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‘İzmir’i insan haklarıyla 
anılan model bir kent 
yapacağız’

CHP’li Purçu’nun 31 Mart 
mesaisi bitmiyor: ‘Önce 
ülkemiz, sonra partimiz için...’ 

10. Alaçatı  
Ot Festivali 
hazırlıkları başladı
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ÜÇ CEMRE İLE
SOYER PROJELERİNİ
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Millet İttifakı İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Tunç Soyer, 
projelerini 3 etapta tanıttı. 

İzmir projelerini ‘Cemre’ olarak adlandıran 
Soyer,  ‘birinci cemre’ buluşmasında de-
mokrasi, kentin planlanması ve yenilen-

mesi, sürdürülebilir ulaşım, doğa, altyapı, enerji, 
çocuk ve gençlik, spor, kültür sanat, dünya kenti 
İzmir başlıkları altında açıkladı. Tunç Soyer, ‘ikinci 
cemre’ buluşmasında ise Tarım ve kırsal kalkınma 
ana başlığı altında 28 proje açıkladı. Soyer son 
olarak üçüncü cemre buluşmasında 165 projesini 
kamuoyu ile paylaştı ve ilk yüz gün içinde tamam-
layacağı projelerin listesini halka sundu.

İZMİR’E DÜŞEN İLK ‘CEMRE’
Soyer, ‘birinci cemre’ buluşmasında projeleri-

nin ilk etabının sosyal projeler, demokrasi, kentin 
planlanması ve yenilenmesi, sürdürülebilir ula-
şım, doğa, altyapı, enerji, çocuk ve gençlik, spor, 
kültür sanat, dünya kenti İzmir başlıkları altında 
olduğunu açıkladı. 

‘İZMİR GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ 
HAYALİMİZ GERÇEK OLACAK‘

Soyer, Tepekule Kongre Merkezi’nde proje-
leriyle ilgili olarak, “İzmir vizyonumuzun iki ana 
hedefi var. Birincisi tüm İzmir genelinde refahın 
eşitlenmesi. İkincisi ise şehrin hem Akdeniz, hem 
de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güç-
lendirilerek refahın arttırılması. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde uzun yıllardır birikmiş veri ve 
çalışmalar, elbette bu projelerin temel ilham kay-
nakları arasında yer alıyor. Gerek bu buluşmada, 
gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız 
projelerin bir kısmı bu verilerden besleniyor. 
Öte yandan bu çalışmaların çeşitlenmesi ve 
gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil top-
lum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz, bir 
Nisan’dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam 
edeceğiz. Gerekli durumlarda hükümet ile “İzmir 
Vizyon Ortaklığı” kurarak İzmir’le ilgili hiçbir kurum 
veya kişiyi işleyişimizin dışında bırakmayacağız” 
dedi.

Büşra Ramnalı

Soyer’in ilk aşamada sunduğu 98 proje arasında, 
ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek için kesinleştiril-
miş ve bütçesi hazırlanmış metro ve tramvay yatırımları, 
bağlantı yolları ve alt geçit gibi çok sayıda yatırım bulu-
nuyor. Öte yandan, sosyal projeler kapsamında ev kadın-
larını, emeklileri, gençleri ilgilendiren çok sayıda çalışma 
Soyer’in projeleri arasında yer alıyor. Soyer, doğanın ko-
runması ve İzmirlilerin doğayla birlikte yaşaması için de 
yepyeni çalışmalar açıkladı. Soyer yaptığı konuşmada, 
“Göreceksiniz, İzmir’de yapacaklarımız yalnızca İzmir’in 
değişimini, gelişimini, güzelleşmesini sağlamayacak. Aynı 
zamanda Türkiye genelinde başka bir icraat, ekonomi 
anlayışının, siyaset kültürünün oluşmasını tetikleyecek. 
İzmir  geleceğin Türkiye’si hayalimiz gerçek olacak” dedi.
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İZMİR’E DÜŞEN 
İKİNCİ ‘CEMRE’

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç 
Soyer, “ikinci cemre” buluşmasında ise, tarım ve kırsal kalkın-
mayla ilgili projelerini açıkladı. Soyer, Ödemiş’te gerçekleştirdiği 
“ikinci cemre” buluşmasını tamamen tarım ve kırsal kalkınma 
projelerine ayırdı.

‘İZMİR KIRSAL 
KALKINMANIN 
BAŞKENTİ OLACAK’

Sözlerine “İzmir köklü bir şehirdir. 
Bu kök, onun tarlaları, bağları, bahçe-
leri, meralarıdır. Bu kök, Küçük Men-
deres, Gediz ve Bakırçay havzaların-
daki ilçeleri ve üreticileridir. Tıpkı bir 
ağaç gibi, İzmir şehri de bu güçlü kök-
leri nedeniyle ayaktadır. İzmir, Türki-
ye’nin ve Akdeniz’in öncü ekonomi-
lerinden biridir” diye başlayan Soyer, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:“İzmir 
ilçeleri sayesinde vardır ve bugün de 
hala dimdik ayaktadır. Bu nedenle, 
tarım ve kırsal kalkınmaya öncelik 
vermek İzmir hedeflerimizin başın-
da geliyor. Bu benim size olan asli 
sorumluluğum. İnşallah 1 Nisan’da 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı göre-
vini Aziz Başkan’dan devraldığımda, 
tarım ve kırsal kalkınma projelerimize 
hiçbir ara vermeden, artırarak, çeşit-
lendirerek ve daha da büyük bir hızla 
devam edeceğiz. Tohumdan hasada 
ve ürünlerimizin satışına kadar, her 
zaman sizin yanınızda, yakınınızda-
yım. Tarım ve kırsal kalkınmaya ilgili 
hazırladığımız 28 proje, hem girdi 
maliyetini düşürecek, hem de ürün-
lerin satış fiyatını artıracak. Bu, tüm 
İzmirliler’in sağlıklı gıdayla buluşması 
için de önemli. Şunu tüm kalbimle ifa-
de edeyim. Bu şehirde tarım ürünle-
rinin tamamının, hayvancılığın, arıcılık 
ve su ürünlerinin gelişmesi benim bi-
rinci meselem”

SOYER: “SİZLERİN KADERİ TARIM ŞİRKETLERİ 
VE HOLDİNGLERİN İNSAFINA BIRAKLAMAZ”

Gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, gerekse on yıldır başkan ola-
rak görev yaptığı Seferihisar Belediyesi’nin tarıma dair kesin bir görüşü 
olduğunu vurgulayan Soyer, “Tarımın köylülerimizin, çiftçilerimizin, hal-
kımızın elinde kalmasını istiyoruz. Çünkü sizlerin kaderi tarım şirketleri, 
holdinglerin insafına bırakılamaz” dedi: “Bu şehirde görev yaptığım sü-
rece bunun kefiliyim” dedi. Sözlerine devam eden Soyer, “Bunun gereğini 
yerine getirmek için, kooperatiflerimizin ve tüm üreticilerimizin en güçlü 
destekçisi olacağım. Sizlerden aldığımız yetkiyi ve bana yükleyeceğiniz 
sorumluluğu, bu bilinç ve kararlılıkla kullanacağım” dedi.
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İZMİR’E DÜŞEN ÜÇÜNCÜ ‘CEMRE’
Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Kadifekale’de gerçek-

leştirdiği “Üçüncü Cemre” de yedi başlık altındaki 165 projesini kamuoyu ile paylaştı ve ilk 
yüz gün içinde tamamlayacağı projelerin listesini sundu. Şenliğinde tüm projelerini paylaştı. 
Tunç Soyer’in İzmir vizyonunu oluşturan başlıklar arasında ulaşım ve altyapıdan, demokrasi-
ye, kültür sanata, gençlik ve doğaya kadar uzanan farklı konular oluşturuyor.

Tunç Soyer Üçüncü Cemre 
şenliğinde yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Kardeşlik, barış 
ve demokrasiyle birlikte olmayan 
bir kalkınma, yalnızca bir avuç in-
sanı zengin eder. Gerçek demok-
rasi ise refahın toplumun her 
kesimine yayılmasını, adil dağıl-
masını sağlar. Diyorlar ki, Hükü-
met İzmir’e şu kadar yatırım yap-
tı. Oysa resmi veriler bambaşka 
bir resim çiziyor. Bakınız 2004 ve 
2018 arasında İzmir’den merkezi 
yönetime giden miktar nedir bi-
liyor musunuz? 477 milyar lira. 
Peki aynı sürede merkezi yöne-
timden gelen ne? 117 milyar lira. 
Yani İzmir’li çalışmış çabalamış, 
Anadolu’nun ekonomisi daha za-
yıf şehirlerine, ilçelerine tam 360 
milyar lira para aktarmış. Güzel, 
doğru olan da, bu. Aynı ülkenin 
vatandaşı olmak zaten bunu ge-

rektirir. Ama hayır, öyle demiyor-
lar. İzmir devletimizin bütçesine 
aldığının tam üç katı bir katkı 
koydu demiyorlar, diyemiyorlar. 
Bakınız bugün gelinen noktada 
Hükümet İzmir’i desteklemiyor. 
İzmir devletimizi destekliyor

Soyer sözlerine “Doğduğu-
muz gün, hiç birimizin alnında 
hangi siyasi görüşten olacağımız 
ve hangi partiye oy vereceğimiz 
yazmaz. Her bebek, tertemiz ve 
üzerinde hiçbir sıfat olmadan 
doğar. İşte ben sizlerin asıl bu 
yanını seviyorum. Hiç kimseyi 
ayırt etmiyorum. Her birinizi sa-
dece insan olduğunuz için bağrı-
ma basıyorum. Benim siyasetten 
anladığım budur. Hizmetten an-
ladığım budur. İşte bu nedenle 
aşkla İzmir diyorum.” diyerek son 
verdi.

TUNÇ SOYER: ‘İZMİR DEVLETİMİZİN BÜTÇESİNE 
ALDIĞININ ÜÇ KATI KATKI KOYUYOR’
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Tunç Soyer ile Utku Gümrükçü’nün 
Çiğli’de hedefi yüzde 70



1
1

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

Millet İttifakının Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Tunç Soyer, Millet İttifakı 
Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü 
ile birlikte Çiğli Merkez Seçim İletişim ofisinin 
açılışını gerçekleştirdi. Gümrükçü: “Son gelen 
anketlerde hedefe çok yakınız. Hedefimiz 
yüzde 70” dedi.

“BU 
TOPRAKLARA 

İZMİR’DEN 
BAŞLAYARAK 

BAHARI 
GETİRECEĞİZ”

Gümrükçü adaylığının açıklandığı günden beri yoğun bir 
çalışma içinde olduklarını söyleyerek: “Çiğli sokaklarında 
Millet İttifakı rüzgârı esiyor. 21 yıldır Çiğli’de yaşıyorum, 

20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim.37 yaşında bir evlanız 
bir kardeşiniz olarak içlerinde İYİ Partinin, derneklerin olduğu Mil-
let İttifakı çatısı altında hizmet etmeye adayım. Gülümseyen Çiğli 
hedefiyle yola çıktık. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. El ele, omuz 
omuza birlikte mücadele ederek, emek vererek yapacağız. Türkiye 
Cumhuriyetinde bir sorun olursa Atatürk’ün Gençliğe hitabesinden 
aldığım güçle halktan yana, demokrasiden yana, Cumhuriyetten 
taraf olurum” dedi.

Utku Gümrükçü, Tunç Soyer ile 
birlikte arka sıralardaki Çiğli’ye hiz-
met için uğraşacaklarını vurgula-
yarak: “Yaratılanı yaratandan ötürü 
severek, kimseyi ayırmadan öteki-
leştirmeden hizmet edeceğiz. Bu-
güne kadar Çiğli’ye hizmet vermiş 
tüm belediye başkanlarımıza, bü-
yükşehir belediye başkanlarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz. Yapacak 
çok işimiz var ve benim de enerjim 
var. Beni yetiştiren, beni bu maka-
ma layık görenler sizlersiniz… Halk 
varsa güç var, vatandaş varsa biz-
den yana da hizmet olacak. Birlikte 
bir hizmet mücadelesi vereceğiz. 
Çiğli’nin sorunları çok fazla ve bu 
sorunların çözümü için Ankara’dan 
da destek lazım. Ankara’yı bilen, 
Kültür Bakanlığı görevi yapmış Sa-
yın Suat Çağlayan da Meclis Üye-
miz olarak enerjisini ve birikimini 
Çiğli için harcayacak. Son gelen an-
ketler hedefe yaklaştığımızı göste-
riyor. Hedefimiz şu an İzmir’de en 
yüksek oyu çıkaran Karşıyaka’yı 
geçmek” dedi.

“SİLKİNİN ÇİĞLİLER; 
YENİ BİR DÜNYAYA 
GİDİYORUZ”

Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Tunç Soyer, Çiğli’nin bir hazineyi barındırdı-
ğını söylerek: “Çiğli’de turizmin âlâsı olacak. Çiğli 
turizm için biçilmiş kaftan. Sasalı kuş cenneti bir 
hazine. Dünyanın hiçbir metropolünde flamingo 
üremiyor, sadece Çiğli’de var. İnsanlığı bu hazine 
ile buluşturacağız. Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesinde 40 bin çalışan var. Yeni yatırımcılar da var 
ama yer gösteremiyoruz. Onlara yer gösterece-
ğiz, dünyanın her yerinden yatırımcıları Çiğli’ye 
getireceğiz. Çiğli’de yatırımı teşvik edeceğiz ve 
yatırımı büyüteceğiz. Tarım Çiğli’de var; üreticiden 
5 yılda 1 milyar liralık alım yapacağız. Üreticinin 
ürettiği her şeyi Büyükşehir alacak ve İzmirlilere 
sağlıklı bir şekilde ulaştıracağız. Zeytinyağında 
Türkiye dünyanın en kaliteli ürünlerini üretiyor. 
Ama yabancılar alıp satıyor. Bunu biz yapaca-
ğız; ihracat ofisi açacağız ve üreticimizin ürünleri 
markalaştırıp satacağız. Tüm bu yapacaklarımız 
gençlerimize iş için, ekonomi için. Silkinin Çiğli’li-
ler, yeni bir dünyaya gidiyoruz.”

Çiğli’de turizmin 
âlâsı olacak. 
Çiğli turizm 
için biçilmiş 

kaftan. Sasalı 
kuş cenneti 

bir hazine. 
Dünyanın hiçbir 

metropolünde 
flamingo 
üremiyor, 

sadece Çiğli’de 
var. İnsanlığı 
bu hazine ile 

buluşturacağız.
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“BU TOPRAKLARA İZMİR’DEN 
BAŞLAYARAK BAHARI 
GETİRECEĞİZ”

“Kardeşlik ve barış olmadan adalet ve 
kalkınma olmaz, demokrasi olmaz, demok-
rasi olmadan kalkınma olmaz” diyen Tunç 
Soyer; “Bu topraklarda İzmir’den başlaya-
rak baharı getireceğiz. Bunu da bu şahane 
adamla, bu güzel adamla Çiğli Belediye 
Başkan Adayımız Utku Gümrükçü kardeşim 
ile birlikte yapacağız” dedi.

“ŞİMDİDEN ÇİĞLİ’YE VE 
İZMİR’E HAYIRLI OLSUN”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise 
şöyle konuştu; “Bu seçim yerel seçim 
ama sadece belediye baskanını, meclis üye-
lerini seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim 
ülkemizin,cumhuriyetimizin, cocuklarımızın 
ve gençlerimizi  kaderini tayin edeceğimiz 
bir seçim. Biz bu olaya böyle bakıyoruz. Ül-
kemizde huzuru ve barışı yeniden tesis et-
mek için, demokrasiyi, hukukun üstünlüğü-
nü yeniden tesis etme için bir fırsat olarak 
görüyoruz. 31 Mart yerel secimlerinde bir 
bayrak değişimi, bir nöbet değişimi yaşa-
nacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
İzmir’de kendimizle yarışıyoruz. Bu yarış bir 
hizmet yarışı. Çiğliye 5 sene onuruyla, şere-
fiyle, başarılı bir şekilde hizmet veren halkçı 
başkan Hasan Aslan bayrağı ve nöbeti genç 
bir kardeşimize devredecek. Siz onu çok iyi 
tanıyorsunuz ama ben bir kez daha tanı-
tayım. Kimdir Utku Gümrükçü: Her şeyden 
önce adam gibi adamdır. Dosttur, kardeştir, 
yoldaştır. Emektir. Mücadelenin ta kendisi-
dir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti 
emanet ettiği gençliktir. Ve şimdi de Çiğli›ye 
hizmet etmek için yola çıktı. Büyükşehir Be-
lediye başkan adayımız da bayrağı ve nö-
beti, partimizi gururu, onuru çok değerli bir 
isimden devralıyor. İzmir’e 15 sene şerefiy-
le, namusuyla, başarıyla hizmet eden sayın 
Aziz Kocaoğlu’ndan devraldığı bu bayrağı 
daha da yukarılara taşıyacak. Seferihisarı 
bir marka şehir yaptı, Türkiye’ye değil Avru-
paya ve dünyaya tanıttı. Tunç Soyer ben bu 
kenti aşkla yöneteceğim, bu kenti yönetir-
ken yüreğimi ortaya koyacağım diyor. Çiğli 
Utku başkanla, İzmir’de Tunç başkanla çok 
başarılı hizmetlerle dolu bir 5 seneye imza 
atacağız. Utku başkan da Tunç başkan da 
şimdiden Çiğli›ye ve İzmir’e hayırlı olsun.”

“ÇİĞLİ’NİN 
MAHALLELERİNDE 
SOKAKLARI 
HİZMETİ HAKÇA 
PAYLAŞTIRACAĞIZ”

Tunç Soyer Çiğli’deki sorunları birer birer 
aşacaklarını müjdeleyerek şunları söyledi: “Çiğli 
tramvayının projesi hazır. İmzadan çıktığı an 1 yıl 
içinde hizmete sokacağız. İzban’ın yer altına alın-
ması , yeni duraklar yapılması hepsi planlarımızın 
içinde. Kentsel dönüşümün en başarılı uygula-
masını tüm Türkiye İzmir’den, Çiğli’den görecek. 
Kimseyi yerinden etmeden, haklarını koruyarak 
yapacağız. Komşunuzu seçme hakkınız bile saklı 
olacak. Körfeze gelen 90 kanalı temizleyeceğiz, 
yeni arıtma sistemleri kuracağız, İzmir körfezini 
tertemiz yapacağız. Çok daha fazla gurur duyu-
lacak bir İzmir’i yaratacağız. 3 noktada çöp arıt-
ma tesisi kuracağız. Bu tesislerinden elektrik 
üreteceğiz. Bu proje için belediyeden kuruş para 
çıkmayacak. İşsizlikle mücadele en büyük müca-
delemiz olacak. Yapamayacağım hiçbir şeyi söy-
lemem. Bu söylediklerimin hepsini teker teker 
yapacağız.”

ÇİĞLİ 
TRAMVAYININ 

PROJESİ HAZIR. 
İMZADAN 

ÇIKTIĞI AN 1 YIL 
İÇİNDE HİZMETE 

SOKACAĞIZ. 
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Tunç Soyer, İzmir’in ta-
rımsal kalkınma ve de-
mokrasi politikalarında 

Türkiye’yi peşine takabilecek potan-
siyelde bir kent olduğunu belirterek, 
“İzmir’deki kollektif güç ile birlikte 
ulusal medya yaratılabilir. İzmir’in 
Türkiye’ye buradan vereceği bir ses, 
bir söz olması lazım. İzmir bunu ya-
ratmaya, Türkiye’yi değiştirmeye 
muktedir” dedi.

Soyer’in İGC ziyaretinde, İGC 
Başkanı Misket Dikmen, Başkan 
Yardımcısı Dilek Gappi, Genel Sek-
reter Gaye Karadağ, Sayman Sadık 
Pala, Genel Sekreter Yardımcısı, İlk-
ses Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Erdal Erek, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Gazete 9 Eylül Genel Yayın Yönet-
meni Murat Attila, Cumhuriyet Ga-
zetesi İzmir Temsilcisi Hakan Dirik, 
Hatice Bülbül ve Sadık Uçar’ın hazır 
bulundu.

İGC Başkanı Misket Dikmen, 
ziyarette, Türkiye Gazeteciler Sen-
dikası (TGS) işbirliğinde oluşturu-
lan AB destekli “Basın Özgürlüğü 
için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü 
Dayanışma Projesi” hakkında bilgi 
verdi. “Sizin Akdeniz Kentler Birliği 
ve uluslararası açılımınızı biliyoruz. 
Projemizin detaylarını ve ulusla-
rarası çerçevede nasıl bir iş birlik-
teliği yapabileceğimizi seçildiğiniz 

takdirde sizinle görüşmek , fikir alış 
verişinde bulunmak istiyoruz. Proje 
kapsamında kurulan İGC Basın Aka-
demisi’nde önümüzdeki ay eğitim-
lere başlayacağız. Güncellemelere 
ilişkin mesleki ve kişisel donanımı 
artıracak eğitimlerimiz olacak. Ce-
miyetin ve kentin görsel arşivine 
katkı sağlayacak bir stüdyo kuruyo-
ruz. Cemiyet tarihimizin en önemli 
projesi olacak. İGC’nin gücünün artı-
racak bir proje” diye konuştu.

Gazete 9 Eylül Genel Yayın Yö-
netmeni Murat Attila, yerel med-
yanın önemine değinerek “İzmir’de 
gazetecilik istihdamının yüzde 65’ini 
yerel medya sağlıyor. Ulusal medya 
bölge eklerini kapatıyor, ajanslardan 
yararlanarak yayın yapıyor. Gazete-
cilerin mesleklerini yapabilecekleri 
7 yerel gazete var. Bu nedenle yerel 
gazetelerimize destek bekliyoruz” 
dedi.

Tunç Soyer de, İGC Akademi’de 
eğitim alacak gazetecilerin çalışma 
alanlarının çeşitlenmesi ve zengin-
leşmesinin önemli olduğunu belirtti. 
Seçildiği takdirde, Akademi’yi ulus-
lararası platforma taşıma konusun-
da iş birliğinde olacağını belirten So-
yer, şunları söyledi:

“İzmir Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu konjoktürde yeni bir ulusal 
medyaya ev sahipliği yapabilir. Bir 

yandan yerel medya güçlenerek de-
vam etmeli, işbirliği ağları güçlendir-
meli bir yandan da İzmir Türkiye’ye 
bir şey söylemeye başlamalı. İzmir 
Türkiye’ye demokrasi ile ilgili yepye-
ni şeyler söyleyebilir. Kentte sanayi, 
ticaret, turizm, tarım gibi alanlarda 
üretimi artırmayı, kanalları açma-
yı hedefliyoruz. Bütün bu kollektif 
güçle birlikte buradan bir ulusal 
medyayı doğurmak çok mümkün. 
Çünkü hepsinin ortak talebi hem 
bilgilenmek hem de hükümeti, Tür-
kiye’yi ve işbirliği potansiyeli olan 
zeminleri bilgilendirmek. İzmir’de 
buna kafa yormak zorundayız. Bun-
lar mümkün, biz sadece odağı nere-
ye koyacağımızı, nereye konsantre 
olacağımızı, nereyi hedefleyeceği-
mizi netleştirmeliyiz. İzmir, özellikle 
tarımsal kalkınmada ve demokrasi 
politikalarında Türkiye’yi peşine ta-
kabilecek potansiyelde bir kent. İz-
mir’in Türkiye’ye buradan vereceği 
bir ses, bir söz olması lazım. İzmir 
bunu yaratmaya muktedir. İzmir 
Türkiye’yi değiştirmeye muktedir. 
Bunu anlatmamız lazım. Alterna-
tif ulusal medya kollektif güçle İz-
mir’den çıkar. Seçim sonuçlarında, 
başka bir kucaklayıcılık ve kapsa-
yıcılık çıkacak, bunda İzmir’in nasıl 
Türkiye’ye model olacağının ipuçları 
olacak. İzmir ortak paydasında her-
kesi buluşturmamız gerek.”

  Soyer: ‘İzmir’de 
alternatif  ulusal medya 

    yaratabiliriz’
Millet İttifakı İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Tunç 
Soyer, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti (İGC)’ni ziyaret etti.
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HAYTAP ve Bella..
Bilindiği üzere son çeyrek yüz-

yılın en önemli kavramlarından biri ‘ 
sürdürülebilirlik’ . Kamuoyu sürdürü-
lebilirlik kavramıyla ilk kez Birleşmiş 
Milletler bünyesinde çalışan Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 
1987 yılında yayımlamış olduğu “Or-
tak Geleceğimiz” adlı rapor ile tanıştı. 
Sürdürülebilirliği “İnsanlık; doğanın 
gelecek kuşakların gereksinimlerine 
cevap verme yeteneğini tehlikeye at-
madan, günlük ihtiyaçları temin ede-
rek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma 
yeteneğine sahiptir.”şeklinde açıkla-
yan bu rapor bir anlamda insanoğluna 
geleceğinin aynasını tuttu.

MARTIN 
SONU 
ONLAR 
iÇiN DE 
BAHAR

 Bu yaklaşımın sonucu o” insan” 
odaklı çevre yerine, insanın da “bir par-
çası” olduğu çevre merkezli bir anlayı-
şı getirdi. Gelişmiş ülkelerde yönetim 
politikaları ve toplum yaşam ,kamuoy-
larınca içselleştirilen bu anlayışla var 
oluyor.

Türkiye’de de uzun zamandan be-
ridir ilgili sivil toplum kuruluşları ve si-
yaset kurumları bu anlayışın eyleme 
dönüşmesi için ciddi çalışmalar yapıyor.

31 Mart yerel 
s e ç i m l e r i 
için bele-

diye başkan adayları ve 
ekipleri sokakları arşınlar-
ken, sahada onlar gibi efor 
harcayan ve bu günlerde 
İzmir’den başlayıp  tüm ül-
kede farkındalık yaratmaya 
çalışan bir ekip daha var.

Banu 
Özdemir
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HAYTAP 
ve 

Bella..

İnsanlar gibi “doğanın bir diğer 
parçası” olan hayvanların yaşam hakkı 
için mücadele veren, alanında Türkiye’nin 
ilk ve en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri 
olan Hayvan Hakları Federasyonu örneğin.

İşte HAYTAP, yerel seçim sürecinde sabah 
akşam sahada gördüğümüz belediye başkan 
adayları gibi bu süreçte de sahaya indi ve İz-
mir’den başlayarak tüm ülkede  “ortak gelece-
ğimiz” için belediye başkan adaylarından “SÖZ 
“aldı. Sokakta yaşamını sürdüren can dostlarının 
ve diğer tüm canlıların yaşam koşullarını iyileş-
tirecek veterinerlik hizmet faaliyetlerinin, mev-
cut sorunlara dair çözüm önerilerinin ve yeni 
dönemde işbirliği çerçevesinde gerçekleştirile-
bilecek uygulamaların görüşüldüğü bu toplantı-
larda, kamuoyunun referandum sürecindeki vi-
deosu ile hatırladığı miniğimiz Bella ile belediye 
başkanları protokolleri yapıldı. HAYTAP İzmir İl 
Temsilcileri Esin Önder, Av. Senem Demirel Acar, 
Meral Örüç ve BELLA‘dan oluşan ekip, bir ayda 
başta Millet ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Tunç Soyer olmak üzere yaklaşık 25 ilçe 
belediye başkanı ile bir araya geldi. Kampanya 
İzmir’den başlayarak, İstanbul’un Beşiktaş’ın-
dan, Bitlis’in Tatvan’ına, Aydın‘dan, Samsun’a, 
Bursa’ya kadar Türkiye’nin birçok il ve ilçesine 
yayıldı, çoğalarak devam ediyor.  ‘Söz Veriyorum’ 
protokolünün bu süreçte öncüsü olan, kampan-
ya süreci boyunca eşlik etmeye gayret ettiğim 
HAYTAP İzmir ekibinin çalışmalarını, siz sevgili 
İZDERGİ  okurlarıyla kısa notlar ve birkaç örnek 
ile paylaşmak istiyorum. 
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Çeşme ve Selçuk’ta başlayacak Hay-
bulans projesi ile tüm sokak hayvanlarının 
acil yardım ve sağlık işlemleri bu proje ile 
gerçekleştirilecek. Çeşme belediye baş-
kan adayımız Ekrem Oran, tüm Türkiye’ye 
örnek olacak nitelikte olan ‘Yaşam Alanı’ 
projesini HAYTAP ailesi ve sevgili BELLA 
aracılığı ile kamuoyu ile paylaştı.

Bergama İzmir’in en çok köyüne sa-
hip ilçelerden.139 köyü var. Yeni dönemde 
sağlıklı ve mutlu can dostları için ‘beledi-
ye-muhtar-sivil toplum işbirliği’ başlıyor.

Balçova’ya can dostları için ‘Tam Teç-
hizatlı Poliklinik’ geliyor. Yaralı hayvanla-
rın tedavisi ve veterinerlik hizmetleri daha 
kapsamlı bir şekilde bu tesiste gerçekleş-
tirilecek.

P A G E  C A T E G O R Y  G O E S  H E R E

HAYTAP’ın ilk ziyaret durağı 
ülkenin en demokratik ve çağ-
daş kenti olan İzmir’in Millet İtti-
fakı Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Tunç Soyer‘di. Tunç Bey’in 
yeni dönemde hayvan haklarına 
dair radikal projeleri var.

Örneğin İzmir’de elektrikli 
faytonlar dönemi başlayacak. 
Fayton işinden kazanç sağlayan 
emekçiler mağdur edilmeden 
fayton kültürümüz çağın tekno-
lojisi ile güncellenecek.

Deve Güreşleri
Ayrı bir yazı konusudur el-

bet deve güreşleri. Şiddet sergi-
sinden eğlence yaratan, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın “hayvan dö-
vüşünün dinimizde yeri yoktur”, 
Kültür Bakanlığı’nın “Kültürü-

müzün bir parçası değildir” yazı-
larıyla destek verdiği, kamu büt-
çesine milyonlarca lira masraf 
olan Deve Güreşleri, bugüne dek 
yapılan birçok ilçenin yeni döne-
minde olmayacak. Bazı içlerde 
ise süre gelen bu toplumsal an-
layış, hayvanları dövüştürme-
den, ’güzellik yarışması, koşu’ 
gibi etkinlikler ile güncellenecek.

Örneğin Bayraklı’da çocuk-
larımız, bilinçaltına şiddeti kod-
layan, hayvanların dövüştürül-
düğü bu şiddet sergisi yerine, 
her mahalleye açılması planla-
nan kreşlere gidecekler. Eğitim 
olanağından yoksun yüzlerce 
çocuk, bu güreşlere harcanan 
bütçe ile okuyacaklar. Kimisi ge-
leceğin doktoru, kimisi geleceğin 
bilim adamı olacak.

Başkan 
Adayları Yeni 

Dönemde 
Neler 

Yapacak? 

Aliağa Beledi-
ye Başkanı adayının 
proje dosyasında 50 
dönümlük araziye ku-
rulması planlanan, 
sokak hayvanlarının 
beslenme, barınma ve 
rehabilite ihtiyaçlarını 
karşılayacak olan dev 
bir yaşam alanı projesi 
var. Ayrıca mobil ve-
terinerlik kliniği aracı 
projesi ile de kent mer-
kezinden köylere kadar 
kentin tüm noktaların-
da veterinerlik hizmet-
leri kesintisiz verilmiş 
olacak.
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Konak’ta can dostları için yeniden altın dönem baş-
lıyor. Narlıdere Belediye Başkanlığı süreci boyunca HAY-
TAP ile işbirliği çerçevesinde örnek projelere imza atan 
Abdül Batur’un Konak’ta yaşayan can dostları ve diğer 
canlı türleri için beslenme odakları projesi başta olmak 
üzere bir çok yeni ve örnek projesi var.

Sokak hayvanları populasyonun en çok arttığı yerler 
genelde yaz ayları insan nüfusunun arttığı tatil beldesi 
kimliği olan ilçeler kuşkusuz. Foça’da yeni dönemde ‘çip 
sistemi’ uygulaması başlayacak. Sahipli/sahipsiz tüm 
hayvanlara belediye tarafından çip takılacak. Sokağa terk 
edildiği tespit edilen can dostlarının sahiplerine cezai iş-
lem uygulanacak.

Sakin Şehir (Cittaslow) ilçemiz Seferihisar’da yeni 
dönemde ilçenin belirlenen noktalarında beslenme 
odakları ve suluklar bulunacak. Hayvan ambulansı proje-
si bu ilçemizin de proje dosyasında bulunuyor.

Güzelbahçe Belediyesi HAYTAP ile yeni dönemde de 
birlikte çalışmaya devam edecek. Bella, yeni dönem için 
de imzayı aldı, kahveleri söyledi.

Narlıdere ‘de yeni dönemde belediye-
sivil toplum örgütü iş birliği devam edecek. 
Cumhuriyet Halk Partisi‘nin İzmir’de Hayvan 
Komisyonu kuran ilk İlçe Başkanlığı olan Nar-
lıdere İlçe Başkanlığı da siyasi rol modellikte 
öncülük ederek bu farkındalığın iştirakçilerin-
den oldu.

Karşıyaka ‘da yeni dönemde 7/24 pati 
hattı projesi ile can dostlarımız için 7/24 hiz-
met başlıyor. 

Karabağlar Belediyesi yeni dönemde de 
HAYTAP ve gönüller ile işbirliği çerçevesinde 
çalışmaya devam edecek. İzmir’de en çok re-
habilitasyon merkezi Karabağlar ‘da bulunu-
yor. Her üç merkezde de sokak hayvanlarının 
ve diğer canlı türlerinin sağlıklı ve mutlu ya-
şam geçirmesi için veterinerlik hizmeti faali-
yetleri en iyi şekilde yine devam edecek.

Doğal yaşam dair bir çok canlı türünün 
bulunduğu Urla ilçesinde, yeni dönemde hem 
can dostlarını hem de yaşamını sürdüren di-
ğer tüm canlıları güzel projeler bekliyor. 

Flamingoların başkanı Çiğli Belediye Başkan Adayı 
Utku Gümrükçü, yeni dönemde açılışı CHP Genel Baş-
kanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmış olan an-
cak yapımı yarım bırakılan ‘Bakımevi Projesi’ni tamam-
layacak. Gerekli iyileştirme ve dönüşüm işlemlerinin 
ardından Çiğli tam teçhizatlı bakım evine sahip olacak. 
Kısırlaştırma gibi birçok hizmet faaliyeti belediye-sivil 
toplum işbirliği çerçevesinde yapılacak.

Çiğli, Bayraklı ve Menemen Belediye Başkan aday-
ları hayvanların yaşam hakkı mücadelesinde devrimci 
başkan olma niteliği de taşıyorlar. Her üç ilçenin başkan 
adayı yeni dönemde deve güreşleri etkinliği yapma-
yacak. Bu etkinliklere kamu bütçesinden bu güne dek 
yüksek meblağlarla masraf yapıldı. Şimdi o bütçeler 
güreşen develer için değil, eğitim olanağından yoksun 
çocuklar ve engelliler başta olmak üzere toplumun de-
zavantajlı bireylerine harcanacak.
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HAYTAP’ın 
ilk ziyaret durağı 

ülkenin en demokratik 
ve çağdaş kenti olan 
İzmir’in Millet İttifakı 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Tunç 

Soyer‘di.
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Biz insanoğlunun vicdani sorumluluğu, en küçük yerleşim biri-
minden küresel ölçeğe kadar ‘yaşam hakkına saygı’ bilincini çoğalt-
mak ve toplumsal yaşamda uygulanmasına aracı olmak. 31 Mart Ye-
rel Seçim süreci içinde İzmir’den başlayıp, Türkiye’nin dört bir yanına 
çoğalan HAYTAP’ın ‘Söz Veriyorum ‘ protokolüne imza atarak siyasi 
rol model olan ve kampanyaya öncülük eden başta Millet İttifakı İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere, 

teşekkür

CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz, 
CHP Balçova  Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çal-
kaya, CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar San-
dal, CHP Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuz-
yılmaz,  CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa 
İduğ, CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı M.Ekrem Oran, 
CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Selim Utku Gümrükçü, 
CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, CHP Foça 
Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz,  CHP Güzelbah-
çe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa İnce, CHP Kara-

bağlar Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Selvitopu, 
CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, CHP 
Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Ka-
raburun İlkay Girgin Erdoğan, CHP Menemen Belediye 
Başkan Adayı Serdar Aksoy, CHP Narlıdere Belediye 
Başkan Adayı Ali Engin, CHP Selçuk Belediye Başkan 
Adayı Filiz Ceritoğlu Şengel, CHP Seferihisar Belediye 
Başkan Adayı İsmail Yetişkin, CHP Urla Belediye Baş-
kan Adayı Burak Oğuz ‘a, İYİ Parti Karşıyaka Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Yıldırım’a,

Yazılı ve sözlü haber destekleriyle bu 
farkındalığı çoğalmasına vesile olan ulusal 
ve yerel medya kuruluşlarına, değerli basın 
emekçilerine,

Yaklaşık 12 yıldır dilsiz dostlarımızın 
sözcüsü olarak ortak geleceğimiz’ için gönül-
lük esasına dayalı anlayışla hayvan hakları 
mücadelesini omuzlamış, Türkiye’nin her bir 
kentinde yaşam hakkına saygı ve doğa bilin-
cinin gelişmesi için çalışmalar yapan, birlikte 
çalışmaktan mutluluk duyduğum ve gönül-
lüsü olduğum Hayvan Hakları Federasyonu 
ailesine,

Ve elbette yerel seçim  kampanya döne-
minde en çok efor sarfeden, İzmir’de kam-
panyanın ana kahramanı sevgili kızım 
Bella’ya ,tüm hayvan hakkı savunucu-
ları ve can dostu yol arkadaşlarımız 
adına teşekkür ediyorum.

Martın Sonu nefes alan 
tüm canlılar için bahar..

Örnek olması ve 
çoğalması dile-
ğiyle…
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Röportaj: CEREN DUMAN - BÜŞRA RAMNALI

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile yerel 
seçim sürecini ve İzmir gündemini konuştuk. 
Sertel, “Biz bu kente ne kadar hizmet 
etsek azdır. Medeniyetler şehridir İzmir. 
İstanbul’dan göç almasın diye, çok fazla da 
övmek istemiyorum bu şehri.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sertel: 

       ‘Yasakları kaldıracağız  
  diye geldiler...’

‘MİLLETVEKİLİ OLABİLMEK İÇİN 25 YIL BEKLEDİM’
Siyasete nasıl başladınız?

Siyasete başladığımda daha 16 yaşındaydım. Bizim mahallede üniver-
site okuyan devrimci gençler vardı. Bana kitaplar vermeye başladılar ve 
dediler ki Türkiye’yi biz kurtaracağız. Daha sonraları 2,5 yıl kadar beledi-
yede çalıştım. 91 yılında ön seçim vardı. Sosyal Demokratçı Parti’de de 24 
aday adayı vardı. Ben gidip yarışmak için Yüksel beyden izin istedim, ‘çok 
gençsin’ dedi. O zamanlar baraj yüzde 25’ti. O gece milletvekili oldum. 
Ancak sabah 5.30’da işler değişti ANAP kazandı. Benimde milletvekilli-
ği de düştü2015’e kadar da bir daha ön seçim olmadı. Bende milletvekili 
olamadım. Milletvekili olabilmek için 25 yıl bekledim. Beni seçen herkese 
minnettarım.

‘KANUN 
TEKLİFLERİMİZİ 
GÖRMEZDEN 
GELİYORLAR’

Eski bir gazeteci olarak şu an 
siyasette olmanızın avantajları 
ya da dezavantajları var mı?

Sertel, eski bir gazeteci ol-
masının siyasette avantajları 
olduğunu vurgulayarak, ‘’Birçok 
insana hizmet edip işlerini gö-
rebiliyorsun. Yardımcı olmaya 
çalışıyorum, toplumun sorunla-
rını dile getirmeye çalışıyorum. 
Ara ara önerilerde bulunuyoruz. 
Ancak keşke iktidar olabilsek o 
zaman daha farklı olur. O zaman 
Türkiye’nin sorunlarını çözme 
ihtimalimiz artar.” CHP bünye-
sinde hazırlanan kanun teklifle-
rine dikkat çeken Sertel, “Kanun 
teklifi hazırlıyoruz kabul etmi-
yorlar. O kadar çok kanun teklifi 
hazırlayıp veriyoruz ama gör-
mezden geliyorlar. Ama ne za-
man bizim seçim dönemi geliyor 
işte o zaman AKP bizim teklif-
lerimizi çalıyor. O hırsızlıklarıyla 
geliyorlar” dedi.
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‘YASAKLARI 
KALDIRACAĞIZ DİYE 
GELDİLER…’

Basın özgürlüğü raporları açık-
landı. Bu raporda gazetecilerin en 
çok hüküm giydiği ülke Türkiye ola-
rak belirlendi. Bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

 Gazeteci Eren Erdem’e verilen 
cezanın da hiçbir mantığı yok. Kim-
se o cezayı ne kabullenir ne affeder. 
Türkiye’de artık medya, basın özgür-
lüğü ne kadar kötü bir tablodaysa 
bu hukuk içinde geçerli. Ben diliyor 
ve istiyorum ki insanlar yazdıkların-
dan söylediklerinden ve düşündük-
lerinden bir cezaya çarptırılmasın. 
Bu ülkede yasakları ve yolsuzlukları 
kaldıracağız diye geldiler. Bunlar kat 
be kat arttı.

‘NE KADAR HİZMET 
ETSEK AZDIR’

Tunç Soyer’in ‘Aşkla İzmir’ kam-
panyası hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? Sizin İzmir aşkınızın sebebi ne-
dir?

-CHP İzmir Milletvekili Atilla Ser-
tel ayrıca Tunç Soyer’in ‘Aşkla İzmir’ 
sloganı hakkında konuşarak, kendi 
İzmir aşkını vurguladı. Sertel, “İzmir’i 
çok seviyorum. Tunç Bey de eminim 
çok seviyor. Aşkla İzmir sloganı da 
bu sevgi bu şevkten geliyor. Biz bu 
kente ne kadar hizmet etsek azdır. 
Çünkü medeniyetler şehridir İzmir. 
Çok fazla da övmek istemiyorum bu 
şehri İstanbul’dan göç almasın diye. 
Yeşili mavisi iç içe bir şehir burası. 
İzmir, dünyada yaşanacak 10 şehir 
arasına giriyor. Bunun temel neden-
lerinden biri de sosyal demokratik 
bir yapısının olmasıdır.

‘ÖZGÜR BASIN VAR İSE ÖZGÜR 
TOPLUM VARDIR’

Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlığı yapmış 
biri olarak, ülkemizde şu an basın mensuplarına olan 
tavrı ve tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Türkiye’de ki basın özgürlüğüne getirilen ambar-
goları sert bir dille eleştiren Sertel, basın özgürlüğünün 

Türkiye’de kara bir tablo olduğunu vurguladı. İzmir mil-
letvekili Sertel, “Bugün iktidarın yüzde 90 ele geçirdiği 
bir medya var. İnsanlar sürekli yanlış ve kirli bilgiler alı-
yor. Örneğin Tunç Soyer’in babasıyla, geçmişiyle uğra-
şıyorlar. Ancak onlara söz hakkı tanımıyorlar. Bu ülkede 
artık bu işin çivisini çıkardılar. İktidara yalakalık yapmak 
için kendisini, düşüncesini satan insanlarla dolu. Bun-
lara gazeteci demeye utanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Birçok kampanya ve açılışta bulunu-
yorsunuz. Sizce bu süreç nasıl ilerliyor? 

30’da 30 yapmak için gayret gösteriyo-
ruz. Herhangi bir ilçede kazaya uğramamak 
için büyük çaba sarf ediyoruz. Şu an önemli 
olan AKP’nin elindeki belediyeleri geri almak. İl 
başkanı şu an oraları bana görev olarak verdi 
bende çalışmalarımı sürdürüyorum. Bizim 

ilçelerden hiçbir şüphemiz yok önem-
li olan son dakikaya kadar çalışıp 

sandıklarımıza sahip çıkmak “ 
ifadelerini kullandı.

‘ÖNEMLİ OLAN 
AKP’NİN ELİNDEKİ 

BELEDİYELERİ GERİ ALMAK’
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CHP’li Purçu’nun 
31 Mart mesaisi bitmiyor: 

‘Önce ülkemiz, sonra partimiz için...’ 

Anam, babam göçebeydi. 
Köy köy gezerlerdi. Ben de on-
larla birlikte köy köy gezdim. 
Vekil olduk. Göçebeliğe devam 
ediyorum. Memleket memleket 
geziyorum. Gezmeye de devam 
edeceğim. Önce ülkemiz, sonra 
partimiz için. Cumhuriyet Halk 
Partisi iyi bir seçim dönemi geçi-
yor. Ondan saldırıyorlar ya zaten 
bize. İyi miyiz kötü müyüz, parti 
olarak ne yaptık? Vatandaş onun 
takdirini verecek zaten. Ona göre 
oy kullanacak. Ama saldırmanın 
bir manası yok. İyi olan kazana-
cak bir şekilde. İzmir’de 28 ilçede 
de başarılı olacağımızı düşünü-
yorum. Aslında ittifakta olduğu-
muz 2 ilçe ile beraber 30 ilçede 
başarılı olacağız. Anam, babam 
göçebeydi. Köy köy gezerlerdi. 
Ben de onlarla birlikte köy köy 
gezdim. Vekil olduk. Göçebeli-
ğe devam ediyorum. Memleket 
memleket geziyorum. Gezmeye 
de devam edeceğim. Önce ülke-
miz, sonra partimiz için. “

Yakın zamanda AKP’li Hamza 
Dağ’ın Cumhuriyet Halk Partili 
Belediye Meclis Üyesi Adaylarını 
hedef göstermesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

“Bu arkadaşlarımız terörist 
değildir. Ben Hamza Beye bunu 
hiç yakıştıramadım. Madem te-
röristlerdi neden bugüne kadar 
tutuklanmadılar. Yerel seçim ön-
cesinde yapılan bu suçlamanın 
art niyetli olduğunu düşünüyo-
rum. Yerel seçimler öncesinde bu 
şekilde karalama yapmak, insan-
ları ayrıştırmak çok yanlış. Ben 
kamu yönetimi okudum. Türkiye 
siyasi tarihini çok iyi biliyorum. 
Geçmişteki Türkiye’de ki siya-
si parti liderlerinin tutumlarına 
baktığınız zaman siyasi bir kültür, 
üslup vardı. Karşılıklı saygıya ve 
sevgiye dayanan bir tutum vardı. 
Ancak şimdi o kalmamış. Buna 
çok üzülüyorum. Hangi parti 
olursa olsun önemli değil, seçim 
döneminde kalkıp da bir partinin 
meclis üyesi adaylarına ‘Bunlar 
teröristtir’ denerek hedef gös-
teriliyorsa, bir siyasetçinin siyasi 
edep kurallarını benimsemediği 
ile alakalıdır. İktidarın siyasi tem-
silcileri bu şekilde oy alacaklarını 
düşünüyorlarsa yanılıyorlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Özcan Purçu,  
seçime az bir zaman kala dergimizin sorularını yanıtladı. 

Röportaj: NİLAY MADENÜS-TUGAY CAN

Yaklaşan yerel seçimler başta ol-
mak üzere AKP’li Hamza Dağ’ın 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İz-

mir’deki Belediye Meclis üyesi adaylarını 
hedef göstermesi, Roman vatandaşların 
siyaset arenasındaki görünürlüğü, yerel 
seçim atmosferi hakkında konuştuğu-
muz Purçu, çok önemli mesajlar verdi.

Yerel seçimlere çok az bir zaman kal-
dı? Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Tem-
ponuz nasıl? 

“Ben kendi genel seçimimde bu kadar 
çalışmadım. Dün gece 2’de eve geldim 
mesela. Manisa’daydım. Ondan önceki 
gün Aydın’daydım yarın Kocaeli’ndeyim. 
Her gün bir yerdeyiz, çok yoğunuz. Biraz-
dan Menderes ilçesine gideceğiz. Akşam 
da Selçuk’a geçeceğim. Oradan gelece-
ğim sabah 9 uçağıyla İstanbul üzerinden 
Kocaeli’ne… 
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AKP’nin hüküm sürdüğü 16 yıllık 
dönemde kutuplaştırma, ayrıştır-
ma had safhaya ulaştı. Biz hepimiz 
Türküyle, Kürdüyle, Çerkesiyle, Ro-
manıyla kardeşiz. Biz büyük bir mo-
zağiğiz. Bu kardeşliğe maalesef AKP 
iktidarının temsilcileri büyük bir yara 
veriyorlar. Sahaya inersin, oyunu is-
tersin. Yapacaklarını söylersin. Ancak 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayları-
na bu şekilde çirkince saldırmak doğ-
ru değil. Öyle ya da böyle bu ülkede 
hukuk kuralları var. Eğer biri suçluy-
sa, mahkeme önünde hesap verir. 
Şu anda kaybetme korkusunu his-
setmeye başladılar. O nedenle bizim 
meclis üyelerimize saldırıyorlar. Çok 
üzülüyorum. Siyaseti bu kadar aşağı-
lara düşürmemek lazım.”

Seçim gündemini meşgul eden 
‘beka sorunu’ tartışmaları hakkında 
ne söylemek istersiniz? Türkiye’nin 
beka sorunu var mı?

“Aslında beka sorununu yara-
tan da kendileri, ortaya atan da onu 

konuşan da yazdıran da. Bizim dünya-
mızda öyle bir şey yok. Bahara az kaldı. 
Herkes bu hükümet gitsin diye bekliyor. 
Ülkeye dışarıdan ciddi manada güven-
sizlik var. Güvensizlik olduğu için de dış 
sermaye, yatırımcı gelmiyor. Gelmediği 
için ciddi bir sıkıntıdayız. Yerel de ya da 
genelde bu hükümet giderse o zaman 
belki dış sermayenin ve yatırımcıların 
ilgisi ülkeye yönelebilir.”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı aday 
tanıtım toplantısında 5 Bin Roman va-
tandaşın Cumhuriyet Halk Partili olma-
sını nasıl değerlendiriyorsunuz? Roman 
asıllı bir milletvekili olarak Roman va-
tandaşların siyaset arenasındaki görü-
nürlüğünü adına nasıl politikalar izliyor-
sunuz? 

“Cumhuriyet Halk Partisine bu şe-
kilde bir yönelim ülkenin kötü yönetil-
mesine işaret. Senin cebine dokununca, 
sana yara verip senin hayatını zorlaştı-
rınca bir siyasi parti, sen de vazgeçer-
sin ya da bırakırsın. Beklediğin hizmeti 
alamazsan, hamleleri göremezsen ne 

yaparsın? 16 yıldan beri çok da 
kötü kararlar ve yönetim var. De-
ğiştiriyorum dersin. Eğer benim 
hayatımı içinde olduğum sistem 
zorlaştırıyorsa onun içinde neden 
olayım?  Öte yandan Romanların 
siyaset sahnesinde temsiliyeti art-
tı. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Ro-
man oyu var. Mesela AKP Roman 
açılımını yaparken samimi değildi. 
Bunu seçime yönelik bir ham-
le olarak kullandı. Benim en bü-
yük isteğim Romanların bir siyasi 
kimliğini oluşturmak. Yarın öbür 
gün Özcan Purçu vekilliği bıraktı-
ğı zaman ‘Özcan Purçu sayesinde 
Romanlar Cumhuriyet Halk Parti-
si çatısı altında toplandı’ denilsin. 
Benim en büyük niyetim bu. Çünkü 
Romanlar siyasallaşırlarsa, yönet-
meye de başlayacaklar. Kendi so-
runlarını çözme imkanı bulacaklar.”

Yerel seçim sonuçlarının erken 
bir genel seçime yol açabilmesine 
ihtimal veriyor musunuz?

“Vallahi bu hükümet alıştı. Ken-
di cebinden harcamıyor ya parayı. 
Nasılsa diyor bu devletin parası 
var. 170 trilyon alırız, 250 trilyon 
alırız, 300 trilyon alırız… seçim 
yardımı…. Alırız devletin parasını 
harcarız, Önemli değil. Cebinden 
bir kuruş mu harcıyor sanki! Ona 
dokunan bir şey yok. Olan va-
tandaşa, emekliye, garibe oluyor. 
Benim 3 buçuk yıllık milletvekil-
liği dönemimde altıncı seçimim. 
Dünyada böyle bir örnek yok. So-
mali’de bile bulamazsın bunu. Af-
rika’nın en gelişmiş ülkelerinde 
bile 3.5 yılda 6 seçim bulamazsın. 
Rekor kılıyorlar. Böyle istikrarsız, 
böyle plansız, bu kadar ülkesini 
düşünmeyen bir iktidar daha gel-
memiştir ülkeye. Dünyanın hangi 
ülkesine giderseniz gidin 3 yılda 
6 seçim bulamazsın. En geliş-
memiş ülkelerde oluyor bunlar 
genellikle. Üçüncü dünya ülkele-
rinden bile aşağıdayız. Dördün-
cü Dünya ülkesiyiz ya! Rezalet!” 
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CHP’li Cemil Tugay: 

‘Sorunlar artık 
yerelde çözülüyor’ 

20 yıldır Karşıyaka’da ya-
şadığını ve Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne 10 yıl 

önce üye olduğu dile getiren Cemil Tugay 
kendisini şöyle ifade etti; “Ben 52 yaşın-
da Plastik Cerrahi Uzmanıyım, Bucalıyım. 
İl Başkanlığı’nda komisyon başkanlığı 
yaptım. 2 dönem ilçe yönetim kurulunda 
ilçe başkanlığı yaptım. Şimdi de Karşıya-
ka Belediye Başkanlığına adayım.” 

‘SORUNLAR ARTIK YERELDE ÇÖZÜLÜYOR’
Demokrasinin uygulanması açısından yerel yönetimlerin 

önemini vurgulayan Tugay; “Özellikle büyükşehir belediyeleri 
çok güçlü duruma geldi, artık sorunlar yerelde çözülüyor,  kal-
kınma hedefleri de yerel de belirleniyor. İstihdam olasılıkları art-
tırılıyor, yerelde etkin olunması zamanla bu durumun değişme-
sine neden olacaktır.” şeklinde konuştu. Adayların aday olduğu 
ilçeyi tanıması, oradaki siyasi yapıyla ilgili yeterli bir bilgiye sahip 
olması ve eğitim seviyesinin yeterli olması gerektiğini söyleyen 
Cemil Tugay saydığı kriterlerde yeterliliğini dile getirdi. 

‘SABIR SİYASET İÇİN ÖNEMLİ’ 
Doktorların insanların sorunlarını çözümle-

meye daha yatkın olduğunu, insan odaklı bir poli-
tika izlenmesi gerektiğini belirten Dr. Cemil Tugay; 
“Daha sabırlı davranan bir insana dönüştüm, sabır 
siyaset için gereklidir. Hekimler insan odaklı dü-
şündüğü için siyasette başarılı oluyorlar.” dedi. Se-
çim çalışmaları sırasında halkın daha bakımlı dü-
zenli bir şehir beklentisi olduğunu bunların zaten 
belediyenin yapması gereken hizmetler olduğunu, 
bunların dışına çıkmak gibi bir vizyonu olduğunu 
söyleyen Tugay, yasaların verdiği yetkiler çevre-
sinde istihdam yaratmak için projeler yarataca-
ğını, eğitim, sağlık ve turizmle ilgili çalışmalara 
önem vereceğini, herhangi bir çalışma yaparken 
halkın onayını alarak yapacağını dile getirdi.  

İZ Web TV yayınında ‘Doğan Beyazgül ile İzmir Notları’ 
programının konuğu olan CHP Karşıyaka Belediye Başkan adayı 

Cemil Tugay ile yerel seçimler ve İzmir üzerine konuştuk.
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ÜYÜK İL

LERDE 

AKP’N
İN
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AYBEDECEĞİN

İ 

DÜŞÜNÜYO
RUM

’

‘BÜYÜK İLLERDE AKP’NİN 
KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

 Dr. Cemil Tugay; “Büyük illerde AKP’nin belediyele-
ri kaybedeceğini düşünüyorum. MHP ile ittifak yapmış 
olsalar bile AKP’nin bir taktiği var sıkıştığı zaman ayrış-
tırıcı bir söyleme dönüyorlar, halkın bir bölümünü te-
rörizmle suçluyorlar. Geçmiş başarılarını konuşmaktan 
çok karşı gücü karalayıp güç elde etmeye çalışıyorlar. 
İzmir’de bu tutmuyor. İzmir halkı samimiyete bakıyor, 
bazı yerlerde insanlar hala kandırılabiliyorlar. Şehir ef-
sanesi olan AKP belediyeciliğinin özü yol, inşaat, baraj, 
köprü yapmak hâlbuki insanlar bugün işsiz, asgari üc-
retler düşük. İnsanlar medeni şekilde yaşamakta sıkıntı 
çekiyorlar. Eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar özel sektörde 
yer almaya başladı, halkın parasını almaya yönelik bu 
durumlar, ülkeyi de ekonomik krize sürüklüyor. Dev-
letin sahip olduğu fabrikalar birer birer satıldı. Üretimi 
arttırmak zorundayız. İhracatı arttırmak zorundayız. 
Dış alımı azaltmak zorundayız. Yüksek dijital teknolojiyi 
taşımalıyız, gençlerimizi kaybetmemeliyiz. Bütün bun-
lara karşı bilinçli bir mücadele gerekiyor. Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin bu mücadeleyi yaptığına inanıyorum.” 
dedi. 

‘YEREL SEÇİMLERDE BAŞARI  
GENEL SEÇİMLERDE ÇOK ETKİLİ,  
OY KULLANIN’ 

Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cemil Tugay; 
“Yerel yönetimler her geçen gün daha etkin daha güçlü 
hale geliyor. Bunun en önemli nedeni merkezi yöneti-
min yerel sorunlara hakim olamaması. Yerel yönetim 
seçimleri çok önemli, yerel seçimlerde başarı genel 
seçimlerde çok etkili. Küçümsenmesi kesinlikle yanlış 
o yüzden oy kullanmayım şeklindeki yönelim kesinlikle 
yanlış. Bu seçimde yapılacak en kötü şey kesinlikle oy 
vermemektir.” dedİ. 

‘BİR KİŞİ TEK BAŞINA KARARLAR 
VEREBİLİYORSA BAŞIMIZ BELADA 
DEMEKTİR’ 

Türkiye’nin geneline dostluk çağrısında bulunan 
Tugay şöyle konuştu;  “Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz 
ama düşman olmamalıyız huzuru demokraside ve ada-
lette aramalıyız. Bir kişinin dudağından çıkan sözle bir 
şeyler değişiyorsa, bir kişi tek başına kararlar verebili-
yorsa başımız belada demektir. Çünkü her türlü karar 
ne kadar çok katılımcının etkisiyle verilirse doğru olur.” 

‘SİYASETİ BELLİ İNSANLARA 
BIRAKMAKTAN ÇIKMALIYIZ’ 

Siyasetçilerin hizmet yarışında olması gerektiğini, 
halkın, özellikle gençlerin taleplerinin üst düzeyde ol-
duğunu, halktan kopan bir siyaset olmaması gerektiği 
söyleyen Cemil Tugay sözlerini şu şekilde bitirdi; “ Siya-
set halktan koparsa vahim sonuçlar olabilir. Bunun 
olmaması için yapılması gereken şey değişim 
talebinde olan insanların aktif siyaset içi-
ne girip çabalamaları gerekiyor. Burada 
en çok görev aydın kesime düşüyor. 
Siyaseti belli insanlara bırakmak-
tan çıkmalıyız. Eğer belediye 
başkanı olursam çok şeffaf, 
dürüst, katılımcı ve de-
mokrat bir belediye 
başkanlığı sürdür-
meyi planlıyo-
rum.”



2
6

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

CHP’li Erhan Kılıç: 

‘Atatürk’ü anlamak 
istiyorlarsa...’ 

Yayının başında Haluk Le-
vent’in Öykü Arin ve bütün 
lösemili çocuklar için yapılan 

konserine değinen CHP Buca Belediye 
Başkan adayı Erhan Kılıç, bütün vatan-
daşları umut olmak için kan vermeye ve 
donör olmaya çağırdı. Konuşmaya “Buca 
İzmir’in en büyük ilçesi ve çok ciddi so-
runları var” diyerek başlayan Erhan Kılıç, 
başlıca sorunlara trafik ve çarpık kent-

leşmeyi örnek gösterdi. Erhan Kılıç sorunların 
çözümü için; “ Yaşanabilir bir Buca hayali için 
çalışacağız. Trafik için çözüm bulmaya, alt ya-
pısı tamamlanmış sadece bir imzaya kalmış 
ve Buca’yı yarım ay şeklinde dolaşacak olan 
metro projesine biz de elimizden gelen yardı-
mı yapacağız. Bu metro projesi Buca’nın trafik 
sorununu çok rahatlatacak. Şu an imza bekli-
yor, büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte çıkar 
diye düşünüyoruz.’’ diye konuştu. 

‘BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ GENÇLERİMİZİ 
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN 
KURTARMAK’ 

Buca adayı Erhan Kılıç, gençlere yönelik projeleri 
hakkında “Önceliklerimiz gençlerimiz, sadece üniver-
site eğitimi gören gençlerimiz değil, okuyamamış ya 
da iş arayan gençlerimizle yani gençlerimizin tümüyle 
ilgili neler yapabiliriz diye düşündük. Birinci önceliğimiz 
onları kötü alışkanlıklardan kurtarmak ya da başlama-
larını önce. Bunun en önemli tedbiri spor. Bunun için 
hemen hemen her mahalleye spor tesisleri yapmayı 
düşünüyoruz.’’ diye konuştu. CHP Buca adayı Kılıç söz-
lerini şu şekilde sürdürdü; “Spor deyince akla hemen 
futbol geliyor ama Buca’da ciddi bir salon sporları ek-
sikliği var ve bunun en büyük sebebi şu anki kapalı spor 
salonumuzun yeterli olmaması, o yüzden çok amaçlı 
bir kapalı spor salonu yaptırmak istiyoruz, özellikle öğ-
rencilerin olduğu bölgeye. Bu şekilde gençlerimiz kötü 
alışkanlıklardan kurtulup hem Buca ve ülkemiz için 
güzel bir gençlik yetiştirmiş oluruz.’’ dedi.

CHP Buca Belediye Başkan adayı Erhan Kılıç  
İz Web TV’de gazeteci Ceren Duman’ın sorularını  

‘Yerel Gündem’ programında yanıtladı. 
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‘HEDEFİMİZ SÜPER LİG’
 Bucaspor’un hak ettiği yerin Sü-

per Lig olduğunu vurgulayan Kılıç, “O 
yüzden hepimiz için onu kendi kendine 
yetebilen hale getirmemiz gerekiyor, 
bu sadece dışarıdan gelen yardımlarla 
mümkün değil. Kendi projelerimiz var, 
hedefimiz şu beş yıllık süreçte Bucas-
por’u Süper lig’e sokarak, onu güçlü bir 
duruma götürerek Buca’lıların karşısı-
na çıkarmak’’ diye Bucaspor’a yönelik 
hedeflerinden bahsetti. 

‘BUCA’YA POZİTİF 
AYRIMCILIK 
UYGULAYACAĞIZ’ 

Buca adayı Erhan Kılıç, CHP İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
Tunç Soyer’in ‘Buca’ya pozitif ayrım-
cılık uygulayacağız’ sözlerine yönelik, 
“Konuşmamızın başlangıcında bah-
settiğimiz gibi Buca, plansız bir şekilde 
hızlı büyüyen ve çarpık kentleşmiş bir 
kent. Birçok sorunu var, yeşil alan ek-
sikliğinden tutun, çocuk alanların ek-
sikliği, sosyokültürel eksiklik, sportif 
eksiklik ve en önemlisi trafik. Tunç baş-
kan bunları yerinde gördü. Kentimizin 
sorunlarına tamamıyla vakıf oldu, va-
tandaşlarımızı dinledi. Her yerde Bu-
ca’ya bir pozitif ayrımcılık tanıyacağını 
söylüyor ve bu beni gerçekten sevin-
diriyor. Tunç başkanla beraber ben de 
Bucada yaşayan vatandaşlarımın ne 
kadar şanslı olduğunu görebiliyorum 
ve inşallah 31 Mart sonrası güzel şey-
ler olacaktır diye düşünüyorum’’ ifade-
lerini kullandı. 

‘ÖNCELİKLİ PROJEMİZ…’ 
Erhan Kılıç, sosyo-kültürel alanın 

gelişmesindeki hedeflerinden; “Önce-
likli projemiz, Buca tiyatrosunu hayata 
geçirmek. Tiyatro her bireyin geliş-
mesinde ve sosyalleşmesinde birinci 
öncelik. 400-500 öğrenciyle beraber 
toplantı yaptık ve tamamının isteği bir 
tiyatro. O yüzden göreve gelir gelmez 
Buca tiyatrosu oluşturmak için adımlar 
atacağım. Sonra bir kent müzesi düşü-
nüyoruz, kültür merkezi arttırıp Buca 
vatandaşlarının kültürle sanatla daha 
iç içe olmasını sağlayacağız ve gençle-
rimizin Buca’dan uzaklaşmasına gerek 
kalmadan kültür ve sanatla buluşabi-
leceği bir Buca yaratacağız.’’ diyerek 
bahsetti. Ekonomik krize dikkat çeke-

rek, vatandaşın en büyük probleminin 
ceplerdeki yangın olduğundan bahse-
den Kılıç, konu hakkında, “Ceplerdeki 
yangın ülkemizin her yerinde olduğu 
gibi Buca’da da büyük problem. Buca, 
diğer yerlere göre biraz daha alt gelirli 
bir ilçe. Vatandaşlarımızın birçoğu, işsiz 
kalmış, fabrikalarından çıkartılmışlar 
ve gerçekten zor durumdalar. Gördü-
ğüm en büyük öncelik ceplerdeki yan-
gın ve ekonomik krizin yarattığı yıkım. 
Ve onu takip eden sorunlarda da trafik 
ve sosyokültürel eksiklik geliyor’’ dedi. 

‘’CEZAEVİ BUCANIN 
KALBİNDE BÜYÜK BİR UR’’ 

Buca’daki cezaevi problemine de-
ğinen Buca adayı Kılıç, “Cezaevi, Bu-
ca’nın kalbinde büyük bir ur. Yıllardan 
beri kaldırılacağı söylenip hiçbir şekilde 
müdahale edilmedi ve gerek Levent Pi-
rişkina, gerekse ondan önceki belediye 
başkanlarımızın cezaevinin kaldırılma-
sı yönünde bakanlığa birçok talepte 
bulunmalarına rağmen sonuç alama-
dılar.’’ dedi. 

‘BİZİM SÖZÜMÜZ SÖZDÜR’ 
AKP Buca adayı Mustafa Arslan’ın 

cezaevlerinin kaldırılma sözü vererek 
noter onayı ile taahhüt altına alma-
sı hakkında Kılıç, “Bir aday arkadaşı-
mız cezaevini kaldırmazsanız, istifamı 
ederim diyerek Noterden imza vermiş. 
Bunun hiçbir hukuki geçerliliği yok ve 
biz bu Noter imzası olayını gereksiz 
buluyoruz. Bizim sözümüz sözdür. De-
mek ki 17 yıldan beri verdikleri hiçbir 
sözü tutmadıkları için noterden imza 
vermek ve vatandaşı öyle inandırmak 
için böyle bir yol seçmişler. Bana so-
rarsanız bunlara gerek yok, bakanlık 
‘’hanginiz gelirse gelsin, biz burayı kal-
dıracağız’’ desin. Eyvallah ama önce-
lik halka yönelik olacak, ranta yönelik 
değil, açılışı beraber yaparız. Biz bunu 
vatandaş için yaparız ama şu zaman 
kadar çağrıma bir cevap gelmedi, bu da 
çok samimi olmadıklarını gösteriyor” 
açıklamalarında bulundu. 

‘ATATÜRK’Ü ANLAMAK 
İSTİYORLARSA ÖNCE ONU 
İÇİNE SİNDİRSİNLER’ 

Geçtiğimiz günlerde AKP Buca 
adayı Arslan’ın sosyal medya üzerin-
den Buca’da yer alan Atatürk heykelini 

eleştirmesine yönelik açıklamalarda 
bulunan CHP Buca Belediye Başkan 
adayı Kılıç, “17 yılda o kadar tesis yapıl-
dı ve birçok proje gösterildi ve hiçbirine 
Atatürk ismi verilmedi. Dikkat edin, 
Atatürk’ün gençleri spora karşı teşvik 
etmesinden kaynaklı stadyumlara ve-
rilen Atatürk ismini yıktılar kaldırdılar 
ve yeni statları, yeni isimlerle inşa edip 
Atatürk’ü unutturmaya çalıştırdılar. 
Atatürk’ü unutturmaları mümkün de-
ğil, biz onu devrimleriyle yaşatmaya 
çalışıyoruz. Şu an yaptıkları demogoji, 
heykeli beğenmeleri ya da beğenme-
meleri, bunların anlamsız ve magazin-
sel konular olduğunu düşünüyorum. 
Atatürk’e sevgilerini göstermek, bunu 
haykırmak istiyorlarsa önce onu içine 
sindirsinler’’ dedi. 

Buca’daki oy oranlarına dikkat 
çeken Erhan Kılıç “Seçimlerde yüz-
de elliyi geçeceğimizi düşünüyorum. 
Millet ittifakı olarak İzmir genelinde 
ciddi bir hava yakaladık. Özellikle Tunç 
başkanın projeleriyle İzmir halkı hava-
ya girmiş. Ve ekonomik kriz sebebiyle 
vatandaşın karşısında muhatap bula-
maması yerel seçimden genel seçime 
geçmiş gibi görünüyor. Az önce 
bahsettik, vatandaş gerçekten 
kötü durumda. Seçim bizim için 
iyi gidiyor, karşı tarafta ciddi bir 
panik havası var. Bu panik havası onları 
gereksiz magazinsel polemiklere sü-
rüklüyor. Seçim yaklaştıkça yaptıkları 
anketler ve olumsuz sonuçlar onları 
ciddi anlamda paniğe sürüklüyor’’ diye 
konuştu. 

31 Mart yerel seçimlerinde oy 
kullanacak Buca’lı seçmenlere yönelik 
açıklamalarda bulunan Buca Belediye 
Başkan adayı Erhan Kılıç,”Her zaman 
şunu belirtiyorum, vatandaşlarımız 
sandığa gitsinler. Ayrıca sandıklara gi-
derken yalnız olmasınlar, oy vermeyi 
düşünmeyen komşu ve tanıdıklarını 
ikna edip onlarla gitsinler, bu seçim bi-
zim için mihenk taşımız. Hep beraber 
Martın sonu bahar diyelim. Çiçekler 
daha güzel koksun, kuşlar daha güzel 
ötsün.’’ sözleriyle konuşmasını sonlan-
dırdı.
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SERDAR AKSOY PROJELERİ İLE 

TÜM MENEMEN’İ 
KUCAKLIYOR

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. 
Siyasi partilerin temsilcileri seçmenlere kente 
ilişkin projelerini anlatmaya devam ediyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Menemen 
Belediye Başkan adayı 
Serdar Aksoy’un 
projelerini sizin 
için derledik.
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Bu vesileyle üretici ile tüketici-
yi buluşturma amaçlanıyor. Ayrıca 
merkezi  alım yapılarak üretim ma-
liyetlerini düşürülmesi sonucunda , 
tüketiciye daha düşük maliyetli ürün 
sunulması planlanıyor. 

Başkan adayı Aksoy’un koope-
ratifçilik alanında uygulamaya koy-
mayı düşündüğü diğer projelerin 
konu başlıkları şu şekilde:

-Veteriner hekimin istidham 
edileceği bir hayvan pazarı ve mo-
dern kesimhane olacak. 

-Üretim planlaması yapılarak 
her ürünün yeterli miktarda ve ka-
zançlı olması sağlanacak. 

-İki tane köy pazarı kurulacak ve 
köylüler bu pazarı 365 gün kullana-
bilecek. 

-Çiftçiler, ziraat mühendislerinin 
danışmanıyla kaliteli ve bilinçli tarı-
ma yönlendirilecek. 

‘MENEMEN İÇİN OMUZ 
OMUZA ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ’ 

Serdar Aksoy özellikle bele-
diye emekçilerine yönelik olarak 
da önemli vaatlerin altına imzasını 
atarken, çalışacan işçilerin öğle ye-
meği ve ulaşım masraflarının bele-
diye tarafından karşılanacağını be-
lirtirken, ikramiye ve izin paralarının 
düzenli ve eksiksiz olarak ödenece-
ğini ve siyasi parti mitinglerine zorla 
götürülmeyeceklerini vaatleri arası-
na ekledi.

Menemen’de Tahir Şa-
hin’in 20 yıllık bele-
diye başkanlığının 

ardından CHP tarafından Şahin’in 
yerine aday gösterilen Serdar Ak-
soy’un Menemen adına projeleri 
dikkat çekiyor. Aksoy’un projeleri 
arasında kadın dayanışma mer-
kezleri, vakıf üniversitesi,halk 
meclisleri , bağımlılıkla mücade-
le merkezi gibi içinde birçok konu 
başlığı başta olmak üzere Mene-
men’in çehresini değiştirecek bir-
çok proje yer alıyor. 

Aksoy’un gerçekleştirmek is-
tediği icraatlerin başında koopera-
tifçilik dikkati çekiyor.  Tarım kenti 
olan Menemen’de üretime dayalı 
tarım ve kadın kooperafaaliyetleri  
geliyor. 
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Belediye Başkanlığı’na iki dö-
nem kuralı koymanın halkçı beledi-
yecilik açısından önemli olacağının 
altını çizen Aksoy, proje odaklı çalış-
manın önemli olduğuna vurgu yaptı.

‘KADINLARIMIZ 
ARTIK GERİ PLANDA 
BIRAKTIRILMAYACAK’

Serdar Aksoy’un kadınlara yö-
nelik projeleri de öne çıkıyor. Bele-
diye başkanı seçilmesi durumunda 
Menemen merkezi başta olmak 
üzere, mahalleler ve köylerde açı-
lacak “kadın dayanışma merkezle-
ri” ‘de kadınlara ekonomik, sosyal 
ve psikolojik destek; nakdi, gıda ve 
giyim yardımı, şiddete maruz kalan 
kadınlara hukuksal ve sosyal des-
tek verileceğini de projeleri arasında 
açıkladı.

Aksoy’un Bu çalışmalarının yanı 
sıra bireysel psikolojik destek, aile 
danışmanlığı hizmeti verileceği, ge-
belikte kadın sağlığı takibi yapılaca-
ğı gibi çeşitli projeleri ‘Kadınlarımız 
artık geri planda bırakılmayacak’ 
hedefini taşıyor. 

‘GENÇLİK DAYANIŞMA 
BÜROSU VE GENÇLİK 
DAYANIŞMA 
MERKEZLERİ AÇACAĞIZ’

CHP Menemen Belediye Baş-
kan adayı Aksoy, gençlere yönelik 
projeleri arasında ise ekonomik, 
sosyal, psikolojik gibi birçok açıdan 
desteğe ihtiyacı olan gençlerin hiz-
met planlamasını yapabileceği bir 
“Gençlik Danışma Bürosu”açılacağı 
yer alıyor. Bu Danışma Bürosunda 

hizmet planlaması yapılan gençlerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için yönlen-
dirileceği “Gençlik Dayanışma Mer-
kezi “ kurulacak. 

Projeye göre Gençlik Dayanış-
ma merkezinde gençlerin akademik 
başarısını ve sosyal becerisini arttı-
rıp madde bağımlılığını engellemek 
için akademik eğitim desteği, mes-
leki eğitim kursları, istihdama yön-
lendirme, spor ve sanat faaliyetleri 
ve eğitimi, vatandaşlık ve insan 
hakları eğitimi ve bağımlılığa karşı 
toplumsal bilinci geliştirme eğitimi 
de verilecek. 

Eğitimlerin yanı sıra şiddete 
maruz kalan gençlerin psikolojik 
destek, danışma, tedavi takip ve 
rehabilitasyon hizmeti verilmesi de 
dikkat çekti.

Belediye’de ayrıca liyakatın esas olacağını ve akraba, hemşehri ilişkilerinin 
bertaraf edileceğine vurgu yapan Aksoy, aynı zamanda Belediye Başkanı olması 
halinde işçilerin sendikal haklarının tam ve eksiksiz olarak uygulanacağına dikkat 
çekti.

‘BELEDİYE BAŞKANLIĞINI 2 DÖNEM İLE 
SINIRLANDIRILMALI’ 

Belediye Başkanlığı’nın bir meslek olmadığını ve iki dönemlik görev ile sınır-
landırılması gerektiğini savunan Menemen Başkan adayı Serdar Aksoy, belediye 
başkanlığını bir meslek değil, hizmet yarışı olarak benimsediğini her fırsatta ifade 
ederken siyasette gençlerin önünü açmanın önemli olduğuna dikkat çekti. 
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MENEMENLİLİRE ÜNİVERSİTE 
MÜJDESİ 

CHP Menemen Belediye Başkan adayı Serdar 
Aksoy’un seçim projelerinden biri de Menemen’e 
bir üniversite kurmak . Menemen Belediyesi’nin 
öz kaynaklarıyla ve İzmir Büyükşehir belediyesinin 
de desteğiyle bir “Vakıf Üniversitesi”  kurulmasını 
hedefleyen Aksoy’un Üniversite Mütevelli Heyetini 
Menemenliler’den oluşturmak ve maddi durumu 
olmayan öğrencileri burslu okutmak da projeleri 
arasında ön plana çıkıyor. 

‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
MERKEZİ KURACAĞIZ’ 

Aksoy’un gençlere yönelik tek projesi sadece 
Dayanışma Bürosu ve üniversite değil. Gençleri 
bağımlılıktan korumak için spor ve sanat merkez-
leri, iş atölyeleri gibiistihtamyaratacak projeler yer 
alıyor.

‘SOKAK HAYVANLARI KADERİNE 
TERK EDİLMEYECEK’ 

Serdar Aksoy’un planları yalnızca işçiler, ka-
dınlar ve gençleri kapsamıyor, projelerden bir ta-
nesi de sokak hayvanları üzerine. Projeler arasın-
da sokak hayvanları için iki adet hayvan barınağı, 
Gezici hayvan hastanesi ve sponsorlar aracılığıyla 
çeşitli yerlere “MAMAMATİK” kurulması var.

CEMEVLERİ VE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI DESTEKLENECEK

Aksoy’un projelerinde Cemevleri ve sivil toplum kuruş-
larının güçlendirilmesine değinildi. Bu proje kapsamında 
mülk tapusunu Cemevlerine verip elektrik ve su giderleri 
karşılanacak ve tüm sivil toplum kuruluşlarının bağımsız 
varlıklarını sürdürmeleri için gereken destek verilecek.

SPOR’A BÜYÜK ÖNEM: ‘MENEMEN’DE 
SPORU TÜM BRANŞLARI İLE HALKIMIZA 
SUNACAĞIZ’

Çok kapsamlı projelerin içinde spor tesislerinin daha 
önemli hala getirilmesi, spor okullarının organizasyonla-
rının iyileşmesi gibi konularda hizmetler verilecek olması 
dikkat çekiyor. 

Menemen’de spor projeleri hakkında her branşa özgü 
tesisleri kurarak görev yapacak profesyonel kadroların ha-
zırlanması yönünde adımları atacaklarını belirten Aksoy, 
Menemen’de sporun her branşını halk ile buluşturacakla-
rını söyledi. 

Menemen’de sportif faaliyetlerde engelli bireylere 
spor ve spor sonrası destek gibi hizmetler verileceğini dile 
getirerek,  “Engelsiz yaşam ile tüm Menemen’i kucaklaya-
rak, spora ulaşımı sorun olmaktan çıkaracağız.”  

Başkan adayı Serdar Aksoy ; “Bütün bu projeler  Me-
nemen için, Menemenliler için. Menemen’i seviyorum, Me-
nemen için geliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Serdar Aksoy ; “Bütün bu projeler  
Menemen için, Menemenliler 
için. Menemen’i seviyorum, 
Menemen için geliyorum”

Menemen Başkan adayı Serdar Aksoy, 
belediye başkanlığını bir meslek değil, 
hizmet yarışı olarak benimsediğini her 

fırsatta ifade ederken siyasette gençlerin 
önünü açmanın önemli olduğuna dikkat çekti. 
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İzmir Barosu›nun hazırladığı «Yerelden İnsan Hakları Temelli Kalkınma Modeli» 
başlıklı İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi kamuoyuna duyuruldu.

İzmir’in binlerce yıllık tarihsel birikimi, Doğu Ak-
deniz bölgesindeki lider konumu ve farklı kül-
türlerin bir arada özgürce yaşaması geleneği 

ile Türkiye’nin demokratikleşmesi ve kalkınması adı-
na içinde bulunduğu kötümser ortamdan çıkış için en 
önemli şans olduğunun vurgulandığı belgede İzmir’i 
insan hakları ile kalkındırarak ülke ve bölge coğrafyası 
için örnek bir model yaratılacağına değinildi.

“AMACIMIZ ADI İNSAN HAKLARIYLA 
ANILAN MODEL BİR KENT”

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Dünyada 
ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerin insan hakları 
değerlendirme listelerinde de en öndeki ülkeler olma-
sının tesadüf olmadığını, insan haklarına önem veren 
ülkelerin yarattıkları güven ortamıyla yurttaşlarını bir 
yandan özgür kılarken diğer yandan da refah seviyele-
rini yükselttiğini” ifade etti. İzmir Barosu İnsan Hakla-
rından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler 
ise İzmir Barosu olarak İzmir İnsan Haklarının Başkenti 
Projesi için uzun süreden beri yoğun bir çaba sarf et-
tiklerini belirterek “Biz İzmir’in potansiyeline inanıyo-
ruz. Genç ve çağdaş nüfusumuzla İzmir’i adı insan hak-
larıyla birlikte anılan model bir kent yapacağız, İzmir’i 
dünyaya açacağız” dedi.

İNSAN HAKLARINI TEMEL ALAN BİR 
YAKLAŞIMLA ŞEHRİN KALKINMASI 
HEDEFLENİYOR

İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyonu yerel yö-
netim ve sivil toplum işbirliği ile şehrin insan hakları-
nı temel alan bir yaklaşımla kalkınmasını hedefliyor. 
Proje kapsamında İzmir’in yıl boyu süren etkinliklerle 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin top-
lantılarına ev sahipliği yapacak bir konferanslar kenti 
haline gelmesi, Uluslararası İzmir İnsan Hakları Ödülü 
verilmesi, İzmir İnsan Hakları Müzesi’nin kurulması ve 
İzmir’e içinde bölgenin en büyük kütüphanesinin bu-
lunduğu bir İnsan Hakları Köyü inşa edilmesi planlanı-
yor. Projenin başarıya ulaşması halinde İzmir’e Aralık 
ayı boyunca insan hakları temalı kış pazarları kurula-
cak, film festivali ve çocuk hakları şenliği gibi etkinlik-
lerle şehrin ismi insan hakları ile beraber dünyaya ta-
nıtılacak. İzmir Barosu yaptığı açıklama ile İzmir İnsan 
Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi’ne ek olarak 50 
maddelik bir Hedefler Listesi hazırlandığını ve Vizyon 
Belgesi ile Hedefler Listesini imzalamak için yerel se-
çimler öncesinde tüm belediye başkanı adaylarını İzmir 
Barosu’na beklediklerini bildirdi.

‘İzmir’i insan 
haklarıyla anılan 

model bir kent yapacağız’
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İzmir Barosu›nun hazırladığı «Yerelden İnsan Hakları Temelli Kalkınma Modeli» 
başlıklı İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi kamuoyuna duyuruldu.

EGEÇEP, 31 Mart yerel seçimleri 
öncesinde yerel yönetimlerden 
beklentilerini açıkladı. 

Açıklamada imar planlarında AVM 
ve emlak rantlarına değil sağlıklı barınma 
alanlarına, yeşil alanlara ve eğitim kültür 
gibi mekanlara önem verilmesi gerektiği 
belirtildi. 

Kentlerin demokratik, katılımcı, şeffaf 
ve ekolojik bir anlayışla yönetilmesine dik-
kat çekilen açıklamada kentlerin AVM’ler 
gibi emlak rantlarıyla yapısının bozulma-
ması, kentlilerin yeşil alanlar, eğitim ve 
kültürel mekanlar gibi ihtiyaçlarının karşı-
lanacağı sağlıklı barınma alanlarıyla imar 
planlamasının yapılması talep edildi. 

“KENTTEKİ EKOLOJİ 
MÜCADELESİ 
DESTEKLENMELİ”

“Termik santraller, barajlar, rüzgâr 
enerjisi santralleri (RES’ler), Jeotermal 
Enerji Santralleri (JES’ler), Güneş Enerjisi 
Santralleri (GES), sanayi tesislerinin atık-
ları, balık çiftlikleri, yapılaşmanın yol açtığı 
yeşil alan kaybı, hava ve su kirliliği yaratan 
her türlü işletmecilik ve diğer faaliyetle-
rin yarattığı tüm çevre sorunlarına duyarlı 
olunmalı” denilen açıklamada kentte veri-
len ekoloji mücadelesinin yerel yönetimler 

tarafından sahiplenip desteklenmesi is-
tendi.

İzmir’in en büyük sorunlarından biri 
körfez kirliliğine de dikkat çekilen açık-
lamada yerel yönetimlerin Körfez Geçiş 
Projesi karşı mücadele veren TMMOB ve 
İzmir’e Sahip Çık Platformu’yla birlikte 
İzmir›in çıkarların savunulması gerektiği 
önemle vurgulandı.

DEMOKRATİK, ŞEFFAF VE 
KATILIMCI DEMOKRASİ 
TALEP EDİLDİ

Açıklamada Kültürpark’ta yer alan İZ-
FAŞ binasının özel bir ünversiteye kiralan-
ması kınanarak “Yerel yönetimlerin başlıca 
görevlerinden biri, kamusal alanları, halkın 
hiçbir engel olmaksızın girebildiği alanlar 
olarak korumaktır.” denildi.

“Kentimizin gökdelenlere, AVM’ lere, 
kirli sanayi tesislerine değil, temiz havaya, 
yeşil alanlara, kültür ve sanat alanlarına 
ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket edilmeli-
dir. Kent yönetimi, ekoloji örgütleri, STK’lar, 
demokratik kitle örgütleri, TMMOB, Tabip 
Odası, Baro gibi kamusal örgütlerle birlikte, 
onların görüşleri alınarak yürütülmelidir.” 
denilen açıklamada yerel yönetimlerden 
katılımcı, özgürlükçü ve şeffaf belediyecilik 
anlayışı talep edildi.

Ege Çevre 
ve Kültür 

Platformu 
(EGEÇEP) 
31 Mart 

yerel seçimi 
öncesi yerel 

yönetim 
taleplerini 

açıkladı.

EGEÇEP yerel seçim öncesi 
taleplerini açıkladı
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10. 
Alaçatı 

Ot 
Festivali
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Çeşme Belediyesi 
tarafından bu yıl 
onuncusu düzenlenecek 
10. Alaçatı 
Ot Festivali için 
hazırlıkları 
sürüyor.

10. Alaçatı 
Ot Festivali 
hazırlıkları 
b a ş l a d ı

Yerel seçimlerin hemen ardından, 4-7 Ni-
san tarihleri arasında düzenlenecek olan 
10. Alaçatı Ot Festivali için tur şirketleri 

aylar öncesinden tur satışlarını yaparken, Çeş-
me’deki otellerde de rezervasyonlar yüzde 90’ı aştı. 
Türkiye’nin birçok bölgesinden, yüzlerce otobüsle 
Çeşme’ye ziyaretçi akını beklenirken, tur şirketle-
rinin paket programları nedeniyle, festivalin bu yıl 
da tüm yarımadaya, İzmir’e, Selçuk ve Kuşadası’na 
kadar geniş bir bölgeye ekonomik katkı sağlayacağı 
belirtiliyor.

“SAKIZ FİDANLARI DİKİLECEK” 
Bu yıl festivalin teması pazı olarak belirlenirken, 

Alaçatı’nın doğası, doğallığı ve kültürü de festiva-
le damga vuracak. Çeşmeliler’e Çeşme Belediyesi 
tarafından ücretsiz olarak tahsis edilecek stant-
larda da, Alaçatı ve Çeşme’nin doğasında yetişen 
yenebilir otlar, otlardan yapılan çeşitli yiyecekler, 
el ürünleri ve hediyelik eşyalar satışa sunulacak. 
Markalaşan ve Türkiye’nin her yanından yüz binler-
ce ziyaretçinin akın ettiği iki ödüllü Alaçatı Ot Festi-
vali’nde, uygulama bahçesine dikilen otlar hakkın-
da ziyaretçiler bilgilendirilirken. Sakız ağaçlarının 
bulunduğu bahçeye de sakız fidanları dikilecek.

Festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü 
şefler tarafından çeşitli yemek atölyeleri düzen-
lenecek ve biyoçeşitlilik ile otlar hakkında çeşitli 
söyleşilerle ziyaretçiler bilgilendirilecek. En renkli 
görüntülere sahne olan Festival Korteji için de özel 
hazırlık yapılırken, kortejin yine çok ses getirmesi 
bekleniyor.
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