. Bunun
olmadığı yerde Ege seçmeni çok bulun-
mak istemez. Kim Atatürk diyor, kim
temel cumhuriyet prensipleri diyor?
Cumhuriyet Halk Partisi. O sebeple
CHP'ye yöneldi Ege ve İzmir seçmeni.
Peki 60 yıl boyunca niye yönelmemişti.
Yine Atatürk vardı. Fark şuydu. O dönem
Atatürk ile alıp veremediği olan ya da
temel cumhuriyet prensiplerinden dolayı
endişe duyulan merkez sağ yoktu.
Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğruyol
Partisi, Anavatan Partisi olsun bunların
hiçbirinin seçmen tarafında bir Atatürk ya
da Cumhuriyet prensipleri sorunu yoktu.
Dolayısıyla İzmirli rahat oy veriyordu.

� İzmir'de bir bayrak mitingi oldu. Çok
büyük bir kalabalık topladı MHP. Atatürk'ü,
Bayrak'ı, milli değerleri daha fazla savunan
şu anda MHP gözüküyor. Bayrak mitingi de
onu gösterdi. Peki İzmir'de MHP‘ye bir oy
kayması olabilir mi?

Şimdi olabilir ama İzmir seçmenini ve
Ege seçmenini bir adım ileri götürüp tahlil
edelim. Bu seçmen macerayı sevmez. Bu
seçmen itidalli seçmendir. Yani ülkedeki
ekonomiye bakar, dengelere bakar, mace-
radan hoşlanmaz, marjinal söylemleri
sevmez, fakat içerisinde de mutlaka
Cumhuriyet ve Atatürk prensipleri olsun
ister. MHP'yi bu konuda biraz daha marji-
nal buluyor olabilir Ege seçmeni, özellikle
İzmir seçmeni. Ama söylediğiniz gibi bir
kısmı mutlak MHP'ye yönelmiştir ve yö-
nelecektir daha.

� Peki CHP'deki ulusalcı ve yenilikçi
kavgası İzmir'e de yansıdı. Böyle giderse yerel
seçimlerde ne bekliyorsunuz? Yani bu bir
eksi mi CHP açısından? Çünkü tarif-
lerinizde İzmir biraz daha ulusalcı gözükü-
yor.

Gibiydi. Bir ay önce CHP Genel
Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu söylemini
netleştirdi. Bu konuda ulusalcı bir söylemi
tercih etti. Bunu da neden yaptılar? Parti
içinde ulusalcılar hakim olduğu için değil
aslında. CHP, seçmenini inceleyen bir
parti. Seçmeninin farkında olan bir parti.
Yüklü oyların nereden geldiğini tahmin
ediyor. Nereden geliyor? Ege'den,
Trakya'dan, Akdeniz sahil şeridinden.
Peki bu hangi seçmen. Bu seçmen sos-

yalist diye mi veriyor Cumhuriyet Halk
Partisi'ne? Hayır. Ama bu seçmenin bir
özelliği de ulusalcı. Irkçı anlamda değil
ama vatansever anlamında da milliyetçi.
Dolayısıyla CHP mecburdu bu söyleme
sahip çıkmaya. Nitekim 3-4 haftadır CHP
Genel Merkezi de söylemi netleştirdi,

AK Parti makası daralttı
� Biraz İzmir'i konuşmak istiyorum.

İzmir'de son durum ne? İzmir'e yönelik bir
çalışmanız var mı? Çünkü biliyorsunuz AK
Parti bir anket açıkladı İzmir'e yönelik. 42'ye
38'lik bir anket. Makasın gittikçe
kapandığını söylüyorlar İzmir'de. Siz buna
katılıyor musunuz?

AKP'nin makası biraz kapattığı
görüşüne katılırım. Fakat bunun sebebi
siyasi eğilimlerden dolayı değildir açıkçası.

� Nedir?
İzmir'in yerel yönetim anlayışından

dolayıdır. Sayın Aziz Kocaoğlu hakkında
size bir şey söyleyeyim. İzmir bu ülkenin 2
ya da 3 sansasyonel şehirlerinden birisidir.
Kelime olarak da ‘sansasyonel’i özellikle
seçiyorum. İyi demiyorum, hoş demiyo-
rum, güzel demiyorum sansasyonel.
Sansasyonel ne demek? Ses getiren,
aksisedası uluslararası boyutta olan. Niye?
Büyük bir kent, denizi var, interlandı
kuvvetli.

Şimdi bu kadar sansasyonel bir kenti,
bu kadar sessiz, sedasız, medyada çık-
madan yönetmek başarı, beceri ister.
Bunu nasıl becerdiğini anlamıyorum.
Ama siz İzmir'in başına çok sıradan birini
de koysanız şimdikinden çok daha fazla
ulusal basında yer bulur. İzmir'in hiç sesi
çıkmıyor. Bir belediye başkanı hizmet ver-
mekle yükümlü olduğu kadar, kentini de
hem uluslararası alanda hem yurtiçinde
yeteri kadar tanıtabilmelidir. Mesela
Şişli'ye bir Belediye Başkanı geldi Sarıgül.
Şişli ya. İstanbul'un 38 ilçesinden bir tane-
si. Şişli ilçesini bilmeyen çok insan vardır
Anadolu’da. Şimdi kalmadı 5-10 yıldır.
Sesini duyurdu ilçe. İzmir gibi bir
malzeme var elinizde sizin. Bana göre
İstanbul'dan sonra İzmir gelir.

� Tanıtımda mı bir eksiklik var?
Elbette. İzmir'in dünya çapında sesi

çıkacak. Akdeniz oyunları falan da değil.
Belediye Başkanı olduğunuzda Türkiye'de
bir kere sesiniz gür çıkabilmeli. Dünya
çapında bir aksisedanız olmalı. En azın-
dan Balkanlar’da, Ortadoğu’da. İzmir
olağanüstü deniz kıyısı bir kent. Ben size
sorayım ulusal basında İzmir’le ilgili yıllık
ölçüm yapın kaç haber çıkmıştır?

� Fazla değildir.
Olmaz. Bahane bulacaksın.

Yaratacaksınız. İzmir'in sesini duyura-
caksınız. Özetle İzmir şu anda sesi çık-
mayan bir çeşit uyuyan bir kent halinde.
Yani ben çok iyi çöp topladım diye.
Filanca caddeyi çok iyi yaptım diye
övünme olmaz. Belediye başkanının çok
kapsamlı görevleri vardır. Sadece
kültürel hizmetleri falan da değil. O
kentin, o ilçenin sesini duyurmak onu iyi
tanıtmak da onun görevidir. Rahmetli
Piriştina daha fazla ses getiriyordu.
Piriştina'nın haberlerini okuyordum
İzmir'in haberlerini okuyordum. Yüksel

Çakmur döneminde de okuyordum.
Burhan Özfatura döneminde de okuy-
ordum. Aziz Kocaoğlu döneminde
İzmir’le ilgili haber görmüyorum.
İzmirli bir iki köşe yazarı var onlar İzmir
ile ilgili yazıyor. Onun dışında biz İzmir'i
gittiğimiz zaman görüyoruz. Böyle
olmaz.

Türkiye’nin çağdaş yüzü
� Gittiğiniz zaman nasıl bir İzmir

buluyorsunuz. Yani İzmir'de bir değişim
hissediyor musunuz?

Şimdi doğal ve olağan geliş-
menin dışında özel yetenek ve
planlamayla yapılmış bir
gelişme yok. Ben İzmir'i
kişisel olarak Türkiye'nin
modern ve çağdaş yüzü
olarak görmüşümdür.

Sadece kent coğrafyasını
değil, planlamasını değil.
İnsanını da öyle gör-
müşümdür. O her yere yan-
sır. Polisine bile yansır. Ki
aynı polistir. Mesela polis
İstanbul‘da şöyle anons

yapar: ‘34 bilmem ne

sağa çek’. İzmir'de polis çoğunlukla
tanık oldum diyor ki: ‘35 bilmem ne lüt-
fen aracınızı sağa çekin’. Çok önemli bir
farktır.

Çünkü o adam utanıyor orada o
önündeki aracı haşlarcasına sağa çek
demeye. Utandığı için öyle söylüyor.
Kim utanır? Medeni adam utanır.
Kimin utanma ya da saygı duyma
kavramları vardır? Uygar adamların
vardır. Ben İzmir'i öyle görüyorum.
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Ege seçmeni macerayı sevmez, itidallidir. Ülkedeki ekonomiye, dengelere

bakar, maceradan hoşlanmaz, marjinal söylemleri sevmez, fakat içerisinde

de mutlaka ‘Cumhuriyet’ ve ‘Atatürk’ prensipleri olsun ister.

MHP İzmir’e asılırsa
AK Parti aradan çıkabilir

EROL YARAŞ

RÖPORTAJ

� Biraz önce söylediğiniz açılım
süresinde MHP'nin farklı söylemlerinin
Ege'de yankı bulması, AKP'nin makası

kapatması. İzmir'de şöyle de bir tez var.
MHP’li seçmenler kendi adayları

kazanamayacağı için geçen dönem
CHP'ye oy verdi. Sandıkta koalisyon

oldu. Peki MHP seçmeni kendi partisine
yönelirse aradan AKP çıkabilir mi?

Şimdi o şöyle olabilir. Şuan çok keskin-
leşmemiştir. Fakat ben son ankette MHP'yi

İzmir'de çok kuvvetli gördüm. Bayağı kuvvetli
gördüm. Zaten 10-11-12 gibiydi. Şimdilerde

sanki 16-17-18’lere yürümüş gibi. Bunu gördüm.
MHP yüzde 17-18 alacak olsa İzmir yerel seçi-

minde AKP ile CHP'yi başa baş getirir. Dengeler
değişir yani. Bu dediğiniz olabilir. Söz konusudur

yani.
� Önümüzdeki seçimlerde ekonomik

veriler etkenlerden biri mi olacak?
Yine bir numara olacak. Çünkü AKP'nin

şöyle bir becerisi var. Tehlike gördüğü an ona oy
kaybettirecek söylemlerini hemen değiştiriyor.
Kürtaj dedi. Baktı ki olmuyor arkadaş hemen

vazgeçti. 29 Ekim'i kutlamayacaksınız dedi. Baktı
ki yok arkadaş 29 Ekim'de hassasiyet var. O

zaman kutlayın dedi. Kompleksiz götürüyorlar
çok akıllıca supleks gösteriyorlar.

� Yanılmıyorsam Kemal
Kılıçdaroğlu'nun ilk seçimlerinde yüzde
26 civarı bir oy aldı Türkiye genelinde.

Şimdi sizin anketlere de
baktığımızda yine
26'lı seviyelerde.

Peki neden CHP bir
türlü kendisini

30'un üstüne
taşıyamıyor? Neden

halk o tarafa
yönelmiyor? Nerede

bir sıkıntı var?
Siz şimdi tabi en

önemli soruyu soruyor-
sunuz aslında da. Seçim

sürecindeyiz. İsterseniz
bu soruyu seçimden

sonra gönlümce
anlatayım size.

� O zaman Sarıgül
faktörüne girelim mi biraz.

Çünkü bugünlerde çok tartışılan
bir konusu CHP'nin. Sarıgül partiye

katılsa İstanbul adayı olarak CHP iddialı
konuma gelebilir mi? Topbaş'ın

karşısında zorlayıcı aday olur mu?
Topbaş'ın aday olmaması çok konuşuluyor.

AKP Genel merkezi onu aday yapmayacak diye
duyuyoruz. Tabi Sarıgül İstanbul'da CHP adayı

olarak en yüksek oyu alabilecek kişidir. Bu doğru.
Bunu birçok araştırma şirketi de saptadı. Bu

Türkiye
geneline ne

kadar yansır.
Çok yansıya-

cağını tahmin
etmiyorum.
Yerel seçim-

lerde seçmenler
adaya çok bakıyorlar.

� Herhalde
Ankara da Gökçek

değil mi?
Mesela A partisinden

aday olsa yüzde 20 -25'in altında
oy almaz.

� İzmir'de kimler bilinirlik
oranında ön plana çıkıyor?
Eski başkanlar çıkıyor, Sayın Aziz

Kocaoğlu çıkıyor. Aziz bey ilk sırada.
Burada Aziz Bey'in başarısı diyemem
kim Büyükşehir Başkanı ise o birinci

çıkar genelde. Mevcut başkanın dışın-
dakilere zoom yapmak önemlidir bu işlerde. Kim
onlar? Bakın Hakan Tartan, Cevat Durak bunlar

ilçe belediye başkanı. Hüseyin Aslan var Ege-
Koop'un Başkanı. Hüseyin Aslan ilginç. Niye

ilginç? Çünkü siyasette olmadığı halde, bir
belediye başkanı olmadığı halde sırf Ege-Koop
başkanlığı ile öyle bir tanınma oranının olması
bana ilginç geliyor. Bu isimler ön plana çıkıyor.

Bu güzel sohbet için teşekkürler.
İzmirliler ilginç bir seçime hazırlıklı olsunlar.

Dengeler
her an

değişebilir

��  İzmir'e yönelik rakamları alabilir miyim?
Bir kere CHP yüzde 50 değil. Ama 38 de değil. CHP'yi İzmir'de

46-47-48 civarında bulduk. AKP'yi de 40'a yakın bulduk. 37-38
gibi yani. Şimdi yine bir 8-10 puan fark var gibi duruyor. Fakat
Türkiye'nin siyasi konjonktüründe 10 puan çok değil. Hele İzmir
gibi bir yer için ve bir MHP faktörü söz konusuyken. Öte yandan
bir de Güneydoğu yani Kürt açılımı konusu söz konusuyken o 10
puan çok önem arz etmez. Çünkü aslında 10 puan değil o 5 puan.
Çünkü o 5 puanı buradan alın oraya verin eşit oluyorlar.

İzmir’deki�son�anket�sonuçları

Erol
Yaraş

Hakan
Bayrakçı

Parlak�bir�oyla�seçimi�alabilir

Kocaoğlu

avantajlı

� Sizin anlatımlarınızdan İzmir’de

Kocaoğlu ile seçimde bir sıkıntı yaşan-

abilir öyle mi? Peki İzmir'de yerel seçim-

lerde bir aday değişikliğinde İzmir seçmeni

Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha farklı algılaya-

bilir mi?

Algılayabilir. Yalnız bunun için kampanya süresinin en az

2-3 ay olmasına ihtiyacı olacaktır. Çünkü seçmenlerde

daima şöyle bir eğilim vardır. Mevcut başkanı daha iyi

tanırlar. Şimdi Aziz Kocaoğlu tanınıyor, biliniyor.

Mahkeme süreçleri falan yaşadı. Ondan dolayı da

biraz sahiplenme de var. Yani aslında negatif

puanları olduğu kadar kendisine avantaj

sağlayacak puanları da var Aziz

Kocaoğlu'nun..

� Yeni aday merkez sağa daha yakın olursa farklı bir profil çizebilir mi? MHP oylarını
düşündüğünüzde?
OOllaabbiilliirr..  ÇÇiizzeebbiilliirr..  ÇÇookk  ppaarrllaakk  bbiirr  ooyyllaa  sseeççiimm  aallaabbiilliirr..
� Sizden anladığım kadarıyla İzmir'de her an değişebilecek bir tahterevalli var. 
SSoonn  ggeenneell  sseeççiimmddee  AAKKPP  ooyyuunnuu  yyüükksseellttttii  İİzzmmiirr''ddee..  ŞŞiimmddii  İİzzmmiirr''ddee  sseeççiimm  zzoorr..  TTaabbii  AAzziizz  KKooccaaooğğlluu''nnuunn
bbiizz  aarraaşşttıırrmmaaccııllaarrıınn  bbiirr  ttaabbiirrii  vvaarr  ççeekkeenn  vvee  iitteenn  ddeeğğeerrlleerr  ddiiyyee..  YYaannii  hheerrkkeessiinn  aannllaayyaabbiilleecceeğğii  şşeekkiillddee
ssööyylleeyyeeyyiimm  oonnuunn  aarrttıı  ppuuaannllaarrıı  oolldduuğğuu  kkaaddaarr  eekkssii  ppuuaannllaarrıı  ddaa  vvaarr..  BBeenn  ddee  ddiiyyoorruumm  kkii  İİzzmmiirr''ee  yyeennii  bbiirr
aaddaayy  kkooyydduuğğuunnuuzz  zzaammaann  ssaaddeeccee  llaaiikklliikk,,  AAttaattüürrkk,,  CCuummhhuurriiyyeett  İİllkkeelleerrii''nnii  öönnee  ççııkkaarraann  aammaa  mmiillllii  vvee
mmaanneevvii  ddeeğğeerrlleerree  ddee  öönneemm  vveerreenn  bbööyyllee  bbiirr  aaddaayyllaa  ggeerrççeekktteenn  ççookk  ppaarrllaakk  bbiirr  ssoonnuuçç  aallaabbiilliirr  CCHHPP..
DDeennggeelleerr  ddeeğğiişşeebbiilliirr..  TTaabbii  bbuu  aarraaddaa  eeğğeerr  MMHHPP  İİzzmmiirr''ee  aassııllaaccaağğıımm  ddeerrssee..  HHeellee  aannkkeettlleerrii  ggöörrüüpp  ddee
İİzzmmiirr''ddee  ooyy  oorraannıınnıınn  yyüüzzddee  2200''yyee  yyaakkllaaşşttıığğıınnıı  hhiisssseeddiipp  yyaa  bbeenn  bbiirraazz  aassııllaayyıımm  bbeellkkii  bbiirr  şşeeyy  oolluurr  ddeeyyiipp
ççookk  ppaarrllaakk  bbiirr  aaddaayy  kkooyyaarrssaa  MMHHPP,,  oo  zzaammaann  bbüüttüünn  iişş  ddeeğğiişşeebbiilliirr..  OO  zzaammaann  AAKKPP''nniinn  aarraaddaann  ççııkkmmaa

iihhttiimmaallii  bbiillee  bbeelliirreebbiilliirr..
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İzmir’de fuar ve
kongrelerin artışına
paralel, EXPO 2020 beklentilerinin üst
noktaya taşınması ve yatırımcılar için
İstanbul doygunluğundan İzmir’in en
cazip bölge olarak belirlenmesi, kentteki
turistik otel işletmelerin yapımını hız-
landırdı.

Kruvaziyer turizmin etkin olduğu
tanıtımla birlikte geçen yıla oranla turist
sayısında belirgin bir artış gözlenirken,
İzmir’in birçok noktasında otel yapımına
da başlandı.

Fuarlar ve kongreler şehri olarak
kimliği işaret edilen İzmir’in, geçmişten
gelen otelcilik anlayışı da günün
koşullarına göre değişti. Basmane
çevresinde toplanan tesisler şimdi deniz-
le bütünleşecek noktalara taşınmaya
başladı. 9 Eylül Meydanı’ndan başlamak
üzere Mürsel Paşa yolu üzerinde eski iş
hanları ortalama üç yıldızlı otel haline
getirilirken, talebe dayalı arzın yetersiz
kalması üzerine de yeni arayışlara girildi.

Uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra
yeniden faaliyete geçen Swiss Hotel,
Mövenpick gibi otellerin devreye girme-
si, Hilton’un kendini yenileyerek reka-
bete girmesi, İzmir Palas ve Kilim Palas
gibi otellerin de görsel anlamda değişti-
rilmesi, Kordon Hotel’in açılması, keli-
menin tam anlamıyla beş yıldızlı butik
otel görünümündeki Key otelin eski
merkez binası yerinde kendini gösterme-
si, kişilerden çok zincire sahip turizm
yatırımcılarının dikkatini çekti.

Oteller deniz kenarında olacak
Birinci Kordon ile Cumhuriyet

Bulvarı arasında, Gazi Bulvarı’nın de-
nizle birleştiği noktadaki eski Yapı ve
Kredi Bankası’nın otel yapılmak üzere

satın alınması ve pro-
jelerinin hazırlanmasın-

dan sonra yapımına başlanması bek-
lenirken, Akdeniz Caddesi girişinde
ANBA ve Kordon Hotel karşı nok-
tasındaki eski TEKEL binası,
İzmir’in tanınmış iş adamı ve oteller
zincirine yönelen Nail Özkardeş
tarafından yapısına uygun hotel
haline getirilecek. Mövenpick’ten
başlayarak o adanın tümüyle otel
olması planlanıyor.

Gözler Telekom’da
İzmir’in en merkezi noktası, birin-

ci ile ikinci Kordon arasında Pasaport
iskelesi karşısında üç cepheli eski
PTT şimdiki Telekom binası da turis-
tik tesis olma yolunda. Halen PTT ve
Telekom binası olarak hizmette bulu-
nan ancak gerek işlevi ve gerekse
personel sayısının azlığından ötürü
binanın büyük bölümü atıl kalırken,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı bu yapının konumuna
uygun bir işlerlik kazandırma
düşüncesinde. Öncelik ise İzmir’e
yakışır, beş hatta daha fazla yıldızlı
bir otel haline getirmek. Bu amaçla
dünyaca ünlü bir oteller zinciri, bu
noktaya kilitlenmiş durumda.
Edinilen bilgilere göre, Bakanlığa
teklifini gönderen turizm yatırımcısı,
kabul edilmesi halinde çok değişik bir
mimar planlamasıyla İzmir’in en
güzel otelini buraya inşa edecek.
Bakanlığın da bu teklife sıcak baktığı ve
resmi olmamakla birlikte görüşmelerin
sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlamak
üzere Konak Pier yani Gümrük
Meydanı’na kadar uzanan aksın oteller

bölgesi olması düşünülürken, son
kararı verecek olan Büyükşehir
Belediye Meclisi, Kordon’un tümüyle
yayalaştırılması ve araç trafiğine
kapanması, ardından oteller bölgesi
aksının işaretlenmesiyle İzmir’in turis-
tik tesislerinin denize hakim, manzara-
lı bir konuma getirilmesi düşüncesinin
doğru olduğuna inandığını belirten
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem
Demirtaş, kendilerinin de
düşüncesinin binalarını otel haline
getirmek olduğunu belirtti. Bu konuda
kendilerine de bir teklif geldiğini ve
İTO’ya uygun bir yer aradıklarını
belirten Demirtaş, “Bu İzmir turiz-
minin hareketlenmesi ve binaların
değerlendirilmesi demektir. Ele ala-
cağımız konuların başında bu olay
gelmektedir” dedi.

Binalar yıkılıyor
Yine Birinci Kordon ile arkasında-

ki bulvara çift cephesi bulunan ve
geçmişte “Şamlı laboratuvarı“ olarak
bilinen binanın da yıkımına başlandı.
Aile, buranın otel yapılması için çok
uzun süreden beri bir fikir birlikteliği
içinde olduklarını ve halen
görüşmelerin devam ettiğini, eski
binanın ekonomik ömrü ve eski işlevi-
ni yitirdiğine dikkati çekti.

Bu binanın yanında büyük bölümü
boş ve üzerinde eski tarihi bir yıkık
binanın bulunduğu parsel için çok
sayıda talipli çıktığı öne sürüldü.
İzmir’in tanınmış
ailelerinden birine ait
parselin söz konusu
yerleşim aksında
diğer projelerle bir-
likte bütünlük
sağla-yacağı
bildiriliyor.

KEY Hotel,

Kordon, Comfort, Ontur, Beyond,
Ocakoğlu, Yıldızhan, Armis, Palm City
ve yeni devreye giren otellerle İzmir’de
yatak kapasitesinin artırılmasının EXPO
öncesinde çok önem taşıdığını belirten
ilgili çevreler, “Önümüzdeki yıllarda
yatak ihtiyacı daha çok artacaktır.
İzmir’in sayıları artırılacak fuarlarla bir-
likte kent farklı bir ekonomik işlev

kazanacaktır. Aynı
şekilde kon-
grelerin de
düzenlenmesi bu
ivmeyi hız-
landıracaktır”

dedi.

SAYFA 9 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
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YATIRIMCILAR BİRİNCİ KORDON İLE CUMHURİYET BULVARI ARASINDAKİ AKSA GÖZÜNÜ DİKTİ

Kentin ana meydanındaki

PTT binası için bir oteller

zinciri talip oldu.

Bakanlık karar verirse üç

cepheli bina İzmir’in en

gözde oteli olacak.

Kentin ana meydanındaki

PTT binası için bir oteller

zinciri talip oldu.

Bakanlık karar verirse üç

cepheli bina İzmir’in en

gözde oteli olacak.

Kentin ana meydanındaki

PTT binası için bir oteller

zinciri talip oldu.

Bakanlık karar verirse üç

cepheli bina İzmir’in en

gözde oteli olacak.

Kentin ana meydanındaki

PTT binası için bir oteller

zinciri talip oldu.

Bakanlık karar verirse üç

cepheli bina İzmir’in en
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Kentin ana meydanındaki

PTT binası için bir oteller

zinciri talip oldu.

Bakanlık karar verirse üç

cepheli bina İzmir’in en

gözde oteli olacak.

9 HABER

Kentin
otel
yarışı

Kentin ana meydanındaki

PTT binası için bir oteller

zinciri talip oldu.

Bakanlık karar verirse üç

cepheli bina İzmir’in en

gözde oteli olacak.

Kordon Otel

Swiss Otel

İzmir Palas

Mövenpick Hotel
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SAYFA 10 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

10 19.05.2013röportajHABER

“Delikanlı” kelimesinin sözlük anlamına tam
uyan bir adamın kızı Şenay Düdek. Araba kullan-

masından silah taşımasına kadar her şeyiyle
“Babasının Kızı”. Sevgili dostu İzzet Çapa’nın
söylemiyle “magazin aleminin kara kutusu...”
Uzun süre görev yaptığı magazin basınının
tartışmasız kraliçesi, duayeni. Sayısız ödülün
sahibi. Yıllarca insanlara soru soran Şenay
Düdek’le röportaj yapmak elbette çok zor
ama “Herkesin Şenay Ablası” tüm “Dobra
Dobra”lığıyla yani isim hakkına sahip
olduğu bu tanımın hakkını vererek Ben
Haber için konuştu.

��  İstanbul’a.gidiş.hikayen.nasıl.oldu?
1981 Nisan’ında babamı kaybettim.

Hürriyet’teydim o dönem. Erol Simavi “bura-
da misyonunu tamamladın artık İstanbul’da
olmalısın” dedi. Arkadaşım Ufuk Deveci “bir
plak şirketi kuracağım, senin sanatçılarla
diyaloğun iyi” deyip beraber çalışmamızı tek-
lif etti. Yankı Plak adıyla Seyyal Taner’e
Yeliz’e albüm yaptık.  Tam Kelebek,  Hafta
Sonu zamanlarım.  İstanbul’da hayat buradaki

gibi değil tabii, çok daha hareketli, çok daha
yoğun ve çok daha pahalı. Ama öyle işler yaptım

ki inanamazsın. Gece kulübü bile işlettim. Ama
hep gazeteden izinli olarak ve kendi adımla. Yani

kendimi markalaştırmayı hedefledim önce.
��  İyi.bir.ticari.zekan.var.bence…
Babamdan gelen bir ticari zekam var, evet.  91’de

her şeyi bırakıp döndüm İzmir’e. Döviz işi yapan
Cengiz diye bir arkadaşım vardı. O zamanlar
Çankaya’da 100 liraya aldığın markı Alsancak’ta
102 liraya bozduruyorsun. Kendi geçimimi böyle
sağladım. Dövizle altınla iyi paralar kazandım o
zamanın koşullarıyla. Düşün, 96’da kazandığım
maaşı o zaman bir günde kazanıyorum. Bir tek
borsada battım bu güne kadar. Onun dışında

bütün işlerde kazandım. Posta’da iken maaşımla cumhuriyet
altını alır kenara atardım. Tabi o zaman ticaretle uğraşan
ağabeylerim vardı onlardan aldığım tüyoları iyi değer-
lendirirdim.

��  Borsada.kaybettiğini.yazmayayım.istersen?
Yazabilirsin. Onda da kardan zarar ettim, ana paramı

kurtardım. O dönemde Amerika’ya gitmiştim, işin takibini
iyi yapamadığımdan kazançlı çıkamadım. Bak bu döviz işini
ilk defa sana anlattım.

��  Bir.anda.her.şeyi.bırakıp.İzmir’e.geri.döndün..Bunun
nedeni..“Bir.Dilek.Tut”.programı.sırasında.3,5.metreden.düşüp
ölümle.yüz.yüze.gelmekle.ilgili.mi?

Geçirdiğim kaza Allah’ın bana bir uyarısıydı. Allah dedi
ki “çok azdı bu”. “Bir tarafta Dobra Dobra, diğer yanda
başka bir iş; hala neyin hırsı bu” diye uyarı gönderdi bana.
Aslında hırs değildi; her zaman bir sürü şeyi bir arada yap-
tım zaten. Şimdi diyorum ki iyi ki de yapmışım, iyi ki o
kadar çalışmışım.  Şu anda çalışmadan gelen herhangi bir
gelirim yok. O zaman kazandıklarımla yatırım yapıp
dükkanımı, evimi almışım; hayatımı sürdürüyorum.  Çalışma
hayatım sırasında yapamadıklarımı yapıyorum şimdi.

��  Sen.Şenay.Düdek’sin,.standardının.altında.olamazsın.
Doğru diyorsun. 16 yaşındaydım arabam vardı. Kaza

yaptım ve 24 saat komada kaldım. Babam dedi ki “hiç
önemli değil, al sana yeni araba”. 21 yaşındaydım kendi
evim vardı. Çok erken öldü nur içinde yatsın; bizlere çok
güzel anılar ve onurlu bir isim bıraktı. Uzun süredir yap-
madıklarımı yapıyorum dedin ya, yaşamayı seviyorsun ve
hayatın tadını çıkartıyorsun artık. 

Şu an senle aldığım zevki, muhabbeti hiçbir şeye
değişmem. Dostlarla, arkadaşlarla, neşeli insanlarla, akıllı
kişilerle sohbet etmekten zevk alıyorum.  Benimkisi tam
anlamıyla “gönül gelmiş divane, baş ağrısı bahane” durumu. 

��  Kadere.inanıyorsun…
Çok. O kadar değişik şeyler yaşadım, her şeyin en

fazlasını gördüm ki bilemezsin. Yaşanacak ömrün varsa ha-
yatta kalıyorsun. Bir kokain operasyonuyla ilgili yazdıklarım
yüzünden 1996’da Ataköy’deki evimi kurşunlayıp arabamı
paramparça yaptılar. Hasan Özdemir’in Emniyet Müdürü,
Saadettin Tantan’ın da İçişleri Bakanı olduğu dönem hem
de. Leyla Adalı’nın tanıklığında tüm detayları yazdım,

akabinde çok tehditler aldım, 6 ay korumalarla gezdim.

Simavi�ve�Doğan’la�ölüme�bile�giderim

��  Biliyorum.ki.çok.kişinin.yanında.oldun..Peki.seni
koruyup.kollayanlar.oldu.mu?

Aydın Doğan hayatta çalışabileceğim en iyi patrondur.
Bir Aydın Doğan, bir de Hanzade Doğan. Bugün bana “gel,
bedava çalış” deseler gider çalışırım. Hanzade Doğan bana
hep sahip çıktı. Aydın Bey ailesinden biri, evladı gibi
davrandı. 

��  O.zaman.senin.için.en.liste.başı.medya.patronu.Aydın
Doğan?

Erol Simavi ve Aydın Doğan. Her ikisi ve Hanzade
Doğan’la ölüme kadar giderim. Bana çok büyük katkıları
oldu. Onlarla çalışırken yokluğu hissetmedim ve büyük pa-
ralarla yarınımı garanti altına aldım.

��  “Dobra.Dobra”.ile.büyük.bir.yükselişe.geçtin.ve.tanınır-
lığın.katlandı…

“Dobra Dobra” her şeyi değiştirdi; Türkiye’de televiz-
yonculuğa başka bir şeyler kattı. Bugün hala Dobra
Dobra’lar var ama hiçbirinin tadı öyle değil.

��  O.kadar.başarılı.değil.mi.demek.istiyorsun?
Yok, öyle düşünmüyorum. Herkes işini yapsın, herkes

kazansın. Müge Anlı’yı her zaman ayrı tutuyorum; onun
yaptığı apayrı bir olay ve çok başarılı. 

O format bizim Fox’ta 2004’te başladığımız formatın
devamı. Kendisini takdir ediyorum. 

ŞENAY DÜDEK ile
DOBRA DOBRA

��  Partnerlerinle.aran
hep.iyi.oldu.sanırım…

Müge benim çok
sevdiğim kardeşlerim-
den biri;  aramda hiçbir
sürtüşme olmadı.
Birbirimize karşı hep
çok saygılı olduk.
Açıkçası her iki part-
nerim de, yani Cenk Eren
de, Müge Anlı da 10
numara insanlardır.
Cenk’in hayatımdaki yeri
bambaşkadır; ailemin bir
evladı gibidir ve yeğenle-
rim bile ona dayı der.

��  Hiç.özlemiyor.musun
o.tempoyu?.

Çok yoğun ve yorucu bir tempoydu
açıkçası. Ben artık insan programı yap-
mak istiyorum. Beren’le Kenan, Azra ile
Kıvanç ilişkisi beni enterese etmiyor. Ben
magazinden para kazandım. Magazinsiz
bir hayat yok. Ama yazılı basına dönsem
bile farklı bir formatla dönerim. Zaman
zaman Deniz Sipahi gibi dostlar “senin
gibi yazan yok” deseler de artık ben yaz-
mayayım o yazıları.

��  O.senin.kişisel.samimiyetinle.ilgili
bence;.beğenmediğin.bir.mekana.beğendim
demezsin.mesela…

Beğenmediğime beğendim demem.
Her gittiğim mekana para öderim.
Kardeşim İzzet Çapa bile “Şenay
mekanıma gelmiştir para vermemiştir”
diyemez. Ama bana indirimini yaparsın.
Çünkü  ben de bir markayım, oraya geli-
yorum, seni onore ediyorum. Sen de
dostluğunu o noktada göstereceksin.   

��  Peki.Şenay.Düdek.İzmir’de.kalsaydı
ne.olurdu?

Hiçbir halt olmazdı. İzmir’de kalsay-
dım İzmir ve Ege Bölgesi’nde tanınan
popüler bir isim olurdum sadece. Ne bu
kadar kazanır, ne de bir marka haline
gelirdim. Şimdi birçok İzmirli işadamı
bana kızacak, ama bu gerçek. Mesela
menajerim aracılığıyla birçok AVM’de
“Dobra Dobra” konseptinde sohbetler
için profesyonel teklifler alıyorum. Ama
İzmir’de durum böyle değil; açılışlara
falan katılmam için davetler alıyorum.
“Para istemiyorum” diyorum, “gidin
KİTVAK’a, TOÇEV’e, LÖSEV’e bağışta
bulunun”, “peki tamam döneceğiz size”
deyip dönmüyorlar.  

��  İzmirliler.bu.bağış.işini.yeterince.yap-
mıyor.mu.diyorsun?

En son KİTVAK’ın
gecesinde bunu yaşadık
hep beraber; bir
İstanbullu gelip en büyük
bağışı yapıp gitti. İzmir’de
bağışta bulunacak kimse
yok muydu? İzmir’de çok
zengin var. Ama aynı gece

İstanbul’da yapılsa
İzmirliler yüksek
bağışta bulunurlardı
çünkü birkaç özel isim
dışında İzmirli göste-
rişi seviyor.  Mesut
Sancak, Kemal Zorlu,
Mahmut Özgener,

Hüseyin Aslan gibi isim-
ler olmasa vay İzmir’in

haline.
��  İzmir’in.son.yıllardaki.halini.beğen-

miyor.gibisin?
Hiçbir şeyde kimse taşın altına elini

koymuyor. Bu şehirde iyi ki Hakan
Tartan var. Bence bu kente belediye
başkanı olacak isim Tartan.
Zamanında kendisiyle
sürtüşmelerim oldu ama
bugün bakıyorum adam
her yerde. Ve işin
şovunu da yapmıyor.
İzmir’in körfezinin bu
günkü halini beğenmi-
yorum; şehir pislik-
ten geçilmiyor.
Kimse yanlış
anlamasın ben
AKP, CHP,
MHP demiyo-
rum ben
İZMİR di-
yorum.
Bugün CHP
İzmir’i kur-
taracak bir
adayla seçime
girsin, oyumu
CHP’ye veri-
rim. İzmir’e
yarar sağlaya-
cağına inandığım
bir aday olursa, bir
dört sene de
AKP’yi denerim.
Aslında ben MHP

kökenliyim ama CHP’den Aziz Kocaoğlu
haricinde Hakan Tartan gibi inanacağım
bir isim aday çıkarsa benim ve ailemin
oyu CHP’nin olur. Tartan vizyon sahibi,
üç dil biliyor, güveneceğim, gazeteci
meslektaşım. 

��  Twitter’da.çıldırmış.durumdasın.
200.000 takipçim var. Çok iyi çok

genç bir kitleyle haberleşiyoruz. 
��  Tıpkı.gerçek.yaşamda.olduğu.gibi

sanal.ortamda.da.“herkesin.Şenay.Ablası”
modundasın.

Evet, bizim Ertan’ın (Kayıtken) bir
lafı var; “Sen Barış Manço gibisin, 7’den
70’e herkesle paylaşım içindesin” diyor.

��  Hala.destek.olduğun.sanatçılar.var
değil.mi?

Destek olduğum demeyelim de dos-
tum diyelim. Deniz Seki, İpek Tuzcuoğlu,
Yeşim Salkım çok sevgili dostlarım,
arkadaşlarım.  Eskilerden de Ajda
Pekkan, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit,
Fatma Girik çok saygı duyduğum isimler.

��  Ya.yenilerden?
Yenilerden Demet Akalın, Pınar

Altuğ çok sağlam insanlardır. Nilgün
Belgün beraber yaşlanacağım bir insan.

Aynı şekilde Cenk Eren de öyle
benim için. Yıldırım Mayruk, Sema
Çelebi, Nevin Serengil, Canan
Yaka benim vizyonumun

genişlemesinde önemli isimler.
��  Sen.olsan.Şenay.Düdek’le

arkadaş.olur.muydun?
Olurdum tabi çünkü

Şenay her şeyden önce
dobra bir insan. Tabi

ki eksilerim var.
Biraz kırılganım.
İnsanlardan bek-
lediğim en
önemli şey vefa.
Pek küs kalma-
maya dikkat
ederim ama
tek affetmeye-
ceğim şey, kul
hakkıdır. Kul
hakkı yiyen ve
hiç affetmeye-

ceğim birkaç
isim var onları

burada zikrederek
onurlandırmaya-
cağım.

Sacit Aslan ve
Pelin Çini’nin

yaptığı programı
çok başarılı

buluyorum. Sacit
gazino hayatının
prensiydi, geldi
televizyoncu,
gazeteci oldu.

Mesut Sancak, Kemal Zorlu, Mahmut
Özgener, Hüseyin Aslan gibi isimler
olmasa vay İzmir’in haline...

“CHP’den Kocaoğlu haricinde Hakan Tartan gibi inanacağım bir isim aday çıkarsa benim
ve ailemin oyu CHP’nin. Tartan vizyon sahibi, 3 dil biliyor, güvenebileceğim meslektaşım.” 

BENAN BİLEK
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Smyrna Park’ta 

ne olursa olsun 

Bir rivayete
göre daha iyi ok kullanmak için
sağ memeleri kesilmiş, mızraklı,

kalkanlı, sırım gibi vücuda sahip,
adaleli Amazon kadınları, dev gibi

atların üzerinde Kadifekale eteklerinden
tozu dumana katarak, Meles Çayı kıyılarına

ve Halkapınar bağlarına inmiş. Bu
cevval kadınlar, akınlar yapıp yerli
halkı kendilerini kabullenmeleri
yönünde zorlamış ve kente krali-
çelerinin adını yani Smyrna’yı ver-
miş.

Bir diğer rivayete göre
bugünkü İzmir yöresinde yaşamış
Elektdi isimli bir kavim,
Amazonlarla savaşarak onları
yenmiş. Sonra da, kralları These,
Amazon önderi Smyrna’yı
öldürmeye kıyamamış, ona

delicesine aşık olmuş,
onunla evlenmiş ve
kente onun adını ver-
miş.

Halikarnassos'lu Heredot, Amazonların
Yunan dilindeki "Oiorpato" sözcüğün-
den kaynaklanan "erkek öldürenler"
anlamına geldiğini yazmış. Strobon
ve Halikarnas Balıkçısı da, bu
kadınların ne yaman dilberler
oldukları ve Ege'nin en güzel ken-
tine ismini verirken, tüm dişilik-
lerini en dipteki harca karıştırdık-
ları düşüncesinde birleşmiş.

Heredot dünyadaki en güzel
iklimin ve en güzel gökyüzünün burada
olduğunu söylemiş, Victor Hugo ise bu
şehre “Prenses” demiş.

Şehirlerin kimliklerine bakıldığında İzmir’in
tam anlamıyla bir kadın şehri olduğu
söylenebilir.

Kökeni Amazonlara kadar uzanan İzmir
kadını, farkını 1828 yılında yaptıkları eylemler-

le de gösterir. Ekmek fiyatlarının zamlanması-
na büyük tepki gösteren bu cesur kadınlar, 3
gün boyunca sokakları işgal eder. Bu protesto-
lara tabi ki kayıtsız kalınmaz ve zamlar geri
alınır.

İzmir kadını güzeldir, anlayışlıdır, hoş-
tur, iyidir, ama bazen de duvar gibi

serttir… İçi de dışı da yakar
adamı…

İzmir sevdalısı Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk bile
İzmir’den seçmiş hayat arkadaşını.

Binlerce yıllık uygarlığın beşiği,
dünyanın en eski kentlerinden biri

olan İzmir, “nur topu gibi bir çocuk
ama burnu akmış kir pas içinde” şek-

linde eleştirilmişti geçmişte.
İlle de bir şeye benzetilecekse, ben savaşçı

bir Amazon kadınına benzetirim İzmir’i sadece.
Her daim başı dik, gururlu, ne istediğini bilen,
kendine güvenen, duru, yalın…

Amazonlar kraliçesi Smyrna gibi, herkesin
hayallerini süsleyen bir kadın…

11 HABERgüncel

SAYFA 11 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Kaybetmekte olduğumuz, belki de hiç tat-
madığınız yöresel anne tariflerini ve anne kız
hikayelerini geçmişten gelen anılarımızla bir araya
getiren, sıradan yemek kitaplarından ayrılan
“Annesinin Kızı “ yemek kitabı hala anne
lezzetlerinin geleneksel tatlarına dikkat çekiyor.
Hepimizin vazgeçilmezi anne yemeklerinin, her
bir yemekte ayrı sohbetlerimizin, anılarımızın
olduğu ve bunun bir tarif kitabında toplandığı
“Annesinin Kızı“ kitabı okuyucularıyla imza
gününde buluştu.

Karşıyaka Latife Hanım Köşkü’nde başlayan
söyleşide Köymen duygularını “Kitapla başlayan
ve anne üretimi ürünlerle devam eden bu hikaye
Karşıyaka’da yazıldı. Bu yüzden bugünkü imza
gününün benim için ayrı önemi var. Proje aslında
tek kelimeyle “Annelere Vefa“ duygusuyla ilerli-
yor. Proje yerelden ulusala dikkat çekti ve basının
önderliğinde herkes sahiplendi. Anneler günü
dolayısıyla bugünkü söyleşimiz ayrı bir anlama
sahip. Ayrıca sponsorumuz olan Kristal
Yağları’na gerek kitabın basım aşamasında
gerekse sonrasındaki destekleri için teşekkür edi-
yorum” diyerek aktardı.

İzmir’de anne ve kızlarıyla yola çıkılarak anne-
kız mutfak sohbetleri anlatan ve unutulmaya yüz
tutan tariflere yeniden can veren “Annesinin
Kızı” kitabına, 75 yıldır İzmir markası olan ve
sofralara lezzet katan Kristal Yağları da sponsor-
luğuyla destek oldu. Lezzet zanaatkarlığı ve
geleneğine büyük önem veren Kristal Yağları
böyle bir projenin destekçisi olarak değerlere
sahip çıkıyor.

gamze.kurt@kanalben.com

GAMZE KURTAmazonlar şehri

19.05.2013

“Annesinin
Kızı”na

büyük ilgi

“Annesinin
Kızı”na

büyük ilgi

“Annesinin
Kızı”na

büyük ilgi

“Annesinin
Kızı”na

büyük ilgi

“Annesinin
Kızı”na

büyük ilgi

“Annesinin
Kızı”na

büyük ilgi

Kalitesiyle zirvede

Türkiye’nin dört bir yanından
lezzetlerin İzmir’de buluştuğu 2.Türk
Mutfağı Zirvesi’ne ana sponsor Orkide
Yağ, kalitesiyle damga vurdu.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar
Federasyonu, Konak Belediyesi ve Ege
Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği
(ETİK) tarafından düzenlenen 2.Türk
Mutfağı Zirvesi, Orkide Yağ’ın ana spon-
sorluğunda yapıldı. Fuar’da gerçekleşen
zirveye çok sayıda davetli katıldı. Zirve
boyunca düzenlenen panel, konferans ve
değişik başlıklar altında gerçekleştirilen
yemek yarışmalarında Türk Mutfak
Kültürü, tüm boyutlarıyla ele alındı.
Orkide’nin ana sponsor olduğu 2. Mutfak
Zirvesi’nde Orkide Yağ’ı ve Margarin
Grubu Ticari Koordinatörü İbrahim Şener,
Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Müdürü
Mustafa Gülen, Reklam ve Halkla İlişkiler
Müdürü Ercan Erol temsil etti.

BENHABER11R:YENI GAZETE MASTER_v4.qxd  5/16/13  2:00 AM  Page 1



SAYFA 12 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

12 19.05.2013ekonomiHABER

Ege zeytinyağına
bölgeler arası
ürün destek
farkı verilmeli
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı
Cahit Çetin, gelişmiş ülkelerdeki birçok
tarımsal destek ve yardımın Türkiye’de
bulunmadığını dile getirdi.

Sektörü
kaosa
itiyor

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'nın
zeytin ve zeytinyağı ile
ilgili politikalarını değer-
lendiren Çetin, “Bakanlık,
Türkiye’nin zeytin ve
zeytinyağında üretim
hedefini ortaya koydu.
Ancak üretim artışı geli-
nen ilk yarı dönemde bir
tehdit haline dönüştü. Söz
konusu üretim artışının iç
ve dış pazarlarda nasıl
daha iyi değerlendirileceği
yolunda bir yol haritası
bulunmamaktadır. Bu
durum da sektörü kaosa
itmekte. İç piyasada Türk
halkının daha çok bu
sağlıklı ürünü tüketmesi,

dış pazarlarda ise
Türk
zeytinyağlarının
kalıcı markalar-
la yer edinmesi

çok önemlidir.
Bunu sağlamak

için de hükümetin
üretimi artırmaya

dönük ortaya koyduğu
hedeflere paralel uygula-
malar ve stratejiler geliş-
tirmesi kaçınılmazdır. Aksi
halde üretimin artırılması-
na dönük yapılan tüm
destekler heba olur ve
daha önemlisi bu alanda
yaratılan umutlar yok
olur” ifadelerini kullandı.
Dahilide işleme rejimi
yeniden gündeme getiril-
meye çalışılmasını da
matematiksel olarak man-
tıklı bulmadığını söyleyen
Çetin, “DİR, bir ülke belli
bir dönemde üretmesi
gerektiğinden daha az
ürün ürettiğinde ülkede
yeterli miktarda mal yok
ise gündeme gelmelidir.
DİR talebinde bulunanlar
maalesef bir yanılgı için-
deler, sadece fiyat odaklı
pazarlama ile ihraç
piyasalarında tutunmak
mümkün değildir” dedi.

Türkiye’deki üreticilerin
gelişmiş ülkelerdeki üreticilerle
aynı şartlarda rekabet etmediğini
belirten Tariş Zeytin ve
Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit
Çetin, gelişmiş ülkelerdeki birçok
tarımsal destek ve yardımın
Türkiye’de bulunmadığını dile
getirdi. Üreticinin asıl mem-
nuniyetsizliğinin prim ve
teşviklerin düşüklüğünden kay-
naklandığını ifade eden Çetin,
“Bu sezon ihracat anlamında
İspanya’daki kuraklık nedeniyle
artan fiyatlar ihracat piyasalarının
önünü açtı. Eskiden yüksek gelen
fiyatlarımız şu an için ihracat yap-
maya imkan tanıyor. İhracat
rakamlarının üreticinin yüzünü
güldürdüğünü söylemek tabi ki
zor, çünkü ihracat noktasında
ithal eden ile üretici arasına bir
de tüccar giriyor ve eğer bir kar
varsa bu üreticiye yansımıyor.
Kooperatif ve Birlik olmanın
önemi burada saklı. Biz Birlik

olarak bu dönemlerde elde
edilen fırsatları üretici lehinde
kullanıyoruz. Ancak, üreticinin
asıl yüzünü güldürecek olan
gelişmiş ülkelerin üreticilerine
uyguladıkları desteklerin Türk
çiftçisine de uygulanması” diye
konuştu.

44 ülkeye ihracat
Bu sezon en çok ABD’ye

ihracat yaptıklarını ifade eden
Çetin, “ABD dünyanın en büyük
zeytinyağı ithalatçısı, ekonomik
kriz yaşadığı döneme kadar da
istikrarlı bir artış gösterdi. ABD
dışında konjonktür gereği
İspanya’ya satışlarımız gerçek-
leşti. Japonya’ya da ambalajlı
olarak tonajlı satışlarımız mevcut.
Pazarlama şirketimiz birçok ülke-
ye ambalajlı zeytinyağı satıyor ve
Türk zeytinyağı ile küresel
anlamda tüketicileri buluşturuy-
or. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı
Birliği ve Birliği satış ve pazarla-

ma şirketi olan Tariş Zeytin A.Ş.
aracılığıyla 44 ülkeye ihracat
gerçekleştirdik” diye konuştu.

700 bin ton üretim hedefi
İhracat anlamında

önümüzdeki sezonda bu ivmenin
devam etmesini beklediklerini
belirten Cahit Çetin, “Türkiye’nin
bir 700.000 ton üretim hedefi
bulunmakta, dolayısı ile bu yağın
uluslararası pazarlarda mutlaka
satılması gerekecek. Üretim artışı
hedefi Türkiye için bir tehdit
unsuru olmamalı tam aksine
üretmek ve kaliteli üretmek
ülkemizin en güçlü yanı
olmalıdır. Şimdiden elde edilecek
pazarlar ve müşteriler üretimdeki
bu artışın döviz girdisine
dönüşmesi açısından faydalı ola-
caktır. Ancak, Kurum olarak asla
sadece Yurt dışı piyasalarda
oluşan fiyat düzeyine göre oluşa-
cak dökme satışlara bağlı kalmı-
yoruz” şeklinde konuştu.

Akdeniz ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde üretilen
zeytinyağının Kuzey Ege veya
Güney Ege ürünü adı altında
satılmasını da değerlendiren
Çetin, “Geçen sezondan bu yana
çalışmalarımızı daha da öne
çıkararak, ‘’Karakterli
Zeytinyağı’’ lansmanıyla tüketi-
ciye ulaştık. Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri’nin zeytinyağları Ege
zeytinyağları olarak pazarlanmak-
ta ve bu yolla tüketici yanıltılmak-
tadır. Oysa o bölgelerin de
zeytinyağlarının kendine has tat,
aroma ve özellikleri vardır.
Zeytinyağı sektörü gelişirken, bu
tür istismarlar da maalesef yaşan-
maktadır. Firmalar zeytinyağı gibi
özellikli bir ürünü en doğru yolla
tüketiciye sunmalıdır. Tüketici de
bunları talep etmeli, firmaları
zorlamalıdır” dedi.

Bölgelerarası zeytinyağı
nakliyatının önüne geçmek için

pamuktaki gibi bir yasak getiril-
mesinin altını çizen Çetin,
“Ülkemizde Akdeniz’de yetişen
pamuğu, Ege Bölgesi’ne nakil
etmek yasaktır. Bölgeler arası
ürün farklılığı pamukta nasıl
uygulanabiliyorsa, zeytinyağında
da daha belirgin farklar oluş-
tuğundan acilen uygulanmalıdır.
Aksi halde piyasada karmaşa bit-
meyecek. Değişik bölgelerin
kendi içindeki değerleri de heba
olacaktır. Çünkü zeytinyağı
karakteristik özellik arz etmekte-
dir. Yetiştiği bölge, toprak özel-
likleri, iklim ve zeytin çeşidi
ürünün tüm özelliklerine yansı-
maktadır. Bu zengin özellikli
ürünü farklı bölgelerde yetişmiş
olmasına rağmen tek bir bölgeye
mal etmek ürünü piyasaya taşı-
mayacaktır. Daha önemlisi
tüketici de yanıltılmış olacak ve
güveni yitecektir. Tüketiciye de
seçme hakkını vermek gerekir”
diye konuştu.

TÜİK’in işsizlik rakamlarını
değerlendiren İzmir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Zekeriya Mutlu, işsizlikle mücadele
için köklü ve yapısal çözümler
üretilmesi gerektiğini söyledi.

Ocak ayı işsizlik rakamlarına
dikkat çeken Mutlu, ‘ Ülkedeki işsiz-
lik oranı, Ocak ayında geçen yılın
aynı ayına göre 0.4 puan artarak
yüzde 10.6 olmuştur.

Ocak ayında işsizlik oranı kentsel
alanlarda yıllık bazda 0.1 puanlık
artışla yüzde 12.1, kırsal alanlarda ise
1 puanlık artışla yüzde 7.5 olarak
belirlenmiştir. Buna mukabil istihdam
edilenlerin sayısı Ocak döneminde,
bir önceki yılın aynı dönemine göre
958 bin kişi artarak, 24 milyon 433 bin
kişiye yükselmiştir.

İşsizlik, Türkiye’nin en büyük
sorunlarından birini oluşturmaktadır.
Ülke yöneticileri, hem ekonomik hem
sosyal bir sorun olan işsizlikle
mücadeleye köklü ve kalıcı çözümler
üretilmelidir. Her şeyden önce, işsiz-
likle yapılan mücadelede yeni bir vizy-
on oluşturulması gerekmektedir’ diye
konuştu.

İşsizlikle mücadelede başarının
sağlanması için önerilerde bulunan
Mutlu, ‘Öncelikle istihdam potan-
siyeli yüksek, daha çok emek-yoğun
üretim tekniği kullanan, katma değer
yaratan küçük ve orta boylu işlet-
melerin desteklenmesi gerekmekte-
dir. Yasal ve yapısal düzenlemelerle
reel sektörün işsizlikle mücadeleye
daha fazla katkı koymasının önü açıl-
malıdır.

Ayrıca üreten kesimlerin nitelikli
işgücü talebini karşılayacak olan
meslek eğitiminin, yaygınlaştırılması-
na ve geliştirilmesine ilişkin önlemler
hayata geçirilmelidir.

Çünkü kalifiye eleman yetersizliği,
Türkiye’deki istihdam sorununu
büyüten en önemli etkenlerin başında
gelmektedir. Bir başka deyişle,
‘Mesleksizlik’ sorunu işsizliği besleyen
bir etken olmaktadır.’ dedi.

Meslek eğitimini ülke kalkın-

masının anahtarı olarak gördüklerini
hatırlatan Mutlu, ‘ Türk toplumuna
mesleki eğitimin getirileri doğru
anlatılmalı, gençler meslek sahibi
olma yönünde özendirilmelidirler.

Esnaf sanatkarlar, gelişmelerden
olumsuz yönde etkilenmemek için
mesleki eğitime sıkı sıkı sarılmalı ve
meslekleriyle ilgili yenilikleri yakından
izlemelidirler. Esnaf sanatkarlarımızın

teknolojik gelişmeler karşısında,
meslek eğitimini önemseyerek eksik-
lerini telafi etmeleri ve sosyal nitelik-
lerini doğru kullanarak yeni düzende
kendilerine üstünlük sağlamaları
mümkündür.’ şeklinde konuştu.

Esnaf Şurası’nda tartışılmalı
Meslek liseleri, meslek yüksek

okulları ile esnaf ve sanatkarlar
arasında işbirliği modellerinin tasar-
lanmasını isteyen İESOB Başkanı
Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:
‘Öğrencileri iş hayatına, esnaf
sanatkarları da okullardaki öğrenim
sürecine daha fazla katacak yöntem-
ler geliştirilmelidir. Bu doğrultuda
gerçekleştirilecek düzenlemelerin ver-
imliliği için de esnaf sanatkarların
bağlı bulundukları meslek kuruluşları
ile diyalog içinde çalışmalar yapıl-
malıdır. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği, Haziran ayında
düzenlenecek Esnaf ve Sanatkarlar
Şurası’nın bu tür modellerin tartışıl-
ması için ideal bir zemin oluşturacağı-
na inanmaktadır. Bu nedenle İzmir
Birliği, mesleki eğitim alanındaki
görüşlerini Mart sonunda Ankara’da
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar
Şurası’na Hazırlık Çalıştayı’nda dile
getirmiştir. İzmir Birliği, her biri
konularında uzman olan danışman-
larıyla ve yöneticileriyle Şura Hazırlık
Çalıştayı’na geniş bir katılım sağlamış
ve pek çok konuda olduğu gibi
meslek eğitimi alanında da hazırlanan
raporlara görüşlerini yazdırmıştır.’

Cahit
Çetin

Mutlu: ‘İşsizlikle mücadelede küçük işletmeler
ve meslek eğitimine öncelik verilmeli’

SGK’dan Başkan Mutlu’ya ziyaret
Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde,

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Zekeriya Mutlu’yu makamında
ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu İl
Müdürü Engin Bilgili, çalışmalarında esnaf
teşkilatından büyük katkı aldıklarını söyle-
di.

İzmir il müdürlüğü olarak Türkiye’ye
örnek çalışmalar yaptıklarını hatırlatan
Bilgili, ‘Sosyal Güvenlik Haftası’nda yap-
tığımız etkinliklerle SGK’nın son yıllarda
ulaştığı noktayı kamuoyuna aktarmaya,
haftayı dolu dolu geçirmeye çaba gös-
teriyoruz. İzmir’de yaptığımız çalışmalarda
Birliğin öncülüğünde esnaf teşkilatından
büyük destek görüyoruz. Buraya gelirken
de kendi evimize geliyoruz diye düşünüy-
oruz. Bu destekler ve yakın ilgi için şah-
sınızda teşkilatınıza teşekkür ederiz’ dedi.

SGK’nın son dönemdeki olumlu
değişimlerine dikkat çeken İESOB Başkanı
Zekeriya Mutlu ise, ‘Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan hizmet alan kesim olarak
çalışmalarınızdan memnunuz. SGK
dünyadaki değişime paralel olarak kendi-
ni yenilemeyi bildi. Eskiden sabahtan
akşama kadar bitmeyen işler şimdi bir
kahve içimi süresince tamamlanabiliyor,
insanlar 20 günde emekli oluyor. Olumlu
değişimi görüyor, elimizden gelen desteği
veriyoruz. Ancak daha iyiyi yakalamak
temel hedefimiz olmalı. Bu noktada da
üzerimize düşeni yapmaya hazırız’ dedi.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, SGK İl
müdürü Engin Bilgili’ye kesimin sosyal

güvenlik alanındaki beklentilerini içeren
bir rapor sundu.

Beklentileri içeren raporu görüş olarak
Bilgili’ye verdiğini belirten Mutlu, ‘Bu
çalışmada esnaf sanatkarların haklı talep-
lerine gerekçeleriyle yer verdik. Bu tale-
pler yönetmelik ve kanun değişikliği
gerektiriyor. İl müdürlüğünüzün görüşler-
imizi inceleyerek üst makamlara iletmesi-
ni bekliyoruz. Amacımız istişare içinde
mevcut eksiklikleri beraberce, mümkün
olduğunca gidermek’ şeklinde konuştu.

Mutlu’nun sunduğu raporun ana hat-
ları şöyle;

��  2 aydan fazla prim borcu bulunan 4-
b’ye tabi esnaf sanatkarlar, kurumun
sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.
Ancak mevcut borcun içinde zaten sağlık
primi de hesaplanmakta. Yani geriye
dönük borçtan sağlık primi meblağı da
tahsil edilecek. Dolayısıyla prim borcu
bulunan esnaf sanatkarlar da sağlık
hizmeti alabilmeli.

��  Yaklaşık iki yıl önce 6111 sayılı
kanunla kamu borçları yapılandırılmıştı.
Ama Türkiye’de ekonomik şartlar değişti.
Faiz oranları geçmişe göre daha da düştü.
Eski faiz oranlarına göre düzenlenmiş borç
yapılandırmasının koşulları da
düzeltilmeli, güncel faiz oranlarına göre
yeni yapılandırma düşünülmeli.

��  Bugün sigortaya giriş yapan 4-b’ye
tabi esnaf sanatkarlar 9 bin günde, 4-a sig-
ortalıları ise 7 bin günde emekli oluyor.
Bu durum haksızlık doğuruyor.

SGDP borçlusu çalışana fırsat
Ziyarette Sosyal Güvenlik Destek Primi

(SGDP) borcu olan çalışanların da durumuna
değinen Mutlu, SGDP borçlusu esnaf sanatkar-
ların yapılandırma imkanından yararlanmalarını
istedi.

SGDP borçluları için yapılandırma hakkı
tanındığını hatırlatan İESOB Başkanı Mutlu,
‘Emekli olup da ticari faaliyetini sürdüren esnaf

sanatkarlara, SGDP borçlarını yapılandırmak için
ek müracaat süresi tanındı. Bu kapsamdaki
üyelerimiz Mayıs 2013 sonuna kadar müracaat
ettikleri takdirde, ödenmemiş sosyal güvenlik
destek primi borçlarını 36 ay vadeye kadar tak-
sitlendirebilecekler. Esnaf sanatkarlarımız müra-
caatlarını son güne bırakmamalı, bu fırsattan
yararlanmak için elini çabuk tutmalıdırlar’ dedi.

Zekeriya
Mutlu
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın
rakipsiz başkanı Ender
Yorgancılar, seçimlerden sonra
ilk kez Ben HABER’e konuştu.
EBSO seçimlerinden, İzmir’e
yapılan teşviklere, EXPO’daki
nihai değişiklikten, çözüm
sürecine kadar birçok konuyu
Ben HABER’e değerlendiren
Yorgancılar, yeni dönemde
gerçekleştirecekleri projelerden
de bahsetti.

EBSO’da uzun yıllar Yönetim
Kurulu Üyesiydiniz ve daha sonra
Meclis Başkanı oldunuz. Şu anda
da yönetim kurulu başkanlığınızda
2. Döneminiz. Önümüzdeki süreçte
hedefleriniz neler?

Ana hedefimiz 2023 Türkiye
hedeflerinde İzmir'in potan-
siyelinin artırılması ve gelişti-
rilmesi. İzmir'in küresel bir oyun-
cu konumundaki rolünün daha
da gelişmesi. Bunlarla ilgili çalış-
malarımız devam edecek. Tabi
en önemli konulardan bir tanesi
de mesleki işsizlik. Biz de oda
olarak bir meslek lisesi daha yap-
mayı planlıyoruz bu dönemde.

Gençler çok sabırsız
İşsizlik dediniz gerçekten İzmir

için çok önemli. Genç nüfus var
ama çok aktif değil. Gençler
genelde İstanbul'a gidiyor İzmir'de
çok fazla kalmıyor. Genç nüfusu
İzmir'de tutmak için ne yapılmalı?

İnsanlar birden bire en üst
noktalara gelmek, bir an önce
masa başında veya üst düzeyde
yönetici konumunda olarak işe
başlamak istiyorlar. Bu çok yan-
lış. Türkiye'de öne çıkmış olan
iller var. İstanbul da bizim öne
çıkmış illerimizden bir tanesi.
Ama İzmir'in yapısında daha
geniş, değişik bir mozaik var. O

mozaik çerçevesinde
kendi sektörlerinde
ön plana çıkmış,
gerek Türkiye'de
gerekse yurt dışında
önemli projelere
imza atmış olan sek-

törlerimiz var.
25 yıl sonra ilk defa rakipsiz

bir aday vardı EBSO’da. Sizce
neden rakibiniz yoktu karşınızda?
Acaba cesaret mi edemiyorlar?

Öyle bir şey söylemem.
Herkesin cesareti vardır. Öyle
iddialı bir şekilde konuşmak
doğru değil. Bir kere EBSO
meclisine seçilmiş 130
arkadaşımızın da başkan ola-
bilme imkanı var, hakkı da var.
Kim arzu ederse listesini yapıp
seçime girebilir. Ama seçime
girmemelerinin bir tek sebebi
var anladığım kadarıyla, bizim
geçmiş dönemdeki yaptığımız
başarılı, uyumlu, verimli çalış-
manın bir dönem daha bizimle
birlikte devam etmesini arzu
ettikleri için bize destek oluyor-
lar. Bu da benim için son derece
onur verici bir şey.

Sorumluluğum arttı
Rakipsiz olmak da size ayrı bir

sorumluluk, ayrı bir yükümlülük
veriyor sanırım.

Tabi bir yükümlülük veriyor.
Rakibiniz de yok. Bak biz sana
güvendik oy verdik 130'umuz da
senin arkanda, yanındayız sen bu
4 sene çalışmazsan o zaman
bunun hesabını
verirsin diyor-
lar.

2. döneminizde
sanayicilerin sıkın-
tılarını gidermek için
nasıl bir yol izleye-
ceksiniz? Özellikle
teşviklerde nasıl bir politika
yürüteceksiniz?

Yönetim kurulunun
yapacağı çalışmalar var ama esas
yönetim kuruluna yön göstere-
cek olan komiteler ve meclistir.

Meclis'te bulunan 130
arkadaşımız ben dahil artı
EBSO'nun sektörleri temsil eden
64 komitemizde bulunan
arkadaşlarımızın üretici fikirlerle
sanayi bölgemizin sorunlarını
daha kolay çözebileceğini biz
geçmişte gördük. Bu dönemde
kentsel dönüşüm komitesi ve
endüstriyel ilişkiler komiteleri
kuracağım. Aklımda 9 tane
sanayicileri direkt olarak
ilgilendiren komite var.

Dilerseniz biraz da İzmir’den
konuşalım. Aziz Kocaoğlu teşvik
sisteminin İzmir için adil
olmadığını ve İzmir’e yapılacak
yatırımların engellendiğini her fır-
satta dile getiriyor. Siz bu konu
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir'de şu anda 7
buçuk milyon
metrekare
boş
organize
sanayi
böl-
gesinde
arsamız
var.
Bunların
hepsinin alt
yapıları
yapılmış,

elektriği, doğalgazı bağlanmış.
Ama 30 kilometre
mesafedeki
Manisa'daki teşvik
sistemiyle
İzmir'deki teşvik
sisteminin arasın-
da 3 bölge farkı
olduğu zaman
sanayici de haklı
olarak oraya gidi-
yor. En azından
organize sanayi
bölgelerimizdeki boş
araziler dolana kadar,
aynı teşvik sisteminin
İzmir'e de uygulan-
masına devam edilirse
hem bu alt yapısı
yapılmış yerlerin
satımı, onların devreye
girmesi, istihdam sağlanması gibi
konularda bize yardımcı olun-
duğu takdirde bu sıkıntının
ortadan kalkacağını düşünüyo-
rum.

Neden yardımcı olmuyorlar?
Bu hükümet politikası. Bunu

sadece biz önerebiliriz neticede
kararı verecek olan hükümet.
5674 sayılı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Kanunu'nda

bizim herhangi bir şekilde
kanun yapma yetkimiz

yok. Genelge
çıkarma
yetkimiz yok.
Bizim tek
yapabildiğimiz
sıkıntılı, prob-
lemli olan
konuları ortaya
çıkartıp çözüm
önerileriyle bir-
likte bunu doğru

kişilere götürüp anlatmak ve
neden olduğunu söylemek.

EXPO için sıkıntı

Geçtiğimiz günlerde yapılan önem-
li bir değişiklik
EXPO’nun kaderi
ile ilgili akıllarda
birçok soru işareti
bıraktı. Peki siz Vali
Kıraç’ın tayin
olmasının EXPO
için bir dezavantaj

olacağını
düşünüyor
musunuz?

Sıkıntı
yaratacak tabi.
Böyle bir
kişinin seçime
5-6 ay kala

başka bir ile vali
olarak atan-

masının EXPO
sürecini olumsuz yönde etkileye-
ceği kaçınılmaz. EXPO burada
alınması hedeflenen bir proje
ama açılım benim için çok daha
önemli.

Siz bu çözüm sürecini sağlıklı
buluyor musunuz?

Türkiye'nin bazı kırmızı
çizgileri var. Tek vatan, tek mil-
let, tek bayrak, tek devlet, resmi
dili Türkçe olan. Kendi arasında
ne konuşursa konuşsun kimseyi
ilgilendirmez. Ben sizinle
Fransızca da konuşabilirim,
Almanca da konuşabilirim ama
bizim resmi dilimiz Türkçedir.
Bu kırmızı çizgiler çerçevesinde
her T.C. vatandaşı gibi ben de
bu süreci destekliyorum bir an
önce bitmesini istiyorum.

İzmir kendini
İstanbul ile

kıyaslarsa çok yan-
lış yapar. Bu,

Milano ile
Bologna'nın aynı

noktaya gelmesini
beklemek gibi

bir şey.

gamze.kurt@kanalben.com

GAMZE KURT

İzmir kendini İstanbul ile kıyaslamamalı

Son olarak EBSO ile ilgili ne söylemek istersiniz?
Ege Bölgesi’ne yakışan bir seçim oldu. Bu yüzden mutluyum. Ben

arkadaşlarımla hep şunu paylaştım. ‘Ben’ diye bir şey yok ‘biz’ var. Bugüne
kadar hep böyle söylemişimdir. Doğru olduğuna inandığım her şeyi yap-
mak hedefimdir. Kişisel özelliklerimdendir bu. İnşallah bu dönemde
arkadaşlarımla Ege Bölgesi sanayisini daha iyi yerlere getirmek isterim
sonra da benden sonrakilere en güzel şekilde bırakmak isterim.

Ortaklık
kültürü

gelişmemiş
Bugün İstanbul bir

finans merkezi olduysa
hükümetin aldığı bir
kararın sonucundadır.
Zamanında büyük oto-
motiv firmaları İzmir'e
kurulmuş olsaydı İzmir
bir otomotiv üssü olur-
du. Ama bugün bak-
tığınızda Bursa ile
Kocaeli Türkiye'nin oto-
motiv üssü haline geldi.

İzmir'in en önemli
eksikliği ortaklık
kültürünün gelişmemiş
olması. Bakın bunu çok
açıkça söylüyorum.
İzmir kendini İstanbul
ile kıyaslarsa çok yanlış
yapar. Bu Milano ile
Bologna'nın aynı nok-
taya gelmesini bekle-
mek gibi. İstanbul mega
kent. 14 Milyon insan
yaşıyor orada. Ben
İzmir'de her şeyin iyi
yapıldığını ima etmiyo-
rum. İzmir’in nüfusu 4
milyon. Doğma büyüme
İzmirli olan 1.728.000
kişi var. 2.250.000 kişi
diğer 80 ilden gelen
insanlar. Altyapı ihtiyacı
var, yeme ihtiyacı var,
en basitinden bir eğitim
ihtiyacı var.Ender

Yorgancılar

İZSİAD YENİ
BAŞKANINI

SEÇİYOR
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SEÇİYOR
Başkan Ayhan Baran’ın, yerini daha genç bir yönetime

bırakmak istemesi, İZSİAD’a seçim heyecanı getirdi.
21 yıldır faaliyette olan ve

İzmir’e hizmet etmeyi kendine
ilke edinen İzmir Sanayici ve
İş Adamları Derneği, 5 Haziran
günü seçime gidiyor. Mevcut
Başkan Ayhan Baran’ın 5
Haziran’da yapılacak seçim-
lerde, bayrağı kime bırakacağı
ise merak konusu. Edinilen
bilgiye göre Ayhan Baran ile
eski başkanlardan Hüseyin
Porsuk ve Alaattin Yüksel’in,
tek liste çıkarabilmek adına
yoğun bir çalışma içine girdiği
ifade ediliyor. Kulislerde İZSİ-
AD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Hasan Küçükkurt,
üyelerden Bedri Sertel ve İZSİ-
AD Danışma Kurulu Başkanı
Cengiz Yavaş’ın isimlerinin
geçtiği yarışta, adaylığı
kesinleşen ilk isim Hasan
Küçükkurt oldu.
Başkanlığa aday
olduğunu belirten
Küçükkurt, mevcut yöne-
timin kendisini destek-
lediğini ifade etti.
Küçükkurt, “Bizde
muhalif yok. Hepimiz aynı
ailenin ferdiyiz. Ayhan
Bey, yerini gençlere bırak-
mak istiyor. Herkesi kucaklamak istiyoruz.
İZSİAD bugüne dek güzel işler başarmıştır ve
bir tuğla da biz koymak istiyoruz.” dedi.

Göreve gelmesi halinde yapacaklarından

da bahseden Küçükkurt,
“Kadın Dostu Kentler” projesi
ve Yenişakran Cezaevi’nde
mahkûm kadınlara sağladıkları
eğitim ve mikro kredi sistemi
ile ilgili konuştu.
“Kadınlarımızı toplumda
gerektiği noktaya taşımak
istiyoruz” diyen Küçükkurt, 15
kişilik yönetimde 6 kadın
hedeflerinin olduğunu belirtti.
EXPO sürecine de değinen
Başkan Adayı Hasan
Küçükkurt, “EXPO sürecinin şu
ana dek dışındaydık. Ancak
yeni dönemde sürecin içinde
olmak istiyoruz. Biz bu kente
katkı için varız” İfadelerini kul-
landı.

Öte yandan dernek üyeler-
ine tek tek veda mek-
tubu gönderen Başkan
Ayhan Baran, yeni yöne-
timin tüm üyeleri kucak-
layıcı, hoşgörülü ve
katılımcı bir yapıda
olması gerektiğini söyle-
di. Derneğin 16 aydır
başkanlık görevini
yürüten ve İZSİAD’a
kurumsal kimlik
kazandırmak için

çalıştıklarını ifade eden Baran, derneğin 327
üyesi olduğunu, bununla birlikte 50 iş
adamının da üye olabilmek için beklediğini
belirtti.

Ayhan
Baran

Hasan
Küçükkurt



Güneşin, karanlığın en koyu
olduğu andan sonra ortaya çıkması
gibidir bu yemin. Nasıl olmasın ki? 1.
Dünya Savaşı bitmiş, Devlet-i Aliyye
yenik düşmüştür. 30 Ekim 1918’de
Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla bir-
likte Türk Milleti kara bir buluta tes-
lim olmuş, Fatih Sultan Mehmet’e
fatih ünvanını getiren surların için-
den bu kez Fransız, İngiliz birlikleri
geçmiş, patrikhaneye üzerinde çift
başlı kartal bulunan Bizans bayrağı
asılmıştır. O günden sonra yurdun
her köşesi bir bir işgal edilmeye
başlanır. Umutsuzluğun ortasında
yalnız bir çift mavi göz görebilmiştir
geleceği, “Geldikleri gibi giderler.”

Tarihler 15 Mayıs 1919’u göster-
diğinde karanlığın en koyu olduğu an
gelir sahneye. Yüzlerce yıldır Türk
Bayrağı’ndan başka bayrak
görmeyen İzmir Körfezi, günün ilk
ışıklarıyla Yunan bayrağını görecek-
tir. Dizi dizi karaya çıkan Yunan
ordusu İzmir’i işgal eder. Önce
Hasan Tahsin dur diyecektir bu
duruma. Bir gün önce gazetede
"Burayı Yunan'a vermeyeceğiz, ver-
mek isteyen kuvvetle, paylaşacak
kozumuz var" diyen Tahsin, cebinden
çıkardığı revolver tabancasını peşi
sıra ateşler ve kozunu pay-
laşır. Direnişi beklemeyen Yunan
birliklerinin karşı ateşiyle sendeler,
düşer ve süngülenir. Artık o beden
Hasan Tahsin’in değil, Türk

Milletinin bedenidir! Tıpkı Yunan
askerinin emrine uymadığı için aynı
gün 22 defa süngülenerek öldürülen
Şehit Albay Fethi Bey gibi…

İzmir’in kanı yerde kalmaz!
İntikam dağlardan gelir, meydan

efelerindir artık. Yörük Ali Efe
kafasına koymuştur bir kere düş-
mana anlayacağı dilden cevabını ver-
meyi. O ve kızanları Malgaç Köprüsü
yanında Yunan Karakolu’na öylesine
saldırır, düşmanı öylesine bir önüne
katar ki milli ruh bu aslanlarla yük-
selir. Yalnızca efelerle kalmaz işgalin
cevabı. Yusuf İzzet Paşa
Bergama’nın artık Pergamon ola-
mayacağını bir öğleden sonra
yıldırım hızıyla gösterir. İzmir’in işgal
edilmesi yurdun dört yanında yankı
bulur. İstanbul’da birbiri ardına mi-
tingler düzenlenir. Sultanahmet
Mitingleri olarak adlandırılan
gösteriler Türk Milletinin
çığlığıdır adeta. İğne atılsa yere
düşmez bu mitinglerde. Kürsüde
hatipler bağımsızlık aşkını
haykırır, halkı yurdu müdafaaya
çağırır. Müdafaa ışığı ise 19
Mayıs günü vatana Samsun’dan
saçılacaktır. Mustafa Kemal
Paşa bir güneş gibi
Samsun’dadır artık. Resmi vazifesi

isyanları bastırmak olsa da gönlünün
vazifesi vatana hizmet ve yurdu kur-
tarabilmektir. Çok geçmeden asker-
likten istifa eder. Erzurum
Kongresi’ne sivil bir vatandaş olarak
katılır. Kongre İstanbul’a da bir
mesajdır, Londra’ya, Paris’e ve pek
tabi kukla Atina’ya da. Kuvayı
Milliye birlikleri Anadolu’nun kuru-
muş topraklarında kanlarını döker-
ken, Trabzon, Sivas, Bitlis ve
Erzurum’un yiğit delegeleri, bir
deklarasyon yayınlar. Vatanın
bölünemeyeceği, manda ve
himayenin kabul edilemeyeceği ve en
önemlisi direnişin olacağı resmen
ilan edilir.

Azim ve İnanç
İş Erzurum’da bitmez. Bu kez

memleketin her köşesinden temsilci-
lerin katılacağı daha büyük bir
toplantı yapılmalıdır. Azim ve inanca
Sivas açar kollarını. Yurdun 4 yanın-
dan gelen temsilciler Erzurum’un
kararlarını olduğu gibi kabul
eder. Meclis-i Mebusan’ın yeniden
açılmasına karar verilir. Ancak bu o
kadar kolay bir iş değildir. Zira
meclis İstanbul’dadır ve işgal altın-
dadır! 12 Ocak 1920’de işgal bayra-
ğının gölgesinde Meclis-i Mebusan
işe koyulur. Kurulması planlanan
Müdafaa-i Hukuk grubu, yerini
Felah-ı Vatan grubuna bırakır. Mus-
tafa Kemal’in meclis başkanı ola-
mayışı Sivas’taki havaya gölge düşür-

müştür. Ancak Misak-ı Milli önce
gizli

otu-
rumla kabul

edilip, akabinde açık oturum-
da dünyaya duyurulmuştur. Alınan
karar, “demokrasi aşığı” batılıları
harekete geçirir, meclis kapatılır ve
bazı mebuslar tutuklanır. 16 Mart
günü İstanbul’un fiili işgali yerini
resmiyete bırakır.

Türk’ün elinde İstanbul
yoksa Ankara vardır!

Ankara milli mücadelenin yeni
üssü seçilir. 1402 Ankara Savaşı’ndan
sonra yüzlerce yıl kendiyle baş başa
kalan Ankara, tarihi bir güne tanıklık
eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi
23 Nisan 1920’de açılır. O günden
itibaren Ankara, milli mücadelenin
ana karargahı haline gelmiştir. Çetin
tartışmalar yapılacak, kimi mebuslar
cepheye gidecek, bakanlıklar bütçe
sıkıntısıyla uğraşacaktır ama
“Ankara” hep kazanacaktır. Milleti
uğruna kazanmaya mecburdur.
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KURTULUŞ SAVAŞIMIZ IN HER GÜNÜ B İR DESTANDIR

Inanç ve azimle
kazanılan zafer
Inanç ve azimle
kazanılan zafer
Inanç ve azimle
kazanılan zafer
Inanç ve azimle
kazanılan zafer
Inanç ve azimle
kazanılan zafer
Inanç ve azimle
kazanılan zafer

İntikam dağlar-
dan gelir, mey-
dan efelerindir
artık. Yörük Ali

Efe kafasına
koymuştur bir
kere düşmana

anlayacağı
dilden

cevabını verir

Türkiye’nin istiklal ve hayat hakkını alacağı güne kadar hiçbir

korku, hiçbir meşakkatten kaçmayacağız. 700 senelik tarihin

ağlayan minareleri altında yemin ediniz!... Halide Edip Adıvar

Yunan birlikleri direnişi kır-
mak adına Ankara üstüne
yürümeye karar verir. Savaş
Ankara’ya doğru yaklaşmak-
tadır. Muhaliflerin bu durum-
dan nemalanmaya çalışması
işleri güçleştirmektedir. Düzenli
ordu kurma ve milis kuvvet
ikilemi mücadeleye zarar ver-
meye başlar. Yunan kuvvetleri
ise aldığı destekle Anadolu’yu
yangın yerine çevirir.

Düzenli ordunun Çerkes
Ethem ile mücadelesini fırsat
bilen Yunan Ordusu kazanım-
larını arttırmak adına saldırıya
geçer. İç Ege’de başlayan
mücadele 6 gün sürer. Türk
Ordusu büyük bir direnç gös-
terir ve düşmanı geri püskürtür.
Bu zafer milli mücadelenin kırıl-
ma noktasıdır. Zira meclise olan
güven tazelenir, halkın desteği
artırılır. Bu günden sonra
mücadele yeni bir boyut alacak,
kurtuluşa giden yol dünya
kamuoyuna yansıyacaktır.
Savaşın bir de insan boyutu
vardır. Dönemin son teknolo-
jisiyle donatılmış Yunan
ordusuna karşı, Türk’ün ordusu
yalnızca bir ordu değildir. Adeta
milletin ordu olmaya karar veri-
şidir. İngiliz takviyeli Yunan
ordusu bu yenilgiyi hazmede-
mez. Londra barış görüşmeleri
öncesinde yeniden saldırıya
geçer. Tarihe 2. İnönü
muharebesi olarak geçecek bu
savaşın ibresi yine azim ve inancı

gösterir, Yunan
ordusu kesin

olarak
yenil-

giye

uğratılır. Yunan Ordusu’nun
başında bulunan Anastasios
Papoulas kazanabilmek için
kuvvetlerini toplar ve Ankara’yı
bir daha zorlar. Ankara ise
hareketlidir. Sakarya Nehri’ne
kadar gelen savaşın top sesleri
Meclis’e kadar ulaşır. Muhalefet
Mustafa Kemal Paşa’nın
Başkomutan olmasını ister.
Hesaplarına göre Mustafa
Kemal, savaşı kaybedecek ve
böylece Enver Paşa yeniden
başa geçirilecekti. Bu
olağanüstü durum karşısında
sarışın kurt soğukkanlı
davranacak, ordunun başına
geçecektir. Mustafa Kemal
Paşa, Tekalif-i Milliye ile vatanı
tam bir seferberlik haline sokar.
Savaşlarla yorulmuş, bitkin
düşmüş Türk Milleti’nin tek
atımlık barutu vardır. En ufak
bir hatanın felaketi getirecek
olmasını kimse düşünmek bile
istemez. Savaş planları
nihayetinde Gazi Paşa’nın bir
sözünde toplanacaktır: “Hatt-ı
müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa
vardır. O satıh bütün vatandır.
Vatanın her karış toprağı vatan-
daş kanıyla sulanmadıkça vatan
terk olunamaz." Bu parolayla
Türk ordusu makus kaderinin
üstüne çıkacak, cephenin gözü
pek erleri 21 gün 21 gece boyun-
ca vatanı, bayrağı, namusu, istik-
lali, anası, yâri, kundaktaki
çocuğu adına kahramanca
savaşacaktır. Böylesine bir moti-
vasyon ve strateji, Yunan
Ordusu’na yapacak pek bir şey
bırakmaz. Ellerinden gelen tek
şey geri çekilmektir!

Sakarya Savaşının kazanıl-
ması Anadolu’yu adeta bir
bayram yerine çevirir.
Sandıklarda saklanan bayraklar
balkonlara asılır, basın topye-
kün Ankara’nın yanına geçer
ve en önemlisi Türklüğün
meşru temsiliyet hakkının
Ankara’da olduğu tüm
dünyaya ilan
edilir. Ancak

henüz iş bit-
memiştir.

Köprühisar’da, Arıveren’de
gelinlik kızlara yapılan tecavüz-
lerin ve canlı hedef olarak kul-
lanılan çocukların kanları yerde
kalmayacaktır. 1 yıl süren hum-
malı hazırlığın ardından 26
Ağustos sabahı Kocatepe güne
top sesleriyle uyanacak, ‘Türkler
yıllarca uğraşsa alamaz’ denen
mevziler saatler içinde alınacak-
tır. Yunan Ordusunun başındaki
Trikupis daha görevini kutlaya-
madan esir düşer. Esir komu-
tana atama kararını tebliğ
etmek ise Mustafa Kemal
Paşa’ya düşer. Beklenmeyen ani
saldırı Kocatepe sırtlarının alın-
masıyla sınırlı kalmaz. Artık
ordular büyük taarruzdadır,
artık orduların ilk hedefi
Akdeniz’dir! Şehirler, kasabalar,
köyler bir bir kurtarılır. Kaçan
Yunan ordusu arkasında bir
enkaz bırakıyordur. Bu nedenle
hızlı olmak hayatidir. Süratle
ilerleyen Türk Ordusu 9 Eylül
sabahı Belkahve’den İzmir’e
girer. Yunan kuvvetleri şehirden
arkasına bakmadan kaçarken,
yerini şehrin gerçek sahibi
efelere bırakır. Daha sonra
İzmir soyadını alacak olan
Yüzbaşı Şerafettin Bey
Hükümet konağına yeniden ay
yıldızlı bayrağı dikecektir.
Kağnısıyla mermi taşıyan Elif
kadın, silahı belinden düşmeyen
Nene Hatun, cephede erzakını
bölüşen er, Sütçü İmam, Yörük
Ali Efe ve daha nice Kurtuluş
savaşı mücahidi o gün başarıya
ulaşacak, şehadeti tadan erlerin
ruhları huzura kavuşacaktır.
Hasan Tahsin’in kurşunları yağ-
mur olup düşmana yağacak,
Şehit Albay Fethi Bey’in kanı
yerde kalmayacaktır. Türk
Güneşi batmamak üzere
İzmir’den tekrar doğacak ve o
güneşin adı MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK olacaktır!

19 MAYIS ARTIK MİLLİ
BAYRAMDIR…

HainlerHainlerHainlerHainlerHainlerHainler
Savaş
kızışır

Bu süreçte Ankara yalnız-
ca düşmanla uğraşmaz.
Savaşılan bir zümre daha
vardır ki bunlar düşmandan
daha tehlikelidir. Hainler!
Furyanın başını Damat Ferit
Paşa, Gazeteci Ali Kemal Bey
ve Şeyhülislam Dürizzade
Abdullah Efendi çekmekte-
dir. Ali Kemal, yazılarında
milli mücadeleyi sürdüren-
lere haydutlar, düzme kahra-
manlar ve hatta kantarın
topuzunu bir adım daha
öteye taşıyarak zırzoplar
diyecektir. Damat Ferit Paşa
ise Kuva-i İnzibatiye adında
bir ihanet ordusu kurar ve
milli kuvvetlere karşı yürü-
meye başlar. Ancak “İngiliz
Muhripler Cemiyeti” üyesi
olan sadrazam için işler iyi
gitmeyecektir. Kuvvetleri
baştan küçük başarılar
gösterse dahi inanarak
savaşanların karşısında
eriyip gitmiştir. Saltanata
damat olarak yükselen

basiretsiz paşanın tek
icraatı bu değildir elbette.

10 Mayıs’ta Mustafa
Kemal’e idam kararı

çıkartacak ve
akabinde Sevr
Anlaşması’nı
imzalayacaktır.
Aynı yıl

görevden alınır ve
tarih sahnesinden silinir.
Şeyhülislam Dürizzade tari-
hin belki en talihsiz fetvasını
verecek ve halkı milli
mücadeleye karşı olmaya
davet edecektir. Hangi fetva
verilirse verilsin kınalı kuzu-
lar bir bir milli mücadele
saflarını sıklaştırmaya
başlar. Geriye bir tek silah
eksiği kalır. Üsküdar Özbek-
ler Tekkesi hem bu işin üssü
konumuna gelecek, hem de
İstanbul’un askerlik şubesi
halini alacaktır. Elbette yal-
nızca İstanbul’un depoları
yetmez bir savaşı kazan-
maya. Vaziyeti gören
Köprülü Hamdi Bey hiç
düşünmeden 40 askeriyle
birlikte göreve atılır.
Gelibolu’da 200 kişilik
Fransız birliğine baskın
düzenler. Bu hadise ile bin-
lerce sandıktan oluşan
muazzam miktarda cephane
gerçek sahiplerine ulaştırılır.
Ancak Kahraman Albayı acı
bir son beklemektedir.
Komutan bir iç düşman olan
Anzavur Ahmet’in birlikler-
ine esir düşer. İşkence
edildikten sonra öldürülecek
olan Köprülü Hamdi Bey’in
son sözleri şunlar olacak-
tır, “Kuvâ-yı Milliye ölmeye-
cektir. Kuvâ-yı Miliye ben
değilim, bütün millettir!”

BURAK CİLASUN
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100 BİN TON ASFALT

OKUL GİBİ BELEDİYE

PAZARYERİ ATAĞI

SPORA TAM DESTEK

EN SAĞLIKLI HİZMET

AVRUPALI BORNOVA

KÖTÜ GÜN DOSTUYUZ

KÜLTÜRÜN BAŞKENTİ

BU BİR İLANDIR

Başlama: 18 Ağustos 2008
Tamamlanma:  24 Nisan 2009

Naldöken Kültür Merkezi

Başlama: 9 Kasım 2012
Tamamlanma: 3 Kasım 2013

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi

Başlama: 28 Eylül 2012
Tamamlanma: 26 Mart 2013

Bornova Evi Restorasyonu

Başlama: 9 Kasım 2013
Tamamlanma:  1 Nisan 2014

Altındağ Spor Salonu

Başlama: 5 Mayıs 2011
Tamamlanma:  31 Ekim 2011

Pınarbaşı Pazaryeri

Başlama: 10 Haziran 2010
Tamamlanma:  6 Aralık 2010

Mevlana Pazaryeri

Başlama: 1 Mayıs 2009
Tamamlanma:  2 Mart 2013

600 Bin Metrekare Yeşil Alan

Başlama: 20 Kasım 2012
Tamamlanma: 15 Eylül 2013

Çamkule Pazaryeri

Başlama: 14 Eylül 2012
Tamamlanma:  1 Nisan 2013

Evka-3 Pazaryeri

Başlama: 3 Kasım 2010
Tamamlanma: 5 Mayıs 2011

Doğanlar Pazaryeri

Başlama: 16 Eylül 2008 
Tamamlanma: 27 Haziran 2009

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi 

Başlama: 11 Kasım 2011
Tamamlanma: 29 Aralık 2012

3 Futbol Sahası, 5 Halı Saha

Başlama: 12 Ocak 2010
Tamamlanma:  08 Eylül 2010

Işıkkent Spor Tesisleri 

Başlama: 15 Eylül 2013
Tamamlanma:  15 Aralık 2014

Doğanlar Stadyumu

Başlama: 4 Şubat 2013
Tamamlanma: 1 Kasım 2013

Bornova Merkez Pazaryeri

Başlama: 8 Mart 2011
Tamamlanma: 3 Eylül 2011

Sağlık Köyü

Başlama: 15 Ağustos 2011
Tamamlanma:  11 Mart 2012

Evka-4 Pazaryeri

Başlama: 24 Aralık 2012
Tamamlanma: 10 Ocak 2013

Organik Pazaryeri, Köylü Pazarı

Başlama: 14 Haziran 2011
Tamamlanma: 8 Şubat 2012

Işıkkent Pazaryeri ve Düğün Salonu

Başlama: 17 Haziran 2010
Tamamlanma:  5 Haziran 2012

Dramalılar Köşkü ve Kent Müzesi Restorasyonu

Başlama: 29 Aralık 2011
Tamamlanma: 24 Temmuz 2012

Engellilere Yönelik Düzenlemeler

Başlama (1. Etap): 5 Haziran 2012
Tamamlanma: 5 Nisan 2013

Büyük Çarşı Sokak Sağlıklaştırma

Başlama: 24 Ekim 2011
Tamamlanma: 24 Kasım 2011

Altındağ Merkez Mahallesi Meydan Düzenlemesi

Başlama: 16 Temmuz 2010
Tamamlanma:  22 Kasım 2010

Işıkkent Arap Deresi Köprü Restorasyonu

Başlama: 3 Mayıs 2010
Tamamlanma: 5 Temmuz 2010

Şahin Tepesi Restoran

Başlama: 27 Şubat 2009
Tamamlanma: 5 Kasım 2009

Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı ve Düğün Salonu

Başlama: 13 Aralık 2012
Tamamlanma:  7 Kasım 2013

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi

Başlama: 26 Mayıs 2011
Tamamlanma: 21 Aralık 2012

Atatürk Kitaplığı Restorasyonu

Türkan Saylan Kadın Konukevi
Başlama: 5 Aralık 2008
Tamamlanma:  23 Haziran 2009

Gençlik Merkezi
Başlama: 10 Eylül 2012
Tamamlanma: 9 Ekim 2012

FİZİKİ YATIRIM REKORU

KADINLARA ÖZEL HİZMET

KÜÇÜKLERE BÜYÜK YATIRIM

600 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Bornova Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır

19.05.2013 yerel 15 HABER
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Mart 2014’de seçmenin
önüne konulacak yerel seçim
sandıklarının heyecanı ve çalış-
maları aylar öncesinden başladı.
Seçimlerde ülke çapında dikkat-
lerin odaklanacağı İzmir’de CHP
sahip olduğu çoğunluğunu kay-
betmemek, ötesinde tüm ilçeleri
almak için hedef koyarken, AK
Parti “Karınca hareketi” adını
verdiği çalışma modeli ile her 15
günde bir ilçe, belde ve köyleri
dolaşarak İzmir’de yerel seçimi
almalarıyla birlikte yapacakları
hizmetleri anlatıyor. MHP örgütü
ise sandıkta gücünü ortaya koy-
mak için ülkenin gündemini takip
ederek yeni seçmenler kazan-
maya çalışırken, BDP bu kez
İzmir’de varlığını hissettirecek bir
oy potansiyelini yaratma çabasın-
da.

AK PARTİ SEFERBER
AK Parti İl Başkanlığı, yak-

laşık üç aydır sürdürdüğü karınca
hareketiyle İzmir milletvekillerini
de seferber etti. 12 milletvekilini
de görevlendirerek herkesin
seçim bölgelerine yayılması ve
buralarda ev, işyeri ayırt etmek-
sizin herkesle görüşme ve böl-
genin sorunlarını tespit ederek
çözümleri konusunda seçmene
söz verme politikasını geliştirdi.
AK Parti İl Başkanı Ömer Cihat
Akay, bu çalışma sisteminin çok
büyük faydalar sağlayacağını ve
seçmenin inanmayacağı hiçbir
vaatte bulunmayarak, yaşadık-
larını bölgenin ekonomik, sosyal,
ticari sıkıntılarının giderilmesine
çalıştıklarını ve çok olumlu
sonuçlar aldıklarını belirterek,
“Bu model tutmuştur. İlçe ve
belde örgütlerimize çok büyük
moral ve motivasyon kazandır-
mıştır. Seçim gününe kadar bunu
sürdüreceğiz ve mutlak başarı
kazanacağız” dedi.

YENİ YASA AVANTAJ
Bütünşehir belediye yasasının

özellikle İzmir’in ekonomik ve
bölgesel kalkınması için büyük

önem taşıdığını, köylerin mahalle
olarak değiştirilmesinin o
bölgede yaşayanlar için büyük
avantaj sağlayacağını, bunun
zamanla görüleceğini belirten
Ömer Cihat Akay, “Seçmenin
mutlak bize inanmasını istiyoruz.
İzmir seçimlerle birlikte
üzerindeki ölü toprağını kaldıra-
caktır ve güçlü başkan, güçlü
belediye meclisi ile kenti hak
ettiği noktalara taşıyacaktır” dedi.

CHP 30 İLÇENİN
KAZANILMASINA
KİLİTLENDİ

CHP İl Başkanlığı, rahmetli
Başkan Ahmet Piriştina ile
başlayan dönemin, halkın
desteği ve isteğiyle üç dönemdir
sürdüğünü, 2014 seçimlerinde de
bu zaferin tekrarlanması için
çalıştıklarını bildirdi. İl Başkanı
Ali Engin, eksik oldukları nokta-
ları tek tek tespit ettiklerini,

vatandaşın şikayetlerini azalt-
maya çalıştıklarını ve sürdürülen
hizmetleri önümüzdeki aylarda
artırarak devam etme gayreti
içinde olduklarını belirterek,
“İzmir CHP’nin bir kalesidir ve
bu değişmeyecektir. Vatandaşın
beklentilerine en iyi şekilde
karşılık verecek parti bizleriz.
Bu nedenle onlara layık
olmaya çalışıyoruz” dedi.

Partinin güçlenmesi için
bir yandan üye kayıtlarına
devam ettiklerini, ancak mev-
cut üye sayısının artırılması
ve buna göre de
seçimlere güçlü
ve özgüvenli
girmeyi
düşündükleri-
ni belirten İl
Başkanı
Engin, şu
açıklamada
bulundu:

“Örgütsel bazda eksiklerimiz
vardır ama büyütülecek oranda
değildir. Bunları tamamlayarak
eksiksiz seçime gitmeyi planlı-
yoruz. Şu anda örgüt olarak son
derece rahat ve geleceğe de
umutla bakıyoruz. Biz

çalışmayı belirli noktalarda değil
kent bütününde, bireysel değil
örgütlerimizle sürdürüyoruz.
Şunu açıkça ilan ediyoruz, bu
seçimlerde yine CHP, halkın
bize olan güvenini yansıtarak
zaferle çıkacaktır.

MHP SEÇİM TAKTİĞİ
OLUŞTURUYOR

İzmir’de yıllardan beri belediye
seçimlerinde istediğini bulamayan,
bazı yerlerde aday çıkarma sıkın-
tılarını yaşayan Milliyetçi Hareket
Partisi, bu kez İzmir’de bazı
belediyeleri almak arzusunda.
Bunun için örgütsel çalışmalara
ağırlık verdiklerini belirten İl
Başkanı Necat Karataş, son
bayrak mitinginde İzmirlilerin par-
tililerine gösterdiği ilginin çok
umut verici ve sevindirici boyutta
olduğunu, partinin kendini anlat-
ma noktasında ivme kazandığını
ve bunun da kendilerine güç
verdiğini belirterek, “Her alanda
genç ve kadın üyelerimizle varız.
Bu kez çok farklı bir yapıyla ve
beklentilere cevap verecek strate-
jik çalışma programımızla geli-
yoruz. Alacağımız sonuçlar hayal
ettiğimiz değil, hak ettiğimiz şekil-
de olacaktır” dedi. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
adaylığına ise kentin tanıdığı,
başarılarıyla bilinen bir ismi
çıkaracaklarını belirten Karataş,
“Bu adayımızı seçim takviminin
açıklanmasından sonra tanıta-
cağız” dedi.

BDP ÖZEL
ÇALIŞMA YAPIYOR

İzmir’de üye sayısını yetersiz-
liği ve etkinliklerinin azlığından
ötürü yerel seçimlerde kendilerine
göre oransal başarı kazanan ve
blok oy yaratmak için çalışan BDP
örgütü, çözüm sürecini de göz
önünde tutarak yerel seçimlerde
belirli noktalarda değil İzmir’in
tüm ilçelerinde aday çıkarmak için
çalışmalar başlattı. Bunu gerçek-
leştirecek sayı ve güce eriştiklerini
belirten BDP il Başkanlığı, hede-
fimiz büyükşehir belediye
başkanlığı olmasa bile küçük
ilçelerde kendimizi göstereceğiz.
Geçmiş dönemlerdeki seçim-
lere oranla şimdi çok daha
güçlüyüz ve moralliyiz” açıkla-
masında bulundu.
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Cumhuriyetin ilk kuruluş yılları, Atatürk
devri haricinde Türk demokrasi tarihinde
hep sözü edilen “kadın adaylara ağırlık”
anlayışı, gelecek yıl yapılacak yerel ve sonra-
ki yıl gerçekleştirilecek genel seçimlerde
uygulanıp uygulanmayacağı şimdiden merak
konusu. Siyasi partilerin sicil kayıtları ince-
lendiğinde kadın sayısında ciddi artış
gözlemlenirken, resmi rakamlara göre
CHP’nin üçte biri kadın üyeden oluşuyor.
İktidar Partisi’nde ise bu rakamın yüzde 30
düzeyini aştığı dikkat çekiyor.

Siyasi yaşamda özellikle seçim
bildirgelerinde “kadın ve genç adaylara”
söylemler her zaman ön plana çıkıp, ülke
nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan bu
iki kesime yönelik vaatler verilirken,
nedense hiçbir zaman istenilen boyutta
eyleme geçilmedi. Kadın ve genç adaylar ya
listelere alınmadı veya seçilemeyecek
sıralara konulmadı. Bu durum ise siyasette
inanç ve güveni zedelerken, kadın dernek ve
sivil toplum kuruluş örgütlerinin bu yöndeki
itirazları ise yetersiz kaldı.

Ancak son yıllarda giderek artan siyasi
rekabet ve daha güçlü parti olma çalış-
malarında kadınlar ön plana çıkarıldı.
Nitekim siyasi partilerin tüzüklerinde kadın
kotası yüzde 30 olarak belirlendi ve gerek
yönetim gerekse denetim kurullarında bu
sayıya bağlı kalındığı da dikkati çekti.

CHP’nin 957 ilçede üye sayısı 950 bini
aştığı ve bunun 274 bininin kadın olduğu
dikkate alınırsa, üçte bir oranındaki bu
artışın kadınların artık aktif siyasette ne
kadar istekli olduğunu ortaya koyuyor. AK
Parti kurucularından Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu da, partide kayıtlı üye
sayısının 8 milyonu aştığını ve bunun 3,5
milyonunun kadın olduğunu söylerken,
önümüzdeki dönemlerde kadınların daha
çok karar mekanizmalarında yer alacağını
vurguladı.

Siyasi partiler, tüzüklerinde yer alan

kadın kontenjanına uymak ve nüfusun
önemli bölümünü oluşturan kadınları daha
çok kendilerine çekmek için kolları sıvadı.
Bu amaçla gelecek yıl Mart ayında yapılacak
yerel seçimlerde kadın adayların ön plana
çıkartılması amaçlanıyor. Bu nedenle parti
içinde eğitimli, temsil yeteneğine sahip ve
kitleleri etkileyecek isimler aranırken, üye
olmayanların dışında yeni isimler de aranı-
yor. Özellikle İzmir’de tanınmış ve gerek iş

gerekse sosyal yaşamda isim yapmış kadın-
ların partiye çekilmesi konusunda şimdiden
çalışmalara başlandı.

Sivil toplum örgütleri, üniversiteler,
dernekler, ticari ve sanayi oda yönetici-
lerinden belirlenen isimler, yeni dönemde
belediye başkan veya meclis üyeliği adayı
isimlerin arayışına başlandı. Her fırsatta
“demokrasinin eşiği-beşiği” olarak isim-
lendirilen farklı anlayış ve yapıyla sahip

olması gösterilen İzmir’de tek kadın
belediye başkanı yok. Belediye ve il genel
meclisinde ise kadın sayısı çok az. Bu tablo-
nun değişmesi için çalışmalar yapılması bek-
lenirken, politik çevrelerden sızan haberlere
göre İzmir’de tanınmış ve bugüne kadar hiç
politikaya girmemiş isimler belirlendi ve
ancak bunlara teklif önümüzdeki aylarda
götürülecek ve vakitsiz yıpranmaları
önlenecek.

AK PARTİ KARINCA, CHP ÜYELİK, MHP TAKTİK, BDP ÖRGÜTLENME HAREKÂTINDA

Yerel seçim
hazırlıkları

başladı
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Yerel seçim
hazırlıkları
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Yerel seçim
hazırlıkları
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Seçimlere kadın damgası

İzmir’de yaklaşan yerel seçimler için çalışmalar hız-
landırıldı. Seçmene yönelik seçim bildirgeleri henüz
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madık kapı, görüşülmeyen seçmen bırakmak istemiyor.
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SİYASİ
PARTİLERDE
ÜYE SAYISI

Siyasi Partiler
Kanunu’na göre, tüm
siyasi partilerin Haziran ve
Aralık ayında olmak üzere
yılda iki kez yeni kayıtlı
üyelerini Başsavcılığın
Siyasi Partiler Sicil
Bürosu’na bildirmesi
gerekiyor.

Bilgileri derleyen Büro,
siyasi partilerin tüzükleri,
kuruluş tarihi, genel
başkanı ve 14 Ocak 2013
tarihi itibarıyla bildirilen
üye sayılarını internet
sitesinde yayınladı.
Faaliyetteki 71 siyasi par-
tinin toplam üye sayısı 10
milyon 96 bin 586 oldu.

Verilere göre, 14
Ağustos 2001’de kurulan
ve 10 yılı aşkın süredir
iktidarda bulunan AK
Parti, 7 milyon 551 bin 472
üyeye sahip. Ana muhale-
fet partisi CHP’nin 953 bin
416, MHP’nin 363 bin 393,
BDP’nin ise 44 bin 156
kayıtlı üyesi bulunuyor.

HABER siyaset

Ali
Engin

Necat
Karataş

Ömer
Cihat
Akay

Siyasi partilerin sicil kayıtları incelendiğinde kadın sayısında ciddi oranda bir artış gözlemlenirken, resmi rakamlara göre
CHP’nin üçte biri kadın üyeden oluşuyor. İktidar Partisi’nde ise bu rakamın yüzde 30 düzeyini aşması dikkat çekiyor.
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Sizlerle bu sayıda yapmış
olduğum Nepal-Hindistan
gezisinden bazı tadı damağımda
kalan anılarımı paylaşmak iste-
dim. Biraz sıcak, biraz karışık
duyguların ve şaşkınlığın yoğun
olduğu gezide canım arkadaşım,
dostum Neslihan Turgat’ın
fotoğrafları ile de sizleri biraz
olsun orada yaşatmak ve oralara
götürmek istedim izninizle?

İstanbul’dan saat 20.00’de
kalkan uçağımız Delhi’ye sabaha
karşı 02.00’de vardı. Türkiye ile
aramızda 3,5 saat var bu arada.
Hava enfes, aylardan Mart, şükür
Muson yağmurlarının bitişi ile
temizlenmiş sokaklarda Delhi’de
ufacık gezi ve o çok merak
ettiğim Nepal için tekrar uçağa
biniş. Uçaktayken havanın netliği
ile bağlantılı olan Himalaya
Dağları’nı görebilme şansını
evren bize pek tanımadı, ancak
15 kişilik pır pır uçaklara binip
havada 25 dakika dolanıp
dönebilirsiniz dendi. Ama ben
vazgeçtim. Sebep mi? Daha yeni
uçak düşmüş oralarda, hava şart-
ları pek belli ve uygun olmaya-
biliyormuş, artı uçaklar gerçekten
eskiymiş. Eh hak verirsiniz ki bu
kadar olumsuz ifadenin arkasın-
dan gitmek bana düşmedi, hatta
30 kişilik grubumuzdan kimseye

düşmedi... Neyse muhteşem yol-
culuğumuz Nepal’in başkenti
olan Katmandu’da başladı. Çok
mistik çok acayip bir huzur hissi
verdi bana ayak bastığım an. İlk
durak tabii ki tapınaklarla
başladı. Durbar Meydanı’nda
Hippi Tapınağı olarak bilinen
Maju Dega. 19. yüzyılda neo-
klasik mimarisi ile dikkat çeken
Kraliyet Sarayı Gaddi Baithak...
Maymun Kral Kapısı Hanuman
Dhoka ve Shiva Parvati tapı-
nakları ve burada yaşayan
Tanrıça Kumari’nin evi. Ben,
burada beni en çok etkileyenler-
den biri olan Kumarilerden size
söz etmek istiyorum.

Kumari-Yaşayan Tanrıça,
bakire kız demek ve tertemiz,
derisi, dişleri, hepsi mükemmel
olmalı bu kızın. 3-5 yaşlarında
çok özel olanları toplatılıyor ve
30-35 tane kız çocuğu saraylara
götürülerek dışarıdan onların ne
yaptıkları izleniyor ve ağır testler-
den geçiriliyorlar. Anne ve
babalar onurlu olduğu için kabul
ediyorlar tabii bu görevi. Bu
kızlara tanrıçalığı hak edecek
testler uygulanıyor. Mesela
önünde hayvanlar katledilip ne
tip reaksiyonlar verildiğine
bakılıyor. Korkma, terleme gibi
emareler gösterirse o küçücük

bebeler bence kurtulup normal
yaşamlarına dönüyorlar. Yani
eleniyorlar. Tüm testten geçen o
güzel yetenekli kız Kumari olu-
yor. Kumari olan kız bazı zaman-
larda küçücük penceresinden
eğer şanslıysanız sizi
selamlıyor. Kumari’yi
görmek iyi bir
karma oluşturur
inançları var,
bizler de o
şanslılardan
bazılarıydık.
Kumarilerin bu
Tanrıçalık
unvanından
ayrılması 13 yaş
gibi sona eriyor.
Kumari dönemi, regl
döneminde yani saflığın
bittiği, kadınlığın başladığı
dönemde son buluyor. Ve 10-12
senelik hizmet ve şaşadan sonra
geldiği yere dönüyor ki bu onun
için biraz zor oluyor. Bazıları hiç
evlenemiyor. Erkekler Tanrıça
unvanını almış bir kadını taşı-
manın ağırlığını alamıyorlar üst-
lerine ve çoğunlukla da bu kadın-
lar erken yaşamlarını yitiriyorlar.
Bu kişilerin sonraki geçimi
hükümet tarafından karşılanıyor
ve sadece aylık 50$ veriliyor. Bu
gelenek 300 yıldır sürüyor. Şu

güne kadar
44 tane

Kumari Yaşayan
Tanrıça oluşmuş.

Kumari Ghar küçücük bir
kız çocuğu ve onu pencereden
görüp selamlarken onun için dua
edesim geldi. Ertesi gün Tibet
göçmenlerinin kurduğu Budist
haç merkezi Bothnath’ı gezdik,
öğlenden sonra Unesco Dünya
Kültür Mirası Listesi’nde yer alan
Patan’a gittik. Meşhur Durbar
Meydanı, Altın Geçit, Teleju
Tapınağı ve Yogendra Malla
Heykeli, eski pencereleri ve çan-
larla bezenmiş süslü işlemeli

balkonları olan Kraliyet Sarayı’nı
gördük. Bir sonraki gün
Bhaktapur şehrini gezdik. Onlar
çıplak ayakla hiç durmadan tapı-
nağın etrafında dönüp, dua edi-
yorlar ve elleri ile çanlara vuruy-
orlar. Tapınağın etrafında döner-
lerken dışındaki tüm dükkanlarda
aynı mantra çalıyor "Om Mani
Padme Hum" ve her yerde
Sandal tütsüleri burunları ve
çakraları temizlercesine duman
duman tütüyor. Katmandu gezi-
mizin tabii ki bazı zamanları renk
cümbüşünden açılan gözlerimizin
tatmine ulaşması açışından
alışveriş ile geçiyordu.

Mükemmel şalvarlar, terlikler,
tütsüler, budistler tarafından
çizilmiş muhteşem renkli man-
dalalar. Tur liderimiz Veysel bize
gözlerine sakın bakmayın, sizi
rahat bırakmazlar dedi ama 1/1
gezdik. Yani her vatandaşa bir
satıcı. Ayrıca da sonsuz limitsiz
iskonto, gözlerinize inanamıyor-
dunuz. Zaten ucuz olanı daha
ucuza nasıl verebiliyor insan,
aklım ermedi. Katmandu gezimizi
tamamlayarak uçaktan belki
Himalayaları görme ümidi ile
uçağa bindik. Hava şartlarından
dolayı ne yazık ki yine göremedik
ve o sevdadan vazgeçtik.
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Eğer titiz değilseniz, acı yemeyi seviyorsanız, kokularla
ilgili bir takıntınız yoksa, satıcıların size yapışmasına karşı
kızgınlık duymayacaksanız, durmayın...

Akşamüstü Varanasi’ye indik. Tam
da Holly gecelerinin başı idi. Hani bir-
birlerine boya atıyorlar sokaklarda, ren-
garenk capcanlı boyalar, dans, müzik,
eğlence. Bir Bollywood filmi gibi…

Hindistan’ın kutsal
şehirlerinden biri olan
Varanasi, meşhur Ganj
Nehri’nin kıyısında ko-
numlanmıştır. Vallahi
konumundan mı,
görselliğinden mi, yoksa
gördüğüm ritüellerin
etkisinde kaldığımdan
mı bilmiyorum çok
etkilendim.
Akşam sere-
monisini,
duasını izle-
mek üzere
3 tekerlekli
bisikletlere,
Rikşalara
ikişer kişi
binip 1 saatlik
yolculuğa çıktık.
İnsanlar üstüme
üstüme akın ediyor, korna sesleri kulak-
larımı yırtıyordu. Ben böyle kalabalık,
böyle karmaşa, böyle gürültü görmedim.
Şoktayım ve heyecanlı. Vardığımızda
kalabalık daha yoğunlaşmış, yer değil
bulmak yerinde durmak imkansızdı.
Canım Veysel'imiz bize beyaz örtülü
yerler ayırtmış seremoninin önünde,
hemen oraya konumlandık. Geç
kalmadan resim çekmeler, ses kayıtları
ve seyirler başladı.

Ganj Nehri, gece sadece insanların
ellerinde tutuğu mumlarla aydınlatılıyor-

du ve hepsi Ganj’ın üstünde tekne-
lerdeydi.Anlatılamaz tarif edilemez
ancak yaşanır ve görülür oraları... Geç
saatte otelimize döndük, haşat bir

vaziyette. Ertesi gün uzun
ve enteresan bir gün

daha bizi bekliyor...
Deliksiz uyku.

Sabah Ganj ve
sonra Ölü
yakma
töreni. Evet
sabah çok
erken kalk-
tık. Büyükçe
bir tekne bize

tahsis
edilmişti.
Güneşin
doğuşu ve
kürekli koca
tekneler.
Nehrin

üzerinde
yüzlerce kişi

doğuşu seyretmek
için gelmiş oralara.

Sessizce küreklere sarılmış bir çok
nehirci bizleri o Ganj’ın sularında bir
ileri bir geri gezdirdiler. Burada Gathlar,
Sadhular, Alamgir Cami, yoga yapanlar,
çamaşır yıkayanlar, yıkananlar ve sabah
aynı yerde ölü yakma seremonisini
izledik. Tüm mumları niyetlerde bulu-
narak Ganj Nehri’nin mucizevi sularına
bıraktık. Bu arada tüm ailemin, dost-
larımın, arkadaşlarımın ismini yazdığım
tişörtü oraya dua ve niyetlerle bıraktım.
Enteresan bir duygu. Hint halkının zen-
gin ve iyi kesiminden olanları 3 saat

süren bir ölü yakama ritüelden sonra
Ganj Nehri’nin kollarından birine bu
külleri süpürüyorlar. Acılı insanlar bizim
yürüdüğümüz yerin karşı tarafında otur-
muş cenazelerinin hazırlanışını ve
yakılışını izliyorlardı. O acılı kısma doğru
yol aldığımızda neşeli ama aç may-
munların oynayışı, kavga edişi bizi biraz
olsun hafifletti. İnsan yakıldığında rüz-
garın savurduğu bir ağır koku beklerken,
acı tatlı bir yağ kokusu burnuma çaldı.
Sonra öğrendim ki yakmadan önce
insanların vücutlarına bir karışım sürü-
yorlarmış ki insan insan kokmasın diye..

Seyahatin bundan sonrası Khajuraho
idi. Erotik-Kamasutra rölyefleri ile
meşhur Lakshmana Tapınağı’nı gezdik.
Bu rölyefler 11. yüzyıldan bu güne kadar
taşınmış mükemmel sanat eserleri.
Erotik unsurlarının ve gece hayatının,
oradaki eğlence yaşamının açık ve net
anlatımları ile zarafetin olduğu bu yapı
tüm tapınağın etrafını çevrelemiş.
Ardından Agra ve meşhur Taj Mahal ve
Jaipur derken seyahatin sonuna geldik.
Beni en çok etkileyenleri sizlerle paylaş-
mak istedim.

Benim Hindistan’a 2. seferim. Çok
etkileyici ve vurucu. Defalarca şükür
etmeyi öğreniyorsunuz oralarda. 10.
yüzyıldan 16. yüzyıla kadar her öğretim
var ve korunmayı bekliyor. Eğer titiz
değilseniz, eğer acı yemeyi seviyorsanız,
kokularla ilgili takıntınız yok ise,
satıcıların size yapışmasına karşı kızgın-
lık duymayacaksanız, durmayın.
Muhakkak görülmesi gereken yerlerden
biri derim. Sizlere kocaman sarılıyor ve
çok güzel günler içinde NEFESLEN-
MENİZİ diliyorum. Aşklaaaaaaaa...

Etkileyici bir Bollywood filmi tadında 12 gece
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Yazılarınızda bazen eşinizin ve kızınızın değin-
menizi istediği konulardan bahsediyorsunuz.
Onların duyduğu endişeyi yazıya döküyorsunuz?
Günümüz Türkiye’sini göz önünde bulundur-
duğunuzda siz de gelecekle ilgili endişe duyuyor
musunuz?

Herkes gelecekle ilgili kaygı duyar. Kendi
adıma kaygım sıfır. Geldik gidiyoruz. Çok şükür
iyi bir hayatım oldu. Mutlu bir çocuk, mutlu bir
genç, mutlu bir erişkin, mutlu bir orta yaşlı
oldum. Güzel ama fakir bir ülkede yaşadım.
Ama gelecek için aynı şeyleri söyler miyim
bilmiyorum. Belki de yaşlılık emaresi ama
sevdiklerimin geleceği için endişeliyim. Sadece
Türkiye açısından değil dünya açısından da.
Giderek daha zorlaşıyor. Biz büyük savaşlar

görmedik. Büyük yokluklar,
büyük sıkıntılar yaşamadık.

Acaba çocuklarımız bizim
kadar şanslı olacak mı?

Yaşadıkları ülkede özgür-
lüğü hissedecekler mi? Hak
ettiklerini alacaklar mı? Bilgi
en önemli değer olabilecek
mi? Haksızlığa uğrayacaklar
mı? Endişelerim bunlar.

Örnek bir aile yapınız var.
Onlara çok düşkünsünüz.

Bunu da her fırsatta
dile getiriyor-
sunuz. Peki
örnek bir aile
oluşturmanın

olmazsa
olmazları
neler?

Örnek mi bilmem ama iyi bir aileyiz. Bunun
olmazsa olmazlarını bilemem. Her ailenin, her
ailedeki kişilerin dinamikleri farklıdır. Birine iyi
gelen başkasına iyi gelmez. Ben eşimin, özgür,
kendine güvenli, komik, halini severim. Her
erkek bunu ister mi bilemem. Kızımın
özgüvenini, benimle dalga geçen tavrını, anne-
sine had bildiren sözlerini onun sağlam kişiliği
olarak görürüm. Her baba bunu böyle görür
mü bilemem. Ya da her kadın benim kadar
ortada, çokça insanın nefret ettiği, çok çalışan
bir adamla yaşamak ister mi, bunun stresini
kaldırır mı emin değilim. Benim bildiğim şudur.
Mutlu bir evlilik ya da ortak yaşam için önem
sırasında en sona kendini koyman lazım.
Evdeki üç kişi arasında en önemsizi benim diye
düşünürüm hep. Egonuzu evdeki halının altına
süpüreceksiniz. Bir ev üç egonun çarpışması
için küçük bir ortam ve bu gerilimle evde yaşan-
maz. Şu kadarını söyleyeyim. Bizim ev
dünyadaki en liberal ortamdır. Bizim evin aha-
lisi Atatürkçü liberallerdir. Özellikle Zeynep
ultra liberaldir. 10 yaşındayken "Niye gay
evliliklerine izin verilmiyor. Kimin karışma
hakkı var" dediğinde şaşkınlıktan bayılacaktım.

Biraz da İzmir’i konuşalım dilerseniz. İzmir
ile ilgili çok şey yazıldı, çizildi. Kimi faşist, kimi
pasaklı, kimi sümüklü, kimi de gavur dedi.
Bazıları da İzmir’i ‘kendine has, çok çağdaş, mo-
dern bir kent’ olarak tasvir etti. Peki siz
İstanbul’dan bakınca İzmir’i nasıl görüyorsunuz,
nasıl algılıyorsunuz?

İzmir bir yana ben Ege'nin hastasıyım. Eşim
de Egeli. Balıkesir'in Edremit ilçesinden.
Annem ve ölünceye kadar babam da
Altınoluk'ta yaşadılar. Benim de en büyük ha-
yalim Güre'de bir dağ köyüne yerleşmek. Ege,
Anadolu'da en son fethedilen topraklar. İzmir
de öyle. Binlerce yıllık bir medeniyetin genetik
mirasını taşıdığı için olsa gerek Anadolu'nun en
medeni yeri. Sözünü ettiğiniz tanımlamaların
hepsi doğru olsa kime ne hepsi yanlış olsa kime
ne? İzmirliler mutlu mu, keyifleri yerinde mi?
Gerisi hikaye.

SAYFA 19 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
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O, usta bir gazeteci ve televizyoncu,
özverili bir baba, iyi bir eş… Dışarıdan
bakıldığında yanına yaklaşılmayacak
kadar sert görünen ancak dost
meclisinde son derece eğlenceli ola-
bilen, yazdığı yazılarla her daim gün-
demi belirleyen duayen gazeteci Fatih
Altaylı ile işini, özelini ve İzmir’i
konuştuk…

Artık günümüzde bir mesleğin eğiti-
mini almak kolay ancak meslekle buluş-
mak zor. Siz uzun yıllardır bu sek-
tördesiniz. Peki gazeteciliği isteyerek mi
seçtiniz yoksa süreç mi sizi bu mesleğe
itti. Sektörle buluşmanız nasıl gerçek-
leşti?

Bu söylediğiniz ilk cümle her şey
için geçerli. Bugün üretmek kolay ama
pazarlamak zor. Eğitim insanın kendi-

ni üretimi ise,
bir işe

başla-
mak ve
o işte
başarılı

olmak pazarlama sürecidir. İyi bir mal
ürettim kimse almıyor diye yakınmak-
tansa ben bu iyi malı niye
pazarlayamıyorum diye bakmak lazım.

Gazeteciliğin
eğitimi hayattır
Ben gazetecilik eğitimi almadım.

Daha doğrusu gazeteciliğe başladığım-
da Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi
okuyordum. Bir yandan da aile şir-
ketinde çalışıyordum. Ama aklımda
gazeteci veya hariciyeci olmak vardı.
Bir gün Hasan Cemal'den randevu alıp
Cumhuriyet Gazetesi’ne gittim ve
orada gazeteciliğe başladım. Babam
çok kızdı ama ben gazetecilik yapmak
istiyordum. Gazetecilik fakültesine
daha sonra girdim. Gazeteciliğin eğiti-
mi hayattır.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Basın
Özgürlüğü Günü’ydü.
Peki sizce basın yeter-
ince özgür mü? Siz,
Türkiye’nin en
önemli basın
kuruluşların-
dan
birinin

Genel Yayın Yönetmeni olarak, bu haberi
girmeyelim dediğiniz ya da bir yazarın
yazısına müdahale ettiğiniz zamanlar
oluyor mu?

Yazarlara asla müdahale etmem.
Amberin Zaman'la yollarımızı
ayırırken bana teşekkür etti. "Hayatım
boyunca çalıştığım en özgürlükçü, en
açık yayın yönetmeni sendin.
Hiç bir yerde bu kadar
rahat çalışmadım" dedi.
Bunu Amberin gibi bir
gazeteciden duymak bir
yayın yönetmeni için
önemlidir. Yazarlara
asla karışmam. Ender
olarak uyarırım. Bazı
konuları saplantı haline
getirmişse. Bazı haber-
leri elbette
girmediğimiz oluyor. Bu,
gazetenin yayın politikası
veya şahsi haber anlayışım-
la ilgili olabilir.

İşin cılkı çıktı
Sizce köşe yazarlarının

cinsel yaşamlarını, en özel-
lerini, yatak odalarını, cesurca okuyucu-

larına aktarmaları ne kadar etik. Siz
bunu doğru buluyor musunuz?

İşin cılkının çıktığını
söyleyebilirim.

Elbette köşe yazarları ünlü insan-
lar ve hayatları bir yere kadar
merak ediliyor ama bir kadın
yazarın G noktasına kadar anlat-
ması zıvanadan çıkma gösterge-
sidir. Bu tür yazarlık konuşulur hale
gelince başkaları da aynı yola giriyor.
Sonunda ne yazacaklar merakla bekliy-
orum.

Talk şov yapsam daha
başarılı olurmuşum

Ekranlarda çok soğuk,
uzak ve mesafeli görünüyor-
sunuz. Bu, ekran karşısında
takındığınız bir tutum mu,
yoksa genel anlamda da
tarzınız bu mu? Fatih
Altaylı, evinde, özel yaşan-
tısında, arkadaş çevresinde
nasıldır?

Çok sıcak bir adam
değilim. Dostlarımla
fazla sıcak bir halim
vardır. Ama dışarıda
biraz ciddi görünürüm
ki, aslında hiç deği-
limdir.

Ama ne yapayım
ekranda sıcak görünmek

için sürekli fıkra anlatıp,
soytarılık mı yapayım.

Dostlarıma sorsanız talk şov
yapsam daha başarılı olurmuşum,
çünkü komik ve eğlenceliyimdir. Ama
siyaset yazarıyım. Onun da bir duruşu
var. Aslında bana pek de uymuyor ama
alıştım artık.

Bazen yazılarınızda insanların
duyarlı olmaları yönünde onlara tavsiye-
lerde bulunuyorsunuz. Ancak birkaç yıl
önce Beyoğlu’nda yaşadığınız bir kavga
olayını hatırlıyorum. Sinirli bir mizaca
mı sahipsiniz?

Sinirli demeyeyim de öfkeli diye-
yim. Aslında çok yumuşak bir adamım.
Kolay kolay kızmam, bağırmam, kim-
seye kolay kolay hakaret etmem.
Yönetim anlayışım da budur.
Gazetede sesimin yükseldiği dahi pek
duyulmamıştır. Ama öfkelenebilirim.
Çok ender olarak. Kavga olayı ise
bambaşka bir mevzu. Evet kavga ede-
rim. Birisi kavgaya çağırırsa kaçmam.
Arkadan hançerleyen değil, yüz yüze
kavga eden biriyim. O olayda da 3 tane
sarhoş delikanlı, uzun süre sataştılar.
Eşim ve dostlarımla Asmalımescit'te
sohbet ederken. Sonunda dayana-
madım. Kardeşim gidin buradan yoksa
döveceğim dedim. Gitmediler dövdüm.
50 yaşındayım ama hayatım sporla
geçti. Boyum 190 kilom 90. Bu durum-
da kavgadan kaçmak korkaklık olur.
Üstelik centilmenler kavgadan kaç-
maz. Ama centilmence kavga eder.

Aynaya baktığınızda nasıl bir adam
görüyorsunuz?

Biraz iri kıyım. Suratsız. Hatta
bazen at hırsızı suratlı. Saçları ağar-
maya başlamış, sakalları ağarmış.

BİRİSİ KAVGAYA

ÇAĞIRIRSA

KAÇMAM.

ARKADAN

HANÇERLEMEM,

YÜZ YÜZE

KAVGA EDERİM

Ne yapayım ekran-
da sıcak görünmek

için sürekli fıkra
anlatıp, soytarılık

mı yapayım.
Dostlarıma sor-

sanız talk şov yap-
sam daha başaralı

olurmuşum.

ZIVANADAN

Bazı köşe
yazarları

çıktı

Bazı köşe
yazarları

çıktı

Bazı köşe
yazarları

çıktı

Bazı köşe
yazarları

çıktı

Bazı köşe
yazarları

çıktı

Bazı köşe
yazarları

çıktı

Eşiniz, çok satan
Kahperengi romanının

yazarı. Son dönemde çok

izlenen Merhamet
dizisinin de esin kay-
nağı… İki popüler
insanın aynı evde yaşa-

ması nasıl bir durum?

Evde genellikle hangi
konular konuşuluyor?

Eşim çok satan
Kahperengi'nin yazarı

değil. Eşim yazar.
Kahperengi üçüncü
romanı. İlk romanı Aşka

Şeytan Karışır daha çok

satmıştı. Kahperengi de

fena satmıyor. Daha
önce de şarkı sözleri
yazdı. Seferad grubunun

neredeyse tüm
şarkılarının sözleri
Hande'ye aittir. Ondan

önce de reklam yazarıy-

dı. "Tut şunun ucunu
döşeyelim abi" diyen
reklam cingılının sözleri

de Hande'nindir mesela.

İki popüler insanın aynı

evde yaşaması pek sorun

değil çünkü evde iki
popüler insan yok. Evde

Hande, Zeynep ve Fatih

var. Ve evdeki en
popüler insan Zeynep.

Herhangi iki insanın
aynı evde yaşaması ne
kadar zor veya kolaysa

bizim aynı evde yaşa-
mamız da aynı derecede

zor veya kolay. Siz evde

ne konuşuyorsanız biz
de evde aynı konuları
konuşuyoruzdur. Hande

daha ketumdur. Ben işte

olan biteni anlatırım.
Dedikodu yaparız. Tabii

en çok konuşan Zeynep

olduğu için bize artık
pek sıra gelmiyor konuş-

mak için. Zeynep akşam

yemekten sonra he-
pimizi toplar ve "Hadi

sohbet edelim" der.

Evdeki en
popüler

insan

Güzel ama fakir ülke

İzmir ile ilgili söyle-
nen her şey, aslın-
da İzmir'i, Ege'yi
kıskanmaktan kay-
naklanır. Bütün
Türkiye
İzmirleşirse,
Türkiye'nin gele-
ceği adına kaygı
duymamak gerekir.

gamze.kurt@kanalben.com

GAMZE KURT

Kocaoğlu’nu
çok sıkıştırmadım
Geçtiğimiz günlerde İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu’nu, programınıza

konuk ettiniz. Ancak İzmir basının-
da Kocaoğlu’nu çok fazla zorla-

madığınız yönünde bir algı oluştu.
Siz Aziz Kocaoğlu’nu nasıl yorumlu-

yorsunuz? İzmir’deki durumunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doğrudur. Çok sert davran-
madım. Bakın bende iflah olmaz

bir adalet duygusu vardır.
Kocaoğlu'nu çok sıkıştırmadım.

Başbakan konuğum olduğun-
da ne kadar sıkıştırıyorsam,

Kocaoğlu'nu da o kadar
sıkıştırdım.

HABER

Hande
Altaylı

Fatih
Altaylı
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Beyazperde yani sinema başlı başına
bir yolculuk. Başka dünyaları, başka
ülkeleri, şehirleri ve hatta var olmayanları
bile bize oturduğumuz yerden görme ve
gezme imkanı veren müthiş icat! Ancak
bazı filmler var ki izler izlemez insanda
öyle duygular yaratıyor ki çantanızı alıp
yollara düşme, bir an önce o an için per-
deye yansısa bile dünyanın bir ucunda
olan yerlere gitme hevesi yaratıyor. Bu his
öyle yoğun oluyor ki bir an önce gitmeli-
yim, görmeliyim o havayı solumalıyım
dedirtiyor insana.

Sinema bizlere ucu bucağı olmayan
hayalleri bile zorlayan dünyalar, ülkeler ve
şehirler sunuyor. Hayallerimizi dolduruyor
o ulaşılmaz sanılan müthiş ülkeler ve
şehirler biz insanoğluna bir gün mutlaka
ama mutlaka gitmeliyim dedirtiyor. O
filmler hangileri mi? İşte onlardan bir
kaçı…

AŞKDERSİ
Yıl 1961; savaş sonrası, Beatles öncesi

dönem. 16 yaşında zeki ve çekici bir genç
kız, kadınlığa geçişin eşiğinde olan Jenny,
odasında Juliette Greco şarkıları söyleyip
daha özgür, Gauloise kokulu bir hayatın
hayallerini kurmaktadır ve kendinden

yaşça
büyük olan
David ile
tanışır. Hep
hayalini kurduğu
hayata David ile ulaşacak-
tır sonu ne olursa olsun.
Beraber konser, müzayedeye
demeden cadde cadde, sokak
sokak gezerler ve en nihayetin de
Jenny’in uzunca süredir hayalini
süslediği Paris’e giderler. Paris (Fransa)
hayallerinin şehridir. Film Londra’nın yağ-
murlu sokaklarından Paris’in aşk kokan
sokaklarına yumuşak bir geçiş yapıyor ve
romantik olan herkesi Paris’in eski, sanat
ve aşk kokan sokaklarına adeta davet
ediyor. Görselliğin, estetik ve aşkın iç içe
geçtiği sahneler kimde Paris’e gitme aşkı
uyandırmaz ki!

YILDIZTOZU ( STARDUST)

Yeni
çıkmaya başlayanlar için müthiş bir rande-
vu filmi! Sevdiği kadının aşkını kaza-
nabilmek uğruna bir erkeğin yapabilecek-
lerinin defalarca sınandığı hikayelerden
biri, ama daha masalsı ve büyülü bir atmos-
ferde geçmesi filmi çekici kılıyor.

Tristran, aşkının kalbini kazanmak
uğruna onun için kayan bir yıldızı yakalaya-
cağına söz verir. Ama sevgilisi Yvaine ile
çıktıkları bu yolda, korsanlar ve cadılarla
dolu büyük tehlikeler onları beklemektedir.
Nitekim aşkın gücü yine tehlikeleri alt eder
ve kazanır.

Film özellikle farklı ülkelerde çekilen
büyüleyici sahneleri ile göz dolduruyor. Bu
masalsı ülkelere kayıtsız kalmak mümkün
değil. Büyüleyici güzelliği ile İngiltere,
İzlanda ve İskoçya’nın muhteşem diyarları
insanın hayal gücünün sınırlarını zorluyor.

YÜZÜKLERİNEFENDİSİ
Filmde Orta Dünya kurgusallık ile

yaratılmış olabilir ama Yüzüklerin
Efendisi üçlemesinin geçtiği nefes kesici
manzaralar gerçek! Masalsı ve huzurlu
Hobbit diyarı Waikato ya da korkutucu
Mordor Ruapehu dağında görebilirsiniz

adres neresi mi Yeni Zelenda.

BARCELONA
BARCELONA

Film Vicky ve Cristina adlı iki genç
Amerikalının Barcelona'da (İspanya)

geçirdikleri yaz tatilini konu alıyor.
Peşlerine takıldığımız dört karakterin

tanrısal güzellikleri, açık bir Gaudi sergisi
olarak tanıtılan Barcelona şehrinin büyü-
leyiciliği, anlattığı hikayenin hedonist ve
bir o kadar fantastik yapısı bir de Woody
Allen’ın canlı tonlar, parlak renkler ve
güneş ışığının güçlü etkileriyle süslediği
'pürüzsüz' kadrajı sizleri mest etmekle
kalmıyor bir an önce bizlere çok da uzak
olmayan bu ülkeye gitme hissi uyandırıyor.

KARAYİPKORSANLARI
Hiç şüphesiz ki Karayip Korsanları

sadece Johnny Depp’in hayranlık
uyandıran, kızları çıldırtan karakteriyle
sınırlı kalmamıştır. Karayip, Jack Sparrow
civarında dolaştığından beri bu kadar
gidilmek istenen bir yer olmamıştır.

Karayip’in akıllara durgunluk veren
güzelliği Johnny Depp ile birleşince kim
gitmek istememiştir ki? Yakından görmek
istiyorsanız o zaman St. Vincent ve
Grenadines’e doğru bir yolculuk yapın.
Ayrıca filmin içine girip daha yoğun
duygular yaşamak isterseniz de Wallilabou
Anchorage Otel’inin filmin birçok sahne-
sine set olarak kullanıldığını da unut-
madan söyleyelim.

SAYFA 20 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

20 HABER sinema 19.05.2013

1film
ülke
şehir

Yo
lla

r sizi çağırıyorYo
lla

r sizi çağırıyorYo
lla

r sizi çağırıyorYo
lla

r sizi çağırıyorYo
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Sinema, bizlere ucubucağı olmayanhayalleri bilezorlayan, ülkeler veşehirler sunuyor.Çantanı alıp, yollaradüşme hevesi
yaratıyor

HABER MERKEZİ
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Tıpkı Demet Akalın’ın şarkısında dediği gibi ‘acilen toparlan-
malı bir kaç gün tatile çıkmalıyız’ hayalleriyle yanıp tutuştuğumuz
şu günlerde; denizle, güneşle, eğlence ve dinlenceyle dolu kareler
canlanır gözümüzün önünde.

Oysa ki tatil de günlük hayatımız gibi risklerle doludur.
Tatil keyfimizi kaçıracak bir kaç misal mi? Komşularınızın

size telefon açıp evinize hırsız girdiğini söylemesi ya da önemli
birkaç eşyanızı valizinize koymayı unutmuş olmanız. İşte bu ve
bunun gibi misallerin sadece paranoyadan ibaret olması için tatile
çıkmadan yapmanız gereken birkaç ufak hatırlatma.

Öncelikle sakin bir plan yapın, tatile çıkmadan önce evde ala-
cağınız güvenlik tedbirleri de bu listenin en başında olsun. Tatil
heyecanı insana her şeyi unutturabilir. Bunu engellemek için bir
alışveriş listesi yapın.

Bavulunuzu hazırlarken…
Bavulunuzu hazırlarken,

ayakkabılarınızı en alt
bölüme koyup
ayakkabıların içini çorap
çamaşır gibi yumuşak
eşyalarla doldurun.
Buruşma riski olan
eşyaların arasına ince
kağıtlar koyun ki bun-
ların bavulun içindeki
nemi emerek buruş-
maya mani olmasını
sağlayın. Bavulun en
üstüne havluları koyun. Uzun
elbiseleri de en alta.
Kullandığınız ilaçları yanınıza almayı
unutmayın. Banyo sıvıları ve kremleri eşyalarla birlikte koyun.

Yola çıkmadan önce, hırsızların tatil yapmadığını unutma-
yarak kapıları, pencereleri iyice kilitleyin. Bütün vanaları kontrol
edin. Elektrik şalterini kapatın varsa alarmları devreye sokun.

Komşunuz ya da yöneticinizde mutlaka telefo-
nunuz olsun.

En iyi seyahat çantasında bulunması
gerekenler, alerjiye karşı sizi koruyacak
ilaçlar, dudak koruyucusu, içinde
yoğun nemlendiriciler bulunan ürün-
lerdir.

Tatil yapmanın büyük ve ulaşılmaz bir hayal olduğu benim
için her şey düşlerde kalıyor. İşte böyle bir psikolojideyken
popüler, bildik, kalabalık tatil yerleri insana pek de cazip gelmi-
yor doğrusu…

Dinlenceyle dolu sakin bir tatil geçirmek istiyor üstelik ke-
senizi de düşünüyorsanız işte size birkaç alternatif:

Öncelikle yaz tatilinizi geçirmek için tarih turizmi, doğa,
inanç, termal, güneş ve plaj turizmi seçeneklerinden hangisi
sizin için daha uygun bunu belirleyin.
TARİH VE İNANÇ: Van Akdamar Kilisesi ve Hoşap Kalesi,

Mersin Tarsus Yedi Uyurlar Mağarası (Ashab-ı Kehf ), Efes
Meryem Ana

TERMAL TATİL: Samsun ilimizde bulunan Havza ve Terme
Kaplıcaları, Elazığ ilimizde bulunan Dabakhane Suyu,
Afyonkarahisar Kaplıcaları

PLAJ VE GÜNEŞ: Mersin Erdemli, Kızkalesi, Susanoğlu,
Silifke , Aydıncık Beldeleri, Balıkesir Erdek, Ayvalık
Beldeleri, Çeşme

DOĞA TURİZMİ : Kastamonu Valla Kanyonu, Loc Vadisi,
Küre ve Ilgaz Dağları, Rize Ayder Yaylası

LEZİZE MANİSALI

Alternatif
tatil mekanları
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Mermeri halı gibi işlediklerini ve bu
konuda sektörde öncü olduklarını dile
getiren Taşpınar Mermer firmasının sahibi
İzmirli İş Adamı Ahmet Taşpınar ‘sek-
törde gelinen noktadan çok memnunuz ve
gelecekte hem sektörel anlamda hem de
Türkiye’de çok güzel şeyler olacak, eminiz’
dedi.

Öncelikle firmanızdan bahsedebilir
misiniz? Sektörünüzde kendinizi nasıl tanım-
lıyorsunuz?

Firmamız şahıs firmasıdır.1990 yılında
kuruldu. İzmir'de öncü firma durumun-
dayız. Ticaretten ziyade sanatsal tarafını
ön planda tutarak İzmir'de olmayan
teknolojileri getirdik. Diğer firmalara da
getirmiş olduğumuz teknolojileri örnek
olarak mermer sektörünü biraz daha
sanatsal tarafını ön plana çıkararak, mer-
meri en son tüketiciye sevk ederek çalışan
bir firmayız.

Müşteri portföyünüzden bahsedebilir
misiniz? Hitap ettiğiniz kesim kimlerden
oluşuyor?

İç piyasaya
baktığımız zaman
müşterilerimiz
mimar ağırlıklı. Mermeri dekorasyonu
mobilya olarak düşünen firmalar genelde
bizi tercih ediyor. İzmir'de çok sayıda villa-
da Taşpınar imzası vardır. Özel villa pro-
jelerini genelde biz yaparız, onun dışında
müteahhitlerle çalışıyoruz ama yurtiçi iş
yapan müteahhitleri tercih ediyoruz. Otel
ağırlıklı müşterimiz de çok fazladır.
İzmir'de yapmış olduğumuz oteller var. Şu
anda da Çeşme'de Boyalık projesini
gerçekleştiriyoruz. Bu sezon o da açılacak.
Onun dışında yurtdışında da Azerbaycan
pazarımız var. Kazakistan'da cumhur-
başkanlığı konutuna yapmış olduğumuz
yine sanatsal işler var.

Sektörde öncüyüz
Genel olarak özel sipariş üzerine mi

çalışıyorsunuz?
Genelde özel siparişler, seri imalat

yapıyoruz sipariş üzerine çalışıyoruz.

Aslında bizi farklı
kılan en önemli
özelliklerimizden

biri budur.
Sektörünüze baktığınızda bölgeye ve

İzmir'e katkısı neler?
Biz öncü bir firmayız. Sıradan iş yap-

mak istemeyen firmalar bizi takip ediyor.
Mermeri çok alanda kullanmayı, kul-
landırmayı özendiren bir firmayız. Bu
alanda da çok başarılı olduğumuzu
düşünüyorum. En büyük katkımız mer-
mere yeniden hayat verdik, çok daha
fazlasının yapılabileceğini gösterdik ve
yeniden kullanımını artırdık.

Fanatik İzmirliyim
Yurtdışına açılmayı düşünüyor

musunuz?
Ben fanatik bir İzmirliyim. İzmir dışın-

da yurtdışı seyahatlerimiz oluyor. 3-4 gün-
lük seyahatlerde bile İzmir'i çok özlemle
anıyorum, o yüzden benim İzmir dışında
şu aşamada iş düşünmem pek mümkün

görünmüyor.
Sanatsal bir şey
yapıyorsanız
mutlaka işinizin
başında olmak
zorundasınız.

Türkiye'nin şu andaki
ekonomisini nasıl buluyorsunuz?

Uzun yıllardır hükümet politikası
olarak bir istikrar var. Bu istikrar da
ticarete olumlu yansıyor. Terör sorunu
çözüldüğü zaman çok şey değişecek bunu
artık herkes kabul ediyor.

İzmir'de mevcut iş imkanlarından mem-
nun musunuz?

İzmir'in gerçek gücünü ortaya koya-
madığını, kendini iyi takdim edemediğini
düşünüyorum. İzmir'de kemik sorunu var
diye konuşuluyor. Hakikaten de var ama
bir bakın İzmir'de olan organi-ze sanayi
bölgesi Türkiye geneline baktığımız zaman
hepsinden fazladır. Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi biliyorsunuz ki muhteşem
bir yer. Onun dışında şu anda yapılan

YEŞİM ÖZEL KÜÇÜK
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Taşpınar,
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önemli
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rından
birinin
sinerji
eksikliği
olduğunu
dile
getirdi

Mermer sektörünün ekonomideki
yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sizce büyük bir etki sağlıyor mu?
Pastadaki payı ne?

Şu anda istatistik olarak bir şey
söylemem yanıltıcı olabilir ama

mermer sektörü her geçen gün
ihracatta ülke ekonomisine çok
ciddi katkılar sağlıyor. Zaten
İzmir Fuarı da buna çok güzel
bir örnek. Fakat yeterli teşvikleri
mermer sektörü maalesef
alamıyor. Mermercileri de dal

dal ayırmak lazım. Özellikle
İzmir'de mobilyacılar sitesi,

dökümcüler sitesi, çok sayıda sanayi
sitesi, otomobil sanayi sitesi, keresteci-

ler sitesi varken maalesef biz mermer sek-
töründe bir siteye sahip değiliz. Mermer sek-
töründeki site ihtiyacını da mutlaka çözmek
lazım. Çünkü mahalle aralarında mermer
imalat aşamasında bizim fabrikamızda öyle
bir şey yok. Ama küçük atölyelerde işleme
esnasında toz ve çamur çıkıyor. İnsan sağlığı-
na çok zararlı değil ama çevre kirliliği açısın-
dan önemli bir sorun. Sorunu gidermek için
mermer sektörüne ya mermer organize
sanayi bölgesi ya da mermer sanayi sitesi
hatta kentin iki bölgesinde yer tahsis etmek
lazım. Bununla ilgili uzun yıllardır çaba gös-
teriyoruz fakat netice alamadık. Şu anda sek-
tör olarak dağınık bir şekilde çalışıyoruz. Bizim
sorunumuz yok ama sektör açısından bak-
tığımız zaman çok sıkıntılı çalışan firmalar var.

Yaptığımız üretim
merdivenaltı değil

Piriştina’nın heykelini yapacağız

Altay’ın acilen
revize olması şart

Aliağa, ALOSBİ, Tire, Torbalı,
Pancar var. Maalesef biz bunları
ortaya çıkaramadık. Bunun nasıl
çıkması lazım? Onu kenti idare
eden insanlar ortaya koyacaklar.
Toplu taşımada eksiklerimiz var
bunlarla ilgili bir çaba var. Tramvay
gündemde çok geç kalınmış bir
olay. Acilen çözülmesi lazım.

İstediğimiz seviyedeyiz
Gelecekte farklı projeleriniz olacak

mı?
Biz kendi yolumuzda istediğimiz

seviyeye yaklaştık. Şimdi iki eksen,
üç eksen çalışmalarımızı tamamlı-
yoruz. Bunu 5-6 eksenli çalışmaya
kadar çıkarmayı planlıyoruz. Altı
eksen yani heykel yapabilecek maki-
nalar! 1-2 yıl içerisinde onu da
bünyemize katarak kente biraz da
heykel kazandıralım diyoruz. İlk
yapacağım heykel de Ahmet
Piriştina'nın heykeli olacak.

Geçmişten gelen bir Altay sevdanız
var. Kulüp başkanlığı yaptınız. Biraz o
dönemden bahsedebilir misiniz?

Ben Altay’da çok uzun yıllar
değişik dönemlerde yöneticilik ve
başkanlık yaptım. Ama hayatta en
çok sevdiğim şey Altaylıyım demek.
Maalesef o sevginin karşılığı çok acı
oldu bana. Altay’da çok şansız bir
şekilde düşmeyi yaşadım. Altay
kulübüne, üyelerine yakışmayacak
bir şekilde, kampanyayla görevden
ayrılmak zorunda kaldım. Bazı
insanların da acımasız eleştiri-
lerinden veya o dönemdeki yapmış
olduğu eylemlerden dolayı pişman-
lık duyacaklarını düşünüyorum.

Peki yakın bir zamanda sizi tekrar
görecek miyiz?

Bu yapıyla şuan zor. Çünkü bu
yapı insanı öğüten bir yapı. Yani

bugün kim olursa olsun Altay
kulübünün başkanı alkışlarla gele-
cek bir hafta sonra eleştirilerle
karşılaşacak.

Bu anlayışla da başarıyı yakala-
mak mümkün değil. Altay kulübü
olmaması gereken, katkı koymayan,
sürekli eleştiren insanlardan temiz-
lenmeli.

Süper ligi hak etmiyoruz
İzmir'deki en büyük eksiklik

bence sinerjidir. Biz Altay'da bunu
maalesef tüm organlarda yapa-
madığımız için zaten başarılı
olamıyoruz. Yani bir kulübün
sportif başarıyı yakalaması sadece
yönetimden değildir. Burada
taraftarı da başarısızdır yönetim
kurulu da başarısızdır, camiası da
başarısızdır, İzmir'deki işadamları
da başarısızdır yani bir spor kulübü
kentin aynasıdır. İzmir Süper Lig’de
olmayı hak etmiyor, İzmir Süper
Lig’de olmayı hak edecek bir
hizmet vermiyor.

Örneğin Karşıyaka play-off'un
eşiğinden döndü gerekli desteği
gördü mü bence görmedi.

Yeniden böyle bir şey olursa çok
farklı düşünceleriniz olacak
anladığım kadarıyla?

İzmir kulüplerinin anayasalarının değişme-
si gerektiğini düşünüyorum. Altay kulübünün
kurtuluşu tamamıyla Altay'ın anayasasının,
genel kurul tüzüğünün değişmesinden geçi-
yor. Altay tüm organlarıyla yeniden revize
olmak zorunda. Biz görev süremizde tüzük
değişikliğiyle ilgili çalışma yaptık ama maale-
sef bazı art düşünceler genel kuruldan
geçirmedi. Hala tüzükte 2 yıldan beri olduğu
yerde duruyor. Altay'ın o tüzükle başarıyı
yakalaması mümkün değil.

Başkanlık hala aklımda
Altay benim canım. Altay'ın olduğu her

yerde heyecan duyan bir insanım. Kulübe
hizmetim şu anda divan kurulu üyesi olarak
devam ediyor. Altay defterini ben kapat-
madım, kapatmam da. Altay defteri benim
için son nefesimde kapanır. Altay kulübünde
mutlaka yine başkanlık görevimin olacağını
düşünüyorum. Hedefimde tekrar var.

Ahmet
Taşpınar

Yeşim
Özel

Küçük

Mermeri halı gibi işliyoruz
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Yedi yıl önce 1996’da ilk kez dil-
lendirildi, o tarihten itibaren çeşitli
söylemlere girdi, hatta siyasette
polemik konusu haline getirildi.

İzmir’in mega müzesine bir türlü
başlanamadı. Bir yandan Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın “Projeyi biz
yapacağız” demesi ama sembolik
ödenek ayırması, diğer yandan
Büyükşehir Belediyesi’nin “Biz geniş
kapsamlı projeyi arzuluyoruz”
şeklindeki farklı bakışlarıyla
yıllar geçti, somut olarak
sadece geçtiğimiz ay
yapılacak yerin belirlen-
mesi oldu.

İzmir’in tanıtımını
sağlayacak, turizmini
hareketlendirecek
geniş kapsamlı müze
konusu, kentin tarihini
yansıtması için gün-
deme getirildi. 2008 yılında
biraz konuşuldu, bir yıl
sonra yeri tartışmaya açıldı.
Konak’ta Bahri Baba
parkının en uygun yer ola-
cağı, bunun nedeninin de
Arkeoloji, Etnografya
müzelerinin aynı bölgede
bulunması, eski Memleket Hastanesi
şimdiki Dr. Ekrem Hayri Üstündağ
Kadın ve Doğum Hastalıkları
Hastanesi’nin de başka yere taşı-
narak binasının değerlendirilebileceği
planlanırken, bazı çevreler kent
merkezinin çıkış noktasında eski
Sümerbank arazisinin mega müzeye
daha çok yakışacağını öne sürdü.

Yer belirleme çalışmaları için

İnciraltı Kent Ormanı
ve tarihi Agora da öneri
olarak sunuldu. Bu
tartışmalar ise tam dört
yıl sürdü. Kültür ve
Turizm Bakanlığı 2012
yılı için Mega müze

yapımına 1 milyon
TL ödenek
koyarken, bu konu-
da kararlı olduk-
larını bildirdi ve
bunun tamamıyla
bakanlık imkanlarıy-
la yapılacağını ve

projesinin de kendileri
tarafından çizileceği

iletildi.
Büyükşehir Belediyesi ise mega

müzenin yapımı konusunda yer
arayışlarını sürdürdü. Tarihçilerin ve
müze uzmanlarının da görüşleri alı-
narak sonunda en uygun yerin
İkiçeşmelik caddesinden başlamak

üzere Agora alanı ve Kadifekale sırt-
larına kadar uzanan Antik
Tiyatro’nun da bulunduğu bölge
olduğu konusunda görüş birliğine
varıldı. Bununla ilgili herhangi bir
proje çizilmedi, ancak harita
üzerinden işaretlenen 25 bin
metrekarelik alanın, ileriye yönelik
kamulaştırılmasına karar verildi.

Kamulaştırmalar çok
Agora’dan başlamak üzere

Kadifekale sırtlarına kadar olan
bölge geçtiğimiz ay Büyükşehir
Belediye Meclisi toplantısının gün-
demine alındı ve bu bölge “Kültürel
Tesis Alanı” olarak resmen kabul
edildi.

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
hedefini “ Engel çıkartılmazsa iki yıl
içinde müze, 5 yıldızlı otel ve kültür
merkezini yaparız” şeklinde iddialı
konuştu.

Başkan Kocaoğlu, iki bölüm

kamulaştırma yapılacağını bildirdi.
Birinci aşamada Agora bölgesinde,
ikinci aşamada ise antik tiyatro
çevresinde olacağını ve bunun için de
çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Ancak, kamulaştırmaların çok uzun
süre alması, özellikle parsel sahip-
leriyle anlaşmanın sağlanamaması
göz önüne alındığında, bu işlemin en
iyi koşullarda 5-6 yılda bitmeyeceği
varsayılırsa, müzenin yapımına
başlanması 2020 yılını bulur.
Kamulaştırmaların bir diğer önemli
yanı, bedellerinin ne kadar olacağı.
Bunun için her şeyden önce belediye
bütçesinde kamulaştırma bedeli için
pay ayrılması ve bunun da resmen
gösterilmesi gerekli. Ancak bu
konuyla ilgili 2013 bütçesinde bir
bölüm yok. 2014 bütçesine konulsa
bile bu işlemlerin yerel seçimler son-
rasına kalacağı kaçınılmaz.

Projeleri yok
İzmir’e kazandırılacak müzenin

yeri belirlendi ama ne şekilde olacağı
henüz kararlaştırılmadı.

Adı “Mega Müze” konulmasına
rağmen yer sıkıntısı yüzünden belirli
bir alanda kalacak kültürel tesis,
belki Avrupa’nın sayılı müzeleri
arasında gösterilebilir ama Londra,
Paris ve Moskova’daki müzeler kadar
olamaz.

Dünyaca ünlü bu müzelerden
alıntılarla projenin hazırlanacağı
işaret edilirken, belediye yetkilileri
“Uluslararası proje yarışması açıla-
cağını” ve dünyanın dört bir yanın-
dan katılımın beklendiğini bildirdi.

YERİ BELİRLENDİ, MECLİS ONAYLADI AMA NE PROJESİ VAR NE YAPIM BÜTÇESİ

İzmir’in mega müzesi
karınca yürüyüşünde

Müzenin yeri
belirlendi ancak

ne şekilde olacağı
henüz

kararlaştırılmadı.
Adı “Mega Müze”
ama yer sıkıntısı
yüzünden belirli

bir alanda kalacak

Özellikle yaz aylarında su sıkıntısı
çeken çevre yerleşimlere yönelik yoğun
bir çalışma programı izleyen İzmir
Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
Müdürlüğü, eskiyen şebekeleri peş peşe
yeniliyor. İZSU son olarak Buca,
Menderes, Seferihisar ve Aliağa’nın köy-
lerini bol suya kavuşturmak için çalışma
başlatıyor.

Buca’nın Belenbaşı, Kırıklar,
Karacaağaç ve Doğancılar, Menderes’in
Bulgurca ve Kuyucak, Seferihisar’ın
Kavakdere ve Orhanlı, Aliağa’nın
Kalabak köyleri ile yine Menderes’in
Özdere Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni
içme suyu şebekeleri döşeyebilmek
amacıyla iki ayrı ihaleye birden çıkan
İZSU, ihale sürecinin tamamlanmasının
ardından 9 köy ve bir mahallenin içme
suyu şebekesini baştan sona yenileye-

cek. Buca’nın
40 yıllık
borularI
yenilenecek.
Menderes’in
Bulgurca
Köyü’nde sık
sık arıza-
lanan şebe-

keler de bu ihale kapsamında yeniden
inşa edilecek. 15 kilometresi iletim hattı
olmak üzere toplam 53 kilometre uzun-
luğunda şebeke yenilenecek. Menderes,
Kuyucak, Seferihisar Kavakdere ve
Orhanlı, Aliağa İlçesi Kalabak köyleri ile
Menderes İlçesi Özdere Cumhuriyet
Mahallesi İçme Suyu İnşaatı kapsamında
yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda ile-
tim hattı, 90 kilometre uzunluğunda
içme suyu şebekesi olmak üzere 110
kilometre uzunluğunda içme suyu
borusu yenilenecek. İhale sürecinin
tamamlanmasının ardından başlayacak
çalışmalar 450 günde tamamlanacak.

Köylere can suyu
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Hepinize tekrar merhaba. Bu
arada yine yeniden tüm güzelliğiyle
başlayacak yaza da merhaba..

Şimdi her yıl yaşadığımız gibi
soğuk bir kış dönemini atlatırken
kilolarımızı aldık, hiç kilo
almadıysak bile karbonhidrat tüke-
timimizin artısına bağlı yağlan-
malar, kalınlaşmalar oldu. Önümüz
yaz, deniz, ince kıyafetler sezonu
olduğu için de belki alelacele bir
telaş, diyete ya da spora başladık.

Şimdi bu yazımda size kilo ver-
mekle ilgili kolay ama etkili, önemli
tüyolar var. Çünkü dönem olarak
vücudumuzun çözülmeye en uygun
ayları. Canlanıp metabolizma
hızımızı artırabileceğimiz bir
dönemdeyiz, üstelik açık alan eg-
zersizleri de yapabileceğiz. Kilolar,
yağlar gidecek.

İLK DOKUZ ADIM
SU EŞİTTİR SAĞLIK
Güne ılık limonlu ve karbonatlı

suyla başlayın. Suyunuz hem alkali
olur hem de bu sayede yağ asit-
lerinin yakımı artar. Günün sonunda
da 10 - 12 bardak su içmiş olun.

KARBONHİDRATTAN
KORKUN
Günlük karbonhidrat tüketi-

minizi azaltın. Kısa bir süre için
ana öğünlerinizin sadece birinde
ekmek ve türevi olan çorba,
patates, makarna ya da bulgur
pilavına yer verin.

RUTİNLERİN
DEĞİŞME VAKTİ
Rutin kahvaltınızı değiştirin.

Örneğin ekmekli peynirli bir kah-
valtı düzeniniz varsa yerine, süt,
yulaf, meyveli bir kahvaltı veya pro-
biyotik yoğurt, meyve, cevizli bir
kahvaltı değişimi yapın.

BESİN AYRIŞTIRMASI ŞART
En az on beş gün besin ayrıştır-

ması yapın. Bu hem midenin din-
lenmesini sağlar hem de çözül-
menizi artırır. Proteinli öğünü öğ-
leye çekip süt proteiniyle yani
ayran, yoğurt, cacıkla karıştırmayın.
Sebze öğününü akşama alın, yanın-
da et ve ürünü, yoğurt ya da cacık
kullanmayın.

MEYVELERE DİKKAT!
En az iki hafta akşam yemeğin-

den sonra meyve ara saati yap-
mayıp ya 10 tane kavrulmamış
badem veya 3 ceviz içi yiyin ya da
yarım yağlı süt veya yoğurt tüketin.

Meyvenizi hem gün içine kay-
dırın hem de yediğiniz meyveyi
doğru seçin. MUZ yemeyin,
yerine ÇİLEK yiyin,
yerken de 10 taneden
fazla tüketmeyin.
KARPUZ yerine
ERİK, KAVUN yeri-
ne KİRAZ tercih
edin.Mutlaka
meyvenin glisemik

indeksi düşük olsun. Hem daha çok
tok tutar hem de insülin salgınız
azalacağı için verdiğiniz kilo daha
çok incelmenizi sağlar. Tabii ki
meyvenin kendisini yemek suretiyle.

KALSİYUMKARIN
YAĞI İLİŞKİSİ
Günümüzde artık biliyoruz ki

kalsiyum desteğiyle verilen kilonun
yağ yaktırıcı etkisi artarken, bu yağ
yakımı özellikle karın bölgesinden
oluyor. Süt ve ürünlerini yemekte
kullanmak yerine ara saat
olarak kuşluk, ikindi veya
gece tüketmek koşuluyla.
Tercihen de yağsız değil
yarım yağlı versiyonları.
Kalsiyum içeriği yüksek
maydanoz, semizotu gibi
sebzelerden yardım
alınırsa kilonun veri-
lirken özellikle karın
yağı çözülmesine
katkı sağladığı bilim-
sel bir gerçek.

KİLOYA
ÜÇ

SİLAHŞÖR
Ceviz,

badem, kabak
çekirdeği.
(tuzsuz ve
kavrulmamış
olmak koşulu
ile) Bu besin-
lerde bulunan
çoklu doymamış
yağ asitleri kah-
verengi yağ
dokusunu
beslerken, sarı yağ
dokusunun erime-
sine yardımcı olur.
Kalp ve damar
ağına

yaptıkları faydalar da ekstra sağlık
demek.

BİTKİ ÇAYLARINI DA
UNUTMAYIN
Bilimsel olarak kanıt görmüş

kilo verdirici bitki çayı beyaz ve
yeşil çaydır. Mate iştahı azaltır.
Ihlamur ödemi çözer. Kekik ve
biberiye hem kolesterol düşürür
hem de yağ yakar. Günde 2-4 fin-
can arası taze demlenmiş olarak
öğün öncesi içmenin faydası,

tartınızda yüzünüzü
güldürmeye yete-

cektir.
Hiç üşen-

mek yok,
hemen haf-
tada dört
gün
yürüyüşe
başlayın.
Işıklı
saatlerde ve
açık alanda
yapılırsa
daha da iyi
sonuçlar
alırsınız.
Bugün
biliyoruz ki
hayatında
rutin egzer-

sizi olanlar,
kilo problemi,

diyabet, kalp
damar hastalık-

ları, tansiyon sorun-
larına çok daha az

yakalanıyorlar.

Çileğe
1 GÜNLÜK YAZ DİYETİ
Haftada 1 gün
günde 500 gram
Uyanınca limonlu
karbonhidratlı ılık su
1 fincan beyaz çay

KAHVALTI: 8 çilek iki nektarin
3 ceviz içi
1 salatalık
1 havuç

Ara: Şekersiz Türk kahvesi

ÖĞLEN: Bezelye ve barbunya hariç
herhangi bir zeytinyağlı sebze
yemeği
Bol yeşillikli sirkeli veya limonlu
keten tohumlu mevsim salata
1 dilim tam tane çavdar ekmeği

ARA: 1 su bardağı yarım yağlı
yoğurt içine yarım demet semizotu,
salatalık, yanında iki çavdarlı grisini

ARA: 1 fincan kekik, biberiye çayı,
yanında 10 erik ve 10 badem
Akşam üzeri 40 dakika tempolu
yürüyüş

AKŞAM:
DETOKS ÇORBASI yanında
sınırsız salata
2 KABAK 2 DOMATES 2 SOĞAN
½ LİMONUN KABUKSUZ
KENDİSİNİ DOĞRAYIN
3.5 BARDAK SU 1 ÇORBA KAŞIĞI
ZEYTİN YAĞI 1 ÇAY KAŞIĞI
TUZLA PİŞİRİN
BLENDIRDAN GEÇİRİP ÜZERİNE
İNCE KIYIM TAZE DEREOTUYLA
LİMİTSİZ TÜKETİN.

GECE: Ihlamur, limon ve
tarçınlı bitki çayı

Güne ılık,
limonlu ve

karbonatlı su
ile başlayın.
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Hayatınızın en unutulmaz gecesi için
hazırlıklara başlamaya hazır mısınız?
Önce düğünün mevsimine karar verin,
sonra tarzınıza en uygun mekanı seçin.
Düğünün konsepti sizi, karakterinizi ve
hayat tarzınızı yansıtsın.

Hayatınızdaki en önemli kararı verdi-
niz. Ama bu sizin için bir dönüm noktası,
bu noktadan sonra önünüzde alınacak
birçok karar, birçok evet ve hayır olacak.
Kimi zaman kendinizi hayal dünyasında
hissedeceksiniz, kimi zaman da canınız
sıkılacak. O gece için hazırlıklara başla-
madan önce vermeniz gereken ilk karar
düğününüzün hangi mevsimde olacağı ve
kaç kişinin davetli olacağı olmalı. Kapalı
bir mekan, deniz kenarındaki bir otelin
iskelesi, ayaklarınızın deniz sularıyla
yıkandığı bir kumsal, büyük bir evin
bahçesinde sıcak ve samimi bir ortam ya
da bir kır düğünü hayali mi kurdunuz?
Sizi yansıtan, size özel olanı seçtikten
sonra tek yapmanız gereken, bir an önce
istediğiniz mekana düğün günü için re-
zervasyon yaptırmak.

Düğün gecenizi geçireceğiniz mekana
kendi kişiliğinizi yansıtmanın binlerce
yolu var. O geceyi dostlarınızla birlikte
yıllar boyu hatırladıkça mutlu olmanızı
sağlayacak binlerce seçenek arasından
birkaçını sizler için araştırdık.

Balonda düğün
Hayatınızın en güzel gününde mutlu-

luktan uçmak sizce de çılgın bir fikir değil
mi? Balonda sevgilinizle baş başa bir
düğüne ne dersiniz? Kapadokya’nın
büyüleyen güzelliğini gökyüzünden
süzülerek izlemek, hayatınız boyunca
keşfetmeniz gereken ilk 10 deneyim

arasın-
da. Bu
deneyimi
hayatınızın
aşkıyla pay-
laşmak ve
Kapadokya’nın
muhteşem
atmosferini
düğününüze
şahit olarak
seçmek, hayatınız
boyunca gözünüzün
önünden gitmeyecek bir film karesi ola-
cak. 12 ve 20 kişilik iki balondan biriyle
ister baş başa ister en yakın dostlarınız,
aileniz ve gökyüzünün şahitliğinde ha-
yalinizdeki çılgın düğünü gerçekleştire-
bilirsiniz. Aşk sarhoşu olmak için düğün
tarihinizi Eylül-Ekim aylarındaki bağ

bozu-
mu dönemine denk
getirmeyi ihmal
etmeyin.

Kır düğünü
Yıllarca romantik

komedi filmlerinde kırda
yapılan düğünleri izleyip ha-

yalini kurduysanız, bunu gerçek-
leştirmek için en uygun zaman Mayıs-
Eylül ayları arasındadır. Yağmurlu bir
güne denk gelmemesi gereken bir
düğündür. Her tarafı papatyalarla süs-
leyip papatyalardan oluşan bir duvak
takabilir ya da dekorda beyaz orkideler,

kazablankalar ve uçuşan beyaz tüller kul-
lanarak hoş bir ortam yaratabilirsiniz.
Aydınlatmada kullanacağınız bambu

meşaleler de ortama romantizm kat-
acaktır. Doğanın sonsuzluğu,

detaylardaki canlı renkler
ve ayrıntılar çok sıcak

ve eğlenceli bir
mekan yaratmanıza

yardımcı etmenler-
den. Gecenin
ilerleyen saat-
lerinde çıplak
ayakla dans
edip tüm
stresinizi, elek-
triğinizi ata-
bilirsiniz.

Kışın yaz
düğünü

Aşık
olduğunuz
insanla bir an

önce evlenmek
için planladığınız

düğün tarihi hay-
allerinizdeki gibi bir

yaz gelini olmanızı
engelliyorsa hiç

üzülmeyin. Unutmayın biz
Türkiye’de kış mevsimini

yaşarken Güney Yarımküre’de
yaz mevsimi yaşanıyor. Sevgilinizle

baş başa ya da davetlilerinizle birlikte
sıcak iklimlere bir seyahat düzenleyerek
asla akıllardan silinmeyecek bir düğün
yaşayabilirsiniz. Deniz kenarında bir kış
düğünü sizin için hayal değil gerçek
olsun.

‘Evet’ diyerek hayatınızın
en önemli kararını
verdiniz. Ama bu
sadece bir başlangıç.
Daha önünüzde alınacak
birçok karar olacak.?Sizinhayalinizhangisi

Deniz kenarı
Temmuz ya da Ağustos ayında

yapılacak bir yaz düğünü hazırla-
mayı planlıyorsanız, deniz kenarı
hem sizin hem de davetlilerinizin
rahat olmasını sağlayabilecek bir
seçenek. Tercih ettiğiniz mekanın
geniş bir iskelesi varsa masaları
iskele üzerine yerleştirip çakıl
taşlarının üzerine kimin nereye otu-
racağını gösteren masa kartlarını
yazabilirsiniz. Özel bir plajda ayak-
larınızın deniz sularıyla yıkandığı bir
kumsal düğünü de size unutulmaz
bir gece yaşatabilir. Gecenin
ilerleyen saatlerinde plajda ateş ya-
kabilir, çıplak ayaklarla sabaha
kadar dans edebilirsiniz. Dekor
olarak mavi beyaz renkler kulla-
narak sadeliği ön plana çıkarıp çiçek
yerine gerçek mercanlarla süslenmiş
sofralar ve kumların üzerine yer-
leştirilmiş rengarenk minderler da-
vetlilerinizin yorgunluklarını
muhteşem deniz manzarası karşısın-
da atmasını sağlamak için unutul-
maz olabilir. Davetlilerinize midye
kabukları içinde küçük hediyeler
sunabilir, gecenin ilerleyen saat-
lerinde herkesin rahat dans ede-
bilmesi için renkli plaj terlikleri
dağıtabilirsiniz. Sabaha kadar dans
edebilmek için düz ayakkabılar
giymeyi ihmal etmeyin.

Ortaçağ düğünü
Eski çağlardan kalma,

tarih kokan bir düğün mü istiy-
orsunuz? Öncelikle düğünü gerçek-
leştirmek için antik detaylara sahip
bir mekan seçmelisiniz. Örneğin bir
şato, şarap mahzeni, sanat galerisi,
tiyatro salonu ya da özel temaya
sahip bir bar ortamı davetlilerinizin
kendilerini bambaşka bir dünyada
hissetmelerini sağlayacaktır.
Dekorda dore ve beyaz renkler kul-
lanabilirsiniz. Aydınlatma olarak
kullanacağınız meşaleler dikkat çeki-
ci olabilir. İhtişamlı bir gelinlik ile
eski çağlardan gelen tanrıçalar gibi
olabilirsiniz. Gece için hazırlanan
ateş gösterileri de davetlilerin ilgisini
çekecektir.

Yurtdışında düğün
Yurtdışında evlenmenin birçok

yolu var. Kimileri konsolosluklarda,
kimileri Hawaii kumsallarında veya
Paris, Roma gibi Avrupa’nın
görkemli şehirlerinde evleniyor.
Sizin de hayalinizdeki ülkede evlen-
meniz hiç zor değil. İsterseniz resmi
nikahınızı Türkiye’de yapıp
düğününüzü yurtdışında yapmayı da
tercih edebilirsiniz. Böylece yurt-
dışındaki konsolosluklarda yapılacak
bir nikah için hazırlamanız gereken
resmi belgelerden kurtulmuş olur-
sunuz. Hayallerinizdeki düğünü

gerçeğe dönüştürmek için tek yap-
manız gereken hazırlıklara plan-

ladığınızdan daha önce
başlamak.

Davetlilerinizin
düğüne katıla-

bilmek için
vize almak
gibi gerekli
hazırlıkları
zamanında
tamamlaya-
bilmesi için
düğün tarihi-

ni ne kadar
önceden belir-

lerseniz o kadar
iyi olur. Özellikle

davetlilerinizle birlikte
kalacağınız bir otel ayarlamanız

çok önemlidir.

Davetliler: Eğer aile, iş çevresi, okul
arkadaşları gibi değişik çevrelerden da-
vetlileriniz olacaksa uç konseptte düğünler-
den kaçının. Herkesi memnun edebilecek
bir ortam hazırlamak zordur. Klasik fakat
kişisel özelliklerinizi ön plana çıkaran bir
gece hazırlamak sizin için daha uygun ola-
caktır. Aklınızdan çıkarmayın, o gün sadece
kendinizi ön planda tutmalısınız!

Mekan: Bazı mekanlar planladığınız gece
için mükemmel olabilir fakat bu mekanlarda
öncelikle ses ve ışık düzenlemelerine dikkat
etmelisiniz. Özel dekorlar yerleştirebilmek
için izin almanız gerekir. Düğününüzü
gerçekleştireceğiniz mekanı dans pistinden
tuvaletlerine, en ufak detayına kadar
incelemelisiniz. Kötü bir sürprizle karşılaş-
mamak için rezervasyon yapmadan önce
mutlaka planlarınızı detaylı bir şekilde
mekan işletmecisiyle konuşun.

Müzik: Misafirleri heyecanlandıran,
yemek sonrası piste iten, düğünün eğlenceli
geçmesini sağlayan en önemli detay müzik-
tir. Fakat herkesin ayrı bir müzik zevki
olduğunu unutmayın. Geceye yemeğe eşlik
edecek hafif veya klasik bir müzikle başlayıp
ilerleyen saatlerde her türlü zevke hitap ede-
cek tarzda müzik çalınabilir. Aile büyük-
lerinin hoşuna gidecek vals, tango, rock’n
roll veya cha cha; gençlere hitap etmek için
de house, club, trance ve Türkçe şarkılar
çalınabilir. Tabii sevgilinizle size özel

parçalardan oluşan bir liste oluşturmayı da
unutmayın. Canlı müzik istiyorsanız bir
sanatçı ya da orkestrayla anlaşmakta geç
kalmayın.

Bütçe önemli!
Evlenme yaşının 30’lara çıkmasıyla birlik-

te artık birçok çift kendi düğün masraflarını
en azından bir bölümünü karşılayabilecek
durumda. Fakat bu masrafları karşılaya-
mayanlar ya da düşük bir bütçeye sahip olan-
ların imdadına özellikle Avrupa’da sponsor
firmalar yetişiyor. Bu uygulama, çiftlere ha-
yalini kurdukları gibi bir düğünü oldukça
hesaplı fiyatlara çıkartırken işletmelere de
yeni müşterilere ulaşma imkanı sunuyor.
Örneğin, sponsor organizasyon firmasının
logosu, düğün resimlerinin ya da videosunun
bir köşesinde görünürken düğün sırasında
davetliler önünde sponsor firmaya teşekkür
ediliyor. Bu firmalar, kartvizit ya da broşür-
lerini düğün masalarına bırakabiliyorlar.

Farklı bir mekan arayanlara
cesur bir öneri olan teknede düğün
fikri, hayalleriniz denize taşıyor. En
güzel gecenize güneşin batmasıyla
alev alev olan, yıldızların parlak-
lığıyla aydınlanan gökyüzü eşlik

ediyor. Davetlileriniz Boğaz’ın ve
sizin muhteşem güzelliğinizle
büyüleniyor. Tek yapmanız
gereken hayal etmek, karar ver-
mek ve uygun tekneleri araştır-
maya başlamak.

Teknede düğün

Aman
bunlara
dikkat!

Tercih sizinTercih sizinTercih sizinTercih sizinTercih sizinTercih sizin
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İzmirli işadamı Murat
İyriboz, “İşi gücü bıraktım
geçen sene sattım, savdım.
Artık sadece hobim olan
balıkçılık ve tutkum olan
denizcilikle ilgileniyorum”
diyor. Vaktini dünyayı geze-
rek ve balık avlayarak
geçiriyor. Bu işe olan
tutkusunu ise tek cümle ile
şöyle özetliyor “Balıkla
ilişkimi ‘aşk’ olarak tanım-
lıyorum, aramızdaki
mücadeleyi de ‘sevişmek’
olarak yorumluyorum.”
Çocukluk hayallerinin
peşinden giden İyriboz,
“bu uğurda daha çok
gidilecek ıssız yerler,
görülecek muhteşem-
likler var” diyerek
hayallerini zorlaya-
cağının da mesajını
veriyor.

Türkiye’de açık
deniz balık yarış-

malarını ilk
siz

başlattınız, bu yıl da bir yarışma ola-
cak mı? Hangi tarihte olacak?

3-6 Ekim 2013’te yarışmamız
tekrar olacak. Her sene Ege’nin
fırtına takvimi, balığın geçiş takvimi
ve hafta sonuna denk gelmesi
koşulları ile ayın durumu gibi ortak
bileşenleri göz önüne alarak takvimi
Ekim’in ilk haftasına denk getirme-
ye çalışıyoruz. O da bu sene 3-6
Ekim tarihlerine denk geldi. 2 günü
yarışma olarak değerlendiriyoruz.
Biraz da hava bize fırsat tanısın diye
böyle yapıyoruz.

İmkanlar kısıtlı
Her sene düzenlediğiniz bu yarış-

malara ilginin arttığı görülüyor,
Yunanlılar da bu yarışmalara katılı-
yor. İlerleyen dönemlerde başka ülke-
lerden insanları da davet ederek yarış-
mayı uluslararası bir boyuta taşımayı
düşünüyor musunuz?

Yarışma uluslararası bir boyuta
gelmiş durumda. İtalya’dan, Güney
Afrika’dan, Amerika’dan yarış-
macılarımız da oldu. Buradaki
sıkıntı Türkiye’nin böyle bir
endüstrisi yok. Amatör balıkçılık
endüstrisinde neredeyse sıfır
seviyesindeyiz. Var olan tekneler
şahıslara ait. Yani kiralanmak üzere
konuşlandırılmamış tekneler, özel-
likle turnuva zamanında dışarıdan
katılımcı olmak isteyen yüksek bir
sayı var aslında, İsrail’den gelmek
isteyen de var İtalya’dan,
Hirvatistan’dan, İngiltere’den
Almanya’dan gelmek isteyenler de
var. Ama insanların kiralayabileceği
tekne yok. Tekne verebilsek altları-
na bunun yüzlerce yabancı katılım-
cıya dönüşmesi çok basit olacak.

Dünyada birçok örneği var sizin
düzenlediğiniz tarzda yarışmaların,
siz de katılıyor musunuz?

35 yıldır katılıyorum. Herhalde
Türkiye’nin en eski açık deniz
balıkçılarından biriyim diyebilirim.
Dünyada avlanmadığım yer
kalmadı. Avustralya’da, Amerika
kıtasının her yerinde, Alaska’da,
Afrika’nın her yerinde Güney Çin
Denizi’nden, Kamçatkayalar’a
kadar dünyanın pek çok yerinde,
pek çok balık türünü avladım diye-
bilirim.

En son gittiğiniz ülkede neler
yaşadınız?

En son gittiğim ülke
Guatemala. O kadar hayran kaldım
ki tekrar gitme isteği duydum.
Çoğunlukla bunlar kış mevsimine
denk geliyor. Oralara gittiğimizde o
dönemde tropiklerde palmiye altları
tabi çok iyi geliyor. Bu sene New
York üstünden gittik, oradan
Guatemala’ya vardık. 122 tane kılıç
balığı yakaladık toplam, tamamını
tekrar suya saldık. Tabi arada
yakaladığımı ‘Lambuka’ türünde
balıklar var, onları da ızgara yapıp
yiyoruz. Ama 1 lokma balık yiye-
ceğim diye 80 kiloluk bir balığı da
öldürmem. Ben balıkla ilişkimi ‘aşk’
olarak tanımlıyorum, aramızdaki
mücadeleyi de ‘sevişmek’ olarak
yorumluyorum. Sabah herkesin
öpüşüp ayrılması gerektiğine inanı-
yorum. Evimde olup da yemek için
öldürdüğüm 80 kiloluk balıklar da
oldu elbette. Ben mesela balığa
zarar vermemesi için iğnenin ucunu
kırarım. İğnenin ucunun kırık
olması balığı oltanın ucunda tut-
mayı zorlaştırır. O da benim için
ekstra bir handikaptır. Daha fazla
mücadele etmeyi gerektirir, daha
fazla artı değerdir benim için
dolayısıyla. Guatemala benim için

müthiş bir deneyimdi.
Hindistan’da Andaman

adalarına gitmişsiniz ve orada
yaşadığınız deneyimlerinizi pay-
laştığınız bir belgesel çekmişsiniz? Bu
aşkın, bu macera tutkusunun bir kay-
nağı var mı? Sizi bu anlamda etki-
leyip tetikleyen bir şeyler?

6 yaşında iken okumaya
başladım, özellikle Jules Verne ki-
tapları. Esrarengiz adalar, ‘Nautilus’
denizaltıları falan beni etkileyen
önemli şeylerden biri olmuştur.
Onları görüp, etkilenip içinde ne
yazdığını çok merak ettiğim için
okula başlamadan okumayı sök-
müşümdür. Bu yaşadıklarım benim
hep çocukluk rüyalarımdır.
Çocukken hep ıssız bir adada
kalsam şeklinde hayallerle yaşamış
bir adamım. O zamanki oyuncaklar-
la bu zamanki oyuncakların adları
değişse de çocukluk rüyaları çok
değişmiyor.

Dünya rekoru istiyoruz

Mesela 40 tane balık yakalıyor-
sunuz 38 tanesi de ayrı tür balık
oluyor, bu balığın 15 tanesini de
hayatınızda hiçbir ansiklopedide
dahi yer almayan türler. Bu benim
için orgazmların en şiddetlisi
anlamına geliyor. Beni bunlar tat-
min ediyor. Haziran’da
Capeverdi’ye gidiyorum. Dünyada
en çok ‘Marlin’ rekorunun kırıldığı
yerdir. Zaten bu dünya rekorunu
kırabilmek için gidiyoruz. Geçen
sene kendi adıma kendi rekorumu
Guatemala’da kırdım. Bir de
hastalık şu ‘takımı ne kadar küçül-
terek ne kadar büyük balık
yakalayabiliriz? Geçen sene benim
yakaladığım ‘Marlin’ 220 kiloydu,
takımın üzerindeki misinanın çekeri
ise 6 buçuk kiloydu.
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Bizde balıkçılık yamyamca yapılıyor

İşi gücü bıraktı, sattı savdı, artık sadece hobisi olan balıkçılıkla ve tutkusu olan denizcilikle
ilgileniyor. İyriboz, balıkla olan ilişkisini ‘aşk’ mücadelesini de ‘sevişme’ olarak tanımlıyor.

YEŞİM ÖZEL KÜÇÜK

Balık tutmak uğruna birçok ülkeye seya-
hatler gerçekleştirdiniz daha gitmek iste-
diğiniz yerler var mı? Daha nereleri
görmeliyim diyorsunuz?

Papua Yeni Gine var onun yanında
Mikronezya Adaları var. Bunlar zaten
isimlerini haritada dahi bulmakta zor-
lanacağınız, reklamlarda bile neredeyse
‘anlamları olmayan ülke’ olarak kul-
lanılmış, pek bilinmeyen ülkelerdir.
Bilinmeyen yerlere gitmeyi istiyorum.
Ancak bunlar çok zor seyahatler, mesela
‘Consencine Adası’ var, Arjantin’in
açığındadır. Bunlar o kadar uzak yerler ki
sadece askeri uçaklar uçuyor onun
haricinde gitme şansınız yok.

Balığın asıl merkezi tropikler

Balığın asıl merkezi tropikler, volka-
nik dağların etekleri, derinlikleridir.
Gittiğiniz adanın yakınlarında 1000
metrelik bir volkanik dağ varsa, bu dağın
1000 metre derininde denizin içinde 1000
metre de duvar var demektir ve o duvar
balık yapar anlamına gelir. Sıfır metreden
1000 metreye düşen bir yerde inanılmaz
balık olur. Siz ne kadar az insan olan
yere, ne kadar ticaret olmayan, balıkçı

olmayan yere giderseniz ve ne kadar
doğa şartlarını zorlaştırırsanız ne

kadar fazla ıssızlaşırsa, balık
şansınız da o derece artı-

yor.

Şunu da anlamak lazım, iyi bir tekne,
iyi bir de balıkçı ister, yakaladığı balık
kadar teknesini kiralıyorlar. Nasıl ki sine-
mada iyi yönetmen iyi oyuncu ister, iyi
oyuncu iyi yönetmen isterse bizde de
mantık aynıdır. Birbirinize değer kata-
bildiğiniz kadar var oluyorsunuz.

Bu alan ile ilgili, bizim denizlerimiz
hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl değer-
lendirirsiniz?

Öncelikle okyanus ile kıyaslamamız
mümkün değil. Biz zaten deniziz sadece
ve o da kurutup giden bir deniz diyebilir-
im. Denizlerimiz yok oluyor, canlı çeşitli-
liğimiz gün geçtikçe azalıyor ve bunu
bizler yapıyoruz. 30-40 yıl öncesine kadar
denizlerimizde hiçbir şey yoktu. Fakat
şimdi katliam derecesinde yapılan avlan-
malar sonucunda bizler bu hale getirdik.
Sonuç itibari ile bizde bu iş tabiri caizse
‘yamyamca’ yapılıyor.

Cape Town’da
gerçekleşen turnu-
vayı ne zaman
yapıyorsunuz?

Onu
genelde Nisan
sonuna

doğru denk getiriyorduk. Ancak bu sene
yapamadık. Ben geçen sene Cape
Town’daki bir seferde 2 omzumu parça-
ladım, birinin ameliyatını oldum. Cape
Town’un denizi çok büyük aslında.
Oranın adı Ümit Burnu değil, Fırtına
Burnu’dur. İnsanları kandırmak için Ümit
Burnu demişler, ama ümitsiz bir burun
orası. Dalganın boyu 3 metreyi aşıyor.

Eşim kızmaya başladı

Hatta 12 metreyi bile aşabiliyor,
bakıyorsun karşıdan apartmanlar geliyor.
Kolay bir yer değildir. Acemilere pek şans
tanımaz. Biz de gittiğimizde 30 kişi gidi-
yoruz bunun 5’i acemi, 6’sı yeni başlamış,
8’i orta halli, 3 usta oluyor. Onun için bu
sene es geçtik. Hem bu sene Guatemala
işi de var, araya sokmak da istemedim. E
bir de ailem var benim. Biraz da ona vakit
ayırmam gerekiyor. Eşim kızmaya başlı-
yor. Onu da daha yeni Marrakech’e yol-
ladım ki biraz jest olsun diye. O çok ıssız
yerleri sevmiyor, sonuçta evliliğimi de
devam ettirmek istiyorum.

Türkiye profesyonel balıkçılığın
gelişmesi konusunda neler yap-
malı, gelecekte gelişebilir mi?

Biz Alaçatı’da balık avlayabile-
cek alana gidebilmek için en az 20
mil yol alıyoruz. İki tane makine
ile gidiyorsanız 100-150 arası yakıt
yakarsınız. Dönüş ile 300-350 litre-
ye çıkar bu miktar, bu arabanıza 6
ayda alabileceğiniz yakıt demektir.
Özellikle Türkiye’deki yakıt fiyat-
larını düşünürsek gerçekten çok
maliyetli bir iş. Biz denizci bir ırk
değiliz, at üstünde avlanmış

göçebe bir ırkız, denize saygımız
pek yok, sevgimiz ise hiç yok. Bu iş
‘Niş’ bir iştir ve öyle de kalacaktır.
Futboldan başka bir şey bilmi-
yoruz desem yalan olmaz.

Alaçatı olarak biz bu işin baş
şehriyiz, biz neredeyiz İzmir’deyiz,
İzmir zaten batmış bir şehir. Hangi
değerine sahip çıkmış ki, neyini
katlamış ki buna da sahip çıksın.
Elimizde o kadar güzellikler
varken, birbirimize karşı domuz
olduğumuz sürece bu iş olmaz.
İzmir zavallı bir şehir, bunu hiç

çekinmeden çatır çatır söylüyo-
rum. Bence bir şehrin değeri o
şehirde yaşayan, ekonomik özgür-
lüğü olan kadın sayısı ile ölçülür.
Bugün İstanbul’daki kadınlar 100
bin dolar kazanırken, İzmir’deki
kadının maaşı ortalama 1500 lira
olarak hala duruyorsa, bu, İzmir
gelişmeye müsait bir yer değil
demektir. İzmir’de şu an marka
olan hiçbir şey yok. Bir tane Pınar
dersin ikinci isimi söyleyemezsin
çünkü yoktur. Ne tekstil markası,
ne yiyecek markası, ne gıda
markası yok. İzmir’in hiçbir şeyi
yok. İzmir’in iki tane marka belge-
si vardır. Çeşme ve Alaçatı. O da
zaten 100 yıldır bizde bir şey
olmadı. İstanbul’dan gelen zengin
kesim o bölgeyi kalkındırdı.

İzmir zavallı bir şehir

Murat
İyriboz
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Öncelikle tüm annelerin anneler
gününü kutlayarak başlamak isti-
yorum. Gönül isterdi ki yazımıza

hüzün ile başlamayalım. Artık televiz-
yonlarımızı açmaya korkar olduk. Ateş-
le sınandığımız bir zaman dilimindeyiz.
Allahtan hepsine rahmet ailelerine de
sabır diliyorum.

Tüm kanalların açılımlarla uğraştığı
sunni gündemlerle zaman harcadığı ve
gündemin anlık değiştiği zamanlardayız.
Şimdi sizlere büyük bir tehlikeden bah-
setmek istiyorum ve buz dağının altın-
daki gerçek manzaradan bahsetmeli-
yim.

Ülkemiz enerji kaynakları bakımın-
dan kendine yeterli görünmekte. Peki
ya kozmik enerjiler işte önemli gerçek-
lerden biri. Bir çok ülkenin Türkiye üze-
rindeki hain emellerin ve iştahlarının
kabarmalarının asıl nedeni. Nedir bu
kozmik enerji? Kabeyi, Kudüs’ü pira-
mitlerin lokasyonu ve Ortadoğu’yu dü-
şünün her taraf kaynamakta ve oyunlar
oynanmakta. Bu bölgeler eskiden dün-
yanın en önemli spirituel merkezleriydi.
Şimdi bu alan dünyanın manyetik alanı-
nın değişimi nedeni ile Anadolu toprak-
larına kaydı. Güneş ışınlarının dik ya da
eğik olmasına göre mevsimlerin değişti-
ği gibi kozmik enerjinin dik ya da eğik
olmasına bağlı olarak spirituel merkez-
ler de değişir. Tüm politikalar da buna
göre illuminati tarafından belirlenir.
Çok yakın geleceğe dikkatli bakın nele-
rin değiştiğini ve ülkemizin nasıl karga-
şaya sürüklenmeye çalışıldığını daha
net göreceksiniz.

Kendi topraklarımızda özerk bölge-
lerde kontrolümüz dışında çalışmalar
yapılacak. Bütün üstadlar, dâhiler koz-
mik enerjilerin dik geldiği yerlerde orta-
ya çıkar. İşin sırrı burada, bunlara da şa-
hit olacağız.

Peki ne yapmamız gerekiyor? Tabi
ki farkındalıklı yaşamamız ve bilinçli ol-
mamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız
derseniz tek çare kutsal kitabımız Kura-
nın başlangıcında denildiği gibi “OKU”

19.05.2013

Merhaba sevgili dostlar
EYÜP ÇAKIR

info@astrosel.comŞimdiye kadar yaptığım
Astrolojik yorumlarda gelecek
beklentisi yönünde çok fazla istekle
karşılaşıyorum. Bu nedenle
astrolojinin gerçekten ne olduğu ve
ne olmadığı konusunu bir kez daha
dile getirmek istedim.

Astroloji, gezegen ve yıldızların
insanların üzerindeki etkisini
yorumlayan bir bilim dalıdır.
.İnsanoğlunun yazılı
tarihinin başından
beri var olan
astroloji,
bilimlerin
en

eskisidir. Astrolojinin tarihi 5000
yıldan fazla bir döneme
uzanmaktadır.

Astroloji kader değildir, her
şey insanın kendi elindedir.
Astroloji dönemleri inceler, fırsat
alanlarını, şanslı zamanları, doğum
haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan
alanları, gecikmeleri gösterir.
Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz,

neler

yapacağınız hepsi sizin iradeniz
içindedir.

Gezegenlerin iyi açılar yaptığı
şanslı dönemlerde, hiçbir şey

yapmadan oturursanız bu
fırsatları kaçırabilirsiniz.

Aynı şekilde gezegenlerin
zorlayıcı etkiler yaptığı
dönemlerde gerekli gayret ve
azmi gösterirseniz tüm
zorlukları aşabilir, farkında bile
olmadığınız içinizdeki gücü

ortaya çıkarabilirsiniz.
Astrolojiyi kehanet, fal, büyü

veya sadece ileriye dönük tahminler
yönünden ele almak hatalıdır.
Çünkü, gelecekte neler olacağı

SELDA KURTULMUŞ

info@astrosel.com
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konusunda çok sağlıklı bilgiler
yakalamak oldukça zordur. Çünkü
son derece karışık ve çok geniş
ihtimaller söz konusudur.

Bu nedenlerle, astrolojiyi,
geleceğe dönük değil de, kişisel
karakteri tanıma, insan ilişkileri,
evlilik, ortaklık, meslek konularında
ele almak daha faydalı olur.

Kendi yıldız haritanızdaki güçlü
yeteneklerinizi bilmenin pek çok
yararı vardır. Bazı insanlar kendi
yeteneklerini fark edememiş ve
dolayısıyla geliştirememiş
olabilirler.

Horoskop haritalarına bakılarak

bilgi vermekle onlara bir hatırlatma
yapılmış olur. Mesleğini
değiştirmeyi düşünen yetişkin bir
insana o ana kadar farkında
olmadığı fakat potansiyelinde olan
bir yeteneği söylendiğinde bundan
yararlanabilir. Özel yıldız haritaları,
ortaklıklarda ve müşterek
durumlarda da yarar sağlar. Yıldız
haritalarının-horoskoplarının-
kıyaslanması sayesinde zorlukların
hangi konularda olabileceği ve
birbirlerine ne şekilde yardım
edebilecekleri ortaya çıkar.

Bir çocuğun yıldız haritasının
yorumlanması anne-baba için çok

yarar sağlayabilir. Çocuğun nasıl
yetiştirileceği, hangi tür okula
gitmesinin daha doğru olacağı,
uygun meslek seçiminde aileye fikir
verebilir. Horoskop bilgilerine vakıf
olan insanlar birbirlerine karşı daha
hoşgörülü olabilirler. Bazı tavır ve
davranışların kişinin doğal
yapısında köklenmiş olduğunu
bilmek, diğer insanları daha
anlayışlı kılar. Nasıl ki bizim bir beyin
programımız var ve biz belli
özelliklere sahip bir yapıyız ve
özelliklerimize uymayan şeyler bize
ters geliyor... Karşımızdaki kişi de,
değişik özelliklere sahip olduğuna

göre, ona da saygı göstermemiz bu
sayede daha kolaylaşır. Benim
doğrularım başkalarının yanlışları,
başkalarının doğruları ise benim için
ters şeyler olabilir. Kısaca diyebiliriz
ki; astroloji bize insanı tanımak,
herkesi olduğu gibi kabul edebilmek,
hoş görülü olabilmek, böylece doğru
düşünüp doğru hareket edebilmek,
riskli ve güzel zamanlarımızı
planlayabilmek konusunda rehberlik
edebilir. Astrolojiyi gazete fal
köşelerinden çıkarıp bu bakış açısıyla
değerlendirirsek onun derin
bilgeliğinden daha çok yararlanmış
oluruz.
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yeteneklerinizi bilmenin pek çok
yararı vardır. Bazı insanlar kendi
yeteneklerini fark edememiş ve
dolayısıyla geliştirememiş
olabilirler.

Horoskop haritalarına bakılarak

bilgi vermekle onlara bir hatırlatma
yapılmış olur. Mesleğini
değiştirmeyi düşünen yetişkin bir
insana o ana kadar farkında
olmadığı fakat potansiyelinde olan
bir yeteneği söylendiğinde bundan
yararlanabilir. Özel yıldız haritaları,
ortaklıklarda ve müşterek
durumlarda da yarar sağlar. Yıldız
haritalarının-horoskoplarının-
kıyaslanması sayesinde zorlukların
hangi konularda olabileceği ve
birbirlerine ne şekilde yardım
edebilecekleri ortaya çıkar.

Bir çocuğun yıldız haritasının
yorumlanması anne-baba için çok

yarar sağlayabilir. Çocuğun nasıl
yetiştirileceği, hangi tür okula
gitmesinin daha doğru olacağı,
uygun meslek seçiminde aileye fikir
verebilir. Horoskop bilgilerine vakıf
olan insanlar birbirlerine karşı daha
hoşgörülü olabilirler. Bazı tavır ve
davranışların kişinin doğal
yapısında köklenmiş olduğunu
bilmek, diğer insanları daha
anlayışlı kılar. Nasıl ki bizim bir beyin
programımız var ve biz belli
özelliklere sahip bir yapıyız ve
özelliklerimize uymayan şeyler bize
ters geliyor... Karşımızdaki kişi de,
değişik özelliklere sahip olduğuna

göre, ona da saygı göstermemiz bu
sayede daha kolaylaşır. Benim
doğrularım başkalarının yanlışları,
başkalarının doğruları ise benim için
ters şeyler olabilir. Kısaca diyebiliriz
ki; astroloji bize insanı tanımak,
herkesi olduğu gibi kabul edebilmek,
hoş görülü olabilmek, böylece doğru
düşünüp doğru hareket edebilmek,
riskli ve güzel zamanlarımızı
planlayabilmek konusunda rehberlik
edebilir. Astrolojiyi gazete fal
köşelerinden çıkarıp bu bakış açısıyla
değerlendirirsek onun derin
bilgeliğinden daha çok yararlanmış
oluruz.
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Sıcak havalar etkisini göster-
meye başladığı şu günlerde
bloglardan derlediğim içinizi serin-
letecek çok güzel tarifler
sunacağım sizlere.

Marifetli ellere selam; haydi
gelsin tarifler:

YYaappııllıışşıı
11- Narları ovalayarak yıkayın

ve süzülmesi için süzgece alın.
22- Tüm narları enine 2

parçaya bölün. Kabuğuna hafif
çizik atıp elle bölmeniz gerekiyor.

33- Parçaladığınız narları
kavanoza yerleştirin. Üzerine
alkolü, şekeri ve suyu ekleyin.

44- Son olarak çubuk tarçınları
ve karanfilleri koyarak kavanozun
ağzını sıkıca kapatarak 1-2 dakika
çalkalayın.

55- Güneş görmeyen bir yere
koyun, kavanozu 2 günde 1 çal-
kalayın. Yaklaşık 25 gün sonra
şeker tamamen eridiğinde tülben-
tle süzerek servis yapın.

Bu güzel tarif ve daha fazlası
için wwwwww..mmuuttffaakkssiirrllaarrii..ccoomm‘u
ziyaret edebilirsiniz.

Çocuklara doğal içecekler
hazırlayın;

YYaappııllıışşıı
11- Suyun yarısını tencerenin

içine koyun. Şekeri ekleyip şeker
eriyene kadar kaynatın. Bu arada
limonu rendeleyin.

22- Naneyi ahşap bir havan ile
ezebileceğiniz herhangi bir şeyle

ezin aroması çıkacak kadar olması
yeterlidir.

33- Kaynayan şekerli suyu bir
kabın içine alın. İçine limon kabuğu
rendelerini ve hafif ezdiğiniz
naneleri ekleyin. Biraz daha ezin
soğuması için bir kenara bırakın.

44- Limonun sularını kabukları ile
sıkın.

55- Elma, armut ve küçük limonu
dilimleyin. 

66- Süzgeç ile ılıyan karışımı
süzün. İçine limon suyunu ve geriye
kalan suyu ekleyip karıştırın.

77- İçerisine meyve dilimlerini
ekleyerek servis için yapın. Servis
yaparken bardaklarınızın içerisine
meyve dilimlerini eklemeyi unut-
mayalım.

Aman burası önemli:
11- Eğer naneyi fazla koyacak-

sanız çok fazla bekletmeyin, çünkü
beklediğinde acılaşır. Verdiğimiz
oran idealdir. 

22- Limonu sıkmadan önce mut-
laka bir zeminde ezerek sulandırın.

3- Meyveleri kesip bekletmeyin,
rengi koyulaşır. Limonatanın içeri-
sine hemen ilave edin ki karar-
masını önleyin.

44- Eğer limonatanız sert gelirse
(limonun sululuk oranına göre
değişir) su ilave edebilirsiniz. 

Bir öneri: Bir başka alternatif ise
daha ferah olmasını sağlar. Arzu
ederseniz toz zencefil de ekleyerek
daha ferah bir limonata yapa-
bilirsiniz.

Tarif:  wwwwww..hhaammaarraattaannnnee..ccoomm

YYaappııllıışşıı
Bir tencereye hibisküs çayını,

tarçını ve karanfili koyun. Üzerine
kaynamış sıcak suyu döküp 1 saat
dinlenmeye bırakın. Dinlenen çayı
süzüp toz şekerle karıştırın. Şekerini
istediğiniz oranda azaltıp arttıra-
bilirsiniz. Buzdolabında soğutup
servis yapın. Yemek sizin için bir
aşksa wwwwww..yyeemmeekkaasskkii..ccoomm adresin-
den diğer tariflere de göz atmanız-
da fayda var. Evdeki malzemeler ile
yapacağınız birbirinden değişik
doğal meyve suları ile kendinizi
şımartın.  İçeriksel olarak çok
beğendiğim sayfalardan olan
wwwwww..eevvcciinnii..ccoommdaki tariflerle de
sofralarınızı renklendirebilirsiniz.

SEDA ATICI
info@sedaatici.com

BLOGGER DÜNYASI

Sıcak havalarda
serin lezzetler

Bir yere gidecekseniz elbise
seçimi zordur. Hele ki yaza hazırlık
yapan hanımların, davetlere giye-
cekleri elbiseleri seçmeleri daha da
zor. Bu davetlere giderken
seçtiğiniz elbise modelleri sizi daha
farklı kılacak ve herkesin tercih
etmeyeceği tarzlarda olmalıdır.
Mesela bir düğünde giyilebilecek
elbiseyi bulmak; hem o düğünün
tarzına hem de orada bulunan
kitlenin giyim tarzına uygun olması
açısından hummalı bir çalışma
gerektirir.

Genel olarak yol gösterecek en
önemli şey, kıyafetimizin modaya
ve sezona ne kadar uyumlu
olduğudur. Demode renkler ve
modeller, elbisemiz ne kadar ışıltılı
olursa olsun sönüp gidecektir. Peki
görüntümüz kişiliğimizle nasıl bağ-
daşır? Küçük kopyalardan hiç
vazgeçmemeli. Örneğin geniş etek-
li, sade renklerin kullanıldığı bol
kesim bir elbise, hanım hanımcık
bir görüntüyü kısa sürede sağlar.
Daha kadınsı bir görünüm için
bedenimize tam oturan, belki biraz
dekolte ile iddialı

bir görünüm sağlayacak ışıltılı
elbiseleri seçmekte fayda var.
Gideceğimiz yer balo ise etek boyu
uzun olmalı. Ancak dans ede-
ceğimiz bir partide etek boyu diz
üstüne çıkmalı. 

AAzz  ssiiyyaahh,,  ççookk  rreennkk
Renk seçimlerini de doğru yap-

mak çok önemli. Mesela 2013
elbise modelleri genellikle neon
tonlar, pastel tonlar ve vintage
görünümlü renklerden oluşuyor.
Uçuş uçuş kumaşlar, bol işleme
taşlar, tüller, danteller ve biraz
abartı… Siyah yeni sezonda yok
denecek kadar az. Aslına
bakarsanız olmasın da zaten; ne o
öyle, düğüne mi gidiliyor cenazeye
mi? Üstelik mis gibi mavi, yeşil,
pembe, mor, kırık beyaz, ekru, gri
renkler varken. Sıra geldi elbise
boylarına; neredeyse hepsi uzun
çoğu da yırtmaçlı modeller.
Diyorum ya hepsi uçuş uçuş.
İpekler, satenler, tüller, taftalar ve
tabi ki abiyenin vazgeçilmezi
şifon…  Koleksiyonları görünce
içim açıldı açıkçası.

Elbette tek seçmemiz gereken
şey elbise değil.

Yine kombin yaratacak kıyafe-
timize uygun bir çanta, bununla
birlikte yine uyumlu bir ayakkabı ve
son olarak takılarımız. Tercih ede-
ceğimiz elbise parlak ise rugan
ayakkabılar tercih edilmeli. Pastel
tonlu bir elbise ile yine pastel ton-
larda çanta ve ayakkabılar kullanıl-
malı. Takılarımız ise görüntümüze
göre çok ağır veya çok hafif kaç-
mamalı. Sözün özü gerçekten zor
bir yapımız olmasına rağmen biraz
yaratıcılık ve biraz da özgüvenle,
kendimize en çok yakışan modeli
giymemiz kaçınılmaz olur.

YYaa  eerrkkeekklleerr??
Bayları da unutmayalım. Takım

elbise denilince çocukluğumuzdan
itibaren aklımıza koyu renk “baba
kıyafeti” gelir ya, unutalım gitsin.
Takım elbise son on yıl içinde
büyük değişim geçirdi. Tek sorun
var, hangi model ya da rengin
nerede giyileceği.

Takım elbisenin renkleri, desen
ve kesimi de farklı anlamlar taşır.
Genellikle çizgileri belirgin, geniş
aralıklı takım elbisel-

er, karakterini veya yaptığı işi ağır
göstermeye çalışanların tercihidir.
Oysa belli belirsiz incecik çizgileri
olan veya koyu sade renkte
yumuşak kumaştan dikilmiş bir
ceket-pantolon takım tercihi her
zaman iyidir. Parlak çizgilerin
hâkim olduğu takım elbiseler
genelde gündüz sosyal mekânlarda
ve gece yaşamında kabul görür.
Kumaş cinsine gelince; çizgili
veya düz kumaş olsun
eğer imkânlar
elveriyorsa haki-
ki kaliteli yün
veya kaşmir
kumaş ter-
cih
edilmeli. 

Yaz
damatları
için de
birkaç
sözüm var

Eğer siz
bir yaz
damadı adayı

iseniz birkaç sözüm de size olacak; 
Düğün ve davetlerde kravat

neredeyse bir zorunluluk. Ancak
yeni nesil modern kravatlar düğün
resepsiyonunun gece temasına
fazlasıyla uyum sağlıyor. Eğer
gelinin elbisesinde belli renklerde
dokunuşlar varsa veya tamamen
renkliyse, uyumlu bir çift olmak
için buna yakışmayan tonlarda bir

kravat kullanmamaya dikkat
edin.

Düğün töreni
romantik bir

mekan ya da
kırda yapılıyor-
sa, tercihiniz
boyun bağı
olmalı. Klasik
bir düğün
töreni için ise
dik yakalı
gömlek
seçmelisiniz.

Kravat olarak
ise gri veya

siyah bir papyon.
Yakanıza ya da

ceketinizin yakasına
gelin buketinde bulunan

çiçekten koyabilirsiniz.
Damatlığınızı terziye diktiriyor-

sanız siparişe yelek de eklemeyi
unutmayın. 

Çünkü yelek en sade takıma
bile gösterişli bir hava verir.
Ceketinizi çıkarttığınızda yelek
sayesinde daha şık görüneceksiniz.
Ancak gelin adayı gelinliğinin seçi-
minde daha modern kesimlere
yöneldiyseniz o zaman renkler ve
desenlerle hareketlendirilmiş kra-
vatlara yönelmelisiniz. 

Aynı şekilde Ata yaka gömlek
de hoş duracaktır. Ancak gömlek
olarak açık renklerin kullanım
açısından daha iyi olduğunu unut-
mayın. Koyu renkler ceketinizi
çıkarttığınızda terinizi daha çok
belli eder.

Eh, en önemli ipuçlarını
verdiğime göre şık bir yaza merha-
ba o zaman.

EDA ONGÜN BALIK
onguneda@gmail.com

Yaz davetlerine giderken
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MMaallzzeemmeelleerr

22  bbüüyyüükk  lliimmoonn  vvaarrssaa  bbiirr  aaddeett
yyeeşşiill  lliimmoonn..  

11  aavvuuçç  ttaazzee  nnaannee  
11  yyeeşşiill  eellmmaa  

11  aarrmmuutt  
11  ssuu  bbaarrddaağğıı  şşeekkeerr

11  lliittrree  ssuu

Takım elbisede
dikkat edilmesi gereken bir

unsur; gidilecek mekâna göre,
ceketinizin gömleğinizi ne kadar gös-

terdiği veya sakladığı. Daha ciddi ifade-
ler için, örneğin siyasi toplantılar için ya

da önemli bir anlaşma yapılıyorsa, gömleği
daha az gösteren kruvaze ceket tercih

edilmeli. Varsa üst cebine taktığınız kravat
renginin içindeki en baskın olan tonda

bir ipek mendil yerleştirmeniz
mümkün. Daha rahat toplantılar

veya iş seyahatleri için ise üç
düğmeli ceketler tercih

edilebilir. 
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Teknoloji günden güne iler-
lemeye devam ediyor, takip
etmekse neredeyse mümkün
değil. Çocukların ellerinde tele-
fonlar tabletler, iphone’lar,
neredeyse yan yanayken bile
whatsApp’tan yazışacaklar, mut-
lulukları iphone’a gelen yeni gün-
cellemeler, uygulamalar olmuş.

Artık tek bir dokunuşla her
şeyi yapabiliyorlar. Bunlar güzel
şeyler tabii, içinde bulunduğu-
muz zaman ve çağın getirisi. Dizi
kaçırmak gibi dertleri dahi yok.
Onlar yokken her şey
kaydedilebiliyor.

KEYİFLİ TÜRK DİZİLERİ
Oysa şimdiki yetişkinlerin

çocukluk zamanı öyle miydi?
Hadi zamana bir yolculuk yapın
ve şöyle bir 80’li yılları hatırlayın.

Şimdiki dizilerin sayısı almış
başını giderken o zamanlar bir
elin beş parmağını geçmezdi...
En sevilenler arasında Cosby
Ailesi, Dallas, Altın Kızlar, Kara
Şimşek, Mavi Ay vardı...

Türk dizileri deseniz ayrı bir
keyif, yardımlaşma var, sevgi var,
küçük büyük herkesin dostu
"Perihan Abla" vardı.

Bizden birileri olan şu
meşhur "Anam Katil geldi"
denildiğinde ilk akla gelen
Bizimkilerdi tabi...

Uzaklardan bir ses gelir
kulaklara Timurrrr, buyur
Tijencim diye, tabiki Nuri
Kantar’ın dünürlerinden
bahsediyoruz şu meşhur, belki de
Türk tarihinin gelmiş geçmiş en
uzun soluklu dizisi
"Kaynanalar"dan.

80’lerin televizyon dünyası ise
bambaşka... TRT'nin yayın akışı
bitmeden uyunmaz.. Gözler
arkada kalmasın, kapandığına

emin olunsun
diye asker-
lerin
yürüyüşleri
izlenir,
İstiklal
Marşı din-
lenir, tele-
vizyondaki
o siyah
beyaz karın-
calaşma görü-
lene kadar bekle-
nilirdi...

Cumartesi akşam-
larının tek vazge-çilmezi Türk
filmleri. 1 hafta boyunca iple çe-
kilirdi o an.

Pazar günü haftanın en
yoğun günü. Siyah önlük, beyaz
dantel yaka yıkanır, ütülenir,
banyo yapılır, öğleden sonra tele-
vizyon başına geçilir, hafta sonu

programları
izlemek için.
Cenk
Koray'ın
"Kutunuzu
açayım
mı?" cüm-
lesi böyle
girdi hayat-

lara...
Sadece bu

mu? "Evet,
Hayır" demeye

korkulurdu büyük
usta Erkan Yolaç

sayesinde, ama yine de bu sesler
duyulmadan yapılmazdı...
Mehter Marşı ile gelir, İzmir
Marşı ile konuk olur giderlerdi...

Tabii bir de pazar akşam-
larının vazgeçilmezi olan Pazar
Gecesi Sineması... Şimdi bile
Karla Bonoff dinlenildiğinde hep

o yıllar gelir akıllara.
Her çocuğun hayaliydi evde

bir uzaylı veya köpek tıpkı Alf ve
Lassie gibi... Hayallerin en güçlü
kahramanıydı He-man, tabii bir
de Mario'yu unutmamak lazım.
Ufak tefek olmasına rağmen her
zorluğun üstesinden gelirdi aşkı
için. Şimdilerde hangimiz bir
Süper Mario istemiyoruz ki haya-
tımıza?

Müzik dinlemek Sezen
Cumhur Önal'ın sunumuyla keyif
verir, dans denildiğinde ilk
Tolgahan ve Dans Grubu gelirdi
akıllara. Tabii bir de her tipleme-
siyle meşhur komedi dans
üçlüsü... Haberler, Gülgün
Feyman'dan dinlenir, dünyaca
önemli olaylarda herkeste
babadan kalma alışkanlık olan
32. Gün'den, Mehmet Ali
Birand'dan takip edilir...

Okulda hasta numarası yap-
manın en kral yoluydu tebeşir
tozu, içip ateşin çıkmasını bekle-
mek... E ne de olsa okulu da hay-
lazlığı da Hababam Sınıfı sevdir-
di o dönemlerde herkese.

Bir de reklamlar var tabi..
Her gazoz içildiğinde "on yüz bin
baloncuk yuttum" ilk akla gelen.
Fakat o dönemde gazoz içmek
evde güvenliydi. Türk filmlerinin
vazgeçilmez oyuncusu Nuri Alço
korkutmuştu
herkesi dışarıda
gazoz içmek-
ten.Yeşil ışık
şimdiki gibi
trafikte yakalan-
maz Vim'in Yeşil
Işığı yeterdi.

Bir de her
bacakta bir başka
güzel duran
Parizyen Müjde
çorap var tabii.
"Kıskanç bayanlar
eşinize eros giydirmeyin" slo-
ganını da unutmamak lazım.

Şimdiki genç kızların rüyasını
bisküvi erkekleri süslerken 80'li

yıllarda her genç kızların rüyası
"Zetina Dikiş Makine"siydi.

Çocukların ne kadar zeki
olduğunun görsel kanıtıydı
"Aklımı Seveyim Aymar" eşof-
manları. Şimdiki gibi LCD, plaz-
ma ekran televizyonlar yoktu.
80'lerin televizyonu ITT Schaub
Lorenz'di. Ama yine de mutlu
ederdi, çünkü renkliydi. Tek
sıkıntı uzaktan kumanda denilen

o mucizevi alet
yoktu. Dikkatli bir
şekilde ev halkı
gözlemlenir en ufak
bir hamlede ses
açması istenirdi.
Daha da entere-
sanı televizyondan
bile izlemeden
kasetlerden
ezberlenirdi
kabareler "Geri
kalmış ülkenin,
geri kalmış

pançovilla bozuntusu desek,
malum herkesin aklına görme-
den defalarca dinleyip ezber-
lenen "Deve Kuşu Kabaresi"
"Yasaklar" gelecektir.

SAYFA 30 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

30 nostaljiHABER

80’lerde moda trendleri de bir başkaydı
hatırlayın, kabarık kıvırcık ve kıvrım kıvrım

saçların ön bölümünde kahküller… Saçlar ya
açık bırakılır, ya kelebekli tokayla toplanır

ya da bandanalarla değişik bir tarz
yaratılırdı... Makyajda gözler ve dudaklar

ön plana çıkartılır, rujda pembe, kırmızı
hakimken gözler, maviler, pembeler,

yeşillerle, adeta bir gökkuşağını
andırırdı...Ya o kıyafetler… Kocaman

vatkalı ceketler, tek omzu açık, yarasa
kollu bluzlar, taşlı taşlı kabarık kazaklar,

elinde bir kokteylle birlikte Hawai
Adaları’nı anımsatan palmiye desenli

gömlekler, şalvar pantolonlar, taytların
üzerine düşük kollu leopor desenli

buzları da unutmamak gerekir. Takılar
deseniz kocaman halka küpeler, uzun

kolyeler, renkli renkli bileklikler, kalın,
özellikle de deri kemerler... Erkeklerde
de durum farklı değilmiş hani, enseden

omuzlara doğru uzanan dalgalı saçlar,
omuzları geniş ve güçlü gösteren vatkalı

belde ceketlerin, altına duble paça kumaş
pantolon, beyaz çorap ve tabii ki sivri

burun, yumurta topuklu ayakkabı…

19.05.2013

80’lerde çocuk olmak8
Sizi zamanda 

keyifli ve 
eğlenceli bir 

yolculuğa 
çıkarıyoruz. Her

haliyle bambaşka
ilginç bir kuşak

80’ler... 

Şanslı, zeki ve mutlu bir kuşak
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hiç eskimeden

zihinlerde kaldılar hep. Şanslı nesildi 80'ler uyumadan
önce Adile Naşit'ten masallar dinlenirdi. Kuzucuklarım
diye seslenirdi herkese Adile Teyze... Kuzucuklar sokak-
ta oynayabilecek kadar şanslı, karpuz çekirdeğini
tuzlayıp, kurutup, çiğdem haline getirip, iki pamuk
arasında fasulye yetiştirebilecek kadar zeki, çokomelin
renkli alüminyum kağıtlarının arkasını düzeltip defterinin
arasında özenle saklayabilecek kadar düzenli, kokulu sil-
gisi olduğu halde Pelikan'ı kullanmaya, diğerini de sadece
koklamaya ayıracak kadar kıymet bilen, bayramlarda, yıl-
başında özenle seçilen kartpostalları yazıp yakınlarına
gönderen, kartpostaldan, peçeteden koleksiyon yapan. 

Vatandaşlık görevi denilince "önce alışveriş sonra fiş"
diyen, Atatürk'e mektup yazan Ata'sına aşık olan, oku-
mayı öğrendiğinde elması kızaran, çiçekleri açan, dersin
ortasında kalem açma bahanesiyle çöpün başında
buluşan. Okul kantininde sadece gevrek, ayran, gazoz
olan, okulun kapanmasına iki hafta kala hatıra defterini
okula taşıyıp zorla herkese yazdıran, son-
rasında hep aynı cümleleri okuyan bir
nesildi 80'ler.....

Sinek ilacı atan arabanın dumanıyla
boğulup, arkasından koşmaya devam
eden, tüm zorluklara rağmen leblebi
tozu yemekten vazgeçmeyen,
neredeyse televizyonun
tamamını kaplayan annesinin
dantel örtüsüne dokuna-
mayan, Modern Talking
cheri cheri lady her din-
lediğinde, aklına üstü açık
arabayla Bodrum,
Marmaris Yollarında sarı
saçlarını savuran Banu
Alkan, esmer kadın
denildiğinde Serpil
Çakmaklı' akla gelen
mutlu bir kuşaktı
80'ler.....

Köklü değişimlere
de şahit oldular. Berlin
duvarının yıkılması gibi,
ama 80'lerin  duvarlarını
kahveci güzeli, fal bakan kadife
desenli halılar ve ağlayan çiko-
nun resmi süslerdi. Kuzine
sobanın amaçlarıysa anlat
anlat bitmez, çok amaçlıydı
kuzineler. İşte  böyle bir
kuşağın çocuklarıydı 80'ler.
Kendilerince  mükemmel bir
dünyaları  vardı, belki de bu
güzellikleri yaşayabilen, akıllara her
geldiğinde yüzlerde tebessüm
oluşturan mutluluk göz yaşları
döktürten bir  dönemin çocuk-
larıydı 80'ler......

80‘lerde moda‘lerde moda‘lerde moda‘lerde moda‘lerde moda‘lerde moda

DENİZ ÖLGÜN
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31 HABERgüncel

SAYFA 31 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Şahane bir Cumartesi sabahı…
Yağmur sonrası pırıl pırıl gülüm-
seyen Alsancak sokaklarında iler-
leyip ağız tadını bilenlerin adre-
sine doğru ilerliyorum. 5 yıl önce
açılış bile yapmadan, sessiz sakin
işe koyulan ve şimdi yalnızca
İzmirlilerin değil hakiki Ege mut-
fağını seven herkesin bildiği ve
“müdavim”i olduğu Radika’ya
varıyorum.

Restoran Müdürü Beki
Polombo zarafetle “günaydın”
diyor. Sabah konuklarının
masalarında çaylar, Türk
kahveleri… Masalar bembeyaz,
tertemiz… Ne kadar da davetkâr
duruyor kırmızı runner? Küçük
vazolarda yabani karanfiller;

beyazlı kırmızılı. Bu şirin
bahçenin mis gibi kokusunu
çekiyorum içime gözlerim kapalı.
Çalışanlarda konukları rahatsız
etmeyen harıl harıl bir çalışma
hali… Ana kraliçe yukarıda; o
çok meşhur, tadına doyulmaz
enginar dolmalarını hazırlamakla
meşgul… Leziz yiyecekler cam
servislerde diziliyor vitrine.
Birazdan burası lezzet şöleninden
yararlanmak isteyen pek çok
kişinin akınına uğrayacak.
Radika’dayım; Ege mutfağının en
esaslı adresinde. Radika, sıcacık
bir atmosfere sahip. Bahçeye
adımınızı attığınız anda dostluk ve
neşe sizi de sarıyor. Kaynağı belli;
Filiz Yılmazoğulları. O yılların

efsane işletmecisi, Kordon’un
ilk mekanlarından İzmir’in
sembolü “Erol’un Yeri”nin
sahibi Erol Birkan’ın büyük
kızı. Yani başarı bir tesadüf
değil; genetik. Filiz Hanım da
tıpkı babası gibi her gelenle
sohbet ediyor, muhteşem
lezzetlerini güler yüzle süslü-
yor. Ağzının tadını bilenlerin
uğrak yeri olmak o kadar kolay
değil elbette; devamlılık ister,
sabır ister, yetenek ister, birebir
ilgi ister, evdeymiş gibi değil
evden de çok özenle hazırlanan
ev tadı ister. Filiz hanım bunu o
kadar doğal yapıyor ki, hele biraz
da damak zevkiniz varsa tiryakisi
oluyorsunuz Radika’nın.

19.05.2013

RADIKARADIKARADIKARADIKARADIKAEge mutfağının
en doğru adresi:RADIKA

Sadece
İzmirlilerin

değil hakiki
Ege mutfağını

seven
herkesin

bildiği ve
müdavimi

olduğu,
zeytinyağlıların

en esaslı
adresi

Radika’dayız.

Filiz Hanım’ın yemekleri dillere destan. Pırasa bile onun elin-
den çıkınca bir başka oluyor. Biz de yapıyoruz ama tadı böyle
olmuyor diyenlere cevabı aynı: “Yemek sadece tarifle olmaz ki;
onun içinde şarkı var, aşk var, duygu var, var da var. Bu kadar
güzel karışımdan kötü yemek çıkar mı?”

Müşterilerini “misafirlerim” diye tanımlıyor Filiz Hanım.
Gerçekten de onun konuğu gibi hissediyorsunuz kendinizi. Beş yıl
gibi kısacık bir zamanda bu kadar tanınıp bilinmesini de kendi
becerilerine değil misafirlerinin teveccühlerine bağlıyor. Bu kadar
da zarif ve güzel.

Enerjisine gelince? Filiz Hanım tanıştığım en sıcak, ışık dolu
insanlardan biri. Çok pozitif. Aylar

önce kullanacağını belirttiği yıllık
izni sırasında Amerika’daki

kardeşini ziyaret eden ve
seyahat sonrasında mut-

fağını yönettiği
restoranla yollarını
ayırmak zorunda
kalan Filiz Hanım,
damadı Yavuz
Bey’in bulduğu bu
dükkanla her şeye
yeniden başlamış.
Radika’dan önce
çalıştığı yerde
nasıl aşçı da kepçe-

ci de oysa ve yemek
sunumundan müş-

teri ilişkilerine kadar
her şeyden nasıl

sorumluysa kendi
işletmesinde de aynı sorum-

luluk duygusuyla çalışıyor.
Tüm ekibi de aynı sorumluluk duy-

gusuyla hizmet veriyor. Ekibine söylediği
en önemli söz şu: “Burası hepimizin ekmek yediği yer, kendi
yeriniz gibi çalışın”. Kendi yeri gibi çalıştığı ama kalbi kırık
ayrıldığı eski işyerinden öğrendiği en önemli şey bu: İnsan değeri
bilmek. Kendi değeri bilinmediğinden olsa gerek. Hoş iyi ki de bi-
linmemiş; Radika’dan mahrum kalacakmışız gerçekten. Tam da
atalarımızın dediği gibi: “Kötü ev sahibi insanı mülk sahibi
yaparmış” hesabı...Her gün değişik bir ana yemek ve
zeytinyağlıların mevcut olduğu ve bütün menünün yeniden hazır-
landığı Radika'da kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz.
Radika'nın menüsünde sunduğu başlıca ot çeşitleri arasında haşla-
ma olarak, turp otu, cibes, radika, turp filizi; kavurma olarak ise
pazı, ebe gümeci ve sarmaşık zeytinyağlı dikkat çekiyor. Midyeli
lahana sarması, semizotu, yoğurtlu kuzukulağı, enginar dolması ve
şevket-i bostanlı levrek, karışık ot kavurma, kabak sıyırması, fasul-
yeli arapsaçı da beğenilen yemekler arasında. Siz de zeytinyağlı
yemeği ve sağlıklı beslenmeyi seviyorsanız, Alsancak 1388 sokakta
(Reyhan’ın karşı sokağı) bulunan Radika Restoran en doğru
adres. Radika ile Ege mutfağının en güzel lezzetlerini kaçırmayın!

Kesinlikle rakipsiz

BENAN BİLEK

Filiz
Yılmazoğulları

Benan
Bilek
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Türkiye’de fabrikalara sağladığı
teknik malzemeler ile bilinen ve sek-
törün önde gelen kuruluşlarından olan
İnokstek’i yakından tanımak amacıyla
İnokstek Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mustafa Süngü ile bir araya
geldik. 2005 yılından bu yana gıda,
kozmetik, ilaç ve kimya sektörüne
paslanmaz çelik ürünleri ve anahtar tes-
lim projeler üreten İnokstek’i en yetkili
ağızdan öğreniyoruz.

İnokstek’in gelecek dönemde ürün
ve hizmet açısında gerçekleştireceği
yenilikleri değerlendiren Murat Süngü,
“Firmamızın temel prensibi dünyadaki
yenilikleri takip ederek uygulamalarını
Türkiye’de gerçekleştirmektir. Bunlara
örnek olarak sarsak seperatör dediğimiz
süt işletmelerinde peynir üretimi sırasın-
da açığa çıkan peynir altı suyunun
içerisindeki peynir kalıntılarını ayırmak
amacıyla kullandığımız sistemi müşteri-
lerimize sunmuş bulunmaktayız. Ürün
güvenliğinin sağlanması amacıyla son
dönemde önemli hale gelen gıda metal
dedektörünü de müşterilerimizle buluş-
turmuş bulunmaktayız. Süt sektöründe-
ki tecrübelerimizle yüzde 100 yerli üre-
tim krem peynir üretim makinemizi de
en son yapılan FOTEG gıda fuarında
tanıttık” dedi.

Diğer endüstrilerde de var olmak
istiyoruz

Ayrıca süt sektöründe süt çiftlik-
lerinde buzağıya içerilecek sütlerin

pastörizasyonu amacıyla buzağı sütü
pastörizasyon sistemleri, ağız sütü
pastörizasyon sistemleri, ölçümlü süt
dağıtım sistemleri üretimleri gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Süngü,
“Ülkemizde süt üretim miktarları art-
tıkça ortaya çıkan büyük süt çiftlikleri
kendi üretimlerini yaparak piyasada var
olmak istemektedir. Bu tarz müşteriler-

imiz için komple anahtar teslimi çiftlik
tipi tesislerin üretimlerini de gerçek-
leştirmeye başladık. Ek olarak gıda sek-
törü içerisindeki faaliyet alanlarımızın
dışında kalan diğer endüstrilerde de var
olmak istiyoruz. Bu nedenle de gerekli
altyapı çalışmalarını tamamlamaya
çalışıyoruz. Bu sektörler arasında çikola-
ta, şekerleme ve toz ürünler gibi henüz
hizmet vermediğimiz endüstrileri saya-
biliriz” diye konuştu.

Tecrübeli kadroya sahibiz
İnoteks’i ön plana çıkaran etmenleri

ise Süngü şu şekilde sıraladı: “İnokstek
firmasının en önemli özelliklerinden
birisi sektörde uzun yıllar çalışmış tecrü-
beli bir kadroya sahip olması ve bununla
mühendislik bilgisini ortaya koyarak
diğer firmalardan farklı biçimde çözüm-
ler sunabilmesidir. Firmamız sürekli
yeniliğe açık, sektörün ihtiyaçlarını
sürekli araştırarak üretim yaparak ya da
yurtdışından partner firmalarla birlikte
Türkiye’de ve komşu ülkelerde hizmet
vermeye odaklanmış durumdadır. Bu
sebeple de kadromuzu genç, dinamik,
hizmet odaklı iş arkadaşları ile takviye

etmekteyiz.”
İnokstek’in yurt dışında iş yaptığı

sektörler ve dünya çapında ekonomik
dalgalandırmanın etkisi hakkında ise
fazla etkilenmedikleri belirten Süngü,
“Yurtdışında gerçekleştirdiğimiz projel-
er arasında daha çok süt endüstrisi ve
zeytinyağı paketleme tesisleri ön plana
çıkmaktadır. Ayrıca küçük ölçekli
meyve suyu işleme tesisleri talepleri de
almaktayız. Ekonomik gelişmeler bizim
hizmet verdiğimiz Afrika, Orta doğu ve
Orta Asya ülkelerinde önemli biçimde
olumsuz seyretmemektedir. Bu nedenle
ihracat pazarlarımızın ekonomik dal-
galanmalardan etkilenmeden gelişerek
devam ettiğini söyleyebiliriz“ dedi.

İnokstek’in olmazsa olmazı
Son olarak İnokstek’in olmazsa

olmazlarını öğrenmek istediğimizde ise
şu cevabı alıyoruz: “Firmamızın hizmet
standartlarında öncelikle müşteri mem-
nuniyeti gelmektedir. Müşteri mem-
nuniyeti yeni müşterilerimizin temi-
natıdır. Sahip olduğumuz kalite serti-
fikaları ile de bunların takibini yapmak
öncelikli hedefimiz.”
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Sektörde öncü bir firma:
INOKSTEK

ALOSBİ'de
yüzler

gülüyor

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde
tapu devirleri hız kesmiyor. Parsellerinin
tapularını almak için sıraya giren firmalar,
Aliağa Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleşen
devirlerle yatırımlarına hız veriyor. Geride
bıraktığımız hafta aralarında Dalan Kimya
End.A.Ş., Akdeniz Kimya San. ve Tic.
A.Ş., Bağ Yağları San. Tic. A.Ş., Erciyes
Demir San. Ltd. Şti, Lateksan Kauçuk San
ve Tic. A.Ş., Kerim Soğutma Müh. San.
Taah. Tic. Ltd. Şti., Er Plastik, Tuzcuoğlu
Petrol Ür. Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Denizciler Dökümcülük San. bulunan 9
firmaya toplam 350.000 m2 büyüklüğünde-
ki 12 adet parselin tapuları teslim edildi.

Bölge Müdürü Bülent İLKTUĞ,
katılımcılarının bölgeye olan güvenini hiç
kaybetmediklerini ALOSBİ ailesi olarak
önemli başarılara imza atacaklarını ifade
ederken, Aliağa Tapu Müdürlüğü’nün haf-
talardır yürüttüğü özverili çalışmaları
nedeniyle, başta Tapu Müdürü Yavuz
Candemir olmak üzere tüm tapu çalışan-
larına teşekkür etti. İlktuğ, tapularını alan
katılımcılara hayırlı olmasını dilediklerini
ve henüz tesis kurmamış olanların en kısa
zamanda temel atmalarını beklediklerini
belirterek, bölge müdürlüğü olarak
gereken desteği vermeye hazır olduklarını
da sözlerine ekledi.

Mustafa
Süngü
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Tam bir tiyatro aşığı. Kendi de-
yimiyle onun aşkı “kara sevda”…
İzmir Devlet Tiyatrosu’nun başarılı
müdürü ve oyuncu Hülya Savaş’la
uzun bir turne dönüşü buluştuk.

� Sanki daha fazla turne yapıyor-
sunuz artık; yanılıyor muyum?

Aslında hep bu şekilde turne
yapıyorduk. Hatta sezon sonlarında
Anadolu turnesine çıkardık. Ama
şimdi sosyal medyanın etkisiyle
daha çok kişi, kısa sürede nerede ne
yaptığımızdan haberdar oluyor.
Eskiden gazetelerde minik haber
olarak çıkan turne bilgilerimiz
sosyal medya sayesinde kısa sürede
herkese ulaşmaya başladı.

� Oyunculukta aklında ne kaldı?

Tiyatroda çeşitli
üsluplar var; bizim
kendi tiyatromuzda
onların hepsini deneye-
bilmek isterdim. Repertuar
yapıldığı zaman absürt tiyatrodan
“in-your face” dediğimiz daha
dolaysız ve farklı biçime kadar hep-
sini yapabilmek isterdim. Devlet
Tiyatrosu denince ister istemez bir
otokontrol devreye giriyor. Bizim
tiyatromuzun kendi prensipleri var
ve birçok şeyi dikkate almak zorun-
dasınız. Bunun dışında başka etken-
ler de bağlıyor bizi.

� Mesela?
Mesela sahnelerin durumları.

İzmir’de sahne anlamında çok sıkın-

tı yaşıyoruz. Salonlarımızın kapa-
sitesi az, sahnelerimiz küçük. Bu
durum çok büyük prodüksiyonlara
izin vermiyor maalesef. Keza oyun-
cu kadrosu, dekor ve kostüm de
bundan nasibini alıyor; çok daha
görkemli çalışmalar yapılabilinirdi.
Biz mevcut metrekarelere göre en
iyi prodüksiyonu çıkarmayı amaçlı-
yoruz.

� Kadın yönetici olmanın avantaj
ve dezavantajları üzerine konuşalım
biraz, ne dersin?

Sekiz yıldır İzmir Devlet
Tiyatrosu Müdürlüğü görevimi
yapıyorum. Eğer bir sanat kuru-
munda yöneticiysen bir kadın
olarak işin daha zor. Sanatçılarda
ego biraz yüksek olur; işin doğası
bu. Asla yadırgamıyorum. Yönetici
olarak işimi hiç kimseyi kırmadan,
herkesi aynı çizgide tutarak yap-
maya özen gösteriyorum. Severek,
okşayarak, üretime yönelik moti-
vasyonu güçlü tutarak çalışmak
lazım. Bunun için de çok büyük
sabır gerekiyor tabi ki. Ben yönetici-
lik okumadım, profesyonel yönetici-
lik eğitimi de almadım. Herkes gibi
oyuncuydum. Yöneticilik mesleğini
el yordamıyla öğreniyorum.

� Evet, yöneticilik okumadın ama
çok yönetildin…

Doğru, çok
yönetildim. Ben

de bir oyun-
cuyum;
kendimden
yola çıkarak,
empati
kurarak,
arkadaşlarım

gibi düşün-
meye çalışarak

ne yapmam
gerektiğini bulmaya

çalışıyorum. Ha, bazen
duvara toslamıyor muyum?

Elbette tosluyorum. Her zaman
aynı sakinlikte kalamayabiliyor bir
insan. Genel Müdürümüz Lemi
Bilgin’in bir sözü var: “Yöneticinin
çok kızmak, küsmek bir lüksü yok-
tur.”

� Çünkü yönetmeyi sürdürecek...
Tabi ama bir yandan da oyun-

cuyum, aynı hassasiyet bende de
var. Mesleğin hassasiyetine kadın
duygusu da karışıyor. Daha anaç

daha farklı bir yaklaşımda bulunu-
yor olman dışarıdan bakıldığında
garip gelebilir ama bizim işimizin
yönetilme biçimi de bu. Sanat kuru-
munu herhangi bir firmayı yönetir
gibi yönetemiyorsun. Yönetimini
yaptığın ekip yani oyuncu kırgın,
üzgün olursa, morali bozulup da
enerjisi düşerse işini yapamaz. Bu
nedenle onları pamuklara sarmamız
gerekiyor.

Benden önceki
müdürlerden özür diledim

� Seni pamuklara sarıyorlar mı
peki?

Hayır tabi ki. İşin bir de o tarafı
var. Yöneticiysen daha farklı
davranıyorsun. Ben de oyuncuyum
ve zaman içersinde pek çok yönetici
oldum. Ama yönetici olduktan sonra
benden önceki bütün müdürlerden
özür diledim. Dışarıdan baktığın
zaman sanki idare etmesi çok
kolaymış gibi gözüküyor. “Ben
olsaydım şöyle yapardım, böyle
yapardım” demek kadar kolay bir
şey yok. Herhangi bir olaya karşı
herkes kendi penceresinden ve
bireysel bakıyor ama yönetici daha
genel bakmak zorunda. Bir taraftan
bir şeyleri çözerken diğer yandakini
de düğümlememek zorundasınız.
Bir konuyu çözememek o sorunun
oyun sürdüğü sürece her akşam sah-
neye yansıması demek; işimiz gereği
de böyle bir lüksümüz yok.

� İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü
Hülya Savaş’ın en önemli kuralı ne?

Adil olmak. Becerebiliyor
muyum bilmiyorum ama şartlar
dahilinde mümkün olduğunca adil
olmaya çalışıyorum. Bazen beni
aşan şeyler de oluyor.
Arkadaşlarıma adaletsiz gelse de
yapmaktan başka çaremin olmadığı
durumlar oluyor, işte o zaman biraz
tatsız şeyler yaşanabiliyor. Ama
bizde bütün kırgınlıklar premier
gecesi son bulur. Sahneye çıkıp o
alkışı aldığında bütün sorunlar
geride kalır.

� Nerde koparsın?
İyi niyetimin suistimal edildiğini

hissettiğim anda hemen kendimi
kapatırım. Bir tek bu konuda
anlayışlı olamıyorum. Hissettiğim
andan itibaren o ilişkinin kopma-

ması için elimden geleni yapar
affedici tarafımı kullanarak bir kredi
daha tanırım. Onu haklı çıkarmak
için sebepler bile bulabilirim. Ama
karşımdaki insanın kredisinin bittiği
anda film tam anlamıyla kopar.

� Yöneticiliğin bittiği gün “Ben de
İzmir Devlet Tiyatrosu için şunu yap-
tım” dediğin şeyler ne?

Konak Sahnesi’nin restoras-
yonu. Önce sponsor arayışına girdik
ama bütçe çok yüksekti. Küçük
destekler de oldu ama projeyi
Devlet Tiyatrosu kendi yaptırdı.
Yaptığım repertuarları, oyunları,
idareciliğimi ya da benim oyuncu-
luğumu beğenmeyebilirler ama
Konak Sahnesi’nin restorasyonu
sırasında yaptıklarımı kimsenin göz
ardı edeceğini sanmıyorum. Evet;
yaptım. Artık o çok sevdiğimiz
mekana gelenleri bir müze gezdirir
gibi gezdiriyoruz. Orası tarihi bir
mekan; orijinaline sadık kalmaya
özen gösterdik. Belki daha büyük
sahne yapılması uygun olabilirdi
ama tarihi bir mekanda oyun oyna-
manın ve izlemenin değeri hiçbir
şeyle ölçülemez. Atmosferinden
dolayı tüm oyuncu arkadaşlarım
Konak’ta oynamaktan büyük mutlu-
luk duyuyor.

O paylaşımın içine
kendimi yamıyorum
� İzmir Devlet Tiyatrosu’nda

çalışmak nasıl bir duygu?
Ne mutlu ki bizlere artık tayin

olunmak istenen bir kimliğimiz var
Devlet Tiyatrosu bünyesinde.
Eskiden insanlar İzmir’e tayin
olmak istemezdi, şimdi İstanbul
gibi olduk. Şu an 84 oyuncumuz
var ve norm kadro dolayısıyla bu
kent için dilekçe verip atanamayan-
ların sayısı inanılmaz. Bölgelerdeki
görevlerini tamamlayıp İzmir’e
gelen genç arkadaşlarımız var;
müthiş çalışkan, saygılı, disiplinli,
diğer bölgeleri bildikleri için
İzmir’de olmanın değerini anlayan
arkadaşlar bunlar. Pek çok şey pay-
laşıp buraya gelmişler. Açıkçası
ben o kardeşliğin, o paylaşımın
içerisine kendimi yamamaya
çalışıyorum. Bizim mesleğimizde
zor bulunan o bağ beni de yeniden
heyecanlandırıyor, mutlu ediyor.

HÜLYA SAVAS
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“Rakı, roka, balığı da biliriz, işimizi de”
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28 yıllık oyuncu,
8 yıllık yönetici...

Duygusal,
duyarlı, başarılı

ve gerçek
anlamda

“dava kadını.”
Oyunculuğunu
unutmayan bir

yönetici

Yurt dışındaki bütün oyunları seyretmek
isterdim ama asıl önemlisi İzmir'de ulus-
lararası bir Tiyatro Festivali düzenleyebilmeyi
çok isterdim. Yani İzmir'deki belediyelerin ve
banka veya iş adamlarının da sponsor olacak-
ları, aynı zamanda İzmir'in uluslararası boyut-
ta tanıtımının yapılacağı bir festival. Tıpkı
Adana'daki Devlet Tiyatroları ve Sabancı
Holding işbirliğiyle yapılan festival gibi. Şu an
o festival inanılmaz bir boyuta geldi ve çok
kaliteli. İzmir coğrafya olarak da buna çok
uygun. İzmir'i ancak İzmirlinin çabası
büyütür; dışarıdan kişilerin umurunda olmaz.
İzmir'in bunu yapabilecek gücü olduğuna da
inanıyorum. Çünkü bu kente yıllar içinde çok
haksızlıklar yapıldığına da inanıyorum. Biraz
da İzmir’e yapışıp kalmış o “isli sisli pis
puslu”, “orası emekli kenti”, “İzmirliler çalış-
maz” havasının artık yok olmasını istiyorum.
İzmir her zaman çok çalıştı. Ve ben bu üzerim-
ize yapışıp kalmış etiketi silme konusunu
gerçekten hırs yaptım. Evet; biz rakı, roka,
balığımızı da yaparız, işimizi de.
Yaptıklarımızı da görün artık. Çok güzel işler
yapıyoruz.

Keşke yurtdışındaki tüm
oyunları izleyebilsek
Keşke yurtdışındaki tüm
oyunları izleyebilsek
Keşke yurtdışındaki tüm
oyunları izleyebilsek
Keşke yurtdışındaki tüm
oyunları izleyebilsek
Keşke yurtdışındaki tüm
oyunları izleyebilsek
Keşke yurtdışındaki tüm
oyunları izleyebilsek

� Yurtdışında sahnelenen oyunların izleyebiliyor musun?
Yurtdışındaki tüm festivallere katılıp bütün oyunları yerinde izle-

meyi çok isterdim. Bu, oyuncunun vizyonunu da çok geliştiren bir
şey. Ama ekonomik olarak çok zor. “Nerde oyun izlemek istiyorsun?
Hadi göndereyim seni” gibi bir durum yok elbette. Ancak kendi
imkânlarımla gidebiliyorum ki bu da son derece sınırlı. Öyle herkesin
sandığı gibi büyük maaşlar ödenmiyor bizlere. Aldığımız parayla
herkes gibi bir hayatımız, sürdürmemiz gereken bir düzen ve
gerekliliklerimiz var. Yaşamsal gerekliliklerden arttırdıklarımızla
yurtdışına gidip mesleğimize bir şeyler katmaya çabalıyoruz. Bu
anlamda sanatçıların daha rahat, daha özgür olabilmelerini dilerdim.

� Sence seyirci sizi izlemeye gelirken özen gösteriyor mu? Sahneden
nasıl gözüküyoruz?

İzmir’de basın İstanbul’daki gibi değil. Galalarımıza gazeteciler
gelip şakır şakır fotoğraflar çekip gazete sayfalarında oyunlarımızı
koymuyorlar. Oysa haber ne kadar çıkarsa seyirci o kadar merak-
lanıyor ve oyunlara geliyor. Bir dönem davetiyelerime “koyu renk
elbise” şartı da koyuyorduk. Ama ne yaparsanız yapın kotlu botlu
izlemeye gelenler var ne yazık ki. Bence bu marjinallik falan değil;
öncelikle kendine saygı. Camiye giderken şortla gidiyor musun? Ya
da cenazeye mini etekle katılır mısın? Her yerin bir ritüeli var.
Tertipli, ortama uygun giysilerle tiyatroya gelmek bence insanın hem
kendisine hem de o işi yapan kişilere gösterdiği saygısıdır bana göre.
Eskiden seyirci hangi oyuna geldiğini bilir, tiyatroya gelirken giyimine
özen gösterirdi. Televizyon ciddi bir deformasyona neden oldu. Belki
pek çok arkadaşımızın bilinirliğine yardımcı oldu ama seyircideki
değişimin de nedeni gerçekte televizyon.
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Armağan Portakal bir Ege kızı;
doğaya, insana, çevreye hayran.
Çalışkan, sözünün eri, enerjik.
Konuşurken yaşam sevgisi sizi de
sarıveriyor ve sözcükler daha coşkulu
hale geliyor sanki. Onunla, ilham
alarak başladığı fotoğrafçılıkla,
başkalarına ilham ve imkan vermek,
paylaşarak büyümek için, çektiği
fotoğrafları sandıkta çeyiz gibi beklet-
meyip birilerine fayda sağlamak
amacıyla yola çıktığı için “Armağan’ın
Penceresinden” isimli hikaye ve
fotoğraf sergisinin açılışından birkaç
saat önce, 130 yıllık muhteşem Atatürk
Lisesi ortamında buluştuk.

� Okurlarımıza biraz Armağan
Portakal’dan bahsedelim önce…

1969 Salihli doğumluyum. “40 plus”
bir kadınım ve bunun tadını çıkarıyo-
rum. Çevre mühendisliğini bitirdim
ama mezun olduğum yıllarda özel sek-
törde iş fırsatları yeterli değildi, kamu-
da çalışmayı istemedim. Verilen işi
yapmakla yetinmek istemedim ve Pınar
Et’te halkla ilişkiler bölümünde göreve
başladım. İki arkadaştık ve ikimiz de
sıfır kilometre başlamıştık. Ama yaptık-
larımız örnek gösterildi, öyle olunca
daha da istekle çalıştık ve meslekte 21
yıl geride kaldı. Halkla ilişkiler diye
başladığım meslek hayatım pazarlama,
ürün yönetimi şeklinde sürdü. 16 yıllık
kurumsal alanda çalıştıktan sonra bir
gün aniden prensip kararı alarak özgür
olmaya karar verdim.

� Kendi işini mi kurdun?
Bir yıl kadar çalışmadım. O

dönemde Sığacık’ta yaşıyorduk.
Yıllardır yaşadığım sistemin dışına
çıkınca fark ettim ki benim dünyadan
haberim yokmuş. Hani üzerinde pırpır-
lar olan allı güllü balıklar vardır ya;
onlar gibiyim. Küçücük bir akvaryu-
mun içersinde dolanıp duruyorum ve
kendimi şıkırtılı bir balık sanıyor-
muşum. Halbuki gezindiğim su da
bulanıkmış. Oradan çıkıverince kendi-
mi çok iyi hissettim ve küçücük, vasıfsız
bir balık bile olsam koskoca okyanusta
keşfedecek çok şey olması heyecanıyla
kaybettiğim zamanı kazanmaya
çalıştım. Çevremdeki her şey hakkında
sıfırmışım; Türkiye’de, dünyada ne
olup bittiğinin farkında değilim.

� Hayatını yeniden yapılandırdın…
Aynen öyle. Sabahtan akşama

kadar çalışıp akşam eve geldiğinde
televizyon karşısında uyuklayan,
gazetede çalıştığı sektörle ilgili haber
tarayan, kim ne yapmış etmiş sadece
sektörel bazda ilgilenen düz bir
insanken; çalışma şeklimi değiştirmekle
kendimi yeniden yapılandırıp
geliştirme imkanı buldum. Sabah 7’de
uyanıp elime geçen her gazeteyi, köşeyi
okumaya, çevremi yeniden keşfetmeye
başladım. Tam Sığacık’ta bir dükkan
açmaya niyetlendiğimiz sırada eşim
Fatih’e Kanal D’den teklif geldi.
Fatih’in işinin değişimiyle ben kurum-
sal hayata dönmedim ve serbest çalış-
maya başladım. Reklam veren konu-
mundan hizmet veren tarafına geçince
benim için önemli tecrübeler elde
ettim. “Pazarlama Yol Arkadaşlığı”
olarak tanımladığım çalışma sistemimi
2007 yılında kurdum, artık işini sev-
menin ötesinde sevdiğim işi yapıyorum.

� Fotoğrafçılıkla yolun nasıl buluştu?
Yaklaşık üç yıl önce Esas

Holding’te pazarlama yol arkadaşlığı
yaparken bir arkadaşım fotoğraf grubu
kurmaya karar vermişti. Beni de gruba
kendi dahil etti. Benim daha önceden
ufak, kompakt bir makinem vardı ve
fotoğraf çekip sosyal medyada paylaş-

maktan öte bir şey yapmıyordum.
Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Özer
Kanburoğlu’ndan aldığımız temel
eğitimlerle başladık, spesifik eğitimlere
yöneldik. Fotoğraf beni hep yeniliklere
taşıdı. Önce her hafta sonu
İstanbul’daki eski tarihi semtleri dolaş-
maya başladık Fatih’le. Kuzguncuk,
Göksu, Samatya derken hafta sonu bir
gece kalabileceğimiz yakın yerleri keşfe
çıktık. Taraklı, İznik, Kerpe, Bozcaada
gibi bizim için yeni yerleri dolaştıktan
sonra fotoğraf beni daha ilerilere
götürdü.

� Fotoğraf çekmek nasıl bir duygu?
Fotoğraf çekmek benim için özel

bir şey. Kafamda sadece fotoğraf
olmalı. Ben her zaman çantasında
makinesini taşıyanlardan değilim, ola-
madım. Ben gerçekten fotoğraf için
çıkacağım. Konsantre olup ilham
almam lazım. Fotoğraf için özel
zamanım olmalı. Yeni yerler

gördüğümde çok heyecanlanıyorum ve
bu da çektiğim fotoğraflara yansıyor.

Bir kentin
hikayesini çekiyorum

� Her fotoğrafında başka bir duygu,
başka bir tema var; insan da çekiyorsun
binaları da…

Ben fotoğraf çekerken özgür
olmalıyım, gönlümün sesine göre adım
atmalıyım. Ben bir kentin bana anlat-
tığı hikayesini çekmek istiyorum aslın-
da. Yıllar sonra albümleri karıştırırken
bana hikaye anlatmasını istiyorum.
Benim fotoğraflarım arasında bina da
var insan da, güzellik de var çirkinlik
de... Tüm bunlar hayatın gerçekliği. Ve
tabi ki her görüntünün benim gözümde
bir hikayesi var ve fotoğraflarımı
hikayelerimle bütünlüyorum. Vizörden
gördüklerimi belki de daha net anlata-
bilmek için hikayelerle besleyip sunu-
yorum.

� Fotoğraflarında “işte bu
Armağan” dedirten ne var?

Alın teri ve emeğini paylaşmak,
aldığı ilhamı vermeye çalışarak enerjisi
büyütmek isteyen biriyim. Hayatın
gerçekliğini göstermeyi seviyorum.
Gördüğüm neyse anılara da öyle geçsin
istiyorum. Fotoğraf üzerinde çok oyna-
maları sevmiyorum.

Alın teri insanın başını
dik tutmasını sağlar

� Armağan, kadının ve emeğin
olduğu her yerden penceresinden gülüm-
süyor sanki…

İçerisinde samimiyet olan her pro-
jeyi elimden geldiğince destekliyorum.
Projeler çam sakızı çoban armağanı
katkılarla büyür, yayılır ve yeni kişilerle
de gelişir. Her gün bir tutam alın teri
ve emek kemikleri güçlendirir, insanı
dik tutar. Ürettiğin, içinde bulunduğun
şeylerle ilgili toplumda söyleyecek
sözün olur. Emek ve alın teri insanı
özgürleştirir. Size ait fikirleriniz
olmazsa başkalarının çektiği yere
gider, sürüklenirsiniz. Çünkü size ait
bir yeriniz yoktur.

� TÜRGÖK için bir fotoğraf sergisi
düşüncesi nasıl oluştu?

Hayata tutunması ve hayattaki
duruşunu takdirle izlediğim ve örnek

aldığım, ilham aldığım görme engelli
dostum Sacit Serim beni yıllar önce
TÜRGÖK ile tanıştırdı. Merkezi
İzmir’de olan ve görme engellilerin
yaşam kalitesini arttırmak için hizmet
veren Türkiye Görme Engelliler
Kitaplığı için kitaplar seslendirdim. Bir
gün çalışma odamı düzenlerken
fotoğraflarımı kaydedip sakladığım
DVD’ler ve harici bellekler dikkatimi
çekti. Sandık bekleyen çeyiz gibi atıl
durduklarını hissettim ve işe yarasınlar
istedim. Benim gözümden kareler,
belki görmeyenler için fayda olabilirdi.
TÜRGÖK yararına bir sergi yapmak
istediğimi Sacit Bey'e ilettim, kabul
ettiler. Hemen bir sunum hazırladım
ve Kadıköy Belediyesi ile paylaştım.
Onlar da bu konuya çok hassas ve
olumlu yaklaştılar, kabul ettiler.
Kadıköy Belediyesi’ne ilk sergime gös-
terdikleri destek için şükran duyuyo-
rum. İkinci sergi TÜRGÖK’ün
merkezi İzmir’de oldu… İzmir Atatürk
Lisesi Müzesi’nde sergi açmak benim
için çok gurur verici. İzmir’in kalbinde
ve bu kadar önemli tarihi bir okulda
“Armağan’ın Penceresi”ni açmak tarif-
siz bir duyguydu. İzmir Atatürk Lisesi
Mezunlar Derneği’ne teşekkürlerimi
sunuyorum.

� Sergilerinin geliri hep TÜRGÖK’e
mi gidiyor?

TÜRGÖK’ün “Kabartma
Kitaplar” projesini yürekten destekli-
yorum. Broşürlerinde bir ifade var çok
etkileyici: “Çocuk dedi ki, parmak
uçlarımla okuyabilirim. Yeter ki
kabartma kitaplarım olsun.” Kabartma
kitaplar çok maliyetli; bu nedenle ne
kadar destek olursak o kadar çok
insanın yaşam kalitesi artacak. Çünkü
o kitapların içinde sınava hazırlıktan
tutun sözlüklere kadar bilgiyi sunan
pek çok kitap var. Görme engelli dost-
larımızın aydınlanması bizim
yapacağımız ufak katkılarla artıyor,
bunu aklımızdan çıkarmamalıyız.
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İlhan Çıtak ya da edebiyat dünyasındaki
adıyla İlhan Durusel, İzmirli. Okul yıllarında
Eşrefpaşalı olmakla övünürdü. Ege Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Türkoloji mezunu. Okulu
bitirdikten sonra iki yıl Gümüşhane’de, daha
sonra İzmir Amerikan Koleji’nde öğretmenlik
yaptı. Kolejde edebiyat öğretmenliği yaparken,
iki yıllığına Türkiye’ye gelen İtalyan kökenli
Amerikalı Francesca ile tanıştı. Türkiye’yi çok
seven bu kadının 1994 yılında geriye dönüş
zamanı geldiğinde “bir süreliğine Amerika’da
kalmak ve yeniden gelmek” üzere yola çıktılar.

Deniz planları alt üst etti
En fazla iki yıl kalınması planlanan

Amerika’da her şey değişti. İlhan ve Fran’in,
Deniz’i dünyaya gelince bir süre daha oralarda
olma zorunluluğu ortaya çıktı. Bu sürede İlhan
Çıtak dil kurslarına gitti ve yüksek lisans başvu-
rusunda bulundu. Deniz 4 yaşına geldiğinde,
Türkiye’ye dönme kararı biraz daha ötelendi.
Hayatı kitaplarla geçen İlhan Çıtak yeni
yaşamını yine kitaplarla kurmaya karar verdi ve
kütüphaneciliğe yönlendi. Lehigh’da eski kitap
tamiri bölümündeki kadro açığı yazarın haya-
tını değiştirdi. Bir yıl kadar orada çalıştı ve
kitap tamiri ile sanatçı kitabı (artist book) yap-
mayı öğrendi. Bu bilgi onu daha farklı bir yere
taşımaya başladı.

Sümer tabletlerinden
Darwin’in el yazmalarına

Bir yılın sonunda “Ender Kitaplar”
bölümüne geçen İlhan Çıtak, kendisini üniver-
site arşivinde eski kitaplar koleksiyonunun
olduğu ve 40.000’e yakın ender kitabın yer
aldığı bir noktada buldu. Sümer tabletlerinden
Shakespeare’in ilk baskılarına, Darwin’in el
yazılarına kadar pek çok özel kitabı bir arada
bulmak onun için büyük bir heyecan. Ona
sorarsanız aynı işi Türkiye’de yapmayı çok
istermiş. Mesela Keloğlan’ın taş baskılarını tut-
mak ve öğrencilerle paylaşmak onun en büyük
hayali.

Artık arşivleri kim tutuyor?
Her türlü bilginin on-line platforma

aktarıldığı son yıllarda bilgiyi biriktirmek ve
arşiv ortamını sağlamak da İlhan Çıtak gibi
işini çok seven, tarihe, geçmişe değer veren ve
geleceğe aktarmayı amaçlayan kişilere kalıyor.
Arşiv kütüphaneciliğinin teknoloji bilgisi de
gerektirdiği üzerinde duran Çıtak, Skype
aracılığıyla yaptığımız teknolojik görüşmenin
sonlarına doğru şunları da sözlerine ekledi:

“Var olan özel koleksiyonları yeni nesle
taşımak ve belgelerin kalıcılıklarını sağlamak
için online aktarmak gerekiyor. Google book’s
dünyanın tüm kitaplarını dijital hale getirmeyi
ve böylelikle bilgiye erişimin kolaylaşmasını
sağlayacağını iddia ediyor. Bence de bu çok
yararlı bir çalışma. Biz toplumun hafızasıyız. O
yüzden arşivcilik bana kalırsa dünyanın en
önemli mesleklerinden biri. Keşke ben
zamanında önemini bilseydim ve zamanında
yapsaydım. Mesela Lehigh’da biz Darwin’ in
mektuplarını, araştırmasının yapılması için diji-
tal ortama aktarıyoruz. Sonra Darwin’in büyük
büyük büyük torunu onu sanal ortamda görü-
yor ve bize başvuruyor yeni eklemeler yapıyor.
Sonuçta bir araştırmacıya yardım etmiş oluyor,
birilerinin yaptığı araştırmanın sonuca ulaş-
masını destekliyorsun.”

Ya bizde?
Amerika’da yaşayan İzmirli bir kitap aşığı-

na, Türkiye ile Amerika arasındaki kütüphane-
ciliğe bakış farkını da sorduk. İşte bu noktada
İlhan Çıtak hayli dert yandı:

En son baktığımda - ki sanıyorum 2 yıl
önceydi-, Ankara’daki Milli Kütüphane’deki
arşivde 800.000 kitaptan söz ediyorlardı. Benim
Amerika’da çalıştığım okul orta büyüklükte bir
okul; Harward ve Michigan’la falan
karşılaştırılması mümkün değil. Bizim
kütüphanemizdeki kitap sayısı 2 milyon. Şimdi
800.000 adetli Türk milli kütüphanesinin yayın-
da burada orta düzeydeki bir okul
kütüphanesinin 2 milyon olması düşündürücü.”

‘Armağan’ın Penceresi’

Son üç yıldır daha düzenli bir hayatımız var. Evet,
biyolojik saati farklı ama ne zaman gittiği ne zaman

döneceği belli. Hafta içi, tatili, her şeyi düzenli. Biz çok
uzun süre bugünden ertesi günün planını yapamadık.
Haberci eşi olmak kendi kendine bir şeyler üretmeyi,
zamanı değerlendirmeyi ve iyi kullanmayı gerektirir.

Eğer sadece eşinize odaklı yaşarsanız mutsuz olur-
sunuz. Bu genelde böyle ama habercinin eşi

için kesin. Her şeyi birlikte yapmak istiyor-
sanız, böyle bir şey mümkün değil. Ben

kendime bir hayat kurmaya çalıştım. Hatta
buna o kadar alıştım ki Fatih daha düzenli bir

sisteme geçince önce bocaladım. 16 yılın son 3
yılı hariç birlikte yapamadığımız pek çok şey
birikti; şimdi arayı kapatmak istercesine bir-

birimize zaman ayırıyoruz.

Armağan Portakal’a göre
“haberci eşi” olmak

“Yüksek lisans sıralarında Deniz
ilkokula başlamıştı, derslerimizi onunla
beraber çalışıyorduk. Benim gibi hayatı
boyunca ödev falan yapmamış biri için bu
durum acayipti. Belli bir yaşa gelince her
şey daha zor oluyor. 2005 yılında sana
kütüphaneci kadrosunda arşivci oldum.
İşim kütüphaneciliğin yanı sıra, üniver-
sitenin tarihini bilen, koruyan da bir
meslek. Lehigh Üniversitesi arşivi 1865’te,
Amerikan İç Savaşının hemen sonrasında
kurulmaya başlan-
mış. Bu, yıllardır
biriken
muhteşem
arşivin gelecek
kuşaklara
aktarılmasın-
dan sorumlu
İlhan Çıtak,
üniversiteye yük-
sek lisans için
gelen pek çok Türk
öğrenciyle de güzel pay-
laşımlar yaşıyor. Lehigh’daki özel kolek-
siyonda “köprü mühendisliği” üzerine
dünyanın en iyi yayınları yer alıyor.
İnşaat mühendisliği, genetik, ekonomi ve
işletme dallarında her yıl pek çok başarılı
öğrenci mezun eden Lehigh’da arşiv son
yıllarda dijital ortama aktarılmakta. “

Amerika’da kütüphaneci
sıfatı almak zor
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İki yıllığına gittiği Amerika’da 19 yıldır yaşıyor. Lehigh Üniversitesi’nde
Amerikan tarihinin arşivi ve özel koleksiyonlar ünlü öykü yazarı İlhan
Çıtak ya da kitaplardaki ismiyle İlhan Durusel tarafından korunuyor.

BENAN BİLEK

hep sevgiye açılıyor
İçersinde samimiyet olan her projeyi destekliyorum. Çünkü her

gün bir tutam alın teri ve emek kemikleri güçlendirir; insanı
dik tutar. Bunlar insanı özgürleştirir.

HABER MERKEZİ
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Türkiye’nin en genç bölge senfoni orkestrası
olma özelliğini taşıyan Bursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestrası farklı bir projeyle 16 binin
üzerinde öğrenciye senfoni ve klasik müzik lezze-
tini yaşattı. Türkiye’de bir rekora imza atan proje
senaryosunu Hayal Şahin'in yazdığı ve yönetmen-
liğini tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin'in yaptığı
"Yaramaz Notalar" adlı müzikli tiyatro oyunu 16
binden fazla ilköğretim öğrencisine sergilendi.

Notaların kavgası
5-14 yaş arasındaki çocuklara hitap eden

müzikli oyunun en önemli tarafı; orkestra
sanatçılarının bizzat oyuncu olarak yer alması.
Sahneye çıkan notalar kendi aralarındaki yara-
mazlıklar nedeniyle kavga ediyor. Eser yazmak
için işe koyulan bestecinin elinde bir tek La notası
kalıyor. Notaların bir araya gelmesi için uğraş ve-
riliyor ve pişman olan notaların sahneye dönüşü
ile besteci rahatça eserini yazıyor. Bu arada
çocuklara da nasıl ve hangi nitelikte müzikler din-
lemeleri gerektiği konusunda bilgiler veriliyor.
Besteci rolünü tiyatro sanatçısı ve yönetmen
İbrahim Şahin'in oynadığı oyunda, Esra Tokgöz
(keman), Bertugan Albayrak (viyola), Hande
Taban (viyola), Duygu Özler (keman), Mert
Kocaili (vurmalı çalgılar), Pınar Dalaysel Balcı
(keman), Murat Kınık (keman) ve Burç Balcı
(viyolonsel) rol alıyor. William TEll Uvertürü,

Peer Gynt
Süiti, Carmen
Süiti ve
Radetzky
Marşı'ndan belli
parçaların da sunulduğu
bu oyunu izleyen öğrenciler, oyuncuların neşeli
tavırları ve müziğin temposuyla hoş vakit geçiri-
yorlar.

Pek çok projeye örnek oldu
Kimse kendilerinden böyle bir görev bekle-

mezken büyük bir cesaret gösterip özveriyle bir
araya gelen sanatçılar çıkardıkları oyunla da iyi
bir örnek oluşturuyor. Farklı kuruluşlar tarafın-
dan benzer projelere neden olsalar da “Yaramaz
Notalar” şu ana kadar ulaştıkları seyirci sayısıyla
yakalanması zor bir başarıya da imza atmış
durumda.

Karşılıksız ve gönüllü biçimde çocuklara ve
özellikle engelli çocuklara yönelik projeleri olan
Şahin çiftinin özgün oyunu elbette yalnızca müzik
eğitimini hedeflemiyor. Projenin amaçları arasın-
da “iyi insan olmak”, “arkadaş sevgisi”, “birbirine
saygı göstermek” gibi değerlerin de minik izleyi-
cilere, uygun ve neşeli bir dille anlatılması var.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de
desteğiyle gerçekleşen proje 2009 yılı Şubat ayın-
dan beri sahneleniyor.

Yaramaz Notalar 16 bin
öğrenciyi müzikle buluşturdu

İdealist müzisyenlerle yürüdük

Projenin mimarı ve senaryo yazarı
Hayal Şahin, “Müzisyenlerimiz bu tür çalış-
maları, özellikle normal konser rutinlerinin
dışında çocuklar için özel yapılacak pro-
jeleri angarya olarak görmedikleri için ve
benim gibi konuya idealist yaklaşım
gösteren yürekli sanatçılarla bir
arada olduğumuz için çok
mutluyum” dedi ve sözleri-
ni sürdürdü: “Gerek pro-
jenin hazırlanması ve
onay süreci, gerekse
prova ve sahnelenme
koşullarında zorluklar
yaşadık. Mevcut çalışma
düzenleri içersinde bu
projeye zaman ayrıla-
bilmesi konusunda
sanatçı dostlarımızın özveri-
leriyle adım atabildik. Bursa
Bölge Devlet Senfoni
Orkestrası yönetimi de pro-
jeye inandı ve destek verdi.
Doğal olarak pek çok şey

sanıldığı gibi
kolay olmadı ama bugün

yeni projelerin farklı
kentlerden sipariş

ediliyor olması
hem beni, hem
de aynı zamanda
oyunumuzun
yönetmeni, ti-
yatro sanatçısı
eşim İbrahim
Şahin’i gurur-
landırıyor.”

Bu bir “İlk”
Yönetmen

İbrahim Şahin ise
Türkiye’de senfoni

orkestraları arasında ilk kez yapılan bir
çalışmaya imza atmış olmanın yanı sıra,
oyunun ücretsiz olarak 16 binin üzerinde
çocuğa ulaşmasından da memnun.
Yönetmen Şahin, Yaramaz Notalar’a ilişkin
şunları söyledi; ''Bu, Türkiye'de senfoni
orkestraları arasında ilk defa yapılan bir
şey. Eğitim konserleri yapılmıştır ama tiyat-
royla klasik müziği buluşturarak sunulan ilk
proje. Zaman zaman çocuklarımızı gözlem-

liyorum, oyun çıkışlarında
çok hoşuma giden şeyler
duyuyorum. Birbirlerine 'Bu
tarz müziklere alışık değildim
ama bu harika bir şeymiş' diy-
orlar. Zaten hedef de bu.
Orkestra üyeleri, bu oyunla,

geleceğe çok sağlam
kök salmış bir orman
yetiştiriyor.''

Oyunun ana
temalarından birinin
“çok seslilik”
olduğunu belirten
İbrahim Şahin,

''Yaramaz Notalar’da,
notalardan yola çıkarak

dünyadaki anlaşmazlıkların
nelere mal olabileceğini anlatıyor.

Ne kadar çok seslilik varsa o kadar sağlıklı
bir toplum olacağı konusuna değiniliyor.
Biz, toplumdaki çok sesliliği 7 notayla sem-
bolize ederek kavga ve anlaşmazlıkların
nelere mal olabileceğini anlatmaya çalıştık''
dedi. Oyunda besteciyi canlandıran viyolon-
sel sanatçısı Burç Balcı da projeyle ilgili
katkı ve destek beklediklerini kaydederek,
projenin Türkiye'ye örnek olmasını ve
Anadolu'ya yayılmasını istediklerini belirtti.
Oyun yeni sezonda da izleyicilerle buluş-
mayı sürdürecek.

Orkestra
üyeleri bu

oyunla, gele-
ceğe çok

sağlam kök
salmış bir

orman
yetiştiriyor.

Türkiye’de bir rekora imza atan projenin mimarları
olan Şahin çifti, tam bir sanat gönüllüsü
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