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Taban da ön 
seçim  
istiyor  
s.4

Taban da ön Șakir
Bașak çıtayı 
yükseltti 
s.6

BORNOVA’NIN ETKİLİ 
VE YETKİLİ KADINLARI 
Bornova Belediyesi, kadınınlar için dü-
zenlediği etkinlikler, eğitimler ve sağladığı 
olanaklarla önemli adımlar atarken, kadın 
müdürleri ve yöneticileri ile de bu konuda 
öncülük ediyor.  s.9

YASİN
AKSU

Gölge 
   etmeyelim
       s.7

TUFAN
ŞİŞLİ

İZBAN
      kargașası
         s.6

BORNOVA’NIN ETKİLİ 
VE YETKİLİ KADINLARI 
BORNOVA’NIN ETKİLİ 

öncülük ediyor.  s.9

‘Bizlere şikayet etmenin ötesinde büyük bir rol düşüyor. 
Ben de en büyük gücü İzmir’in kadınlarından alıyorum’

GAZETEMİZE ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI
CHP Kurultayı’nda hem ‘Sol cesaret’ listesinde, hem de Genel 

Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alarak, Parti 
Meclisi’ne en çok oy alan ikinci isim olarak giren İzmir milletvekili 

Selin Sayek Böke ile 8 Mart’a dair özel bir söyleşi gerçekleştirdik.  
Böke çok özel açıklamalar yaptı.

ÇÖZÜM SİYASETTE...
“Bu 8 Mart’ta da yürürlükteki bu zihniyete karşı, kadın-erkek eşit-

liğini savunan, evrensel kadın hakları kırmızı çizgimizdir. Türkiye’deki 
kadın meselesi siyasi bir mesele ve bu meselenin eşitlikçi, özgürlükçü 
bir biçimde çözülmesi de ancak bu gerçeği kabul eden ve bu gerçek 
doğrultusunda hareket eden bir siyasetle mümkün.  s.5

‘Tașeron 
sistemi 
köleliktir’
s.2

AHMET ASLAN 
ÇİĞLİ’YE GELİYOR 
Geçtiğimiz aylarda, İlkay Akkaya ve Abdal 
Haluk Tolga İlhan konserleri düzenleyen 
Çiğli Belediyesi, bu ay ise İzmirlileri Ahmet 
Aslan ile buluşturacak .s.10
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MEHMET
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Belediyeci
    Ötesi
     s.8

FIRAT 
BELEN

  Ne 
   yazmalı?
   s.4

M. AYHAN 
KARA

    Kırmızı 
   lacivert...    
          s.11

‘Bizlere şikayet etmenin ötesinde büyük bir rol düşüyor. 
Ben de en büyük gücü İzmir’in kadınlarından alıyorum’
‘Bizlere şikayet etmenin ötesinde büyük bir rol düşüyor. 
Ben de en büyük gücü İzmir’in kadınlarından alıyorum’
‘Bizlere şikayet etmenin ötesinde büyük bir rol düşüyor. 

GAZETEMİZE ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI
CHP Kurultayı’nda hem ‘Sol cesaret’ listesinde, hem de Genel 

Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alarak, Parti 
Meclisi’ne en çok oy alan ikinci isim olarak giren İzmir milletvekili 

Selin Sayek Böke ile 8 Mart’a dair özel bir söyleşi gerçekleştirdik.  
Böke çok özel açıklamalar yaptı.

Evrensel kadın hakları
KIRMIZI ÇiZGiMiZDiR

EȘİYLE
DEMİR

ATÖLYESİNDE 
ÇALIȘIYOR

2 çocuk annesi Huriye 
Kıykaç, eşi Necmi Kıykaç 

ile birlikte soğuk demir 
atölyesinde çalışıyor: 

”İnsanın kendi parasını 
kazanma mutluluğu, hiçbir 
şeyin yerini tutmaz. Sanayi 

işi ağır. Ancak işini seven 
bir kadın olarak bana zor 

gelmiyor”  s.3
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Murat Bakan CHP İzmir İl Binasında KHK ile getirilen ‘taşeron düzenlemesiyle’ ilgili bir basın toplantısı düzenledi.  Basın toplantısında 
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, DİSK Ege Bölge Sorumlusu Memiş Sarı, İl Yöneticileri ve sendika temsilcileri de Bakan’a eşlik etti. 

TAŞERON KöLELiKTiR
CHP’Lİ MURAT BAKAN: ‘İȘÇİLERİN EKMEĞİNE TAȘ DOĞRAYACAKLAR’

CİHAN
SAMGAR

Toplantıda ilk olarak söz alan 
CHP İl Başkanı Yücel, ‘Demokrasi 
ve parlamenter sistem 20 aydır 
askıya alınmış, TBMM fiilen ber-
taraf edilmiş durumdadır. Ülkeyi 
tek adam zihniyetiyle yöneten 
AKP iktidarı TBMM’de konuşulup 
tartışılmadan, muhalefet partile-
rinin ve STK’ların, görüşlerini al-
madan sonuçlarını düşünmeden, 
yaptım oldu mantığıyla toplu-
mun geniş kesimlerini ilgilendi-
ren konularda KHK’larla düzen-
lemeler yapmaktadır. Kamuda 
çalışan taşeron işçilere kadro 
verileceği vaadiyle çıkarılan 696 
sayılı KHK ile 4857 sayılı İş Kanu-
nu hükümlerine aykırı bir şekilde 
hükümlü kontenjanından çalışan 
işçi ve emekçi kardeşlerimiz işsiz 
kalma tehdidiyle karşı karşıya 
bırakıldı. Hiçbir mantığı ve huku-
ki dayanağı olmayan bir şekilde 
taşeron işçilerde devlet memuru 
olma koşulları aranıyor. Biz CHP 
olarak AKP iktidarının bu hukuk 
dışı uygulamalarına karşı işçi ve 
emekçi kardeşlerimizin haklarını 
savunmak için kamuoyu önünde 
TBMM’de ve alanlarda mücade-
lemizi sürdüreceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

‘TAŞERON ÇAĞDAŞ KÖLELİKTİR’ 
CHP İzmir milletvekili Murat 

Bakan ise, ‘Biliyorsunuz şu an 
çok tartışma yaratan bir KHK var 
696 sayılı KHK. Çok şeyi düzen-
leyen bir KHK. İktidarın ‘taşerona 
kadro’ diye müjdelediği bir konu-
yu da düzenliyor. Taşerona kadro 
konusu nedir? Genel Balkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu ‘taşeron çağ-
daş köleliktir’ demişti. Bu çağdaş 
köleliği sonlandırmak için biz 
hem 7 Haziran seçimlerinde hem 
1 Kasım seçimlerinde bildirge-
lerimizde taşeronu kaldıracağız 
dedik. İstisnasız bir kaldırmadan 
bahsediyoruz. Taşeronun kaldı-
rılması devlete yük değildir. Esas 
itibariyle bütün özlük hakları yine 
kamu tarafından ödenen işçiler-

dir. Ama iş güvencesi yok, sürekli 
değişen şirketlerde çalışıyorlar. 
Biz dedik ki bunların tamamını 
kamuya alacağız ve bu taşeron 
zulmüne son vereceğiz.’ dedi. 

‘BİZİM 6 SENE ÖNCE YAPTIĞIMIZI 
BUGÜN İKTİDAR BU KHK İLE YAPMAYA 

ÇALIŞIYOR’ 
Bakan, "Bununla ilgili Tür-

kiye’de ilk düzenleme ben bü-
yükşehir belediyesi meclis üyesi 
grup sözcüsüyken 2012 yılında 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
taşerona kadro müjdesi verdi ve 
gerçekleştirdi. Ondan önce de 
yine Büyükşehir Belediye dava-
sı bünyesinde biliyorsunuz DİSK 
Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sa-
rı’nın da dahil olduğu sendikacı 
arkadaşlarımız tutuklanmıştı. 
Sonrasında beraat etmişlerdi. 
Daha sonra 650 işçinin işinden 
olma durumu söz konusuydu, 
2012 yılında Büyükşehir Beledi-
yesi tüm taşeron işçileri belediye 
şirketlerine alarak bu işi çözdü. 
Bugün yapılan düzenlemeye 
baktığımızda, yerel yönetimler 
için söylüyorum, işçilerin bele-
diye şirketlerine alındığını görü-
yoruz. Aslına bakarsanız bizim 6 
sene önce yaptığımız işi bugün 
iktidar bu KHK ile yapmaya ça-
lışıyor. Ama bunu yapıyor mu? 
Yapmıyor. Satır aralarında yazı-
lanlar o kadar çok ki, binlerce, on 
binlerce insan işsizlik tehlikesiyle 
karşı karşıya. Eğer bir düzenleme 
yapılmazsa ya da bizim öner-
diğimiz düzenlemeler destek-
lenmezse 2 Nisan’dan sonra bu 
insanlar işsiz, ekmeksiz kalacak. 
Yani müjde diye getirdikleri dü-
zenlenmez ise taşerona kadro 
değil, taşeron işçinin ekmeği-
ne taş doğramaya dönüşecek. 
Șu an yaşanan budur. Bakın bu 
696 sayılı KHK ile araç kiralama 
hizmetlerinde çalışanlar, yemek 
hizmeti alımlarında, danışmanlık 
hizmetleri alanında çalışanlar, 
hastane bilgi yönetim hizmetle-
rinde çalışanlar ve çağrı merke-
zi hizmetinde çalışanlar istisna 
kapsamında. Yine mevsimlik iş-
çilerin durumunda bir değişiklik 
yok. KHK’nın 106. maddesinde 
onların çalışma süresini ancak 
Maliye Bakanlığı uzatabilir. Ye-

rel yönetimlerde taşeronlaşmayı 
ortadan kaldırıyor mu bu KHK? 
Hayır kaldırmıyor. Çünkü orada 
diyor ki; Personel çalıştırmaya 
yönelik ama birçok farklı ihale var 
örneğin hizmet alımı, danışman-
lık ihaleleri. Bu ihaleler de kap-
sam dışında kalıyor. Yine emekli 
işçileri kapsam dışı bırakıyor. Bi-
liyorsunuz 2 Nisan itibariyle KHK 
uygulanmaya başlanacak. Örne-
ğin, 30 Mart günü bir işçi emek-
lilik hakkını kazandı, bir işçi de 
3 Nisan günü emeklilik hakkını 
kazandı. O aradaki dört gün birini 
işsiz, ekmeksiz bırakıyor. Böyle 
bir düzenleme söz konusu." dedi. 
Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:  
"Emekliler ile ilgili ben bir kanun 
teklifi verdim. 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’de deği-
şiklik yapılmasına ilişkin bir ka-
nun teklifi verdim. Emeklilerin 
kapsam dışında bırakılması için. 
Șu an meclis gündeminde o ka-
nun teklifimiz. Yine KHK ile işçi-
lerin alacaklarından vazgeçmesi 
isteniyor. İşe iade davası açmış 
bir işçi, işe iade davasını kazan-
mış ama başlamamış. Onun 
kadroya geçme şansı yok. Yargı 
kararına rağmen kadroya geçe-
miyor. KHK’nın 157. maddesi ile 
KHK’nın 657 sayılı devlet me-
murları kanundaki tüm şartlar 
aranıyor. Peki bunlar devlet me-
muru mu oluyorlar? Hayır, yine 
işçi. İşçi statüsünde yerel yö-
netimlerde, İl Özel idarelerinde, 
kamuda çalışacak işçiden devlet 
memuru olma koşulları aranıyor. 
Böylelikle arşiv kaydı, daha önce 
sabıka kaydı olan, eski hükümlü 
kardeşlerimiz işsiz, ekmeksiz bı-
rakılıyor. Ceza hukukunun temel 
bir prensibi vardır. Islah etmeyi 
amaçlar. Hem bir caydırıcılık hem 
de ıslah etme amacı taşır. Adam 
on sene önce bir yıl cezaevinde 
yatmış, çıkmış. Iş sahibi olmuş, 
çocuk sahibi olmuş, topluma 
kazandırılmış, bireyi toplumun 
dışına itiyorsunuz. Ve yüzde 2 
eski hükümlü çalışma şartı ol-
duğu halde, bunu görmezden 
geliyorsunuz. Bununla ilgili de üç 
ayrı Kanun teklifi verdim. Bir 657 
sayılı devlet memurları kanu-
nunda değişiklik. İki “Cinsel taciz, 

çocuk istismarı ve tecavüz suç-
ları” bir de bu devlet memurları 
kanunlarında bu hükmü getiren, 
375 sayılı KHK var. Onunda 23. 
ve 24. maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ilişkin kanun teklifi 
verdim. Biz yıllardır işçilerin hak 
mücadelelerinin hep yanında ol-
duk. Bugün de yaptığımız budur. 
Biz iktidara diyoruz ki: Ya bizim 
kanun teklifimize destek olun ya 
da yeni bir KHK çıkartın. Yeni bir 
KHK ile bu durumu düzeltin. Çün-
kü bu yapılan taşerona, zaten ça-
lışan insanlara yeni bir hak değil, 
on binlerce insanı işsiz ekmeksiz 
bırakmaktır. İnsanlar isyan edi-
yorlar. Yarın burada iş bırakma 
eylemi var. Ve yerel yönetimler 
bu konuda çaresiz. Çünkü kanun 
kapsamı belirlemiş, ne girecek ne 
girmeyecek. Yine bu Kanun Hük-
münde Kararname ile birtakım 
kamu kurumları da kapsam dışı 
bırakılıyor. Mesela Atatürk Or-
man Çiftliği, Mesela TRT, Ziraat 
Bankası, Anadolu Ajansı kapsam 
dışı bırakılıyor. Özel bütçeye sa-
hip kuruluşlar kapsam dışı bırakı-
lıyor. Niye? Diğerlerinden farkı ne 
orada çalışan işçilerin? Bununda 
değişmesi gerekir. Biz bunla il-
gili olarak sadece Cumhuriyet 
Halk Partisi İzmir İl örgütü olarak 
değil, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Bu işin sonuna kadar 

takipçisi olacağız. Daha önce bu 
şekilde toplumda bir farkındalık 
yaratarak değişmesine vesile ol-
duğumuz kanunlar oldu. Örneğin 
kapatılan vakıf üniversitelerinin 
devlet üniversitesi olarak açıl-
ması bizim verdiğimiz teklifle 
sağlandı. Yine yoksul öğrencile-
rin faydalandığı kapatılan ders-
haneler, bizim kanun teklifimiz-
le açıldı. Biz de diyoruz ki siz bu 
işçilerin sorununu çözün, bunun 
onuru bizim olmasın. Buradan bir 
oy beklentisi için yapmıyoruz. Bu 
kişilerin ekmek derdine çare ol-
mak için, toplumsal barışı, iş ba-
rışını sağlamak için anlatıyoruz." 

‘İNSANLARA BU KHK İLE CEHENNEMİN 
KAPISI GÖSTERİLMİŞTİR’ 

Murat Bakan’ın konuşması-
nın ardından söz alan DİSK Ege 
Bölge Temsilcisi Memiş Sarı 
yine çarpıcı rakamlar vererek, 
‘Bu konuyla ilgili üç-dört gündür 
açıklamalarda bulunuyoruz. Bu-
gün de Cumhuriyet Halk Partisi 
İl Başkanlığında Murat Bakan ile 
beraber bu konuya değinmek, 
kamuoyu oluşturmak açısından 
önemli. Kendilerine konfederas-
yonum adına teşekkür ediyorum. 
Karayollarında 20 bin işçiden, 14 
bin 900 işçi ret verilriken sadece 
4 bin 760 kişi kabul edildi. Yani 
yüzde doksanı elenmiş vaziyet-
te. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde 

650 kişi kadro ve şirket kapsamı-
nın dışında kalmış durumda. Bu 
KHK kapsamında İzmir’de 6 bin 
500 işçi arkadaşımız 2 Nisan iti-
bariyle işsiz." ifadelerini kullandı. 

Sarı, "İzmir’deki AKP’li, CHP’li, 
MHP’li belediye ayrımı yapmıyo-
ruz. Bu KHK kapsamında şirket-
ten uzak kalacak 2 bin 500 işçi 
arkadaşımız var. Bu insanlar en 
son bulabileceği işte emeğinin 
en sömürüldüğü işte çalışıyor-
lardı. Bu insanlar temizlik işçi-
leri, çöp toplayan, asfalt yapan 
insanlardır. Ege Üniversitesi’nde 
382, Dokuz Eylül Üniversite-
si’nde 370, Katip Çelebi Üniver-
sitesi’nde bin 50 kişi mağdur 
oldu. Bunlar sadece bilinenler. 
Doğal olarak insanlar cennetin 
kapısından içeri gireceğiz, kadro 
alacağız derken bu KHK ile ce-
hennemin kapısı gösterilmiş, bu 
yüzden CHP İl Başkanlığı’nın ve 
CHP İzmir milletvekillerinin bu 
konuya sahip çıkmasından dola-
yı çok mutluyuz. Ve duyurumu-
zu bir kez daha yapıyoruz. Yarın 
saat 13:30 ile 14:00 arası Ko-
nak’ta toplanıyoruz. KHK mağ-
duru bu arkadaşlarımızın hakkını 
savunmak için biz alanda müca-
delemizi sürdüreceğimizi bir kez 
daha sizlerin huzurunuzda beyan 
ediyoruz." dedi.
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‘3 YASINDAN iTiBAREN 
DiNi EĞiTiM BAŞLAMALI’

.

Eğitimde temel prensibin, “Allah inancı” olması gerektiğini söyleyen Din Hizmetleri 
Genel Müdürü Fatih Kurt, ideal dini eğitim yaşının ise 3 olduğunu savundu. 
MUSTAFA MERT BİLDİRCİN - Din 
Hizmetleri Genel Müdürü 
Fatih Kurt, eğitimde en temel 
ve ilk prensibin “Allah inancı” 
olması gerektiğini savundu. 
Kendisinin de bu gelenekle 
yetiştirildiğini söyleyen Kurt, 
“Çocuk, üç yaşına gelene 
kadar zihninde ‘Allah’ isminin 
canlı tutulması gerekiyor” 
diye konuştu. Kurt, ailelere ise 
“Çocuklara din adamlarının 
saygınlığını anlatın” tavsiye-
sinde bulundu. 

“ERKEN YAŞTAN İTİBAREN…” 
Milli Eğitim Bakanlığı ile 

yaptığı işbirliği protokolleriyle 
eğitimdeki etkinliğini artıran 
Diyanet’in “Huzurlu Aile, Sağ-
lıklı Toplum” adı verilen etkin-
liğinde konuşan Din Hizmetleri 
Genel Müdürü Kurt, anne ve 
babaların çocuklarını hayata 
hazırlarken en çok dikkat et-
mesi gereken konunun, “Allah 
inancı” olduğunu söyledi. İz-

mir’in Gaziemir ilçesinde dü-
zenlenen etkinlikte konuşan 
Kurt, “O’nun eşsiz kuvvetini 
en erken dönemden itibaren 
evlatlarımıza vermeliyiz. Bizim 
geleneğimizde de bu vardır” 
dedi. Kurt, pedagogların, “Er-
ken yaşta din eğitimi çocukta 
büyük travmalar yaratabilir” 
uyarısına karşın dini eğitim için 
ideal yaşın “üç” olduğunu sa-
vundu. Ebeveynlerin çocukla-
rına vereceği eğitimin “olmaz-
sa olmazlarını” sıralayan Kurt, 
şunları kaydetti: “Allah inancı-
nı anlatırken yapmış olduğu-
muz hatalardan biri sevdirerek 
değil, korkutarak öğretmemiz-
dir. Cenabı Allah’ı sevgi, adalet, 
merhamet kaynağı olarak ço-
cuğumuza anlatıp bildirme-
liyiz. ‘Allah taş yapar, yakar, 
azaba düşürür’ diyerek kor-
kutmamalıyız. Allah’ı bir kor-
ku merkezi olarak değil, sevgi 
kaynağı olarak göstermeliyiz.” 

“DİN ADAMLARININ SAYGINLIĞINI 
ÖĞRETİN” 

Din Hizmetleri Genel Mü-
dürü Kurt’un açıklamaları 
bunlarla da sınırlı kalmadı. Ai-

lelere, çocuklarına karşı sevgi 
dilini kullanmalarını ve sevgi 
ortamı oluşturmalarını öğütle-
yen Kurt’un bir diğer tavsiyesi 
ise “Çocuklara din adamlarının 
saygınlığı konusunda bilgi ve-

rin” oldu. 
Kurt, çocukların din adam-

larına saygı duymasının en az 
anne ve babaya değer verme-
leri kadar önemli olduğunu ifa-
de etti. BİRGÜN

GÜNEŞ ATAGÖZ -  İzmir’in 
Çeşme ilçesinde 2 çocuk 
annesi Huriye Kıykaç, eşi 
Necmi Kıykaç ile birlikte so-
ğuk demir atölyesinde çalı-
şıyor. Huriye Kıykaç, "İnsa-
nın kendi parasını kazanma 
mutluluğu, hiçbir şeyin ye-
rini tutmaz. Sanayi işi ağır. 
Ancak işini seven bir kadın 
olarak bana zor gelmiyor" 
diye konuştu.

Bayındır ilçesinden Çeş-
me ilçesine gelin gelen Hu-
riye Kıykaç, eşiyle birlikte 
Alaçatı Sanayi Sitesi'ndeki 
soğuk demir atölyesinde 9 
yıldır çalışıyor. Birçok erke-
ğin ağır diyerek çalışmakta 
zorlandığı bir işte çalışan 
Huriye Kıykaç'ı görenler 
şaşırıyor. Alaçatı Sanayi Si-
tesi'ndeki demir doğrama 
atölyesinde giydiği iş tulu-
mu ile demirleri kesip, kay-

nak yapan Huriye Kıykaç, 
eşine çalışmak istediğini 
söylediğinde, "Dışarıda ça-
lışmana izin vermem" ya-
nıtını alması üzerine, "O za-
man ben de senin yanında 
çalışırım" diyerek atölyede 
çalışmaya başladığını söy-
ledi. 

Huriye Kıykaç, "İnsanın 
kendi parasını kazanma 
mutluluğu, hiçbir şeyin ye-
rini tutmaz. Sanayi işi ağır. 
Ancak işini seven bir kadın 
olarak bana zor gelmiyor. 
Tüm kadınlar çalışabilir. 
İster evlerinde bir şeyler 
yapıp satarak para kaza-
nabilir, isterlerse dışarıda 
istedikleri işleri yapabilirler. 
Kadınlarımızın evde otura-
rak zamanlarını boşa geçir-
memeleri, ellerinden gelen 
çabayı göstererek çalışma-
ları gerekiyor" dedi. DHA

2 çoçuk annesi, eşiyle soğuk 
demir atölyesinde çalışıyor
"İnsanın kendi parasını kazanma mutluluğu, hiçbir şeyin yerini tutmaz.“

KOSGEB DESTEĞİYLE KASAPLIĞA BAŞLADI
İzmir’in Çeşme ilçesinde 

KOSGEB desteğiyle kasaplığa 
başlayan Yaşam Sunay Oral, 
“Markette, manavda, resto-
randa. Sonra o kadın eli ne-
den ben olmayayım dedim ve 
kasaplığa başladım” dedi. Bir 
avukatlık bürosunda 4 yıl ça-
lışan 2 kız çocuğu annesi Ya-
şam Sunay Oral, Çeşme Es-
naf ve Sanatkarlar Odası’nın 
verdiği eğitimlere katıldı, 
sertifikasın aldı, KOSGEB’in 
de destek verdiği projesiy-
le hayallerine kavuştu. Oral 
eşiyle birlikte 2016 yılının 
mayıs ayında Dalyan Mahal-
lesi’nde kasap dükkanı açtı.  
Yaşam Sunay Oral, köfteleri 

kendisinin yaptığı kasapta 
özel üretimde de bulunduğu-
nu belirterek, “Aklıma kasap 
olacağım gelmezdi. Eşimin iş 
aşkı, bize bunu doğurdu as-
lında. Gittiğim her yerde bir 
kadın eli aradım, markette, 
manavda, restoranda. Sonra 
‘o kadın eli neden ben olma-
yayım ki’ diye sordum ken-
dime. Bir kasabın yapabile-
ceği her şeyi bir kadın olarak 
yapabiliyorum. Pirzola ve şiş 
hazırlıyorum, külbastı kese-
biliyorum. Etin neresinden 
ne çıkar, çok iyi bilirim. Her 
kadın gibi bende de hangi işi 
yaparsam yapayım en iyi-
sini yapma isteği var” dedi. 

Dalyan Mahallesi’ndeki ka-
sap dükkanını ziyaret ederek 
Yaşam Sunay Oral’ın 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nü kutlayan Çeşme Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Osman Köfüncü ise, “Kadın-
ların, iş hayatının her alanın-
da başarıyla çalışabilecekleri-
ni görmek oldukça sevindirici. 

KADINLARA ÇAĞRI
KOSGEB desteği alan ve 

kasap dükkanını açarak iş 
hayatına başlayan kadın giri-
şimcimizi kutluyor, kendi işini 
kurmak isteyen diğer kadın-
larımızı da odamızda verile-
cek KOSGEB eğitim kursları-
na davet ediyoruz” dedi.

DİN HİZMETLERİ MÜDÜRÜNDEN GARİP İFADELER:
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Ne yazmalı?
Bir gazete köşesine ne yazı-

lır dersiniz? Hele ki bizim gibi bir 
ülkede, akşamdan sabaha de-
ğişen onlarca gündemin varol-
duğu bir coğrafyada siz olsanız 
ne yazardınız gazetedeki köşe-
nize? Memlekette çıkan gaze-
telere bir göz gezdirip de karar 
vermeye kalkmayın. Bu soruya 
bu yolla bir cevap bulunabilece-
ğini zannetmiyorum. Zannet-
miyorum çünkü güç koşullarda 
çıkan az sayıda muhalif gazete 
dışında koca bir medya dünya-
sı tek ses olmuş, birbirinin aynı 
şeyleri dev bir koro gibi haykı-
rıyor. Yaşamın tüm çelişkilerini 
görmezden gelip, haklının kim 
olduğu konusunda sahip olduk-
ları ön kabulle, dalkavukluğun, 
yalan haberciliğin ve bu yalan-
larına insanları ikna etme çaba-
sının tarihini yazıyorlar. Sırf ilan 
gelirleri için kentlerdeki çeşitli 
meslek gruplarından (nedense 
aklıma ilk müteahhitler geliyor) 
birilerinin kurduğu, belediye-
lerle, iktidar partisinin il örgüt-
leriyle kurduğu ilişkiyi sağlama 
alabilmek adına kırk takla atan 
yerel gazetelerden tutun da 
hesapları bunların çok ötesin-
de olan, dev ihalelerin peşinde 
koşan, özel sektöre peşkeş çe-
kilecek kamusal alanları yağ-
malamaya hazır, ormanları, 
dereleri yok etmeye, doğayı ta-
lan etmeye çoktan ikna olmuş 
kimileri tarafından kurulmuş 
ulusal ve uluslararası alanda 
yayın yapan diğerlerine kadar. 
Çünkü yelpaze geniş, rant sağ-
lam. Böylesi bir ortamda varın 
siz düşünün o gazetede yazılıp 
çizilebilecekleri. Neyse; kimin 
ne yazdığı tarihe de not düşü-
lüyor en azından. 

İzgazete’ye ne yazıp yolla-
sam diye düşünüyorum bir iki 
gündür. İşin içinden çıkamadım, 
birbirinden farklı başlıklar ara-
sında sıkışıp kaldığım için. En 
azından bir kaçından kısa kısa 
bahsederek bitireceğim bu ya-
zıyı. 

-Ataması yapılmayan öğ-
retmenler, yönetenler tarafın-
dan ”hiçbir sorunun olmadığı, 
her şeyin yolunda gittiği” şek-
linde tarif edilen bu düzende 
fabrikalarda, sanayi sitelerinde 
ucuz iş gücü olmak için var-
dır, bunu bir kez daha gördük. 
Patron denen adamın üç beş 
kuruşluk güvenlik önlemleri-
ni bile almadığı fabrikalarda, 
telefon taksitini ödemek için, 

ölümle burun buruna çalışırlar. 
Bir tane bakanın, yöneticinin 
çıkıp da Manisa’da yaşamını 
yitiren, ataması yapılmayan 
sosyal bilgiler öğretmeni Hasan 
Sungur’un ardından tek kelime 
etmemesinden anlayabiliyoruz 
bunu. Hasan daha 20’li yaş-
larda hayata veda etti. Patron 
mu? Kendisinden hesap sorul-
mayacağından emin bir halde 
gününü gün ediyor olsa gerek. 

Televizyonda gördüm. 
“Dünya zamanında faşizm ve 
komünizmle sınanıyordu” de-
miş Akp’nin en üstteki ismi. 
Faşizmle sınandığı doğrudur 
da, sadece dün değil. Bugün de 
faşizm dünya halkalarının baş 
belası olmaya devam ediyor. 
Komünizmle sınanan ise halk-
lar değil, dünyanın kan emici-
leri olmuştur. Ezilenlerin eşitlik, 
adalet ve özgürlük mücadele-
leri ile zenginliğin ve yoksullu-
ğun olmadığı bir dünya fikri ve 
pratiği karşısında sınıfta kalan 
sömürücülerin tek vücut olup 
halkların taleplerine nasıl sal-
dırdığını tarihi doğru okumayı 
becerebilen herkes algılayabilir. 
Ezbere söylenen laflar, söy-
lenene/söyleyene doğrudan 
inanmayı, razı gelmeyi yeğle-
yenler için inandırıcıdır sadece. 

- Șeker fabrikaları meselesi 
var bir de bu hafta öne çıkan 
gündemler arasında. Anlaşı-
lan o ki TEKEL, Telekom, Seka, 
Sümerbanklar, Et ve Balık Ku-
rumu, Köy Hizmetleri gibi ku-
ruluşların ardından şimdi de 
Șeker fabrikalarının talanı sü-
recinde yağmayla bir kez daha 
“sınanacak” memleket. 

Șeker pancarı üreticilerini ve 
şeker fabrikası işçilerini bu alanı 
talan etmek için sıraya geçmiş 
olan yağmacıların avuçlarının 
içine bırakıp, değerli arazileri 
gıda tekellerine hediye edecek, 
vatandaşa şeker yerine nişasta 
bazlı şekeri tükettirip sağlımızı 
da tehdit edecek bir uygula-
manın altına imza çoktan atıldı 
bile. 

Șeker fabrikalarının talanı 
bir yanıyla da “bir halk sağlığı 
sorunudur” diyebiliriz yani. Olur 
da gündemde ciddi bir değişik-
lik olmazsa bir sonraki yazıda 
Șeker fabrikaları meselesine 
ayrıntılı bir şekilde değinmek 
niyetindeyim. 

Șimdilik iyi haftalar, tabi 
mümkünse. Yok değilse, umut-
lu hafta sonlarınız olsun.

‘ÖN SEÇIM PARTI IÇI DEMOKRASIYE YÖNELIK KAZANILMIȘ BIR HAKTIR’

ege4582@hotmail.com

FIRAT BELEN

İZGAZETE izmir’in gazetesi
‘ÖN SEÇIM PARTI IÇI DEMOKRASIYE YÖNELIK KAZANILMIȘ BIR HAKTIR’

TABAN DA 
öN SEÇiM 
iSTiYOR!
Tacettin Ba-
yır 9-10 Mart’ta 
yapılacak CHP 
tüzük kurultayı 
ile ilgili gazete-
mize özel 
değerlendirme-
lerde bulundu.

CHP’nin 9-10 Mart tarihle-
rinde yapılacak olan 19. Olağa-
nüstü Tüzük Kurultayı öncesin-
de gazetemize açıklamalarda 
bulunan CHP İzmir milletvekili 
Tacettin Bayır, ‘Daha önce-
den yapılan tüzük kurultayın-
da kazanılmış bazı hakların bu 
kurultayda geri alınması söz 
konusu.’ dedi. Tüzüğün hem 
parti içindeki iktidara hem de 
muhalefete gerekli olduğunun 
altını çizen Bayır, ‘Tüzük par-
timizin anayasasıdır.’ ifadesini 
kullandı.

Bayır, ‘Geçtiğimiz günlerde 
yaptığımız olağan seçimli ku-
rultay öncesinde ve bitiminden 
sonra bir tüzük kurultayı yapa-
cağımızı konuşmuştuk. Aslında 
2012’de yapılmış olan tüzük 
kurultayında kazanılmış bazı 
haklarımız vardı ön seçim gibi. 
Parti içi demokrasinin kazanı-
mına yönelik ciddi haklar kaza-
nılmıştı. Ancak sonra 2016’da 
bazı yönergelerle o kazanılan 
hakların bir kısmı geri alındı. 
Șimdi yeni hazırlanan bir taslak 
var, bu taslakta sistemli bir bi-
çimde bazı hesaplamalar yapıl-
mış. Özellikle bir tek milletvekili 
çıkarılan illerde ön seçim yapıl-
maması gibi, yani bunun parti 
meclisine ve genel merkez yö-
netimine yetkisinin bırakılma-
sı şeklinde. Ancak milletvekili 
arkadaşlarımızla 3-4 gündür 
yaptığımız toplantılarda, tar-
tışmalarda, yapılan kapalı grup 
toplantılarında bundan rahat-
sızlığımızı ifade ettik. ‘Kazanıl-
mış haklarımızı elimizden al-

mayınız’ dedik. Örnek olarak da 
demokrasinin kalesi dediğimiz 
İzmir’i verdik.’ dedi. 

‘ÖN SEÇİMLE GELENLER DAHA ÇOK 
ALANDA’

İzmir’e bile 16 yıl arayla ön 
seçim sandığı geldiğini belir-
ten Bayır, ‘1999’da gelmişti 
ön seçim, bir de 2015’te geldi. 
Benim kişisel kanaatim şudur, 
bugün sahada koşturan millet-
vekillerine baktığımızda büyük 
bir çoğunluğunun ön seçimden 
çıkan arkadaşlar olduğunu gö-
rürsünüz. Tabanda çalışma ya-
panlar onlar. Köylerde, sanayi 
sitelerinde, esnaf ziyaretle-
rinde, partinin toplantılarında, 
mahalle çalışmalarında örgü-
tün seçtiği ön seçimden gelen 
arkadaşlarımız daha ön safta 
rol alıyorlar. Bütün konten-
janlara da haksızlık etmemek 
lazım, bazı kontenjan arka-
daşlarımız var mesela Özcan 
Purçu kontenjan ama çok ciddi 
çalışıyor. Kontenjanda da çalı-
şan var ama geneline baktığı-
mız zaman, 131 milletvekiline, 
ön seçimle gelenler daha çok 
alanda.’ ifadelerini kullandı.

‘TABAN DA ÖN SEÇİM İSTİYOR’
Bayır, ‘Ben bunu grup top-

lantısında da şu şekilde ifade 
etmeye çalıştım, ‘Sayın Genel 
Başkanım eğer siz milletvekili 
belirlenmesinde ön seçimi kal-
dırıp hepsini merkez yoklaması 
yapacağım dediğinizde genel 
merkez koridorları insandan 
geçilmez. Örgütün milletve-
kili adayı olmayı düşünen ya 
da mevcut vekiller saha çalış-
malarını bırakarak hepsi genel 
merkezde, genel başkan yar-
dımcılarına, size şirin gözük-
mek üzere tıraşlarını olurlar, 
lacivert elbiselerini giyerler 

kimse tabanda olmaz. Oysa bi-
zim halkın arasına girdiğimiz-
de tabanda gördüğümüz, bize 
ifade edilen ‘Aslolan biziz, biz 
bizim milletvekilimiz olacak, 
meclisteki gözümüz kulağımız 
olacak kişileri tanımalıyız. Ta-
nımadığımız insanlar merkez 
yoklamasıyla bu kente vekil 
yapılmamalı. Ben elini sıkmış 
olmalıyım, benim hatırımı sor-
muş olmalı, ziyaretime gelmiş 
olmalı, bana dokunmuş olmalı 
bir defa bile olsa.’ Bunun için 
tabandan da yüksek bir sesle 
ön seçim isteniyor.’ dedi.

‘ÇAĞDAŞ, LAİK, ATATÜRKÇÜ 
UNSURLARLA ORTAK HAREKET ETME 

SORUMLULUĞUMUZ VAR’
Yeni tüzükte seçimlerde 

olabilecek ittifaklarla ilgili de 
bir düzenleme olacağını söy-
leyen Bayır, ‘Tabi tüzük kurul-
tayının en önemli maddesi bu 
ön seçim. Bir de Türkiye siya-
setinde yeni bir takım gelişme-
ler var. Bugüne kadar tüzükte 
yer almamış, örneğin seçim-
lere ittifakla girmek. Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde ittifak 
yapılır mı yapılmaz mı? Ortak 
hareket edilebilir mi? Bunlar 
bugüne kadar mevcut tüzükle-
rimiz içinde yoktu. Oysa bugün 
görüyoruz ki AKP, MHP ile or-
tak seçime gitmek için oy pu-
sulasının şeklini bile hazırlamış 
durumda. Bizim de Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak ileriki süreç-
te bizimle birlikte hareket ede-
ceğini düşündüğümüz, özellik-
le %50+1’i oluşturacak çağdaş, 
laik, Atatürkçü unsurlarla ortak 
hareket etmek gibi de bir so-
rumluluğumuz var. Dolayısıyla 
bunun için de tüzüğümüzde 
bazı yeni düzenlemeler yapıldı. 
Bunlarda yetkinin kimde ola-

cağı, usulün ne olacağı parti 
meclisinde mi, myk’da mı, yok-
sa örgüt tabanında mı olacağı 
konuları da tartışılacak.’

‘TÜZÜK BİZİM PARTİMİZİN 
ANAYASASIDIR’

Yaptıklarının parti içi mu-
halefet gibi algılanılmaması 
gerektiğini ifade eden Bayır, 
‘Geçen hafta milletvekilleri, 
parti meclisi ve yüksek disiplin 
kurulu üyeleri Genel Başkan ile 
bir toplantı yaptı. Pazar günü 
de il başkanlarımızla bir top-
lantı yaptı. Sanıyorum bu hafta 
sonunda yapılacak olan tüzük 
kurultayı ilgili bu hafta bayağı 
bir yoğun geçecek. Bizlere gön-
derilen tüzük taslağı üzerinde 
bizler maddeleri tek tek incele-
yerek tamamına ‘istemezükçü’ 
yaklaşmak sanki parti içi mu-
halefet anlayışı gibi algılanabi-
lir. Oysa biz olaya şöyle bakıyo-
ruz, bu tüzük bizim partimizin 
anayasasıdır, bu tüzük gerek-
lidir. Ancak taslakta hazırlanan 
ön seçimin askıya alınması gibi 
bazı maddelere itirazımız var. 
Bu maddelerin alternatifini 
üreterek, bu maddelerin yeri-
ne ‘neler olmalı’yı ortaya ko-
yarak bir çalışma yürütüyoruz, 
milletvekilleri grubu olarak. 
Bu çalışmayı da önce komis-
yona sunacağız, eğer olumlu 
geri dönüş alırsa o maddelerin 
taslakta düzeltilmesini talep 
edeceğiz. Komisyon bu öneri-
lere sıcak bakmazsa o zaman 
milletvekilleri grup olarak bir 
bildirge açıklayacağız ve basına 
geçeceğiz. Daha sonra da tü-
zük kurultayında delegasyonu 
bilgilendirerek o oylamada, o 
maddelerin değiştirilmesi yö-
nünde oy kullanılmasını sağla-
yacağız.’ dedi.

CİHAN
SAMGAR

CHP İzmir 
Milletvekili 

Tacettin Bayır
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‘EN BÜYÜK GÜCÜ İZMİR’İN KADINLARINDAN ALIYORUM’

BASARMAK
ZORUNDAYIZ

.
‘Bizlere şikayet etmenin ötesinde büyük bir rol düşüyor’

CHP Kurultayı’nda hem 
‘Sol cesaret’ listesinde, 
hem de Genel Başkan Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun anah-
tar listesinde yer alarak, 
Parti Meclisi’ne en çok oy 
alan ikinci isim olarak giren 
İzmir milletvekili Selin Sa-
yek Böke ile 8 Mart’a dair 
özel bir söyleşi gerçek-
leştirdik. Böke, “Evrensel 
kadın hakları kırmızı çizgi-
mizdir. En büyük gücü de 
İzmir’in kadınlarından alı-
yorum” dedi. 

Sayın Selin Sayek 
Böke, bugün Türkiye’de 
kadın olmak ne demek?

Bugün Türkiye’de kadın 
olmak demek dezavantajlı 
olmak, özgür olmamak, en 
azından özgür olabilmek 
ve özgür kalabilmek için 
sürekli mücadele etmek 
zorunda olmak demek. Bu 
durumu yaratan bir temel 
etken var:  Erkek-egemen 
zihniyet ve erkek egemen 
zihniyetin bekçiliğini yapa-
rak iktidarda kalan AKP’nin 
siyaset anlayışı…

Bu temel gerçekle yüz-
leşmeden, sorunun adını 
bu açıklıkla koymadan, bu 
zihniyetle açıkça hesaplaş-
madan, Türkiye’de kadın 
sorununun kalıcı biçimde 
çözülmesinin mümkün ol-
madığını görmek ve müca-
delemizi buna göre tanım-
lamak zorundayız. 

Türkiye bugün kadın-
ların işgücüne katılımında 
Avrupa’nın son sırasında 
yer alıyor. İşgücüne katılım 
bakımından; Avrupa or-
talamasının yarısının dahi 
altındayız. Bunun yanı sıra, 
kadınların aktif siyasete 
katılımı ve eşit işe eşit üc-
ret almaları konusunda da 
henüz aşılmamış yapısal 
problemlerimiz var. Ka-
dınların işgücü piyasasın-
da karşılaştığı zorluklar ve 
sınırlar ne yazık ki gelinen 
noktada Türkiye’deki kadın 
sorununun belki de en az 
dramatik boyutu. 

Ekonominin tek ka-
natla uçmasına ve bunun 
sonucunda bir vasatlığa 
saplanmasına neden olan 
kadınların işgücüne sınırlı 
katılımının yanı sıra, artan 
kadına şiddet, kadın cina-

yetleri ve kadınların özel 
yaşamına dair tercihlerine 
olan ağır baskılar Türki-
ye’de kadın meselesinin 
giderek ağırlaşan boyutları 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu kötüleşmenin ve 
kadın sorununun derinleş-
mesinin nedeni çok açık: 
AKP’nin iktidarını dayan-
dırdığı sağ muhafazakar, 
erkek-egemen zihniyet 
ve bu zihniyetin ‘kadın’ 
algısı, kadını toplumda 
ikincilleştirdiği, kadın-er-
kek eşitliğine karşı çıktığı 
ölçüde, kadına şiddete, 
kadın cinayetlerine, 
kadın-erkek eşitsizli-
ğinin derinleşmesine 
zemin hazırlıyor. 

Çünkü erkek-e-
gemen toplum, 
muhafazakar si-
yasetle destek-
lendiğinde orada 
kadın cinayeti de 
olur, kadın şiddet 
de görür, kadının 
istihdama katılımı da 
düşer, kadının özgürlük 
alanı da kaçınılmaz olarak 
daralır

Sorunların geleceğe 
dönük çözümünü nasıl ta-
rif edersiniz? 

Bu 8 Mart’ta da yürür-
lükteki bu zihniyete kar-
şı, kadın-erkek eşitliğini 
savunan, evrensel kadın 
hakları kırmızı çizgimizdir, 
diyen, özgürlüğünden ta-
viz vermeyen bizlerin aklı-
mızda tutması gereken ilk 
şeyin şu olduğunu düşü-
nüyorum: 

Türkiye’deki kadın me-
selesi siyasi bir mesele ve 
bu meselenin eşitlikçi, öz-
gürlükçü bir biçimde çözül-
mesi de ancak bu gerçeği 
kabul eden ve bu gerçek 
doğrultusunda hareket 
eden bir siyasetle müm-
kün. 

Türkiye’de kadın-erkek 
eşitliğini gerçekten isti-
yorsak, özgürlüklerimiz-
den taviz vermeyeceksek, 
kadın cinayetlerini, kadına 
şiddeti minimize etmeyi 
başaracaksak bunun yolu-
nun muhafazakar erkek-e-
gemen siyasetin karşısına 
özgürlükçü, demokrat, laik 
bir alternatifi koymak ol-

duğunu düşünüyorum. 
Türkiye’nin, özellikle de 

bu ülkenin kadınları olarak 
bizlerin bu durumun değiş-
tirilmesini sağlamak gibi 
bir sorumluluğu var. Ben 
bir siyasetçi, bir kadın, ve 
hepsinden önce bir insan 
olarak bu sorumluluğu his-
sediyorum.Bunu başarmak 
zorundayız. Çünkü bunu 
başarmak yalnızca kadın 
sorununun çözümü için 
değil, Türkiye’nin insan-
ların özgür olduğu laik bir 
demokrasiye dönüşmesi, 
içinde bulunduğumuz tek 
adam diktasının aşılması 
için de büyük önem taşıyor. 
Çünkü kadının özgürleşti-
ği bir toplumun, özgürlük, 
demokrasi ve buna para-
lel olarak ekonomik refah 
konusunda büyük adımlar 
atması da mümkün olur. 

Bu 8 Mart’ta geleceğe 
dönük sizi en çok umut-
landıran nedir? 

Geleceğin Türkiye’sini 
hayal ederken, en büyük 
gücü, umudu ve güveni 
İzmir’in, eşitliği tavizsiz 

savunan, özgürlükçü, ço-
ğulcu ve demokratik bir 
topluma yürekten inanan, 
muhafazakâr erkek-ege-
men ideoloji karşısında 
taviz vermeyen, geri adım 
atmayan, çekinmeyen, 
özür dilemeyen, korkma-
yan, yılmayan, aksine bu 
dar ideolojik kalıba yaşa-
mın her alanında meydan 
okuyan kadınlarından alı-
yorum. Onların bütün Tür-
kiye’ye açtığı pencereden, 
seslerinden, nefeslerinden 
alıyorum.

İşte şimdi, bu 8 Mart’ta, 
bizlere şikayet etmenin 
ötesinde büyük bir rol dü-
şüyor. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini tavizsiz savunan, 
buradan özgürlükçü, ço-
ğulcu ve demokratik bir 
toplum çıkaran, alternatif 
bir siyasetle toplumsal ya-
şamın her alanını yeniden 
kuracak yeni bir örgütlen-
meyi gerçekleştirmek zo-
rundayız.  Gelecek için ba-
şarmak zorundayız.  Bunu 
başaracağımızdan da hiç 
kuşku duymuyorum”

iNSANLAR iSiMLERiYLE MüSEMMADIR
TUGAY CAN / İZGAZETE  - Geç-
tiğimiz günlerde Türkiye 
Musiki Eser Sahipleri 
Meslek Birliği’ne (MESAM) 
Kültür Bakanlığı tarafından 
kayyum atanmış, Başkan-
lığını Arif Sağ'ın yürüttüğü 
yönetime Bakanlık tarafın-
dan el çektirilirken Yavuz 
Bingöl, Recep Ergül, Polat 
Yağcı, İpek Açar, Turhan 
Taşan, Fuat Güner ve 

Coşkun Sabah'ı üye olarak 
atamıştı. Yedek üyeler ise 
Vedat Çetinkaya, Celal 
Yarıcı, Osman İşmen, Yücel 
Arzen, Ali Kocatepe, İclal 
Aydın ve Selahattin Akarsu 
olarak belirlenmişti. 

İZMİRLİ O POLİTİKACIDAN 
TEPKİ GELDİ 

Yavuz Bingöl’e en büyük 
tepki Cumhuriyet Halk 
Partisi, Parti Meclisi üyesi 
Sevda Erden Kılıç’tan 
geldi. Kılıç sosyal medya 
da yaptığı açıklamada 
“İnsanlar isimleriyle mü-
semmadır sözü cuk diye 
oturmuş, iktidar Me-
sam'a da bir yavuz bul-
muş. Kendisi geçen hafta 
Arif Sağ'dan iyi insanım 
diye açıklamışsa da Arif 
Sağ hocamız hem çok 
iyi bağlama çalar hem 
de Yavuzdan bin kat 
iyi insandır” ifadelerini 
kullandı.
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TUFAN ŞİŞLİ

İZBAN kargașası 
nasıl çözülür?

İzmir Büyük Șehir Beledi-
yesi’nin İZBAN ücretleri konu-
sundaki düzenlemesi büyük bir 
kargaşaya neden oldu. Ulaşım 
ücretlerine, gidilen durak sayısı 
hesaplanarak zam yapılması-
nın ötesinde, her yolcudan, ilk 
binişte, en uzun hat parasının 
alınması halk tarafından kabul 
görmedi. İnilen durakta, tekrar 
kart okutularak, sadece gidilen 
hattın parasının alınıp, fazladan 
tahsil edilenin karta geri iade 
edilecek olması İzmirlileri ikna 
etmedi.

Sosyal demokrat belediye-
cilik anlayışında, şehir içi ulaşı-
mın, bedava veya çok ucuz bir 
ücretle sağlanması gerekir. Be-
lediye hizmetleri, kâr elde etme 
aracı olarak görülmemelidir. 
Halka verilen hizmetler, ücret-
siz veya çok düşük katılım pay-
lı olurken, işverenlere verilen 
hizmetlerin bedeli yüksek tu-
tularak denge sağlanması esas 
olmalıdır. 

Sosyalistler, tüm insani 
hizmetlerin ücretsiz olmasını 
temel aldığı için, şimdilik, CHP’li 
belediyenin politik tercihleri açı-
sından değerlendirmek daha iyi 
olacaktır.

Yolcuların iki defa kart ba-
sacağı bir sistemde, önceden 
para tahsil etmek doğru de-
ğildir. Yolcu, İZBAN’a binerken 
kartını okutur, indiği durakta, 
tekrar kartını okutarak çıkar ve 
sistem kullanılan hat parasını 
karttan çekebilir. Böylece, üç 
liralık yol gidecek insanın, on 
iki lira ödeyerek trene binmesi 
saçmalığına son verilmiş olu-
nur.

Üç liralık yol gidecek olan 
bir insandan, on iki lira talep 
etmek insanlık dışı bir uygula-
madır. İBB ve İZBAN yöneticile-
ri, şahsi paraları ile değil, zaten 

halkın ödediği vergilerle bu ya-
tırımı yapmışlardır. Halk, zaten 
kendisinin olan bir ulaşım ara-
cını kullanmaktadır. Bu yüzden, 
kendisinin olan bir ulaşım aracı-
nı kullanırken, zorunlu giderler 
dışındaki bir miktarın üstünde 
ödeme yapmaya zorlanması 
kabul edilemez. 

İzmir halkı dayanışmacıdır. 
Kartında para kalmayan insan-
lar için kendi kartını hemen uza-
tır. Kendisine teklif edilen parayı 
bile, çoğu insan, almak istemez. 
Ancak, belediyenin yeni uygu-
laması dayanışma ruhunu da 
vurmaktadır. Bu şartlar altında, 
en uzun hat parasını ödeyerek 
kimse başkası için kart basa-
maz. Halkın ulaşım hakkı, halka 
hizmet vermesi gerken belediye 
tarafından gasp edilmiştir.

Toplu taşıma araçlarını 
kullanan insanların maddi du-
rumları zaten sıkıntılıdır. Büyük 
çoğunluğunun sosyal destek 
almaya ihtiyacı vardır. 

Toplu taşımayı tercih eden 
insanların, trafik yükünü ve 
çevre kirliliğini azaltan bir tercih 
yaptığını da göz önüne alarak 
teşvik edici önlemler alınması 
gerekir.

İBB ve İZBAN yöneticileri 
hatalı kararlarından geri adım 
atmalıdır. İzmir halkı, zaten 
kendi malı olan, ulaşım araçları-
na sahip çıkmaya kararlıdır. 

‘İZBAN KULLANMA’ şeklin-
de başlayan uyarı eylemlerinin 
‘KART BASMAMA’ protesto-
suna dönüşmesi mümkündür. 
Böylesi bir durumda, yerel yö-
neticiler ile onları seçenler ara-
sındaki tartışma, geri dönülmez 
kırılmalara yol açabilir.

İzmir halkı son sözünü 
söylemeden, seslerinin duyul-
masını istiyor. Kulaklarını tıka-
yanlar çok şey kaybedecektir.

Eski İlçe Başkanı Başak’a 
teşekkür eden Gruşçu, “Șa-
kir Başkan, daha önce verdi-
ği bir sözü yerine getirerek, 
yapılmayanı yaparak,Türkiye 
siyasetine, Cumhuriyet Halk 
Partisi içerisinde siyasete ör-
nek olacak bir karar vererek 
koltuğu genç bir vermek üze-
re verdiği sözü tuttu. O açıdan 
ben kendisine çok teşekkür 
ederim. Bundan sonra kendi-
sine de çıktığı yolda başarılar 
dilerim.” ifadelerini kullandı. 
Gruşçu Başak’ın genel mer-
kezde görev alcağına ilişkin 
iddiaları ise yalanladı. Gruşçu 
“İstifa kararı tek başına aldığı 
bir karardır. Yani bu kararı hiç-
bir şeye bağlamaya gerek yok. 
Herhangi bir görev alma ya da 
belediye başkan adaylığı gibi 
bir durum söz konusu olmak-
sızın, hiçbir karşılık beklemek-
sizin, bir sade üye olarak bu-
radan ayrıldı. Bu da bence tüm 
siyasetçilere örnek teşkil et-

melidir.” dedi. Gruşçu sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bizim bun-
dan sonraki süreçte ki anlaya-
şımızda en ufak bir değişiklik 
olmayacak. Çünkü Șakir Başak 
burada çıtayı çok yükseltti. 
Ben burada üç dönem Șakir 
Başak’ın yanında yöneticilik 
yaptım. Bu üç dönem boyunca 
el ele, kol kola, omuz omuza 
beraber mücadele ettik. Yeri 
geldi bedel ödedik, yeri gel-
di sorunlar yaşadık. Bundan 
sonra da bu anlayışı sürdü-
receğiz. Yapılmayanı yapmak 
anlayışı, bizlere de hakim 
olacak. Partimizi iktidara ta-
şıyacak gelişmeleri bir araya 
getirmek açısından önemli 
olacak. Bundan sonra da aynı 
anlayışla, aynı düşünceyle, 
toplumun hassasiyetlerini öl-
çerek ve hangi ölçüde olursa 
bütün toplumun temel unsur-
larını, adalet ve eşitlik anlayışı 
içerisinde kucaklayacak, ortak 
payda da buluşturacak bir si-
yasetin yürüteceğiz.”

“BURADAKİ REAKİSYON TÜM İLÇE 
ÖRGÜTLERİNE YANSIYACAK”
Genç bir ilçe başkanı olma-

sının avantaj olduğunu vurgu-

layan Gruşçu, “Biz tabi gençli-
ğin dinamizmi ile geldik. Ama 
uzlaşıcı bir felsefe ile parti 
içindeki tüm katmanları bir 
araya getirerek, ortak payda 
da buluşabileceğimiz bir siya-
setin temelini atacağız.” dedi.

“Burada benimle birlik-
te çalışan genç arkadaşlar da 
var. Onların bize getirdiği bazı 
artılar var. Nedir? Teknoloji-
ye daha yatkın olmaları, daha 
fazla dünya gündemine ilşikin 
fikirleri beyan edebilmeleri, 
entellektüel birikimleri, ama 
bir yandan da toplumsal ger-
çekleri iyi ortaya koyabilmele-
ri.” ifadelerini kullanan Gruşçu, 
“Onların bu artılarını iyi değer-
lendirerek, iyi bir dinamizm 
yaratacağız. En kısa sürede de 
burada ki reaksiyon, tüm ilçe 
örgütlerine de yansıyacak.” 
dedi.

EYLEMLER DEVAM EDECEK
Bir önceki İlçe Başkanı 

Șakir Başak’ın eylemlerinin 
sokağın dilini yasnıtması ba-
kımından önemli olduğunu 
vurgulayan Gruşçu, “Bu eyle-
meler durmamak üzere de-
vam edecek. Çünkü Cumhu-

riyet Halk Partisi’nin ihtiyacı 
olan şeylerden biri de bu. Yani 
bizim sokağın dili olmamız 
gerekiyor. Bizim Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, kendimizi 
halka en iyi şekilde ifade et-
menin yolu onlarla bu bütün-
leşmeyi, birlikteliği göstere-
bilmek adına bu tip eylemleri 
sürdürmemizden geçiyor.”
STK’LAR İLE DAHA FAZLA ETKİLEŞİM

“Sadece eylem düzeyin-
de değil, biz yeni bir anlayışa 
başlayacağız. Bu yeni anlayış 
içerisinde Sivil Toplum Kuru-
luşları ile daha iyi etkileşim 
içerisinde olduğumuz bir si-
yaset biçimini gerçekleşti-
receğiz.” ifadelerini kullanan 
çiçeği burnunda başkan, daha 
önceden STK’larda aktif görev 
aldığını hatırlattı. Sivil Toplum 
düzeyinde çekirdekten ye-
tişme olduğunun altını çizen 
Gruşçu “ Siyasi partilerin en 
önemli eksiklerinden bir tane-
si Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 
yeterli düzeyde etkileşim içe-
risinde olmamalarıdır. Biz bu 
eksiği tamamlayacağız. Mes-
lek örgütleriyle, sendiklarla 
bir arada olarak çalışacağız. 

‘ŞAKiR BAŞAK 
ÇITAYI  ÇOK 
YüKSELTTi’
Cumhuriyet Halk Partisi’nin  yeni 
Konak İlçe Başkanı başkan seçilen 
Çağrı Gruşçu gazetemize özel 
açıklamalarda bulundu.

CHP KONAK İLÇE BAȘKANI ÇAĞRI GRUȘÇU:

Mesela muhtarlarımızla beraber 
çalışacağız, ben daha önce de söy-
ledim gene söylüyorum. Onlar-
la çalışmaktan onur duyuyorum. 
Muhtarlarımız her mahallemizin 
Belediye Başkanı konumunda 
olan temsilcilerdir. Onlarla ortak-
laşa çalışmayı sürdüreceğiz. Uzun 
lafın kısası birlikte iletişim içerisin-
de olduğumuz, ortak paydamızın 
toplumsal menfaatler olduğu bir 
anlayışı sergileyeceğiz.” dedi.

“DENİZ BAŞKAN TELEFON İLE ARADI”
İzmir’in genç İl Başkanı Deniz 

Yücel ile telefonda konuştuklarını 
belirten Gruşçu, “Kendisi beni ara-
yıp tebrik etti. Onun da benim de 
çeşitli programlarımız var. Uygun 
bir zamanda inanıyorum bir araya 
geleceğiz.” dedi.

İzmir İl Başkanlığı ile örgütün 
menfaatlerinin ortada olduğu, 
toplumsal süreçlerin ön planda 
olduğu noktalarda her zaman uz-
laşı ve uyum içerisinde olacakları-
nı kaydeden Gruşçu, “Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin temelini oluşturan 
ne varsa, Mustafa Kemal anlayı-
şını ortaya koyan anlayış çerçe-
vesinde hareket ettiğimiz sürece 

örgütümüzde ki temel üyeden en 
yüksek mertbeye kadar kim varsa 
bu anlayışla hareket ettiğimiz sü-
rece uzlaşı ve uyum içerisinde ça-
lışmaya hazırız. Bundan gayrı bir 
problemimiz yok. İl başkanımız da 
genç ve yeni bir başkanımız. Birlik-
te güzel bir siyasal iklimi yaşatabi-
leceğimize inanıyorum.” dedi.
“TUNCAY ÖZKAN BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR 

ŞANS”
MYK’da Basınla İlişkilerden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
olarak görev alan Tuncay Özkan 
hakkındaki görüşlerini de aktaran 
Gruşçu, “Tuncay Bey’in İzmir’in 
sesi olmak üzere MYK’da görev 
alması bizim için çok büyük bir 
şans ve onur.” dedi. Gruşçu söz-
lerini şöyle tamamladı: “Sayın 
Özkan bugüne kadar olan siyasi 
anlayışında sokakta karşılığı olan 
bir milletvekili ve genel başkan 
yardımcısı. Bu İzmir için de Türkiye 
içinde çok büyük avantaj. Çünkü 
bu dinamizmi ortaya koyabilecek 
bir temsilcimiz. Sadece Tuncay 
Özkan değil, aynı şekilde diğer 
milletvekillerimizde bu dinamizmi 
İzmir adına çok iyi yansıtıyorlar.”

TUGAY
CAN

CHP Konak 
İlçe Bașkanı
Çağrı Grușçu
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8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü..

Aslında başlangıçta uzun ça-
lışma koşulları, düşük ücretler, 
emeklerinin sömürülmesine kar-
şı ABD’de dokuma işçisi kadınlar 
greve başladı. 

Yıl 1857.. 
Ancak o zamanlardan bu za-

manlara pek de değişmeyen bir 
şey oldu.. Polisler kadınlara sal-
dırdı. 

İşçiler fabrikaya kilitlendi. Ar-
dından çıkan yangında 120 kadın 
işçi hayatını kaybetti. 

26-27 Ağustos 1910 tari-
hinde Kopenhag’da düzenlenen 
2. Enternasyonale bağlı kadınlar 
toplantısında 8 Mart 1857 anısı-
na getirilen 8 Mart’ın Dünya Ka-
dınlar Günü olarak anılması öne-
risi oybirliğiyle kabul edildi. 

Türkiye’de ilk kez 1921 yılın-
da kutlandı. 

1975 yılında Birleşmiş Millet-
ler ’in de 8 Mart’ı Dünya Kadınlar 
Günü olarak kabul etmesiyle her 
yıl bir tema ile kutlanmaya baş-
landı. 

Türkiye’de ise kadınlar günü-
nün aslında anlamı büyük. 

Bir ülkenin bağımsızlık ve 
kurtuluş mücadelesinde en ön 
safta yer alan, gözünü kırpma-
dan bugünlerimiz için hayatını 
ortaya koyan kadınların, anaların 
evlatları, torunlarıyız. 

Halide Ediplerin, Nezahat 
Onbaşıların, Șerife Bacıların, 
Kara Fatmaların, Halime Çavuş-
ların, Hafız Selman İzbelilerin, 
Gördesli Makbulelerin, Çete Emir 
Ayşelerin, Tayyar Rahmiyelerin, 
Ayşe Hatunların ülkesi için gös-
terdikleri cesaret bu toprakların 
kadınlarının gücünün örneğidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
kadınlarımıza verdiği önem hep 
hatıralarda hep rehberimizdir.

“Dünyanın hiçbir yerinde, 
hiçbir milletinde, Anadolu köylü 
kadınının üzerinde kadın mesaisi 
zikretmek imkânı yoktur ve dün-
yada hiçbir milletin kadını “ben 
Anadolu kadınından daha fazla 
çalıştım, milletimi kurtuluşa ve 
zafere götürmekte Anadolu ka-
dını kadar gayret gösterdim”� 
diyemez.

Erkeklerimizin teşkil ettiği or-
dunun hayat kaynaklarını kadın-
larımız işletmiştir. Memleketin 
mevcudiyet vasıtalarını hazırla-
yan kadınlarımız olmuş ve kadın-
larımız olmaktadır. Kimse inkâr 
edemez ki, bu harpte ve ondan 
önceki harplerde, milletin hayat 
kabiliyetini tutan hep kadınları-
mızdır.

Çift süren, tarlayı eken, or-
mandan odunu, keresteyi geti-
ren, mahsulâtı pazara götürerek 
paraya çeviren, aile ocaklarının 
dumanını tüttüren, bütün bun-
larla beraber sırtıyla, kağnısıyla, 
kucağındaki yavrusuyla yağmur 
demeyip, kış demeyip, sıcak de-
meyip cephenin mühimmatını 
taşıyan, hep onlar, hep o ulvi, o 
fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları 
olmuştur.

Dolayısıyla hepimiz bu büyük 
ruhlu, büyük duygulu kadınları-
mızı şükran ve minnetle ebedi-
yen taziz ve takdis edelim.”

“Bizim sosyal toplumumuzun 
başarısızlığının sebebi, kadınları-
mıza karşı gösterdiğimiz ilgisiz-
likten ileri gelmektedir. Yaşamak 
demek faaliyet demektir. Bun-
dan dolayı bir sosyal toplumun 
bir organı faaliyette bulunurken 
diğer bir organı işlemezse o sos-
yal toplum felçlidir.”

“Bir toplum, cinslerden yalnız 
birinin yüzyılımızın gerektirdik-
lerini elde etmesiyle yetinirse, 
o toplum yarı yarıya zayıflamış 
olur. Bizim toplumumuzun uğ-
radığı başarısızlıkların sebebi, 
kadınlarımıza karşı ihmal ve ku-
surdur.”

“Anaların bugünkü evlatları-
na vereceği terbiye, eski devir-
lerdeki gibi basit değildir. Gerekli 
özellikleri taşıyan evlat yetiştir-

mek, pek çok özelliği şahıslarında 
taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple 
kadınlarımız, hatta erkeklerden 
daha çok aydın, daha çok feyizli, 
daha fazla bilgin olmaya mec-
burdurlar!”

“Kadınlarımız için asıl müca-
dele alanı, asıl zafer kazanılma-
sı gereken alan, biçim ve kılıkta 
başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve 
kültürle, gerçek faziletle süsle-
nip donanmaktır. Ben muhterem 
hanımlarımızın Avrupa kadınları-
nın aşağısında kalmayacak, aksi-
ne pek çok yönden onların üstü-
ne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve 
kültürle donanacaklarından asla 
şüphe etmeyen ve buna kesin-
likle emin olanlardanım.”

1920li ve 1930lu yıllarda kur-
tuluş mücadelesinde ve yeni bir 
ülkenin inşasında her şeylerini 
ortaya kadınlar için böyle ön-
görülü, böyle ilerici düşüncele-
re sahip olan ve bunu eylemleri 
ve aldığı kararlarıyla her zaman 
ortaya koymuş olan bir liderin 
zamanından 2018 yılına geldi-
ğimizde maalesef bu güzel ve 
onurlandırıcı cümleleri kurabil-
mek oldukça zor.

Günümüzde kadınlarımızın 
en çok haykırdıkları şey kadına 
şiddet ve istismar. 

21. yüzyılda dünya kadınların 
siyaset, toplum ve ekonomideki 
görünürlüğünü tartışırken, maa-
lesef ülkemizde kadına karşı şid-
deti, cinayeti ve kadına ve çocuk-
larımıza istismarı tartışıyoruz.

2018 yılı başlayalı iki ay oldu. 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformuna göre Ocak ayında 
28 kadın, Șubat ayında ise 47 
kadın öldürüldü. 

2017 yılı verisi ise çok daha 
can acıtıcı. 2017 yılında 409 ka-
dın öldürüldü, 387 çocuk istis-
mara uğradı ve 332 kadına cinsel 
şiddet uygulandı. Ve ne yazık ki 
bu rakamlar her bir sene önceki 
veriler ile karşılaştırıldığında sü-
rekli bir artış seyri göstermekte.

Türk kadınlarına 1934’te ve-
rilen seçme ve seçilme hakkı, Su-
udi Arabistan’da 2015 yılında ta-
nındı. Memnuniyetle karşıladık.

Suudi Arabistan’da kadınların 
araç kullanmalarına izin verildi. 
Memnuniyetle karşıladık.

Tüm bunları temelleri kadın-
ların da emeği ve gözü pekliği ile 
atılan bu Cumhuriyet kadınları-
mıza yıllar öncesinde tanımışken 
geldiğimiz noktada maalesef ül-
kemizde kadınların hak ettikleri 
değeri aldıklarını, gördüklerini 
ve hak ettikleri yerde olduklarını 
söylemek son derece zor.

Ortadoğu otokrasilerinde 
kadınlara tanınan haklardan 
memnun olunduğu bir dönem-
de, kadını bir obje yerine aktör 
olarak görmeyi başaramadığımız 
sürece de 1930lu yıllardan ileri 
gittiğimizi söylemek mümkün 
olmayacaktır.

Bir de önemli olan bir nok-
ta daha var. Kadınlara atfedilen 
önemi sadece 8 Martlarda hatır-
lamak da bir arpa boyu yol almak 
için çok senelerimizi daha harca-
mamıza sebep olacaktır..Bugün 
ülke nüfusumuzun yarısını ka-
dınlarımız oluşturmaktadır. Bu-
gün izlediğimiz ve okuduğumuz 
haberlerde ya kadına şiddet ya 
da kadına karşı cinsel istismarı 
konuşmaktayız. 

Bundan kurtulmalı ve bir ger-
çeğin artık farkında olmalıyız. Her 
ne durum içindeysek bilinmeli ki, 
bunun kurtuluşu ancak ve ancak 
kadın ile mümkündür.  Fakat ka-
dına hakkettiği değeri vermeliyiz 
demiyorum, onlara sadece gölge 
etmeyelim ve engel olmayalım 
yeter, onlar zaten en iyisini ya-
par, diyorum. Önümüzde 2019 
Genel ve Yerel seçimleri mevcut. 
Siz bu seçimi erkekler mi alacak 
sanıyorsunuz? Öyleyse bilin ki 
yanılıyorsunuz. 

2019 seçimlerinin kazandıra-
nı kadınlarımız olacaktır.  

aksu.yasin88@gmail.com 

YASİN AKSU

Gölge etmeyelim yeter

Mesajında kadınlara yö-
nelik şiddete geniş yer ayıran 
Yücel, şiddet söylemlerinin 
normalleşmesinin, iktidarın 
kadınlara yönelik kabul edile-
mez ahlaki yakıştırmalarının, 
diyanet tarafından kadınların 
ve kız çocuklarının neredeyse 
erkeğe köle olarak yakıştırıl-
masının korkunç sonuçlarının 
yaşandığına özellikle vurgu 
yapan Deniz Yücel, şu ifade-
ler yer verdi. Milli mücadelede 
cephede, cumhuriyetimizin 
kurulmasında Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün yanın-
da yer alan Türk kadınımız, 
yeryüzündeki en fedakar, en 
korkusuz ve çağdaş kadındır. 
Bugün demokrasilerine ve ka-
dına verdikleri değere gıptayla 
baktığımız Avrupa ülkelerinin, 
kadınlarını ikinci sınıf insan 
saydığı, kadınların seçme se-
çilme, miras ve eğitim hakla-
rının olmadığı dönemde, Türk 
kadınına Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından verilen hak-
larla kadınlarımız tüm dünya 
da saygın bir yer edinmiştir. 
Ancak bugün gelinen noktada, 
AKP iktidarı ile birlikte başla-
yan mahalle baskıları, şiddet 
söylemlerinin normalleşme-
si, iktidarın kadınlara yönelik 

kabul edilemez ahlaki yakış-
tırmaları ve yaşam tarzını sı-
nırlayan çıkışları, diyanet ta-
rafından akıl almaz bir şekilde 
verilen fetvalarla, kadınımızın 
ve kız çocuklarımızın cinsel 
bir obje ve neredeyse erkeğe 
köle olarak yakıştırılmasının 
korkunç sonuçlarını toplum 
olarak yaşıyoruz. 
ÖNCE KADINLARIMIZI YAŞATMALIYIZ 

Yalnızca bu yılın (2018) 
Ocak ayında 28 kadın öldü-
rüldü, 147 çocuk istismara 
uğradı, 25 kadına cinsel şid-
det uygulandı. Geçtiğimiz bir 
yıla bakıldığında kadın cina-
yetleri ve istismarında öyle-
sine korkunç bir sonuç ortaya 
çıkıyor ki, telaffuz etmek bile 
insanın içini acıtıyor, utanç 
veriyor. Elbette kadınlarımızın 
tek sorunu şiddet veya istis-
mar değildir. Ancak kadınla-
rımıza diğer haklarını vermek 
için önce yaşatmak zorun-
dayız. Kadın cinayetinde işler 
bu denli korkunç boyutlara 
ulaşıncaya, toplumda infial 
yaratacak olaylar gündeme 
gelinceye kadar bekleyenler, 
bugün yasaları değiştirmek, 
saçma sapan iyi hal uygula-
masını kaldırmak için seferber 

olmuş durumda. Ancak bunca 
can yitip giderken, bunca ço-
cuk annesiz, ablasız, kardeşsiz 
kalırken, tüm girişimlerimize, 
çağrılarımıza karşın bu olay-
lara seyirci kalanlar bilsin ki, 
bu cinayetlerde onlarda büyük 
sorumluluk sahibidir. yaşam 
ve sosyal hakları için belki 
de önce erkeklerin eğitilmesi 
gereklidir. Yasaların değişti-
rilmesi konuşulmaktan öteye 
geçmeli, artık kadına şiddete 
göz yuman, koruyamayan, 
yasa da boşluğu gidermeyen 
herkese de ağır yaptırımlar 
getirilmelidir. Bundan 84 yıl 
önce Atatürk'ün " Dünyada 
her şey kadının eseridir" diye-
rek kadınlarımıza kazandırdığı 
haklar bile, bugünün iktidar 
sahipleri tarafından çok görül-
müş, OHAL şartlarıyla kadın-
larımıza uygulanan baskı hat 
safhaya ulaşmıştır. 

CHP OLARAK ÖNCELİĞİMİZ.. 
Kadınlarımızın sosyal ve 

ekonomik yükselişi, toplumda 
hak ettikleri yeri almaları ve 
korunmak zorunda kalmaya-
cakları bir ortam yaratılması, 
CHP olarak önceliğimizdir. 
Sadece 8 Mart'larda sorunla-
rının konuşulması, haklarının 

hatırlanmasıyla kadınlarımı-
zın haklarına kavuşamayaca-
ğı kesindir. Kadının emeğinin, 
fikrinin ve etkisinin olmadığı 
bir yönetim şekli düşünüle-
mez. Aksi bir durum başarı-
sızlık, gericilik ve istikrarsızlık 
getirir. Bizler 2019'da Türki-
ye'nin Adaletsizlikten ve ku-
tuplaşmalardan kurtulması-
nın, cumhuriyet değerlerinin, 
demokrasinin ve hukukun 
üstünlüğünün yeniden hayata 
geçirilmesinin ancak kadınları-
mızla verilecek ortak mücade-
le ile sağlanabileceğini biliyo-
ruz. Ne zaman ki kadınlarımızı 
korunmaya muhtaç olmaktan 
kurtarıp her alanda özgür kılar, 
aslında cumhuriyetimizin ve 
ülkemizin kadınlarımız tara-
fından korunulmasına ihtiyacı 
olduğunu anlarsak, işte o za-
man hayal ettiğimiz huzura ve 
kalkınmaya kavuşuruz.. Tüm 
bu duygu ve düşüncelerimle, 
8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Gününde kadınlarımızın 
verdiği mücadeleye destek 
veriyor, bu mücadele gününe 
liderlik eden kadınlarımızın, 
her zaman yanında yer alaca-
ğımıza söz vererek, emekleri 
ve mücadeleleri için teşekkür 
ediyorum.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 8 Mart  sebebiyle bir mesaj yayınladı. 

CHP’Li DENiZ YüCEL: ‘KADINLARIMIZ 
84 YIL öNCEYi ARAR HALE GELDİ’
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Belediyeci (10)  
Ötesi *

Yazımın önünü siz doldurun 
istedim bu sefer. 

Șimdiye kadar yazdıklarım-
dan biraz da farklı olsun iste-
dim. 

Bugün, yepyeni bir gün ve 1 
Mart. 2018 yılının üçüncü ayının 
ilk günü, günlerden Perşembe. 

Mart, kışın son ayı ve yazın 
ilk ayıdır. Tam kesişimdedir. Ke-
sişimde olmak demek her ikisi 
de içermek demektir. Öyle bir 
mevsim düşünelim ki hem kış 
olsun hem yaz; hem kar kıya-
met olsun hem günlük güneş-
lik… 

Üretimin en yoğun olduğu, 
çiçeklerin coştuğu, otların yaldır 
yaldır gövdelerini gökyüzüne 
doğru uzattığı bir aya giriyoruz. 

Doğanın okumasını yapmak 
için de bir fırsat var karşımızda. 
Her yeni güne başlarken gök-
yüzünü beyaz-mavi karışımına 
dalıp gitmek… Ardından güne-
şin vücudunuza dokunduğunu 
hissetmek için doğru zaman-
dayız. 

Mart’a kadar ne yaptıysak 
yaptık, hepsi geldi geçti, bitti. 
Șimdi bugün ne yapıyoruz biraz 
ona odaklanalım. 

Örneğin, İzGazete’de iki yıl-
dır yazıyorum, şu an 50. yazımı 
hazırlıyorum. Biçimsel olarak 
değişiklik yapmaya karar ver-
dim. Bundan böyle belirli aralık-
larla düzenli yazarak, yazmadı-
ğım günlerde olup biten olayları 
ülke genelindeki konularla eş-

leştirerek paylaşacağım. 
Yani, yerel seçimler yakla-

şırken bir önceki yerel seçim-
lerin istatistiksel okumalarını 
yapıp okurlarımıza nicel verilere 
dayalı bir takım verileri sunmayı 
planlıyorum. 

Bu yazı dizisine başlarken 
Belediyeler arasında hem siya-
si partisi ve Belediye Başkanı 
aynı anda değişen ilçelerimiz-
den başlayacağım. Dolayısıyla 
inceleyeceğim ilk ilçe Bayındır 
olacak. 

2014 yerel seçimlerinde 
İzmir için en çarpıcı sonuç Ba-
yındır olmuştur. Çünkü Bayındır 
Belediye Başkanı AkParti üye-
siydi ve kaybetti. CHP’nin adayı 
Dr. Ufuk Sesli ipi göğüsledi. 

*** 
Evet, günlük ağızla bu işe 

siyaset karıştırmadan sözün 
özüne geleyim. 

2014 seçim sonuçlarının 
analizini ilçe ilçe yapacağım; 
aday olmak isteyenler, o kişi 
benim diyenler yazılarımı takip 
edebilir. Sayılarına güvenen-
ler bir adım öne gelsin; ötesini 
birlikte inşa edelim. Hedef, çok 
değerli büyüğüm ve saygı duy-
duğum duayen Belediye Baş-
kanım Bülent Tanık’ın dediği 
gibi “yeni toplumcu belediyeci-
lik”.

*Yazı dizisinin önceki 
yazılarını internet sitemizden 

okuyabilirsiniz

mehmetkuzu@gmail.com 

MEHMET 
KUZU

Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’nın verilerine göre hay-
van sahiplendirme, kısırlaş-
tırma, aşılama ve işaretleyip 
alındığı ortama bırakma ko-
nusunda Bornova Belediyesi, 
İzmir’deki belediyeler arasında 
öncü konumda.  Bakanlığın 
2017 yılı verilerine göre Bor-
nova Belediyesi, bakımevinde 
2270 sokak hayvanını sahip-
lendirdi. 5123 kedi ve köpeği 
kısırlaştırdı. 2918 sokak hay-
vanına kuduz aşısı, 2205 so-
kak hayvanına karma aşı yaptı. 
2 bin 940 sokak hayvanını da 
işaretleyerek alındıkları orta-
ma bıraktı.

İlçedeki sahipsiz hayvanla-

ra şefkat elini uzatan hizmet ve 
projelerle ön plana çıkan Bor-
nova Belediyesi’nin bu alandaki 
öncülüğü Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı verileriyle tescillendi. 
Bakanlığın 2017 yılı verilerine 
göre Bornova Belediyesi, ba-
kımevinde 2270 sokak hayva-
nını sahiplendirdi. 5123 kedi 
ve köpeği kısırlaştırdı. 2918 
sokak hayvanına kuduz aşısı, 
2205 sokak hayvanına karma 
aşı yaptı. 2 bin 940 sokak hay-
vanını da işaretleyerek alın-
dıkları ortama bıraktı. Bornova 
Belediyesi sokak hayvanlarına 
yönelik yaptığı bu hizmetlerin 
tamamında İzmir’deki bele-
diyeler arasında birinci sırada 

yer aldı. Bornova Belediye-
si’nin  can dostlarımıza verdiği 
hizmetlerin kalitesi ve miktarı 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından tescillenmiş oldu. 

HAYVAN AMBULANSI
Bornova Belediyesi hay-

van ambulansı, yaralı ya da acil 
tedaviye ihtiyaç duyan sokak 
hayvanları için aralıksız çalışı-
yor. Hayvan ambulansı günde 
ortalama 10 sokak hayvanını 
bulundukları yerden alıp Vete-
riner Hizmetleri Müdürlüğü’ne 
getiriyor
BÜYÜKPARK’TA KLİNİK HİZMETLERİ

Büyükpark içinde yapı-
lan klinikte, gönüllü hayvan-
severler tarafından getirilen 
kedilerin kısırlaştırma işlemi 
gerçekleştiriliyor. Vatandaşla-
rın sokak hayvanları ve sahipli 
hayvanlarla ilgili şikayetleri de 
yerine gidilerek değerlendirili-
yor. 

SUSUZ KALMASINLAR DİYE
Havyanlara verilen bakım 

ve tedavi hizmetlerinin yanısı-
ra özellikle yaz aylarında sokak 
hayvanlarının susuz kalmama-
sı için ‘beslenme odakları’ da 
Bornova’daki tüm parklarda 
önemli bir işlev görüyor. 

REHABİLİTASYON MERKEZİ
Bornova Belediyesi, sokak 

hayvanlarına yönelik olarak 

verdiği hizmetlerin kalitesi-
ni artırmak için Pınarbaşı’nda 
Kedi Köpek Rehabilitasyon 
Merkezi’ni de hayata geçiriyor. 
Merkez, sokak hayvanlarının 
daha iyi şartlarda tedavi edil-
mesi ve normale dönmeleri 
için kullanılacak.

BORNOVA ONLARIN DA EVİ
Bornova Belediye Başkanı 

Olgun Atila, sokak hayvanla-
rıyla ilgili tüm sorunları gider-
mek için çalıştıklarını belirte-
rek, “Sokak hayvanları bizimle 
aynı havayı soluyan, aynı kenti, 
çevreyi paylaştığımız değer-
li varlıklar. Onların aç susuz 
kalmaması, tedavilerinin ya-
pılması çok önemli. Bornova 
onların da evi. Bu anlayışla 
onlar için de çalışıyoruz. Bu 
hizmetleri verilmesinde görev 
yapan tüm arkadaşlarıma, so-
kak hayvanları konusundaki 
duyarlılıklarıyla öne çıkan Bor-
nova halkı adına teşekkür edi-
yorum” dedi.

BORNOVA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINA VERİLEN HİZMETLERDE BİRİNCİ

SEViMLi DOSTLARA
SICAK BELEDiYE ELi
Bornova Belediyesi, başta sahiplendirme olmak üzere hasta ve 
yaralı hayvanların tedavisi ile kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması gibi 
hizmetleriyle sokak hayvanlarının en büyük koruyucusu oluyor.

yorum” dedi. Bu
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ir 
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Engelli vatandaşlar için ha-
yata geçirdiği projelerle örnek 
olan Bornova Belediyesi özel 
temalı mekanları ile de onların 
yanında yer alıyor. Son üç yılda 
özel temalı altı kafeyi kente ka-
zandırırken, Çamdibi’nde açılan 
Engelsiz Yaşam Merkezi ve En-
gelsiz Kafe ile de fark yaratıyor. 

Bornova Belediyesi, haya-
ta geçirdiği özel projelerle her 
kesimden vatandaşa hizmet 
veriyor. Kentin dört bir yanında 
Bornovalıların keyifle zaman 
geçirebileceği mekanlar yara-
tan Belediye, Kızlar Kahvesi, 
Down Kafe, Diyet Kafe, Çınar 
Evi, Pınar Kafe ve Engelsiz Kafe 
ile hizmet vermeye devam edi-
yor. Özellikle dezavantajlı va-
tandaşların sosyal yaşamda 
daha fazla varolmalarını sağla-
mak amacıyla hayata geçirilen 
özel konseptli mekanlarda, özel 
menüler ve eğlenceli aktiviteler 
yer alıyor.

Bir sosyal sorumluluk pro-
jesi olarak hayata geçirilen “En-
gelsiz Yaşam Merkezi” Çamdibi 
Atatürk Parkı içinde yer alıyor. 
Engelli bireylerin yanı sıra tüm 
vatandaşların da faydalanabil-
diği bir sosyal tesis olan mer-
kezin içinde “Engelsiz Cafe” de 
hizmet veriyor. Kafeye gelen 
engelli bireylerin başka insan-
larla da iletişim kurup, payla-
şımlarda bulunması amacıyla 
açılan mekanda engelli vatan-
daşlar için de çeşitli aktiviteler 
düzenleniyor.Engelli bireylerle 
yapılan sosyal sorumluluk pro-
jelerine de ev sahipliği yapan 
mekanda özel bireyler için çe-
şitli kurs, spor çalışmaları, eği-
tim atölyeleri, film gösterimleri 
gibi aktivitelerde gerçekleşiyor. 
Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ka-
yıt yaptırmak ve hizmetlerinden 
faydalanmak isteyenler 0 (232) 
467 17 73 nolu telefondan bilgi 
alabilir. 

ENGELSiZ KAFE
Bornova Belediyesi engelli 

vatandaşlara yaptığı 
hizmetlerle fark yaratıyor.

Bu
 b

ir 
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ır
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Bornova Belediyesi’nin iki 
başkan yardımcılığı ile 34 mü-
dürlükten 16’sında kadınlar gö-
rev yapıyor. Ayrıca Bornova Be-
lediyesi Meclisi’nde 7 kadın üye 
bulunurken, ilçedeki 6 mahalle-
nin muhtarlığını da kadınlar yü-
rütüyor. Bornova Belediye Baş-
kanı Olgun Atila, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü nedeniy-
le düzenlenen organizasyonda 
Bornovayı yöneten kadınlarla 
buluştu.  

Kadınlara yönelik proje ve 
hizmetlere büyük önem veren 
Bornova Belediyesi, istihdam ve 
yönetime katılmaları konusunda 
da örnek oluyor. Bornova Bele-
diyesi Meclisi’nde 7 kadın üye 
bulunuyor. 5 başkan yardımcılı-
ğından ikisi ile 34 müdürlükten 
16’sını kadınlar yönetiyor. Bor-
nova Belediyesi Meclisinde 7 
kadın üye bulurken, 6 mahallenin 
de muhtarlığı kadınlara emanet 

edildi. Ayrıca Sürlig maçlarına ev 
sahipliği yapan Bornova Stadı’nın 
yönetimi de 4 kadının elinde. 

BORNOVA’DA KADINLARA 
POZİTİF AYRIMCILIK 

Bornova Belediyesi, kadının 
sosyal yaşamda hak ettiği yeri 
alması için düzenlediği etkinlik-
ler, eğitimler ve sağladığı ola-
naklarla önemli adımlar atıyor. 
Kadınların istihdamına yönelik 
“Bornova Konfeksiyon Eğitim 
Merkezi” (BOR-KEM) ve Mutfak 
Atölyesi gibi projeleri hayata ge-
çirerek meslek sahibi olmalarını 
sağlıyor. Kadın hakları ve kadın-
ların yaşadıkları sorunlara yöne-
lik panel, söyleşi ve eğitimlerle 
Bornovalı kadınları bilinçlenmesi 
için çalışmalar yapıyor. 

Ayrıca Çamdibi’nde bulunan 
Kadın Danışma Merkezi ile de ka-
dınlara destek olunuyor. Uzman 
psikologlar tarafından kadınların 

yaşadıkları sorunlar dinlenirken 
sosyal yaşamın içinde daha fazla 
var olabilmeleri için de çalışmalar 
yapılıyor. Bu amaçla merkez için-
de kurulan ve kadınlardan oluşan 
tiyatro topluluğu her sene yeni 
bir oyunla izleyici ile buluşuyor. 

KADIN KOOPERATİFİ İLE 
KADINLARA DESTEK 

Bornova Belediyesi’nin ön-
cülüğünde 2015 yılında faaliyete 
geçen ve kadınların üretimlerinin 
değerlendirilmesini hedef edinen 
Bornova Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi de faaliyetle-
rine devam ediyor. Bornovalı ka-
dınları üretime teşvik ederek aile 
bütçelerine katkı sağlamak için 
yaptıkları el emeği ürünleri satışı  
da yapılıyor. 

GEBE VE LOHUSALARA ÖZEL İLGİ 
Bornova Belediyesi, anne 

adaylarını doğuma ve bebek ba-
kımına hazırlamak amacıyla açtı-

ğı Gebe Eğitim kursları ve belirli 
periyotta düzenlenen kadın sağ-
lığı eğitimleri ile vatandaşlar bi-
linçlendiriyor. Panel ve söyleşiler 
ile kadınlarla uzmanları biraraya 
getire Bornova Belediyesi, Evde 
bakım hizmetleri kapsamında da 
gebe ve lohusa bakımları yapı-
yor. İhtiyaçlı kesimlerde yaşayan 
kadınlara ulaşan hizmet kapsa-
mında görevli ebe ve hemşireler 
gebe ve lohusaların rutin kont-
rollerini evlerinde gerçekleştiri-
yor. Gebelerin açlık kan şekeri ve 
kolesterol ölçümleri yapılırken 
yeni anne olmuş kadınlara da 
bebek emzirme eğitimi veriliyor. 

Ayrıca Bornova Belediyesi 
bünyesinde faaliyet veren Kadın 
Sığınma Evi’n de kalan kadınla-
ra  psikolojik destek sağlanırken, 
kadın hakları ve sağlık konusun-
da da dizenlenen eğitimlerle bi-
linçlenmeleri sağlanıyor. 

Bornova Belediye Başkanı Ol-

gun Atila, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü nedeniyle Borno-
vayı yöneten kadınlarla biraraya 
geldi. Belkahve Ata Anı Evin’de 
düzenlenen etkinlikte konuşan 
Başkan Atila, Atatürk’ün izinden 
gittiklerini ifade ederek, “Borno-
va Belediyesi’nde kadınların söz 
sahibi olmasına önem veriyo-
ruz. Müdürlüklerimizin 16’sı ve 
başkan yardımcılıklarımızın 2’si 
kadın. Bunun yanında 6 muhta-
rımız ve 7 meclis üyeliğimizde 
kadınların elinde. Bu sayının art-
masını çok istiyoruz. Ve inşallah 
önümüzdeki dönemde bu sayı 
çoğalacaktır” dedi

BORNOVA’NIN KADIN YÖNETİCİLERİ

BAŞKAN YARDIMCILARI:
Belgüzar Başer Köpüklü
Zerrin Gençtürk

MÜDÜRLER:
Emel Hülya Solak 
Emlak İstimlak Müdürü
Nur Banu Barut  
Veteriner Hizmetleri Müdürü
Ebru Güneş Erdoğan 
Destek Hizmetleri Müdürü
Zehra Talas
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü
Emel Balcıoğlu
 Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürü 
Neslihan Kırmızıgül
Strateji Geliștirme Müdürü
Spor İşleri Müdürü
Serpil Bayazıt
A. Gülçin Gönençer
 Kültür Müdürü 
A. Gülçin Gönençer 
Yazı İșleri Müdürü
Başak Turhan 
Dıș İlișkiler Müdürü
Ufuk Değirmencioğlu 
Bilgi İșlem Müdürü
Nilüfer Bakoğlu
Etüd Proje Müdürü
Senem Tuncer 
Plan ve Proje Müdürü
Nurcan Çakır 

Sağlık İșleri Müdürü
Șeyda Kıvratma
Mali Hizmetler Müdürü
Ahu Bezircilioğlu
Sosyal Yardım İșleri Müdürlüğü

MECLİS ÜYELERİ
Pınar Ataş Uslu
Öğet Nevin Cöcen
Gülören Ersoy Öcal
Sultan Tuzlacı
Hülya Uğurlu
Özen Kızılırmak
Reyhan Küçükbay

MUHTARLAR:
Canan Güler 
Muhtarlar Masası Sorumlusu
Pakize Nandar 
Atatürk Mahallesi Muhtarı
Necla Yaman Turp 
İnönü Mahallesi Muhtarı
Dilek Kumova 
Evka 3 Mahallesi Muhtarı
Ayşe Müjgan Pakyürek 
 Erzene Mahalle Muhtarı
Dilek İduğ Çelik 
Kazımdirik Mahalle Muhtarı
Ayşe Cankurtaran 
Barbaros Mahalle Muhtarı

ETKiLi VE YETKiLi KADINLAR
Bornova Belediyesi, kadınınlar için düzenlediği etkinlikler, eğitimler ve sağladığı olanaklarla 
önemli adımlar atarken, kadın müdürleri ve yöneticileri ile de bu konuda öncülük ediyor. 

Bu bir ilandır

Çevre Koruma ve Kontrol 

 Kadın ve Aile Hizmetleri 

Barbaros Mahalle Muhtarı
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Türkiye’nin yetiştirdiği 
değerli sanatçılar arasında 
yer alan Devlet Sanatçısı 
Baradan’ın anısını yaşat-
mak adına 8 yıl önce baş-
latılan yarışmaya İzmir ge-
nelindeki tüm lise ve güzel 
sanatlar liselerinde okuyan 
resim tutkunu öğrenciler 
başvurulabilecek. 

Genç ressamların sanat 
çalışmalarını desteklemek 
ve sergiye çıkararak kalıcı 
eserler kazandırmalarını 
teşvik etmek amacıyla dü-
zenlenen yarışmanın bu yıl 
ki teması ‘İzmir’ de Zaman: 
Dün, Bugün, Yarın’  olarak 
belirlendi. Bu yıl 8’inci-
si düzenlenen yarışma iki 
kategoride yapılacak. Ya-
rışmanın birinci kategori-
sine İzmir genelinde eğitim 
gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf 
lise öğrencileri, ikinci kate-

goride ise İzmir’de bulunan 
güzel sanatlar liselerinin 9, 
10, 11 ve 12.sınıf öğrenci-
lerinin eserleri değerlen-
dirmeye alınacak. 

SON BAŞVURU 13 MART
Konak Belediyesi’nin 

www.konak.bel.tr web ad-
resinden duyurulan şart-
nameye göre yarışmaya 
verilecek olan eserlerin 
tuval uzunlukları 60/40 
santimetre olarak belirlen-
di. Yarışmaya katılacak öğ-
renciler karakalem dışında 
kendi anlatım biçimlerine 
uygun olarak tuval üzerin-
de her türlü teknik ve mal-
zemeyi kullanarak yap-
tıkları resimlerle başvuru 
yapabilecek. Yarışmacıla-
rın web sitesinde yer alan 
katılım formunu eksiksiz 
olarak doldurulup eserle-
rini nüfus cüzdan fotoko-

pileri ile birlikte üzerinde 8. 
Ümran Baradan ‘İzmir’de 
Zaman: Dün, Bugün, Yarın’ 
konulu Resim Yarışması 
ibaresi ile adı ve soyadı-
nın yazılı olduğu bir zarfın 
içinde en geç 13 Mart Salı 
günü mesai saati bitimine 
kadar Konak Belediyesi 
Ümran Baradan Oyun ve 
Oyuncak Müzesi’ne teslim 
etmesi gerekiyor. 

ÖDÜL TÖRENİ 27 MART’TA 
Yarışmanın seçici ku-

rulunda Dokuz Eylül Üni-
versitesi Buca Eğitim Fa-
kültesi Resim İş Eğitimi 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Tuba Gültekin’in yanı 
sıra Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Buca Eğitim Fakültesi 
Resim İş Eğitimi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan 
Enginoğlu, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim 

Fakültesi Resim İş Eğiti-
mi Öğretim Görevlisi Emel 
Yalçıntaş, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Görev-
lisi Hamdi Gökova, Konak 
Belediyesi Sanat Galerileri 
Koordinatörü Serpil Birsin 
yer alıyor. Yarışmada dere-
ceye girenlere ilk üç eserin 
sahibine başarı belgesinin 
yanı sıra çeşitli hediye-
ler de verilecek. 8. Ümran 
Baradan ‘İzmir’ de Zaman: 
Dün, Bugün, Yarın’ resim 
yarışmasının ödül töreni 
27 Mart Salı günü Eşref-
paşa Selahattin Akçiçek 
Kültür Merkezi’nde yapı-
lacak. Tören sonunda ser-
gilenmeye değer görülen 
eserler bir hafta boyunca 
kültür merkezinin sergi 
salonunda sanatseverlerin 
ilgisine sunulacak. 

GENÇ RESSAMLAR 
YARIŞACAK
Konak Belediyesi’nin dünyaca ünlü 
seramik ve resim sanatçısı Ümran 
Baradan anısına düzenlediği liseler arası 
resim yarışmasının başvuruları başladı. 

Çiğli Belediyesi, halk 
müziğinin önemli isimle-
riyle etkinlikler düzenle-
meye devam ediyor. Geçti-
ğimiz aylarda, İlkay Akkaya 
ve Abdal Haluk Tolga İlhan 
konserleri düzenleyen Çiğli 
Belediyesi, bu ay ise İzmir-
lileri Ahmet Aslan ile bu-
luşturacak. 

11 Mart Pazar günü 
saat 19.30’da başlayacak 
olan konser, Çiğli Beledi-
yesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşecek. Konser üc-
retsiz olacak. 

AHMET ASLAN KİMDİR? 
1996 yılından beri 

yaşantısını Almanya’da 
sürdüren sanatçı Ahmet 
Aslan Türkçe’nin yanı sıra, 
Zazaca ve Kürtçe olarak 
Türküleri’ni seslendirmeye 
devam etmektedir.
LİSANS EĞİTİMİ DÜNYA MÜZİK 

AKADEMİSİ’NDE
İlköğretim eğitimi-

ni köyü Taux’ta, ortaokul 
ve Lise eğitimini Hozat’ta 
tamamlamıştır. Lise eğiti-
minin ardından Diyarbakır 
Resim Fakültesini kazan-
mış ancak İstanbul Üni-
versitesi Devlet Konser-
vatuarı Müzik Bölümü’nde 
eğitim görmüştür. 2008 ve 

2012 yılları arasında Dün-
ya Müzik Akademisinde 
okumuş ve lisans eğitimini 
tamamlamıştır.

Seslendirmiş olduğu 
parçalar ile büyük bir hay-
ran kitlesine ulaşan usta 
sanatçı Ahmet Aslan aslen 
Tunceli Hozat’lıdır ve Ho-
zatın Taux köyünde dün-
yaya gelmiştir.

Son dönemlerde You-
tube video izleme sitesin-
de yayınlanan Minnet Ey-
leme parçasında yorumu 
ile müzik severlerin büyük 
ilgisini çekmiştir. Sanat-
çı’nın 2. solo albümü Veyve 

Mılaketo (Meleklerin Dan-
sı) Kalan Müzik tarafından 
yayınlanmıştır. Zazaca ve 
Türkçe halk şarkıları ve 
özgün bestelerden oluşan 
albüm, Ahmet Aslan’ın 
güçlü sesi ve oldukça sade 
düzenlemelerle yorumla-
nan eserler, Dersim’den 
Almanya’ya uzanan geniş 
bir coğrafyadan tınıları bir 
araya getirmiştir.

ALBÜMLERİ:
Va u Waxt (Rüzgar ve 

Zaman – 2004)
Veyvé Mılaketu (Me-

leklerin Dansı – 2007)

Halk müziğinin sevilen ismi Ahmet Aslan, Çiğli Belediyesi’nin 
düzenleyeceği konserle 11 Mart Pazar günü  İzmirlilerle buluşacak.
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Kırmızı lacivert bir 
akșamın ardından

“İyi Vatandaş İyi Birey İyi 
Futbolcu” belgisiyle Türk futbo-
lunda farklı bir yer edinen Cum-
huriyetle yaşıt Altınordu’nun 
Boluspor karşısındaki 24. hafta 
maçını izledim dün. Altınor-
du’yu İzmir’de 2017-2018 se-
zonu başlamadan Göztepe ile 
oynadıkları ve 3-0 kazandıkları 
hazırlık maçında izlemiştim ilk 
olarak. Statta, bu bu kez Bor-
nova’da izledim ikinci kez. Ga-
zeteci üstat Atilla Köprülüoğlu 
ile sözleşip maça geldiğimde 
sadece bir maç izlemeyeceğimi, 
bir duruşu, bir anlayışı izleyece-
ğimi öngörmüştüm. 

KAPALIDAKİ DÜNYA 
Stattaki 630 seyircinin bir 

kısmı, Kapalı’daki Altınordu alt-
yapısındaki futbolculardı. Nu-
maralıdaki taraftarlarla karşılık-
lı tezahüratları naif, naif olduğu 
kadar kulübün ana belgisine de 
uygundu. Kapalı, “Kırmızı” di-
yor, numaralı “Lacivert”… Nu-
maralı “Ne istiyoruz?” diyor, 
Kapalı “Gol”… 

Șeytanlar 24. haftaya girer-
ken 6. sıradaydı, yani play-off 
çizgisinin sınırında. Boluspor 
ise 8.’ydi.

GEÇEN SEZON AVERAJLA 
KAÇAN PLAY-OFF BU SEZON 

YAKALANIR MI? 
Olmadı; Kırmızı lacivertliler 

kendi evinde sezonun en farklı 
yenilgisini aldı. Böylelikle ilk iki 
hayalinden uzaklaştı ve play-
off hedefini de zorlaştırdı. Ligde 
daha 10 maç var. Üç puanlı lig-
de 10 haftada her şey olabilir. 
Altınordu Teknik Direktörü Hü-
seyin Eroğlu’nun maçtan sonra 
dediği gibi, bu ligde her takım 
birbirine çelme takabiliyor. Altı-
nordu haftaya zorlu Adanaspor 
deplasmanından puan veya pu-
anlarla dönerse işler yine kolay-
laşabilir (Șunu da hatırlatayım; 
geçen sezon Göztepe ligi altıncı 
sırada tamamlayarak play-off’a 
kaldığında Altınordu averajla ve 
sadece bir gol farkıyla yedinci 
olup play-off dışında kalmıştı). 

OLUR BÖYLE KAZALAR 
Maça dönelim… Boluspor 

çok diri ve kazanmayı daha çok 
isteyen havadaydı. Nitekim ilk 
yarıda iki gol bularak ikinci ya-
rıya iki fark önde başladılar. 
İlk yarıda sahada varlığı yok-
luğu belli olmayan Mirkan’ın 

hareketlenmesiyle Șeytanlar 
farkı bire indirdi ama beraber-
liği ararken kalesinde gördüğü 
golle gardı düştü. Gerisi Bo-
luspor’un satrforu Poepen’le 
geldi art arda ve skor 5-1 oldu. 
Altınordu kalecisi Erce kalesin-
de beş gol görse de birkaç yüz-
de yüz golü de kurtardı. 

Maçtan önceki şiddetli ya-
ğışla ıslak ve kaygan olan ze-
minde ayakta kalan kazandı bir 
yerde. Üç yabancıyla oynayan, 
sonradan da iki yabancıyla tak-
viye olan Boluspor karşısındaki 
Altınordu sahada da kulübede 
de yerli ve genç oyuncularla 
maçı son ana kadar bırakmadı, 
elinden geleni yaptı. Taraftar 
ise 35. dakikaya girildiğinde “İz-
mir Marşı”nı söylemeye başla-
dı. Bu güzel marşı statlarda ilk 
söyleyen de Altınordu tarafta-
rıymış, Köprülüoğlu söyledi. 

ALTNORDU FARKLI OLSA DA 
EZİLMEDEN OYNAYARAK YENİLDİ 
Altınordu çok gol atan fakat 

çok da gol yiyen bir takım. 36 
gol atmış, 33 gol yemiş durum-
da. Atağa da çıkabilen sağbek 
ve solbekleri Murat ve Yusuf iyi 
kumaşlar. Stoperde ve göbekte 
oyun kurucu noktasında sıkıntı 
var. Kaleci Erce, Kerim, Erdoğan 
ve Recep de Boluspor karşısın-
da çok çalışan isimlerdi. Mirkan 
ilk yarıda hiç yoktu, ikinci yarıda 
sahneye çıktı ve golün yaratıcısı 
oldu ama 65’ten sonra yeniden 
ilk yarıdaki kimliğine döndü. 
Ağır bir santrfor, biraz hareket-
lenmesi gerek. 

BİR HAYAL KURDUM 
MAÇTAN SONRA 

Bornova’dan üstat Köprü-
lüoğlu ile buruk ayrıldık ama gü-
zel bir havayı soluduk; Türkiye 
liglerindeki çok farklı bir havayı; 
belgisiyle, yerli ve genç oyun-
cularıyla Altınordu’nun havası-
nı… İzmir’de Göztepe’nin havası 
ayrı güzel, Altınordu’nun havası 
ayrı… İzmir’in Süper Lig’deki 
ikinci temsilcisi olmaya en ya-
kın takımı da öyle gözüküyor 
ki Altınordu. Hayali bile güzel; 
düşünebiliyor musunuz; Gözte-
pe’nin stadı bitmiş, sarı kırmız-
lılar Avrupa hedefine kilitlenmiş 
ve hatta şampiyonluğa ortak 
olmak istiyor; Altınordu da sü-
per Lig’e çıkmış ve İzmir derbisi 
oynanıyor…

m.ayhankara@gmail.com

M. AYHAN 
KARA

İzmirli sporcu 17 yaşındaki Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve 
Gençler Avrupa Eskrim Șampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. 

İZ GAZETE - İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin alt yapısından 
yetişen eskrim sporcusu Deniz 
Selin Ünlüdağ, Rusya’nın Sochi 
kentinde düzenlenen Yıldız-
lar ve Gençler Avrupa Eskrim 
Șampiyonası’nda kadınlar kılıç 
kategorisinde Avrupa Șampi-

yonu oldu.  Deniz Selin Ünlü-
dağ, İtalyan rakibi Gaia Pia Ca-
rella’yı 15-7 yenerek adını son 
16’ya yazdırmayı başardı. Çey-
rek finalde ise Valentina Nagy 
adlı Macar rakibini 15-9'la 
yendi. Üstündağ, yarı finalde 
rakibi Rus Darya Drozd oldu ve 

onu 15-9 yenerek adını finale 
yazdırdı.  Son rakibi olan Bul-
gar Yoana İlieva’yı 15-11 yen-
meyi başararak şampiyon olan 
Deniz Selin Ünlüdağ, mutlu-
luğunu sosyal medya hesa-
bından yaptığı bir paylaşım ile 
duyurdu. Türkiye'ye 95 yıllık 

eskrimin tarihinde İbrahim 
Ahmed Acar’dan sonra böy-
le bir başarı ikinci kez getiren 
Selin'in kazandığı bu madalya 
bireyselde Türkiye’nin 95 yıllık 
eskrim tarihinin ikinci, kadınlar 
kategorisinde ise ilk Avrupa 
Șampiyonluğu oldu.

SİZİN FAVORİNİZ HANGİSİ?
İzmir’de bir dershanenin düzenle-

diği futbol turnuvasında öğrencilerin 
hazırladığı takım isimleri sosyal med-
yada gündem oldu.  Birçok kullanıcı 
tarafından paylaşılan turnuva, sosyal 
medyada "İzmir’de bir dershanenin 
düzenlediği futbol turnuvasındaki ta-
kımların isimleri. Sizin favoriniz han-

gisi?" şeklinde yorumlarla karşılaştı. 
Yaratıcılıkta sınır tanımayan öğren-
ciler, belirledikleri takım isimlerinin 
yanı sıra, hazırladıkları logo ve tasa-
rımlarla da ilgi çekmeyi başardı. İşte 
UEFA Șampiyonlar Ligi konseptini, 
logosu ve takımlarıyla İzmir'e uyarla-
yan öğrencilerin takımları...



İZGAZETE
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Ümit Kartal
SORUMLU YAZI İȘLERİ 
MÜDÜRÜ 
Rafet Aksoy

GENEL KOORDİNATÖR
Cihan Samgar
HABER MERKEZİ
Asya Yaşarikiz
Doğan Beyazgül

HUKUK DANIȘMANI
Av. Dilek GÜZEL 
ADRES: MERKEZ: İsmet Kap-
tan Mahallesi, 1372 Sok No: 
24  Kat: 2 D: 2 Konak İzmir

ANKARA TEMSİLCİLİĞİ: Tem-
silci-Yasin Aksu - Olgunlar 
Sok. 16/2 Kızılay / ANKARA 
TEL: 0(232) 343 00 87
Yazıların sorumluluğu 

yazarlarına aittir. Kaynak 
göstermeden haber, fotoğraf 
ve yazılar kullanılamaz. İz 
Gazete Doğan Haber Ajansı 
(DHA) abonesidir.

BASKI YERİ: Hürriyet 
Gazetesi İzmir Matbaası Ege 
Cad. No:36 Fatih Mah. 35410 
Gaziemir  BASKI TARİHİ: 
08.03.2018  SAYI:29

NEVRA UÇKAÇ – Gaziemirli marangoz 
Sami Denktaş, ahşap, cam, sac ve 
teneke gibi malzemelere şekil ve-
riyor. Çocukken marangoz yanında 
çalıştığını, 14 yaşından sonra da 
ahşaptan kılıç ve kama hazırlama-
ya başladığını anlatan Denktaş, işi-
ni aşkla yapıyor. Atölyesinde üret-
tiği dekoratif objeler ve maketlerle 
hayranlık uyandıran Denktaş, 
eserlerini atık malzemeler kulla-
narak, oluşturuyor. Cam, ahşap, 
karton, sac, teneke gibi malzeme-
leri dönüşümde kullanan Denktaş, 
5 aydır 2.80x280 metre boyutun-
daki platform üzerine Anıtkabir 
maketi yapmaya çalıştığını söyledi. 
Eserinin 23 Nisan'dan itibaren 
Gaziemir Belediyesi'nde sergilene-
ceğini kaydeden Denktaş, "Ga-
ziemir Belediyesi'nin atölyesinde 
2 yıldır çalışıyorum. 9 Eylül günü 
Anıtkabir projesi üzerine çalışmaya 
başladım. Zemin malzemesi olarak 
ham MDF kullandım. Onun üzerine 
iskelet yaptım. Ahşabı keserek 
üzerini kum malzemeyle kapla-

dım. Taş şeklinde işleyip boyadım 
ve vernikledim. Makette yer alan 
ağaçları gerçek ağaç dallarından 
kestim. Üzerine sünger geçirdim. 
Çimenleri ise talaşları boyayarak 
hazırladım. Hiç plastik kullanma-
dım. Çok titiz çalışıyor ve zama-
nında teslim etmeyi hedefliyorum. 
Bunu teslim ettikten sonra 40 
metrekare üzerine Gaziemir'in eski 
adı Seydiköy'ün maketini hazırla-
yacağım" diye konuştu.

MÜZİKLE MOTİVE OLUYOR
Atölyesinden her za-

man Türk sanat müziği ez-
gilerinin duyulabileceğini 
belirten Denktaş, "Müzik-
siz olmuyor. Buraya gelince 
ilk işim radyoyu açmak olu-
yor, paydos edene kadar da 
kapatmıyorum. Beni müzik 
motive ediyor. Rahatlıyor 
ve huzur içinde çalışıyorum" 
dedi.

Çocukken resim yapma-
yı çok sevdiğini de anlatan 
Sami Denktaş, "Resim çabuk 

bitiyordu, beni tatmin etmemeye 
başladı. Elle tutulan eserler daha 
fazla emek istiyor ve daha göz 
doyurucu. Bu işlerde çalışırken dı-
şarıyla alakam kesiliyor, önümde-
ki işe odaklanıyorum. Bu işi aşkla 
zevkle yapıyorum. Bittikten sonra 
içime sinmeyen bir detay olursa 
başa dönüyorum. Dikkatli ve titiz 
biriyim" diye konuştu. DHA

ATIK MALZEMELERDEN
ANITKABiR MAKETi
İzmir’de, marangoz Sami Denktaş'ın (68) atık malzemeleri kullanarak hazırladığı 
dev Anıtkabir maketi, 23 Nisan'dan itibaren Gaziemir ilçesinde sergilenecek.
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