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Bu bir yerel 
seçim yazısıdır
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Bisiklet, koşu ve yüzmenin birlikte 
yapıldığı triatlon sporunda, Esra 
Gökçek ülkemizin en iyi iki kadın 
atletinden biri olma özelliği taşıyor. 

ESRA GÖKÇEK
T Ü R K I Y E ’ N I N  E N  I Y I 
K A D I N  A T L E T L E R I N D E N
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BAŞKAN GÖNENÇ TEŞEKKÜR ETTİ 
B E R G A M A  B E L E D I Y E S I ’ N I N 
S A Y I Ş T A Y  G U R U R U
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Karaburun Belediyesi’nin eski baş-
kanlarından Serdar Yasa 4 yıl ara-
dan sonra tekrar kolları sıvadı.

SERDAR YASA
Y A R I M  K A L A N  I Ş L E R I -
M I Z I  T A M A M L A Y A C A Ğ I Z

ÜMİT 
KARTAL
umitkartal08@gmail.com

 t @umit_kartal

Malum gündemde yerel seçimler, saha-
da aday adayları var. İktidar bu seçimde 
de İzmir’i kazanma hayalinden vazgeç-
miyor. AKP’nin Yerel Yönetimlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kay-
seri Eski Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki “İzmir’deki insanlar 
daha çok özgürlüklerine, demokrasiye 
düşkünler. Özel yaşamına müdahale 
edilecek kaygısı ön planda gibi görünü-
yor. İzmir’de kazanacağız ve İzmirlilere 
o lezzeti tattırıp hizmetlerimizle kalıcı 
olacağız” dedi. Çok beklersiniz sayın 
‘Haseki’!
‘İzmir Aziz’dir, Aziz Kalacak’ ve ‘İzmir 
CHP’dir CHP kalacak’ tartışmalarını bil-
mem ama İzmir özgürdür özgür kala-
cak, buna eminim. 
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Ülkenin en iyi kadın  
   atletlerinden biri İzmir’den: 

ESRA GÖKÇEK
Türkiye’de, triatlon sporuyla ülkenin en iyi kadın 

atletlerinden biri olarak adını duyuran Esra Gök-
çek ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bisiklet, 

koşu ve yüzmenin birlikte yapıldığı triatlon sporunda, 
Esra Gökçek ülkemizin en iyi iki kadın atletinden biri 
olma özelliği taşıyor. Gökçek, bu sporun elit triatlerin-
den biri olarak İzmir’de yaşamını sürdürüyor. Burada 
onu çalıştıran hocalarıyla birlikte, hem yurt içi hem de 
yurt dışı yarışmalara karşı hazırlıklarını yapıyor. 



Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

22 yaşındayım, küçük yaşımdan itiba-
ren sporun içerisindeyim. Milli triat-
letim. 9 Eylül Üniversitesi’nde Beden 
Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Spor 
geçmişim ilk jimnastik ile başladı ama 
bu çok kısa bir dönem sürdü. Ardından 
yüzmeyle devam ettim. Profesyonel 
yüzücü olarak Fenerbahçe Spor Kulü-
bü’ne geçerek profesyonel yüzücülük 
hayatım başladı. Orada dört yıl çeşit-
li müsabakalarda yer aldım. Ama her 
zaman istediğim şey triatlona başla-
maktı. 18 yaşındayken yüzmeyi bıra-
kıp triatlona başladım.

Peki triatlon sporuna nasıl yöneldiniz?

Çok küçük yaşlardan beri triatlon spo-
runa karşı bir ilgim vardı. Yüzmeyi bı-
raktıktan sonra bu sporu denemek 
istedim ve çabuk bir şekilde de ken-
dimi geliştirdim. Ayrıca ben hala eski 
antrenörümle yüzüyorum. Bu konuda 
bana desteği sonsuz. Eğer ailenizden 
ve antrenörünüzden destek alamaz-
sanız, bu sporu ilerletmek zor olabili-
yor.

Triatlon sporu ne gibi zorlukları içinde 
barındırıyor?

Triatlon külfetli ve pahalı bir spor. Mal-
zemeleri çok pahalı… Eğer olimpik se-
viyede bir sporcu olmak istiyorsanız 
sürekli yurtdışındaki yarışlara gitme-
niz gerekiyor. Sadece Avrupa kıtasın-
daki yarışlarla sınırlı kalmıyor, Ame-
rika’ya, Avustralya’ya ve hatta Asya 
kıtasına gitmeniz gerekebiliyor. Bu 
nedenle yılda en az 10 tane yurtdışı 
ya rışlarına gitmeniz lazım. Eğer spon-
sor ve federasyon desteğiniz yoksa 
sadece aile bütçesiyle yapılabilecek 
bir spor değil. Bu açıdan da sponsor-
lara gereksinim duyuluyor.

Triatlon özverili bir yaşam stili ister. Bu 
hayat tarzını sağlamak adına neler ya-
pıyorsunuz?

Öncellikle bu sporu seviyor olmak, 
ona çok fazla zaman ayırmam demek. 
Günümün en az 5 ile 6 saati sadece 
antrenman yapmakla geçiyor. Bunun 
içinde sürekli farklı yerlere gitmek zo-
rundasınız. Çünkü triatlon için sadece 

tek bir yer-
de antren-
man yap-
mıyorsunuz. 
Koşu, bisik-
let ve yüzme 
antrenman-
larının hepsi 
başka yerlerde 
oluyor. Aslında 
bir nevi mesa-
iye kalmak gibi 
ve ben bunu ger-
çekten işim ola-
rak görüyorum. 
Çünkü manevi bir 
kazancı oluyor. 
Spor yaptığınız için 
insanlar sizi bir adım ön plana ko-
yabiliyor. Sportif bir karaktere sa-
hip olmak gerçekten çok önemli... 
Yarışlardan sonra insanlarısize 
verdiği manevi destek, gerçekten 
paha biçilemez. Sevdiğim bir işi 
yaptığım için de mutluyum.

Triatlon sporuna başlamak iste-
yen kişilere öneriniz nelerdir?

Triatlonu eğer olimpik seviyede 
yapmak istiyorlarsa çok küçük yaşta 
başlamaları gerekiyor. Açıkçası 10-
12 yaşından sonra başlanabilecek bir 
spor değil. Çünkü triatlonda yüzme 
branşı çok önemli. Yüzme de kolay bir 
spor değil. Çok küçük yaşlarda baş-
layıp tecrübe edinmesi ve tekniğin 
oturması gerekiyor. Vücudun ona göre 
yapılanması lazım. Ama sadece hobi 
olarak, spor yaparak ve hayatını zinde 
bir şekilde devam ettirmek isteyenler 
varsa, triatlon için bu yaşın olmadığını 
söylemek istiyorum. Öğrenmenin yaşı 
olmadığı gibi spor yapmanın da yaşı 
olmadığını söyleyebilirim.

Ülkenin en iyi iki kadın atletlerinden 
birisiniz.

Bu spora ilk başladığım zaman ben 
başarılı olacağım diye başlamadım. 

Bu kendimdeki yeteneği gördükçe 
zamanla var oldu. Tabi ben daha da 
iyisini görmek istiyorum. Sadece Tür-
kiye’de değil, Avrupa’da ve Dünya’da 
en iyi yerlere gelebilmek çok önemli. 
Hiçbir zaman hedefim, Türkiye’nin en 
iyisi olmak değildi. Hedeflerinizi ne 
kadar büyük tutarsanız, başarılarınız 
o kadar artar. 

Özellikle bu spor dalındaki başarının 
İzmir’den olması gurur verici. İzmir hak-
kındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Zaten şuan da en iyi elit triatler İz-
mir’den. İzmir spor yapmak için çok 
uygun bir şehir. Ulaşımı çok kolay… 
Bisiklet rotaları çok kolay... O nedenle 
eğer farklı rotalara gitmek isterseniz 
bile, İzmir’in coğrafi konumu bu açı-
dan çok güzel. Her yer çok yakın. Tek 
sıkıntımız tesis eksikliği. Örneğin sta-
dımızın sadece bir tane olması… Yüz-
me havuzunun yalnızca Alsancak’ta 
olması. Daha fazla yüzme havuzu ve 
koşu tesisleri olursa çok daha mutlu 
oluruz. 

“Hiçbir zaman hedefi m, Türkiye’nin en iyisi 
olmak değildi. Hedefl erinizi ne kadar büyük 
tutarsanız, başarılarınız o kadar artar.”

“En iyi elit triatler İzmir’den. İzmir, spor 
yapmak için çok uygun bir şehir.”



HAKAN KILIÇ ILE SÖYLEŞTIK

Genç adaydan iki önemli vurgu:
       DAYANIŞMA VE
 K A T I L I M C I L I K

Sizi tanıyabilir miyiz?

3 Temmuz 1986’da Narlıdere’de dünyaya 
geldim. İlk, Orta ve Lise eğitimimi Narlıde-
re’de tamamladım. Ardından; 2009 yılında 
İzmir Ekonomisi Üniversitesi Siyaset Bili-
mi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Bölümünden mezun olarak yükseköğre-
nimimi tamamladım. Üniversite öğren-
ciliğim döneminde Türkiye ve AB uyum 
süreçleri ve AB’nin devamı için Türkiye’nin 
stratejik önemi konuları üzerinde yoğun 
ve kapsamlı çalışmalar yaptım. Yine 2009 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Av-
rupa Birliği Modeli Konulu çalıştaya katı-
larak Üniversitemi temsil ettim. Bu konu 
üzerinde önemli tecrübeler kazandım. 

Eğitim hayatımı yurtdışında almış oldu-
ğum Yerel Yönetimler ve Siyaset Eğitimi So
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Hakan Kılıç, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin en genç aday 
adaylarından. İşte Narlıdere 
Belediye Başkanlığı için yola 
çıkan 32 yaşındaki Hakan Kılıç’ın 
röportajı…

Hakan Kıl ıç
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Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipiscing elit. Praesent ac tin-

cidunt lacus, vel commodo neque. 

Nam vitae leo quis purus sodales di-

ctum non et nisl. ex aat, sapien ipsum 

posuere sit amet ullamcorper velit 

nisl nec nibh.Tulputate rhoncus lorem. Nunc 

gravida aliquam felis, at effi  citur enim 

sodales quis. Aliquam consequat ves-

tibulum augue in aliquet. Aliquam 

in fermentum urna. Quisque id odio 

dictum, varius sem eget, sollicitudin 

nisi. Sed eleifend sapien dolor, vel ac-

cumsan ligula malesuada eget. n hac 

habitasse platea dictumst. In hac ha-

bitasse platea dictumst. Vestibulum 

ante ipsum primis in faucibus orci 

luctus Aliquam non nunc non lacus 

facilisis bibendum. Phasellus ut purus 

vulputate, egestas eros sed, molestie 

urna. Pellentesque a ultricies tortor.

Nunc accumsan, risus non placerat 

feugiat, tellus purus suscipit risus, 

sed egestas lacus sem mollis leo. Ae-

nean accumsan vitae nunc vitae pla-

cerat.  non, sollicitudin magna. Ut id 

bibendum libero.

Nunc accumsan, risus non placerat 

feugiat, tellus purus suscipit risus, 

sed egestas lacus sem mollis leo. Ae-

nean accumsan vitae nunc vitae pla-

cerat.  non, sollicitudin magna. Ut id 

bibendum libero.

The New
Magazine Design

2019

24/7 ONLİNE

Aenean porta leo at sem-

per egestas. Ut luctus var-

ius. Suspendisse leo libe-

ro, malesuada eu 

vehicula nec, iaculis 

sed libero lorem. 
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Aliquam Amcorperend
Sapien quat Dolor.

M u l t i  B u s i n e s s  M a g a z i n e

ile tamamladım. İyi derecede İn-
gilizce ve orta seviyede Fransızca 
biliyorum.

Vatani görevimi Iğdır’da yaptıktan 
sonra, Narlıdere’de esnaf olarak ti-
caret hayatıma başladım.

2014 Yerel seçimlerinde partimi-
zin yapmış olduğu Belediye Meclis 
Üyeliği önseçiminde üyelerimizin 
desteği ile birinci sıradan seçildim. 
29 Mart Yerel Seçimlerinde, Narlı-
dere halkının teveccühü ile Cumhu-
riyet Halk Partisi Narlıdere ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi 
olarak görevime başladım.

2004 Yılında tanıştığım eşim Fi-
liz KILIÇ ile 2011 yılında evlendik. 
2012 yılında kızımız Özüm ve 2016 
yılında oğlumuz Ozan Ali dünyaya 
geldi. Bu güne kadar her konuda 
yanımda olan eşimin ve ailemin 
desteği ile sevdamız Narlıdere’mizi 
halkımız ile birlikte yönetmeye ta-
lip oldum.

Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi 
olarak hangi çalışmaları yaptınız? 
Hangi sonuçları aldınız?

Narlıdere Belediyesinde İhtisas Ko-
misyonları arasında; Hukuk, Plan 
Bütçe ve Eğitim Kültür Gençlik ve 
Spor Komisyonlarında görev aldım.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde ise 
Tüketiciyi Koruma Komisyonunda 
4 yıldır başkanlık yapıyorum. Son 2 
yıldır ise İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisinde Divan Katipliği görevini 
sürdürmekteyim. 

Ayrıca; almış olduğum eğitim doğ-
rultusunda, AB Dış İlişkiler Komis-
yonunda Başkan Yardımcısı olarak 
görevime devam etmekteyim.

İzmir Büyükşehir Belediye Mecli-
si’nin görevlendirmesi ile ilk olarak 
Moldova’da Kentimizi ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyemizi temsil ettim. 
2016 yılında Fas’ta düzenlenen 
Akdeniz belediyeler birliği toplan-
tısında İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’nu 
temsil ederek birliğe üye şehirler 
arasında sosyal, kültürel ve ekono-
mik işbirliğinin arttırılması yönün-

de önemli çalışmalarda bulundum. 

Bu toplantıda özellikle; Fransa’nın 
Marsilya ve İspanya’nın Barselona 
Belediyeleri ile İzmir Büyükşehir 
Belediyemiz adına ilişkilerimizi ge-
nişletme hususunda proje çalış-
malarına hız verdik. İzmir Büyükşe-
hir Belediyemizin Yönetim Kurulu 
üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler 
Birliğinde (MEDCITES) halen göre-
vimi sürdürmekteyim.

Belediye Başkan Adaylığını neden 
düşündünüz? Hangi hedeflerinizi 
gerçekleştirmek istiyorsunuz?

2014 Yılında Narlıdere ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği 
görevime başladıktan sonra 4 yıllık 
süre boyunca kazandığım tecrü-
beler ile birlikte uzun yıllardan beri 
Narlıdere için hayalini kurduğum 
projeleri hayata geçirmeye ve Nar-
lıdere’yi halkımızla birlikte yönet-
meye talip oldum. Tabi ki bununla 
birlikte 2014 yılında yapılan Meclis 
Üyeliği önseçiminde partililerimizin 
vermiş olduğu destek artarak de-
vam etti. Ayrıca, Narlıdereli hem-
şerilerimizin de yoğun ilgisi ve des-
teği ile bu yola çıktım. 

Hedef konusuna geldiğimizde; Si-
yasete başladığım günden itibaren, 
demokrasimizin mihenk taşı olan 
Muhtarlarımızla, Sivil Toplum Ku-
ruluşlarımızla, Yöre Derneklerimiz-
le ve Narlıdereli vatandaşlarımız ile 
yaptığımız görüşmelerde ortaya çı-
kan; talep, istek ve beklentiler be-
lediyecilik hizmetlerimiz açısından 
belirleyici olacaktır.

Narlıdere’mizin önemli ve önce-
likli sorunlarından olan Kentsel 
Dönüşüm konusunun çözülmesi 
sağlanacak, Belediyemizde çalışan 
sendikasız emekçi kalmayacak. 
Çocuklarımıza, yaşlılarımıza, ka-
dınlarımıza ve toplumun 
dezavantajlı kesimleri-
ne yönelik büyük pro-
jelerimizi hazırladık.

Parti programımız-
da yer alan yoksul-
lukla mücadele ile 
ilgili önemli pro-

jeleri hayata geçireceğiz. Çevreye 
duyarlı ve doğa dostu yenilenebilir 
enerji kullanımını yaygınlaştıraca-
ğız. 

Sokak hayvanlarının korunması ve 
kent yaşamına entegre edilmesi 
içinde projelerimiz hazır. 

Cumhuriyet Halk Partisi sizi Narlıde-
re Belediye Başkanı adayı yaparsa  
Belediyeyi nasıl yönetmeyi düşünü-
yorsunuz?

Sosyal demokrat ve toplumcu 
belediyecilik anlayışı, kamunun, 
halkın, kentlinin çıkarlarını her şe-
yin üzerinde görmeli, buna uygun 
üretken, verimli politikalar oluştur-
malı ve kent planlamaları yapma-
lıdır. Doğayı ve çevreyi korumalıdır. 
Kentlerin tarihine, tarihsel ve kül-
türel değerlerine sahip çıkılmalıdır.

Yerel yönetimler, yerel kamusal 
hizmet birimleridir. 

Katılımcılığın önünü açan, kentsel 
demokrasiyi temel alan, toplumun 
değişik kesimlerine karar alma sü-
reçlerinde söz ve karar hakkı tanı-
yan, adil, saydam ve ayrımcı olma-
yan bir belediyecilik anlayışı içinde, 
toplumsal, katılımcı ve sosyal be-
lediyecilik anlayışının temel ilkeleri 
olarak çağdaşlığın, özgürlüğün, da-
yanışmanın 
ve katı-
lımcılığın 
a l t ı n ı 
kalınca 
çizerek 
hizmet 
edece-
ğimize 
i n a n ı -
yorum.

demokrasimizin mihenk taşı olan 
Muhtarlarımızla, Sivil Toplum Ku-
ruluşlarımızla, Yöre Derneklerimiz-
le ve Narlıdereli vatandaşlarımız ile 
yaptığımız görüşmelerde ortaya çı-
kan; talep, istek ve beklentiler be-
lediyecilik hizmetlerimiz açısından 
belirleyici olacaktır.

Narlıdere’mizin önemli ve önce-
likli sorunlarından olan Kentsel 
Dönüşüm konusunun çözülmesi 
sağlanacak, Belediyemizde çalışan 
sendikasız emekçi kalmayacak. 
Çocuklarımıza, yaşlılarımıza, ka-
dınlarımıza ve toplumun 
dezavantajlı kesimleri-
ne yönelik büyük pro-
jelerimizi hazırladık.

Parti programımız-
da yer alan yoksul-
lukla mücadele ile 
ilgili önemli pro-

yanışmanın 
ve katı-
lımcılığın 
a l t ı n ı 
kalınca 
çizerek 
hizmet 
edece-
ğimize 
i n a n ı -
yorum.
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Karaburun Belediyes i’nin 
eski başkanlarından Ser-
dar Yasa 4 yıl aradan sonra 

tekrar kolları sıvadı. 2004-2014 
yılları arasında Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Karaburun Beledi-
ye Başkanlığı görevini yürüten 
Serdar Yasa tekrar aday adaylığı 
başvurusu yaptı. Gazetemizi zi-
yaret eden Yasa’yla adaylık süre-
cini ve projelerini konuştuk.

Karaburunlulardan önemli des-
tek gördüğünü dile getiren Yasa, 
“4 yıllık bir ara verdik diyebiliriz. 
Şimdi yarım kalan işlerimizi ta-
mamlayacağız. Bu 4 yıllık arada 
partimizin etkinliklerinden de 
geri kalmadım. Kurultayları göz-
lemledim, Adalet Yürüyüşü’ne 
katıldım, genel siyaseti takip et-
tim. Dışarıdan gözlemlerim oldu. 
Karaburun’un bir çocuğu olarak, 
gelen istekler üzerine elimi tek-
rardan taşın altına koymaya ka-
rar verdim” diye konuştu.

Sayın Yasa, Karaburunlular sizi 
çok iyi tanıyor aslında ancak genç 
seçmen için kendinizi tanıtır mısı-
nız?

Evet,  aslında Karaburunlular iyi 
tanıyor. 10 yıl Belediye Başkan-
lığı yaptığım dönemde halkla iç 
içeydim. Şimdi bile yolda her-
kesle selamlaşıp öyle geçiyoruz. 
Onun dışında tabi burada doğup 
büyüdük. Ortaokula kadar Kara-
burun’da okudum, lise olmadı-
ğı için, İzmir Atatürk Lisesi’nde 
yatılı okudum. Daha sonra Or-
tadoğu Teknik Üniversitesi’nde 

(ODTÜ) Kimya Mühendisliği bö-
lümünü bitirdim. 1976-1983 yıl-
ları arasında Ankara’da gençliğin 
sağ-sol diye çatıştığı birtakım 
sorunların yaşandığı döneme 
denk geldik. Politik kimliğimizin 
de oluşmaya başladığı dönem-
lerdi. Askerlik sonrası İzmir’de 
mühendis olarak iş hayatıma 
başladım. Önemli firmalarda şef-
lik, müdürlük, proje müdürlüğü, 
fabrika müdürlüğü gibi görevleri 
üstlendim. 2004 seçimleri gelip 
çattığında da CHP’den Karabu-
run Belediye Başkanlığı’na aday-
lığımı koydum. Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinde okuyup, kendi-
mi geliştirdikten, özel sektörde 
tecrübeler edindikten ve dünya-
nın farklı yerlerini de gördükten 
sonra Karaburun’a o anki şart-
lardan daha iyi şeyler yapacağı-
ma inandım. 2004-20014 yılları 
arasında 2 dönem Karaburun’da 
belediye başkanlığı yaptım.

2014’teki seçimlerde tekrar aday 
mıydınız peki?

Evet, o dönem adaydım aslında 
ama İzmir’de son gün son gece 
adaylar üzerinde birtakım deği-
şiklikler yapıldı. Onlardan biri de 
bendim açıkçası. Ancak Karabu-
run’u kaybetmemiş olmak parti-
miz açısından sevindiriciydi. Tabi 
bazı ilçeler o dönem kaybedildi 
maalesef. Bugün inşallah böyle 
şeylerle karşılaşmayız.

Bu dönem için adaylık süreciniz 
nasıl gelişti, Karaburunlular ne 
dedi bu kararınıza?

Tabi herkes daha önceki yöne-
tim biçimiyle bu aradaki 4 yıllık 
süreci karşılaştırıyor. Başkan-
ların yaptıkları, yönetim biçim-
leri, sorunlara çözüm önerileri, 
ilçeyi nereye taşıdığı gibi şeyleri 
karşılaştırıyorlar. Geçtiğimiz yaz 
Karaburun’un ileri gelenleri, köy 
halkı tekrar adaylığımı koyma-
mı istediler. Büyükşehir’e bağlı 
olmadan dahi neler yapılabil-
diğini gördüklerini ve şimdi çok 
daha iyi şeyler göreceklerine dair 
inançlarını dile getirdiler. Bizzat 
telefonla ve evime gelerek aday 
olmamı isteyenler oldu. Bunlar 
itici güç oldu tabi. Bende istekleri 
mutlaka karşılamak için çalışı-
rım, görevden kaçmam, partim 
de böyle değerlendirirse üzerime 
düşeni yaparım dedim. Başvuru-
dan sonra atmosferin değiştiğini 
de gözlemledim.

Karaburun’un sizden sonraki 4 yı-
lını nasıl değerlendirirsiniz?

Kendi dönemimde, iktidar partisi 
olmadan da neler yapılabileceği-
ni çok iyi gösterdiğimize inanıyo-
rum. Sonraki süreçte başlattığı-
mız şeylerin yerinde olmadığını, 
arkasında durulmadığını gördüm. 
Bunları kendi içimizde sorgula-
maya çalıştık. Eleştiri anlamında, 
kendi partimden bir Başkan’a 
bunları dile getirmek çok doğru 
olmazdı. O zaman taraflı olmuş 
oluyorsunuz.  Bunu da o dönemi 
değerlendiren partililerimize ve 
halkımıza bıraktık. Madde mad-
de şu sorunlar var diyemem ama 
genel anlamda bir hoşnutsuzluk 

YAĞIZ BARUT

KARABURUN İÇİN 
YARIM KALAN
İŞLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ

KARABURUN İÇİN
Serdar Yasa:
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Tom Hardy

The Real Thing

Jake Gyllenhaal

Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc gravida 

aliquam felis, at efficitur enim sodales quis. 

Aliquam consequat vestibulum augue in aliqu-

et. Aliquam in fermentum urna. Quisque id odio 

dictum, varius sem eget, sollicitudin nisi. Sed 

eleifend sapien dolor, vel accumsan ligula ma-

lesuada eget. Sed tristique massa sit amet dui 

congue, a ullamcorper dui.

In hac habitasse platea dictumst. In hac habiere 

cubilia Curae; Aliquam non nunc non lacus cinia 

vehicula. Donec placerat nisi purus, et dignissim 

leo pharetra in. 

Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc gravida 

aliquam felis, at efficitur enim sodales quis. 

Aliquam consequat vestibulum augue in aliqu-

et. Aliquam in fermentum urna. Quisque id odio 

dictum, varius sem eget, sollicitudin nisi. Sed 

eleifend sapien dolor, vel accumsan ligula ma-

lesuada eget. Sed tristique massa sit amet dui 

congue, a ullamcorper dui.

In hac habitasse platea dictumst. In hac habiere 

cubilia Curae; Aliquam non nunc non lacus cinia 

vehicula. Donec placerat nisi purus, et dignissim 

leo pharetra in. 

Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc gravida 

aliquam felis, at efficitur enim sodales quis. 

Aliquam consequat vestibulum augue in aliqu-

et. Aliquam in fermentum urna. Quisque id odio 

dictum, varius sem eget, sollicitudin nisi. Sed 

eleifend sapien dolor, vel accumsan ligula ma-

lesuada eget. Sed tristique massa sit amet dui 

congue, a ullamcorper dui.
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olduğunu gördüm. Bu ateşten gömlek 
aslında, kolay bir iş değil ve bulunduğu-
nuz ilçeyi bir yerlere taşımanız gerekir. 
Sadece Belediye Başkanlığı yapmaya 
kalkarsanız devlet memuru gibi hareket 
edersiniz. Vizyoner bir başkan ilçesini 
yukarılara taşır.

Siz neler yapacaksınız peki, projeleriniz 
nedir?

Karaburun’un ihtiyacı olan projeleri baş-
latmıştık zaten ama mahalleye dönü-
şen alanlarla beraber altyapı sorunları 
ister istemez ön planda gidiyor. Onun 
dışında, yarımadada özellikle gençlerin 
şehirlere göçüyle birlikte üretken nüfu-
sun azalması, üretim değerlerinin düş-
mesine hatta yok olmasına sebep oldu. 
Gençler toprakla, tarımla, hayvancılıkla 
uğraşmak istemiyor. Bunun olabilmesi 
için katma değeri yüksek ürünleri elde 
etmek gerekiyor. Bunların tamamı ken-
di içinde bir projeyi barındırıyor aslında. 
Mesela Nergis çiçeği Karaburun için çok 
önemli. Katma değeri yüksek bir ürün 
haline getirmek için çalışmalar yaptır-
mıştım ama TÜBİTAK desteği gelme-
mişti. Ancak ODTÜ’den bir arkadaşımla 
kişisel olarak çalışıyoruz. Nergis’ten yağ 
çıkarmayı başardık. Bunu atölye olarak 
kurmak istiyorum. Parfüm endüstrisi 
için katma değeri en yüksek ürün olarak 
gözüküyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koopera-
tifçilik anlayışını buraya taşımak önemli 
o zaman.

Elbette. Geçtiğimiz dönemde Köy-Ko-
op’un yönetim kurulu üyeliğini yaptım. 
Karaburun’da tarımsal kalkınma koo-
peratifleri için çok fazla çaba harcadım. 
Türkiye’deki ilk örneklerden biridir, sa-
dece kadınların oluşturduğu bir koo-
peratife başkanlık dönemimde destek 
verdim. Ürettikleri değerlerin Türkiye ile 
tanışmasını sağladım. Ara verdiğimiz 4 
yıllık süreçte kooperatifçiliğin Karaburun 
dışına nasıl taşması gerektiği gibi çalış-
maları daha fazla özümsedim. Bundan 
sonra daha başarılı olacağımız, kurum-
sal bir kooperatifçiliği göreceğimiz ça-
lışmalar yapacağız. Bizim topraklarımız 
geçmişte kendini kanıtlamış topraklar. 
Karaburun’da tırlar dolusu üzüm ihracatı 
yapılırdı. Ancak çarpık devlet politikaları 
bunu yok etti. Ama üzerine gidilip, yeni-
den yapılandırılabilir.

Karaburun’da tehlikeli bazı çevre sorunla-

rı da var. Bunlardan da bahseder misiniz?

Karaburun’a yatırımlar yapmışsınız ve 
bir anda bakıyorsunuz karşınızda balık 
çiftlikleri oluşmaya başlamış. Bunların 
deniz ekolojisini bozduğu bilimsel olarak 
kanıtlanmış. Rüzgar Enerji Santralleri de 
olması gereken yerde ve sayılarda yapıl-
madığı için dağlardaki karakeçi yetişti-
riciliğini bitirmekte ve doğal yaşamı öl-
dürmekte. Eko- Agro Turizmin önündeki 
en büyük engeller aynı zamanda. 

Turizm potansiyeliniz nedir?

Turist niye gelir? Deniz, kum ve güneş 
için gelebilir diyebiliriz. Baktığımızda 
Karaburun’da geniş plajlar, ince kumlu 
alanlar yok ama denizi hiçbir yerde gö-
remeyeceğiniz şekilde masmavi ve ter-
temiz. Dolayısıyla, buralar gerek balık 
çiftlikleri gerek altyapı kaynaklı sorun-
larla kirletilmediği sürece çok büyük ar-
tılar sağlar. İnce kumlu plajlarınız yoksa 
ama masmavi deniziniz varsa başka bir 
farklılık yaratmanız lazım. Bu anlamda 
dalış turizmi çok önemli bizim için. Eğ-
lence sektörü burada çok gelişmediği 
için gelen gençlerin sıkılmaması için da-
lış kursları gibi etkinlikler yapmak önem-
li. Bunun ötesinde köyleri ziyaret etmek 
isteyebilirsiniz. Gezi rehber unsurlarını 
aktif hale getirmek gerekiyor. Dağcılık ve 
yürüyüş yollarını sağlıklı işlemek gereki-
yor. İçerisinde bir yaşanmışlığı, bir kültü-
rü barındıran eski köy evlerinin harabe 
halinden kurtarılması gerekiyor. Burala-
rın tarihi bir kimliği var. Böylesine önem-
li değerleri doğru restorasyonla birlikte 
hem turizme açmak hem de geleceğe 
taşımak gerekiyor. İzmir’e turist geldi-
ğinde Bayraklı’nın ne güzel gökdelenleri 
var diye geziye çıkmıyor. İnsanlar tarihi 
Kemeraltı Çarşısı’nı, Agora’yı geziyorlar. 
Eski dokuyu ayakta tutabilirseniz insan-
lar oraya gelir. Alaçatı niye prim yaptı? 
Yeni betonarmeye teslim etmedi, eski 
dokuyu geleceğe taşımak için bir model 
oluşturdu ve başarılı oldu.

Burada reklam ve medya ayağı çok 
önemli değil mi?

Bu konuda şöyle bir anekdot aktara-
yım. 2004 yılında ilk göreve geldiğim-
de, Karaburun’da balıkçı teknelerinin 
yanaştığı yerlerdeki bazı problemler 
için İzmir Liman Müdürlüğü’ne geldim. 
Liman müdürü, bir memuru çağırdı. ‘Ka-
raburun Belediye Başkanımız limanların 
temizlenmesi için bir teklifte bulunu-

yor, ne yapabiliriz?’ diye sordu. Memur 
da ‘Karaburun neresi Başkanım?’ diye 
sorunca, eyvah dedim kendi kendime. 
Karaburun’u bir liman çalışanı bilmi-
yorsa, bizim tanıtım potansiyelimizi 
arttırmamız gerekiyor dedim ve bazı 
atılımlar yaptık. Sandıktan 200 yıllık el 
işlemelerini çıkartıp Amerika’ya turizm 
il müdürlüğüyle gönderip sergilenmesini 
sağladık. Yurtiçinde birçok fuarlara katı-
lıp Karaburun’u bir yerlere taşımak için 
çok çalıştık.

Son olarak nasıl bir Belediye Başkan pro-
fili çizeceksiniz?

Başkanlık dönemimde demokratik ve 
katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla 
ilerledim. Halkla bütünleşmek ve bel-
li paydalarda buluşmak zorundasınız.  
Mesela her hafta ‘Halk Günü’ düzen-
ledim. Randevu almadan, rezervasyon 
yaptırmadan Başkan’la görüşüyorsun. 
Tüm şikayetleri dinliyorduk ve aldığımız 
notları hemen uygulamaya başlıyorduk. 
Mesela bir yerde çöp mü toplanmamış 
onu hemen toplatıyorduk. Daha kap-
samlı konuları en kısa zamanda bürok-
ratlarımızla çözüme kavuşturmak için 
uğraşıyorduk.  Sürekli aynı şikayetler 
gelirse cezai işlemler gündeme geliyor-
du. Bu anlamda liyakate çok önem ve-
riyorum. Ayrıca hesap vermek ve şeffaf 
olmak çok önemlidir. Bir başkan hesap 
veremiyorsa o işi yapmamalıdır.
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Cumhuriyet 
Halk 

Partisi’nin 
2014 yerel 

seçimlerinde 
İzmir’de 

kaybettiği 
8 ilçeden 
biri olan 

Menderes’ten 
aday adayı 

olan Mehmet 
Gürbüz ile 
konuştuk.

2014 yılında yapılan 
yerel seçimlerde 
349 oy ile bele-

diyeyi AKP’ye kaptıran 
CHP’den aday adayı 
olan Gürbüz, “Genel 
Merkez kimi aday gös-
terirse o yarışacaktır. 
Amacımız emaneti geri 
almak” diye konuştu.

1973 yılında Kayseri’nin De-
veli ilçesinde doğan Gürbüz, 
ilk ve ortaokulu Ankara’da ta-
mamladıktan sonra liseyi İzmir’de 
Namık Kemal Lisesi’nde okuyor. 
1989 yılında Menderes’e gelen Gür-
büz, Menderes’i ve aday adaylığı sü-
recini “Buradaki otuzuncu seneme 
yaklaştım. Menderesliler ile birlikte 
burada büyüdüm, burada kazandım. 
Menderes’e bir vefa borcu hissediyo-
rum. Bu nedenle Menderes’e bir şey-
ler yapmak istiyorum. Menderes ne 
yazık ki, yıllardır Gaziemir’in gölgesi 
altında kaldı. Bunu değiştirmek istiyo-
rum” ifadeleri ile açıklıyor. 

‘UNVANIM NE YAZIK Kİ SOYADIMIN 
ÖNÜNE GEÇTİ’

Menderes’e geldiği yıllarda firma is-
mini çok düşündüğünü ve o yıllarda 
herkesin soyadını kullandığını belir-
ten Gürbüz, “Ben kuracağım firmanın 
adının herkesten farklı olmasını iste-
diğim için soyadımı kullanmadım. An-
kara’dan gelmiştim. O yüzden kalıcı ve 
herkesin kabulleneceği bir isim olarak, 
‘Başkent’ i tercih ettim. Tabi zaman-
la benim soyadım unutuldu ve gelen 
davetiyeler ‘Başkent Mehmet’ diye 
gelmeye başlıyor. Üç tane kızım var. 
Onlara da babanız kim diye sorsalar, 
Başkent Mehmet’in kızıyım diye yanıt 

ve-
rirler. 

Çok yakın 
a r k a d a ş l a r ı m 

dahi soyadımı unutmuş 
gibi bir durum söz konusu. 

Şirket unvanım ne yazık ki soyadımın 
önüne geçti.” ifadelerini kullandı. 

GENEL MERKEZ’E DİLEKÇE VERDİ

Bu durumun seçim sürecini etkile-
diğini de belirten Gürbüz, CHP Genel 
Merkezi’ne bir de dilekçe verdiklerini 
söyledi. Gürbüz, “Bizim gerçek olarak 
kim olduğumuzu görmek istiyorsanız, 
anketlerde Mehmet Gürbüz Başkent 
olarak ifade edilmesi gerektiğini be-
lirttik. Onlar da uygun görürse anket-
lerde herhangi bir sıkıntı yaşamamak 
adına bu dilekçeyi verdik.” dedi. 

‘AMACIMIZ EMANETİ GERİ ALMAK’

Menderes İnşaatçılar Derneği’nin ku-
rucuları arasında yer aldığını söyle-
yen Gürbüz, “2014 yerel seçimlerine 
kadar derneğin başkanlık görevini de 
yürüttüm. Ancak 2014 seçimlerinden 
sonra belediyenin değişmesi ile birlik-
te benim istifa etmek durumunda bı-
rakıldım. Kim aday olursa olsun, bizim 
için burada Cumhuriyet Halk Parti-
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si’nin seçimi kazanması önemli. Şu anda 
seçim çalışmaları için kullandığımız ofisi 
de kim aday gösterilirse o kullanacaktır. 
Genel Merkez kimi aday gösterirse o 
yarışacaktır. Amacımız emaneti geri al-
mak.” şeklinde konuştu.

‘İYİ PARTİ’Lİ VE MHP’Lİ  
SEÇMENDEN DE OY ALABİLİRİM’

Menderes’te şeffaf bir belediyecilik an-
layışını hakim kılmak istediğini yineleyen 
Gürbüz, Menderes’in 90 bine varan nü-
fusu olduğunu, yüzölçümü bakımından 
Türkiye’de ilk 500’de, İzmir’in ise üçüncü 
büyük ilçesi olduğunu hatırlattı. Gürbüz, 
“Havaalanına bu kadar yakın ve işlen-
meye bu kadar müsait olan bir ilçenin 
ham kalması gerçekten çok üzücü” dedi.

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak yaklaşık 300 oy ile 
seçimi kaybettiklerini ancak son 5 yıl-
da seçmen sayısının da 10 bin arttığına 
dikkat çeken Gürbüz, “Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Menderes’te büyük bir oy ka-
pasitesi var. Ancak ticaret ile uğraştığım 
için toplumun her kesimi ile içli dışlıyım. 
Vatandaşların hepsiyle iç içeyim. Dolayı-
sıyla İyi Partili ve MHP’li seçmenden de 
oy alabilirim.” diye konuştu.

‘HER ŞEY KADRO İLE OLUR’

Mevcut AKP’li Belediye Başkanı’nın 
Mendereslilere devlet hastanesi sözü 
vermesinin üstünden dört sene geçme-
sine rağmen, henüz hastanenin bitirile-
mediğine dikkat çeken CHP Menderes 
aday adayı Mehmet Gürbüz, “Bu mem-
lekete her kim bir çivi çaktıysa Mende-
resliler ve kendi adıma teşekkür ederim. 
Ancak durumun ortada olduğunu görü-
yoruz.” ifadeleri ile AKP’li mevcut bele-
diyeyi eleştirdi. Gerçekleştirilemeyecek 
şeylerin seçim vaadi olarak öne sürül-
mesine karşı olduğunu söyleyen Gür-
büz, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Her şey kadro ile olur. Ben bir iş insanı 
olarak başarı sağlıyorsam bu ekibim sa-
yesindedir. Bu nedenle, ne iş yaparsak 
yapalım kadro çok önemli. Bunun bilin-
cindeyim. Ben bir şeyleri tek başıma ya-
pacağım demiyorum. Kendi alanlarında 
yeterli kadrolarımız mevcut.” 

‘BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yan-
sıyan ve Sayıştay’ın AKP’li Menderes 
Belediyesinde için hazırladığı rapor, 2 

milyon TL’ye yakın bir paranın 
kayıp olduğunu belirlemesi 
ile ilgili de konuşan 
Gürbüz, “Sayıştay 
Raporu ile ilgili bir 
araştırma yap-
tım. Belediye’ye 
her vatandaşımızın 
hakkı olan sorularımın 
cevaplarını beklediğimi 
söyledim. Hala daha bu 
soruların cevaplarını bekle-
mekteyiz. Ancak aksini ispat 
ederse de biz özür dilemesini 
de biliriz. Ancak hala cevap ver-
medi. Bütün vatandaşlarımız gibi 
ben de bu işin peşindeyiz ve bu işin 
peşini bırakmayacağız, takipçisi olaca-
ğız.” İfadelerini kullandı. 

‘MENDERESLİ ÇİFTÇİ KAZANACAK’

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Men-
deres’te de çiftçinin mağdur durumda 
olduğunu ve aracının havadan para ka-
zandığını söyleyen Gürbüz, bu durumu 
düzeltmek adına Menderes’te koopera-
tif kuracaklarını belirtti. Gürbüz, “Bu sa-
yede Menderes’te bulunan çiftçi ürün-
lerini kooperatif vasıtasıyla İstanbul ve 
Ankara’da bulunan alıcılara direkt olarak 
satışlar sağlayıp, ödemelerini güvence 
altına alacak. Ayrıca belediyenin ihtiyaç-
ları da önceden belirlenerek Menderesli 
çiftçiden alınacak.” dedi.

Gürbüz şöyle konuştu: “Selçuk 
bize yaklaşık olarak yarım 
saat uzaklıkta. Orada-
ki turizm firmaları 
ile görüşüyorum. 
Selçuk’a giderken, 
sabah kahvaltıla-
rında Menderes’e 
uğrayabilirler. Bu 
durumun Menderes 
esnafına büyük katkısı 
olur diye düşünüyorum. 

Kilit taşı belediyelerde en 
çok kullanılan kaldırım taşı. 
Bunların maliyeti 10 lira ise 
müteahhit firmaları 15 liraya, 
belediyeler ise 20 liraya alıyorlar. 
Burada fahiş bir fiyat ortaya çıkıyor. 
Biz Menderes Belediyesi olarak kendi 
üretimimizi kendimiz sağlayacağız. Bu 
sayede bir sürü gencimize de iş imkânı 
sağlayacağız. Ayrıca buradan diğer be-
lediyelere satış da gerçekleştireceğiz. 
Buradan elde ettiğimiz gelir ile ihtiyaç 

sahibi vatandaşlarımıza çıkarttığımız 
Menderes Kart ile destek olacağız. 

İnsanlarımız aileleri ile sosyal olarak 
vakit geçirebileceği alanlarımız mevcut 
değil. Gençlerimiz akşam olduğu zaman 
ne yazık ki hep Menderes’in dışındalar. 
Menderes’te ne yazık ki, sinema salonu, 
tiyatro salonu yok. Gençlerimizi bizim 
geleceğimiz. Sosyal belediyecilik an-
layışını temele alarak, sinema, tiyatro, 
gençlik merkezi ve piknik alanları gibi 

yerleri Menderesliler 
ile buluşturaca-

ğız.”
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Güzelbahçe 
Belediye 
Başkanlığı 
görevini iki 
dönemdir 
yürüten CHP’li 
Mustafa 
İnce:“Ben bu 
dönem, geçen 
dönemden 
farklı olarak 
Cumhuriyet 
Halk Partililerin 
birleşeceğini, 
bir ayrımcılık 
olmayacağını 
düşünüyorum.” 
diye konuştu.

RÖPORTAJ: 
CİHAN SAMGAR - ÜMİT KARTAL



M
o

d
e

r
n

 C
r

e
a

t
iv

e
 M

in
im

a
l 

B
e

s
t

 M
a

g
a

z
in

e
 D

e
s

ig
n

 2
0

1
9

S
u

m
m

e
r

 
 

 
 

T
r

e
n

d
s

2

L
I

F
E

S
T

Y
L

E

D
ui

s 
vu

lp
ut

at
e 

rh
on

cu
s 

lo
re

m
. 

N
un

c 
gr

av
id

a 

Al
iq

ua
m

 c
on

se
qu

at
 v

es
tib

ul
um

 a
ug

ue
 in

 a
lii

d 

od
io

 d
ic

tu
m

, v
ar

iu
s 

se
m

 e
ge

t, 
so

lli
ci

tu
di

n 
lig

ul
a 

m
al

es
ua

da
 e

ge
t. 

Se
d 

tr
is

tiq
ue

 m
as

sa
 s

it 
am

et
 

ac
ni

sl
 p

el
le

nt
es

qu
e 

lu
ct

us
. 

D
ui

s 
vu

lp
ut

at
e 

rh
on

cu
s 

lo
re

m
. 

N
un

c 
gr

av
id

a 

Al
iq

ua
m

 c
on

se
qu

at
 v

es
tib

ul
um

 a
ug

ue
 in

 a
lii

d 

od
io

 d
ic

tu
m

, v
ar

iu
s 

se
m

 e
ge

t, 
so

lli
ci

tu
di

n 
lig

ul
a 

m
al

es
ua

da
 e

ge
t. 

Se
d 

tr
is

tiq
ue

 m
as

sa
 s

it 
am

et
 

ac
ni

sl
 p

el
le

nt
es

qu
e 

lu
ct

us
. 

N
e

e
d

 T
o

 K
n

o
w

N
e

e
d

 T
o

 K
n

o
w

Aenean porta leo at semper 

egestas. Ut efficitur risus sit 

amet luctus varius. Suspen 

malesuada eu vehicula nec, 

iaculis sed lorem. 

1
3

 |
 C

a
ta

g
o

ry
 G

o
e

s
 h

e
re

M u l t i  B u s i n e s s  M a g a z i n e

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel 
seçim süreci hız kesmeden devam 
ediyor. Cumhuriyet Halk Parti-

si’nden iki dönemdir Güzelbahçe Bele-
diye Başkanı görevini yürüten ve Mart 
2019’da yapılacak yerel seçimler için 
aday adayı olan Mustafa İnce gazetemi-
ze konuştu. Devam etmekte olan yerel 
seçim sürecinin dışında Güzelbahçe’nin 
geleceğe dönük vizyonunu da açıklayan 
İnce,  “Güzelbahçe’nin bundan sonraki 
vizyonu büyümektir. Güzelbahçe bun-
dan sonra bir üniversite kenti olmalı. Şu 
anda mevcut planlarda olan üniversite 
alanının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
ve ilçe belediyesinin kararlarıyla yeni 
planlarımızı oluşturabiliriz. Bunun içinde 
gerekli olan süre yaklaşık iki yıl diye dü-
şünüyorum.” ifadelerini kullandı.

‘BİRÇOK PROJEMİ HAYATA 
GEÇİREMESEM DE PARTİM BENİ 
TEKRAR GÖREVLENDİRMİŞTİ’

İki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini 
yürütüyorsunuz ve yeniden aday adayısı-
nız.  Geride kalan iki dönemi nasıl değer-
lendirirsiniz? Yeniden aday adayı olma-
nızda öne çıkan sebepler nelerdir?

Belediye Başkanlığı döneminde bu ikinci 
dönemimiz. Dokuz buçuk yılı doldurduk. 
Artık son sürece gidiyoruz. Ardından se-

çim startı verildi sayılır. Bir süre sonra da 
belediye başkan adayları belirleneceği 
için, bu saatten sonra siyaset yoğun bir 
tempoda geçecek. Ama bu süreci 2009 
yılından bu yana değerlendirmek doğru 
olur diye düşünüyorum. 2009 süreci zor 
bir süreçti. 2010 yılının ortasına kadar 
Güzelbahçe Belediyesi’nde hayat dur-
muştu adeta. Biz de o gün o sıkıntılar 
içerisinde, 15 milyon lira olan bütçenin 
7,5 milyonunu gerçekleştirebildik. Bu da 
yatırım yapamadığımız anlamına geli-
yor. O süreçten sonra 2014’e kadar olan 
süreçte de sıkıntılı bir meclis yapısıyla 
çok zor bir dönem geçirdik. Birçok proje-
mi gerçekleştirememiş olmama rağmen 
partim beni tekrar görevlendirdi. Ama 
bu dönem çok randımanlı bir dönemdi. 
Belediye Meclis Grubu da çok uyumlu 
olarak hızlı kararlar aldık. Alınan karar-
larda pratikte görülmeye başladı.

 ‘HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİREN 
BELEDİYE BAŞKANI OLDUM’

Özellikle dönemin Ulaştırma Bakanı 
sayın Binali Yıldırım’ın 2010 yılından 
başlayarak Balıkçı Barınak Tesislerin-
deki ziyaretinin ve sıcak bir politika 
yaratmamız ile birlikte Güzelbahçe’de 
bir yeni Balıkçı Barınağı kamu yatırımı 
olarak gerçekleşti. Bu konuda bizim ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı plan-

lar çok önemliydi. Güzelbahçe’nin kıyı 
kesimindeki tüm balıkçılar, balık res-
toranları yeni bir Balıkçı Barınağı ile bir 
hayli zenginleşti. Hemen arkasından da 
Ulaşım Bakanlığı tarafından da ulaşımın 
ücretsiz olması, Bakanlık ile olan iyi iliş-
kilerimiz sonucunda hızla gerçekleşmiş 
oldu. Bu dönemde doğalgazın ilçemize 
getirilmesi konusunda hiç ara vermeden 
gerçekleştirdiğimiz tempomuz, daha 
sonra da ısrarcı bir şekilde ‘Hastane İs-
tiyoruz’ projemiz çok önemliydi. Bunlar 
bizden önceki uğraşlardı ancak bizde 
sonuç verdi. Aslında sonuç olarak, Gü-
zelbahçe’de bugüne kadar her şey ha-
yal edildi ama 2009-2019 bu hayallerin 
gerçekleştiği bir dönem oldu. 1994’ten 
2009 arası birileri hep Güzelbahçe’ye 
Kültür Merkezi yapmak istedi. Ancak 
gerçekleştiren biz olduk. Balıkçılar, Ba-
lıkçı Barınağı istemişler. Bunun kayıtları 
var. Otoban ücretsiz olsun diye eylemler 
yapmışlar. Ancak bunların gerçekleşme-
si hep bizim dönemimize kısmet olmuş. 
Yani biz, hayallerimizi gerçekleştiren bir 
belediye başkanlığı yaptık. Burası bence 
çok çok önemli… Birçok projeye imza at-
tığımızı söyleyebilirim. Bu uyumlu politi-
ka ile kamu yatırımlarını Güzelbahçe’ye 
getirmiş olduk. Bunun dışında Vapur bir 
ara çalışmış ama randıman alınmamış 
ve iptal olmuş. Şimdi tekrar başlattık, 

Belediyeye devrolan hiçbir malı satmadım. Hisseli mallar haricinde ve 
kamuya olan tahsisler haricinde belediyenin malını hiçbir yere satmadım. 
Ama vatandaşta belediye hissesi var. Ev yapacak. Hisseyi bizden talep 
ediyor. Bu vatandaşın kanuni bir hakkıdır. 



ve çok da iyi işliyor. Şu anda günlük yüz 
yolcumuz var. Her gün sabah ve akşam 
vapurlarımızla Güzelbahçe’den hizmet 
veriyoruz. Bu hayal de Güzelbahçe’de bu 
dönemde gerçekleşmiş oldu. Güzelbah-
çelileri, otuz beş dakikada da Konak’a 
indiriyoruz. İnanılmaz zevkli ve hızlı bir 
yolculuk oluyor. 

‘GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ’NDE 
HERHANGİ BİR SATIŞ OLMAMIŞTIR’

Bu 10 yıllık süreçte Güzelbahçe Beledi-
yesi, belediye binası yaptı, köprüler yap-
tı, Cem evi yaptı. Eski Yelki Belde Bele-
diyesi döneminde kullanılan binamızı bir 
projeyle Anadolu Otizm Vakfına tahsis 
ettik. Güzelbahçemiz de üç otizm okulu 
var. Hiçbir ilçede bu şekilde üç okul yok-
tur. Bizim için 2014-2019 dönemi pro-
jelerin dönemi olmuştur. Düne kadar aile 
hekimliğinin dışında bir sağlık hizmeti 
verilmiyordu. Güzelbahçe’de hastane 
açamadık ama bir polikliniğin hizmete 
girmesi için büyük bir mücadele ver-
dik. Bu konuda da Sağlık Bakanlığımıza, 
Sağlık İl Müdürlüğümüze, özellikle Urla 
Devlet Hastanemize ve başhekimimize 
teşekkür ediyoruz. Amacımız Güzel-
bahçe’ye bir hastane kazandırmak. Bu 
özlemimiz hala devam ediyor. Seçim ön-
cesinde halkımızın karşısına bir sürpriz 
ile gelebiliriz. Belediye Meclisimizde ar-
kadaşlarımızla bu konuları görüşüyoruz. 
Umarım bu konuda da yeni bir haberle 
de karşılarına çıkarız. Eğer aday gösteri-
lirsem tekrar yeni döneme bu müjde ile 
gireriz. Seçim bildirgemizi alıp önümüze 
koyduğumuzda, vaat ettiğimiz birçok 
projeyi, gerçekleştirdik. Büyükşehir Be-
lediyemiz ile birlikte ortak projeler yap-
tık. Elbirliği ile Güzelbahçe’yi çok farklı 
bir konuma getirdik. Bu konuda çok id-
dialıyım. Güzelbahçe önceki dönemlerle 
kıyasladığınızda eski konumundan çok 

farklı bir noktada artık. Güzelbahçe nü-
fus açısında, konut açısından da çok cid-
di anlamda artış gösterdi. İnsanlar artık 
tercihini Yarımadanın kapısı konumun-
daki Güzelbahçe’yi tercih ediyor.

Belediyeye devrolan hiçbir malı satma-
dım. Hisseli mallar haricinde ve kamuya 
olan tahsisler haricinde belediyenin ma-
lını hiçbir yere satmadım. Ama vatan-
daşta belediye hissesi var. Ev yapacak. 
Hisseyi bizden talep ediyor. Bu vatanda-
şın kanuni bir hakkıdır. Bununla ilgili biz 
malı değerinde fiyata vermişizdir. Bu-
nun dışında Güzelbahçe Belediyesi’nde 
herhangi bir satış olmamıştır. 

Bütün değerlendirmeler yapılırken, bizi 
şu şekilde değerlendirmeliler;  Biz, met-
ropol dokuz ilçeden bir tanesiyiz. Ancak 
aynı zamanda en küçük ilçeyiz. Bütçe-
miz 35 milyon lira, nüfusumuz 30 bin. 
Bu kadar küçük potansiyelli bir ilçe ol-
mamıza rağmen,  çok fazla konuşulur 
durumdayız. Hizmet açısından da olsa 
siyaset açısından da olsa… Özel okul-
lar ve devlet okulları açısından öndeyiz. 
Bütçe gerçekleşme oranımız, hemen 
hemen hedefine ulaşıyor. Mesela yıllık 
hedefler belirliyoruz ve bu hedeflere de 
ulaşıyoruz. Vatandaşımızın karşısına da 
2019 sürecinde gerçekleştirmiş olduğu-
muz projelerle, anlımız ak şekilde çıka-
cağız.  

‘GÜZELBAHÇE’NİN BUNDAN SONRAKİ 
VİZYONU BÜYÜMEKTİR’

İki dönem bu görevi yürüttükten sonra 
hangi hayalleri gerçekleştirmek için aday 
adayısınız? Yarım kalan hedefler mi var 
yoksa yeni hedefler mi söz konusu?

Güzelbahçe konum olarak yarımadanın 
kapısında bulunuyor. İzmir için, hatta 
Ege için yarımada çok önemli. Buradan 

ileriye uzanan Çeşme’si, Karaburun’u, 
Seferihisar’ı Urla gibi çok nadide ilçeler 
söz konusu. Dolayısıyla çok önemli bir 
konumdayız. Bu nedenle gerçekleşmiş 
bütün projelerimiz dahil olmak üzere 
bölgede hedef çok büyük. Hedef büyük 
olduğu için, belediye kamu hizmetleri 
olarak baktığınızda bölgede başlanıl-
mamış bir hastane projesi kaldı bir de 
raylı sistem. Bu iki proje dışında böl-
gede başlanılmamış veya olgunlaşma 
düzeyine gelmemiş herhangi bir proje 
yok. Ama bölgede bir eksiklik var. 2019 
döneminden sonra, 1/100.000’lik öl-
çekteki bakanlık ölçütünü almış bölgede 
kimlik ve vizyon farklılığı gözünüze çar-
pıyor. İnsanlar yarımadayı, hafta sonu 
ya da günübirlik değerlendirdikleri bir 
alan olarak görüyorlar. Sosyal yaşamın 
ve toplum yaşamının içinde bölgede 
yeni bir vizyon çıkıyor. Bu vizyonun adı 
da ‘eğitim vizyonu’. Güzelbahçe’nin bun-
dan sonraki vizyonu büyümektir. Güzel-
bahçe bundan sonra bir üniversite ken-
ti olmalı. Büyüyen ve şu anda mevcut 
planlarda olan üniversite alanının İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe bele-
diyesinin kararlarıyla yeni planlarımızı 
oluşturabiliriz. Bunun içinde gerekli olan 
süre yaklaşık iki yıl diye düşünüyorum. 
En önemli vizyonumuz Güzelbahçe’de 
bulunan imar planları olacak. Üniversite 
projesini de buna göre şekillendireceğiz. 
Güzelbahçe’yi bozmadan, çevreye zarar 
vermeden, tarımsal alanlarını yok etme-
den daha yeşil ama yeni kimliği ile burayı 
üniversite kenti yapacak, 2019 sonrası 
için kendimize yeni bir vizyon çiziyoruz. 
Bu vizyon d eğitim olacak.

2019 seçim bildirgemizi en son açıkla-
yacağız diye baştan söylemiştik. Çün-
kü, diğer adayların vadettikleri projeleri 
görmek istiyorum. Partim beni belediye 
başkanı adayı olarak bir kez daha görev-



lendirirse yapacağım çalışmalarla, bun-
lara diğer siyasi partiler de dahil olmak 
üzere, herkesin fikirleri çıktıktan sonra, 
bunları kendi fikirlerimizle de birleştirip 
birer hamur haline getirip halkın karşısı-
na çıkacağız.

‘REKOR BİR OY İLE GÜZELBAHÇE’DE 
SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZI 
DÜŞÜNÜYORUM’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Güzelbah-
çe’de seçimlerde oy oranını yükselttiğini 
göz önünde bulundurursak, 9,5 yılın ar-
dından vatandaşın memnuniyeti ile ilgili 
algınız nedir?

Ben bu dönem, geçen dönemden fark-
lı olarak Cumhuriyet Halk Partililerin 
daha çok kenetleneceğini, bir ayrımcılık 
olmayacağını ve aday gösterilmemden 
sonra diğer siyasi partilerden, bizlere bir 
önceki dönemlerde oy vermemiş vatan-
daşlarımızın bizleri destekleyeceğine 
inanıyorum. Çok yüksek bir oy oranı ile 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını 
tekrar Güzelbahçe’de dalgalandıracağız, 
hatta ve hatta İzmir genelinde en üst sı-
rayı alacağımıza inancım sonsuz. Rekor 
bir oy ile Güzelbahçe’de kazanacağımı-
zı düşünüyorum. Tabi herkes kendisine 
göre bir kamuoyu anketi gerçekleştiri-
yor. Diğer arkadaşların da adaylık açıkla-
malarını dinledim. Hepsi bana teşekkür 
ederek ve daha başarılı olacaklarını iddia 
ederek yola çıkıyorlar. Ben de kendileri-
ne teşekkür ediyorum. Benim başarısız 
olduğumu söyleyen bir tane bile aday 
arkadaşa rastlamadım. Bu da doğru iş-
ler yaptığımızın kanıtıdır.

‘BÜYÜKŞEHİR İÇİN İSMİ GEÇENLERİN 
HEPSİ BU İŞİ YAPABİLECEK İNSANLAR’ 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 
pek çok ismin adı geçiyor. Siz bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? Aday gösterilecek 
kişinin nasıl bir profile sahip olmalı?

Ben aday olan partili bütün arkadaşları-
ma başarılar diliyorum.

İsmi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 
aday adaylığı için geçen milletvekille-
ri ve belediye başkanlarımız var.  Hepsi 
birbirinden kıymetli, hepsi bu işi yapa-
bilecek nitelikte insanlar. Bir de hepsi 
benim bir veya iki dönem önceki dost-
larım. Eğer onlardan biri olursa ve biz de 
aday olursak bundan sonraki dönemde 
bugünkü kadar rahat Büyükşehir hiz-
meti alacağımız kanısındayım. Ama Ge-

nel Başkanımız İzmir’i en yüksek oy ile 
kazanacağımız bir partili arkadaşımızı 
aday gösterecektir diye düşünüyorum. 
Hepsine de başarılar diliyorum. Kim 
olursa olsun birlikte, hem Güzelbahçe 
hem de Büyükşehir Belediyesi’ni kaza-
nacağımıza gönülden inanıyorum. Ver-
miş olduğu hizmetlerden dolayı İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın 
Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etmeden 
geçemeyeceğim. Aziz başkan İzmir için 
önemli projelere imza atmış değerli bir 
büyüğümüzdür.

‘GEREKİRSE ÇEVRECİ BİR VATANDAŞ 
OLARAK TEPKİMİZİ GÖSTERİRİZ’

Go Kart projesine bir itirazınız olmuştu. 
Bu proje şu anda ne durumda?

Go Kart pisti ile ilgili biz mühürleme iş-
lemimizi yaptık. Go Kart pisti ile ilgili bir 
yanıltmaca ile karşı karşıyayız. Kamu-
oyunda, şu anda iki tane söylem geliş-
tiriliyor. Go kart pistleri ihtiyaç olabilir, 
gerekli olabilir. Ama bu Go Kart pistinin 
tasarlandığı yer açısından doğru bir yer 
değildir. Bize ait olan 576 dönüm arazi-
yi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis 
etmişiz. Bu alan, yüzlerce zeytin ağacı-
nın bulunduğu bir alan... Bu alanda İzmir 
büyükşehir Belediyemiz çok güzel bir 
rekreasyon alanı oluşturacaktır. Bizler 
o bölgede insanların gidip rahat nefes 
alabileceği, aileleriyle 

keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar ya-
ratmaya çalışırken, bu bölgede Go Kart 
pistinin yapılmasını doğru bulmuyoruz.  
Bu projenin burada hiçbir zaman yapıl-
masına olumlu göz ile bakmayacağımızı 
söylüyoruz. Bir takım iddialar var. Biz bu 
iddialarla ilgili şunu da söylüyoruz; Ka-
munun istediği kadar olumlu görüşleri 
olsun, bir yerde konut mu, ticaret mi, 
tarım mı yapacağınızı ilgili ilçe belediye-
si belirler. Burada imar planını değiştir-
meden bu inşaatın yapılması mümkün 
değildir. Burada bir imar planı yapılma-
ya başlanması halinde biz gerekli iş-
lem olan mühürlemeyi tekrar yaparız. 
Biz süreç içerisinde, zeminde bir asfalt 
dökümü olmadığı için özellikle mühür-
leme için bekledik. Ama bize dediler ki, 
belediye olarak biz size bir yıl önce bilgi 
vermiştik. Eylül 2017’de bize mal sahibi 
bu alanın imar planını sormuş ve biz de 
cevap vermişiz. Biz kurum görüşlerini 
ona istinaden sorduk. Pistin niteliği ne-
dir? Nasıl bir pist olacak? Ondan sonra 
da gerekli işlemleri yapmışızdır. Kısaca, 
biz yerin yanlış bir seçim olduğunu, bu-
rada pistin uygun olmayacağını, yatırım-
cıların bize önerileri doğrultusunda yeni 
bir yer arayışının daha doğru olacağını 
kanaatindeyiz. Kısaca yeri mühürledik. 
İşlemle ilgili hukuki süreç var. Ancak bir 
şey değişmeyecektir. Güzelbahçe Bele-
diyesi, ilgili ilçe belediyesi olduğu için ve 
buradaki imar planlarında burası tarım 
alanı olduğu için alanda piste izin veril-
medi. Türkiye’de imar planını belediyeler 
dışında yapan TOKİ ve Çevre Bakanlığı 
var. Arkadaşımız buralarda imar planını 
yapar gelir. Eğer ki bu bizi aşıyorsa, bu 
vatandaşın burada olumlu kamu kuru-
luşları görüşünü aldım diyor ise biz de o 
zaman Belediye Başkanı ceketimizi çı-
karır, alana çıkar bir vatandaş ve çevreci 
olarak olaya tepki gösteririz.
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Arkadaşları tarafından dünyanın 
en çok tanınan çizgi film karak-
terlerinden biri olan Şirin Baba’ya 

benzetilen ve yine arkadaşları tarafından 
Şirin Baba lakabı takılan Nejdet Demir-
han, uzunca bir süre konsept bir kafe 
açma fikrini düşünerek, Alsancak’ın vin-
tage sokaklarında bir kafe açma kararı 
alıyor. Alsancak’ın dar ara sokaklarından 
bir tanesinde Şirin Baba Çay Evi’ni açtığı 
sıralarda bomboş olan sokak, gel zaman 
git zaman büyüyor da büyüyor. Ayrıca o 
dar ara sokaklar bugünlerde canlılığı ile 
göz kamaştıran bir yere dönüşürken; 
Şirin Baba Çay Evi’ni ziyaret eden bizler 
için işletmeci-müşteri ilişkisinin bulun-
madığı, evsizlerle bir bardak çayın pay-
laşıldığı sıcak bir yuvanın yansıması 
olarak karşımızda beliriveriyor. 

İzmir’e ve İzmirlilere dair birkaç anek-
dotu paylaşmadan da edemeyen Nej-

det Demirhan, nam-ı diğer Şirin Baba, 
“İzmir halkı dışarıda oturmayı seviyor. 
Sokakta oturmaktan zevk alan bir halk 
var burada. Dünyanın her yerinde bu 
böyledir. En iyi kafeler açık alanlarda 
olanlardır” diyor.

İşte Şirin Baba Çay Evi öyküsü üzerine 
gerçekleştirdiğimiz söyleşi:

Șirin Baba’yı temsil alarak böyle bir 
kafe açma fikri nasıl doğdu?

Ben aslında ilk buraya bir balıkçı dük-
kânı açmıştım. Sonra bu işi yürüte-
meyeceğimi anladım ve vazgeçtim. 
Ardından geçtiğimiz yıl burayı bir 
kafeye dönüştürdüm. Şirin Baba 

Çay Evi fikri de, arkadaşlarımın bana şi-
rin baba diye takılmasından ve beni şirin 

babaya benzetmelerinden ötürü doğdu. 
Ben de bunu değerlendirerek, bir kafe 
açtım ve buranın Şirin Babası oldum di-
yebilirim.

İzmirliler neden burayı çok seviyor?

Biz öncelikle burada kimseyi müşteri 
olarak görmüyoruz. Herkes bizim arka-
daşımız. Buraya parası olan da olmayan 
da gelebiliyor. Fiyatlarımızı bu açıdan çok 
uygun. Özellikle öğrencilerimizin uğrak 
yerlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. 
Biz aynı zamanda sabah 6 ile 8 arası sa-
hilde uyuyan evsizlere ben kafemizde 
her türlü servisi bedava alabilmelerini 
sağlıyorum. Buraya gelen herkese nasıl 
bir hizmet veriyorsak, evsizlere de aynı 
şekilde sabah saatlerinde bedava hizmet 
ediyoruz. Ancak şimdi kış dönemine gir-
diğimiz için, sabah 6 ile 8 arası evsizlere 
açık tuttuğumuz çay evimizi, artık 8 ile 9 
saatleri arasında hizmet vermeye devam 
edeceğiz. 

Șirin Baba Çay Evi ve sizin gibi birçok ka-
fenin bulunduğu bu sokak ile ilgili sıkıntı-
larınız var mı?

En büyük sıkıntımız trafik. Çünkü yeteri 
kadar kafeterya var ve araçların geçme-
si çok makul değil diye düşünüyorum. O 
nedenle bu sokağın trafiğe kapanması-
nı bekliyoruz.. Çünkü sokak trafiğe açık 
kalınca, dışarıya daha fazla masa koya-
mıyoruz. Ancak İzmir halkı dışarda otur-
mayı seviyor. Sokakta oturmaktan zevk 
alan bir halk var burada. Dünyanın her 
yerinde bu böyledir. En iyi kafeler açık 
alanlarda olanlardır. O yüzden İzmir’in bu 
sokak kültürüne hâkim bir yer olarak bu-
ranın trafiğe kapatılmasını istiyoruz.
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“Kötü 
bağımlılıklarım 

yok. Ama 
oğullarıma 
karşı sevgi 

dolu bir 
bağımlılığım 

var.”

1 Kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir yer söyler misiniz?

Annemin yanı.

2 Sevdiğiniz birini Ege’de ağırlayacak olsanız nereye 
götürürdünüz?

Dikili.

3 İzmir’in en sevdiğiniz özelliği nedir?

İzmir’in Meltem’i.

4 İzmir’in en sevmediğiniz özelliği nedir?

Hiç yok.

5 İlham aldığınız kimse var mı?

Babam.



SPORTS 
Bootball

E X T R E M E 

M
O

D
E

R
N

 
C

R
E

A
T

I
V

E
 

M
I

N
I

M
A

L
 

B
E

S
T

 
M

A
G

A
Z

I
N

E
 

D
E

S
I

G
N

 
2

0
1

9

2
7

 |
 C

a
ta

g
o

ry
 G

o
e

s
 h

e
re

M u l t i  B u s i n e s s  M a g a z i n e

3
5

6 Favori sanatçınız kim?

İdil BİRET.

7 Hatırladığınız en kötü anınız 
nedir?

Edirne 1. şubedeki sorgu ve işkence.

8 Defalarca izleyebileceğiniz film 
var mı?

Mucize.

9 En son hangi kitabı okudunuz?

Ulusların Sefaleti.

10 Hayvan besliyor musunuz?

Besleyemiyorum.

11 Uzun romanlar mı kısa öyküler 
mi?

Tolstoy-Savaş ve Barış.

12 Köşe yazılarını takip ediyor 
musunuz?

Oldukça sık.

13 Kötü bir özelliğinizi söyler 
misiniz?

Hızlı karar alma.

14 Parasız kaldığınız oldu mu?

Çoook.

15 Başınız hiç kanunlarla belaya 
girdi mi?

Birkaç kez.

16 Okulu sever miydiniz?

İlkokulu daha çok.

17 Bağımlılıklarınız var mı?

Kötü bağımlılıklarım yok. 
Ama oğullarıma karşı sevgi dolu bir 

bağımlılığım var.

18 En sevdiğiniz yemek nedir?

Kendi yaptıklarımın tamamı.

19 En büyük korkunuz nedir?

Asansörde kalmak.

20 Gün içerisinde en çok neye 
zaman ayırıyorsunuz?

Politika.

21 Takip ettiğiniz dergiler-
gazeteler var mı?

İzgazete :) , Cumhuriyet, Birgün.

22 Takip ettiğiniz twitter 
fenomenleri, facebook 

hesapları var mı?

Yok.

23 Başka bir çağda dünyaya 
gelme şansınız olsaydı ne 

seçim yapardınız?

İlkel komünal çağ.

24 Dünyadan ümidiniz var mı?

Nabız attığı sürece evet.

25 Memleket nasıl kurtulur?

Cumhuriyet Halk Partisi’yle.

26 Dünyayı yönetseydiniz ilk neyi 
değiştirirdiniz?

Silahlanmayı durdururdum. Tüketimi 
kısıtlardım.

27 İzmir’i yönetseydiniz ilk neyi 
değiştirirdiniz?

Daha yeşil İzmir.

28 Tam 35 mi, 35 buçuk mu?

İkisinden de biraz, kalbin iki 

yarısı.

29 Yüklü miktarda kaybolmuş 
para bulsanız ne yaparsınız?

Polise gider, kayıt altına aldırıp, teslim 
ederdim. 

30 Şanslı mısınız yoksa şanssız 
mı?

Şanslı sayılırım.

31 En beğendiğiniz fotoğrafınız 
hangisi? Oğlumu ilk kucağıma 

aldığım an çekilen.

32 Beğenmediğiniz fotoğrafınız 
var mı? 

Yok.

33 En sevdiğiniz kelime?

Başarı.

34 En nefret ettiğiniz kelime?

Mümkün değil.

35 Yaşamınızdaki son sözünüz 
bu olacak olsa, ne demek 

isterdiniz?

Hey özgürlük!

Nabız attığı 
sürece ümit 

var

MAHİR POLAT: 



Gemiyi limana yanaştırana KAPTAN, 

yanaştırmayana 
EKO BAŞKAN denir
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CİHAN SAMGAR

Hani şu 
hastalıklı 

olduğu 
iddia edilen 
büyükbaş 

hayvanların 
olduğu 

‘Rahmeh’ isimli 
gemiyi Çeşme 

Limanı’na 
yaklaştırmayan 

Ekrem Oran; 
yani nam-ı diğer 

‘Bizim Eko… 

Daha önce 
y a z d ı ğ ı m 
yerel se-

çim yazıların-
da hep birden 
fazla aday 
adayının adı 
geçiyordu. Bu 
sefer İzmir’in 
ve Türkiye’nin 
en gözde turizm 
kentlerinden bi-
risi Çeşme’den tek 
bir aday adayından 
bahsedeceğim. Hani 
şu hastalıklı olduğu id-
dia edilen büyükbaş hay-
vanların olduğu ‘Rahmeh’ 
isimli gemiyi Çeşme Lima-
nı’na yaklaştırmayan Ekrem 
Oran’ı yani nam-ı diğer ‘Bizim 
Eko’yu… 

*** 

Yerel seçimler yaklaşıyor. Şu an 
herkes kendi partisinden aday 
adaylarıyla yarışıyor. Özellikle 
CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde kı-
ran kırana bir mücadelenin yaşa-
nacağı/yaşandığı aşikar.

 Çeşme de Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin çok güçlü olduğu ve adaylık 
yarışının başladığı ilçelerden birisi. 
Türkiye’nin turizm merkezlerin-
den… Rantçıların ve talancıların 
gözlerini en çok diktiği yerlerden 
biri. Hal böyle olunca Ege’nin he-
men her coğrafi özelliğini bünye-
sinde barındıran Çeşme’nin yerel 
yönetimi de oldukça ağır bir so-
rumluluk gerektiriyor. 

Ekrem Oran, 8 Ekim’de Çeşme’de 

CHP’den 
aday aday-

lığını açıkladı. 
Aday adaylığını açıkla-

dığı sırada CHP İlçe Başkanı 
olan Oran neden aday olduğunu şu 
sözlerle anlattı: 

“Çocukluğumdan beri bir parçası 
olduğum, 10 yıl (2004-2014) Bele-
diye Meclis Üyeliği görevini onurla 
üstlendiğim, CHP İlçe Başkanlığım 
süresince mahalle mahalle, ev ev 
dolaştığım Çeşmemizin öncelik-
lerini, hemşerilerimin sorunlarını 
ve beklentilerini biliyorum. Hede-
fim fark yaratmak ve Ovacık, Ildırı, 
Germiyan, Reisdere, Şifne, Dal-
yan, Çiftlikköy, Ilıca, Alaçatı’sıyla 
Çeşme’yi artık hak ettiği noktaya 
taşımaktır. Kimse merak etmesin 
reçetemiz hazırdır.” 

“Kimse merak etmesin, reçetemiz 
hazırdır” diyor Oran ve her halin-
den Çeşme’yi karış karış bildiği bel-
li. Peki Ekrem Oran kimdir? Ekrem 
Oran, Çeşme için ne ifade etmek-
tedir? 



the fash-
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Yazının başında da belirttiğim gibi 
Ekrem Oran’a Çeşme’de “Bizim 
Eko” diyorlar… Nice belediye vardır 
ki belediye başkanları ya da ilçenin 
siyasileri ulaşılmazdır, o ilçelerin 
sakinleri küçücük bir taleplerini ak-
tarmak için dahi günlerce bürokratik 
meselelerle uğraşmak zorunda ka-
lırlar. İşte Ekrem Oran, bu anlayışın 
tam tersi şekilde ilçenin hemen her 
yurttaşı tarafından tanınıyor, bilini-
yor ve üstelik seviliyor. 

‘Bizim Eko’nun seçim sloganı “Çeş-
me bizim sevdamız”. Çeşme’nin 
gerçek bir sevdalısı olduğu CHP ilçe 
başkanıyken bulunduğu yerler, içe-
risinde yer aldığı faaliyetlerden belli. 
Örneğin; Çeşme’nin en büyük bela-
larından biri olan jeotermal proje-
lerine karşı halkla birlikte mücadele 
eden ‘Bizim Eko’ o süreçte şu ifade-
leri kullanmıştı: “Gözü ranttan baş-
ka bir şey görmeyen çekirge sürüsü 
gibi bir güruh, ülkenin bütün doğal 
zenginliklerini kemiriyor. İtiraz ede-
ni, tarlasına toprağına sahip çıkanı 
da düşman ilan ediyorlar. Ovacık’a 
jeotermal enerji tesisi kurmak, doğa 
cinayetidir.” 

*** 

Ekrem Oran’dan bahsedip İstan-
bul’dan kovulduktan sonra Çeşme 
açıklarına demirleyen ‘Rahmeh’ 
isimli gemiden bahsetmemek ol-
maz. Biliyorsunuz o gemide şar-
bonlu hayvanların olduğu iddia edi-
liyordu. Gemi Çeşme’ye geldikten 
sonra gemiyi de kadraja alarak bir 
video yayınlamıştı Ekrem Oran. O 
videoda söylediği bir söz var: “Şar-
bon hastalığı taşıdığı iddia edilen bu 

hayvanların Çeşme Limanı’ndan ül-
kemize indirilmesine hiçbir şekilde 
izin vermeyeceğiz. Her türlü eylemi 
yapmaya hazırız. Gerekirse binlerce 
Çeşmeli ile limanı kilitleyeceğiz.” 
Hem yerel hem de ulusal çapta 
çok ses getiren bu eylem sonrası 
‘Rahmeh’ isimli gemi Çeşme’den 
ülkeye girememiş ve izini bir süre 
kaybettirip başka bir limana yönel-
mişti. Hatta o günden sonra bir slo-
gan bile türemişti: “Gemiyi limana 
yanaştırana kaptan, yanaştırmaya-
na başkan denir.” diye. 

Kısacası Ekrem Oran; halkın sağlı-
ğı, mutluluğu, Çeşme’nin çok daha 
güzel bir turizm merkezi haline gel-
mesi için çalışan bir siyasetçi… İşte 
bu sebeple dökülüyor şu cümleler 
ağzından: “Turizmcimize, esnafı-
mıza, balıkçımıza, çiftçimize, işçi-
mize, memurumuza, engellimize, 
annemize, dara düşmüş bir babaya, 
iş bulamayan kardeşimize, emekli-
mize, öğrencimize el uzatmak, so-
kaktaki kediye, köpeğe, uçan kuşa, 
denizimize, plajımıza, rüzgârımıza, 
kavunumuza, enginarımıza, gele-
nek ve göreneklerimize sahip çık-
mak boynumuzun borcudur.” 

*** 

Eğer Ekrem Oran’ın Çeşme’deki 
aday adaylığı süreci başarıyla so-
nuçlanır ve Çeşme Belediye Başkanı 
olursa, Çeşme gibi dünya çapında 
bir turizm kentini halkçı, çevreci ve 
yurttaşla birebir iletişimi ön plana 
çıkaran sosyal belediyecilik anlayı-
şıyla yönetecektir. Çünkü bugüne 
kadar, özellikle Çeşme’de yaptıkları 
bunun kanıtı.
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Bergama’nın 
YüZ AKI

Sayıştay tarafından düzenlen rapora 
göre Bergama Belediyesi 2017 yılı 
denetiminden alnının akıyla çıktı.

I Z  D E R G I
2

6
 |

 Y
E

R
E

L
 Y

Ö
N

E
T

IM
L

E
R

Bergama Belediyesi’nin 2017 takvim yılı he-
saplarına ilişkin Sayıştay raporu, Kasım ayı meclis 
toplantısında meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 
Sayıştay tarafından düzenlen rapora göre Ber-
gama Belediyesi 2017 yılı denetiminden alnının 
akıyla çıktı.

Bergama Belediyesi’nin 2017 takvim yılı hesap-
larının Sayıştay tarafından incelenmesi neticesin-
de düzenlenen raporda, yersiz ve usulsüz herhan-
gi bir ödemenin yapılmadığı belirtildi. Buna göre 
düzenlenen raporun denetim görüşünde “2017 
yılı mali rapor ve tablolarının tüm yönleriyle doğ-
ru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” 
denildi. Böylece bu rapor Bergama Belediyesi’nin 
yüz akı oldu. Ayrıca meclis üyelerinin bilgisine su-
nulan raporda herhangi bir olumsuzluğun olmadı-
ğı meclis üyelerince de kabul edildi.
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9,5 YILIN HESABINI TABLOLAR İLE VERMİŞTİ
Öte yandan Bergama Belediye Başkanlığı için ye-

niden aday olmayacağını; “Bununla ilgili kararımı 
bir yıl önce vermiştim. Memlekete hizmet etmek 
için illa ki belediye başkanı olmamıza gerek yok. Bu 
parti kendi dinamikleri içerisinden 2019’da ki yerel 
seçimleri kazanacak yeni bir adayı çıkaracak güçte-
dir” sözleriyle açıklayan Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç ise 9,5 yılın hesabını Cumhuriyet 
Meydanı’na koydurduğu tabelalar ile vermişti. 

Sayıştay’ın, belediyenin hazırladığı mali rapor ve 
tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içerdiğine dair 
ifadelere yer vermesini yorumlayan Başkan Gönenç; 
“Mali tablolar belediyemizin ekonomik olarak hangi 
noktadan nereye geldiğini açıkça anlatıyor. Uygula-
dığımız mali politika ile disiplini ve tasarrufu ön pla-
na çıkardık. Böylelikle mali açıdan birçok belediyenin 
sorun ve sıkıntı yaşadığı dönemde iyi bir yönetim 
sergiledik. Mali disiplinin sağlanması birçok projeyi 
öz kaynaklarımızla yapabilmemizin önünü açtı” dedi. 

TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Gönenç ayrıca; “Bu tablonun oluşmasına 

katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, meclis 
üyelerimize ve başta mali hizmetler müdürlüğü ol-
mak üzere tüm birim amirlerimize ve çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

seçimleri kazanacak yeni bir adayı çıkaracak güçte-
dir” sözleriyle açıklayan Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç ise 9,5 yılın hesabını Cumhuriyet 
Meydanı’na koydurduğu tabelalar ile vermişti. 

Sayıştay’ın, belediyenin hazırladığı mali rapor ve 
tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içerdiğine dair 
ifadelere yer vermesini yorumlayan Başkan Gönenç; 
“Mali tablolar belediyemizin ekonomik olarak hangi 
noktadan nereye geldiğini açıkça anlatıyor. Uygula-
dığımız mali politika ile disiplini ve tasarrufu ön pla-
na çıkardık. Böylelikle mali açıdan birçok belediyenin 
sorun ve sıkıntı yaşadığı dönemde iyi bir yönetim 
sergiledik. Mali disiplinin sağlanması birçok projeyi 
öz kaynaklarımızla yapabilmemizin önünü açtı” dedi. 

Başkan Gönenç ayrıca; “Bu tablonun oluşmasına 
katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, meclis 
üyelerimize ve başta mali hizmetler müdürlüğü ol-
mak üzere tüm birim amirlerimize ve çalışanlarımıza 

Başkan Mehmet Gönenç 
teşekkür etti

EDİTÖRYAL 
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Fenerbahçe’nin hocası 

YILMAZ VURAL        
olmalı

Aslında bu 
bir spor 

değil yerel 
seçim 

yazısıdır. 

Aslında bu bir spor değil yerel seçim yazısıdır. 
Anlatacağım. 
Malum Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe 11 haftada 10 puan aldı 

ve küme düşme hattının hemen üzerinde. ‘Büyük umutlarla’ getirilen Hollandalı 
Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. 

Tıpkı bundan önceki ‘koca’ koca yabancı hocalarla olduğu gibi. Kimler yok ki o lis-
tede. Lorant, Aragones, Daum, Perreira… 

Fenerbahçe yönetimi nasıl bir karar alacak bilemem ama ben olsam Yılmaz Vural’I 
getiririm. 

ÜMİT KARTAL



Hani küme düşme hattındaki onlar-
ca kulübün derdine derman olan Yıl-
maz Vural’ı… 

28 takım çalıştırıp, 700 küsur maça 
çıkan, elinin değdiği her takımı heye-
canlandıran, ayağa kaldıran Yılmaz 
Vural’ı… 

Hiçbir özelliği olmayan onlarca ya-
bancıya milyonlarca dolar vererek, 
sonra da yaka paça gönderme telaşı-
na düştüğü bir sürü sezon yaşadı Fe-
nerbahçe. 

Kamyon kasasıyla tazminat alıp gi-
den hocalar oldu. Fenerbahçe bu se-
zon kalan 23 maç için Yılmaz Vural’a 
görev verirse, hiçbir şey kaybetmez. 

Ama bir duvarı yıkar ve belki yeni bir 
hoca kazanır. Yüzünü sonrasında da 
yeniden ‘içeri’ye döner. Dönelim yerel 
seçimlere…

İzmir siyasetinin de bir Yılmaz Vu-
ral’ı var aslında. 

Bulunduğu her ortama heyecan ve 
enerji katan ancak hiçbir dönem hak 
ettiği değeri göremeyen bir politik ak-
tör o. 

Almanya’da yaşadığı dönemlerde 
savaş karşıtı yaptığı gösteri ve açlık 
grevleriyle dünya gündemine oturan, 
İzmir’de siyaset yapmaya başladığı 
andan itibaren toplumun büyük ço-
ğunluğunu ilgilendiren konuları renk-
li gösterilerle ulusal basına taşıyan, 
Adalet Yürüyüşü’nde ‘iman eder gibi’ 
kesintisiz 25 gün boynundaki poşu 
ile yürüyen Mehmet Şakir Başak, bu 
kentin ‘başeğmeyen’i ve ‘kıymeti bi-
linmeyeni’dir. 

İzmir siyasetinde ‘En’ler listesi yap-
san, birkaç ‘en’ ile listeye girer Şakir 
Başak. Şimdi de Karabağlar’dan aday 
adayı. 

Yıllarca İlçe Başkanlığı’nı yaptığı Ko-
nak yerine Karabağlar’ı seçme sebebi-
ni “Zor olanı seçtim” diyerek açıklıyor. 

CHP ciddi bir hamle yapmazsa, Ka-
rabağlar’ın kaybedilme riski olduğunu 
düşünüyor. 

AKP’nin Mardinli Karabağlar Kay-

makamı üzerinden uzunca süredir 
ilçeyi almak için çalıştığını, kendisinin 
bu oyunu bozabileceğini iddia ediyor. 

Giremediği Kürt mahallesi, konuşa-
madığı Ülkücü, namaz kılmadığı cami 
yok Şakir Başak’ın bu bölgede. 40 yıl-
dır Karabağlar’da oturuyor, 32 yıldır 
orada esnaflık yapıyor ve Karabağlar’ı 
sokak sokak biliyor.

Şakir Başak kendisini “Mütedeyyin 
devrimci, Kürt kökenli Atatürkçü” gibi 
ifadelerle de tanımlıyor. “Anadolu’nun 
ta kendisiyim, bütün halkın değerleri-
ni ötekileştiren değil ortak bir paydada 
buluşturmaya çalışan en bir yurtta-
şım. Bu da ancak Mustafa Kemal Ata-
türk’ün CHP’sinde başarılabilir” diyor 
Şakir Başak. 

Sadece kökeninden ötürü partisin-
de bir dönem sıkıntı yaşadığını ama 
yılmadığını her fırsatta anlatıyor. 

“Bu kentte Kürtler öteki olarak kal-
mamalı” diyor Şakir Başak. Roman 
vatandaşları mecliste temsil eden Öz-
can Purçu etkisini örnek göstererek, 
aday olması durumunda sadece Kara-
bağlar’da değil, diğer ilçelerde de ciddi 
bir enerji yaratılacağına inanıyor. 

Hep muhalefette kaldı. Basın açık-
lamalarıyla bile gündem yaratan bu 
adam, bu kez ‘iktidar’da olabilirse; 
kente bambaşka bir hava katabilir. 

Bireysel değil, örgütlü bir yönetim 
anlayışı ile nevi şahsına münhasır 
özelliklerini buluşturunca özel bir be-
lediye başkanı profili çizebilir. 

Yıllarını partisine vermiş bir ‘emek-
tar’ın bu şansı istemesi haktır. 

Tıpkı Yılmaz Vural’ın istemesi gibi. 
Mehmet Şakir Başak aday gösteri-

lirse, Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’sin-
den kötü mü olur Karabağlar’ın hali? 

Hiç sanmam! 
Ama kazanır ve söylediklerini ya-

parsa, CHP de Fenerbahçe gibi ezber-
lerini bozabilir, duvarlarını yıkabilir. 

Vurduğun gol, yediğin ofsayt olsun; 
yolun açık olsun Mehmet Şakir Başak.

Izmir siyasetinin de bir Yılmaz Vural’ı var 
aslında. Bulunduğu her ortama heyecan ve 
enerji katan ancak hiçbir dönem hak ettiği 

değeri göremeyen bir politik aktör o. 



Orçu
n M

asa
tçı

3
5

 S
O

R
U

D
A

3
5

S
O

R
U

D
A

 
Ş

E
H

R
I

N
 

R
E

N
K

L
E

R
I

3
0

 |
 R

Ö
P

O
R

T
A

J
I Z  D E R G I

1-Kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir yer söyler mi-
siniz?
İzmir
2-Sevdiğiniz birini Ege’de ağırlayacak olsanız nereye 
götürürdünüz?
Mordoğan’a götürürdüm. Karaburun’un her yeri birbi-
rinden güzel.
3-İzmir’in en sevdiğiniz özelliği nedir?
Sanırım saymakla bitiremem. İzmir’e aşığım.
4-İzmir’in en sevmediğiniz özelliği nedir?
Hiç yok.
5-İlham aldığınız kimse var mı?
Babam.
6-Favori sanatçınız kim?
Nazlı Masatçı
7-Hatırladığınız en kötü anınız nedir?
Gazi Üniversitesinde uğradığım saldırı. Sonrasında 3 
gün yoğun bakımda kalmıştım.
8-Defalarca izleyebileceğiniz film var mı?

“Beşiktaş 
bağımlısıyım. 

Adını 
anmadığım, 

armasını 
görmediğim 
gün ellerim 

titrer.”
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M u l t i  B u s i n e s s  M a g a z i n e

3
5 İzmir, Siyah-

Beyazdır. 
Armasında İzmir 

yazandır. Altay’dır.

Pan’ın Labirenti, Konuş Onunla ve De-
demin İnsanları
9-En son hangi kitabı okudunuz?
Yıldız İlhan’dan Hiç Kuşu
10-Hayvan besliyor musunuz?
Şu anda yok ama kardeşimin ve anne-
min evinde 2 köpek 1 kedi yaşıyor
11-Uzun romanlar mı kısa öyküler 
mi?
Öyküleri hep daha çok sevmişimdir.
12-Köşe yazılarını takip ediyor mu-
sunuz?
Sıklıkla
13-Kötü bir özelliğinizi söyler misi-
niz?
Şüphesiz ki vardır birkaç tane ama 
bana göre hızlı öfkelenmem.
14-Parasız kaldığınız oldu mu?
Kalmayan insanları tanımadım henüz.
15-Başınız hiç kanunlarla belaya gir-
di mi?
Girdi birçok defa. Ama bir kısım dava 
dosyası hayatın bana taktığı onur ma-
dalyasıdır.
16-Okulu sever miydiniz?
İlkokulu 5 ayrı yerde okudum. Ortao-
kulu 3. Ne yazık ki temelinde sevecek 
kadar bir zaman dilimi yaşayamadım.
17-Bağımlılıklarınız var mı?
Var tabi. Beşiktaş bağımlısıyım. Adı-
nı anmadığım, armasını görmediğim 
gün ellerim titrer.
18-En sevdiğiniz yemek nedir?
Hünkârbeğendi. Hep bi hünkârlık 
özentisi işte.
19-En büyük korkunuz nedir?
En büyük korkumu, hepimiz bir gün 

yaşayacağız diye düşündüm ilk ama 
sanırım en büyük korkum unutulmak.
20-Gün içerisinde en çok neye za-
man ayırıyorsunuz?
İşe.
21-Takip ettiğiniz dergiler-gazeteler 
var mı?
İzgazete :)  Ege’nin Sesi, Cumhuriyet, 
Birgün, Bavul.
22-Takip ettiğiniz twitter fenomen-
leri, facebook hesapları var mı?
Var. Azuth var Altay’lı bir arkadaş 
twitter’da, onu beğenerek takip edi-
yorum. Tabi karşıt görüşlü insanları da 
takip ediyorum.
23-Başka bir çağda dünyaya gelme 
şansınız olsaydı ne seçim yapardı-
nız?
Henüz gelmemiş bir çağı.
24-Dünyadan ümidiniz var mı?
Neden olmasın? Kendimden ümidim 
var, koca bir zaman döngüsünde kum 
tanesi olduğumuzu bilerek.
25-Memleket nasıl kurtulur?
Birbirimizi anlayarak. Ön yargıları kı-
rarak, daha çok konuşarak.
26-Dünyayı yönetseydiniz ilk neyi 
değiştirirdiniz?
Mülk kavramını ortadan kaldırırdım.
27-İzmir’i yönetseydiniz ilk neyi de-
ğiştirirdiniz?
İzmir’in iyi yönetildiğini düşünüyorum. 
Özellikle Konak, Sema Pekdaş hayra-
nıyım. Sadece keşke denizi daha çok 
kullanabilsek. İlk olarak denizi daha 
çok kullanabilmenin yollarını arardım.
28-Tam 35 mi, 35 buçuk mu?

İzmir Siyah-Beyazdır. Armasında İz-
mir yazandır. Altay’dır.
29-Yüklü miktarda kaybolmuş para 
bulsanız ne yaparsınız?
Yoksullara dağıtırdım. Biçimine dair 
bir yolu bulurduk dostlarla. 
30-Şanslı mısınız yoksa şanssız mı?
Her ikisi de. Ama mutluyum hayatım-
dan, şansımdan.
31-En beğendiğiniz fotoğrafınız 
hangisi? 
Bir dizi setinde çekilen fotoğraf vardı 
en iyisi o bence. Ama ben annem, ba-
bam, kardeşimle olan fotoğraflarımızı 
daha çok beğeniyorum.

32-Beğenmediğiniz fotoğrafınız var 
mı? 
Çok :) bi kısmı Yeni Asır gazetesinde 
mevcuttur zaten.
33-En sevdiğiniz kelime?
Yenikapı Tiyatrosu. Cümle ama idare 
edin.
34-En nefret ettiğiniz kelime?
Olmayacak.
35-Yaşamınızdaki son sözünüz bu 
olacak olsa, ne demek isterdiniz?
Yaşasın sınırsız, sınıfsız bir dünya!



iyileştirir
“Biz oyuncular, suya yazı yazmaya çalışıyoruz”

3
2

 |
 K

Ü
L

T
Ü

R
 S

A
N

A
T

I Z  D E R G I

Tiyatro iyidir,
 Izmirli tiyatro sanatçısı Varşova Film Festivali’nde

AYŞE SOYKIRAY

İzmirli Tiyatro Sanatçısı, Cemalettin 
Çekmece ile hem tiyatro üzerine hem 
de, Varşova Film Festivalinde gösterime 
giren Barış Atay’ın yönettiği Aden filmi 
hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştir-
dik. 

Öncelikle sizi tanıyalım, kendiniz-
den bahseder misiniz?

1969’da Antakya’da doğdum. Lise 
hayatım bitene kadar orada yaşadım, 
gençliğim burada geçti. Konservatuar 
biter bitmez Konya Devlet tiyatrosunda 
çalışmaya başladım. 2005 yılından itiba-
ren de İzmir’deki oyunlarda yer almak-
tayım. Şimdilerde ise Haldun Dormen’in 
yazdığı, Sabri Özmener’in yönettiği Kan-
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tocu adlı oyun üzerine çalışı-
yoruz. İlerleyen günlerde de 
Bornova’ya yeni bir devlet 
tiyatrosu açılacak ve oradaki 
açılış oyununda yer alacağız. 

En son ‘Bodrum Masalı’ 
isimli televizyon dizisin-
de rol almıştınız. Televiz-
yon dizisi oyunculuğu ile 
tiyatro dizisi oyunculuğu 
arasında size göre ne gibi 
farklılıklar var?

Tiyatro bütün sanat dal-
larını içinde barındıran bir 
yer. Aynı zamanda tiyatro 
daha disipline edilmiş bir 
alan. Bir sürü insanla, bir 
prova durumu içerisinde ve 
belli bir olayı anlatmak zo-
runda olduğumuz bir süreç. 
Televizyon dizilerinde ise 
daha çok günlük tüketime 
dayalı bir iş var. Size gelen 
karakteri yaratırken çok 
düşünmenize gerek kalmı-
yor. Aslında diziler daha çok 
yönetmenin ve senaristin 
hayal dünyasına bağlı oldu-
ğu bir süreç. Ancak televiz-
yonun da şöyle bir büyüsü 
var; her akşam milyonlarca 
hanenin evine konuk olma 
şansınız oluyor. Tiyatro-
da daha fazla bir emek var. 
Canlılığı içinde barındırdı-
ğı için, seyirciyle bir arada 
olmanın verdiği heyecanla 
birlikte benim gönlüm hep 
tiyatrodan yanadır.

2017 yılında Bedia Mu-
vahhit Tiyatro Ödülleri’nde 

‘Ermişler Ya Da Günahkâr-
lar’ oyunu ile ‘En başarılı 
erkek oyuncu ödülü’nün 
sahibi oldunuz. 

Ödül almış olmak bir an-
lamda insanın yaptığı işin 
motivasyonunu sağlayan 
bir şey. Biz oyuncular olarak 
suya yazı yazmaya çalışı-
yoruz. Bir oyun binlerce kez 
oynanabiliyor ve oyun bit-
tiğinde de ortadan kalkmış 
oluyor. Sonuçta birileri size 
değer veriyorsa, o zaman 
işte güzel bir iş yaptığınızı 
anlıyorsunuz ve ödül de bu-
nun belgeli bir kanıtı olabili-
yor. 

İzmir’in tiyatroya yak-
laşımını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

İzmir’de yılların vermiş 
olduğu kazanımla, burada 
oturmuş bir seyirci potansi-
yeli var. Ancak son dönem-
lerde herkesin bir komedi 
izleme tutkusu söz konusu. 
Tabii ki hayat şartları, bir 
şekilde insanları başka ka-
ramsar bir duruma düşür-
müş halde. Zaten evde, işte, 
sokakta kendi içinde o dramı 
yaşayan insanlar, bu an-
lamda tiyatroya gelip deşarj 
olma isteğinde.  Tiyatronun 
özellikle şu avantajı var; tüm 
dünya ve Türk klasiklerini bir 
şekilde sunmak zorunda. 
Yeni çıkan oyunları da takip 
edip seyirciye sunma çabası 
içerisinde. O nedenle profil 

çok geniş bir kitleyi kapsıyor. 
Kitlenin çoğunluğu her ne 
kadar komedi tercih etse de, 
biz yine de farklı konseptteki 
oyunları sunmak zorunda-
yız. Son dönemde İzmir’de 
çok fazla özel tiyatrolar 
açıldı. Çok güzel deneysel 
çalışmaları oluyor. Ben bir 
oyuncu olarak ileriye yönelik 
sağlıklı çalışmaları destek-
liyorum. Ona da ihtiyaç var. 
Çünkü başka bir kitle geliyor. 
Teknoloji çağıyla büyüyen, 
frekansları farklı bir gençlik 
geliyor diyebiliriz. 

Son olarak Varşova Film 
Festivali’nde gösterime gi-
ren filminiz hakkında ko-
nuşmak istiyorum. Seyirci-
leri nasıl bir film bekliyor? 

Aden, dünya prömiyeri-
ni Varşova’da yapmış oldu. 
Türkiye’de henüz gösterime 
girmedi. Gelecek yıl vizyon-
da olması planlanıyor. Sena-
risti Onur Orhan’ın oluğu ve 
Barış Atay’ın yönettiği Aden 
filmimiz, dünya prömiyerini 
34. Varşova Film Festiva-
li’nin Uluslararası Yarışma-
sı’nda yaptı. 20 Ekim’de 
düzenlenen ödül töreninde 
Varşova’nın en iyi filmi ol-
mak için yarıştı. Başvurulan 
yaklaşık 3000 bin film ara-
sından seçilip, 15 film ile 
yarıştığımız bir süreçti. Bir 
ödül almadık ancak orada 
olmak bile bizim için büyük 
bir onurdu. Ancak özellikle 

şunu da belirtmek istiyo-
rum, dünya prömiyerini Var-
şova gibi dünya bazında çok 
iyi bir yerde olan bu festival-
de yarışmaya katılan Aden 
filmi hakkında Türkiye’de 
tek bir haber bile yapılmadı. 
Burada tamamen, basın ta-
rafından film yönetmenimiz 
Barış Atay’a var olan önyar-
gılar söz konusu. Maalesef 
bu anlamda basının bu kor-
kusunun nedenini anlamak 
çok güç. Ancak ben filmin 
mesleki anlamda, dünyada 
Türkiye’yi tanıtan gerçekten 
tek film olduğunu düşünü-
yorum. 

Filmin içeriği hakkında 
konuşmak gerekirse, ben 
filmi ilk kez oradayken izle-
yebildim. Ortaya gerçekten 
çok güzel bir iş çıktığını dü-
şünüyorum. Filmi geçtiğimiz 
yıl Antakya’da çektik. Filmin 
konusu şöyle; yer, zaman ve 
mekanı belli olmayan, mi-
tolojiden hikayeler alınarak 
hem günümüzde hem de 
eskilerde geçen bir durum 
hali söz konusu. Aslında 
film, bir otoriteyi kendi elin-
de bulundurmak isteyen bir 
aile yapısını anlatıyor. Top-
lam beş kişilik bir oyuncu 
ekibiyle ortaya çok sağlam 
bir iş çıkardığımızı düşü-
nüyorum. O nedenle film, 
Türkiye’de gösterime girdiği 
zaman çok ses getireceğini 
düşünüyorum.
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