
■ Tedavisi Antalya’da devam 
eden Öykü Arin, babası 
Çağdaş Yazıcı’dan yapılan %50 
uyumlu nakil ile iyileşme süre-
cine geldi. Minik Öykü Arin’in 
saçları yeniden çıkmaya baş-
ladı ve yapılan kampanya ile 
diğer lösemi hastalarına umut 
olmaya devam ediyor.

■ Anne Eylem Şen Yazıcı, 
kök hücre bağışının önemine 
şu sözlerle dikkat çekti: “Do-
nör olup eşleşme yaşayanlar 
çok mutlu olup kendileriyle 
gurur duyuyor. İnsan başka 
ne ister ki. Bir başka birine 
hayat, umut verebilmek           
ne kadar önemli”. 3’te

Büyükşehir’in beklediği
bağış izni Valilikten geldi

Ankara Gar Katliamı’nın ya-
şandığı dönemde  DİSK 
Genel Başkanı olarak 
tertip komitesinde 
yer alan CHP İzmir 
Milletvekili Kani Beko, 
Türkiye’nin dört bir 
tarafında emek, barış 
ve demokrasi  
taleplerini dile 
getirenlere 
karşı baskıla-
rın devam etti-
ğini söyledi.

Ankara, Suruç ve Diyarbakır 
katliamlarıyla ilgili Meclis’te 

‘araştırma komisyonu ku-
rulsun’ önerilerinin iktidar 
tarafından geri çevrildiğini 
hatırlatan Beko, “Konjonk-
tür müsait olduğunda sanık 

sandalyesine oturttuk-
ları ‘öfk eli çocuk-
lar’dı. FETÖ’cü-
ler gibi bunların 
da siyası ayağı 
ortaya konul-
madı” dedi. 7’de
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İzhan Group İnsan 
Kaynakları ve Yönetim 
Danışmanı Mehmet İz-
han  ‘Doğan Beyazgül ile 
İzmir Notları’ programı-
nın konuğu oldu. 6’da

Büyükşehir’in 5 bin hektardan fazla orman alanını 
etkileyen yangınların ardından başlattığı kam- 
panyaya, Valilikten bağış toplama izni geldi. 4’te

Ümit Kartal
Sayfa 3’te

Soru-Cevap

Mehlika Gökmen
Sayfa 5’te

Hesap sorulamayan 
ülke olmanın bedeli

İskender Odabaşoğlu
Sayfa 7’de

Hesap verme 
malı götür

Başkan’dan, kişiliksiz okul 
müdürüne suç duyurusu

Menemen’de ‘engelsiz 
yaşam’a kapılar açılıyor

‘Kurumsallaşma 
için adım atılmıyor’

■ Karaburun Belediye Başkanı 
Erdoğan, kadınlara hakaret eden 
okul müdürüne karşı bizzat suç 
duyurusunda bulundu. 5’te 

■ Emiralem Engelsiz Yaşam 
Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe, 
Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un 
katıldığı bir törenle açılacak. 4’te
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Tunç 
Soyer

Öykü Arin’in umudu 
eşleşmelerle büyüyor

Anne Eylem Şen 
Yazıcı ile Öykü 

Arin’in sağlık 
durumunu ve 

kök hücre bağışı 
kampanyasını 

konuştuk

Bergama Çevre Filmleri Festivali 
4-6 Ekim tarihlerinde Bergama’da 
gerçekleşitirilecek.  Festivalin 
kurucusu Prof. Dr. Cem Girit 
ile festival fikrinin doğuşunu,  
amacını ve ekoloji mücadelesini 
konuştuk. Çevre Sayfası 9’da

‘Petrolsüz yaşam olur 
ama susuz olmaz’

ANNELERE
GOZALTI
15 TEMMUZ MAĞDURU ANNELER MECLiS’E ALINMADI

‘BU TOPRAKLAR GÖZYAŞINA DOYDU, ARTIK ANALAR AĞLAMASIN’

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek için Meclis’e ge-
len annelere izin verilmedi, 4’ü gözaltına alındı

10 EKiM’iN DE SiYASi 
AYAGI BULUNMADI
10 Ekim mitingi-
nin tertip komi-
tesinde yer alan 

Kani Beko, 
katliamın 
4. yılında 

yanıtsız 
kalan soru-
ları sıraladı

Meclis’e alınmayan ve duruma tepki göste-
ren 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından 
mağdur olan ‘Harbiyeli anneler’ TBMM’nin 
Dikmen kapısında basın açıklaması 
düzenlemek istedi. Ancak ailelerin 
basın açıklamasına izin vermeyen 
polis 4 anneyi gözaltına aldı. 
CHP İzmir Milletvekili Çelebi, 
yaşananlara tepki gösterdi.

Asker kökenli Mehmet Ali Çelebi:  “Bazı 
anneler Diyarbakır’da nasıl tepkilerini dile 

getiriyorsalar, bu anneler de haklı olarak 
tepkilerini dile getireceklerdir. Bu an-

neleri de en azından dinlememiz ve 
anlamamız gerekiyor. Ama siyasi 

konjonktüre göre annelere farklı 
farklı davranılıyor. Şu an adalet 

kan ağlıyor.” dedi. 6’da

BASKILAR SÜRÜYOR FETÖ’DEKİ GİBİ...

‘ADALET KAN AĞLIYOR’ANNELERE İZİN YOK

Meclis’e alınmayan ve duruma tepki göste-
ren 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından 
mağdur olan ‘Harbiyeli anneler’ TBMM’nin 
Dikmen kapısında basın açıklaması 
düzenlemek istedi. Ancak ailelerin 
basın açıklamasına izin vermeyen 

CHP İzmir Milletvekili Çelebi, 

Asker kökenli Mehmet Ali Çelebi:  “Bazı 
anneler Diyarbakır’da nasıl tepkilerini dile 

getiriyorsalar, bu anneler de haklı olarak 
tepkilerini dile getireceklerdir. Bu an-

neleri de en azından dinlememiz ve 
anlamamız gerekiyor. Ama siyasi 

konjonktüre göre annelere farklı 
farklı davranılıyor. Şu an adalet 

kan ağlıyor.” dedi. 

‘ADALET KAN AĞLIYOR’ANNELERE İZİN YOK

Ankara Gar Katliamı’nın ya-
şandığı dönemde  DİSK 
Genel Başkanı olarak 
tertip komitesinde 
yer alan CHP İzmir 
Milletvekili Kani Beko, 
Türkiye’nin dört bir 
tarafında emek, barış 
ve demokrasi  
taleplerini dile 

karşı baskıla-
rın devam etti-
ğini söyledi.

Ankara, Suruç ve Diyarbakır 
katliamlarıyla ilgili Meclis’te 

‘araştırma komisyonu ku-
rulsun’ önerilerinin iktidar 
tarafından geri çevrildiğini 
hatırlatan Beko, “Konjonk-
tür müsait olduğunda sanık 

sandalyesine oturttuk-

ANNELERE
GOZALTI ACILAR
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Konteynerli eğitime devam
Buca’dan sonra diğer ilçelerde de 
konteynerlı eğitim devam ediyor
■ İzmir’deki okul bah-
çelerini konteynerlar 
dolduruyor. Kamuoyu, 
eğitim yuvası haline dö-
nüştürülen bu yapıların, 
ne zaman kaldırılacağı-
nı öğrenmek istiyor. 

■ Geçici bir çözüm ola-
rak ortaya çıkan fakat 
giderek kalıcı hale gelen 
konteynerlar, başta öğ-
retmenler olmak üzere 
öğrencileri ve velilerini 
mağdur ediyor. 2’de
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Spor 11’de
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eşleşmelerle büyüyoreşleşmelerle büyüyor

‘BİR BAŞKASINA UMUT OLMAK, HAYAT VEREBİLMEK...’
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BUCA’dan sonra di-
ğer ilçelerdeki okullar-
da da konteyner kulla-
nımının yaygınlaştığı 
ortaya çıktı. Geçici bir 
çözüm olarak ortaya 
çıkan fakat daha sonra 
kalıcı hale gelen kon-
teynerlar, başta öğretmenler olmak 
üzere öğrencileri ve velilerini 
mağdur ediyor. Eğitimin kalitesini 
düşüren uygulamadan ne zaman 
vazgeçileceği ise bilinmiyor. Ne 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne de 
İzmir Valiliği, konuya ilişkin bir 
açıklama yapmıyor.

EN KOLAYI KONTEYNER 
Kamusal eğitime ayrılan bütçenin 
her yıl azaltılması nedeniyle devlet 
okullarının kaliteli eğitim verme 
olanakları her geçen zorlaşıyor. Ba-
zen okul binası depreme dayanık-
sız diye yıkım kararı verilip eğitime 
geçici olarak konteynerlarda de-
vam ediliyor bazen de mevcut okul 
binası yetmediğinde ek bina yap-
mak yerine bahçeye kondurulan 
konteyner sınıf veya idare binası 
olabiliyor. Geçici diye kullanıma 
sokulan bu yapıların kalıcı hale 
getirilmesi kışın soğukta, yazın 
sıcaklarda kaliteli eğitim almanın 
olanaklarını ortadan kaldırıyor.

YILLARDIR VAR
Buca’da pek çok okulun yıllardır 

konteynerlarda eğitim yaptığını 
ortaya çıkarmamızın ardından 
araştırmayı genişlettiğimizde Ka-
raburun, Balçova ve Karabağlar’da 
da benzer sorunların yaşandığını 
tespit ettik. Karaburun Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesi’nin bahçe-

sindeki konteynerda beş yıldır 
eğitim yapıldığı, Balçova Asil Nadir 
İlkokulu’nun bahçesinde konulan 
konteynerın, kantin ve idare için 
kullandırıldığı, Karabağlar Sadul-
lah Sever İlkokulu ana sınıfı öğren-
cilerinin ise 2 yıldır konteynerde 
ders yaptığı ortaya çıktı. 

KONTEYNERDA 5. YIL
Karaburun Çok Programlı 

Anadolu Lisesi binası dört yıl önce 
yıkılıp yerine yenisi yapılacağı ge-
rekçesiyle boşaltıldı. İlçedeki boş 
duran eski bir okula alınan Anado-

lu Lisesi öğrencileri eski okullarına 
bir daha dönemedi. Eski binada 
hiçbir onarım, bakım veya yıkım 
gerçekleştirilmezken, taşınan 
binanın da öğrencilere yetmemesi 
üzerine bahçeye konteynerlar ko-
nuldu. Öğrenciler, kendilerinden 
önce de kullanıldığı ortaya çıkan 
konteynerlarda fizik, kimya gibi 
temel dersleri görüyor.

Balçova Asil Nadir İlkokulu 
bahçesinde de geçtiğimiz Mart 
ayından bu yana kantin, depo ve 
idari bina olarak bahçeye konulan 
konteyner kullanılıyor. Sınıfl ar 

kalabalık olduğu için ikili eğitim 
yapan okulun ek bina ihtiyacının 
ne zaman karşılanacağı bilinmiyor.

MİNİKLER BİLE…
Karabağlar ilçesinde bulunan 

Sadullah Sever İlköğretim Okulu 
bahçesinde de anaokulu öğrenci-
lerinin yine benzer şekilde 2 yıldır 
konteynerda ders yaptığı ortaya 
çıktı. Sınıfın ne zaman merkez 
binaya alınacağını merak eden 
veliler ise, çocukların küçük ve 
elverişsiz yerden bira önce kurta-
rılmasını istiyor. 
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1 EYLÜL 2016 KHK’sı ile 
başlayan şüreçte “Bu Suça 
Ortak Olmayacağız” bildirisi-
ne imza atan, “Barış İmzacısı” 
akademisyenler ihraç edildi. 
İlk kez Kocaeli Dayanışma 
Akademisi (KODA) adı altın-
da bir araya gelen akademis-
yenler İzmir’de de İDA olarak 
faaliyetlerine başlamıştı. 

İki yıl boyunca çalışmala-
rına devam eden İDA bu iki 

yılın sonunda faaliyetlerine 
ara vermişti.  

DERNEKLEŞTİLER
Şubat 2019’da başlayan 

dernekleşme süreci nihayet 16 
Ağustos 2019’da “İzmir Daya-
nışma ve Bilimsel Araştırma 
Derneği”nin kurulması ile 
sonuçlandı.

Dernek tarafından yapı-
lan açıklamada ‘Şimdi “İDA 

Kaldığı Yerden’ diyerek hem 
eski hem de yeni rotalarımıza 
doğru yolculuğumuza devam 
etmek üzereyiz.” ifadelerine 
yer verildi.

Barış Bildirisine imza at-
tıkları için ihraç edilen Barış 
Akademisyenleri,İzmir Daya-
nışma ve Bilimsel Araştırma 
Derneği’nin açılışını, 9 Ekim 
tarihinde Alsancak’ta yapa-
cak. ■ İZ GAZETE

Akademideki görevlerinden ihraç edilen Barış İmzacısı akademisyenler, İzmir Da-
yanışma ve Bilimsel Araştırma Derneğin’i kurdu. Derneğin açılış kokteyli yapılacak

İzmir’deki okul bahçelerini konteynerlar dolduruyor. Kamuoyu, geçici gibi kullanılmaya başlanan ancak 
yıllarca eğitim yuvası haline dönüştürülen bu yapıların, ne zaman kaldırılacağını öğrenmek istiyor

Lise öğrencisi 5 kıza, staj yaptıkları bakımevinde, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 
tutuklu yargılanan hastabakıcı Güngör Günbaş, 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası aldı

BUCA’daki bir meslek lisesin-
de öğrenim gören, 17 yaşındaki 
kız öğrenciler B.A., İ.K., M.H., 
B.Ö. ve S.S., 2018 yılının Eylül 
ayında, Karabağlar ilçesinde 
bulunan bir bakımevinde staja 
başladı. İddiaya göre hastaba-
kıcı Güngör Günbaş, kızlardan 
M.H.’yi yalnız kaldıkları her 
fırsatta zorla sarılıp, yanağından 
öpmeye çalıştı. Günbaş, liseli 
kızları, “Notunuzu 
ben vereceğim, 
geçen seneki 
kızları ağlat-
tım” diyerek 
korkuttu.

Öğrenci-
lerin şika-
yeti üzerine 
gözaltına 
alınan Gün-
gör Günbaş, 
tutuklandı 
ve ‘Sarkıntı-
lık yapmak 
suretiyle 
çocuğun 

cinsel istismarı’ suçundan dava 
açıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ
İzmir 6. Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde görülen davanın karar 
duruşmasında kendisine iftira 
atıldığını öne süren tutuklu 
sanık, “Ben anlatılanları yapma-
dımTahliye ve beraatimi talep 
ediyorum” dedi.

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hiz-

metler Bakanlığı avukatı Müjgan 
Bilgen Özen ise sanığın savunma-
sına itibar edilmemesi gerektiğini 
belirterek, indirim yapılmadan 
ceza verilmesini istedi. Duruşma 
savcısı da sanığın cezalandırılma-
sını talep etti.Mahkeme, Güngör 
Günbaş’ın, ‘eğitici-öğretici-öğ-
renci ilişkisinden faydalanarak’ 
suçu zincirleme şekilde işlediğini 

bildirerek, 26 yıl 
1ay 14 gün hapis 
cezasına çarptır-
dı. ■ DHA

Karaburun Çok Programlı Anadolu 
Lisesi’nin öğrencileri, yıllardır okul 

bahçesindeki konteynerda fi zik, kimya 
dersleri yapıyor.

İzmir Dayanışma Akademisi dernekleşti

Hafriyat tehlikesi 
mahalleliyi korkuttu

BORNOVA’da hafriyat kamyo-
nu kazası yurttaşları endişelen-
dirdi. Kaza sırasında evin içinde 
bulunduğunu anlatan mahalle 
sakinlerinden Murat Kayıkçı, 
“Gürültü duyunca dışarı çıktım. 
Bir ses duydum, ‘Kaçın, kaçın’ 
diye bağırıyordu. Kamyon da o 
sırada araçlara vura vura yolun 
sonuna kadar gitti. ‘Kaçın’ diye 
bağıran kişinin sayesinde sokak-
takiler de kendilerini kurtardı. 
Yolda insan olsaydı kurtulma 
şansı yoktu. Karşı yönden bir 
araç da gelebilirdi, kaçma şansı 
yoktu. Hepimiz çok korktuk” 
dedi. ■ DHA

 Liselilere istismara 
26 yıl hapis cezası
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Yerleşke Dergisi 
Yücel’i ziyaret etti

El cerrahisinin 
öncü ismine veda

‘Volkswagen 
istihdam yaratacak’

Zeytin projesinin 
açılışı yapıldı

DOKUZ Eylül Üniversitesi öğrencileri 
tarafından hazırlanan Yerleşke Dergisi, 
yeni sayısında yer alacak söyleşi için İzmir 
Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel ile bir 
araya geldi. Yakın zamanda çıkacak yeni 
sayısı için İzmir Barosu Başkanı avukat 
Özkan Yücel ile bir söyleşi gerçekleştirdi. 
İzmir Barosundaki söyleşiye Yerleşke 
Dergisi’nde yazarlık ve editörlük yapan 
hukuk fakültesi öğrencileri katıldı. 
Öğrenciler Yücel’e ilk sorusu adli yıl 
açılışının Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 
yapılmasına karşı İzmir Barosunun 
öncülüğünde başlayan ve pek çok baroya 
yayılan tepkilerle ilgiliydi.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı kurucularından 
ve 30 yıldan fazla direktörlüğünü yapan 
Prof. Dr. Fatma Merih Eroğlu, Muhittin 
Erel Amfisinde  düzenlenen törenle son 
yolculuğuna uğurlandı. “Kadından ortopedist 
olmaz!” algısını yıkan doktorlar arasında 
gösterilen Prof. Dr. Fatma Merih Eroğlu, 2001 
yılında Uluslararası El Cerrahları Federasyonu 
tarafından el cerrahisinin öncü isimleri arasına 
seçilen ikinci Türk doktor olmuştu.

EGE Bölgesi 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar 
Volkswagen’in 
Manisa’da üretime 
geçecek olmasını 
olumlu buldu. 
Yorgancılar “2022 
yılında faaliyete 
geçecek firmanın, 
5-7 bin arasında 
istihdam yaratması bekleniyor. Ülkemiz 
50 yıllık otomotiv sektöründeki tecrübesi 
ile nice markalara ev sahipliği yapmış, 
çok ciddi bir tedarik zinciri oluşturmuş, 
kayda değer bir yetişmiş işgücüne sahiptir. 
Şimdi VW yatırımı ile bu kazanımlar 
taçlanacak, özellikle dijitalleşmenin geldiği 
noktada önemli bir know-how birikimi 
sağlayacaktır” diye konuştu.

“TÜRKİYE’de Zeytin-Zeytinyağı 
Değer Zinciri Analizi” projesinin açılış 
toplantısı gerçekleştirildi. İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, Türkiye’nin ilk borsası olarak, 128 
yıldır, tarım alanında üreticiyi ve sektörü 
kalkındıracak her adımın, her çalışmanın 
yanında olmaya devam ettiklerini 
vurgulayarak, “Yapmamız gereken şeyler 
çok basit. Bunlardan en önemlileri zeytin 
ağacı sayısını, verim ve kaliteyi arttırmaktır.  
Sektörümüzün odaklanması gereken 
konulardan biri de dünya pazarındaki 
konumunu ve rekabet gücünün arttırılması 
hususudur.” dedi.

MEB bütçesi artmadan 
bu konteynerlar kalkmaz

kıcı Güngör Günbaş, kızlardan 
M.H.’yi yalnız kaldıkları her 
fırsatta zorla sarılıp, yanağından 
öpmeye çalıştı. Günbaş, liseli 
kızları, “Notunuzu 
ben vereceğim, 

atıldığını öne süren tutuklu 
sanık, “Ben anlatılanları yapma-
dımTahliye ve beraatimi talep 
ediyorum” dedi.

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hiz-

Günbaş’ın, ‘eğitici-öğretici-öğ-
renci ilişkisinden faydalanarak’ 
suçu zincirleme şekilde işlediğini 

bildirerek, 26 yıl 
1ay 14 gün hapis 
cezasına çarptır-
dı. ■ DHA

■ ‘Sosyolojinin önderlerinden 

Karl Marx hakkında çıkan asıl-

sız iddialar ve yanlış yorumla-

nan fikirleri için bu dünyaya 

geri dönse…’ fikrinden yola 

çıkan “Marx İstanbul’da” 

oyunu, Howard Zinn’in 1999 

tarihli “Marx in Soho”dan yola          

çıkarak sahneye uyarlandı.

■ Yönetmen Semih Çelenk 

uyarlamayı şöyle anlatıyor: 

“Marx bugünün Türkiye’sin-

den ekonomi politiğe, işsizli-

ğe, yoksulluğa, küreselleşmeye 

bakıyor. Kendi ağzından kendi 

güncellemesini İstanbul’da, 

İstiklal Caddesi’nde kalabalığa 

oynayarak yapıyor.” 9’da

‘Dünyayı sevgi kurtaracak’

İZMİR’İN GAZETESİ

İZGAZETE
Ozan Yeşiltepe’nin ‘Başkan eşleri konuşuyor’  

röportaj serisinin bu haftaki konuğu Foça 

Belediye Başkanı’nın eşi, Seçil Gürbüz oldu. 2’de

Ulaşımda ön 
yargılar yıkılıyor

Menemen’de 
yaşayacak

Buca’da Balkan 
rüzgarı esecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

bir ilke imza attı. Belediyeye 

bağlı ESHOT’ta kadın oto-

büs şoförü alımı başladı. 17 

kadın şoför işe başladı. 5’te

Düşünce hayatının önemli 

yazarı Cemil Meriç’in ismi 

Menemen Kubilay Kültür 

Merkezi’nde bulunan bir 

atölyeye verildi. 5’te

Buca Belediyesi tarafından 

bu yıl 8’inci kez düzenle-

necek Uluslararası Balkan 

Festivali’nde hazırlıklar 

tamamlandı. 12’de

İzmir Picasso’yu 
ağırlayacak

‘Ayın Konuğu’ 
geri döndü

Picasso’nun gösteri dün-

yasını konu aldığı önemli 

tabloları ve eserleri dört ay 

boyunca Arkas Sanat Mer-

kezi’nde sergilenecek. 10’da

Karşıyaka Belediyesi, ala-

nında uzman ve tanınmış 

adların katılımıyla gerçek-

leştirdiği ‘Ayın Konuğu’ 

söyleşilerini başlatıyor. 10’da

Kamer Yıldız Ok
Sayfa 9’da

Kadın karakterlerin 

‘öteki’ öyküsü

Orçun Masatçı
Sayfa 5’te

Kentin tiyatro 

üretimi 

Ümit Kartal
Sayfa 3’te

Dostlara 
özlemle

Yunus Kara
Sayfa 9’da

Toz, taş, iz

Mustafa Seyhan Kurağ
Sayfa 9’da

Yerel yönetimlerde 

Kültür ve Sanat

Cengiz Toraman
Sayfa 10’da

Tiyatro salonu mu? 

Güldürmeyin beni! 

‘Soyer en az Kocaoğlu 

kadar başarılı olacaktır’
Gruşçu: ‘İzmir Türkiye’yi 

aydınlatacak meşaledir’

■ CHP önceki dönem 

Bornova İlçe Başkanı 

Nevzat Kavalar, İz Web 

Tv’de “Doğan Beyazgül’e 

gündem hakkında açık-

lamalarda bulundu. 6’da

■ CHP Konak İlçe Başka-

nı Çağrı Gruşçu, katıldığı 

bir canlı yayında Türki-

ye’deki tarım politikaları-

na değinerek ekonomiyi 

değerlendirdi. 6’da

GÖZTEPE’DE YENİLER KIZAĞA ÇEKİLDİ ALTAY’DA EMRE, GÜVEN VERDİ 11
’D

E
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ŞEHİRDE BİR HAYALET DOLAŞIYOR

MiLLi 
‘KONTEYNER’ 
BAKANLIGI

■ Orçun Yaprak, Göztepe’ye 

sevdalanmış bir ömür. Taraf-

tarının aşkıyla dört bir yanda 

tanınan Göztepe’nin emekçi-

lerinden Orçun Yaprak, ilk kez 

çocuk yaşta gittiği tribün-

den hiç çıkmamış, Göztepe 

sevdasını ve tribündeki ilginç 

anılarını gazetemize anlattı.

■ Takvimleri maçlara göre 

ayarlı gerçek bir tribün lideri 

Orçun. Ömrünün çoğunu 

tribünlerde geçiren, Gözte-

pe’yle kalbi atan lider tribüncü 

hislerini, “Öyle çok süslü cüm-

lelerle anlatamayabilirim ama 

inanılmaz duygudur Göztepe.” 

şeklinde ifade etti. 11’de

‘Kuzeyin Oğlu’ndan Çeşme’de 

unutulmaz  ‘kurtuluş’ konseri

Volkan
Konak

Buca Belenbaşı’ndaki ilk ve ortaokul binaları, 

geçen yıl yenilenmek üzere yıkıldı. İhaleyi ka-

zanan şirket, biri ilkokul diğeri ortaokul olmak 

üzere iki ayrı bina için yapılan ihaleyi alarak, 

çalışmalara başladı. Kaba inşaatı biten okul-

ların çalışmaları bitmek üzereyken, yüklenici 

firma ifl as ettiğini açıkladı. Geçen yıl Aralık 

ayından itibaren okulsuz kalan öğrenciler için, 

mahallenin cami avlusuna bir tane konteyner 

konulurken öğrencilerin bir kısmı yeni eğitim 

öğretim hayatına burada başladı.

Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, inşaat 

ihalesini alan şirketin ifl as ettiğini ve konuya 

dair Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdıklarını 

belirtti. Türk Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube 

Başkanı Merih Eyyüp Demir ise bu tür yapı-

ların çocuklar için sağlıksız olduğuna dikkat 

çekerek, “21’inci yüzyılda bu tür görüntülerin 

olması hoş değil. Eğitimde kaybedecek tek bir 

fert yoktur ancak bu çağda konteynerde eği-

time devam ediyorsak burada büyük bir soru 

işareti var demektir” dedi. 2’de

FİRMA İFLAS ETTİ

‘BU ÇAĞDA KONTEYNERDE...’

İZMİR’İN GAZETESİ

İZGAZETE

Tiyatro oyuncusu Orçun Masat-

çı’nın Soyer’e İzmir’de şehir tiyatrosu 

kurulması için yaptığı çağrıya ünlü 

tiyatroculardan destek geldi. 10’da

Rakamlar, kırsal 

planı doğruladı

Taahhütname 
imzalandı

Büyükşehir Belediyesi’nin 

öncülüğünde başlatılan 

kırsal üretimi destekleme 

çalışmaları sonuçlarını 

vermeye başladı. 4’te

Aliağa’da altı yıldır düzenlen-

meyen ‘Emek ve Demokrasi 

Şenliği’ bu yıl İzmir Büyükşe-

hir Belediyesi ve Aliağa Emek 

ve Demokrasi Güçleri’nin 

katkılarıyla gerçekleştirilecek. 

Emek sayfası 9’da

Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 

97’nci yıl dönümü kutlamalarında sahne alan 

Volkan Konak, unutulmaz bir konser verdi. 10’da

Çiğli Belediye Başkanı 

Gümrükçü, Kadın Adayları 

Destekleme Derneği’nin 

‘Kadın Dostu Kentler Taa-

hütnamesini’ imzaladı. 5’te

Çelik Özdemir
Sayfa 7’de

Temiz hava
sahası 

Uğur Parıldak
Sayfa 5’te

Yeşil Yeni 
İzmir

Ertuğrul Barka
Sayfa 2’de

Suçlu 
sanayi mi? 

Faruk Saral
Sayfa 9’da

İşsizlik sigorta 

fonu nedir?

Fırat Belen
Sayfa 10’da

İktidarın 
sanatçısızlığı

Mehmet Kuzu
Sayfa 12’de

Bize 
dair

‘Padişahım çok yaşa’ 

diyenler kazanıyor

Şehir Tiyatrosu 

talebine destek

Akdeniz Fokları’nın 

nesli tükeniyor

■ CHP İzmir Milletvekili 

Atila Sertel, TRT’de istih-

dam fazlası diyerek çıkarı-

lan çalışanların yerine 1422 

personel alınmasına tepki 

gösterdi. 7’de

■ CHP İzmir Milletvekili 

Mahir Polat, nesli tüken-

mek üzere olan Akdeniz 

Fokları’nı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin günde-

mine taşıdı.7’de

PAZARA İNMEK CESARET İSTİYOR VERİLER MANİPÜLE EDİLİYOR 6’D
A

2’D
E

BUCA’DA OKULLAR
ALLAH’A EMANET!
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BUCALI ÖĞRENCİLER CAMİ AVLUSUNDAKİ KONTEYNERLERDE EĞİTİM GÖRÜYOR

Okullar açılalı bir hafta oldu ancak okul binalarının inşaatı tamamlanamayan 

öğrenciler cami avlusuna kurulan konteynerlerde eğitim almaya devam ediyor

Erkek değil tam da kadın işi
Kadın mühen-

disler toplumda 

erkeklerin yapma-

sının daha uygun 

olduğu düşünülen 

alanlarda var ol-

maya çalışıyor

■ Toplumun erkek 

işi olarak gördüğü 

mühendislikte, 

çalışan kadınlar var 

olmaya devam edecek. 

Gözetleyen bakışlara, 

aynı işi yapmalarına 

rağmen erkeklerden 

düşük ücretlere mecbur 

bırakılan kadınlar İz 

Gazete’ye konuştu.

■ Elektrik Mühendis-

leri Odası İzmir Şube 

Başkanı Şebnem Seç-

kin Uğurlu ve Makine 

Mühendisleri Odası 

İzmir Şube Sekreteri 

Selda Ünver, meslek-

lrinde kadın olmaları 

nedeniyle yaşamak 

zorunda bırakıldıkları 

sorunları aktardı. 3’te

6 yıl aranın ardından 

Aliağa’da Emek Şenliği

BUCA’DA OKULLAR
ALLAH’A EMANET!

İNŞAAT
YARIM 

KALDI
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Gülsen CANDEMİR

ÖZEL 

RÖPORTAJÖZEL 
ÖZEL 

RÖPORTAJ
RÖPORTAJ
RÖPORTAJÖZEL 

RÖPORTAJÖZEL 
ÖZEL 

RÖPORTAJÖZEL 

RÖPORTAJ ‘GÖZTEPE OLMASA 

DAĞLARDA YAŞARDIK’
İlk kez çocuk yaşta 

gittiği tribünden hiç 

çıkmamış. Adına 

beste yazılan bir 

tribüncü. O 

gerçek Güzelyalılı, 

o Orçun Yaprak.

SEVDALANMIŞ BİR ÖMÜR: O GERÇEK BİR TRİBÜN LİDERİ

Çocuklar 

konteynerlerin 

sağlıksız ve rutubetli 

ortamlarında ders 

görüyor.

Öğrenciler,

Belenbaşı 

Camii’nin bahçesinde 

teneffüs yapıyor.

Cami avlusunda konteynerde eğitim 

skandalının ardından Buca Zeki Püskül-

cü İlkokulu’nda da eğitimin 14 dönemdir 

konteynerde yapılmakta olduğu ortaya 

çıktı. 7 yıla tekabül eden bu süre aynı za-

manda bir neslin ilkokul eğitiminin tama-

mını aşıyor. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Süleyman Can ise sorunun sebebinin 

belediyeler olduğunu iddia etti. 3’te

Buca Belenbaşı’nda konteynerde eğitim 

skandalının ortaya çıkmasının ardından 

CHP Milletvekilleri harekete geçti. CHP 

İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Ma-

hir Polat konuyu TBMM’ye taşıdı. Polat, 

konteynerde eğitimi günümüz Türkiye-

si’nde acı verici bir tablo olarak nitelen-

dirirken, CHP’li Bakan ise Milli Eğitim 

Bakanlığı’na okul inşaatını sordu. 7’de

MEZUN OLDULAR
VEKİLLER HAREKETE GEÇTİ

ÖĞRENCİLER 14 DÖNEMDİR 

KONTEYNERDE DERS GÖRÜYOR

Dün, ‘Buca’da okullar Allah’a emanet’ man-

şeti ile duyurduğumuz haber, ulusal basının 

yanı sıra, TBMM gündemine de taşındı.

Bir nesil konteynerden mezun oldu.

Zeki Püsküllü İlkokul öğrencileri 

14 dönemdir okulsuz!

Tunç
Soyer

Özkan
Yücel

Çağrı
Gruşçu

Doğan
Beyazğül

Nevzat
Kavalar

‘Cami avlusunda konteynerli eğitim’ skandalının ardından, Bu-

ca’da birçok okulda eğitimin konteynerlerde sürdüğü ortaya çıktı

■ ‘S‘Sosyolojinin önderlerinden 
osyolojinin önderlerinden 
osyolojinin önderlerinden 

Karl Marx hakkında çıkan asıl-

Karl Marx hakkında çıkan asıl-

sız iddialar ve yanlış yorumla-

sız iddialar ve yanlış yorumla-

nan fikirleri için bu dünyaya 

nan fikirleri için bu dünyaya 

geri dönse…’ fikrinden yola 
geri dönse…’ fikrinden yola 

çıkan “Marx İstanbul’da” 
çıkan “Marx İstanbul’da” 
çıkan “Marx İstanbul’da” geri dönse…’ fikrinden yola 

çıkan “Marx İstanbul’da” geri dönse…’ fikrinden yola 
geri dönse…’ fikrinden yola 

çıkan “Marx İstanbul’da” geri dönse…’ fikrinden yola 

çıkan “Marx İstanbul’da” 

oyunu, Howard Zinn’in 1999 

oyunu, Howard Zinn’in 1999 

oyunu, Howard Zinn’in 1999 

tarihli “Marx in Soho”dan yola          

tarihli “Marx in Soho”dan yola          

çıkarak sahneye uyarlandı.
çıkarak sahneye uyarlandı.

ŞEHİRDE BİR HAYALET DOLAŞIYOR
ŞEHİRDE BİR HAYALET DOLAŞIYOR

O GERİ DÖNDÜ... 

‘MARX İSTANBUL’DA!’
Semih Çelenk’in 

uyarlayıp yönettiği 

“Marx İstanbul’da” 

oyunu 24 Ekim’de 

İzmir Bostanlı Suat 

Taşer Tiyatrosu’nda 

sahnelenecek

‘KONTEYNER’ 
BAKANLIGI

Murat
Kayıkçı

Ender
Yorgancılar

Özkan
Yücel
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İki sosyal medya paylaşımını 
aktarmak için sizi biriyle 
tanıştırmak istiyorum.

Artvin’de doğdu, İstanbul’da 
büyüdü. 18 yaşından sonra 9 Eylül 
Üniversitesi’ni kazanarak İzmir’e 
geldi. Şimdi 35 yaşında.

15 yıl önce İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nde 
stajyer olarak başladı.

Taşeron firmadan sonra, 
İZENERJİ’ye geçti; sonra 
sözleşmeli memur, sonra da 
memur oldu.

Taşeronken 
sendikası yoktu, 
sendikalaşma 
mücadelesi-
nin parçası 
oldu; hayatı 
bu mücadele 
içerisinde 
öğrendi. 2011’te 

3 bin kişi ile bera-
ber İZENERJİ’ye 
geçip, DİSK’e bağlı 
Genel İş Sendika-
sı’nda örgütlendiler. 
Memur olunca ise, 
kamu emekçileri 
mücadelesinin her 
kademesinde görev 
aldı. İşyeri temsil-

ciliği de yaptı, şube 
yöneticiliği de…

Emek ve demokrasi 
mücadelesinin her aşamasında 
sorumluluk üstlendi. Yalpalama-
dı, ‘mış’ gibi yapmadı. En geniş 
çevrelerle, en güçlü mücadeleyi 
yürütmenin kaygısını taşıdı hep.

Yöneticisi olduğu Tüm Bel 
Sen’in İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi’nde yetkiyi almasında da 
önemli bir pay sahibi…

Sendikal mücadeleyi yakın-
dan takip edenler kendisini 
tanır zaten. Birkan Acar’dan 

bahsediyorum.
Birkan’ın bir diğer 

özelliği de genç bir 
sendikacı olarak 
sosyal medyayı 
iyi kullanması. 
Ben de özellikle o 
mecradan da takip 
ediyorum.

Şimdi dikkatimi 

çeken o iki paylaşıma geleyim.
Biri Türkiye’nin en çok satan, 

internetin tüm mecralarının da en 
güçlü gazetesi olan Sözcü gazete-
sinin 1 Ekim tarihli haber payla-
şımı. ‘Haftada 2 kere kırmızı et 
yerseniz ne olur?’ diye soruyor.

Diğeri Birkan Acar’ın paylaşımı. 
‘Eve haciz gelir’  diye cevaplıyor.

2 milyon takipçili Sözcü›nün 
sorusunu 43 kişi beğenmiş. 

5 bin takipçili Birkan’ın cevabı-
nı ise yaklaşık 30 bin…

İnsanı bir gülme alıyor(!)
Gerçek böyle bir şey işte!
Gerçeğin gücü, politikacıların 

yalanlarını aştığı gibi, internetin 
rakamlarını da tarumar ediyor.

***
Haber merkezimizden 1-2 genç 

arkadaşımızla da konuştum. Ga-
zetecilik doğru soru, doğru cevap 
işidir. Politik bir iştir. Gerçek bir 
tane ise, gazetecilik taraf olmayı 
gerektiriyor. Dünyadaki her şey 
taraf olmayı gerektiriyor.

***
Eve ekmek götüremediği için 

bıyıklarından utanan babalar var 
memlekette.

Atanamadığı için intihar eden 
gençler var.

Milyonlar var açlık sınırının 
altındaki asgari ücretle evini 
geçindirmeye, çocuklarını 
büyütmeye çalışan…

***
Birkan diyorum, 35 yaşın-

da, yolun yarısında. Ömrünün 
yarısını insana yakışır bir yaşam 
mücadelesi içerisinde geçirmiş, 
öyle de deva m ediyor. 

Ne de güzel yapıyor. 

Soru-Cevap

Ümit 
KARTAL

umitkartal08@gmail.com

Neptün Soyer’den 
kadınlara destek

Uyuşturucu satıcıları
mahkemece tutuklandı

Nar, Uzak Doğu 
pazarında

Dolandırıcılık 
iddiasına 9 gözaltı

İZMİR İş Kadınları Derneği öncülüğünde 
düzenlenen İş Yaşamında Kadın Statüsünün 
Güçlendirilmesi Projesi “Sosyal İçerme ve 
Çeşitlilik” Çalıştayı’nda ikinci gün konuğu 
İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer 
oldu. Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Pagos Üretici Pazarı’nı hayata geçirdi. 
Bu sayede kadınlar kendi ayaklarının 
üstünde durabiliyorlar. İzmir’de Terra 
Madre etkinlikleri düzenleyerek İzmir’in 
ürünlerini tüm dünyadan davet ettiğimiz 
konuklarımıza tanıtacağız” dedi.

GÜZELBAHÇE’de, park halindeki 
minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde 
skunk ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada 
ilk yakalanan 2 kişinin ardından, 3 kişi daha 
gözaltına aldındı. Emniyetteki işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından adliyeye sevk 
edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Polisin iki kişiyi yolda yürürken 
durdurması ile başlayan olayda kovalamaca 
yaşanmış, kaçan kişilerin uyuşturucu 
madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları 
bulunduğu ortaya çıkmıştı. ■ DHA

SELÇUK ve Foça ilçelerine bağlı kırsal 
mahallelerinde nar hasadı başladı. 
Bereketin ve bolluğun simgesi olan nar, 
ihracatçıların da gözdesi oldu. Vitamin 
deposu olan narın bu yıl ilk kez Uzak 
Doğu pazarına girmesi hedefl eniyor. 
Nar toplayanlardan biri olan Şükriye 
Çakal “Bahçemizin durumuna göre hasat 
değişiyor. İşin zor tarafı da var güzel tarafı 
da var. Hep birlikte eğlenerek çalışıyoruz. 
Yorucu ama çalışmayana para yok. Eşim 
emekli birlikte çalışıyoruz.” dedi. ■ DHA

İZMİR merkezli İstanbul ve Ankara’da 
yapılan operasyonda, ‘yatırım danışmanlığı 
şirketi’ adı altında, yurt dışından düşük 
faizli kredi temin edeceklerini söyledikleri 
11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon 
TL dolandıran 9 kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerin, aynı yöntemle Pakistan, 
Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir’de de birçok 
iş insanını dolandırdıkları ortaya çıktı. 
Yapılan aramalarda ‘dolandırıcılık’ suçuna 
ilişkin delil niteliğinde olduğu belirtilen 
evrak ele geçirildi. ■ DHA

TEDAVİSİ An-
talya’da devam eden 
Öykü Arin, babası Çağ-
daş Yazıcı’dan yapılan 
%50 uyumlu nakil ile 
iyileşme sürecine geldi. 
Minik Öykü Arin’in 
saçları yeniden çık-
maya başladı ve yapılan kampanya 
ile diğer lösemi hastalarına umut 
olmaya devam ediyor.

Anne Eylem Şen Yazıcı ile Öykü 
Arin’in sağlık durumunu ve kök 
hücre bağışı kampanyasını konuş-
tuk.

Öykü Arin’in sağlık du-
rumu nasıl?

Öykü Arin’in tedavi 
süreci devam ediyor. 
Kullandığı ilaçlar 
havale riskine neden 
olduğu için hastane-
nin karşısındaki bir 
evde kalıyoruz. Bu 
yüzden hastaneden 
en fazla beş dakika 
uzaklaşmasına izin ve-
riliyor. Şu anda süreç iyi 
gidiyor ama esas olarak 1 yıl 
çok kritik bir süreç. Bu 1 yıl bo-
yunca topluma karışması yasak. Şu 
an bağışıklığı sıfırlanmış durumda. 
1 yıl sonra bebekken olduğu aşılar 
olacak ve topluma karışmaya başla-
yacak. Fakat JMML’nin geri dönme 
riski 2 yıl boyunca yüksek bir risk 
olarak karşımızda. Esas olarak da 5 

yıl sonra 
iyileşti 
diyebile-
ceğiz. 2 yıl 

sonra %50 
daha fazla 

risk düşüyor. 
Öykü Arin’e 

Umut Ol Kampan-
yası kök hücre bağışı bek-

leyen birçok hastanın da umudu 
olmaya devam ediyor.

Öykü Arin’e Umut Ol Kam-
panyası hem Öykü Arin için hem 
bütün öyküler için devam ediyor. 
Öykü Arin yarı uyumlu nakil olmak 

zorunda kaldı. Elbette tam uyum-
lu bir nakil, daha başarılı olma 
ihtimali olan bir nakil. Böyle bir 
şeyin olacağını asla düşünmüyorum 
ama tekrar etme durumunda bizim 
için de çok kritik bir ihtiyaç olacak 
Öykü Arin’le uyumlu bir eşleşme-
nin olması. Dolayısıyla kampanya 
aynı şekilde devam ediyor. ‘Kök 
hücre bağışı hayat kurtarır donör 
olun umut olun’ demeye devam edi-
yoruz. Peki Sağlık Bakanlığı bu 
kampanyada toplanan numune-
leri incelemiş mi?

Sağlık Bakanı’nın basın danış-
manıyla görüşüyorum. Danışmanın 

bana kesin olarak söylediği şey 
şu; elimizdeki bütün numuneler 
çalışıldı. Dolayısıyla Sağlık Bakanlı-
ğı’nın elinde çalışılmamış numune 
yok. Bu yüzden kampanyayı gönül 
rahatlığı ile yürütmek mümkün. 
Kök hücre bağışı kampanyası çok 
önemli. Kök hücre tedavisinden 
başka hiçbir tedavisi olmayan çok 
sayıda hastalık var. Sadece lösemi 
değil. Kök hücre bağışı bekleyen 
çok sayıda çocuk, anne, baba, 
kardeş, abla var. Hepsi için umut 
olmak şart. Kök hücre bağışı yapın, 
donör olun ve hayat kurtarın. Ve 
asla vazgeçmeyin.

Tedavisi Antalya’da devam eden ve babasından yapılan %50 uyumlu nakil ile tedavisi iyileşme sü-
recine giren Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı ile Donör Ol Umut Ol Kampanyasını konuştuk

Foklar için 
çalışma yapılacak
KARABURUN’da yaralı bir yavru Akdeniz 

fokunun kıyıya vurduktan sonra ölmesinin 
ardından toplanan Yerel Fok Komitesi, 
gelecek döneme ait çalışma 
programını belirledi. Top-
lantıda, nesli tükenme 
tehlikesi altında olan 
Akdeniz fokları ile ilgili 
iletişim ve koordinas-
yonun oluşturulmasına, 
canlıların yaşam alanları-
nın korunması için çalışma 
yapılmasına yönelik kararlar alındı. Ayrıca 
Karaburun’da Akdeniz fokları ile ilgili 
iletişim ve koordinasyonun oluşturulması, 
bilgilendirme ve uyarı panolarının önemli 
alanlara yerleştirilmesi kararlaştırdı.■ DHA

Öykü Arin’in umudu 
eşleşmelerle büyüyor

Öykü Arin’in sağlık du-

Öykü Arin’in tedavi 

uzaklaşmasına izin ve-
riliyor. Şu anda süreç iyi 
gidiyor ama esas olarak 1 yıl 
çok kritik bir süreç. Bu 1 yıl bo-
yunca topluma karışması yasak. Şu 

yıl sonra 
iyileşti 
diyebile-
ceğiz. 2 yıl 

sonra %50 
daha fazla 

risk düşüyor. 
Öykü Arin’e 
risk düşüyor. 
Öykü Arin’e 
risk düşüyor. 

Umut Ol Kampan-

Eylem Şen; “Dün Çanakkale’den 
eşleşme haberi geldi. Çok mutlu olu-

yorum ve donör olup eşleşme yaşayan-
lar da çok mutlu olup kendileriyle gurur 

duyuyor. İnsan başka ne ister ki. Bir 
başka birine hayat, umut verebilmek 
ne kadar önemli. Sizin de ihtiyacınız 

olabilir diyorum ben herkese. O 
yüzden kök hücre bağışı çok 

önemli.” dedi. 

‘Kendileriyle 
gurur duyuyorlar’

Artvin’de doğdu, İstanbul’da 
büyüdü. 18 yaşından sonra 9 Eylül 
Üniversitesi’ni kazanarak İzmir’e 
geldi. Şimdi 35 yaşında.

15 yıl önce İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nde 
stajyer olarak başladı.

Taşeron firmadan sonra, 
İZENERJİ’ye geçti; sonra 
sözleşmeli memur, sonra da 

dı, ‘mış’ gibi yapmadı.
çevrelerle, en güçlü mücadeleyi 
yürütmenin kaygısını taşıdı hep.

Yöneticisi olduğu Tüm Bel 
Sen’in İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi’nde yetkiyi almasında da 
önemli bir pay sahibi…

Sendikal mücadeleyi yakın-
dan takip edenler kendisini 
tanır zaten. Birkan Acar’dan 

bahsediyorum.
Birkan’ın bir diğer 

özelliği de genç bir 
sendikacı olarak 
sosyal medyayı 
iyi kullanması. 
Ben de özellikle o 
mecradan da takip 
ediyorum.
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Asya YAŞARİKİZ

ardından toplanan Yerel Fok Komitesi, 
gelecek döneme ait çalışma 
programını belirledi. Top-

nın korunması için çalışma 

ÖZEL HABER

Şükriye
Çakal

Böyle iş mi olur?
BUCA’da Gediz Mahallesi’n-

deki Gazi Ortaokulu’nun ders 
saatinde yapılan çatı onarımı, 
yürekleri ağza getirdi. Dört 
katlı okul binasının çatısından 
aşağı kiremit atan işçiler büyük 
şaşkınlık yarattı. Kiremitleri 
okulun bahçesindeki kamyo-
nun kasasına fırlatan işçilerin iş 
güvenliğinden yoksun olma-
sı dikkat çeken ihmal oldu. 
Yaklaşık 2 saat boyunca çatıdan 
aşağıya kiremit fırlatılırken, bazı 
öğrencilerin açık camlardan ça-
tıya bakmaya çalıştığı görülüyor. 
Çalışma sürerken teneff üse çıka-
rılmayan öğrencilerin teneff üs 
hakları da gasp edildi.

PLANSIZLIK
İz Gazete’ye konuşan Eği-

tim-Sen 5 Nolu Şube Başkanı 
Şenay Akyol, şu ana kadar 
herhangi bir kaza yaşanmaması-

nın mucize olduğunu ifade etti. 
Akyol, plansız ve programsız 
bir şekilde süren okul onarım-
larının eğitim öğretim sürecine 
zarar verdiğini söylerken, hem 
işçilerin hem de çocukların can 
güvenliğinin olmadığı bir çalış-
manın kabul edilemez olduğu-
nu belirtti. 

Akyol: “Bakanlığın görevi 
okulların bakım ve onarım işle-
rini okullar açılmadan yapmak-
tır. Tüm gün eğitim faaliyeti 
içindeki bir okulda hafta içi 
çatı tadilatı yapılmasının hiçbir 
mazereti olamaz. İşçilerin hiç-
bir güvenlik önlemi alınmadan 
çalıştırılması da vurdumduy-
mazlığın başka bir göstergesi-
dir. Günlerce sürecek tadilat 
nedeniyle öğrencilerin ve 
öğretmenlerimizin sağlıklı ders 
yapması engellenmiş, can gü-
venlikleri tehlikeye atılmıştır. 
Daha önce Atatürk Ortaoku-
lu’ndaki tadilat bitmediği için 
eğitime bir hafta geç başlandığı 
unutulmamışken, yapılan bu 
tadilat ilçe milli eğitim müdür-
lüğünün plansızlığını bir kez 
daha ortaya koymuştur.”diye 
konuştu. 
■ GÜLSEN CANDEMİR

Okul çatısında yapılan tadilat, görenleri şaşkına çevirdi. Çatıda iş güvenliğinden yoksun 
çalışan dört işçi, öğrenciler okuldayken çatı kiremitlerini dört kat aşağıdaki kamyona atıyor

Öykü
Arin

Eylem Şen 
Yazıcı

Birkan
Acar



ÖDEMİŞ 
Belediyesi 
örmek bir 
çalışmaya 
imza attı. 
Türkiye’nin 
81 ili ve 
ilçeleri ile 
eş zaman-
lı olarak 
Ödemiş’te 
İlçe Em-
niyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinli-
ğine Ödemiş Belediyesi de destek verdi. 
Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, 
sürücülere bilgilendirici broşür dağıta-
rak, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” 
dedi.Kaptan’ın bu çalışması Ödemişliler 
tarafından olumlu şekilde karşılanırken, 
Kaptan da trafike farkındalık yarata-
bilmekten dolayı mutlu olduğunu ve                           
Ödemiş Belediyes’nin bu tarz sosyal             
çalışmalarının süreceğini kaydetti. 
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Büyükşehir’e Valilikten bağış toplama izni
İZMİR Büyükşehir Bele-

diyesi’nin, 18 Ağustos Pazar 
günü Karabağlar’da başlayıp 
daha sonra Menderes ve Sefe-
rihisar ilçelerine de sıçrayarak 
5 bin hektardan fazla bir 
orman alanını etkileyen yangı-
nın yaralarını birlikte sarmak 
adına başlattığı bağış kam-
panyasına onay verildi. İzmir 
Valiliği, “İzmir Küllerinden 
Doğacak” kampanyası kapsa-

mında Büyükşehir Belediye-
si’nin sorumluluk sahasında 
yer alan 200 bin m² alanda 
ağaçlandırma yapılması ve 
köylerde kullanılmak üzere 50 
adet “römork tipi yangın tan-
keri” alınması için kampanya 
kapsamında yardım toplan-
masına yönelik başvuruyu 
onayladı. Kampanyadan elde 
edilecek bağış toplamının ise 
3 milyon 530 bin TL olması 

hedefl eniyor.

 HIZLANACAK
unç Soyer, “Orman yan-

gınıyla yüreğimiz yanmıştı. 
Şimdi yüreklere su serpme 
zamanı. Birlik olup fidan dike-
ceğiz, köylerimize yangınlara 
karşı mücadeleyi hızlandıra-
cak ekipman alacağız. İzmir 
küllerinden doğacak ve bunu 
yine birlikte yapacağız” dedi. 

MENEMEN Belediyesi tara-
fından, her türlü eşitsizliğin sona 
erdiği, engelli vatandaşlar için 
hayatın daha kolay olduğu bir 
yaşam alanı kurma hedefiyle hayata 
geçirilen Emiralem Engelsiz Yaşam 
Merkezi 8 Ekim tarihinde açılarak 
faaliyetlerine başlayacak. Göreve 
geldiği günden bu yana, hassasiyet-
le üzerinde durduğu konulardan 
olan engelli bireyler ve sorunları ile 
ilgili çalıştaylar düzenleyen Mene-
men Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 
ayrımcılık, erişilebilirlik, eğitim, 
istihdam, sosyal yardımlar, sağlık, 
şiddet, istismar, katılım, farkın-
dalık, yasal ve yönetsel yapılanma 
konularında çözümler üretmeye 
çalışıyor.  

‘HAYATA RENK KATAR’
Menemen Belediyesi’nin bu konu 

ile ilgili son çalışması, Menemen’de 
yaşayan engelli bireylerin eğitim-
lerine ve sosyalleşmelerine katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen 
Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz 
Çilek Kafe. “Farklılıklar hayata renk 
katar” sloganını kullanan merke-
zin açılışı nedeniyle bir açıklama 
yapan Menemen Belediye Başkanı 
Serdar Aksoy, yaptıkları çalışma-
larla, sundukları imkanlarla engelli 
vatandaşların sosyal hayatın dışına 
itilmesi ve kendi hayatlarını idame 
ettiremez duruma getirilmelerinin 
önüne geçeceklerini söyledi. 

Emiralem Engelsiz Yaşam Merke-
zi’nin birçok bölümden oluşan bir 
kompleks olarak hizmet vereceğini 

söyleyen Aksoy, “Engelsiz Ya-
şam Merkezimiz hem engelli 
hem de engelsiz vatandaşları-
mız için bir kaynaşma noktası 
olacak. İçinde çocuklarımızın 
eğitim alabilecekleri sanat ve spor 
merkezleri, aileleri ile birlikte ke-
yifl i vakit geçirebilecekleri parklar 
olacak. Merkezi kurduğumuz bina 
eski, tarihi bir okul ve açılacak mer-
kez ile birlikte bu okulda yeniden 
çocuk sesleri yankılanacak. Koca-
man bahçesinde engelli ve engelsiz 
çocuklarımız koşturup oynayacak, 

spor yapacak ve aralarındaki engel-
leri kaldıracaklar. Kompleksin bir 
parçası olacak olan Mor Mutfak’ta 
engellilerimizin anneleri başta 
olmak üzere bütün kadınlarımızın 

katıldığı bir mutfak atölyesi 
olacak. Burada kadınlarımı-
zın yaptığı pastaları, çörekleri 

Engelsiz Çilek Kafe’de satacağız. 
Engelli vatandaşlarımızın çalı-

şacağı ve kendi paralarını kazana-
cakları bu kafede Emiralem’in ünlü 
çileği ile yapılan pastaları, dondur-
maları, turtaları, yoğurtları sataca-
ğız. İzmir’in her yerinden buraya 
gelen vatandaşlarımızın çileğimizin 
tadına varmalarını ve gittikleri her 
yerde burayı anlatmalarını istiyo-
ruz” diye konuştu.  

Karabağlar ilçesinde başlayıp orman alanlarını etkileyen yangının ardından, 
Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanya için Valilikten onay geldi

Menemen Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe, 8 Ekim Salı günü Me-
nemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da katıldığı büyük bir törenle kullanıma açılacak

Sandal: Bayraklı’da 
sorun kalmayacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretleri kapsamında yürüttüğü 
çalışmalarda Gümüşpala, Emek ve Soğukkuyu mahallelerini ziyaret gerçekleştirdi
BAYRAKLI Belediye Başkanı 

Serdar Sandal, mahalle gezilerini 
Gümüşpala, Emek ve Soğuk-
kuyu’da sürdürdü. Adım adım 
sokakları gezerek, ihtiyaçları 
tespit eden ve yapılması gereken-
lerle ilgili bürokratlarına talimat-
lar veren Sandal, asfaltlamadan 
park-bahçe düzenlemelerine, 
temizlikten yeşillendirmeye, yeni 
park yapımlarından taziyeevi ve 
kreş projelerine kadar yapılacak-
ları anlattı.

ASFALTLAMAYA ÇÖZÜM
Gümüşpala’da Mahalle Muhta-

rı İsmail Balıkçı ile trafik sorunu, 
kaldırım işgalleri, asfaltlama 
ve aydınlatma gibi problemleri 
konuşan Sandal, “Kaldırımlar en 
büyük sorunlardan biri. Gidiş-ge-
lişlerde sorun yaşanıyor. Aynı 
zamanda yol kenarına bırakı-
lan arabalar da trafiği sıkıntıya 
sokuyor. Bazı bölgeleri büyük 
ölçüde düzelttik. Diğer alanları 
da düzelteceğiz” dedi.

YENİ TESİS MÜJDESİ
Soğukkuyu Mahallesi’nde de 

Muhtar Coşkun Bülbül ile bir 
araya gelerek, sokak gezilerini 
sürdüren Sandal, muhtarlık 

binasına yeni yer belirledi. 
Asfaltlama, yeşillendirme, 
aydınlatma ve çevre düzenlenmesi 
ile sosyal tesis gibi konularda 
da yapacaklarını anlattı. Park 
içindeki muhtarlığın daha 
merkezi konuma taşınması 
talebine olumlu yanıt veren 
Sandal, ziyareti sırasında 
gördüğü Barış Parkı’nda başarılı 
çalışmasından dolayı görevli 
personel Yılmaz Limon’u 

tebrik ederek, bu parkın ilçeye 
örnek olması gerektiğini 
belirtti. Soğukkuyu mezarlığı 
arkasındaki atıl halde bulunan 
futbol sahasının da sosyal 
tesise çevrileceği müjdesini 
veren Sandal, parktaki spor 
aletlerini test etti, Semt Parkı 
içindeki merkezin de sosyal 
tesise dönüştürülerek, mahalle 
sakinlerinin kullanımına 
sunulması talimatını verdi. 

ÇİĞLİ Belediyesi zabıta ve sağlık 
işleri müdürlüğü ekipleri tarafından, 
öğrencilerin sağlıklı beslenmesine yönelik 
gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 
ilçede bulunan ilk ve orta dereceli 
okulların kantinleri denetlendi. Zabıta 
ve sağlık işleri müdürlüğünün organize 
ettiği incelemeler doğrultusunda ilçede 
bulunan okullarda faaliyet gösteren 
kantinlerin hijyen koşulları ile satılan 
ürünlerin tüketim tarihleri denetlenirken, 
satışı yasak ürünlerin kontrolü yapıldı. 
Okul Kantin Yönetmeliği’ne uymayan 
kantinlere ihtar ve para cezası uygulandı.

Menemen ‘Engelsiz Yaşam
Merkezi’ kapılarını açıyor

Çiğli’de kantinlere
hijyen denetimi

‘Öncelik hayatın, 
öncelik yayanın’

Balçova’da meclis 
üyelerine brifi ng

BALÇOVA Belediye Başkanı 
Fatma Çalkaya, Belediye meclis 
üyeleri ile bir araya geldi Çalkaya 
ve beraberindeki heyet  yapımı 
devam eden Kültür Merkezi, 
Cemevi, Anaokulu ve Semtevi Satış 
Merkezi’nde incelemelerde bulunan 
Belediye Meclis Üyeleri, yatırımlar ile 
ilgili Fatma Çalkaya’dan bilgi aldı. 

İnşaatlarda 6 ayda gelinen aşamayı 
ve mali tabloyu anlatan Başkan 
Çalkaya, teknik ekiple birlikte 
bundan sonraki aşamalar hakkında 
da meclis üyelerine bilgi verdi. Alt 
yapı hizmetlerinin de aksatılmadan 
devam ettiğini belirten Fatma 
Çalkaya “Okulların bakımı, deprem 
koordinasyon çalışmalarımız, 
yeşil alanlar ve parklar ile ilgili 
iyileştirmeler ve sosyal hizmetlerimiz 
de devam ediyor” diyerek yapılan 
hizmetleri anlattı. Çalkaya ayrıca 
Balçova Belediyesi’nin çalışmalarının 
da hız kesmeden devam edeceğini 
ve bu konuda çalışan herkese 
teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

 

BORNOVA Beledi-
yesi’nin uygulamaya 
koyduğu ‘Güvenli 
Aile’ programından  
yararlanan ilk genç, 
Kahramanmaraşlı 
Samet Şafak Ertekin 
oldu. Ege Üniversite-
si Havacılık Meslek 
Yüksekokulu Uçak 
Teknolojisi Bölümü Öğrencisi Samet Şafak, 
eğitimini Sözmen Ailesi’nin desteğiyle 
sürdürecek. Bornova Belediyesi’nin ‘Güvenli 
Aile’ projesine dahil olarak İzmir’deki yeni 
evine kavuşan Samet Şafak Ertekin, odasına 
yerleşip derslerini çalışacağı masasının 
başına geçti. Babası Cengiz Ertekin ve 
evinin kapılarını kendilerine açan Ahmet 
Sözmen’le birlikte Mustafa İduğ’u da ziyaret 
eden Samet Şafak, duygularını;”Ekonomik 
sorunlarımı düşünmek yerine eğitimime 
odaklanmamı sağlayan Bornova Belediye-
si’ne ve bana evini açan aileye sonsuz teşek-
kür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

GÜZELBAHÇE Belediyesi Ekim ayı olağan 
meclis toplantısını gerçekleştirdi. Güzelbahçe 
Belediye Başkanı Mustafa İnce yapılan  Belediye 
çalışmaları hakkında meclisi bilgilendirerek 
konuşmalarına başladı. İnce’nin konuşmasının 
ardından söz alan CHP Grubu adına sözcü Aras 
Kaynarca belediye meclisinde ‘terörü kınama’ 
konusuna bir bildiri okudu. Bildiride ‘Bizler, bu 
meclis çatısı altında, parti kimliklerimizin de 
üstünde Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti ve 
İzmir halkı için sorumluluk almış, halkımızdan 
vekalet alarak bu koltuklara oturmuş meclis 
üyeleriyiz. Toplumsal birliğimizi, kardeşliğimizi 
ve huzurumuzu hedef alan hangi terör örgütü 
varsa İzmir adına, halkımız adına kınamak ve 
lanetlemek bizlerin gurur duyacağı, onur duya-
cağı ilkeli bir harekettir” ifadelerini kullandı.

eğitim alabilecekleri sanat ve spor 
merkezleri, aileleri ile birlikte ke-
yifl i vakit geçirebilecekleri parklar 
olacak. Merkezi kurduğumuz bina 
eski, tarihi bir okul ve açılacak mer- spor yapacak ve aralarındaki engel-

katıldığı bir mutfak atölyesi 
olacak. Burada kadınlarımı-
zın yaptığı pastaları, çörekleri 

Engelsiz Çilek Kafe’de satacağız. 
Engelli vatandaşlarımızın çalı-

şacağı ve kendi paralarını kazana-
cakları bu kafede Emiralem’in ünlü 
çileği ile yapılan pastaları, dondur-
maları, turtaları, yoğurtları sataca-
ğız. İzmir’in her yerinden buraya 

Bornova’da ‘Güvenli 
Aile’ modeli

Serdar 
Sandal

Menemen Belediyesi 
tarafından kurulan 

Emiralem Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nin açılışını 

Belediye Başkanı Serdar 
Aksoy gerçekleştirecek.

Mustafa
İduğ

Mustafa
İnce

Tunç
Soyer

Güzelbahçe teröre 
karşı tek yumruk
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Karşıyaka’da sağlık 
zirvesi gerçekleştirildi

KARŞIYAKA Belediyesi, toplum sağlığının 
korunmasına katkı sağlamak ve yaşam 
kalitesini yükseltmek amacıyla sürdürdüğü 
çalışmalar kapsamında “Yerel Yönetimlerde 
Sağlık Hizmetleri” başlıklı bir panel düzenledi. 
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 
yönettiği panelde; Eskişehir Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İzmir Tabip Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum 
Sağlığı Daire Başkanı Dr. Orhan Sertaç Dölek 
konuşmacı olarak yer aldı.

KONAK Belediyesi ve 
KETEM işbirliğinde rahim 
ağzı ve meme kanseri ile ilgili 
bilinçlendirme semineri ve 
ücretsiz muayene uygulaması 
başladı. İlk etapta Ulubatlı ve 
26 Ağustos mahallelerinden 
30 kadının katıldığı seminer 
Gültepe Semt Merkezi’nde 
gerçekleşti. Son yıllarda 
giderek artan rahim ağzı ve 
meme kanseriyle mücadele 
amaçlı yapılan seminerde, 
belediyenin kurum doktorları 

Konaklı kadınları bilgilendirdi. 
Erken tanını hayat 
kurtardığının vurgulandığı 
seminerde kadınlar da merak 
ettikleri soruları doktorlara 
yöneltti; kendi bedenleri 
ile ilgili şüphe duydukları 
konuları danışma fırsatı buldu.

ÜCRETSİZ TARAMA 
Seminerde meme 

kanserinde erken tanı için 
kadınların kendi kendini 
muayene etmesinin önemi 

vurgulanırken bu kontrollerin 
nasıl yapılacağı hakkında bilgi 
verildi. Doktor kontrollerinin 
de aksatılmaması ve önlem 
amaçlı belli aralıklarla doktora 
gidilmesi gerektiğinin de 
altı çizildi. Seminer sonrası 
kadınlar belediyenin servis 
araçlarıyla Basmane’deki 
Kanser Erken Tanı ve Eğitim 
Merkezi’ne götürüldü 
ve burada smear testi ve 
mamografiyi de içeren ücretsiz 
sağlık taraması yapıldı.

İZMİR’in Karaburun ilçesinde 
beş yıldır İlkokul Müdürlüğü yapan 
Şahin Özdemir’in, “Örtüsüz kadın 
perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya 
satılıktır ya da kiralık” sözünü sosyal 
medya hesabında paylaşması, vatan-
daşlar arasında büyük tepki topladı. 

Karaburun Belediye Başkanı 
Avukat İlkay Girgin Erdoğan, İzmir 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
açığa alınan Özdemir ve paylaşım-
dan dört gün önce haberi olmasına 
rağmen hiçbir girişimde bulunma-
yan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mu-
hammet Aytaç hakkında, Karaburun 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizzat 
suç duyurusunda bulundu.

KAYMAKAMA TEŞEKKÜR
 Yaşanan olayın Karaburun adına 

utanç verici olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, “Hayatlarımızın en önemli 
varlığı olan çocuklarımıza, Atatürk 
devrimlerinin aydınlık yolunda 
eğitim vermesi gereken öğretmen-
lerin, ortaçağdan kalma yobaz 
düşünceleri cesaretle ifade etmeleri, 
yurttaşlarımızda büyük infiale yol 
açsa da, maalesef Türk Milli Eğitim 
sisteminin gelmiş olduğu noktayı 
göstermesi açısından çok öğreticidir. 
Bu paylaşım dört gün önce yapıl-
mış olmasına ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü’ne bilgi verilmesine rağmen, 
konuyu bizim kamuoyu gündemine 
taşımamıza kadar herhangi bir işlem 
yapılmamıştır” dedi. 

Hiç kimsenin çocukların 
tertemiz zihinlerini kirletme hakkı 

olmadığına dikkat çeken Başkan 
İlkay Girgin Erdoğan, ilçede 
birlikte görev yaptıkları Karaburun 
Kaymakamı Serap Özmen Çetin’e 
yaşanan olaya süratle tepki vermesi 
nedeniyle teşekkür etti. 

Bir Avukat olarak Okul Müdürü 
Şahin Özdemir hakkında “Halkı kin 

ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve 
kadınlara hakaret”, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Muhammet Aytaç hakkında 
ise ‘görevi ihmal ve görevi kötüye 
kullanma’ suçunu oluşturduğu 
kanaati ile Karaburun Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçe-

si verdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle 
konuştu:“

Adeta bir siyasi akımın 
bayraktarlığını yapan Necip Fazıl 
Kısakürek’e ait olduğu iddia 
edilen bu dizeler adeta Ortaçağ 
karanlığından seslenmektedir. 
Karaburun’da ben ve kaymakamımız 
kadındır. Dört kadın muhtarımız 
da bizlerin gurur kaynakları 
arasındadır. Yobaz zihniyetin bizlere 
yaptığı hakareti tüm Türk analarına 
yapılmış sayıyoruz. Söz konusu 
şahsın açığa alınmasını yeterli 
görmüyoruz. Bu yobaz kafaları 
ilçemiz sınırlarında bir daha görmek 
istemiyoruz. Bu şahsın mümkün 
olan en ağır cezayı alması için 
sonuna kadar takipçisi olacağız”

Konak Belediyesi, ilçenin gelişimine yönelik fi ziki ve sosyal çalışmalarını 
sürdürürken Konaklıların sağlıklı bir yaşam sürmelerine de katkı sağlıyor

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kadınlara ağır hakaret eden sözleri sosyal medya 
hesabında paylaşan ilkokul müdürüne karşı bizzat suç duyurusunda bulunurak bir de açıklama yaptı

İZMİR Büyükşehir Belediye-
si’nin küçükbaş hayvancılığın 
desteklenmesi konusundaki ça-
lışmaları devam ediyor. İzmir’in 
Aliağa ilçesinde düzenlenen 
törenle yetiştiricilik eğitimlerini 
tamamlayan 13’ü kadın 25 üre-
ticiye toplam 98 adet küçükbaş 
hayvan hibe edildi. Köylülere 
hayvanları İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mustafa 
Özuslu törenle armağan etti.

‘REFAHIMIZ ARTACAK’
 Aliağa ilçesinde ilk kez yapı-

lan küçükbaş hayvan hibesinde 
konuşan Mustafa Özuslu, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin tarım 
ve hayvancılığa verdiği destekle 
işsizliğe çare ürettiğini söyledi 
ve üreticiyi desteklemeye devam 
edeceklerinin altını çizdi. Özuslu, 
“Küçükbaş hayvan dağıtımlarımız 
devam ederken, zeytinciliği, arı-
cılığı destekliyor, fidan dağıtıyor, 
eğitim veriyor, makine ve tesisat 
sağlıyoruz. Üreticimizin ayağa 
kalkmasını, üretmesini istiyoruz. 
Çünkü işsizliğin tek bir panzehi-
ri var o da üretim. Dağıtılan bu 

koyun ve keçiler size aş olacak, 
çocuklarınıza umut olacak, sür&u 
uml;nüzü büyütürseniz elde etti-
ğiniz sütten yaptığınız peynirler 
yurt dışında satılacak, refahınız 
artacak. Türkiye’nin refahı arta-
cak” diye konuştu. 

 Törende konuşan Aliağa 
Ziraat Odası Başkanı Mesut 
Gün ise sanayinin içinde sıkışıp 
kalmış Aliağalı üreticiler için 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğinin çok değerli olduğunu 
söyleyerek, “Başkanımız                
Tunç Soyer’in verdiği destekle 
Aliağa sadece sanayi ile değil 
tarımsal alanda da söz sahibi 
olacak. Çok teşekkür ediyoruz” 
açıklamasını yaptı. Konuşmaların 
ardından yapılan kura çekimi ile 
üreticiler sakız ve kıvırcık cinsi 
koyun ve koç aldı.

Aliağa’da üreticiye 
küçükbaş desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi,  Aliağa ilçesinde yarısı kadın 25 üreticiye toplam 98 adet 

küçükbaş hayvanı Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun da katıldığı törenle hibe etti

BUCA Belediyesi’nin 2020 bütçesi-
nin görüşüldüğü ekim ayı meclisinin 
ikinci oturumunda, Şirinyer Hipod-
romu’nun gelirleri gündeme geldi. 
Mecliste, hipodromun bütün yükünü 
çeken Buca Belediyesi’nin 2003 yılına 
kadar gelirlerin tamamını almasına 
karşın, şu an sadece yüzde 20’lik pay 
almasına tepki gösterilirken Başkan 
Kılıç siyasilere çağrı yaptı.  Kılıç, 
“Hipodromun temizliğini biz yapı-
yoruz, trafik yükünü biz çekiyoruz, 
haralar burada. Hipodromun Buca’da 
olmasından dolayı tüm dezavantajları 
Bucalı ve Buca Belediyesi çekiyor. Hi-
podromun bizde olması ayrıca bir gu-
rur meselesi ama karşılığını alamadık-
tan sonra Buca halkı da muzdarip. Bu 
konuda Buca Belediye Meclisi olarak 
siyasilerden destek istiyoruz” dedi.

Kılıç’tan siyesilere 
‘hipodrom’ çağrısı

Konak’ta kanser bilinçlendirme semineri

Karaburun’da yobaz 
kafaları istemiyoruz! 
KADINLARI AŞAĞILAYAN MÜDÜRE KADIN BAŞKAN’DAN SUÇ DUYURUSU:

Hesap sorulamayan 
ülke olmanın bedeli…

Yaptığını yapmamış, yapmadığını 
yapmış gibi gösterme ustası Erdoğan, 
kendisine öyle bir medya yarattı ki, zor 
şartlarda varlığını sürdürmeye çalışan 
birkaç bağımsız kuruluş dışında olan biteni 
sorgulayacak mecra kalmadı.  

Oysa sorgulanacak o kadar çok şey var 
ki!.. Misal, deprem vergilerinin ne olduğu, 
hangi kara deliği kapadığı!.. Biliyor muyuz,  
bilmiyoruz, peki sorabiliyor muyuz, sorsak 
cevap alabiliyor muyuz? Hayır!..Ama 
veriyoruz, vermeye devam ediyoruz bu 
vergileri. 

Yapılmak istenen, ‘sorma ver’ vergi 
sistemi. 30 bin TL’lik araca 100 bin TL 
veriyorsan, 2 TL’lik benzini 7 TL’ye 
alıyorsan, tütün mamulleri ve alkollü 
içeceklerdeki vergi neredeyse  ‘soygun’ 
noktasına gelmişse… Ve devletin vergi 
gelirlerinin büyük kısmı ‘dolaylı vergilerden’ 
oluşuyorsa;  ‘kayıt dışına niye bakmıyorsun 
kardeşim’ demeyecek miyiz?  Kayıt dışı ile 
uğraşmak zor tabii…

Para toplamak için daha neler 
bulacaklar?

Vatandaştan ‘para toplamak’ için 
görülmemiş yöntemlere başvurmak da bu 
dönemin başka bir ‘başarısı’...  Artık, özel 
araçta sigara içene de para cezası var!..

Ahali tepkili, ‘bu benim özelim, sana ne’ 
deniyor.  Zaten mesele, ‘özel’e müdahale 
, sigara bahane!.. Giyim, kuşam, gülmek, 
konuşmak,  çocuk sayısı… Hep gözleri 
özelimizde!.. Ama her müdahale gibi bu da 
unutulacak. 

Ne zaman ki güçlü bir sesle, ‘sözde 
sağlığımı düşünerek benim özelime 
gireceğine,  mutfaktaki yangını, alıp başını 
giden işsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu 
düşün’ denecek,  o zaman kendimizi 
korumaya başlayacağız.

Ama yıllardır  sistemli olarak yaptıkları 
insanların sinir uçlarına dokunmak, hayata, 
yaşama müdahale etmek böylece toplumu 
test etmek!..’Tepkinin dozu ne kadar, daha 
ne kadar ileriye gidebilirim’ testi bunlar. 
Bir yandan para toplayıp kara delikleri 
kapatıyorlar, bir yandan toplumu adım 
adım geriye götürüyorlar.  

‘Ne oldu bu vergiler, özelimize neden 
müdahale ediliyor’ diye  biz soracağız, 
vatandaş da topluca sandıkta hesap soracak 
elbette!..

CHP’de yarış başlıyor, buyurun 
izlemeye…

Kasım ayında delege seçimleri ile 
başlayacak olan CHP kongre süreci Nisan’da 
yapılacak Kurultay ile sonlanacak. Bu 
kurultay döneminin bir öncekilerden 
önemli farkı, son yerel seçim sonuçlarıyla 
yükselen moraller ve elbette adaylık 
yarışlarının daha kıran kırana yaşanması 
olacaktır. 

Bu nedenle olsa gerek, genel merkezden 
il kongrelerine tek adayla gidilmesi 
temennileri şimdiden dillendiriliyor. 
Muhtemelen İstanbul için böyle olacaktır, 
büyük bir başarıya imza atan Canan 
Kaftancıoğlu’nun karşısına aday çıkması 
zayıf olasılık. 

Ama İzmir için öyle olmayacağı çok açık! 
Hareketlenme mahalle bazında delege 
seçimleri için başladı bile. Aziz Kocaoğlu 
ile Tuncay Özkan kozlarını bir kez daha 
paylaşacak. Sema Pekdaş, Rıfat Nalbantoğlu 
yarışta, il başkanı Deniz Yücel de 
konumunu korumaya çalışacak. İzlemeye 
değer bir parti içi yarış olacağı şimdiden 
görülüyor. Umuyoruz CHP parti içi yarıştan 
güçlenerek çıkar ve ‘geliyorum’ diyen erken 
seçime hazırlıklı girer.

Mehlika
GÖKMEN

mehli.gokmen@hotmail.com

Öte yandan Karaburun’da yaşanan 
skandalı gazetemiz de gündeme 
taşımış, dünkü manşetinde ‘O 
sözleri iade ediyoruz: Kişiliksiz 
müdür perdesiz eve benzer ya 
satılıktır ya açığa alınmış’ başlığıyla 
bayilerde yerini almıştı.

YA SATILIKTIR
YA ACIGA ALINMIS

■ Ahmed Adnan Saygun Sa-
nat Merkezi, yeni sezona hızlı 
bir giriş yapıyor. ‘Uluslararası 
Festival İzmir’ ile dünya-
ca ünlü sanatçıları İzmir’e 
getirirken, ‘Doğanın Yüzü’ ve 
‘3 Kuşak’ adlı sergiler ise doğa, 
cam, seramik ve porseleni 
sanatseverlerle buluşturuyor. 

■ Festival İzmir kapsamında 
14 Ekim’de Işın Karaca, ‘İzmir 
Metropolitan Orkestrası’ ile 
sahne alacak. Karaca’nın en 
sevilen şarkıları, 50 kişilik 
Metropolitan Orkestrası 
eşliğinde senfonik formda 
hayat bulacak. Konser Büyük 
Salon’da yapılacak. 10’da

‘Seferihisar, her zaman 
kadınların yanındadır’

Karaburun ilçesinin merkezinde görev yapan 
ilköğretim okulu müdürü Şahin Özdemir, sos-
yal medya hesabında Necip Fazıl Kısakürek’e 
ait olduğu iddia edilen bir sözü paylaştı. Pay-
laşımda, “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. 
Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” ifadeleri 
yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaşı-
mı yapan okul müdürünün açığa alındığını 
açıklarken, Karaburun Belediye Başkanı İlkay 
Girgin Erdoğan ‘Bu nasıl bir kirli düşünce. 
Buna sebebiyet verenler utansın!’ dedi.

CHP İzmir Milletvekillerinden konuya yönelik 
tepki gecikmedi. CHP’li vekil Sevda Erdan 
Kılıç, Murat Bakan ve Ednan Arslan konuyu 
TBMM’ye taşıdı. Kılıç, ‘tek kelimeyle yazık’ 
diye dikkat çektiği ifadeleri ‘Bu sözleri kadın 
ya da erkek kimse kabul edemez, etmemelidir’ 
diye yorumladı. Bakan, kadınların eşitliğine 
ve özgürlüğüne dikkat çekerek paylaşımın bir 
suç unsuru olduğuna dikkat çekti. Arslan ise, 
bu tarz saldırıların, kadına karşı giderek artan 
şiddetin temelinde yer aldığını vurguladı. 7’de

BU NASIL ZİHNİYET

KABUL EDİLEMEZ

İZMİR’İN GAZETESİ

İZGAZETE

CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, 
‘Doğan Beyazgül ile İzmir Notları’ 
programına konuk olarak gündeme 
dair soruları cevaplandırdı. 7’de

‘Birbirimizi 
duyarsak…’

Partiler tek 
yürek oldu

Dikkat çeken 
logo değişimi

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Soyer katıldığı 
programda, ulaşımda ya-
şanan sıkıntıları ve çözüm 
projelerini anlattı. 4’te

Gazetemizin gündeme 
taşıdığı Buca Cezaevi’nin 
kaldırılma tartışmaları, 
Buca Belediyesi meclis top-
lantısında ele alındı. 5’te

Foça Belediyesi Meme 
Kanseri Bilinçlendirme 
Ayı için farkındalık 
adına dikkat çeken bir 
değişikliğe imza attı. 4’te

Ozan Yeşiltepe’nin hazırladığı belediye başkan eş-
leri röportajlarının bu haftaki konuğu, Seferihisar 
Belediye Başkanı’nın eşi Fatma Yetişkin oldu. 2’de

Ümit Kartal
Sayfa 3’te

Başka 
sorum yok!

Metin Güler
Sayfa 9’da

İNSANca

Burak Özbaykuş
Sayfa 9’da

Kral Çıplak! 
Yaşasın Kral!

Derya Barış Şen
Sayfa 10’da

Başrolde Lady 
Macbeth!

‘Yargıda cemaat 
bitirilmeden olmaz’

‘Partiyi satmışlara 
ödün verilmemeli’

‘Bunu tartışmaya 
değer bulmuyoruz’

■ Meclisin ilk mesaisi 
yeni yargı paketi olacak. 
CHP’li vekil Murat Bakan, 
Adalet Bakanlığı’nın Yargı 
Reformu Paketi’ni gazete-
mize değerlendirdi. 6’da

■ AKP’li Faruk Çelik’in 
cumhurbaşkanı seçilmek 
için yüzde 50+1 oranında 
değişikliğe gidilme önerisi-
ni İYİ Parti’li Çıray gazete-
mize değerlendirdi.7’de
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O SÖZLERİ İADE EDİYORUZ: KİŞİLİKSİZ MÜDÜR PERDESİZ EVE BENZER

Karaburun’da 5 yıldır ilköğretim okulu müdürlüğü yapan Şahin Özdemir, skandal sosyal medya paylaşımı sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı

Kolejde sular durulmuyor:
İlk destek velilerden geldi

Doğa Koleji’nde öğ-
retmenlerin maaşları 

ödenmeyince, eğitim-
ciler ve veliler sorun 

yaşamaya başladı

Mert 
Özcan

Erhan
Kılıç

Tunç
Soyer

Buğra
Gökçe

Fatma
Yetişkin

Ozan
Yeşiltepe

Aytun
Çıray

AASSM’de bu sezon da 
İzmirliler satana doyacak

■ Mavişehir Doğa Koleji bir süredir 
maaşların ödememesiyle gündeme 
geliyor. Öğretmenler okul yönetimi 
ile sorun yaşamaya devam ediyor. 
Genel Merkez, yaptığı açıklamada 
eylülde ödenmesi gereken maaşla-
rın 10 Ekim’de ödeneceğini belirtti.

■ Okul yöneticileri ile görüşen 
öğretmenler çeşitli taleplerde 
bulundu fakat talepler reddedildi. 
Öğretmenler de bunun üzerine 
iş görme yükümlülüklerini 
yerine getirmeyerek ilk iki derse 
girmeyeceklerini açıkladı. 2’de

Dünyaca ünlü isimler bu 
yıl da Adnan Saygun’da
Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezi, 

bu yıl dördüncüsü 
düzenlenecek ‘Ulus-

lararası Festival 
İzmir’ ile 2019-2020 

sezonunu açıyor  

‘Çocukları, çocuk kalmayı 
sevmekle başladı bu 

macera...’ Bu sözlerle çocuk 
tiyatrosu sürecini anlatan 

Üzeyir Tavuş’la çocuk tiyatrosu ve 
tiyatronun projeleri üzerine röportaj 

gerçekleştirdik. Tiyatro Sayfası 9’da

SANAT MERKEZİ’NİN PROGRAMI BELİRLENDİ

Doğan 
Beyazgül

YA SATILIKTIR
O SÖZLERİ İADE EDİYORUZ: KİŞİLİKSİZ MÜDÜR PERDESİZ EVE BENZER

TEPKİLER 
SONUÇ VERDİ

‘Çocuk kalmayı 
sevmek’le başladı

Mavişehir Doğa Koleji’ndeki 
öğretmenler uzun zamandır

maaşlarını alamıyor.

MANŞETE TAŞIMIŞTIK

İlkay Girgin Erdoğan,
skandal paylaşımda bulunan okul 

müdürü hakkında suç duyurusunda 
bulundu.

Cemil 
Tugay

Erhan
Kılıç



MECLİS’e alınma-
yan ve duruma tepki 
gösteren Harbiyeli 
aileler TBMM Dikmen 
kapısında basın açıkla-
ması düzenlemek istedi. 
Ancak ailelerin basın 
açıklamasına izin ver-
meyen polis 4 anneyi gözaltına aldı. 
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali 
Çelebi, olayla ilgili açıklamada bu-
lundu. Ailelerin yaşadığı sıkıntıyı çok 
iyi anladığını söyleyen Çelebi, “Aileler 
sayın Genel Başkanımız Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nu ziyarete gelmişti. Saat 
15,00’den sonra görüşeceklerdi. Böyle 
bir randevularının olduğunu söyle-
melerine rağmen ne yazık ki gerekçe 
bile gösterilmeden  Meclise girmeleri 
polis tarafından engellendi. Polis 
eşliğinde Kızılay’a kadar götürüldü-
ler. Bu tür muamele kesinlikle kabul 
edilemez. Bazı anneler Diyarbakır’da 
nasıl tepkilerini dile getiriyorsalar, 
bu anneler de haklı olarak tepkilerini 
dile getireceklerdir. Bu anneleri de en 
azından dinlememiz ve anlamamız 
gerekiyor. Ama siyasi konjektüre göre 
annelere farklı farklı davranılıyor. 
AKP genel merkezine giden ancak 
yakınına bile sokulmayan anneler 
bu anneler. Bu annelerden 4’ü ise 
ne yazık ki gözaltına alındığı bilgi-
sini de sizinle paylaşmak isterim. 
Ben Ergenekon davasından tutuklu 
bulunduğum yıllarda babam Meclise 
gelmiş ve aynı sorunları yaşamıştı. Bu 
durumu en çok ben anlarım” dedi.

‘ADALET KAN AĞLIYOR’
Yaşananları Meclis genel kuruluna 

taşıyan asker kökenli Mehmet Ali 
Çelebi şöyle konuştu:  “15 Temmuz 
mağduru askerlerin FETÖ’yle müca-
delesi zayıf. Asıl mücadele öncelikle 
masumları ayıklamakla olur. Şu an 

adalet kan ağlıyor. Adalet kendini 
arıyor. Nedir adalet?  Suçlu için ceza, 
masum için özgürlüktür. Gözleri-
mizin önünde masum insanların 
yaşamları boğulmakta, ufalanmakta, 
söndürülmektedir.” 

CHP’li Çelebi, cezaevindeki askeri 
öğrenciler dahil olmak üzere 
verilen müebbet cezaları-
na dikkat çekerek, “FETÖ 
bağlantısı olmayan, terör 
tehdidi var gidin halkı 
koruyun denilerek dışarı 
çıkarılan, hiçbir eyleme ka-
rışmayan, halkla karşı kar-
şıya gelmeyen herkese 
askeri öğrenciler 
dâhil müebbet 
ceza verildi. 
Kursiyer 
subaylar/
astsu-

baylar ve 16 bin askeri öğrencinin ili-
şikleri kesildi fakat hak arama şansı 
verilmedi.” ifadelerini kullandı.

HERKESE MÜEBBET!
Her rütbeden mağdurların oldu-

ğunu belirten Çelebi, “Komutanlık 
göreve iadesi uygun demiş, darbe-

ye karşı-aktif tepki göstermiştir 
raporu ve şahitleri var. Ağır-
laştırılmış müebbet! Tatbikat 
denilerek dışarı çıkarılan halkla 
beraber İstiklal Marşı okuyan 

harp okulu öğrencileri müeb-
bet! Siirt’te hendek kazıyorlar 

müdahale edin denile-
rek dışarı çıkarılan 

askerler müebbet! 
Terör tehdidi var 

vatan emniyete 
desteğe gidin 

denilmiş. 

Onlara da müebbet!” açıklamasında 
bulundu.

‘KARAR BİZLERİN’
FETÖ bağlantısı olmayan, terör 

tehdidi var gidin halkı koruyun deni-
lerek dışarı çıkarılan, hiçbir eyleme 
karışmayan, halkla karşı karşıya 
gelmeyen her rütbeden insan için çö-
züm bulunması gerektiğinin altını çi-
zen Çelebi, “Hepimiz adalete ve doğ-
ruluğa borçlu olarak doğduk. Karar 
bizlerin gözlerimiz kör, kulaklarımız 
sağır, göklere yakın bir kaya gibi mi 
olacağız? Size soruyorum ülkemizin 
adaleti ile gurur duyduğumuz günler 
ne zaman gelecek? Hisseden hiçbir 
yürek, düşünen hiçbir akıl, duyan 
hiçbir vicdan dayanamaz bu katle-
dilmiş adalet manzarasına. Yoksa en 
yumuşak yastık olan vicdanımıza mı 
sığınacağız! Karar bizlerin!” dedi.
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Cengiz ALDEMİR

Altıok’tan Hamidiye 
Suyu açıklaması

CHP’li Bayır’dan 
okul müdürüne tepki!

KARABURUN merkezindeki ilköğretim 
okulunun müdürü olan Şahin Özdemir, sosyal 
medya hesabında Necip Fazıl Kısakürek’e ait 
olduğu iddia edilen bir sözü paylaştı. Payla-
şımda, “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. 
Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” ifade-
leri yer aldı. Müdür Özdemir, gelen tepkiler 
karşısında sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımı sildi ve  İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü paylaşımı yapan okul müdürünün açığa 
alındığını açıkladı. CHP İzmir Milletvekili 
Tacettin Bayır konuya ilişkin, ”Senin, o kol-
tukta oturmana izin vermeyeceğiz demiştim. 
Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. Kadınla-
rımız baş tacımızdır. Kadınlarımız özgürdür, 
istedikleri gibi giyinirler, onların kılık kıya-
fetlerine karışmak kimsenin haddi değildir.” 
açıklamasında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konutlardaki doğalgaz, elektrik ve su tüketimi için alınan 
Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 10’dan yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi  verdi

GEÇEN Temmuz ayında yüzde 
14,9 oranında zamlanan elektriğe 
bir yüzde 14.9’luk daha zam geldi. 
Böylece son iki yılda elektriğe 2018 
Ocak, Nisan, Ağustos, Eylül, Ekim 
ve 2019 Temmuz, Ekim olmak üze-
re yüzde 70’ten fazla zam gelmiş 
oldu.

‘HALK EZİLİYOR’
CHP’li Bakan, “Bir yandan 

ekonomi paketleri açıklıyorlar, toz 
pembe dünyalarından seslenip 
ekonomide ‘yapısal reformlar-
dan’ ve ‘kamusal mücadeleden’ 
bahsediyorlar, diğer yandan halkı 
zamlar ve hayat pahalılığı altında 
ezmeye devam ediyorlar. Elektriğe, 
doğalgaza, akaryakıta, çaya, şeke-
reyüzde 30 ila 50 arası zam gelmiş, 
vatandaşın pazar filesi dolmuyor, 
mutfağındaki tencere kaynamıyor 
ama TÜİK geçen ay enfl asyonun 
düştüğünü açıklıyor. Kriz manipü-
lasyonlarla saklanamıyor, ‘yapısal 
reformlarla’ önlenemiyor; vatan-
daşın cebindeki delik genişliyor, 

damat ‘kamusal mücadele’ diyor, 
saray ise görgüsüz ihtişamından 
vazgeçmiyor.” diye konuştu. 

CHP’li Bakan sözlerini şu şekil-
de sürdürdü: “Haziranın başında 
bir elektrik şirketinin kullanıcıları-
na gönderdiği yazı ve elektriğe bü-
yük zam geleceği ortaya çıkmıştı. 
EPDK’nin elektrik zammına seçim 
ayarı çektiğini ve yüzde 30’luk bir 

zam geleceğini söylemiştik. Çıktı 
EPDK bizi yalanladı. Bugün elekt-
riğe yapılan zam ortada. İki yılda 
elektriğe yapılan zam yüzde 70’lere 
dayandı. Asgari ücretle geçinen bir 
vatandaş maaşının yüzde 8’ini sade-
ce elektriğe ayırmak zorunda bıra-
kıldı. Görüyoruz ki AKP için emekçi 
halkın sırtına binmek de millet 
sevdasına hizmet aşkına dahil!”

CHP’li Bakan:Faturalarda 
KDV yüzde 1’e düşsün!

Tacettin
Bayır

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu grup toplantısı sonrasında ziyaret etmek isteyen 15 Temmuz da tutuklanan Har-
biyelilerin anneleri Meclise alınmadı. CHP’li Çelebi gözaltına alınan 4 anneyi ve yaşanılanları değerlendirdi

‘Adalete ve doğruluğa 
borçlu olarak doğduk’

‘Kurumsallaşma için adım atılmıyor’
İZ Web Tv’de yayınlanan 

‘Doğan Beyazgül ile İzmir 
Notları’ programının canlı 
yayın konuğu İzhan Group 
İnsan Kaynakları ve Yönetim 
Danışmanı Mehmet İzhan 
oldu. İzhan, Doğan Beyazgül 
ile İzmir Notları’ programında 
soruları cevaplandırdı. Yöne-
tim Danışmanı İzhan, şirket 
kurumsallaşmalarına yönelik, 
“Kendi öngörülerinin dışında 

hareket eden, aile içindeki 
yönetim kavgalı aile şirket-
lerinin kurumsallaşmasını 
zorunludur. Türkiye krizlerin 
çok yoğun yaşandığı bir ülke ve 
yaşanan krizlerde ayakta kalan 
şirket sayısı çok azdı. Ülke-
mizde dolara endeksli şirketler 
olduğu için çok hızlı batış ve 
çıkışlar oldu” dedi.

Mehmet İzhan, aile şirketle-
rinin avantaj ve dezavantajla-

rına değinerek, “Aile şirketleri 
aile bireylerinin oluşturduğu 
şirketler grubudur. En güçsüz 
yanları yetkiyi kaybetmek 
istemezler. Patron yetkiyi ken-
dinde toplamak ister. Büyüme 
evresinde bir sistem kurmaz-
sanız, ikinci üçüncü kuşağı 
geçmezler. Bunlar çok ciddi 
handikaplar. Ülkede şirketlerin 
kurumsallaşması için hiçbir 
adım atılmıyor.” dedi.

İzhan Group İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Mehmet İzhan ‘Doğan Beyazgül 
ile İzmir Notları’ programının konuğu olarak, şirket kurumsallaşmalarını değerlendirdi

gerekiyor. Ama siyasi konjektüre göre 
annelere farklı farklı davranılıyor. 
AKP genel merkezine giden ancak 
yakınına bile sokulmayan anneler 
bu anneler. Bu annelerden 4’ü ise 
ne yazık ki gözaltına alındığı bilgi-
sini de sizinle paylaşmak isterim. 
Ben Ergenekon davasından tutuklu 
bulunduğum yıllarda babam Meclise 
gelmiş ve aynı sorunları yaşamıştı. Bu 
durumu en çok ben anlarım” dedi.

‘ADALET KAN AĞLIYOR’
Yaşananları Meclis genel kuruluna 

taşıyan asker kökenli Mehmet Ali 
Çelebi şöyle konuştu:  “15 Temmuz 
mağduru askerlerin FETÖ’yle müca-
delesi zayıf. Asıl mücadele öncelikle 
masumları ayıklamakla olur. Şu an 

masum için özgürlüktür. Gözleri-
mizin önünde masum insanların 
yaşamları boğulmakta, ufalanmakta, 
söndürülmektedir.” 

CHP’li Çelebi, cezaevindeki askeri 
öğrenciler dahil olmak üzere 
verilen müebbet cezaları-
na dikkat çekerek, “FETÖ 
bağlantısı olmayan, terör 
tehdidi var gidin halkı 
koruyun denilerek dışarı 
çıkarılan, hiçbir eyleme ka-
rışmayan, halkla karşı kar-
şıya gelmeyen herkese 
askeri öğrenciler 
dâhil müebbet 
ceza verildi. 
Kursiyer 
subaylar/
astsu-

HERKESE MÜEBBET!
Her rütbeden mağdurların oldu-

ğunu belirten Çelebi, “Komutanlık 
göreve iadesi uygun demiş, darbe-

ye karşı-aktif tepki göstermiştir 
raporu ve şahitleri var. Ağır-
laştırılmış müebbet! Tatbikat 
denilerek dışarı çıkarılan halkla 
beraber İstiklal Marşı okuyan 

harp okulu öğrencileri müeb-
bet! Siirt’te hendek kazıyorlar 

müdahale edin denile-
rek dışarı çıkarılan 

askerler müebbet! 
Terör tehdidi var 

vatan emniyete 
desteğe gidin 

denilmiş. 

‘KARAR BİZLERİN’
FETÖ bağlantısı olmayan, terör 

tehdidi var gidin halkı koruyun deni-
lerek dışarı çıkarılan, hiçbir eyleme 
karışmayan, halkla karşı karşıya 
gelmeyen her rütbeden insan için çö-
züm bulunması gerektiğinin altını çi-
zen Çelebi, “Hepimiz adalete ve doğ-
ruluğa borçlu olarak doğduk. Karar 
bizlerin gözlerimiz kör, kulaklarımız 
sağır, göklere yakın bir kaya gibi mi 
olacağız? Size soruyorum ülkemizin 
adaleti ile gurur duyduğumuz günler 
ne zaman gelecek? Hisseden hiçbir 
yürek, düşünen hiçbir akıl, duyan 
hiçbir vicdan dayanamaz bu katle-
dilmiş adalet manzarasına. Yoksa en 
yumuşak yastık olan vicdanımıza mı 
sığınacağız! Karar bizlerin!” dedi.

Mehmet Ali
Çelebi

Murat
Bakan

Doğan
Beyazgül

Mehmet
İzhan

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin 
CHP'nin almasıyla, İBB'ye ait Hamidiye 
Su'larına devlet kurumları ve hükümetinde 
dahil olmasıyla boykot uygulanmaya başladı. 
Türk Hava Yolları'nın (THY) boykot uygula-
dığı iddiası ise siyasetin gündemine oturdu. 
CHP önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı 
ve İzmir Milletvekilli Zeynep Altıok boykot 
uygulamasına yönelik açıklamada bulundu. 
Altıok iptal edilen Hamidye suyu anlaşma-
larından sonra Seferihisar’daki halk market-
lerde suyun satılacağını 
söyleyerek, “THY'nin, 
Bakanlıkların ve bazı 
kamu kurumlarının 
Hamidiye Suyu anlaş-
malarını iptal etmesinin 
ardından, Seferihisar 
Belediyesi Halk Market-
lerde Hamidiye su satma 
kararı aldı.” 

Zeynep
Altıok



ANKARA Gar katliamının ardın-
dan 4 yıl geçmesine rağmen yaşa-
nanlar unutulmadı. Birçok sorunun 
yanıtsız bırakıldığı dava sonuçlansa 
da gerçek sorumluların hesap ver-
meyişi vicdanları kanatmaya devam 
ediyor. Katliamın olduğu o yıl da 
barış, insan hakları, emek talepleri 
ve demokrasi isteyen insanların 
tehdit edildiği bir dönem yaşandığı-
na dikkat çeken mitingin isim babası 
ve dönemin DİSK Genel Başkanı 
olan CHP İzmir Milletvekili Kani 
Beko, bu durumun sadece Ankara’da 
olmadığını ve Türkiye’nin dört bir 
tarafında bu talepleri dile getirenlere 
karşı baskıların yaşandığını söyledi. 
Beko, Ortadoğu ülkelerinden elini 
kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye 
giren IŞİD çetelerinin bombalı 
saldırıları sonucu birçok yurttaşın 
katledildiğini hatırlattı.

Katliamın yaşandığı gün DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB  ile birlikte 
mitinge katılan insanların, başta 
Türkiye olmak üzere Ortadoğu ve 
dünyada barışın olması için bir 
araya geldiklerini belirten Beko, 
“Emek, Demokrasi ve Barış” adını da 
öneren bendim. Bu topraklar kana 
ve gözyaşına doymuştur. Analar 
ağlamasın, çocuklar öldürülmemesi 
için mutlaka kalıcı bir barış olması 
gerekiyordu” dedi.

‘İSYANIMIZ GİTMİYOR’
Acı, öfk e ve isyanlarının geçme-

diğini ve geçmeyeceğini kaydeden 
Beko, öfk enin cenazelerle beraber 
gömülmediğini ifade ederek, “Acımız 
yaralılarımızın iyileşmesiyle azal-
mıyor; isyanımız zamanla sönüp 
gitmiyor! Çünkü emeğin, barışın ve 
demokrasinin düşmanları henüz 
hesap vermedi. Mitingimizi kana 
bulayan canlı bombaların ismini, 
yerini, yurdunu bilip patlayana kadar 
yakalamadıklarını itiraf edenler 
henüz hesap vermedi. Katillerin, po-
lisin kontrol noktalarını da geçerek 
Ankara’nın göbeğine 
kadar gelişlerine 
seyirci kalanlar he-
nüz hesap vermedi. 
Toplumu ırkçı-mez-
hepçi bir eksende 
kamplaştırarak 
iktidarını koru-
maya çalışanlar, 
Kürt sorununda savaş politikala-
rıyla tabutlardan miting kürsüsü, 
seçim sandığı kuranlar henüz hesap 
vermedi. İktidar olmak için ölen 
insanların analarını seçim miting-
lerinde yuhalatıp, ölenleri ıslıkla-
yan fanatikler yaratan karanlığın 
bezirganları henüz hesap vermedi. 

Ortadoğu’da ırkçı-mezhepçi çatış-
manın fitilini ateşleyip, TIR’larla 
bu ateşe benzin taşıyanlar henüz 
hesap vermedi. Katliamın ardından 
tüm işaretler, hükümetin ‘öfk eli 
çocuklar’ gözüyle baktığı bir örgütü 
gösterirken ve ortada başka hiçbir 
delil yokken ‘kokteyl terör’ diyerek 
soruşturmayı saptıranlar henüz he-
sap vermedi. 103 arkadaşımızın kanı 
yerde iken anket yaptırıp, ‘Ankara 
saldırısı sonrası oyumuz yükseliyor’ 
diyenler henüz hesap vermedi” diye 
konuştu.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
Ankara, Suruç ve Diyarbakır Kat-

liamlarıyla ilgili Meclis’te araştırma 
komisyonu kurulsun önerilerinin 
iktidar tarafından geri çevrildiği-
ni hatırlatan Beko, “Göstermelik 
cezalar verilecek ama asıl sorumlu-
lara dokunulmayacak. Konjonktür 
müsait olduğunda sanık sandalye-
sine oturttukları ‘öfk eli çocuklardı’, 
tıpkı bu sandalyelerde oturan hain 
FETÖ’cüler gibi bunların da siyası 
ayağı ortaya konulmamıştır” sözle-
riyle tepki gösterdi.

‘DAVA BİTMEYECEK!’
Davanın hızla sonuçlandırılması-

nın arka planında katliamda ihma-
li ve sorumluluğu bulunan kamu 

görevlilerinin yargılanma-
sının engellendiğini ve 
taleplerinin de görmez-
den gelindiğini ifade 

eden Kani Beko,“Dava 
kararı, Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük katliamının 
aydınlatılmak istenmedi-
ğini, birkaç maşaya verilen 
cezalarla üzerinin kapatıl-
mak istendiğini gösteriyor. 
Demokrasi güçlerimizin, 

avukatlarımızın ve özellikle de katli-
amda yaşamını yitiren ailelerimizin, 
yaralılarımızın yürüttüğü mücadele 
ile bu aşamaya getirilen dava burada 
bitmedi, bitmeyecek. Gerçek katiller 
ortaya çıkarılıncaya, sorumluluğu ve 
ihmali bulunan kamu görevlileri yar-
gılanıp cezalandırılıncaya ve katliam 
tüm boyutlarıyla aydınlatılmadan bu 
dava vicdanları kanatmaya devam 
edecektir.” dedi.

YANITSIZ SORULAR
O gün yaşananların daha önceden 

hazırlanmış bir provokasyon olduğu-
nu iddia eden Kani Beko, katliamla 
ilgili yanıt bekleyen soruları 
şöyle sıraladı: 

Bizler ilk defa miting 
düzenlemiyoruz. Şu ana 
kadar Ankara’da düzen-
lediğimiz mitinglerde 
de toplanma yeri olan 
Ankara Garı’nda ve 
etrafında yüzlerce po-
lisle karşılandık. Onlarca 
mitingde Ankara Garı’nda 
ve etrafındaki sokaklarda, 
köprülerde bizleri bekleyen polisin 
10 Ekim’de aynı yerde hiçbir varlığı-
nın bulunmayışı “tesadüfi” bir ihmal 
midir?

Bir sendika başkanı olarak her 
mitingde kimlik sorgusundan geçmi-
şimdir. Neden o mitingde kimlik 
sorgulaması yapılmadı?

“Düzenleme Kurulu Görev ve 
Sorumluluk Talimatı Ekli Alındı Bel-
gesi”nde toplanma saati 8:30 iken, 
Valiliğin 30 Eylül 2015’te bir tebligat 
gönderip miting için uygun saatleri 
12:00-16:00 olarak bildirmesinin 
nedeni nedir? 

Şehir dışından gelenlerin sabah 
erken saatlerde Ankara Garı’na 
varacağını, bunun Valilik yazısı ile 
uyumsuz olacağını bildirdiğimizde 
neden Valilik yazısı değiştirilmemiş, 
“sorun olmaz” denilip geçilmiştir? 

Emniyet görevlileri ile tertip ko-
mitesinin 1 Ekim 2015 tarihli toplan-
tısında, toplanma noktasında düzen-
leyici kurumların arama yapması ne 
amaçla söylenmiştir? 

Patlamadan önce ortada görün-
meyen polislerin, patlamanın hemen 
ardından gaz sıka sıka bölgeye gel-
mesinin amacı nedir? 

Ambulansların olay yerine polis-
ten sonra gelmesi nasıl açıklanabilir? 
İçişleri Bakanının hiçbir inceleme 
bile yapılmadan, patlamadan saatler 

sonra “ihmal yok” açıkla-
ması yapmasının kendisi 

bile en azından “görevi 
ihmal” değil midir? 

Mitinglere yönelik 
bombalı saldırı olacağı 
ihbarı alınmış olma-
sına rağmen, tertip 

komitesi ile neden bu 
konu hiç paylaşılmamış, 

miting öncesi toplantılar-
da bu gibi risklerin tartışılması 

yerine CHP ve HDP Genel Başkan-
larının mitinge gelip gelmeyeceği ile 
ilgilenilmiştir?  
■ CENGİZ ALDEMİR/ANKARA
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‘Gerçek katiller ortaya 
çıkmadan dava bitmez’

10 Ekim 2015 tarihinde 103 barış insanının katledildiği ‘Emek, Demokrasi ve Barış’ mitinginin isim babası 
CHP’li Kani Beko, katliamın 4. yılında yanıtsız kalan soruları ve mahkeme kararını İz Gazete’ye değerlendirdi

Gürbüz’den Genel 
Başkan’a ziyaret

FOÇA Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 
ziyaret etti. Yerel seçimlerin ardından ha-
yata geçirdikleri projeleri Kılıçdaroğlu’na 
anlatan Fatih Gürbüz, “ Yalnızca siyasette 
değil her yönüyle örnek aldığımız sayın 
genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 
ziyaret ettik. Yaptığımız çalışmalar ve pro-
jelerimiz hakkında 
bilgiler verdik. 
Genç yaşlardaki 
bizlere vermiş oldu-
ğu destek ve inancı 
için ayrıca bizlere 
göstermiş olduğu 
misafirperverlik 
için çok teşekkür 
ederim” dedi.

Kemal
Kılıçdaroğlu

Elektriğe gelen yüzde 14.9’luk zamma karşı eylem yapan ÖDP, hayat pahalılığına dikkat çekti. 
Cebimizde kalan son kuruşların uçtuğunu söyleyen parti, milyonların geçinemediğini hatırlattı 

ÖZGÜRLÜK ve Dayanışma 
Partisi(ÖDP), her gün yapılan 
zamlara ve hayat pahalılığına 
karşı örgütlü olduğu illerde eylem 
yaptı. İzmir’de de Konak’taki Eski 
Sümerbank önünde eylem yapan 
ÖDP İzmir İl örgütü, son üç ay 
içerisinde elektrik fiyatlarına yapı-
lan yüzde 30 zamla temel tüketim 
maddelerine sistematik şekilde ya-
pılan zamların artık kaldırılamaya-
cak derecede olduğunu vurguladı. 

‘Yoksulluğa, pahalılığa son, 
İşsizlik gençleri intihara sürüklü-
yor’ dövizleri taşıyan Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi üyeleri adına 
konuşan Çağkan Yıldıztekin; 
“Emeğiyle geçinenler yoksulluğa 
mahkûm ediliyor. Zamlar ve paha-
lılık altında milyonlar geçinemiyor, 
geçinemiyoruz” dedi. 

KİMİN İÇİN UÇUYOR?
İzmir İl Yöneticisi Çağkan Yıl-

dıztekin, her gün yeni bir zamma 
uyandıklarını belirterek, “Dün 
elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. 
Bu zamla beraber elektrik, son üç 
ayda yüzde 30 zamlandı. Sadece 
elektrik değil, doğalgazdan gıdaya 
her şeye üst üste zamlar yapılıyor. 
Soframızdaki ekmeğe, cebimizde-

ki üç kuruşa göz dikenler pişkin 
pişkin açıklamalarla karşımıza 
çıkıp ‘ekonomi uçuşa geçti’ diyor. 
Soruyoruz; halk üst üste gelen 
zamların, pahalılığının, yoksullu-
ğun ve işsizliğin altında ezilirken 
ekonomi kimin için uçuşa geçi-
yor? Kaçak saray için 2018 yılında 
943 milyon TL harcama yapılıyor, 
emekçiler iş cinayetlerinde öldü-
rülürken patronlar kârlarına kâr 
katıyor. Ekonomik krizin yükünü 
halkın üzerine yıkarak, Saray’ın 
lüksünü, patronun kasasını uçur-
maya devam ediyorlar. 

Türkiye’yi IMF’siz bir IMF 
programı altına soktuklar. İşsizlik 
her geçen gün büyüyor. Ataması 

yapılmayan öğretmenlerin, işsiz-
lik kıskacında üniversite mezunu 
gençlerin, sömürü düzeni içeri-
sindeki genç işçilerin intihar ha-
berleri her gün katlanarak devam 
ediyor. Emeğiyle geçinenler yok-
sulluğa mahkûm ediliyor. Zamlar 
ve pahalılık altında milyonlar ge-
çinemiyor, geçinemiyoruz. Artık 
yeter diyoruz! Şimdi bizleri her 
adımıyla daha da yoksullaştıran 
bu çarpık düzene karşı mücadele 
etme zamanıdır! Şimdi her yerde 
zamlara, hayat pahalılığına, işsiz-
liğe ve yoksulluğa karşı sesimizi 
yükseltme zamanıdır!” şeklinde 
konuştu. 
■ GÜLSEN CANDEMİR

Kılıç’tan enfl asyon 
artışına tepki!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu 
Eylül ayı enfl asyon rakamlarını 
açıkladı. TÜFE, eylül ayında geçen 
yılın oranlarına göre yüzde 9.26 
artış gösterdi. Son günlerde üst 
üste gelen zamlara CHP İzmir 
Milletvekili Sevda Erdan Kılıç 
milletin aklıyla dalga geçmeyi ne 
zaman bırakacaksınız diyerek 
tepki gösterdi. CHP’li Kılıç, “Hiç 
boşuna itiraz etmeyin; yüzde 9.26 
enfl asyon doğru! Kasaptan aldığın 
pinpon topu ve matkap ucunda, 
manavdan aldığın soba borusunda, 
akşam yediğin deve etinde artış var 
mı? Üreticinin ve tüketicinin temel 
ihtiyacı ; gıda, doğalgaz, akaryakıt 
Tekel ürünlerine fahiş zamlar yap, 
fabrikalar kapansın, üretim dursun 
ama enfl asyon %9.26 ya düşmüş. 
Cidden saraydan böyle mi görünü-
yor? İşçiye ve memura zam oyunu 
devam ediyor!” dedi.

ÖDP’den zam tepkisi

Hesap verme 
malı götür

iodabasoglu@yahoo.com

İskender
ODABAŞOĞLU

Arada sırada süper manşetler görüyo-
rum; “Devletten Binlerce Lira Destek! Siz de 
Alabilirsiniz!”

Heyecanlanmamak elde mi?  Öyle ya, 
devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, 
hasta bakanlara, iş arayanlara, yetimlere 
daha birçok kişiye destek sunacak, bunların 
içinde toplu para, düzenli maaş gibi ödeme-
ler de olacak. Bu kapsamda yer alıyorsanız 
acele edin denecek, siz duracak mısınız?

Sanki bedavadan para dağıtıyorlar gibi 
ama kural öyle demiyor. Örneğin engelli 
maaşı bağlanması için birçok şart var; yüz-
de 40 ve üzeri engelli olmak sosyal güvence-
si bulunmamak gibi. 

Yaşlılar ile anne veya babası olmayan 
(yetim) muhtaç çocuklara ‘Başbakanlık Va-
kıfl ar Genel Müdürlüğü’ tarafından 817 TL 
aylık bağlanıyor. Muhtaç aylığı için başvura-
nın gelirinin olmaması veya gelirin 100-200 
lira gibi düşük olması şartı var.  Bu kişilere 
sağlık hizmeti de ücretsiz. 

Mükemmel bir sosyal devlet yaklaşımı. 
Katılmamak, desteklememek mümkün de-
ğil! Onun için buna “Başbakanlık Yardımı” 
da diyorlar. Öyle ya, yardımı alan gün gelir 
başbakanını ve partisini hatırlar, belki oyu-
nu da ona verir.  Yine de ihtiyacı olanlar için 
bir damla su da olsa, ferahlık verir.

Ancak kazın ayağı öyle değil. Sayıştay 
yine bir oyunbozanlık yapmış. Sayıştay’ın 
2018 yılı denetim raporuna göre,  Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 
engelli olmadığı halde her ay 62 bin kişiye 
engelli bakım aylığı, veri sisteminde kaydı 
olmayan 138 bin kişiye de engelli aylığı 
bağlanmış. Yani ayda 200 bin kişi avantadan 
para almış.

Sayıştay raporunda diyor ki “Usulsüz 
ödeme ile ilgili gerekli incelemeler yapıla-
rak, geri alınması gereken tutarların ilgili 
kişiler adına alacak hesaplarına kayıtları 
yapılmalıdır.”  Bakanlık bu tavsiyeye uyar 
mı?  Sanmıyorum.

Yerel seçim sonrasında birçok büyük-
şehir ve belediyede on binlerce kişiye 
avantadan para ödendiği ortaya çıkmışken, 
sadece bir bakanlığın her ay 200 bin kişiye 
para ödediği ortaya  çıktı.  Bunun devamı 
mutlaka gelecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı dikkatle takip edilmesi gereken 
bir kurum. Daha önceki adı Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı idi. Ve bakan hanım 
onlarca öğrenciye tecavüz edildiği iddia-
sıyla ilgili olarak “Buna bir kere rastlanmış 
olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir 
kurumumuzu karalamak için gerekçe ola-
maz” demişti. Böylece Ensar Vakfı gündeme 
oturdu, sonrasında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden aldıkları filan, neler ortaya 
döküldü neler… 

Kamuoyundan gelen müthiş tepki üze-
rine, bakanlığın adında “sosyal politikalar” 
yerine “sosyal hizmetler” değişikliği yapıldı. 
Yeni bakan ile ortaya Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı olarak sürüldü. Bu ba-
kanlık da 200 bin kişiyi hak etmediği maaşa 
bağladı.

Paralar böyle har vurup harman savru-
lursa, on binler, yüzbinler çalışmadan para 
alır, 5 milyon Suriyeli Türkiye’de krallar gibi 
yaşatılırsa tabii ki para için gariban halkın 
cebine el atılır. Vergi salınır, paralar topla-
nır. Peki, bir de toplanan paraları araştıra-
lım bakalım neler çıkar? 

Sadece bir tanesi için, deprem vergilerin-
den toplanan paralarla ilgili olarak Kemal 
Kılıçdaroğlu soruyor: “Deprem parası nere-
ye gitti? 1999’dan sonra İstanbul’da deprem 
için 17 yılda 36 milyar dolar toplandı. Dep-
rem vergileri nereye harcandı? Nereye gitti 
bu vergiler? 29 okul dahi depreme dayanıklı 
hale getirilmemiş.” 

Toplanan fonları, amacının dışında başka 
yerlere aktar, yandaşlarına dağıt. Oh, ne 
güzel anlayış!

Bilin ki vatandaşın ifl ahı kesildi… Seçime 
bir gitseler ampul patlayacak…

ilgili yanıt bekleyen soruları 
şöyle sıraladı: 

Bizler ilk defa miting 
düzenlemiyoruz. Şu ana 
kadar Ankara’da düzen-
lediğimiz mitinglerde 
de toplanma yeri olan 
Ankara Garı’nda ve 
etrafında yüzlerce po-
lisle karşılandık. Onlarca 
mitingde Ankara Garı’nda 
ve etrafındaki sokaklarda, 
köprülerde bizleri bekleyen polisin 

sonra “ihmal yok” açıkla-
ması yapmasının kendisi 

konu hiç paylaşılmamış, 
miting öncesi toplantılar-

da bu gibi risklerin tartışılması 
yerine CHP ve HDP Genel Başkan-

hesap vermedi. Mitingimizi kana 
bulayan canlı bombaların ismini, 
yerini, yurdunu bilip patlayana kadar 
yakalamadıklarını itiraf edenler 
henüz hesap vermedi. Katillerin, po-
lisin kontrol noktalarını da geçerek 
Ankara’nın göbeğine 
kadar gelişlerine 
seyirci kalanlar he-
nüz hesap vermedi. 
Toplumu ırkçı-mez-
hepçi bir eksende 
kamplaştırarak 
iktidarını koru-
maya çalışanlar, 
Kürt sorununda savaş politikala-
rıyla tabutlardan miting kürsüsü, 
seçim sandığı kuranlar henüz hesap 
vermedi. İktidar olmak için ölen 
insanların analarını seçim miting-
lerinde yuhalatıp, ölenleri ıslıkla-
yan fanatikler yaratan karanlığın 
bezirganları henüz hesap vermedi. 

müsait olduğunda sanık sandalye-
sine oturttukları ‘öfk eli çocuklardı’, 
tıpkı bu sandalyelerde oturan hain 
FETÖ’cüler gibi bunların da siyası 
ayağı ortaya konulmamıştır” sözle-
riyle tepki gösterdi.

‘DAVA BİTMEYECEK!’
Davanın hızla sonuçlandırılması-

nın arka planında katliamda ihma-
li ve sorumluluğu bulunan kamu 

görevlilerinin yargılanma-
sının engellendiğini ve 
taleplerinin de görmez-
den gelindiğini ifade 

eden Kani Beko,“Dava 
kararı, Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük katliamının 
aydınlatılmak istenmedi-
ğini, birkaç maşaya verilen 
cezalarla üzerinin kapatıl-
mak istendiğini gösteriyor. 
Demokrasi güçlerimizin, 

Sevda Erdan
Kılıç

Kani
BekoCengiz

Aldemir

Fatih
Gürbüz
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Hazırlayan:
Yusuf SULA

www.bulmacastes.com

Resimdeki
ünlü

Acıklı

Pamuk
kozası

Cezaya
dayanan

Pay

Eritre plaka
kodu

Renk renk
boyama

Yankı

Eğreti,
ödünç

Televizyon
camı

Hava alma
yeri

Çoğul birinci
kişi zamiri

S. Arabistan
plaka kodu

Söz dinleme,
boyun eğme

Kırmızı,
acı biber

Zaire hal-
kından olan

Ribonükleik
Asit(Kısa)

İngilizce
oyun

Bir tür
kavun

En kalın
erkek sesi

Denge,
denklik

Yırtıcı bir
hayvan

Becerikli

Kur'an'da
bir sure

Yabancı

Dağ lalesi

İkinci Çağın
son dönemi

Bir patlıcan
yemeği

Olağanüstü
irilikte olan

Dar ve kalın-
ca tahta

Argoda
sersem

Yer

Yoldüzler

Kadın
amir

Kötü durum-
dan kurtulma

Cerahat

Boru sesi

Çayın tavı

Ne ölçüde?

Otsu bir
bitki

Bir yumurta
yemeği
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06.25 Yolda Ne Yiyoruz?
07.10 Restoran Sırları
08.55 Yaban Evler
09.55 Hurda Avcıları
10.55 Tamirat Tadilat
12.55 Nasıl Yapılmış?
14.55 Restoran Sırları
15.55 Alaska’yı Mesken Tuttuk
16.55 Alaska Evleri
17.55 Hurda Avcıları
18.55 Nasıl Yapılır?
19.55 Nasıl Yapılmış?

06:00 Güne Merhaba
09:00 Haberdiğer
10:00 10’dan Sonrası
11:40 Spor
12:35 Ekonomi
14:40 Spor
15:00 Günlük
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Günlük
18:00 Haberdiğer
19:00Ana Haberdiğer
21:00 Gündem Özel

 
06:00 Gün Başlıyor

08:45 Para Gündem

11:45 Sağlık On’da

12:20 Ekonomide Görünüm

14:00 Gün Ortası

15:45 Ekonomide Görünüm

16:00 Habertürk Manşet

17:00 Akşam Haberleridiğer

19:00 Ana Haber Bülteni

21:00  Enine Boyuna

06:00 Güne Başlarken
07:55 Piyasa Ekranı
08:55 Piyasa Ekranı
09:25 Ntv Ekonomi Geri Sayım
12:00 Haber Merkezi
13:00 Öğle Bülteni
14:55 Paranın Nabzı
15:55 Paranın Nabzı
18:45 Laf Aramızdad
19:55 Piyasa Ekranıdiğer
20:00 Ana Haberhaberler
20:55 Piyasa Ekranı

00:15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
01:15 Yasak Elma - Tekrar
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada-Tekrar
05:45 Kadın - Tekrar
07:15 İsmail Küçükkaya İle...
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Mucize Doktor - Tekrar
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal İle ...
20:00 Her Yerde Sen

02:15 Gelinim Mutfakta

05:00 Ankara’nın Dikmenidiğer

07:15 Akasya Durağı Diğer

09:30 Müge Ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

 
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki
02:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:00 Gel Konuşalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Günaydın Doktorl
08:45 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
14:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
19:15 Oynat Bakalım
22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

02:45 Sevdim Seni Bir Kere / Tkr
04:00 En Güzel Bölüm
04:20 Erkenci Kuş / Tkr
05:30 Dolunay / Tkr
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere / Tkr
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Kuzgun / Tkr
13:30 Gerçeğin Peşinde
17:00 Sevdim Seni Bir Kere / 15
18:45 Star Haber
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Aliağa 
Derman Eczanesi 
Alsancak 
Lozan Eczanesi 
Altındağ (24:00’den 
sonra- Çamdibi)
Yeni Hoşgör Eczanesi 
Atatürk - Osmangazi 
(24:00’den sonra- 
Bornova 3)
Nilüfer Eczanesi 
Ayrancılar 
Apak Eczanesi 
Balçova 
Eyüp Sabri Eczanesi 
Basın Sitesi 
Soyak Eczanesi 
Basmane - İkiçeşmelik 
Yenişehir Eczanesi 
Bayındır 
Okur Eczanesi 
Bayraklı 
Vereseli Gökdelen 
Eczanesi 
Bergama 
Özge Eczanesi 
Beydağ (01:00’den 
sonra- icap nöbeti 
tutulmaktadır.)
Aktepe Eczanesi 
Bornova 
Doğucan Eczanesi 
Bornova 
Park Eczanesi 
Bornova 
Yeni İnci Eczanesi 
Bozyaka 
Hüdaverdi Eczanesi 
Buca 
Çamlıkule Eczanesi 
Buca 
Buca Park Eczanesi 
Çamdibi 
Yeşilova Gümüş 
Eczanesi 
Çeşme 
Tezcan Eczanesi 
Çiğli 
Sönmezer Eczanesi 
Dikili
Bademli Eczanesi 
Dikili 
Oran Eczanesi 
Eski Foça 
Ayşın Eczanesi 
Eskiizmir-
Cennetçeşme 
(24:00’den 
sonra- Bozyaka)
Yükseller Eczanesi 
Eşrefpaşa 
Zafertepe Eczanesi 
Evka (24:00’den
sonra- Buca 1)
Kervan Eczanesi 
Gaziemir 
Mustafa Fidan Eczanesi 
Gediz 
Ümran Eczanesi 
Gültepe (24:00’den 
sonra- Yenişehir)
Vereseli Yeni Zeytinlik 
Eczanesi 
Gümüldür (21:00’den 
sonra- icap nöbeti 
tutulmaktadır.)
Ortaköy Eczanesi 
Gümüşpala (24:00’den 
sonra - Karşıyaka 4 )

Şark Eczanesi 
Güzelbahçe (24:00’den                                          
sonra- Narlıdere)
Güzelbahçe Eczanesi 
Hatay 
Nokta Eczanesi 
İnciraltı 
Spil Eczanesi 
Karabağlar 
Tuba Eczanesi 
Karaburun (19:00’dan 
sonra- icap nöbeti 
tutulmaktadır.)
Saadet Eczanesi 
Karşıyaka 
Medigül Eczanesi 
Karşıyaka 
Okyanus Eczanesi 
Karşıyaka 
Karşıyaka Çınar 
Eczanesi 
Karşıyaka 
Girne Nehir Eczanesi 
Kemalpaşa 
Kemalpaşa Tuna 
Eczanesi 
Kınık 
Savran Eczanesi 
Kiraz 
Kiraz Eczanesi 
Menderes 
Anıl Eczanesi 
Menemen
Bizim Eczanesi 
Mithatpaşa 
Özpınar Eczanesi 
Mordoğan (19:00’dan 
sonra- icap nöbeti 
tutulmaktadır.)
Baran Eczanesi 
Narlıdere 
Narlıdere Özgür 
Eczanesi 
Ödemiş 
Kübra Eczanesi 
Pınarbaşı (24:00’den 
sonra- Çamdibi)
Toprak Eczanesi 
Sarnıç (24:00’den 
sonra- Gaziemir)
Aybek Eczanesi 
Seferihisar 
İlkcan Eczanesi 
Selçuk 
Bahar Eczanesi 
Şirinyer 
Yeni Baysal Eczanesi 
Tire 
Sönmez Eczanesi 
Torbalı 
Yeni Vural Eczanesi 
Üçyol 
Martı Eczanesi 
Urla 
Çınar Eczanesi 
Yeni Foça (24:00’den 
sonra- icap nöbeti 
tutulmaktadır.)
Yenice Eczanesi 
Yeni Şakran 
(21:00’den sonra- icap 
nöbeti tutulmaktadır.)
Yeni Şakran Eczanesi 
Yenişehir 
Sayhan Eczanesi 
Yeşilyurt 
(24:00’den sonra-
Basın Sitesi)  
Yeni Güven Eczanesi 

Telefonla 
kolayca ilan 

verin.
Küçük 

ilanlarınız 
için 

gazetemizi 
arayın:

0232 502 44 88

KÜÇÜK İLANLAR

izgazete@gmail.com
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ÇEVRE Filmleri Festivali fikri 
nasıl doğdu? 

ABD’de yaşadığım ilçede çevre ile 
ilgili etkinliklerde aktif olarak yıllardır 
çalışmaktayım. Geçen yıl Princeton 
Belediyesinin 2007 Sürdürebilirlik Pla-
nını, 2017 yılına güncelleştirmek için bir 
grupla birlikte çalıştım. Yıllardır da İlçe 
Halk Kütüphanesi tarafından hazırla-
nan Princeton Çevre Film Festivallerine 
katılıyorum. Bu çalışmalar sonucu 
benzer etkinlikleri Türkiye’de geliştir-
me fikri oluştu. Türkiye’de bu festivali 
gerçekleştirmek için yer aramaya baş-
ladım ve Bergama’da gerçekleştirmeye 
karar verdim. Çünkü Bergama’nın çevre 
konularına tanıklığı, koruma bilinci ve 
yıllar süren mücadele geleneği vardı. 
Dolayısıyla bir çevre film festivali için 
çok uygun bir yerdi

Festivalde neler var?
Festivalde gösterilecek filmler çevre 

sorunlarını bir kez daha tartışmaya 
açıyor. Festivalimizin ilk konusunu, 
iklim krizi nedeniyle önemi gittikçe 
artan bir konu olduğu için 
Türkiye’nin su sorunları 
olarak seçtik. Gele-
cek yıllarda enerji, 
gıda, tarım gibi 
konular üzerinde 
yoğunlaşacağız. 
Festivalin en 
önemli etkin-
liklerinden biri 
de “Türkiye’nin 
Su Sorunları” 
ilgili her gün ya-
pılacak söyleşiler 
olacak. Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerin-
den, konularında tanın-
mış dört öğretim görevlisi ve 
üç film yönetmeninin gerçekleştirecek-
leri bu söyleşiler festivalin üç gününe 
yayılıyor. Festival programının bir kısmı 
da bu yıl çeşitli su sorunları yaşayan, 
Bergama’nın Yukarıbey, Aziziye ve 
Aşağıkırıklar köylerinde gerçekleştirile-
cek. Festival boyunca belgesel, kurmaca 
ve animasyon türünde kısa ve uzun 
metrajlı filmlerden oluşan toplam 13’ü 
yabancı 6’sı yerli 19 film gösterilecek. 
Festivalin ilk günü, iki ay boyunca 
çocuklarla yürüttüğümüz “Fotoğraf-
çı Çocuklar Atölyesi”nde çocukların 
ürettikleri fotoğraf, kolaj ve resimlerden 
oluşan su temalı sergi ile hayatlarını 
Bergama’da sürdüren bir grup fotoğraf-
çının “Suya Dair” isimli karma fotoğraf 

sergisinin de açı-
lışını yapacağız. 

Festival, 
insanları dün-
yanın ekolo-
jisi hakkında 
düşünmeye 
yönlendirir 

mi? 
Çok önemli 

bir soru. Festivalde 
gösterilecek filmlerin 

bazıları yabancı ülkeler-
den. Ama değindikleri konular 

Türkiye’nin de yaşadığı, su kaynak-
larının ticarileştirilmesi, kuraklık, 
sel felaketleri veya atık su ve kirlilik 
sorunları gibi konular. Özellikle iklim 
krizi küresel bir olgu olduğu için, çevre 
ile ilgili birçok yerel olay dünyadaki 
ekolojik gelişmelerinin bir sonucu. 
Örneğin, Çin’in ABD ve Avrupa’dan geri 
dönüşüm artıklarını işlemeyi durdurma 
kararından sonra, bu çevre kirliliğine 
sebep olan endüstrinin ülkemize kayı-
yor olması şu an Türkiye’nin yeni ekolo-
jik sorunlardan biri haline geldi. Biz de 
filmler ve söyleşiler aracılığıyla bu gibi 
küresel ekolojik değişiklerle yerel eko-
lojik olaylar arasındaki ilişkileri açığa 

çıkarmaya, iklim krizinin nedenlerini 
ve etkilerini azaltma, durdurma yönün-
de yaşam tarzlarımızı değiştirebilme 
umuduyla tüm bu konuları tartışmaya 
açıyoruz. Açıkçası izleyicilerimizden, 
çevre konuları üzerinde yaşam tarzla-
rını değiştirmek üzere düşünmelerini 
ve çevrelerini koruyacak bir şekilde 
yaşamalarını istiyoruz. 

Dünyada yaşanan iklim krizi 
eylemlerini nasıl yorumluyorsu-
nuz? 

Dikkatimi çekti, siz de bu 
eylemleri “İklim Değişik-
liği” yerine “İklim Krizi” 
eylemleri olarak niteliyor-
sunuz. ABD ve Avrupa’nın 
önemli basın organları, 
artık içinde bulunduğumuz 
durumu bir “değişiklik” olarak 
değil, bir “kriz” olarak niteleme 
kararı aldı. 2015 yılında Paris’te 
yapılan 174 ülkenin New 
York’ta imzaladığı anlaş-
maya göre, dünya 
18 yy. da 
başlayan 
endüst-
riyel 
dev-

rimin atmosfere attığı gazların sera 
etkisi nedeniyle başlayan küresel iklim 
değişiklikleri tüm dünyada, yağışlarda 
düşüş, sıcak hava dalgaları ve 
seller gibi aşırı iklim 
olaylarında artış, dü-
zenli sulama gerekti-
ren tarım ürünlerinde 
verim kaybı, turizm 
gelirlerinde düşüş, bi-

yolojik çeşitlilik 
kaybı, orman 

yangın-
larında artış 

ve yağışlardaki düşü-
şe bağlı olarak sulak 

alanlar, yeraltı suları ve 
su depolama alanlarında 

kayıplar yaşanmasına ne-
den oluyor. Dünyanın eko-

nomik çarklarını ellerinde 
tutan ABD, Çin ve Avrupa 

ülkeleri bu değişimler-
den baş sorumlu 

oldukları 
gibi, 

dünyada 
endüst-
riyel 
üre-

tim yapan diğer tüm ülkeler de bu 
değişmelerden sorumludur. İklim 
krizinin en büyük etkisi tüm dünyada 
su kaynaklarının azalması, kirlenmesi 
ve hatta yok olmalarına neden olmaktır. 
Su ise yaşam demektir. Geçtiğimiz yüz-
yıl petrol için verilen savaşlarla doludur. 
Petrolsüz yaşam zor olur, ama susuz 
yaşam olamaz. 

Yöneticiler bilim insanlarını ne 
zaman dinleyecek?

İklim krizi ekolojinin, aşırı insan ak-
tivitesine karşı bir tepkisidir. İnsanların 
neden olduğu bir çevre krizidir. Varlığı 
yadsınabilir, nedenleri normal doğa 
olayı olarak yorumlanabilir, sorumluk-
lar gelecek nesillere bırakılabilir ama 
neden olduğu felaketlerden kaçılamaz. 
Yerel yöneticiler de dolayısıyla altından 
kalkamayacakları düzeyde felaketler 
karşısında eninde sonunda çok geç de 
olsa sorunlara çözüm bulma çabasına 
gireceklerdir. Şu anda kaçınılmaz ola-
rak çözüm önerilerinin çoğu politi-
kacılardan değil, bilim insanlarından 
gelmektedir. İklim krizi nedeniyle hava 
ve deniz akımlarındaki değişiklikler, 
kutuplarda buzların erime hızları vb. 
gibi küresel olaylar ancak çok karmaşık 
simülasyon hesaplarıyla öngörülürler; 
bu nedenle de ulaştıkları sonuçlar 
zaman zaman tamamen doğru olma-

yabilir. Ama bugün 
insan yapımı sera 
gazlarının küresel 
ısınmaya, sıcaklık 
artışının da küre-
sel iklim değişik-
liklerine neden 
olduğunu biliyo-
ruz. Size Bergama 
köylerinden çiftçi 

bir muhtarın bu konudaki yanıtını 
ileteyim: “Eskiden tarlalarımızı, yakı-
nından akan bir nehirden taşan suyla 
sulardık. Şimdi ise bu nehrin yatağı 7m 
derinleşti. Yeraltından su çıkartmak 
için de şimdi 60-70m derine inmek 
zorunda kalıyoruz. Suyu tarla düzeyi-
ne pompalayarak çıkardığımız içinde 
maliyetlerimiz artıyor. Böyle giderse bir 
şey yetiştirmek için su bulamayacağız. 
Bundan kendi neslimiz olmasa da gele-
cek nesiller etkilenecek”. Ben, “Peki ne 
yapacaksın bu durumda?” diye sordum. 
O, “Torunlarım için elimden gelen her 
şeyi yaparım hocam” dedi. Evet, biz 
sorunlara çözümler aramaya başladık 
ve birlikte “mücadele etmeye” hazırız. 
Sanırım O da.

‘Petrolsüz yaşam olur susuz olmaz’
Bergama Çevre Filmleri Festivali 4-6 Ekim tarihlerinde Bergama’da gerçekleştirilecek. Festivalin kurucusu Prof. Dr. Cem Girit ile festi-
val fi krinin doğuşunu, amacını ve ekoloji mücadelesini konuştuk. Girit, dünyada milyonların katıldığı iklim eylemlerini de değerlendirdi

İklim krizinin halk sağlığı
üzerinde etkileri ne olacak?
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa ile iklim krizinin halk sağlığı üzerinde yaratacağı etkileri konuştuk. Karababa krizin 
etkileriyle ilgili “Hava kirliliğindeki artış nedeniyle başta akciğer kanseri görülme sıklığı ve ölümlerinde artış görülecek” dedi

HALK Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. 
Ali Osman Karababa, iklim kriziyle 
yerelde mücadele için yapılması 
gereken ilk işin, iklim acil durumu 
ilan edilmesi olduğunu söylüyor. 
Karababa’ya göre yerelde mücadele 
için “toplu taşıma sistemleri hızla 
artırılmalı ve var olanlar iyileştiril-
meli ki bir yere gidecek vatandaş 
özel aracını kullanmak yerine top-
lu taşıma araçlarını tercih edebil-
sin. Kent planlamasında bilimsel 
gereklilikler dışına çıkılmamalı. 
Örneğin kentlerin çevresindeki 
ve içindeki endüstriyel tesisler ve 
alanlarla ilgili kısa sürede çözüm 
üretilmeli. İzmir’deki iki çimen-
to fabrikası ve Atatürk Organize 
sanayi Bölgesi başta olmak üzere 
diğer benzer tesisler için acil çö-
zümler üretilmeli.”

FOSİL YAKIT SIFIRLANMALI
Sıfır karbon hedefine ulaşabil-

menin en temel yolunun, ciddi 
politika değişiklikleri olduğunu 
söyleyen Karababa, “Elektrik üre-
timinde çok kısa zamanda termik 
santral tercihinden dönülmesi, yani 
yeni termik santral yapılmaması 
ve 2030 yılına kadar çalışan termik 
santralların kapatılması ilk tercih 
olmalıdır. Enerji üretim ve tüke-
tim dengesinin kurulması, enerji 
tasarrufu, enerji kayıplarının en aza 
indirilmesi, akılcı enerji kullanımı, 
rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarına hızla yönelin-
mesi (örneğin devlet konutların 
çatısına güneş enerjisi sisteminin 
kurulması için özendirici mevzuat 

ve kredi sistemleri geliştirmeli) 
ancak bunu yaparken günümüzde 
toplumsal itirazlara neden olan 
ormanlık, tarım ve mera alanlarının 
işgali, yaşam alanlarının yakınına 
tesis kurma, bilimsel kuralların gö-
zardı edilmesi gibi hatalar yinelen-
memeli. Önemli karbon yutakları 
olan ormanların artırılması gere-
kirken bunların talan edilmesinden 
vazgeçilmeli. Endüstriyel tarım 
ve hayvancılıktan vazgeçilmeli. 
Sıfır karbon hedefine ulaşmak için 
başta kömür olmak üzere fosil yakıt 

kullanımının hızla azaltılması ve 
sıfırlanması sürecinde bu sektör-
lerde çalışanların başka sektörlerde 
çalışabilmesinin yolu bulunmalı, 

adil geçiş programları uygulanma-
lıdır. Okullarda müfredat program-
larına iklim krizine yönelik eğitim 
eklenmelidir.” dedi.

 “Sıvı kaybı, sıcak çarpması, kro-
nik solunum ve dolaşım hastalığı 
bulunanlarda yaşanabilecek krizler 
nedeniyle sağlık kurumlarının acil 
servislerinde aşırı hasta yükü ortaya 
çıkacak; yaşlılar, kalp-dolaşım 
sistemi, beyin dolaşım sistemi ve 
solunum sistemi hastalığı olanlar 
arasında ölüm oranlarında artış ola-
cak.” diyen Karababa, iklim krizinin 
halk sağlığı üzerindeki etkilerine 
dikkat çekiyor.

ANİ ÖLÜMLER OLACAK
Karababaya göre, hava kirliliğin-

deki artış nedeniyle de başta akciğer 
kanseri görülme sıklığı ve ölümle-
rinde artış olmak üzere; mesane gibi 
farklı kanser türlerinde, ani ölüm-
ler, kalp yetmezliği, kalp kaslarında 
enfarktüs, damar sertliği, solunum 
yolu enfeksiyonları, kronik solunum 
yolu hastalığı (amfizem, KOAH 
gibi) olanlarda solunum yetmezliği 
krizleri,  beyin dolaşımı sorunları ve 
buna bağlı inme (felç) olgularında 
artış olacak.

iklim krizi nedeniyle önemi gittikçe 
artan bir konu olduğu için 
Türkiye’nin su sorunları 
olarak seçtik. Gele-
cek yıllarda enerji, 

konular üzerinde 

pılacak söyleşiler 
olacak. Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerin-
den, konularında tanın-
mış dört öğretim görevlisi ve 

sergisinin de açı-
lışını yapacağız. 

yanın ekolo-
jisi hakkında 
düşünmeye 
yönlendirir 

mi? 
Çok önemli 

bir soru. Festivalde 
gösterilecek filmlerin 

bazıları yabancı ülkeler-
den. Ama değindikleri konular 

Biz daha şimdiden BÇFF 2020 için çalış-
malara başladık. Bu festivalin konu seçimi 

üzerinde düşünüyoruz. Festival için gönüllü 
olarak çalışan çok yetenekli bir ekibimiz var. Bu 
nedenle gelecek yıl için çok daha da kapsamlı 

çalışmalar yapacağımızı umuyoruz. Bu yıl İzmir 
Büyükşehir ve Bergama Belediyelerinin desteğini 
aldık. Festivalin yapılacağı köylere gittiğimizde 

karşılaştığımız ilgiden dolayı festival etkin-
liklerini daha fazla sayıda köye yaymayı 

düşünüyoruz. Bu festivalden sonra 
2020 için çalışmalara hemen 

başlıyoruz.

Festivalin 
devamı gelecek mi?

Liseliler haklarına 
sahip çıkıyor

Kaz Dağları için 
yürüyecekler

FRİDAYS For Future iklim aktivistleri 
Deniz Çelikcan ve Deniz Küçükler İzmir 
Büyükşehir Beleiye Başkanı Tunç Soyer’den 
sonra İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. 
İmamoğlu’ndan iklim krizi ile mücadelede 
iklim acil durumu ilan edilmesini isteyen 
liseli iklim aktivistleri AB Büyükelçisi 
Christian Berger ile de görüştü. AB Sivil 
Düşün Toplantısı’na katılan gençler, 
taleplerini dile getirdi. Gençler ayrıca, “Biz 
kendi fikirlerimizi söyleyebiliriz. Kendi 
haklarımız var. Çocuklara karşı yapılan 
adaletsizliği barışçıl yollarla protesto 
edebiliriz” dedi.

İZMİR Düşünce 
Topluluğu önderliğinde 
Efemçukuru’ndan Kaz 
Dağları’na Su Vicdan 
ve Yaşam Yürüyüşü 
gerçekleştirilecek. 
Yürüyüşün amacı, Kaz 
Dağlarında kıyıma neden 
olan şirketin 13 Ekim’de 
son bulacak ruhsatının 
yenilenmemesi 
olarak belirlendi. İzmir’den Çanakkale 
ye yapılacak yürüyüş 9 Ekim 2019 
tarihinde çevre  örgütleri ve platformları 
ile yapılacak. Yürüyüş saat 10.00’da 
İzmir Büyük Şehir Belediyesini önünde 
başlatılacak ve 12 Ekim 2019 tarihine  kadar 
sürecek.

Dünyada yaşanan iklim krizi 
eylemlerini nasıl yorumluyorsu-
nuz? 

Dikkatimi çekti, siz de bu 
eylemleri “İklim Değişik-
liği” yerine “İklim Krizi” 
eylemleri olarak niteliyor-
sunuz. ABD ve Avrupa’nın 
önemli basın organları, 
artık içinde bulunduğumuz 
durumu bir “değişiklik” olarak 
değil, bir “kriz” olarak niteleme 
kararı aldı. 2015 yılında Paris’te 
yapılan 174 ülkenin New 
York’ta imzaladığı anlaş-
maya göre, dünya 
18 yy. da 
başlayan 
endüst-

gelirlerinde düşüş, bi-
yolojik çeşitlilik 

kaybı, orman 
yangın-

larında artış 
ve yağışlardaki düşü-
şe bağlı olarak sulak 

alanlar, yeraltı suları ve 
su depolama alanlarında 

kayıplar yaşanmasına ne-
den oluyor. Dünyanın eko-

nomik çarklarını ellerinde 
tutan ABD, Çin ve Avrupa 

ülkeleri bu değişimler-
den baş sorumlu 

oldukları 
gibi, 

dünyada 
endüst-
riyel 
üre-

Su kirliliği hastalıklara neden olacak
Yaşanacak su kirliliğinde suyla 

bulaşan hastalıklarda artış olacağı-
nı söyleyen Karababa, “Ağır metal 
kirliliğine bağlı olarak; farklı sistem 
ve organ kanserleri, solunum ve 
dolaşım sistemi hastalıkları, anemi, 

tiroid bezi hastalıkları, karaciğer 
ve böbrek işlevlerinde bozukluklar, 
sinir sistemi hastalıkları, hiper-
tansiyon, düşük doğum ağırlıklı 
bebekler, düşüklerde artış olacak.” 
dedi.

Ali Osman
Karababa

Cem
Girit

Festival kapsamında ‘Suya Dair’ isimli 
karma bir fotoğraf sergisi olacak.
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RESSAM Pelin Yazar, ressam 
Ceren Yıldırım ve fotoğraf sanat-
çısı Zeki Akakça’nın ‘Efsanelerin 
Gölgesinde Ege’ adlı karma sergisi 
Konak ilçesinde yer alan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç 
Sanat Galerisi’nde açıldı. 

‘EFSANELER YAŞIYOR’
Açılışta konuşan fotoğraf sa-

natçısı Zeki Akakça, serginin baş 
mimarının ressam Pelin Yazar ol-
duğuna vurgu yaparak Denizli’de 
tanıştıklarını belirtti. Zeki Akak-
ça, bu tanışma sonrasında Ege’de-
ki efsanelerden yola çıkarak bir 
ortak sergi açmayı planladıklarına 
dikkat çekti.   Fotoğrafl arındaki 
efsaneleri kamuoyuyla buluştura-
rak yaşatılmasına katkı koyan, 30 
yıldır fotoğraf sanatı ile uğraşan, 
belgesel kaygısıyla fotoğraf çeken 
Akakça, “Ben bu sergiye fotoğraf-
larla katılarak efsaneleri çektim. 
Fotoğrafl arda görülen efsaneler 
bugün hâlâ yaşıyor.” dedi. 

KÖKLERİ ORTA ASYA’DA
Efsaneler hakkında örnek de 

veren Akakça, “Bu efsanelerden 
biri çoban ve bey kızı arasında 
geçen bir halk hikayesi olan 
Karakoyun Efsanesi’dir. Bir diğeri 
Eren Dede etkinliği de insanların 
beklentileri için suyun, yolun 
olmadığı Sandıras Dağı’na çıkılıp 
adak adaması, kurban kesmesi 
ile ilgilidir. Bu iki efsanede ova 
kültürü ve dağ kültürü anlatılıyor. 
Ben de bu yaşatılan kültürleri 
çektim. Bugün Batı Anadolu’da 
yaşayan her iki efsanenin kökleri 
Orta Asya’ya kadar gidiyor. Res-
sam Pelin Yazar ve Ceren Yıldırım 

da efsaneleri tuvale yansıtmaya 
çalıştılar.” açıklamalarında bulun-
du.

‘HER ŞEYİ ETKİLEDİ’
Ressam Pelin Yazar da Türkiye 

aşığı olduğunu belirterek, “Uzun 
yıllar Kanada’da yaşadım. Zaten 
benim için orada Ege, efsaneydi. 
İstanbullu da olsam, küçüklüğüm-
den bu yana Didim’e gittiğim için 

kendimi Egeli olarak hissediyorum. 
Yurtdışında içinizde sürekli bir 
özlem oluyor.  Türkiye’ye döndük-
ten sonra Ege gezisine Denizli ile 
başladım. Gittiğimde Zeki Akakça, 
Denizli’nin efsaneleri üzerine bir 
sergi hazırlamıştı. Buraların müzi-
ği, folklorü her şeyi beni etkiledi” 
diye konuştu.

Resimlerinde kendini renkle 
ifade ettiğine dikkat çeken Pe-

lin Yazar, şöyle dedi: “Simultane 
çalışmamın yanı sıra kurgu da var. 
Sezgilerimle doğru komposizyonu 
kurmaya, tıpkı müzikteki gibi anlat-
maya çalıştım. Ege’nin her yerinde 
farklı bir şey görüyorum. Bu yolculu-
ğa devam etmek istiyorum.”

‘Efsanelerin Gölgesinde Ege’ adlı 
karma sergi İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde 
8 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Ege’nin efsanelerine 
özel karma sergi açıldı

DERİN Doğa Dalış Mer-
kezi’nin önerisi, ayrıca Çeşme 
Belediyesi ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının da destek 
vermesi sonrası, Pir Sultan 
Abdal Kültür ve Sanat Derneği 
Çeşme Şubesi, dalış turizmi-
ne katkı sağlamak amacıyla 
harekete geçti. Bu kapsamda, 
Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan 
Abdal heykelleri, Makri Adası 
yakınında denize batırıldı. 

Heykellerin alt bölümünde 
açıklık bırakıldı. Böylelikle, 
balıkların burada yuva yapması 
da amaçlandı.

TURİZME DESTEK
İki heykel, vinçle ve dal-

gıçların yardımıyla suya 
batırıldı. Heykellerin denize 
indirilmesiyle ilgili açıklama 
yapan PSAKD Çeşme Şubesi 
Başkanı Sedat Mutlu, “İki 

büyük pirimizin anıtlarını su 
altına indirdik. Çeşme’de dalış 
turizmine destek olmayı ve 
heykellerin alt bölümündeki 
yapay resifl ere açılan deliklerle 
balıklara yuva olmasını, aynı 
zamanda doğaya can vermeyi 
ve Alevi Bektaşi felsefesinin 
doğayla iç içe olmasını göster-
meyi hedefl edik. Bize destek 
veren herkese teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Çeşme’de, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle 
dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Makri Adası yakınlarında denize batırıldı

Ressam Pelin Yazar ile Ceren Yıldırım’ın ve fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça’nın ‘Efsanelerin 
Gölgesinde Ege’ isimli sergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde açıldı

Narlıdere Belediyesi, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında Çocuk Senfoni Orkestrası 
kuracak. Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşacak orkestra için seçmeler yapılacak

NARLIDERE Belediyesi, bele-
diye himayesinde Çocuk Senfoni 
Orkestrası kurmak için kolları 
sıvadı. Ortaokul ve lise çağındaki 
çocuklardan oluşacak yerleşik 
orkestra için tanıtım toplantısı 
gerçekleştirildi. Narlıdere AKM’de-
ki toplantıya; Narlıdere Belediye 
Başkanı Ali Engin, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Koçak ile 
kamu ve özel okulların müdürleri 
katıldı.

Bir ilçe belediyesi bünyesinde, 
yerleşik olarak kurulan ilk çocuk 
senfoni orkestrası olma özel-
liği taşıyacak orkestra için 
19-20 Ekim 2019 tarihle-
rinde seçmeler yapılacak, 
orkestra üyeleri sınavla 
belirlenecek. Orkestranın 
şefl iğini Kartal Akıncı 
üstlenecek, genel sanat 
yönetmenliğini ise 
Dilek Rodos yapacak. 
Orkestra sadece salon 
konserleri verme-
yecek. Sanatı halkın 
ayağına götürmeyi 

hedefl eyen belediye, 
sokak konserleri ile 
sanatı tüm vatandaşlara 
sevdirecek. Diğer il ve 
ilçelerde de konserler 
düzenlenecek. İlk konser, 
yılbaşında verilecek. 

Açılacak sınavlara or-
taokul ve lise 

düze-
yindeki 
öğren-

ciler katılabile-
cek. Ayrıntılılar için 
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telefondan bilgi alınabilecek.

‘ÖRNEK OLACAK’
Narlıdere Belediye Başkanı Ali 

Engin, “Gelişim çağındaki ço-
cuklarımız için müziğin ne kadar 
önemli olduğunu biliyor ve proje-
lerimizi de ona göre hazırlıyoruz. 
Söz verdiğimiz gibi, Çocuk Senfoni 
Orkestrası’nı hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli 
hocalar eşliğinde, belediyenin 
himayesinde hayata geçireceği-
miz bu projenin Türkiye’ye örnek 
olacağına inanıyorum.” dedi.

Gastronomi festivali 
yarın başlıyor

MAVİBAHÇE Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi Gastronomi 
Festivali 5-6 Ekim tarihlerinde 
düzenlenecek. ‘İyi Gıdalar, Gerçek 
Lezzetler’ mottosuyla gerçekleşti-
rilecek festivalde keyifl i atölyeler, 
ünlü şefl erden tarifl er ve sürpriz 
etkinlikler yer alacak. Ücretsiz dü-
zenlenen festivali ziyaret edenler, 
keyifl i atölyeler ile lezzet yolculu-
ğuna çıkarken, uzman konukla-
rın sohbetleriyle gastronominin 
bilinmeyen yönlerini, tarifl erin 
püf noktasını öğrenme şansını 
yakalayacak. Mavibahçe Kent 
Meydanı Sahne’de düzenlenecek 
seminerin ilk konuğu Nedim 
Atilla olacak. Atilla, ‘Gerçek Gıda’ 
, Uhri, ‘Gıdanın Eğlenceli Kültür 
Tarihi’ , Göksel, ‘Gurme Kime 
Denir’ , Ozan ise ‘Kahvede 3 Nesil’ 
başlıklı sunumlarıyla festivale renk 
katacak.

Alaittin Eraslan
tiyatro günleri başlıyor

Aziz Nesin 
Kabare için perde!

Kadına şiddete 
karşı şarkılı mesaj

TÜRKİYE’nin özel tiyatro tarihine ismini 
altın harfl erle yazdıran ve 2013 yılında vefat 
eden Alaittin Eraslan anısına düzenlenen 4. 
Alaittin Eraslan Tiyatro Günleri, 08 Ekim 
- 26 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir’de 
tiyatro severlerle buluşuyor. Festival 
süresince toplamda 21 farklı tiyatro grubu 
35 kez perde diyecek. İzmir’de düzenlenen 
festivalde başta “Genco Erkal, Rutkay Aziz, 
Haluk Bilginer, Şevket Çoruh, Onur Ünlü, 
Metin Uca, Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci, 
Melis Birkan, Caner Cindoruk, Levent 
Üzümcü ” gibi usta isimler olmak üzere 
Türk Tiyatro dünyasının seçkin ve başarılı 
toplulukları, beğenilen oyunlarıyla seyirci 
karşısına çıkıyor.

TÜRKİYE’de 
mizah denince 
en önde gelen 
Aziz Nesin’in 
adını yaşatmak 
ve genç kuşaklara 
tanıtmak için yola 
çıkan, tiyatrocu 
Cengiz Toraman’ın 
uyarlayıp, yönettiği 
‘Aziz Nesin Kabare’ 
oyunu 8 Ekim’de 
İsmet İnönü Sanat 
Merkezi’nde sahnelenecek. Toplumsal 
sorunlara hem içimizi acıtan hem de bol 
kahkahalı bir pencereden bakan, hicvin 
büyük ustası, tiyatro sahnesinde öyküleri 
ve şiirleriyle yeniden hayat bulacak. 
Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk 
Tiyatrosu’nun el ele vererek, içten bir 
dayanışma duygusuyla bir araya gelerek 
yarattıkları bu oyun, uzun zamandır 
unutturulmaya çalışılan “birlikte daha güçlü” 
olduğumuzun somut bir kanıtı olacak.

Hayatın içinde 
olduklarını gösterdiler

EGE Geriatri Derneği ve Tazelenme 
Üniversitesi öğrencileri tarafından 
MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kent 
Meydanı’nda Dünya Yaşlılar Günü etkinliği 
düzenlendi. 60 yaş ve üzerindeki Tazelenme 
Üniversitesi öğrencileri, özel günü dans 
ederek kutladı. Son zamanların popüler 
etkinliği Flasmob ile İzmir halkını bir araya 
getiren dernek, 60+ Tazelenme Üniversitesi 
öğrencilerinin de katılımıyla tam bir şölene 
imza attı. Dans ederek hala hayatın içinde 
olduklarını gösteren 60 yaş ve üzerindeki 
Tazelenme Üniversitesi öğrencileri “Biz 
Buradayız” diyerek bu özel günü coşkuyla 
kutladı.

KIRIKKALE ilinde Emine Bulut’un 
geçtiğimiz Ağustos ayında eski eşi Fedai 
Varan tarafından bıçaklanarak katledildiği 
görüntüler toplumda büyük tepkiyle 
karşılanmıştı. Türkiye’de kadına şiddet 
olayları bitmezken İzmir Özel Ata Sağlık 
Hastanesi’nde görevli Fizyoterapist Ezgi 
Filiz, kadına karşı şiddetin sona ermesi 
amacıyla bir klip çekerek farkındalık 
yaratmaya çalıştı. Evinde stüdyo ortamı 
yaratan Filiz, ünlü şarkıcı Sertap Erener’in 
‘Olsun’ isimli parçasını seslendirdi. Sadece 
kadına karşı değil, doğaya, insana gösterilen 
her türlü şiddet karşı olduğunu anlatan Filiz, 
değişen toplum yargılarının düzelmesini 
ve bir an önce ülkemizin toparlanmasını 
umduğunu belirtti.

orkestra için tanıtım toplantısı 
gerçekleştirildi. Narlıdere AKM’de-
ki toplantıya; Narlıdere Belediye 
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Bir ilçe belediyesi bünyesinde, 
yerleşik olarak kurulan ilk çocuk 
senfoni orkestrası olma özel-
liği taşıyacak orkestra için 
19-20 Ekim 2019 tarihle-
rinde seçmeler yapılacak, 
orkestra üyeleri sınavla 
belirlenecek. Orkestranın 
şefl iğini Kartal Akıncı 
üstlenecek, genel sanat 
yönetmenliğini ise 
Dilek Rodos yapacak. 
Orkestra sadece salon 
konserleri verme-
yecek. Sanatı halkın 
ayağına götürmeyi 

hedefl eyen belediye, 
sokak konserleri ile 
sanatı tüm vatandaşlara 
sevdirecek. Diğer il ve 
ilçelerde de konserler 
düzenlenecek. İlk konser, 
yılbaşında verilecek. 

Açılacak sınavlara or-
taokul ve lise 

düze-
yindeki 
öğren-

ciler katılabile-
cek. Ayrıntılılar için 

238 3001/ 1501 numaralı 

Senfoni Orkestrası 
Türkiye’ye örnek olacak

İki büyük pirin anıtları denizle buluştu

Pelin
Yazar

Zeki
Akakça

Ezgi
Filiz



ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur kurala-
rı İstanbul’da çekilirken kupada yoluna 
devam eden 3 İzmir takımı maçlarını iç 
sahada oynayacak olmanın avantajını elde 
etti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çekilen kurada 
Süper Lig’deki İzmir ekibi Göztepe, Sivas 
Belediyespor’la eşleşti. Türkiye Kupası’nda 
Altınordu-Amed Sportif, Altay-Görelespor 
maçları oynanacak. Ekol Göz Menemenspor 
ise Hekimoğlu Trabzon’a konuk olacak. 
Süper Lig’de Ege temsilcisi Yukatel Deniz-
lispor, kupada İçel İdmanyurdu’yla evinde 
karşılaşacak. Türkiye Kupası’nda BŞB Erzu-
rumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 
Gazişehir Gaziantep-Turgutluspor, Pa-
yasspor-Manisa Futbol Kulübü eşleşmeleri 
de oluştu. Karşılaşmalar 29-31 Ekim’de tek 
maç eleme usulüne göre oynanacak. ■ DHA

TFF 1. Lig’de son iki maçında 
Keçiörengücü ile evinde 0-0, 
Adanaspor’la deplasmanda 
3-3 berabere kalarak 4 puan 
kaybeden 9 puanlı 11. sıradaki 
Altay, bugün 7. haftanın açılış 
maçında evinde 12 puanlı zirve takipçisi Bur-
saspor’la kozlarını paylaşacak. Siyah-beyaz-
lılar, Bursa ekibini Menemen İlçe Stadı’nda 
konuk edecek. Mustafa Öğretmenoğlu’nun 
yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başla-
yacak. Ligde 4 haftadır kaybetmeyen Altay, 
dişli rakibini yenerek zirve yarışını tutunma-
yı hedefl iyor. Teknik Direktör Sait Karafır-
tınalar, Bursaspor’u yenip galibiyet serisi 
başlatmak istediklerini söyledi. ■ DHA

Altay, Bursaspor’u
konuk edecek

Türkiye Kupası’nda 
İzmir avantajı
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TFF 
1. Lig’de 
cuma 
günü 
evinde 
zirve takipçisi 
Bursaspor’la 
karşılaşacak 
Altay’da, 
sakatlığı bulunan 
Yunan orta 
saha oyuncusu 
Andreas Tatos’un 
durumunun 
ciddi olmaması 
yüreklere 
su serpti. 
Geçen haftaki 
Adanaspor 
deplasmanında sol kaval kemiğine 
aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan 
tecrübeli futbolcuda ödem tespit edildi. 
Tatos bir günlük dinlenmenin ardından 
takımla çalışmalara katıldı. Yunan 
futbolcunun forma giymesinde sakınca 
olmadığı belirtildi. Altay’da Menemen 
İlçe Stadı’nda oynanacak müsabaka 
için Bursaspor taraftarına 215 kişilik 
kontenjan ayrıldığı öğrenildi. ■ DHA

TÜRKİYE Basketbol Ligi’n-
de kurduğu iddialı kadroyla 
şampiyonluk adayı olarak 
başlayacağı sezon öncesi 
yeni transferlerinden Tayfun 
Erülkü’nün çapraz bağların-
dan ameliyat olarak 6 ay 
parkelerden uzak 
kalacak olma-
sıyla sarsılan 
Petkimspor, 
beklemeden 
hamle yaptı. 
Aliağa temsil-
cisi Petkimspor kad-
rosunu 28 yaşında, 
1.83 boyundaki oyun 
kurucu Serkan Menteşe’yle güçlendirdi. 
Pınar Karşıyaka altyapısından yetişip 
daha önce Aliağa Petkim’de de forma 
giyen Serkan, son iki sezon Afyon Bele-
diyespor’da oynadı. ■ DHA

Petkimspor’dan, 
Menteşe hamlesi

Tatos’tan Bursa 
maçı için iyi haber
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BASKETBOL Süper Ligi’nde sezon 
öncesi, 3 yıl sonra yuvaya dönen antre-
nör Ufuk Sarıca önderliğinde iddialı bir 
kadro kuran Pınar Karşıyaka, ilk maçta 
gücünü gösterdi. Karşıyaka, Teksüt 
Bandırma Basketbol’u deplasmanda 32 
sayı farkla 89-57 yenerken son 3 yıldır 
Play-Off ’a hasret kalan taraftarına güven 
verdi. İlk maçta bu kadar iyi oynayacak-
larını tahmin etmediğini söyleyen Ufuk 
Sarıca, “Birbirleriyle daha önce oynama-
mış oyuncularla ilerleyen günlerde daha 
iyi olacağız. Fark yaratacak, savunma 
yapmayı seven oyuncularımız var. Ben 
takımımla 10 gündür çalışıyorum. Bu 
kısa süreçte az ve öz verdiğimiz şeyleri 
oyuncularımız sahada istek ve arzuyla 
uyguluyorlar. İsteği, arzusu ve yüreği 
olan bir takım her şeyi yapabilir. “ dedi. 

SÜPER Lig’de geçen 
hafta evinde İttifak Hol-
ding Konyaspor’u 1-0 
yenerek ilk galibiyetine 
imza atan, hafta içinde 
de Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda Yozgatspor 1959’u 
eleyen Göztepe, bugün son haftaların 
formda ekibi Gazişehir Gaziantep FK’ya 
konuk olacak. Gaziantep Kalyon Stadı’n-
da Ali Şansalan’ın düdük çalacağı mü-
sabaka bugün saat 20.00’de başlayacak. 
Sarı-kırmızılılarda sakat bulunmazken, 
kırmızı kart cezalısı Poko Gaziantep’te 
görev yapamayacak. ■ DHA

Göztepe, Gazişehir 
deplasmanında

Pınar Karşıyaka, 
farklı kazandı: 89-57
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KADINLAR Futbol 1’inci Ligi’nde 
2013-2017 yılları arasında üst üste 5 
sezon şampiyon olarak rekor kıran, 
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 
2013’te çeyrek finale kadar yükselen 
Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi 
yine iddialı. Sezon öncesi 4 yabancı, 3 
yerli transferi yapan Konak, son 2 yıldır 
kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda 
tekrar ulaşmayı, Avrupa’da da marka 
olmayı hedefl iyor. Konak Belediyespor 
Kadın Futbol Takımı’nın yeni sezona 
hazırlanan oyuncuları ile teknik ekibi, 
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u 
ziyaret ederek başarı sözü verdi. ■ DHA

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ilk 3 
maçta 2 galibiyet ve 1 bera-
berlik elde etmesine rağmen 
Teknik Direktör Ercümend 
Coşkundere ile yollarını ayırıp 
deneyimli çalıştırıcı Nihat 
Balan’la sözleşme imzalayan Ci Group 
Buca, Anagold 24Erzincanspor deplas-
manında dağıldı. Rakibine 3-0 yenilerek 
bu sezonki ilk mağlubiyetini tadan sa-
rı-lacivertlilerde taraftarlar sosyal medya 
üzerinden yönetimi eleştirdi. İyi giden 
bir takımın teknik adam revizyonuna  
ihtiyacı olmadığını savunan Bucalı fut-
bolseverler, radikal değişikliklerin zarar 
verdiği görüşünde birleşti. ■ DHA

Ci Group Buca 
Erzincan’da dağıldı

Konak Belediyespor 
hedef yükseltti

Coşkundere ile yollarını ayırıp 
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GEÇEN hafta 
evinde aldığı Eskişe-
hirspor galibiyetinin 
ardından Başkent’te 
Osmanlıspor’a boyun 
eğerek taraftarını üzen İz-
mir temsilcisi, deplasmanda 
çıktığı 3 maçtan 2 mağlu-
biyet, 1 beraberlikle ayrıldı. 
Kırmızı-lacivertliler, önceki 
deplasman maçlarında Ha-
tayspor’a 1-0 yenilmiş, Akhi-
sarspor’la ise 0-0 berabere 
kalmıştı. Ligde 5’inci hafta 
sonunda 4 puanda kalan 
Altınordu, alt sıralardan 
uzaklaşma fırsatını değer-
lendiremedi. Osmanlıspor 
karşısında özellikle ilk yarıda 
çok pas hatası yaptıklarını 
dile getiren teknik direktör                  
Hüseyin Eroğlu, “Pas                       
hataları oyunda üstünlük 

kurmamızı engelledi. 

DEĞERLENDİREMEDİK
İlk 45 dakikada siste-

mimizden uzaklaşmamız 
rakibin direncini artırdı. 
İkinci yarıda dengeyi kurup 
skoru 1-1’e getirdikten sonra 
baskımızı artıkdık. Her şey 

iyiye doğru giderken yediği-
miz gol nedeniyle her şeyi 
yeniden kurgulamak zorun-
da kaldık. Çok net fırsatlar 
yakaladık. Uzatma anlarında 
bile beraberliğe, hatta galibi-
yete uzanacak pozisyonlara                
girdik fakat değerlendireme-
dik” dedi. ■ DHA

TFF 1. Lig’de üst üste 
aldığı 2 galibiyetin 
ardından evinde 
Keçiörengücü ile 
0-0 berabere kalan 
Altay, savunmasıyla tam 
not aldı. Siyah-beyazlılar, 7 
puan topladığı son 3 maçta 
kalesini gole kapatarak alkış 
topladı. İzmir temsilcisi bu 
periyotta Balıkesirspor’u 1-0, 
Boluspor’u 2-0 yenerken, 
golsüz berabere kaldığı 
Keçiörengücü’nü elinden 
kaçırdı. Rakibe pozisyon 
vermediklerini dile getiren 
Sportif Direktör Özden 
Töraydın, “Kaleye şutları 
bile yok. Bizimse net 4 
pozisyonumuz, verilmeyen 1 
golümüz var” yorumu yaptı.

‘GOLÜ VERMEDİLER’
Son düdüğün 

ardından hakeme tepki 
gösterdiklerini ifade 
eden Özden Töraydın, 

“Özgür’ün kafa şutunda 
top kale çizgisini geçti, 
ancak hakemler görmedi. 
Golümüzü vermediler. 
Bu seviyedeki hakemlerin 
daha dikkatli olmaları 
gerekiyor. Dün galip 
gelseydik 10 puanla zirveye 
ortak olacaktık. Keçiören 

güçlü bir rakip ancak 
evimizde kazanmalıydık. 
Bu puan kaybını Adanaspor 
deplasmanında telafi 
etmeliyiz. Savunmada 
iyiyiz, hücumda golleri 
atmaya başladığımızda 
zirveye yerleşeceğimizi dü-
şünüyorum” dedi. ■ DHA

Altınordu gurbette yok

Altay defansı duvar ördü:
Kalesini gole kapattı

TFF 1. Lig’de üst üste 

Altay, savunmasıyla tam 

GÖZTEPE’DEN HAYATA DÖNÜŞ

Konyaspor’u evinde 1-0 yenerek 5 hafta 
sonunda ilk galibiyetini alıp ilk gol sevinci 
yaşamayı başaran Göztepe, yeniden doğdu

MAÇIN 51’inci dakikasında 
orta saha oyuncusu Poko’nun 
direkt kırmızı kart görmesiyle 
40 dakikayı aşkın bir süre 10 kişi 
mücadele etmesine karşın kaza-
nan sarı-kırmızılılar, 90 dakika 
bitiminde büyük coşku yaşadı. 
Konyaspor karşısında maçın 
başından sonuna kadar üstün 
bir oyun sergileyen futbolcular 
tribünlerle omuz omuza vere-
rek galibiyetin tadını çıkardı. 
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nı 
dolduran Göztepeli taraftarlarla 
İsyan Marşı söyleyip tezahürat-
larda bulunan oyuncular üzerle-
rindeki baskıyı da atmış oldu.

Göztepe’de ilk 4 haftada 
eleştiri oklarının hedefi olan 
teknik direktör Tamer Tuna da 
derin bir nefes aldı. Futbolcu ve 

taraftarlarla 3 puanı doyasıya 
kutlayan teknik adam, çok kri-
tik bir maçı kayıpsız geçtiklerini 
söyledi.

GOLÜ DÜŞÜNDÜK
 “Güzel bir gece yaşadık” diyen 

Tuna, “Üzerimizde elbet bir 
baskı vardı. Ancak bunu sahada 
yansıttığımız performansla 
avantaja çevirdik. Kazanmayı 
çok istedik, sürekli golü düşün-
dük. 10 kişi kaldık ama yılma-
dık. Girdiğimiz net pozisyon-
lar var, belki penaltı olmasa 
yine gol atamayacaktık. 
Sonuçta mücadelemizin 
karşılığını aldık. Daha 
iyi olacağız, seviyemiz 
daha da yükselecek” diye 
konuştu.  ■ DHA
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AROG’LU GÖNDERME
Göztepe, Konyaspor 

galibiyeti sonrası kulübün 
sosyal medya 
hesaplarında 
ünlü komed-
yen Cem 
Yılmaz’ın oy-
nadığı AROG 
filminin bir 
sahnesiyle 
gönderme yaptı. Sezon ön-
cesi kulübün resmi internet 
sitesinde, “Gol sevinçlerimiz 
hazır” başlığıyla oyuncula-
rın gol sevinçlerini gösteren 
video yayınlayan Göztepe, 
ilk 4 haftada hiç gol atama-
yınca sosyal medyada espri 

konusu oldu. Dün Konya 
karşısında şanssızlığını 

penaltı golüyle kıran 
sarı-kırmızılılar, 
resmi Twitter hesa-
bından Cem Yıl-
maz’ın AROG 
filmindeki 
futbol 
maçında 

takımının attığı 
ilk golü ve gol 
sonrası 
söylediği, 
“Büyü 
bozuldu” 
sahnesini 
yayınladı.

BUYU BOZULDU

1-0

TFF 3’üncü Lig 2’nci 
Grup’ta oynadığı ilk 3 maç 
sonrası 1 puanla düşme 
hattında bulunan Karşı-
yaka’da koltuğu sallantıda 

olan teknik direktör Mesut 
Toros’la yollar ayrıldı. Dün 

görüşen başkan Turgay 
Büyükkarcı ve Mesut 
Toros, bugün yeniden 
bir araya geldi. Top-
lantıda yolların ay-
rılması konusunda 
anlaşmaya varıldı. 
Mesut Toros, bu ge-

lişmelerin ardından 

akşam saatlerinde yapılan son 
antrenmana çıkmadı. Yeşil kır-
mızılılarda geçen sezon 8’inci 
haftada göreve gelen Toros, 

takımıyla play-off  oynamıştı. 

TOLUNGÜÇ GÜNDEMDE
Başkan Turgay Büyükkarcı’nın 

Toros’un yerine takımın eski teknik 
direktörlerinden Soner Tolungüç’ü 
gündeme aldığı, daha önce aynı 
dönemde Tolungüç’le birlikte sportif 
direktörlük yapan, ardından teknik 
patronluğu devralan Atilla Güneş’in 
de yine sportif direktör olarak düşü-
nüldüğü öğrenildi. ■ DHA

TFF 1’inci Lig’de 
pazartesi günü evinde 
Adana Demirspor’la 
karşılaşacak Altı-
nordu’da orta sahanın 
önemli isimlerinden Okan 
Derici’nin iyileşmesi teknik 
heyetin yüzünü güldürdü. 
Sezonun ilk haftasında 18 
Ağustos’ta Bolu’da oynanan 
Hatayspor maçında sakatla-
nan Okan, iç yan bağların-
daki esneme ve zedelenme 
nedeniyle Fatih Karagümrük, 
Akhisarspor (D), Eskişe-
hirspor ve Osmanlıspor (D) 
maçlarında forma giyeme-
di. Hafta başında takımla 
çalışmalara başlayan 26 
yaşındaki futbolcunun Adana 
Demirspor randevusunda 
şans verilmesi halinde görev 
alabileceği belirtildi.

ALKIŞ TOPLADI
Altınordu’da üç genç 

futbolcu dün Ziraat Türkiye 

Kupası’nda sergiledikleri 
performansla alkış topladı. 
Normal süresi ve uzatma-
ları 0-0 sona eren maçta 
1922 Konyaspor’u penaltı 
atışlarıyla 4-2 yenerek tur 
atlayan kırmızı-lacivert-
lilerde, kaleci Ali Emre, 
sağ bek Onur Taha ve orta 
saha oyuncusu Muzaff er 

performanslarıyla beğeni 
topladı. Altyapı karşılaşma-
larını takip edip takımın lig 
maçlarına gelmeyen, Tire’de 
oynanan müsabakayı ise tri-
bünden izleyen Başkan Seyit 
Mehmet Özkan, özellikle 
sağ bek Onur Taha’yı ayakta 
alkışlayarak genç savunma-
cıyı onurlandırdı. ■ DHA

Karşıyaka’da Mesut Toros 
dönemi resmen sona erdi

St. Pauli tribünleri futbolun nasıl bir tutku olduğunu binlerce kilometre öteden de gösteriyor bir kez daha. Kentimizin 
Göztepe, Altay, Karşıyaka gibi ateşli taraftar gruplarından tanıdığımız tutkusunu bu kez uzaklardan hissediyoruz

ST. Pauli dünyanın her yerinde 
taraftarı olan Almanya 2. Lig 
takımı. Bilinçli olarak Bundesliga’ya 
çıkmadıklarını söyleyen taraftarları 
var. Siyaset onun ayrılmaz bir parçası 
olmuş. Güncel siyaseti olabildiği kadar 
tribünden uzak tutmaya çalışsalar da 
geçtiğimiz yıl cezaevinde olan tiyatro 
oyuncusu Nazlı Masatçı için açtıkları 
pankart aklımızda hala. Twitter’da 
hemen her ülkeden taraftar gruplarına 
rastlamanız mümkün. St. Pauli İzmir 
hesabı da bu profillerin arasında.

GÖÇMENLER ST. PAULİLİ
 St. Pauli İzmir sayfası kendini şöyle 

ifade ediyor; “Bulunduğumuz yeri ve 
futbolu seviyoruz. Profili yönetenler 
arasında bir çok takımdan arkadaşlar 
var. Endüstriyel futbolun müşterisi 
olmaya karşıyız. Türkiye’de ne yazık 
ki birçok takım kapitalizmin esiri 
olmuş durumda. Kar etmek üstünden 
yaklaşıyorlar mücadeleye ve taraftara. 
Bu taraftar olma psikolojisini yerle bir 
eden durum. Bizlerin aşkla, tutkuyla 
bağlı olduğu şey oyun ve oyunu 
güzelleştiren tribünler. 
Birbirini hiç tanımayan 
insanların bir araya 
gelerek oluşturduğu 
görseller.” Tüm bu 
ifade ediş biçimini 
aslında kentimizden 
ve ülkemizden bir 
çok yerden tanıyoruz. 
Bir ilginç tarafı da St. 
Pauli’nin lgbt hareketi, 
göçmenler ve sanatçılarla 
kurduğu iletişim. Hamburg’ta yaşayan 
göçmenlerin çoğu St. Pauli taraftarı. 

FUTBOL SANAT İLE BARIŞIK
Taksicilikle hayatını kazanan 

Aykırı Tiyatro’nun oyuncusu Nazım 
ise şöyle anlatıyor hislerini “Bu 

tribün bizim buradayız dediğimiz 
yer. Kendimizi ifade edebildiğimiz, 
orkularımızı birleşerek yenebildiğimiz 
yer. Milerntor stadı bir mabet bizim 
için.” Yine Hamburg’lu sanatçı Mut 
Theatre başkanı Mahmut Canbay 
“Futbolun sanatla barıştığını 

buradaki kadar göremezsiniz. Stad 
çevresindeki grafitiler, oyuncuları ve 
taraftarların tiyatro organizasyonları, 
kentin içine, iliklerine kadar 
sığdırılmış bir yaşanmışlık var burada.                              
St Pauli Marcos’un maskesinin 
altındaki bizdir” dedi.

Altınordu’da ilk haftada 
sakatlanan Okan dönüyor
TFF 1. Lig’in İzmirli temsilcisi Altınordu’da ligin ilk haftasında oynanan 
Hatayspor maçında sakatlanan Okan takımla birlikte çalışmalara başladı

TFF 3’üncü Lig 2’nci 
Grup’ta oynadığı ilk 3 maç 
sonrası 1 puanla düşme 
hattında bulunan Karşı-
yaka’da koltuğu sallantıda 

olan teknik direktör Mesut 
Toros’la yollar ayrıldı. Dün 

görüşen başkan Turgay 
Büyükkarcı ve Mesut 
Toros, bugün yeniden 
bir araya geldi. Top-
lantıda yolların ay-
rılması konusunda 
anlaşmaya varıldı. 
Mesut Toros, bu ge-

lişmelerin ardından 

dönemi resmen sona erdi
akşam saatlerinde yapılan son 

haftada göreve gelen Toros, 
takımıyla play-off  oynamıştı. 

‘ST. PAULi, MARCOS’UN
MASKESiNiN ALTINDAKi BiZDiR’

St. Pauli taraftarı daha 
önce de oynadığı bir oyun 
sebebiyle tutuklanan 
tiyatro oyuncusu Nazlı 
Masatçı için bir pankart 
açmıştı. Pankartta Nazlı 
Masatçı’ya özgürlük talebi 
dile getirilmişti. Öte yandan 
Nazlı Masatçı da geçtiğimiz 
günlerde serbest bırakıldı.

ÖZEL HABER

MASATÇI İÇİN
PANKART AÇILMIŞTI

Spor

 BiZDiR’
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İZMİR Gazeteciler 
Cemiyeti’nce kentte-
ki basın kuruluşları 
arasında dayanışmayı 
arttırmak, mes-
lektaşları bir araya 
getirmek amacıyla 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkı-
larıyla düzenlenecek 
olan İGC 2019 Basın 
Ligi’nin tanıtımı 
yapıldı. Turnuvaya 
Ünver Ergün adının 
verilmesi kararlaş-
tırıldı. Geçtiğimiz yılki 
turnuva ise Şevket Özçe-
lik adıyla düzenlenmişti. 
8 Ekim 2019 tarihinde 
başlayacak olan turnuvada, 
maçlar İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin Kültürpark 
içindeki halı sahasında 
oynanacak. Turnuva ile il-
gili tüm duyuru ve bilgiler, 
karşılaşma sonuçları, puan 
durumları, itirazlar sonucu 

tertip komitesi kararları ise 
www.igc.org.tr adresinden 
takip edilebilecek.

KADIN TURNUVASI
İkincisi düzenlenen 

turnuva için heyecanlı 
olduklarını belirten İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu Başkanı Misket 
Dikmen, zor şartlar altında 
çalışan gazetecilerin futbol 
turnuvası ile bir nebze 

olsun soluk alıp, neşeli 
zamanlar geçireceğini 
ifade etti. Dikmen, kadın 
gazetecilerle de bir turnu-
va düzenlemeyi düşün-
düklerini açıkladı. İzmir 
Büyükşehir Belediye Spor 
Kulübü Sportif Direktörü 
Saff et Türksoyuer de kentte 
her türlü kültür, sanat ve 
spor etkinliğini destekle-
meye devam edeceklerini 
belirtti. 

TFF 1’inci 
Lig ekiplerin-
den Altınordu, 
Trabzonspor’un 
yaz döneminde 
altyapılarından 17 
yaşındaki Salih Kavrazlı 
ve 18 yaşındaki Atakan 
Gündüz’ü hukuka ve 
mevcut talimatlara 
aykırı olarak geçersiz 
şekilde transfer ettiğini 
iddia etti. Altınor-
du’nun yaptığı açıkla-

mada, “Trabzonspor 
Kulübü’nce yapılan 
açıklamaları değer-
lendirdiğimizde, 

söz konusu geçersiz 
işlemler sanki geçerli 
ve hukuka uygunmuş 
izlenimi yaratan, hu-
kuka aykırılığı normal-
leştirme çabası taşıyan 
açıklamalar olduğunu 
üzülerek tespit etmiş 
bulunmaktayız.” ifade-
lerine yer verildi.

İzmirli gazeteciler 
futbola doyacak

Altınordu’dan “usülsüz 
transfer” açıklaması

söz konusu geçersiz 

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen İGC Basın Ligi Futbol Turnuvası bu 
yıl ikinci kez ‘Ünver Ergün Sezonu’ adıyla 8 Ekim’de başlayacak

KARŞIYAKA, yeni teknik direktörü Son-
er Tolungüç yönetiminde ilk maçına çıktı. 

Alemdağspor’u 1-0 yenerek 3 puanı kaptı

TOLUNGUC’LU
BASLANGIC

3 PUAN GETiRDi

1-0
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta ilk 

3 maçta hanesine yalnız 1 puan 
yazdırınca düşme hattına gerileyen 
Karşıyaka, yeni teknik patronu So-
ner Tolungüç yönetiminde çıktığı 
ilk sınavda 1877 Alemdağspor’u tek 
golle yenmeyi başardı. Tribünde 90 
dakika boyunca takımlarını des-
tekleyen taraftarlar, maçın başında, 
yuvaya dönen teknik 
direktör Tolungüç ve 
sportif direktörlüğe 
dönen Atilla Güneş’e 
sevgi gösterisin-
de bulundu. 
Yeşil-kırmızılı 
ekipte geçen 
haftaki ilk 11 

bozulmadı. İlk galibiyetin golünü 
ise 63’üncü dakikada Doğukan attı.

BUZLAR ERİDİ
Alemdağ galibiyetiyle kazana-

mama psikolojisini atıp moral bu-
lan yeşil-kırmızılı futbolcular, 

taraftarla arasındaki buzları 
da eritti. Taraftarlar, maçın 
ardından sezonun ilk hafta-
larında tepki gösterdikleri 
Hakan başta olmak üzere 
tüm futbolcuları bağırları-
na bastı. Bu galibiyete çok 

ihtiyaçları olduğunu belirten 
Soner Tolungüç, “Performansımızı 
yükseltmemiz lazım. Bundan sonra 
tırmanışımızı sürdüreceğiz” dedi.

Altay, deplasmanda 1 puana üzüldü
Adanasporde-

plasmanında 
3-3 berabere 

kalan Altay, 
galibiyeti 

kaçırmanın 
üzüntüsünü 

yaşadı.

ALTAY Teknik direktörü Sait 
Karafırtınalar, rakiplerinin 3 defa 
kalelerine geldiğini 3’ünün de 
golle sonuçlandığını dile getirdi. 
Son zamanların en ilginç müsa-
bakalarından birini oynadıklarını 
vurgulayan deneyimli teknik adam, 
“Oyunun baştan sona hakimiyeti 
bizdeydi. Rakip kalemize gelmeden 3 
tane gol attı, diyebilirim. Adanaspor 
ceza sahasında çok fazla cömert olduk. 

Deplasmanda berabere kaldığımı-
za üzülüyorum” diye konuştu.

‘MAÇ SIK SIK SOĞUDU’
Bundan sonraki haftalarda tek 

gayelerinin kazanmak olacağını vur-
gulayan Karafırtınalar, Adanaspor’un 
çok fazla vakit geçirdiğinden de yakın-
dı. Özellikle Eze’nin defalarca sakatla-
nıp oyuna girdiğini ve maçın soğudunu 
belirtti.
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BASKETBOL Süper Li-
gi’nde yenilenen kadrosuyla 
sezona Teksüt Bandırma 
deplasmanındaki farklı 
galibiyetle başlayan Pınar 
Karşıyaka, FIBA Europe 
Cup’ın grup elemelerinde de 
rakibi Boras Basket’i İsveç’te 
77-70 yendi, tur kapısını 
araladı. Deplasmanda yeni 
transferlerden Morgan’ın 19, 
Taylor’un 17, Triche’in 13, Se-

mih Erden ve Yunus’un 9’ar 
sayısıyla galibiyete ulaşan 
Karşıyaka, rakibini 9 Ekim 
Çarşamba günü rövanşta 
konuk edecek.

ROTAMIZ FİNAL
Karşıyaka, rövanşta her 

türlü galibiyet, beraberlik 
ve 7 sayı farkın altındaki 
mağlubiyette adını gruplara 
yazdıracak. İzmir temsilcisi 

Boras’ı eleyip gruplara kaldığı 
takdirde E Grubu’nda Spirou 
Basket, Donar Groningen, 
Basic-Fit Brussels’le eşle-
şecek. FIBA Europe Cup’ta 
grup aşaması 22-23 Ekim’de 
başlayacak. Antrenör Ufuk 
Sarıca yönetimindeki güçlü 
kadrosuyla Avrupa’da rotasını 
final olarak çizen Karşıyaka, 
geçen sezon aynı kupada çey-
rek final oynamıştı. ■ DHA

FIBA Europe Cup’ın grup elemelerinde Boras Basket’i yenen Pınar Karşı-
yaka 7 sayı farkın altındaki mağlubiyette dahi adını gruplara yazdırabilecek

TFF 1. Lig ekiplerinden 
Altınordu’da gurbetçi 
forvet Kemal Rüzgar, 
menisküsünden ikinci 
kez ameliyat oldu. Geçen 
sezon çapraz bağlarının 
kopması nedeniyle menisküs 
ve çapraz bağ ameliyatı olan 
24 yaşındaki santrfor bu 
sezon iyileşerek formasına 
kavuşmuştu. Ağrılarının 
nüksetmesi üzerine 
tedaviye alınan Kemal’in 
ilk çekilen MR’ında bir 

soruna rastlanmamıştı.

İKİ HAFTA SÜRECEK
Golcü oyuncunun yapılan son 

kontrollerinde menisküsünde 
ağrıya neden olan ufak bir parça 
tespit edildi. Dizinden küçük bir 
operasyon daha geçiren Kemal’in 
tedavisi 2 hafta sürecek. Erzu-
rum deplasmanında kadroda 
yer almayacak Kemal, milli maç 
nedeniyle lige verilecek aranın 
ardından Altay derbisi öncesi 
takıma dönecek. ■ DHA

PINAR KARŞIYAKA
tur yolunu yarıladı

Kemal Rüzgar’a operasyon

Süper Lig’de beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe’ye bu sezon Galatasaray’dan en 
büyük gol silahı olarak gelen Eren Derdiyok, beklentilerin altında kalınca kulübeyi mesken tuttu

KARİYERİNDE Basel, Bayer Le-
verkusen, Hoff enheim gibi kulüpler-
de forma giyerek 2014’te Süper Lig’de 
Kasımpaşa’ya gelen Türk asıllı İsviç-
reli golcü, 2016 yılında Galatasaray’a 
4 milyon Euro bonservisle transfer 
oldu. Sarı-kırmızılılarda geçen se-
zonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, 
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 2 gol 

attıktan sonra devre arasında kulüp 
bulması istenip kadro dışı bırakılan 
31 yaşındaki Eren, yeni bir başlan-
gıç hedefiyle geldiği Göztepe’de de 
umduğunu bulamadı.

KIZAĞA ÇEKİLDİ
Ligin ilk 3 maçında ilk 11’de 

forma giyen, ancak skora hiç katkı 

yapamayan futbolcu, Başakşehir’den 
Napoleoni’nin transfer edilmesi 
ve Jerome’un iyileşmesiyle kızağa 
çekildi. Son 3 lig maçında yedek 
kulübesini mesken tutan Eren 
Derdiyok, Çaykur Rizespor 
deplasmanında 30 dakika oynayıp 
Konyaspor ve Gazişehir Gaziantep 
karşılaşmalarında oyuna bile 

giremedi. Derdiyok, Göztepe 
formasıyla tek golünü Ziraat 
Türkiye Kupası’nda 3. Lig temsilcisi 
Yozgatspor’a attı. Ligde bu sezon 
oynadığı 6 maçta yalnız 2 gol atıp 
18 takım arasında en kısır ekip olan 
sarı-kırmızılılarda diğer forvetler 
Jerome, Napoleoni, Deniz Kadah da 
henüz siftah yapamadı. ■ DHA

EREN’iN GOL ‘DERDi YOK’
TÜRKİYE Basketbol Ligi’n-

de kurduğu iddialı kadroyla 
şampiyonluk adayı olarak 
başlayacağı sezon öncesi 
yeni transferlerinden Tayfun 
Erülkü’nün çapraz bağların-
dan ameliyat olarak 6 ay 
parkelerden uzak 
kalacak olma-
sıyla sarsılan 
Petkimspor, 
beklemeden 
hamle yaptı. 
Aliağa temsil-
cisi Petkimspor kad-
rosunu 28 yaşında, 

TFF 1. Lig ekiplerinden 
Altınordu’da gurbetçi 
forvet Kemal Rüzgar, 
menisküsünden ikinci 
kez ameliyat oldu. Geçen 
sezon çapraz bağlarının 
kopması nedeniyle menisküs 
ve çapraz bağ ameliyatı olan 
24 yaşındaki santrfor bu 
sezon iyileşerek formasına 
kavuşmuştu. Ağrılarının 
nüksetmesi üzerine 
tedaviye alınan Kemal’in 
ilk çekilen MR’ında bir 

soruna rastlanmamıştı.

İKİ HAFTA SÜRECEK
Golcü oyuncunun yapılan son 

kontrollerinde menisküsünde 
ağrıya neden olan ufak bir parça 
tespit edildi. Dizinden küçük bir 
operasyon daha geçiren Kemal’in 
tedavisi 2 hafta sürecek. Erzu-
rum deplasmanında kadroda 
yer almayacak Kemal, milli maç 
nedeniyle lige verilecek aranın 
ardından Altay derbisi öncesi 
takıma dönecek. 

Kemal Rüzgar’a operasyon

kontrollerinde menisküsünde 

3 Ekim 2019 Perşembe

TFF 1. Lig 
takımlarından 
Altınordu’da sağ 
kanat Hüseyin 
Atakan Üner, bu 
sezon sergilediği başarılı 
performansla dikkatleri 
üzerine çekmeye başladı.

ÜMİT VERİYOR
İzmir ekibinin son olarak 

evinde 2-0 geriden gelip 2-2 
berabere kaldığı Adana De-

mirspor maçında 1 
gol, 1 asistle oyna-
yan genç futbolcu 
skora direkt katkı 
sağlayarak tribünler-
den alkış topladı.
Bu sezon şimdiye 
kadar oynanan 6 
müsabakada 
da ilk 11’de 
görev alan 
Atakan, 
hırslı futboluyla 

beğeni toplarken gelecek 
haftalar için teknik heyete 
ümit verdi. 20 yaşındaki 
forvet 4-1 kazanılan Eskişe-
hirspor maçında da Anıl’a 

2 asist yapmıştı. Geçen 
sezon başında Deniz-

lispor’dan transfer 
edilen Atakan, 
kırmızı-lacivertli 
formayla ilk yılında 
3 kez rakip fileleri 
sarsmıştı. ■ DHA 

İZMİR’de Şavkar 
Cimnastik Kulübü’nün 
sporcusu olan 15 yaşındaki 
Kerem Şener, İtalya’da 
milli formayla katıldığı 
4. Akdeniz Gençler 
Şampiyonası’nda paralel 
aletinde altın, halka 
aletinde gümüş madalya 
kazandı. Şampiyonada 
milli sporcularımız 
topladıkları puanlarla 
takım halinde birinci 
olarak ülkemize büyük 
gurur yaşattı. 

GURURLANDIM
Jimnastiğe 5 yaşında 

başlayan Kerem, İstiklal 
Marşı’nı İtalya’da 
okutmanın gururunu 
yaşadıklarını belirterek, 
“İstiklal Marşımızı hem 
bireysel olarak hem 
de takım olarak orada 
okutmak çok güzel 
bir duyguydu. Çok 
gururlandım. Jimnastik 

çok güzel bir spor. Bence 
bütün sporların temelini 
oluşturuyor. Küçük yaştaki 
çocukların ve arkadaşlarımın 
spora jimnastikle başlayıp 
çok çalışarak, daha sonra 
istemeseler bile diğer 

spor branşlarına geçerek 
daha başarılı olacaklarına 
inanıyorum” dedi. 

Kerem’in antrenörü Nuri 
Tufan ise genç sporcunun 
önünün açık olduğunu 
söyledi. ■ DHA

Altınordu’da Atakan 
skora direkt etki ediyor

Genç jimnastikçi
İtalya’da altın kazandı

TFF 1. Lig’de son iki maçında 

Süper Lig’de yarın İstik-
bal Mobilya Kayserispor’u 
ağırlayacağı maça mutlak 
galibiyet parolasıyla 
hazırlanan Göztepe, kale-
cisi Beto’nun yokluğunda 
genç Göktuğ’a güveniyor

GOKTUG’A GUVEN TAM

mirspor maçında 1 
gol, 1 asistle oyna-
yan genç futbolcu 
skora direkt katkı 
sağlayarak tribünler-
den alkış topladı.
Bu sezon şimdiye 
kadar oynanan 6 
müsabakada 

hırslı futboluyla 

beğeni toplarken gelecek 
haftalar için teknik heyete 
ümit verdi. 20 yaşındaki 
forvet 4-1 kazanılan Eskişe-
hirspor maçında da Anıl’a 

2 asist yapmıştı. Geçen 
sezon başında Deniz-

lispor’dan transfer 
edilen Atakan, 
kırmızı-lacivertli 
formayla ilk yılında 
3 kez rakip fileleri 

Genç jimnastikçi Şener, 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası’nda milli for-
mayla bir altın bir de gümüş madalya kazanarak, büyük bir gurur yaşattı

SARI-kırmızılılarda altya-
pıdan çıkıp 2012 yılında profes-

yonel sözleşme imzalayan, 11 kez 
genç milli olan Göktuğ Bakırbaş, 
geçen sezon Beto’nun yokluğunda 
Galatasaray deplasmanında ilk 
kez Süper Lig’de forma giydi. Yine 
Beto’nun sakatlandığı iç sahadaki 
Beşiktaş maçında son 5 dakika 
kaleyi koruyarak ikinci Süper Lig 
deneyimini yaşayan 23 yaşındaki 
file bekçisi, bu sezon son Gazi-
antep deplasmanında Portekizli 
eldivenin kırmızı kart görmesiyle 
53. dakikada oyuna dahil oldu. 
Göktuğ, taraftarın takımda en 
güvendiği isimlerin başında gelen 

Beto’nun cezasıyla bu 
hafta Kayserispor önünde 
ilk 11’de kaleyi koruyacak. Tek-
nik direktör Tamer Tuna ve takım 
arkadaşları, genç kaleciye moral 
aşılıyor.

YENİLGİYİ UNUTTU
Göztepe, Süper Lig’de son 4 

maçta rakiplerine geçit vermedi. 
Bu periyotta Yukatel Denizlispor 
ve Çaykur Rizespor’la golsüz, 
Gazişehir Gaziantep’le 1-1 berabere 
kalan Göztepe, Konyaspor’u ise 
1-0 mağlup etti. Ligde son haftaları 
puanla geçmesine rağmen 6 maçta 
yalnız 2 gol atabildi. ■ DHA

Kerem
Şener

Nuri
Tufan

Göztepe’nin tecrübeli fi le 
bekçisi Beto, Gazişehir 

deplasmanında kırmızı kart 
görerek yerini genç isim 

Göktuğ’a bırakmıştı.
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