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İ Z M İ R ’ İ N  G A Z E T E S İ

‘AKADEMi BiAT 
ETMEYECEK’

OHAL kapsamında yayımlanan 701 sayılı KHK ile ihraç edilen  
199 akademisyen arasında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi barış 

akademisyenleri için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binası önünde 
bir basın açıklaması yapılarak ihraçlara tepki gösterildi.

MAĞDUR DEĞİL ÖZGÜRLÜKTEN 
YANA BİLİM İNSANLARI

Barış imzacısı akademisyenlerin mağdur de-
ğil özgürlükten yana bilim insanları olduklarına 
dikkat çekildiği açıklamada,  yaşanan baskıların 
gelecekte siyaset bilimi ve bilim tarihi etiği ders-
lerinde örnek olay olarak okutulacağı söylendi.  

‘KAHROLSUN İSTİBDAT,  
YAŞASIN HÜRRİYET’

Açıklamada sık sık “Faşizme karşı omuz 
omuza, kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet, 
kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç 
birimiz, yaşasın onurlu mücadelemiz, barışa im-
zamız onurumuzdur” sloganları atıldı.  s.3

İzmirlilerin 
merakla beklediği, 

dünyaca ünlü 
sanatçılarının 

sahne aldığı 
MaviBahçe Jazz 

Festivali, bu yıl da 
müzikseverlere 

unutulmaz anlar 
yaşatacak. s.12 

MaviBahçe Caz 
Festivali başlıyor

CHP’li Sertel İzmirli Bakan’a çağrıda bulundu
GEDİZ NEHRİ’Nİ TEMİZLEYİN, 
BEN MAHCUP OLAYIM

On yıldan fazla süre ile Çevre ve Or-
man, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
yapan Afyonkarahisar Milletvekili 
Veysel Eroğlu’nun söz vermesine 
rağmen Gediz Nehri’ni temizleye-
meden bakanlığının bittiğini belirten 
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 
yeni sistemde Tarım ve Orman Ba-
kanı yapılan İzmirli Bekir Pakdemir-
li’ye Gediz Nehri’ni temizleyin çağrı-
sında bulundu.   s.6

BARIŞ AKADEMİSYENLERİNE
SORUŞTURMA AÇAN REKTÖR

iHRAÇ EDiLDi

701 sayılı kanun hükmünde karar-
name ile (KHK) “Bu suça ortak ola-
mayacağız” başlıklı barış bildirisini 
imzaladıkları için Dokuz Eylül Üni-
versitesi’ndeki (DEÜ) görevinden 
uzaklaştırılan akademisyenler ile 
imzacı akademisyenleri görevin-
den uzaklaştıran eski rektör Ad-
nan Kasman da ihraç edildi.  s.5

TBMM KOMİSYONLARI 
BELİRLENDİ: 
İZMİR’DEN 
KİMLER VAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
görev yapacak komisyonlar belli 
oldu. İzmirli vekiller bazı komis-
yonların başkanlıklarını aldı.TBMM 
Komisyonları belirlendi. Cumhuri-
yet Halk Partili ihtisas komisyon 
üyeleri de komisyonlarda görevle-
rini aldılar. s.

Hem suya hem ulaşıma zam!
İzmir Büyük-
şehir Beledi-
yesi Meclisi, 
enflasyon ve 
dolardaki ar-
tışla akarya-
kıt zamlarını 
gerekçe gös-
tererek hem 
suya hem de 
ulaşıma zam 
yaptı. s.12

‘10-15 milyon 
işçi sendikalı 

olsa, darbeler 
olmaz’ s.2

İhraç edilen barış akademisyenleri için buluştular

Çelebi: ‘Seçimde 
halk bilgisiz kaldı, 
bedeli ödenmeli’ 

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali 
Çelebi SÖZCÜ’ye konuştu. Çelebi, 
“Verilerin toplanacağı uygulama 
çalışmadı. Sahada sağlanan başarı 
teknik aksaklıkla gölgelendi. Or-
tada önemli bir sorun var. Bedeli 
neyse ödenmeli” dedi. s.8
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CHP Kurultayı kime 
yarar?

CHP’de geçen hafta ki ‘ince’ çıkıştan sonra acaba 
kurultay olur mu? Merak konusu... İmzalar 
toplanmaya başlandı. Yalnız Muharrem İnce’nin 

Kemal Kılıçdaroğlu ile ‘özel’ yemek buluşmasında 
konuşulanları basın önünde dile getirmesi pek çok kişi 
için ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirildi. Ama en 
azından yapılan teklifi Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmezse 
ne olur sorusunu ‘o zaman örgüt gerekeni yapacaktır’ 
diye cevaplamasaydı. Muharrem İnce’nin ‘Kılıçdaroğlu 
karşısında asla aday olmam, vefayı bilirim’ demeçleri de 
havada kalmış oldu. Hatta karşısında aday olmayı bırakın 
‘tehdit’ denilebilecek bir tavırla kurultayı toplamaz ise örgüt 
gerekeni yapar demesi de kayıtlara geçti. Kemal Kılıçdaroğlu 
‘siyasi nezaketsizlik’ olarak nitelediği açıklamalar için pek de 
haksız sayılmaz. Peki CHP kurultayı yerel seçim öncesi ne 
getirir? Hazırlıksız girilecek yerel seçimde kayıpların daha 
çok olacağını ön görmek için kâhin olmaya gerek yok. İzmir 
özelinde, kaybedilen 8 ilçe sayısı artabilir bile. 

AKP ARASA BULAMAZ,  
İSTESE YARATAMAZ 

Kemal Kılıçdaroğlu gerek İYİ Parti’ye 15 vekil 
göndererek omuz vermesi, gerekse son kurultaydaki 
rakibini cumhurbaşkanı adayı göstermesi ve HDP’nin 
barajı aşmasında etkisi olması sebebiyle bence CHP Genel 
Başkanlığı’ndaki en başarılı dönemini yaşıyor. 

İnce ise seçim sürecinde meydanlardaki performansıyla 
ve aldığı %30’un üzerinde oy sebebiyle başarılı bir süreci 
geride bıraktı. Seçim günü ve ertesi gün yapılan hataları 
kenara bırakırsak ‘umut’ oldu. 

Peki bunları göre göre CHP’nin kurultayı tartışması ne 
kadar doğru? İnce’nin ekibi kendisini yanlış yönlendiriyor 
bu açık. Zaten kendisi CHP’nin gelecekte genel başkanı 
olacaktı, Kılıçdaroğlu bıraktığında. Bu da muhtemeldir ki 
yerel seçimler sonrası olacaktı. Yani en fazla 1 yıl bekleyecek 
ve emeline ulaşacaktı. Ama yaklaşan yerel seçimler öncesi 
(ki erken yerel seçim ciddi ciddi konuşuluyor, artık kulislerde 
de değil seçmen dillendiriyor) CHP’nin içindeki bu kavga 
oldukça gereksiz. Eminim Recep Tayyip Erdoğan olup 
bitenleri gördükçe ellerini ovuşturuyordur. Bu fırsatı mevcut 
iktidar arasa bulamaz, istese yaratamazdı. 

KİMLER ‘KAŞIYOR’? 
Çocuk istismarı ve cinayetleri artmış, kadına şiddet 

aynı şekilde, işçi cinayetleri her yıl artarak devam etmekte, 
basın özgürlüğü sadece kelimelerde, ülke ciddi bir ekonomik 
krizde, enflasyon rakamları açıklandı, yeni rekor. Zam 
üstüne zam, gıdadan akaryakıta. CHP bunları mı tartışacak, 
tartıştıracak yoksa kurultayını mı? Vatandaşa, seçmeni 
olsun olmasın bunu mu reva görüyor? Seçim öncesi yaratılan 
halk nezdindeki ittifak yerle bir ediliyor. ‘Umut gülüşünde’ 
dediklerimiz bir bir somurtmaya, ‘gergin ve hırslı’ gözlerle 
bakmaya başlıyor. 

Biz yerel seçimlere odaklanalım, yakaladığımız rüzgârla 
İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya Büyükşehir Belediyelerini 
alalım diyeceklerine, belediye seçimleri öncesi mevzi kapma 
derdinde olanlar var. Kaşıyorlar ‘danışmanlar’ ve seçmene, 
bu ülkeye ‘ayıp’ ediyorlar. 

Şu süreçte ülkede onlarca sorun varken parti 
yöneticilerine, delegelerine ve üyelerine kurultay çağrısı 
yapmak, bunu tartıştırmak sadece ve sadece AKP’ye yarar.

cihansamgar@gmail.com

CİHAN
SAMGAR

TBMM Komisyonları belirlendi. 
Cumhuriyet Halk Partili ihtisas ko-
misyon üyeleri de komisyonlarda 

görevlerini aldılar.
Buna göre, 6 üyeli Milli Savunma Komis-

yonuna Mehmet Ali Çelebi seçilerek komis-
yonun sözcülüğünü üstlendi. 

7.04.2014 tarihli ve 6532 sayılı Devlet 
İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teş-
kilatı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ve de-
netim görevini haiz bir ihtisas komisyonu 
olan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna 
Bedri Serter, Plan ve Bütçe Komisyonuna 
Kamil Okyay Sındır, KİT Komisyonuna Sevda 
Erdan Kılıç ve komisyon sözcüsü olarak da 
Atila Sertel seçildi.

İzmir’deki çevre davalarının takipçisi ve-
kil Murat Bakan ise, TBMM İçtüzüğü uyarın-
ca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonu 
olan Çevre Komisyonu sözcüsü seçildi. Aynı 
komisyonda Mahir Polat da yer alıyor. 

TBMM Başkanlığınca kendisine havale 
edilen çalışma ve iş hayatı, sosyal güvenlik, 
sağlık ve sosyal yardım konuları ile ailenin 
bütünlüğünün korunması, aile planlama-
sı ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve 
tekliflerini görüşüldüğü Sağlık, Aile, Çalışme 

ve Sosyal İşler Komisyonunda ise DİSK eski 
Başkanı Kani Beko görev yapacak. 

Tacettin Bayır, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyo-
nunda, Özcan Purçu ise Dilekçe Komisyo-
nunda yer alıyor. 

TBMM Komisyonları Belirlendi:

iZMiR’DEN KiMLER VAR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapacak komisyonlar belli 

oldu. İzmirli vekiller bazı komisyonların başkanlıklarını aldı.

ASYA 
YAŞARİKİZ

KANİ BEKO: “10-15 MİLYON  
İŞÇİ SENDİKALI OLSA,  
DARBELER OLMAZ”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Millet-
vekili Kani Beko, 15 Temmuz Darbe Girişi-
mi’nin yıl dönümünde yaptığı açıklamada 
“10-15 milyon işçi sendikalı olsa, darbeler 
olmaz. Hükümet gerçekten  darbe karşı-
tı ise sendikalaşmanın önündeki engelleri 
kaldırmalıdır” dedi.

CHP’li Beko şu açıklamalarda bulundu: “15 Temmuz hain 
darbe girişimini lanetliyorum. FETÖ’yü ülkemizin başına bela 
edenleri ve bu hain girişimi vaka-i hayriye olarak değerlendi-
renleri tekrar tekrar uyarıyorum.”

‘DARBELERİN PANZEHİRİ 
DEMOKRASİDİR”

“Darbelerin panzerihiri demokrasidir. Demokrasinin te-
meli örgütlü toplumdur. 10-15 milyon işçi sendikalı olsa, 
darbeler olmaz. Hükümet gerçekten darbe karşıtı ise sendi-
kalaşmanın önündeki engelleri kaldırmalıdır. Tarikat örgüt-
lenmelerine verilen destek kesilmeli, inanç ve ifade özgürlü-
ğü ile laiklik çizgisine derhal geri dönülmelidir.

20 Temmuz OHAL darbesinin, masum işçi ve emekçiler 
üzerindeki ihraç baskısı sona erdirilmeli; başta 696 sayılı 
KHK ile akrabalarının çocuklarının gittiği dershane, akraba-
larının çalıştığı hastane, maaşlarının yattığı banka gibi sudan 
sebeplerle işinden edilen Ege Üniversitesi işçileri olmak üze-
re, haksız yere ihraç edilen tüm emekçiler göreve iade edil-
melidir. OHAL tamamen kaldırılmalı, demokratik özgürlükçü 
yeni bir anayasa için adımlar atılmalıdır. 

Ülkemiz darbelerden de OHAL dönemlerinde de çok 
çekmiştir, milyonlarca vatandaşımız bir daha böyle acıların 
yaşanmamasını istemektedir. Ne darbe, ne OHAL fikrimizde 
ısrarcıyız, bu çizgide mücadele etmeye devam edeceğiz.”
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Sadece ormanlar mı?

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor; yaz, kış 
yanıyorlar. Neredeyse hiç orman yangını görül-
meyen Karadeniz Bölgesi’nde bile kışın karlarla 

kaplı ormanlar yanıyor. Gelin şunun doğrusunu söyleyelim, 
“yakılıyor!” Yakılmıyor ve siyasal sorumluluk yok diyenlere 
soruyorum: Neden Vakıf ormanlarında, özel ormanlarda 
yangın çıkmıyor?

Orman yangınları doğaldır; kendini gençleştirir çoğaltır 
ve varlığını sürdürür.

Ama ormanların yakılması, mülkiyetçi toplumun ege-
menlerinin ve paragözlerin marifetleridir!

Yakılan yerler dikkatinizi çekiyordur: Beş yıldızlı oteller, 
toplu ikinci konutlar, imara açılıveren alanlar… Hemen or-
man yakıldıktan sonra…

453 Milyar USD’dan fazla borç ta yapılmışsa, yandı tüm 
ülke! Sadece ormanlar olsa yok edilenler… Denizlerin en gü-
zel koyları, kıyı şeritleri; dağlar, tepeler; akarsular, göller; ne 
varsa yaşama dair, doğaya ait peşkeş çekilir, paraya çevrilir, 
ticarileştirilir… Doğaya bir para bir bedel ödemiyorlar (!) ya; 
bedava nasıl olsa… Öyle düşünüyorlar. Ormanı sadece ağaç 
zannediyorlar. Sular, nehirler, dereler boşa akıyormuş… 
Kurdun kuşun suyu; otun, ağacın; börtü böceğin suyu ne 
olacak? Bir başka havzanın suyunu yüzlerce kilometredeki 
bir başka havzaya bidonlarla taşıyıp, paraya çevirmek… 
Havadaki bulutu bile satan ülkeler var dünyada. Bolivya 
Devrimi Su Devrimi’dir aynı zamanda. Havzanın tek damla-
sına kadar suyu ticarileştirilince isyan ve devrim kaçınılmaz 
oluyor.

Çağcıl dünyanın yapmadığı işleri yığdılar ülkemize 
yeni sömürgecilerle işbirlikçileri! Harry Truman, 20 Ocak 
1949’da ABD Temsilciler Meclisi’nde söyledi “gelişmekte 
olan ülkeleri borçlandıracaklarını…” yeni tip sömürgecilik 
uygulayacaktılar, eski yöntemleri terk edeceklerdi. 
Borçlanan ülkeler bu sarmaldan asla kurtulamazlardı; 
dağlarını, ormanlarını, sularını, madenlerini; neleri varsa 
verirlerdi sömürgecilere…

Ormanları sermaye yakıyor! Suları uluslararası şirketler 
bidonluyor, şişeliyor. Koylarda kültür balıkçılığı yapılan balık 
çiftlikleri kuruluyor. Denizdeki 17 kg. ticari değeri olmayan 
balıklar, işlenerek balık yemi yapılıp, bu çiftliklerdeki balık-
lar ticari değeri olacak şekilde besleniyorlar. 17 Kg. balık 
oluyor 1 Kg. para eden balık! Üstelik te verilen yemin ancak 
%30’unu yiyor bu balıklar. Gerisi denizde kirlilik ve bir de 
balık dışkıları… Ormanları yakıyorlar, balıkları kültürlüyorlar; 
çöl üretiyorlar hem karada hem denizde.

Yakılan sadece ormanlar değil, insanlar köleleştiriliyor-
lar, sular borulara hapsediliyorlar, denizler çölleştiriliyorlar…

Borçlar artıkça bu sorunlar da artıyor! Kalkınma dedikleri 
bir sömürgeleştirme politikasıdır! Gelin sermayenin büyü-
mesi ve kalkınma kandırmacasından yana değil, yaşamın 
sürdürülmesinden yana olun!

ertugrulbarka@yahoo.com

ERTUĞRUL 
BARKA

Basın açıklamasına Türk Tabiple-
ri Birliği, İzmir Tabip Odası, Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfede-

rasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB), Büro Emekçileri 
Sendikası, İzmir Barosu Çağdaş Avukatlar 
Derneği üyeleri, Ziraat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi, Eğitim 
Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydo-
ğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir 
Milletvekilleri Kani Beko, Tacettin Bayır ve 
CHP eski milletvekilleri Zeynep Altıok, Musa 
Çam, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay ve İs-
tanbul Milletvekili gazeteci Ahmet Şık, Eş 
Başkanlar Çerkez Aydemir, Semra Uzunok 
ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsil-
cisi katıldı.

Faşizme karşı omuz omuza, kahrolsun 
istibdat yaşasın hürriyet, kurtuluş yok tek 
başına ya hep beraber ya hiç birimiz, yaşasın 
onurlu mücadelemiz, barışa imzamız onuru-
muzdur sloganlarının sık sık atıldığı eylem-
de, barış imzacısı akademsiyenlerin mağdur 
değil özgürlükten yana bilim insanları ol-
duklarına dikkat çekildi. Yaşanan baskıların 
gelecekte siyaset bilimi ve bilim tarihi etiği 
derslerinde örnek olay olarak okutulacağı 
söylenen açıklamada üniversitelerde bilim-
sel ve fikir özgürlüğünün kalmadığı ifade 
edildi.

“ONLAR BU TARİHTEN YOK 
OLUP GİDECEKLER”

Basın açıklamasında söz alan Sağlık 
Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı 
Fatih Sürenkök, “Yine burdayız. Tek adam-
lık, KHK’lar, OHAL sağlığa zararlıdır” diyerek 
şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşlarımız barış 
istediler, bir arada yaşamaktan bahsettiler. 
Öğrencilerine bilimden yana özgürlükten, 
barıştan yana olmak zorundasınız deme-
yi öğrettiler ama rektör bunu öğrenemedi. 
Soruşturma yapan rektörler maalesef aynı 
akıbete uğrayıp ihraç edildiler. Onlar çocuk-
larının suratına nasıl bakacaklar, çocuklarına 
ne diyecekler? Ben tanımadığım o öğretim 
üyelerini sadece barış istedikleri için ihraç 
edilmelerini sağladım mı diyecekler, ben 
utanmaz bir adamın aynaya bile bakamıyo-
rum mu diyecekler, bilmiyorum. Ama 701 
nolu KHK ile ihraç edilenler bu ülkenin onuru 
olarak tarihe geçecekler ve omuzlarına bir 
şeref madalyası astılar. Ben inanıyorum ki 
bu mücadele ile Cem’ler, Halis’ler geri dö-
necek. Ama onlar bu tarihten yok olup gide-
cekler.

EMEKLİ OLAN AKADEMİSYEN-
LER DE İHRAÇ EDİLDİ

İzmir KESK Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü 5 No’lu Şube Başkanı Şenay Akyol 
ise, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan 
edilen OHAL ve KHK’larla muhaliflerin sus-
turulmak istenmesine vurgu yaparak  “24 
Haziran seçimlerinden sonra her gün yeni 
bir KHK ile güne başlar olduk. 698, 699, 700 
sayılı KHK’lar ile ardı ardına uyum KHK’ları 
yayınlandı. Bu KHK’lar ile Başbakan ve Ba-
kanlar Kurulu ifadeleri çıkartılarak yerine 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardım-

cıları ifadeleri kullanıldı. Bakanlar Kurulu, 
hükümet, Başkanlık ifadeleri Cumhurbaş-
kanı ve Cumhurbaşkanlığı şeklinde değişti-
rilerek Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığına 
devredilmiş oldu. Tüzükler yönetmelik, ka-
rarnameler karara dönüştü. Bu çıkan ka-
rarnameler 9 Temmuz’da Cumhurbaşkanı 
yemin töreninden sonra tek yetkinin cum-
hurbaşkanında olan karar olarak hayatımıza 
girmiş oldu.” dedi.

“PARLAMENTO FİİLEN 
ORTADAN KALKTI”

Bakanlar Kurulu ve parlamentonun fi-
ilen ortadan kaldırıldığını ve tek yetkinin 
Cumhurbaşkanına bırakıldığı yeni bir sistem 
ile karşı karşıya kalındığını belirten Akyol, 
“KHK’lar yeni bir rejim doğrultusunda araç-
laştırıldı. Tek adam rejimi yasal olmayan 
biçimde güçlendirilerek 24 Haziran seçimle-
rinden sonra çıkartılan uyum KHK’ları ile tek 
adam rejimi yasal hale getirildi. 7 Temmuz-
da son KHK diye tanımlanan fakat son ol-
mayan 701 nolu KHK ile çoğu akademisyen, 
sağlık emekçileri, öğretmen ve polis olmak 
üzere 18632 kamu personeli memuriyetten 
çıkarıldı. Birlikte yaşamı savunan, devletin 
tüm yurttaşlarına eşit davranması gerekti-
ğini belirten çatışmacı yollar yerine barış se-
çeneğini hatırlatan kısa bir metne imza at-
tılar diye devletin en tepesinde oturan kimi 
meslektaşlarımıza kadar ihbarcılık yayıldı. 
Rektörlerin, genel sekreterlerin, bakanların 
ve maalesef yan odalarda oturanların içle-
rindeki kötülük ve iktidara yaranma güdüsü 
bir anda ortaya çıkıverdi. Barış imzacıları 
ile yetinmediler. Sendikacıları, araştırma 
görevlilerini kaybettiler. 9 Eylül Üniversite-
si’nin 2 yıldır süren cadı avıyla haklarında 
soruşturma açılan 12 akademisyenden dör-
dü emekli olmak zorunda kaldı. Diğer 8 aka-
demisyen arkadaşımızsa neredeyse 1 yıldır 
açıkta bekletilerek 701 nolu KHK ile emekli 
olan arkadaşımız dahil ihraç edildiler. Ayrıca 
ihbar edenlerden birisi olan, daha önceki dö-
nem de rektör olan, arkadaşlarımızın açığa 
alınmasını sağlayan Prof. Dr. Adnan Kasman 
da 701 nolu KHK ile ihraç edilmiştir. İhraç 
edilen tüm arkadaşlarımız su gibi berraktır. 
Hepimizin ve ülkemizin yüz aklarıdır.” dedi.

Akyol son olarak, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi’nde 2 yıldır haklarında soruşturma açı-
lan 12 akademisyenden dördünün emekli 
olmak zorunda kaldığını ve 8 akademisyenin 
ise 1 yıl açıkta bekletilip, sonrasında ihraç 
edildiğini belirterek herkesi tek adam reji-
mine karşı demokrasi için mücadele etmeye 

çağırdı.

“AKADEMİ BİAT ETMEDİ 
ETMEYECEK”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin 
Aydoğan “Bu topraklardaki bilim insanları 
her zaman bu toprakların kırk ayaklı karın-
caları oldu.” diyerek, barış akademisyenleri-
ne yöönelik tehditlere dikkat çekti. Aydoğan, 
“Cumhurbaşkanından hükümete, YÖK’ten 
yandaş medyaya kadar tehditleri unutma-
dık. Arkadaşlarımızın odalarının kapılarına 
asılan tehdit mesajlarını unutmadık. Hakla-
rında açılan soruşturmaları, davaları unut-
madık. Kanlarınızı oluk oluk akatacağız ve 
akan kanlarınızla duş alacağız diyenleri ve 
bu sözleri düşünce özgürlüğü kapsamında 
değerlendirenleri unutmadık, unutmayaca-
ğız. Akademik nitelik binalarınızdan ibaret 
değildir. O binaları üniversite yapanlar, aka-
demi yapanlar bizim arkadaşlarımızdı. Onlar 
adalet, barış, eşitlik, özgürlük dedi. Çocuğun 
gördüğü düştür barış demekten vazgeçme-
di. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleri 
barış demekten vazgeçmedi. Biz geçmişte 
olduğu gibi bugünde yine el ele ve yan yana-
yız. Sizler koltuklarınızı korumak, yeni ma-
kamlar kazanmak için muhbirlik yapanlar 
sizler tek başınasınız. Yanınızda bir kişi bile 
yok. Bizler inadına daha çok yan yana umu-
du örgütleyeceğiz. Akademi biat etmeyecek, 
KHK’lar gidecek biz kalacağız. Mutlaka bir-
gün üniversitelere geri döneceğiz’’ dedi.

“DAYANIŞMA İÇİNDE 
OLMALIYIZ”

TMMOB İzmir İKK sorumlusu Melih Yal-
çın da söz alarak “Bir buçuk yıldır sürekli ih-
raç edilen arkadaşlarımız için çeşitli yerlerde 
basın açıklamaları yaptık. Bu arkadaşları-
mızı ihraç edenler bu manzarayı gördükten 
sonra başaramadıklarını anlayacaklardır. 
Her seferinde bu kalabalığı daha fazla art-
tırdığımızı göstermemiz gerekiyor. Çünkü 
arkadaşlarımız yalnız değildir demek yet-
miyor, onların her zaman yanında olmak ve 
dayanışma içinde olduğumuzu gösterme-
miz gerekiyor.” dedi.

Son olarak söz alan KESK Eş Genel Baş-
kanı Aysun Gezen ise Eğitim Bakanlığı’na 
seçilen Prof. Ziya Selçuk’u eleştirerek, “Ku-
rum amirlerinin keyfi durumuna göre ken-
dilerine muhalefet edenleri keyfi bir şekilde 
listelere yazdırdıklarını, hiçbir somut gerek-
çe delile dayanılmadığını, tamamen keyfi 
uygulamalar olduğunu, emekçilerin kaderi-
nin bir kişinin iki duduğı arasına terk edildi-
ğini” söyledi. 

Destek eyleminde yer alan CHP İzmir 
Milletvekili Kani Beko gazetemize yaptığı 
açıklamada “OHAL ilan edildiği günden beri 
üniversitelerden akademisyen ve öğretim 
görevlisi atılarak üniversiteler karanlığa gö-
mülmek istendi. Mahkeme kararı olmadan 
atılan öğretim üyeleri geri dönünceye kadar 
toplumsal muhalefetin içersinde demokra-
si, insan hakları , barış mücadelesi verenler-
le yan yana omuz omuza birlikte mücadele 
etmemiz gerektiğini bir kez daha ifade edi-
yorum.” dedi.

Basın açıklaması sonrası İzmir’in sevilen 
müzik grubu Praksis şarkılarıyla barış aka-
demisyenlerine destek oldu.

İhraç edilen barış akademisyenleri için buluştular:

Biat etmeyeceğiz
OHAL kapsamında yayımlanan 701 sayılı KHK ile ihraç edilen 199 akademisyen arasında 

bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi barış akademisyenleri için Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektörlük binası önünde bir basın açıklaması yapılarak ihraçlara tepki gösterildi.

ASYA 
YAŞARİKİZ

İhraç edilen profesörün 
12 yıllık odasından 
eşyalarını almasına izin 
vermediler
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki 

görevinden 701 saylı KHK ile ihraç 
edilen öğretim üyelerinden Prof. Dr. 

Ayşen Uysal profesörün 12 yıllık 
odasından eşyalarını almasına izin 

vermediler.
 İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki görevinden 

701 saylı KHK ile ihraç edilen öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Ayşen Uysal, bugün fakültedeki odasını tahliye etmeye gitti 
ancak Dekanlık görevlileri ‘Polis gelmeden olmaz’ diyerek 
Prof. Uysal’ın 12 yıldır kullandığı odaya girmesine izin 
vermedi. Sol Haber’in aktardığına göre, İzmir’de Dokuz Eylül 
Üniversitesi’ndeki görevinden 701 saylı KHK ile ihraç edilen 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşen Uysal, bugün fakültedeki 
odasını tahliye etmeye gitti. Ancak Dekanlık görevlileri ‘Polis 
gelmeden olmaz’ diyerek Prof. Uysal’ın 12 yıldır kullandığı 
odaya girmesine izin vermedi. DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ayşen Uysal, Barış İçin 
Akademisyenler platformunun “Bu suça ortak olmayacağız” 
başlıklı bildirisine imza verdiği gerekçesiyle geçen yıl pek 
çok akademisyenle birlikte açığa alınmıştı. Prof. Dr. Ayşen 
Uysal, 8 Temmuz 2018 Pazar günü yayımlanan 701 sayılı 
kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildi. Bugün 
fakültedeki odasını tahliye etmeye, kişisel eşyalarını 
almaya giden Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dekanlık görevlilerinin 
engellemesiyle karşılaştı. Görevliler, Prof. Uysal’a “polis 
gelmeden odaya giremeyeceğini, polis nezaretinde odayı 
boşaltabileceğini” söyleyerek izin vermedi. Prof. Dr. Ayşen 
Uysal, karşılaştığı hukuksuz engellemeye tepki gösterdi. 
Uysal, “Bu okulda 12 yılımı geçirdiğimiz bir odaydı. Sadece 
bana ait bir oda olmadı, öğrencilerimizin, akademisyen 
arkadaşlarımızın hiç boş bırakmadığı bir oda oldu. Şimdi 
bu odaya, eşyalarımızı toplamak için girmemize bile izin 
verilmiyor” dedi. 12 yıl kullandığı odasına girmesine izin 
verilmeyen Ayşen Uysal’a, akademideki meslektaşları 
destek verdi.
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Sadeleşen hayatlar
Minimalizme karşı mesafemi hep korumuşumdur. 

Ortaya çıkan tasarımlar beni etkiliyor ancak olan 
bitene bir bütün olarak bakamıyordum. Kapsül 

otel ve ev fotoğraflarını gördüğümde, “Bir insan, kendi 
türüne niye bunu yapar?” diye düşünmüştüm. Dergileri 
karıştırıp showroom gibi gözüken odalara “ruhsuz” yaftasını 
yapıştırmıştım. O kadar tepkiliydim ki; fırfırlı etekler giyip 
“country” tarzı evlere destekçi toplayabilirdim. Eşyalarımın 
%10’ u kadarını kendim seçmiştim. Onlar da çoğunlukla 
fonksiyonsuz aksesuarlardı. Kalan büyük yüzdeyi, para 
vermediğim için kabul ettiğim, yakın çevremden gelen 
eşyalar oluşturuyordu. Bir evi yuva yapanın yaşanmışlıklar, 
bunu anımsatacak eşyalar ve çok odalı, modern evler 
olduğunu düşünürdüm. Yıllar içinde, beni “mutlu yuvama” 
kavuşturacak ıvır zıvırlar çoğaldı. Evi temizlemek zor 
geliyordu. Bir yardımcı almak çok mantıklıydı. Artık 
yetişemiyordum. Eşyalardan bana yaşam alanı kalmamıştı! 
1950’ lerin sloganı “Less is more”, kendime nefes alacak yer 
bırakmadığım 2000’ lerde bana ulaştı. Hemen konuyla ilgili 
ne kadar kitap varsa sipariş ettim ve uzun yıllar okunmamak 
üzere, raftaki yerlerini aldılar. Blogları okudum, başımı 
çevirdiğim anda unuttum. Eve eşya girişini durdurdum, 
giysilerin önünü açtım. Bakımlı olmalıydım, kozmetikler 
sıralandı. Arkadaş çevrem, genişledikçe genişledi. Tek 
şarkısını beğendiğim grubun tüm albümlerini indirdim. 
Halılar alerjendi, kilimler serilsindi. Sonu gelmedi... Sonra 
bir gün aşık oldum. Yıllardır kavradığım gidona hissederek 
dokundum. Bisiklet hep hayatımdaydı ama bu kez tutkuyu 
hissettim. Sürdükçe özgürleştim. Özgürleşirken tüm 
o kalabalığı geride bıraktım. Hayatımda ilk kez “bir” ile 
yetindim. Bir bisiklet aldım ve hayatım değişti. Bisiklete ve 
getirdiklerine kalbimi açtım. Azın neden ve nasıl öz olduğunu 
kavradım. Sıkı sıkı sarıldığım ne varsa özgür bırakmayı 
öğrendim. Benim hikayem böyle başladı.

elf.birol@yandex.com

ELİF BİROL

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 
çocuklara yönelik cinsel istismar 
ve şiddet olaylarının artık son 
bulmasını istediklerini belirterek, 

“Zaman kaybetmeden caydırıcı ceza ka-
nunları çıkarılmalıdır. TBMM’nin açıldığın-
da yapması gereken ilk iş yarınlarımız olan 
çocuklarımıza yönelik bu olayların önüne 
geçecek çağdaş dünya hukuku çerçevesin-
deki mevzuatı bir an önce hayata geçirecek 
somut adımları atmak olmalıdır. CHP olarak 
çocuklarımızın saçının tek bir teline dahi za-
rar verecek her türlü girişimin her zaman 
karşısında olduğumuzun ve olacağımızın bi-
linmesini istiyoruz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin 
Kurulu Üyesi Mahir Polat; çocuklara yönelik 
cinsel istismar ve şiddet olaylarının giderek 
arttığını, artık yaşanan acıların son bulma-
sı için gerekli adımların atılması gerektiğini 
söyledi. Zaman kaybetmeden caydırıcı ceza 
kanunlarının çıkarılmasını isteyen Polat, 
“TBMM’nin açıldığında yapması gereken ilk 
iş yarınlarımız olan çocuklarımıza yönelik bu 
olayların önüne geçecek çağdaş dünya hu-
kuku çerçevesindeki mevzuatı bir an önce 
hayata geçirecek somut adımları atmak ol-
malıdır. CHP olarak çocuklarımızın saçının 
tek bir teline dahi zarar verecek her türlü gi-
rişimin her zaman karşısında olduğumuzun 
ve olacağımızın bilinmesini istiyoruz” diye 
konuştu.

“BU ACILAR ARTIK SON 
BULSUN”

CHP’li Polat yaptığı açıklamada, ülke-
mizde çocuklara yönelik cinsel istismar ve 
şiddet olaylarının giderek artığını vurgu-
layarak, “Hemen her gün başka bir çocuk 
istismarı ya da şiddet olayının yaşandığı 
ülkemizde, ne yazık ki çocuklarımızı koru-
yamıyor, onları hakları ile buluşturamıyo-
ruz. Türkiye, 21. yüzyılın ilk yarısında, yarı-
nımız olan çocuklarımızın aydınlık ve mutlu 
bir geleceğe koşacakları gibi bir ülke değil. 
Ankara Polatlı’da kaybolduktan günler son-
ra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül de, Ağ-
rı’nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 

gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla 
da hepimizin evlatları. Artık bu acıların son 
bulmasını istiyoruz” dedi.

“ÇOCUKLAR BİRÇOK 
TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA”

Çocukların istismar, eğitimsizlik, işçilik, 
küçük yaşta evlilikler gibi birçok tehditle 
karşı karşıya bulunduklarını ifade eden 
Polat, “Aslında son 16 yıldaki çocuk istismarı 
ve çocuk cinayetlerinin zanlıları bellidir:‘Bir 
kereden bir şey olmaz’ diyen bakan!İstismar 
önergelerine red oyu veren milletvekille-
ri!‘Kız çocukları ile evlenilir’ diyen imam!‘Ba-
banın öz kızına şehvet duyması haram değil’ 
diyen Diyanet! ‘Herkes çocuğuna sahip çık-
sın’ diye açıklama yapan Çocuklara Yönelik 
Taciz ve İstismar Araştırma Komisyon Üyesi 
Milletvekili!” diye konuştu.

ZAMAN GEÇMEDEN HUKUKİ 
DÜZENLEMELER YAPILMALI

CHP’li Polat, verilere bakıldığında ço-
cuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet 

olaylarının ne derece arttığının net bir şekil-
de görüldüğünü kaydederek, şöyle devam 
etti:“2006 yılında çocuklara yönelik 2 bin 
414 cinsel taciz davası açılmışken, bu sayı 
yüzde 700’lük bir artışla 16 bin 957’ye ulaş-
mış durumda. Türkiye’de 2 milyon çocuk işçi 
var. Her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışıyor. 
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yaptığı araş-
tırmaya göre, ülkemizde istismara uğramış 
çocuk oranı yüzde 33 düzeyindedir. Başka 
bir ifadeyle her 3 evladımızdan biri istismara 
uğramaktadır. Yine aynı derneğin yaptığı di-
ğer bir tespit ise çocuk istismarında bulunan 
kişilerin yarısının geçmişte istismara uğra-
yan kişiler olduğudur. Bu sebeple zaman 
kaybetmeden artık caydırıcı ceza kanun-
ları çıkarılmalı, hatta TBMM’nin açıldığın-
da yapması gereken ilk iş yarınlarımız olan 
çocuklarımıza yönelik bu olayların önüne 
geçecek çağdaş dünya hukuku çerçevesin-
deki mevzuatı bir an önce hayata geçirecek 
somut adımları atmak olmalıdır. CHP olarak 
çocuklarımızın saçının tek bir teline dahi za-
rar verecek her türlü girişimin her zaman 
karşısında olduğumuzun ve olacağımızın 
bilinmesini istiyoruz.”

CHP’li Polat:  

‘Meclis’in ilk gündemi 
çocuklarımız olmalı’

CHP’li Polat çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet 
olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bergama Belediyesi tarafından 
Bergamalı gazeteci-yazar merhum 
Şakir Süter anısına bu yıl yedincisi dü-
zenlenecek olan Şakir Süter Gazeteci-
lik Yarışması başvuruları başladı.

Bergama Belediyesi’nin İzmir’de 
görev yapan gazetecilerin mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunmak ve ba-
şarılı çalışmaları özendirip ödüllendir-
mek amacıyla gerçekleştirdiği yarışma 
5 ayrı kategoride; Haber (yazılı ve gör-
sel), inceleme-araştırma, röportaj, ka-
rikatür ve fotoğraf alanında yapılıyor. 

Yarışma, İzmir ve ilçelerinde-
ki basın-yayın organlarında çalışan 
gazetecilerin 15 Temmuz 2017- 15 
Temmuz 2018 tarihleri arasındaki ça-
lışmalarını kapsıyor. Gazeteciler için 
Sarı Basın Kartı zorunluluğu ise bulun-
muyor. Adayların çalışmalarını en geç 
6 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 
17.30’a kadar Bergama Belediyesi 
Basın Bürosu’na teslim etmesi veya 
posta yoluyla iletmesi gerekiyor.

Çalışmalar, başvuru sürecinin so-
nunda ön jüri ve büyük jüri tarafından 
değerlendirilecek. Şakir Süter’in ölüm 
yıldönümü olan 27 Ağustos 2018 Pa-
zartesi günü düzenlenecek ödül töre-
ninde beş kategorinin dışında ayrıca 
Bergamalı gazeteci merhum Ahmet 
Ünaleroğlu, Jüri Özel Ödülü ve Berga-
ma Belediyesi adına da özel ödül ve-
rilecek. 

VECDİ ALTAY ANISINA 
ÖZEL ÖDÜL

Bu yıl ayrıca Şakir Süter Gazeteci-
lik yarışmasının başladığı günden bu 
yana koordinatörlüğünü üstlenen, ilk 
5 yıl üst üste jüri başkanlığı yapan ve 
10 Ocak 2018 tarihinde yaşamını yi-
tiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 
üyesi gazeteci-yazar Vecdi Altay anı-
lacak ve anısına Vecdi Altay Özel Ödü-
lü verilecek. 

Yarışmaya katılmak isteyen aday-
lar detaylı bilgi ve başvuru formuna 
Bergama Belediyesi’nin resmi inter-
net sitesi www.bergama.bel.tr “Kül-
tür Sanat” kısmından ulaşabilirler.

Bilgi için;

http://www.bergama.bel.tr/
Home/Page/218

YARIŞMA KATEGORİLERİ
1. Haber dalında (yazılı ve görsel)
2. İnceleme-araştırma dalında
3. Röportaj dalında
4. Karikatür dalında
5. Fotoğraf dalında

ÖZEL ÖDÜL
1. Bergamalı gazeteci merhum 

Ahmet Ünaleroğlu Özel Ödülü 
2. Bergama Belediyesi Özel Ödülü
3. Jüri Özel Ödülü
4. Vecdi Altay Özel Ödülü

ŞAKİR SÜTER GAZETECİLİK
YARIŞMASI BAŞVURULARI 
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yapıştırmıştım. O kadar tepkiliydim ki; fırfırlı etekler giyip 
“country” tarzı evlere destekçi toplayabilirdim. Eşyalarımın 
%10’ u kadarını kendim seçmiştim. Onlar da çoğunlukla 
fonksiyonsuz aksesuarlardı. Kalan büyük yüzdeyi, para 
vermediğim için kabul ettiğim, yakın çevremden gelen 
eşyalar oluşturuyordu. Bir evi yuva yapanın yaşanmışlıklar, 
bunu anımsatacak eşyalar ve çok odalı, modern evler 
olduğunu düşünürdüm. Yıllar içinde, beni “mutlu yuvama” 
kavuşturacak ıvır zıvırlar çoğaldı. Evi temizlemek zor 
geliyordu. Bir yardımcı almak çok mantıklıydı. Artık 
yetişemiyordum. Eşyalardan bana yaşam alanı kalmamıştı! 
1950’ lerin sloganı “Less is more”, kendime nefes alacak yer 
bırakmadığım 2000’ lerde bana ulaştı. Hemen konuyla ilgili 
ne kadar kitap varsa sipariş ettim ve uzun yıllar okunmamak 
üzere, raftaki yerlerini aldılar. Blogları okudum, başımı 
çevirdiğim anda unuttum. Eve eşya girişini durdurdum, 
giysilerin önünü açtım. Bakımlı olmalıydım, kozmetikler 
sıralandı. Arkadaş çevrem, genişledikçe genişledi. Tek 
şarkısını beğendiğim grubun tüm albümlerini indirdim. 
Halılar alerjendi, kilimler serilsindi. Sonu gelmedi... Sonra 
bir gün aşık oldum. Yıllardır kavradığım gidona hissederek 
dokundum. Bisiklet hep hayatımdaydı ama bu kez tutkuyu 
hissettim. Sürdükçe özgürleştim. Özgürleşirken tüm 
o kalabalığı geride bıraktım. Hayatımda ilk kez “bir” ile 
yetindim. Bir bisiklet aldım ve hayatım değişti. Bisiklete ve 
getirdiklerine kalbimi açtım. Azın neden ve nasıl öz olduğunu 
kavradım. Sıkı sıkı sarıldığım ne varsa özgür bırakmayı 
öğrendim. Benim hikayem böyle başladı.

elf.birol@yandex.com

ELİF BİROL

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 
çocuklara yönelik cinsel istismar 
ve şiddet olaylarının artık son 
bulmasını istediklerini belirterek, 

“Zaman kaybetmeden caydırıcı ceza ka-
nunları çıkarılmalıdır. TBMM’nin açıldığın-
da yapması gereken ilk iş yarınlarımız olan 
çocuklarımıza yönelik bu olayların önüne 
geçecek çağdaş dünya hukuku çerçevesin-
deki mevzuatı bir an önce hayata geçirecek 
somut adımları atmak olmalıdır. CHP olarak 
çocuklarımızın saçının tek bir teline dahi za-
rar verecek her türlü girişimin her zaman 
karşısında olduğumuzun ve olacağımızın bi-
linmesini istiyoruz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin 
Kurulu Üyesi Mahir Polat; çocuklara yönelik 
cinsel istismar ve şiddet olaylarının giderek 
arttığını, artık yaşanan acıların son bulma-
sı için gerekli adımların atılması gerektiğini 
söyledi. Zaman kaybetmeden caydırıcı ceza 
kanunlarının çıkarılmasını isteyen Polat, 
“TBMM’nin açıldığında yapması gereken ilk 
iş yarınlarımız olan çocuklarımıza yönelik bu 
olayların önüne geçecek çağdaş dünya hu-
kuku çerçevesindeki mevzuatı bir an önce 
hayata geçirecek somut adımları atmak ol-
malıdır. CHP olarak çocuklarımızın saçının 
tek bir teline dahi zarar verecek her türlü gi-
rişimin her zaman karşısında olduğumuzun 
ve olacağımızın bilinmesini istiyoruz” diye 
konuştu.

“BU ACILAR ARTIK SON 
BULSUN”

CHP’li Polat yaptığı açıklamada, ülke-
mizde çocuklara yönelik cinsel istismar ve 
şiddet olaylarının giderek artığını vurgu-
layarak, “Hemen her gün başka bir çocuk 
istismarı ya da şiddet olayının yaşandığı 
ülkemizde, ne yazık ki çocuklarımızı koru-
yamıyor, onları hakları ile buluşturamıyo-
ruz. Türkiye, 21. yüzyılın ilk yarısında, yarı-
nımız olan çocuklarımızın aydınlık ve mutlu 
bir geleceğe koşacakları gibi bir ülke değil. 
Ankara Polatlı’da kaybolduktan günler son-
ra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül de, Ağ-
rı’nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 

gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla 
da hepimizin evlatları. Artık bu acıların son 
bulmasını istiyoruz” dedi.

“ÇOCUKLAR BİRÇOK 
TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA”

Çocukların istismar, eğitimsizlik, işçilik, 
küçük yaşta evlilikler gibi birçok tehditle 
karşı karşıya bulunduklarını ifade eden 
Polat, “Aslında son 16 yıldaki çocuk istismarı 
ve çocuk cinayetlerinin zanlıları bellidir:‘Bir 
kereden bir şey olmaz’ diyen bakan!İstismar 
önergelerine red oyu veren milletvekille-
ri!‘Kız çocukları ile evlenilir’ diyen imam!‘Ba-
banın öz kızına şehvet duyması haram değil’ 
diyen Diyanet! ‘Herkes çocuğuna sahip çık-
sın’ diye açıklama yapan Çocuklara Yönelik 
Taciz ve İstismar Araştırma Komisyon Üyesi 
Milletvekili!” diye konuştu.

ZAMAN GEÇMEDEN HUKUKİ 
DÜZENLEMELER YAPILMALI

CHP’li Polat, verilere bakıldığında ço-
cuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet 

olaylarının ne derece arttığının net bir şekil-
de görüldüğünü kaydederek, şöyle devam 
etti:“2006 yılında çocuklara yönelik 2 bin 
414 cinsel taciz davası açılmışken, bu sayı 
yüzde 700’lük bir artışla 16 bin 957’ye ulaş-
mış durumda. Türkiye’de 2 milyon çocuk işçi 
var. Her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışıyor. 
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yaptığı araş-
tırmaya göre, ülkemizde istismara uğramış 
çocuk oranı yüzde 33 düzeyindedir. Başka 
bir ifadeyle her 3 evladımızdan biri istismara 
uğramaktadır. Yine aynı derneğin yaptığı di-
ğer bir tespit ise çocuk istismarında bulunan 
kişilerin yarısının geçmişte istismara uğra-
yan kişiler olduğudur. Bu sebeple zaman 
kaybetmeden artık caydırıcı ceza kanun-
ları çıkarılmalı, hatta TBMM’nin açıldığın-
da yapması gereken ilk iş yarınlarımız olan 
çocuklarımıza yönelik bu olayların önüne 
geçecek çağdaş dünya hukuku çerçevesin-
deki mevzuatı bir an önce hayata geçirecek 
somut adımları atmak olmalıdır. CHP olarak 
çocuklarımızın saçının tek bir teline dahi za-
rar verecek her türlü girişimin her zaman 
karşısında olduğumuzun ve olacağımızın 
bilinmesini istiyoruz.”

CHP’li Polat:  

‘Meclis’in ilk gündemi 
çocuklarımız olmalı’

CHP’li Polat çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet 
olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bergama Belediyesi tarafından 
Bergamalı gazeteci-yazar merhum 
Şakir Süter anısına bu yıl yedincisi dü-
zenlenecek olan Şakir Süter Gazeteci-
lik Yarışması başvuruları başladı.

Bergama Belediyesi’nin İzmir’de 
görev yapan gazetecilerin mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunmak ve ba-
şarılı çalışmaları özendirip ödüllendir-
mek amacıyla gerçekleştirdiği yarışma 
5 ayrı kategoride; Haber (yazılı ve gör-
sel), inceleme-araştırma, röportaj, ka-
rikatür ve fotoğraf alanında yapılıyor. 

Yarışma, İzmir ve ilçelerinde-
ki basın-yayın organlarında çalışan 
gazetecilerin 15 Temmuz 2017- 15 
Temmuz 2018 tarihleri arasındaki ça-
lışmalarını kapsıyor. Gazeteciler için 
Sarı Basın Kartı zorunluluğu ise bulun-
muyor. Adayların çalışmalarını en geç 
6 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 
17.30’a kadar Bergama Belediyesi 
Basın Bürosu’na teslim etmesi veya 
posta yoluyla iletmesi gerekiyor.

Çalışmalar, başvuru sürecinin so-
nunda ön jüri ve büyük jüri tarafından 
değerlendirilecek. Şakir Süter’in ölüm 
yıldönümü olan 27 Ağustos 2018 Pa-
zartesi günü düzenlenecek ödül töre-
ninde beş kategorinin dışında ayrıca 
Bergamalı gazeteci merhum Ahmet 
Ünaleroğlu, Jüri Özel Ödülü ve Berga-
ma Belediyesi adına da özel ödül ve-
rilecek. 

VECDİ ALTAY ANISINA 
ÖZEL ÖDÜL

Bu yıl ayrıca Şakir Süter Gazeteci-
lik yarışmasının başladığı günden bu 
yana koordinatörlüğünü üstlenen, ilk 
5 yıl üst üste jüri başkanlığı yapan ve 
10 Ocak 2018 tarihinde yaşamını yi-
tiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 
üyesi gazeteci-yazar Vecdi Altay anı-
lacak ve anısına Vecdi Altay Özel Ödü-
lü verilecek. 

Yarışmaya katılmak isteyen aday-
lar detaylı bilgi ve başvuru formuna 
Bergama Belediyesi’nin resmi inter-
net sitesi www.bergama.bel.tr “Kül-
tür Sanat” kısmından ulaşabilirler.

Bilgi için;

http://www.bergama.bel.tr/
Home/Page/218

YARIŞMA KATEGORİLERİ
1. Haber dalında (yazılı ve görsel)
2. İnceleme-araştırma dalında
3. Röportaj dalında
4. Karikatür dalında
5. Fotoğraf dalında

ÖZEL ÖDÜL
1. Bergamalı gazeteci merhum 

Ahmet Ünaleroğlu Özel Ödülü 
2. Bergama Belediyesi Özel Ödülü
3. Jüri Özel Ödülü
4. Vecdi Altay Özel Ödülü

ŞAKİR SÜTER GAZETECİLİK
YARIŞMASI BAŞVURULARI 
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Seçimin ardından 
memleket

Bir seçim ertesinde ne tartışmalar yaşanırsa o 
kadarına şahitlik ettiğim bir günün ortasında 
bir yazıyla hisleri ifade etmenin iyi geleceğini 

düşünerek bilgisayar başına geçtim. 25 Haziran günü her 
seçim sonrasında değerlendirmeleri aynı olan insanların 
yanında ilk defa kazanmaya bu kadar yaklaştığını düşünüp 
seçim sonunda yoğun bir hayal kırıklığını yaşayan insanların 
çokluğu dikkat çekiciydi. 

Kimileri ezberlerinde kalan son kırıntılarla sanki bütün 
Türkler ve diğerleri aydınlık bir Türkiye’den yana oy kullanmış 
gibi bir kez daha “Kürtler Akp’ye oy verdi yine” dedi. İşin garibi 
ise bu insanların bu sözleri Akp’nin Trakya ve Ege bölgesindeki 
altı il dışında ilk sırada yer alamadığı on bir kentin güney 
doğuda olduğunu görmezden gelerek söylüyorlar olmaları 
olsa gerek. En büyük çelişki ise HDP’nin bir türlü “Türkiye 
partisi” olamadığını her fırsatta dile getirenlerin sadece 
bütün Kürtlerin HDP’ye oy vermesini bekliyor olmalarıdır. 
Aynı kişiler seçime dair sorumluluklarını sadece oy vermek 
ile tarif edip, on dakika bile olsa bir seçim kurulunun önüne 
gitmeye, sağı solu arayıp bir yerlerde desteğe ihtiyaç 
var mı diye sormaya zahmet etmeyip, konforlarından 
taviz vermeden seçim sonrası için tatil planları yaparken, 
Hakkari’de köylerinden yedi kilometre uzaklıktaki sandığa 
oy kullanabilmek için yürüyerek gidip gelenler ile Suruç’ta 
silahlı adamların cirit attığı sandık önlerinde her şeye 
rağmen oy kullanan insanları hiç mi görmediler dersiniz? 
Elbette HDP’nin güneydoğuda düşen oyları son birkaç yılda 
yaşananlar düşünüldüğünde çok anlaşılır değil. Ama kesin 
olan bir şey var ki bu sorunun cevabı “Kürtler yine Akp’ye oy 
verdi” de değil. 

Bu seçimdeki tek vaadi kıraathane ve kek olan iktidarın 
bir kez daha seçimlerden galip çıkması apayrı çelişkileri 
içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla seçmenin herhangi 
bir vaat ya da somut ihtiyaçları üzerinden bir tercih 
yapmadığı, kendilerine “ecdatlarını” hatırlatan reklamların 
bile etkisiyle kutuplaşmanın bir tarafındaki yerlerini daha 
da sağlamlaştırdıkları görülmekte. Aynı kitle için örneğin 
özellikle Muharrem İnce tarafından ifade edilen bilim, barış 
ve ekonomi başlıklı somut vaatlerin bir karşılığının olmaması 
din ve milliyetçiliğin bu seçmen kitlesi açısından ne kadar 
belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu düzenden memnun 
olmayanların karşısındaki aşılması en güç noktanın burası 
olduğunu söylemek çok güç değil. 

Memleket genelinde estirilmeye çalışılan milliyetçi 
rüzgâra rağmen CHP tabanında açığa çıkan HDP’ye oy 
verme eğilimi, HDP’nin meclise girmesine hatırı sayılır 
bir katkı yaptı. Aynı şekilde tüm araştırma ve anketlerde 
ortaya çıkan sonuçlar ile doğu ve güneydoğuda yaşayan 
arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler ışığında HDP tabanının 
da en azından ikinci turda İnce’ye destek vereceğini söylemek 
fazlasıyla mümkündü. İşin seçimlere dair stratejisi ve taktik 
hamleleri bir yana iki partinin tabanındaki kırılan önyargılar 
bu seçimin, özelde CHP ve HDP tabanı için genelde ise 
memleket insanının azımsanmayacak bir kısmı için önemli 
sonuçları arasında yerini aldı. 

Cumhur ittifakı için seçimden galip çıkmanın yanındaki 
en önemli kazançlardan birisi Akp karşıtlarında açığa 
çıkan moral bozukluğu olsa gerek. Akp karşıtlarının ilk 
kez kazanmaya bu kadar yaklaştıkları bir seçim olarak 
değerlendirilen 24 Haziran seçimlerinin kazanılamamış 
olması şüphesiz ki Akp’nin hiç kaybetmeyeceği anlamına 
gelmiyor. Fakat verili durumun özellikle CHP tabanında 
yarattığı umutsuzluk günlük de olsa bundan sonrası için Akp 
tabanının motivasyonunu daha da arttırıyor. 

Memleketin bundan sonrası ne mi olacak dersiniz? Şahsi 
fikrim seçimi Millet ittifakı kazanmış olsaydı ülkeyi yönetmek 
onlar için hayli zor olacaktı. Belki birkaç ay sonra memleketi 
yönetemez hale geleceklerdi. Akp nin tekrar kazandığı bu 
seçimin ardından olacakları düşününce şunu söylemek 
kendimce mümkün. Tıpkı bir cümle önce söylediklerim gibi 
bu saatten sonra Akp’nin de mevcut siyaset tarzıyla ülkeyi 
çok rahat yönetebilmesi olanaklı olmayacaktır. Bu yönüyle 
önümüzdeki dönem muhalefetin kazanacağı bir sonraki 
sürece hazırlık yaptığı, iktidarın ise artık kaybetmeye doğru 
engelleyemediği bir gidişatı yaşadığı hareketli bir süreç 
olabilir.

ege4582@hotmail.com

FIRAT 
BELEN

Olağanüstü hal (OHAL) kapsa-
mında yayımlanan 701 sayılı 
KHK ile de üniversitelerdeki kı-
yım da devam etti. Birçok üni-

versiteyle birlikte İzmir’de bulunan Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nde de ihraçlar yaşandı. 
Yayınlanan listede DEÜ’den aralarında ‘Bu 
Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriye 
imza atan barış akademisyenlerinin de bu-
lunduğu 19 öğretim görevlisi yer alıyor. Do-
kuz Eylül Üniversitesi imzacı akademisyen-
lerden Tıp Fakültesindeki Prof. Dr. Cem Terzi, 
Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, 
Doç. Dr. Halis Ulaş ile İktisat Fakültesinde-
ki Prof. Dr. Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr. Ayşen 
Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Arş. Gör. Aydın 
Arı, Arş. Gör. Serap Sarıtaş, Güzel Sanatlar 
Fakültesindeki öğretim görevlisi Emel Yu-
vayapan, Mimarlık Fakültesindeki Arş. Gör. 
Dilek Karabulut, Edebiyat Fakültesindeki 
Arş. Gör. Özer Yersüven ihraç edildi. İmzacı 
akademisyenler haklarında başlatılan so-
ruşturma kapsamında bundan bir yıl önce 
görevinden uzaklaştırılmıştı. 

ESKİ REKTÖR ADNAN 
KASMAN DA İHRAÇ EDİLDİ 

İhraç edilen isimler arasında üniversi-

tenin eski rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman 
da yer alıyor. Kasman, barış akademisyen-
leri hakkında soruşturma açılması emrini 
vererek görevlerinden uzaklaştırılmalarına 
sebep olmuştu. Kasman, da bir süre sonra 
hakkında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması 

kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ayrıca çe-
şitli fakültelerden 6 öğretim görevlisi daha 
görevinden ihraç edildi. Yine İzmir’de bu-
lunan Ege Üniversitesi’nden de 5 öğretim 
görevlisi de ihraç edilenler arasında yer aldı.

Barış akademisyenlerine 

soruşturma açan 
rektör de ihraç edildi
701 sayılı kanun hükmünde kararname ile (KHK) “Bu suça ortak olamayacağız” 

başlıklı barış bildirisini imzaladıkları için Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki (DEÜ) 
görevinden uzaklaştırılan akademisyenler ile imzacı akademisyenleri görevinden 

uzaklaştıran eski rektör Adnan Kasman da ihraç edildi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne AKP Genel 
Başkanı tarafından atanan AKP İzmir eski 
milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın 
vekillik karnesi inceledik. İşte 25 ve 26. dö-
nemde meclise bir tek önerge vermeyen, 26. 
Dönemde sadece yemin edip, sadece Mec-
lis Başkanlığı seçiminde oy kullanan Hotar’ın 
meclis karnesi;

SADECE YEMİN ETTİ  
VE OY KULLANDI

TBMM’nin resmi sitesindeki verilere göre; 
mecliste yemin etmek dışında hiçbir faaliyet-
te bulunmayan vekiller arasında yer alan AKP 
İzmir Milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar 
İsmail Kahraman’ın Meclis Başkanı seçildiği 
oylamada oy kullanmış, ardından sosyal med-
yada “TBMM Meclis Başkanı’nı seçmek için 
oyumuzu kullandık, hayırlı olsun” paylaşımı-
nı yapmıştı. Ancak paylaşım sosyal medyada 
‘Çalışmıyorlar, sadece oy kullanıp, parmak 
kaldırıp, maaş alıyorlar’ şeklinde eleştirilere 
neden olmuştu.

25. VE 26. DÖNEMDE  
‘SIFIR’ ÇEKMİŞTİ

22,23,25 ve 26. Dönemlerde milletvekil-
liği yapan Hotar’ın milletvekilliği karnesi ise 
bir hayli ilginç. 25 ve 26. Dönemde mecliste 
bir tek önerge vermeyen Hotar’ın, AKP’de ya-
şanan ‘metal yorgunluğu’ nedeniyle mi aday 
gösterilmediği ise merak konusu.

VEKİLLERİN MAAŞI  
ÖDENİR DEMİŞTİ

Öte yandan Hotar, referandum öncesi 

Ege TV’ye verdiği bir demeçte vekil sayısının 
550’den 600’e çıkarılacak olmasıyla ilgili ola-
rak “Muhalefetin abarttığı gibi bir şey değil, bu 
vekillerin maaşı ödenir” ifadelerini kullanmıştı. 

Bu ifadeler de çok konuşulmuş ayrıca bu ifa-
delerin ardından milletvekilli olmayan Hotar 
büyük tepki toplamıştı.

DEÜ’nin yeni rektörü’nün  
vekillik karnesini açıklıyoruz

DEÜ’nin rektörlüğüne AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atanan AKP İzmir eski milletvekili Fatma Seniha Nükhet 

Hotar ‘ın vekillik karnesini açıklıyoruz.

22,23,25 ve 26. Dönemlerde milletvekilliği yapan 
Hotar’ın milletvekilliği karnesi ise bir hayli ilginç. 25 
ve 26. Dönemde mecliste bir tek önerge vermeyen 

Hotar’ın, AKP’de yaşanan ‘metal yorgunluğu’ nedeniyle 
mi aday gösterilmediği ise merak konusu.

TUGAY 
CAN
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Şapkanızı önünüze koyup düşünme vakti gelmedi mi?

Belki basından takip etmişsiniz 
ya da bir haber olarak önünü-
ze düşmüştür. 24 Mayıs 2018 

günü saat gece 23.00 civarında Narlıde-
re İstihkam Lojmanları önündeki yolda 
(Mithatpaşa Cd.) yaşanan bir kazada bi-
sikletli bir kardeşimizi kaybettik. 

Güzelbahçe’den Narlıdere yönüne 
giden Berkcan Dikme yönetimindeki 35 
F 6229 plakalı hafif ticari araç, kont-
rolden çıktı. Araç önce yol kenarından 
bisikletleriyle ilerleyen Eray Köseler, 
Remzi Batu Karabulut (19) ve Mustafa 
Can Yağcı’ya (16) çarptı, ardından takla 
atarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
araç hurdaya dönerken, bisiklet sürücü-
leri de savruldu. Eray Köseler’i, henüz 
19 yaşındaki gencimizi işte bu şekilde 
kaybettik. 

Kaybın üzerinden belli bir vakit geçti 
ve şimdi sağduyu ile düşünme vakti. 

Geçtiğimiz sene benzeri bir kazada 
Ankara Asfaltı’nda Onur Gözel arkada-
şımızı kaybetmiştik işinden bisikletle 
döndüğü sırada bisikleti ile bir kamyon 
altında can vermişti o da. Deniz Deniz 
kardeşimiz Güzelbahçe civarında Mit-
hatpaşa Caddesi’nde ölümden dönmüş 
3 ay hastanede yatmıştı. 

Tüm bu vakalardan sonra artık bazı 
kişi ve kurumların İzmir’de şapkasını 
önüne koyup düşünme vakti gelmedi 
mi? 

Neden mi düşünmelisiniz? Anlata-
yım. 

Güzelbahçe rotasında bisikletlile-
rin geliş ve gidiş için kullandığı mecburi 
farklı iki rota bulunmakta. Bu rotaların 
en kritik yerlerinden birisi İZSU Arıtma 
Tesisi’nin orası yani İzmir Çeşme otoban 
viyadüğünün Mithatpaşa Caddesi üze-
rinden geçtiği nokta. 

Güzelbahçe’ye gidiş yönünde ge-
nelde Narlıdere Dilek Sokak (Erdal Eren 
Sokak) ile İZSU Arıtma Tesisi arasındaki 
3,5 km lik İzmir-Çeşme otobanı yan yolu 

(M.Kemal Sahil Bulvarı) kullanılır. Ora-
dan Uğur Mumcu heykelinin orada mola 
verilir ve Mithatpaşa Cd. Sinden Güzel-
bahçe yönüne devam edilir. 

Dönüş yönünde ise arıtma tesisinin 
oradan Mithatpaşa Caddesi İstihkam 
lojmanlarına doğru kullanılır. 

Haritada güzergahları görebilirsiniz. 
Şimdi gelelim 20 Şubat 2017 tari-

hinde gazetelerde “İzmir’de Pedal Dev-
rimi” başlığı ile çıkan habere. Biz de bi-
liyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Planlama Dairesi’nin planını ve 
uygulama projesini bitirdiği ve Fen İşle-
ri’ne devrettiği bir çok yapılmayan bisik-
let yolu projesi var. Söz konusu haber de 
bunu teyit ediyor. 

Şöyle diyor haberde; 

“2017’DE YENİ 
GÜZERGAHLAR 

Bisiklet yollarının kent içerisinde 
yaygınlaştırılması ve ilçe merkezlerine 
kıyıdan bisikletle erişimin sağlanması 
için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, bu anlamda 2017 yılında üç 
önemli bisiklet yolu rotasını daha haya-
ta geçirecek. Karşıyaka Girne Caddesi 
bisiklet yolu düzenleme projesi kapsa-
mında Yunuslar ile Nergis İZBAN istas-
yonu arasında 1.6 kilometrelik, Adnan 
Kahveci Köprülü Kavşağı ile Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı arasını bağlayan Yüz-
başı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde 7 
kilometrelik bisiklet yolu en yakın za-
manda hizmete açılacak. Bunun yanında 
Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı 
ile Narlıdere Dilek Sokak arasında 6.5 
kilometre, Narlıdere Dilek Sokak ile İZSU 
arıtma tesisi arasında 3.5 kilometre, 
Urla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde 
3.9 kilometre, Urla Ahmet Besim Uysal 
Caddesi’nde ise 2.5 kilometrelik bisiklet 
yolu oluşturulacak. Horizon 2020 kap-
samındaki ‘Okula Bisikletle Git’ temalı 
Avrupa FLOW projesi için de Bornova 4. 
Sanayi Sitesi-Ege Üniversitesi Kavşa-
ğı arasında 3 kilometrelik bisiklet yolu 
daha hizmete açılacak. Sadece bu proje-
lerin hayata geçmesi ile mevcut bisiklet 
yolları 90 kilometreye ulaşmış olacak.” 
Habere bu linkten ulaşabilirsiniz: http://
www.hurriyet.com.tr/izmirde-pe-
dal-devrimi-40371344 

Gördüğünüz gibi haberde Narlıdere 
Dilek Sokak (Erdal Eren Sokak) ile İZSU 
Arıtma Tesisi arasındaki 3,5 km lik İz-

mir-Çeşme otobanı yan yolu (M.Kemal 
Sahil Bulvarı) na bisiklet yolu yapılacağı 
2017 yılında bitirilecek diyor. Haritada 
da projelendirilen kısmı görebilirsiniz.

Şimdi soruyorum. 
Eğer siz o yolu yapmış olsaydınız 

kaybettiğimiz Eray kardeşimiz bisikleti 
ile Güzelbahçe dönüşü Mithatpaşa yo-
lundan İstihkam Lojmanları yönüne mi 
devam ederdi yoksa 2017 Şubat’ında 
yapmayı vaat ettiğiniz (hala yapmadı-
ğınız), Narlıdere Dilek Sokak (Erdal Eren 
Sokak) ile İZSU Arıtma Tesisi arasındaki 
3,5 km lik İzmir-Çeşme otobanı yan yolu 
(M.Kemal Sahil Bulvarı) ndaki güvenli bi-
siklet yolunu mu tercih ederdi? Hayatını 
mecburen devam ettiği İstihkam Loj-
manları önünde kaybetti. 

Ağzımız burnumuz dağılmadan 
mazgal onarmadığınızı, düşmeden bi-
siklet yolundaki engelleri tamir etme-
diğinizi söylemek isterim. Bu gerçek ile 
yüzleşin lütfen. 

Peki şimdi o yol (ve haberde “devrim” 
diye anlattığınız diğer yollar) yapılacak 
mı? Bisikletle güvenli ulaşım taleplerine 
daha ne kadar kulak tıkayacaksınız? 

Artık şapkanızı önünüze koyup dü-
şünme vakti! Başka canlar yitirilmeden...

tanzerkantik@yandex.com.tr

TANZER 
KANTIK

Gediz Nehri’nin temizlenme-
si konusunu 26. Dönem’de 
Meclis’te sık sık dile getiren 

Atila Sertel, eski Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun “2012 yı-
lında Gediz Nehri’nde balık tutacağız” 
sözünü hatırlatarak Bakanı Gediz’de 
balık tutmaya davet etmişti.

“OLTAYI ALDIM, 
BEKLİYORUM”

Oltaları çok önceden aldığını ve 5 
yıldan fazla süredir Gediz Nehri’nde 
balık tutmayı beklediğini ifade eden 
Atila Sertel, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin ilk Tarım ve Orman 
Bakanı olan İzmirli Bekir Pakdemir-
li’ye de çağrıda bulunarak, şunları 
söyledi:

“Gediz Nehri, bu topraklara bin-
lerce yıldır hayat veriyor. Bu toprak-
lar Batı Anadolu’nun tarım ambarıdır, 
sebze-meyve bahçesidir. Gediz Neh-
ri’nin suladığı bu topraklardan yetişen 
ürünleri de milyonlarca insan tüket-
mektedir. Gediz sulamasının ülkemiz 
ekonomisine katkıları ölçülemeyecek 
kadar çoktur. Bahar aylarında başla-
yıp yaz döneminde Gediz’deki kirlilik 
had safhaya ulaşmaktadır. Bu kirlilik 
başta tarım ürünlerinin üretim mik-
tarı ve kalitesi olmak üzere, insan 
sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir. 
Veysel Eroğlu 10 yıldan fazla süre 
bakanlık yaptı ancak Gediz Nehri’ni 
temizleyemeyen Bakan olarak tarihe 
geçti. Yeni sistemin Tarım ve Orman 
Bakanı İzmir’den çıkan bir isim oldu. 
Kendisine başarılar diliyorum. Sayın 
Bekir Pakdemirli, İzmir’den çıkmış bir 
isim olarak Gediz Nehri’ni temizlesin.”

“TEMİZLEYİN, BEN 
MAHCUP OLAYIM”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
İzmir Milletvekili Atila Sertel, Egede-
Sonsöz’ün yayın organı olan Sonsöz 

TV’de önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki 650 arıtma tesisin-
den 154’ünün İzmir’de olduğunu ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapıldığını hatırlatan CHP İzmir 
Milletvekili Atila Sertel, AKP’nin İz-
mir’e hizmet üretmediğini ve ürete-
meyeceğini söyledi.

AKP’nin 16 yıldır iktidarda olduğu-
nu ancak bırakın İzmir’e hizmet üret-
meyi Gediz Nehri’ni dahi temizleye-
mediğini vurgulayan Sertel, “Bakanın 
kendi inisiyatifi ile hareket edeceğini 
sanmıyorum. Kendisini biz de izleye-
ceğiz ama bakanların saraydan emir 
komuta adı altında yönetileceğini dü-
şünüyorum. Tarım ve Orman Bakanı 
kendi yaptığı açıklamada, Bakanlık 
verildiğinde ‘Emredersiniz’ diyerek 
görevi kabul ettiğini söyledi. Bu de-
mektir ki emir-komuta içerisinde bir 
yönetim anlayışı sergileyecek. Kendi-
si özgürce icraat yapamayacaktır. Di-
lerim ki özgürce icraat yapsın. O İcraat 
yaptıkça ben mahcup olayım, Gediz 
Nehri pırıl pırıl aktıkça ben mahcup 
olayım. Bakan bu rezaleti sona erdi-
rirse ben mahcup olayım, özür dileye-
yim” diye konuştu.

KOCAOĞLU’NDAN  
DERS ALSINLAR

İzmir’in tarım, hayvancılık ve ko-
operatifleşme konusunda 
Türkiye’ye örnek bir il ol-
duğunu vurgulayan CHP’li 
Sertel, iktidardakilerin İz-
mir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’n-
dan ders alması gerektiğini 
belirterek, “İktidar İzmir’e 
hizmet edecekse koopera-
tifleri desteklesinler. Des-
teklesinler de samimiyetleri-
ni görelim. İzmir’e yatırımları 
bir görelim. İzmir’e 35 proje 
diyorlar ancak 35 kuruşluk 
yatırım yapmadılar” dedi.

On yıldan fazla süre ile Çevre ve Orman, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı yapan Afyonkarahisar Milletvekili 

Veysel Eroğlu’nun söz vermesine 
rağmen Gediz Nehri’ni temizleyemeden 
bakanlığının bittiğini belirten CHP İzmir 

Milletvekili Atila Sertel, yeni sistemde 
Tarım ve Orman Bakanı yapılan İzmirli 

Bekir Pakdemirli’ye Gediz Nehri’ni 
temizleyin çağrısında bulundu.

CHP’li Sertel İzmirli Bakan’a çağrıda bulundu:  
Gediz Nehri’ni temizleyin 
ben mahcup olayım
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Şapkanızı önünüze koyup düşünme vakti gelmedi mi?

Belki basından takip etmişsiniz 
ya da bir haber olarak önünü-
ze düşmüştür. 24 Mayıs 2018 

günü saat gece 23.00 civarında Narlıde-
re İstihkam Lojmanları önündeki yolda 
(Mithatpaşa Cd.) yaşanan bir kazada bi-
sikletli bir kardeşimizi kaybettik. 

Güzelbahçe’den Narlıdere yönüne 
giden Berkcan Dikme yönetimindeki 35 
F 6229 plakalı hafif ticari araç, kont-
rolden çıktı. Araç önce yol kenarından 
bisikletleriyle ilerleyen Eray Köseler, 
Remzi Batu Karabulut (19) ve Mustafa 
Can Yağcı’ya (16) çarptı, ardından takla 
atarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
araç hurdaya dönerken, bisiklet sürücü-
leri de savruldu. Eray Köseler’i, henüz 
19 yaşındaki gencimizi işte bu şekilde 
kaybettik. 

Kaybın üzerinden belli bir vakit geçti 
ve şimdi sağduyu ile düşünme vakti. 

Geçtiğimiz sene benzeri bir kazada 
Ankara Asfaltı’nda Onur Gözel arkada-
şımızı kaybetmiştik işinden bisikletle 
döndüğü sırada bisikleti ile bir kamyon 
altında can vermişti o da. Deniz Deniz 
kardeşimiz Güzelbahçe civarında Mit-
hatpaşa Caddesi’nde ölümden dönmüş 
3 ay hastanede yatmıştı. 

Tüm bu vakalardan sonra artık bazı 
kişi ve kurumların İzmir’de şapkasını 
önüne koyup düşünme vakti gelmedi 
mi? 

Neden mi düşünmelisiniz? Anlata-
yım. 

Güzelbahçe rotasında bisikletlile-
rin geliş ve gidiş için kullandığı mecburi 
farklı iki rota bulunmakta. Bu rotaların 
en kritik yerlerinden birisi İZSU Arıtma 
Tesisi’nin orası yani İzmir Çeşme otoban 
viyadüğünün Mithatpaşa Caddesi üze-
rinden geçtiği nokta. 

Güzelbahçe’ye gidiş yönünde ge-
nelde Narlıdere Dilek Sokak (Erdal Eren 
Sokak) ile İZSU Arıtma Tesisi arasındaki 
3,5 km lik İzmir-Çeşme otobanı yan yolu 

(M.Kemal Sahil Bulvarı) kullanılır. Ora-
dan Uğur Mumcu heykelinin orada mola 
verilir ve Mithatpaşa Cd. Sinden Güzel-
bahçe yönüne devam edilir. 

Dönüş yönünde ise arıtma tesisinin 
oradan Mithatpaşa Caddesi İstihkam 
lojmanlarına doğru kullanılır. 

Haritada güzergahları görebilirsiniz. 
Şimdi gelelim 20 Şubat 2017 tari-

hinde gazetelerde “İzmir’de Pedal Dev-
rimi” başlığı ile çıkan habere. Biz de bi-
liyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Planlama Dairesi’nin planını ve 
uygulama projesini bitirdiği ve Fen İşle-
ri’ne devrettiği bir çok yapılmayan bisik-
let yolu projesi var. Söz konusu haber de 
bunu teyit ediyor. 

Şöyle diyor haberde; 

“2017’DE YENİ 
GÜZERGAHLAR 

Bisiklet yollarının kent içerisinde 
yaygınlaştırılması ve ilçe merkezlerine 
kıyıdan bisikletle erişimin sağlanması 
için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, bu anlamda 2017 yılında üç 
önemli bisiklet yolu rotasını daha haya-
ta geçirecek. Karşıyaka Girne Caddesi 
bisiklet yolu düzenleme projesi kapsa-
mında Yunuslar ile Nergis İZBAN istas-
yonu arasında 1.6 kilometrelik, Adnan 
Kahveci Köprülü Kavşağı ile Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı arasını bağlayan Yüz-
başı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde 7 
kilometrelik bisiklet yolu en yakın za-
manda hizmete açılacak. Bunun yanında 
Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı 
ile Narlıdere Dilek Sokak arasında 6.5 
kilometre, Narlıdere Dilek Sokak ile İZSU 
arıtma tesisi arasında 3.5 kilometre, 
Urla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde 
3.9 kilometre, Urla Ahmet Besim Uysal 
Caddesi’nde ise 2.5 kilometrelik bisiklet 
yolu oluşturulacak. Horizon 2020 kap-
samındaki ‘Okula Bisikletle Git’ temalı 
Avrupa FLOW projesi için de Bornova 4. 
Sanayi Sitesi-Ege Üniversitesi Kavşa-
ğı arasında 3 kilometrelik bisiklet yolu 
daha hizmete açılacak. Sadece bu proje-
lerin hayata geçmesi ile mevcut bisiklet 
yolları 90 kilometreye ulaşmış olacak.” 
Habere bu linkten ulaşabilirsiniz: http://
www.hurriyet.com.tr/izmirde-pe-
dal-devrimi-40371344 

Gördüğünüz gibi haberde Narlıdere 
Dilek Sokak (Erdal Eren Sokak) ile İZSU 
Arıtma Tesisi arasındaki 3,5 km lik İz-

mir-Çeşme otobanı yan yolu (M.Kemal 
Sahil Bulvarı) na bisiklet yolu yapılacağı 
2017 yılında bitirilecek diyor. Haritada 
da projelendirilen kısmı görebilirsiniz.

Şimdi soruyorum. 
Eğer siz o yolu yapmış olsaydınız 

kaybettiğimiz Eray kardeşimiz bisikleti 
ile Güzelbahçe dönüşü Mithatpaşa yo-
lundan İstihkam Lojmanları yönüne mi 
devam ederdi yoksa 2017 Şubat’ında 
yapmayı vaat ettiğiniz (hala yapmadı-
ğınız), Narlıdere Dilek Sokak (Erdal Eren 
Sokak) ile İZSU Arıtma Tesisi arasındaki 
3,5 km lik İzmir-Çeşme otobanı yan yolu 
(M.Kemal Sahil Bulvarı) ndaki güvenli bi-
siklet yolunu mu tercih ederdi? Hayatını 
mecburen devam ettiği İstihkam Loj-
manları önünde kaybetti. 

Ağzımız burnumuz dağılmadan 
mazgal onarmadığınızı, düşmeden bi-
siklet yolundaki engelleri tamir etme-
diğinizi söylemek isterim. Bu gerçek ile 
yüzleşin lütfen. 

Peki şimdi o yol (ve haberde “devrim” 
diye anlattığınız diğer yollar) yapılacak 
mı? Bisikletle güvenli ulaşım taleplerine 
daha ne kadar kulak tıkayacaksınız? 

Artık şapkanızı önünüze koyup dü-
şünme vakti! Başka canlar yitirilmeden...

tanzerkantik@yandex.com.tr

TANZER 
KANTIK

Gediz Nehri’nin temizlenme-
si konusunu 26. Dönem’de 
Meclis’te sık sık dile getiren 

Atila Sertel, eski Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun “2012 yı-
lında Gediz Nehri’nde balık tutacağız” 
sözünü hatırlatarak Bakanı Gediz’de 
balık tutmaya davet etmişti.

“OLTAYI ALDIM, 
BEKLİYORUM”

Oltaları çok önceden aldığını ve 5 
yıldan fazla süredir Gediz Nehri’nde 
balık tutmayı beklediğini ifade eden 
Atila Sertel, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin ilk Tarım ve Orman 
Bakanı olan İzmirli Bekir Pakdemir-
li’ye de çağrıda bulunarak, şunları 
söyledi:

“Gediz Nehri, bu topraklara bin-
lerce yıldır hayat veriyor. Bu toprak-
lar Batı Anadolu’nun tarım ambarıdır, 
sebze-meyve bahçesidir. Gediz Neh-
ri’nin suladığı bu topraklardan yetişen 
ürünleri de milyonlarca insan tüket-
mektedir. Gediz sulamasının ülkemiz 
ekonomisine katkıları ölçülemeyecek 
kadar çoktur. Bahar aylarında başla-
yıp yaz döneminde Gediz’deki kirlilik 
had safhaya ulaşmaktadır. Bu kirlilik 
başta tarım ürünlerinin üretim mik-
tarı ve kalitesi olmak üzere, insan 
sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir. 
Veysel Eroğlu 10 yıldan fazla süre 
bakanlık yaptı ancak Gediz Nehri’ni 
temizleyemeyen Bakan olarak tarihe 
geçti. Yeni sistemin Tarım ve Orman 
Bakanı İzmir’den çıkan bir isim oldu. 
Kendisine başarılar diliyorum. Sayın 
Bekir Pakdemirli, İzmir’den çıkmış bir 
isim olarak Gediz Nehri’ni temizlesin.”

“TEMİZLEYİN, BEN 
MAHCUP OLAYIM”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
İzmir Milletvekili Atila Sertel, Egede-
Sonsöz’ün yayın organı olan Sonsöz 

TV’de önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki 650 arıtma tesisin-
den 154’ünün İzmir’de olduğunu ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapıldığını hatırlatan CHP İzmir 
Milletvekili Atila Sertel, AKP’nin İz-
mir’e hizmet üretmediğini ve ürete-
meyeceğini söyledi.

AKP’nin 16 yıldır iktidarda olduğu-
nu ancak bırakın İzmir’e hizmet üret-
meyi Gediz Nehri’ni dahi temizleye-
mediğini vurgulayan Sertel, “Bakanın 
kendi inisiyatifi ile hareket edeceğini 
sanmıyorum. Kendisini biz de izleye-
ceğiz ama bakanların saraydan emir 
komuta adı altında yönetileceğini dü-
şünüyorum. Tarım ve Orman Bakanı 
kendi yaptığı açıklamada, Bakanlık 
verildiğinde ‘Emredersiniz’ diyerek 
görevi kabul ettiğini söyledi. Bu de-
mektir ki emir-komuta içerisinde bir 
yönetim anlayışı sergileyecek. Kendi-
si özgürce icraat yapamayacaktır. Di-
lerim ki özgürce icraat yapsın. O İcraat 
yaptıkça ben mahcup olayım, Gediz 
Nehri pırıl pırıl aktıkça ben mahcup 
olayım. Bakan bu rezaleti sona erdi-
rirse ben mahcup olayım, özür dileye-
yim” diye konuştu.

KOCAOĞLU’NDAN  
DERS ALSINLAR

İzmir’in tarım, hayvancılık ve ko-
operatifleşme konusunda 
Türkiye’ye örnek bir il ol-
duğunu vurgulayan CHP’li 
Sertel, iktidardakilerin İz-
mir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’n-
dan ders alması gerektiğini 
belirterek, “İktidar İzmir’e 
hizmet edecekse koopera-
tifleri desteklesinler. Des-
teklesinler de samimiyetleri-
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CHP İzmir Milletvekili Sevda 
Erdan Kılıç, sosyal medya 
hesabından 15 Temmuz ile 
ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada demokrasiyi 
koruyabilmenin tek yolunun kurucu 
irade ve felsefe rehberliğinde akıl ol-
duğunu belirten Kılıç her türlü darbe 
zihniyetine karşı çıktı.

Sevda Erdan Kılıç yaptığı açıkla-
mada şu ifadelere yer verdi: «Askeri 

ya da siyasi her türlü darbe ve darbe 
zihniyetine karşı cumhuriyetimizi ve 
demokrasimizi koruyabilmenin tek 
yolu kurucu irade ve felsefe rehber-
liğinde akıldır, bilimdir. 15 Temmuz 
hain darbe girişimini doğuran, bü-
yüten ve güce dönüştüren süreçle 
yüzleşilmediği ve siyasi sorumluları 
adalet önüne çıkarılmadığı sürece, 
cumhuriyete, demokrasiye ve birlik-
te yaşama irademize yönelik tehditle 
başa çıkmamız mümkün değildir.”

İzmirli genç vekilden dikkat çeken 

15 Temmuz çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
İzmir Milletvekili Sevda Erdan 
Kılıç,15 Temmuz ile ilgili 
yüzleşme çağrısı yaparak her 
türlü darbe zihniyetine tepki 
gösterdi.

Mehmet Ali Çe-
lebi 1984’te 
A m a s y a ’ d a 
geldi dünyaya. 

Maltepe Askeri Lisesi’ni birin-
cilikle tamamladı. Kara Harp 
Okulu’nda da üstün başarısı 
devam etti. 2007’de teğmen 
olarak göreve başladı. FETÖ 
kumpasında tutuklanan ilk mu-
vazzaf subaydı. Hasdal Askeri 
Cezaevi’nde 33 ay esir tutuldu. 
FETÖ’cülerin, telefonuna Hiz-
bud Tahrir Terör Örgütü men-
suplarının telefon numaralarının 
kaydedildiğini ortaya çıkardı. “Sehven olmuş” 
açıklaması yapıldı. Mayıs 2011’de tahliye oldu. 
Güneydoğu’da PKK’yla mücadele görevine 
başladı. Ağustos 2013’te tekrar tutuklandı, 8 
ay daha tutsak edildi. İkinci kez tahliye edildik-
ten sonra ise severek yaptığı askerliği bırak-
mak zorunda kaldı. Mücadelesine siyasette 
devam etme kararı aldı. 24 Haziran’da CHP 
İzmir Milletvekili seçildi. Sözcü’den Gökmen 
Ulu, Çelebi ile Sandık Gücü Platformu’nu ve 
gönüllülerden oluşan bir müşahit ordusunu 
konuşmak için bir araya geldi. 

SANDIKLARA HAKİMDİK
Sandık Gücü’nü tanımlar mısınız? 

Gönüllü müşahit organizasyonu. Partiler 
yeterli olmadığından gönüllülerle takviye ettik. 
Oy kullanma, oy sayımı, sandıkların korunması 
amacıyla oluşturduğumuz gönüllü organizas-
yonuydu. Bunun için Adil Seçim Platformu ku-
ruldu. Ülkedeki sandıkların yüzde 99’una ula-
şan bir yapı oluştu. Biz bu ana organizasyona 
30 bin gönüllüyle katılan sivil toplum kuruluş-
larından biriydik. Sandıklara hakim olduk. 

– 50 bin sandığın boş bırakıldığı iddia edildi. 
Doğru mu? 

Hayır. Sahada hiç olmadığımız kadar güç-
lüydük. Yaklaşık 400 bin sandık görevlisi 
YSK’ya bildirildi. Elbette ki sandığa gitmeyen, 
sandıktan baskıyla uzaklaştırılan, darp edilen 
görevliler olmuştur. Bu iddiayı ortaya atanlar 
keşke Erzurum, Şanlıurfa gibi illerde  bizlere 
eşlik etselerdi. 

BEN DE ÇOK ÜZGÜNÜM 
– Fakat tüm bunlara karşın Türkiye seçim 

sonuçlarını öğrenemedi. 

Organizasyonda veriler Adil Seçim Plat-
formu’nun mobil uygulaması üzerinden CHP 
Genel Merkezi’ne aktarılacaktı. Mobil uygula-
mayı CHP olarak bizim ekiplerimiz yaptı. Fa-

kat verilerin akacağı ve toplanacağı 
mobil uygulama çalışmadı. Sahada 
sağlanan başarı Adil Seçim Platfor-
mu’ndaki teknik aksaklıklar yüzün-
den gölgelendi. Onca emek heba 
oldu. Seçim gecesi halk bilgisiz kal-
dı. Halkın üzüntüsü ve hayal kırıklığı 
çok büyük oldu. Ben de çok üzgü-
nüm. Ortada önemli bir sorun var. 
Bedeli neyse ödenmesi gerekiyor. 
Sorumluluk makamında olanların 
başarısız olunca koltuğa yapış-
maması lazım. Güven sorununu 
gidermek ve umutları yeniden 

yeşertebilmek için hesap vermek gereklidir. 

ORDU HEPİMİZİN ORDUSU 
KIŞLAYA SİYASET GİRMEMELİ

 – Seçim günü nerede görevliydiniz? 

Sandık güvenliği konusunda en sorunlu 
yerlerin başında Şanlıurfa vardı. Oğlum Ali iki 
günlükken Şanlıurfa’ya gittim ve seçim günü 
de oradan ayrılmadım. 

– Neler yaşandı orada? 

Birçok yerde kadınlar oy kullanmaya gön-
derilmiyordu, gönüllülerimizin üstün gayret-
leriyle hayatında ilk kez oy kullanan kadınlar 
oldu. Bazı görevlilerimiz köylere girmeden ko-
vuldular. Sandık başında beklerken ölüm teh-
didi alanlar, 30’a yakın yerde saldırıya uğrayan 
görevlilerimiz oldu. Detaylı bir Urfa raporu ha-
zırlıyoruz.

 TEHLİKE DEVAM EDİYOR 
– FETÖ ile mücadeleyi nasıl değerlendiriyor-

sunuz? 

Yeterli, sağlıklı ve samimi bulmuyorum. 
Kendimden yola çıkayım; mahkemedeki sa-
vunmam internette yayınlandı diye tekrar 
ifadeye çağırdılar beni. Oysa, yayınlanan o sa-
vunma FETÖ ile mücadele örneğinin dik ala-
sıdır. 

– Sizce yaşananlardan gerekli dersler çıka-
rıldı mı?

 FETÖ’nün beli kırıldı ama şu anda orduda 
tarikatçılık devam ediyor hâlâ. Başka dini ce-
maatler varlığını sürdürüyor. Bu çok tehlikeli. 
Böyle giderse 10-15 sene sonra başka fela-
ketlerle karşılaşabiliriz. Tarihin tekerrür et-
memesi için ders çıkarmak ve orduya siyaseti, 
mezhepçiliği, ayrılıkçılığı sokmamak gerekir. 
Milli Ordu ruhunu yeniden canlandırmak ve 
TSK’nın yaralarını sarmak elzemdir. Ordu he-
pimizin ordusudur ve kışlaya siyaset girme-
melidir.

Çelebi: ‘Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli’ 
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi SÖZCÜ’ye konuştu. Çelebi, “Verilerin 

toplanacağı uygulama çalışmadı. Sahada sağlanan başarı teknik aksaklıkla gölgelendi. 
Ortada önemli bir sorun var. Bedeli neyse ödenmeli” dedi.
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Genç dernek başkanı 24 Haziran Mil-
letvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı se-
çim sürecinde CHP İzmir milletvekili 
adayları ile İzmir›in 30 ilçesindeki 

saha çalışmalarında yer aldı. Türkmentepe CHP 
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de mi-
tiglerde yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Halk Patisi 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı 
STK toplantılarına da dernek başkanı olarak ka-
tılım gösteren Türkmentepe Diyabakır, Şırnak, 
Uşak gibi Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde saha ça-
lışmalarına da katılıp seçim çalışmalarına destek 
vermişti. 

ÇALIŞMALARA MUHTARLARDAN 
BAŞLADI

Şimdi ise yerel seçim hazırlıklarını sürdüren 
Türkmentepe Foça ilçesin de yer alan 16 ma-
hallenin muhtarlarına ziyaretler gerçekleştirdi. 
Kendisi de dernek başkanı olduğu için Sivil Top-
lum Kuruluşlarına(STK) ayrıca önem veren Türk-
mentepe STK ‘larla da sık sık biraraya geliyor. 
Göçmen derneği başkanı Türkmentepe son 
olarak Foçalı dostlarıyla kahvaltı etkinliğinde bu-
luştu. Kahvaltı da Yeni Foça Otobüsçüler Koope-
ratifi Başkanı Mehmet Yiğitalp’in Foça Belediye 
Başkan aday adaylığına talip olup olmayacağı 
sorusu üzerine Türkmentepe, “Yerel seçim süre-
ci başladı. Biliyoruz ki ikidar yerelden başlar. Biz-
de bu yönde çalışmalarımıza başladık. Daha iyiyi 
yapmak için, umudu büyütmek için, çalışacağız” 
dedi.

Başarılı dernek başkanı Foça’nın 
yeni başkanı mı olacak?
İzmir Bakırçay Havzası Balkan ve 
Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı 
Gürol Türkmentepe yerel seçim 
hazırlıklarına  hızlı başladı.

SERDAR SANDAL 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
bugünkü durumunu ve Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun genel baş-
kanlık sürecini daha somut 

değerlendirebilmek için önemli olarak 
gördüğüm dört temel noktayı paylaş-
mak isterim. Aksi takdirde yapılan olum-
lu ve olumsuz eleştirilerin objektif olma-
yacağı kanaatindeyim.

Bunlardan birincisi; tarihsel olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal dö-
nüşüm dinamiklerini doğru tahlil etmek-
tir. Kurtuluş Savaşı, küçük burjuvazinin, 
vatanseverlerin ve ulusal sol kesiminin 
öncülüğünde ulusça verilen anti-em-
peryalist mücadeledir. Bu mücadele, 
karakteri itibari ile milli ve solcudur. Milli 
mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı’nı 
örgütleyenlerin büyük çoğunluğu  Cum-
huriyet Halk Partisi’nin de kurucuları 
arasındadır. Milli burjuvazinin, CHP’nin 
kuruluşunda yer alan kadrolarının ka-
rakterleri, devlet (bürokrasi) ile iç içe 
olmalarından kaynaklı olarak, süreç içe-
risinde bürokratik burjuvaziye dönüştü. 
Bu bürokratik burjuva kadroların geliş-
tirdiği / geliştirmek durumunda kaldığı 
uluslararası ikili ve ticari ilişkiler nede-
niyle milli karakterleri zamanla erozyo-
na uğrattı. Partinin omurgasını oluş-
turan küçük burjuvazideki bu değişim, 
parti politikalarına da yansımış ve par-
tinin kuruluş ilkelerine dayanan siyasal 
duruşunu zayıflattı. 

İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisi’nde 
siyasal dönüşüm, çok partili döneme 
geçilmesinin ardından, başkaca yön-
leriyle devam etti. Mülkiyeliler olarak 
bilinen Turan Güneş ve Deniz Baykal’ın 
başını çektiği grup partinin devrim ge-
leneklerinden uzaklaşması ile ilgili ilk 
fikri temelleri atanlardan oldu. Bu fikir-
ler, uzunca yıllar Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nde öyle ya da böyle zemin buldu, 
dönem dönem parti politikalarına hakim 
oldu. Öte yandan, 12 Mart 1971 darbe-
siyle emperyalizme direnen asker-sivil, 
sol, sosyalist ve Kemalist kesimler bü-
yük  yıkımlara uğratıldı, ülke oligarşik 
yapılara teslim edildi. CHP’nin zayıflayan 
omurgası da bu dönüşümlerden payını 
aldı, devamında uluslararası sermayeyle 
desteklenen bürokratik burjuvazi, parti-
de hâkimiyetini hissedilir ölçüde arttırdı. 
CHP’deki bu dönüşüm ile beraber, döne-
min sol rüzgârıyla bilinçlenen ve örgüt-
lenen işçilerin, köylülerin, öğrencilerin 

ve emek cephesinin önde gelenlerinin 
de partiden uzaklaşma süreçleri fiili 
olarak başladı. 12 Eylül darbesi ise 12 
Mart’ta tohumları atılan sürecin devamı 
niteliğindeydi. Darbe süreci ve devamın-
da küresel sermayenin uzantısı olarak 
ülkemizde siyasal iktidarı elinde tutan 
partiler, Neo-Osmanlıcı politikalar ve 24 
Ocak kararlarıyla uluslararası sermaye-
nin hâkimiyetini sürdürülebilir kılmaya 
çalıştılar. Bu darbeler ile ülkemiz, so-
nuçları zamanla kendisini gösteren 
büyük ekonomik ve siyasal buhranlara 
sürüklendi. 12 Eylül darbesi, bunu ba-
şarabilmek için, devrimci, milli dinamik-
lerin üzerinden silindir gibi geçerken, 
öte yandan ise cemaatlerin ve milliyetçi 
akımların önünü açıp, uluslararası ser-
maye için uygun siyasal koşulları yarat-
mayı başardı. Tüm bu darbeler süreci, 
Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki tepeden 
inmeci anlayışın da güçlenmesine ola-
nak sağladı. Öte yandan; jakoben laiklik 
anlayışı üzerinden üretilen (esasen apo-
litik) politikalar CHP’de hakim hale geldi; 
Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda 
laikliği savunmaktan 
uzaklaştığı gibi, ge-
niş kitleler nazarında 
‘halka inemeyen’ ve 
‘din karşıtı’ olarak al-
gılatıldı.  

Üçüncüsü ise; 
Sovyetler Birliği’nin 
dağılması sonrasında, 
dünyadaki sol-sosyal 
demokrat partilerin 
tamamına yakınının 
yaşadığı siyasal tıka-
nıklıklardır. Bu tıkanık-
lıkla, dünyanın dört bir 
yanında sol- sosyal de-
mokrat partiler uzun-

ca bir gerileme dönemi yaşadı, politik 
alana etki edemez, üye tutamaz, iddia 
ortaya koyamaz ve kazanamaz hale 
geldi. Bu kayıptaki etkenlerden bir diğeri 
ise sosyal demokrat partilerin işçi par-
tisi, halk partisi veya kitle partisi olarak 
sürdürmeye çalıştıkları varlıklarının, git-
tikçe egemen olan yeni üretim biçimleri 
ile çelişmesidir. Yani üst yapı kurumu 
olan siyaset; alt yapıyı teşkil eden üre-
tim ilişkilerinden kopmuş, süreci doğru 
çözümleyememiş ve  oluşacak sorunlara 
alternatif çözümler sunamamıştır. 
Kırılganlaşan politik tutumla beraber 
sosyal demokrat partiler, toplumun alt 
katmanlarındaki esas tabanlarından zi-
yade,  tüm siyasal kesimler için verdikleri 
demeçlerle günlük yaşamda çelişkili 
çıkışlar sergileyerek hedef kitlelerinden 
ve dolayısıyla varoluş gerekçelerinden 
hızla uzaklaştılar. Bu partilerin eriyen 
gerçek tabanlarının yerini, orta sınıf 
katmanlar ve sınıf atlama arzusu olan 
kesimler doldurdu. Tüm bu süreç, ta-
banı ve politik hattı gittikçe silikleşen 
sol-sosyal demokrat partilerin yapısal 

olarak da dönüşmesine, parti organları, 
kurulları, kuralları ve bir bütün olarak 
gövdesinin değişmesine, anti-demok-
ratik bir parti içi işleyişin gelişmesi, parti 
içi güç dengeleri üzerinden klikleşmele-
rin büyümesine neden oldu. Dünyada-
ki sol-sosyal demokrat partilerdeki bu 
dönüşüm, ülkemizdeki sosyal demokrat 
siyasi partilere de doğrudan etki etti. 

Dördüncü temel nokta ise; ülkemizin 
bugün tarihinin en sorunlu dönemlerin-
den birini yaşıyor olmasıdır. Ekonomi, 
dış politika, kültür, sanat, eğitim, sağ-
lık, tarım, hayvancılık ve toplumsal ya-
şamdaki ciddi problemler insanlarımızı 
yoksullaştırıyor, yalnızlaştırıyor ve ça-
resizlik duygusunun kitleselleşmesine 
neden oluyor. Tüm yetki ve gücü elinde 
toplayan tek adam rejimi ile toplumun 
tamamının baskılandığı, anayasanın fiili 
olarak askıya alındığı, toplumsal muha-
lefetin susturulduğu, medyanın kontrol 
altına alındığı bir süreçten geçmekteyiz. 
Daha açık bir ifade ile  belirtmek gere-
kirse Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve 

felsefi mirası ile 
bu sürecin felsefi 
ve ahlaki değer-
lerini temsil eden 
son kale olan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde sem-
bolleşen değerleri 
hedef alan bir ta-
vır ile karşı karşı-
yayız. 

Tüm bunlara 
rağmen, Cumhu-
riyet Halk Partisi, 
dönem dönem 
zayıflık göste-
ren ama yok ol-

mayan anti-emperyalist, devrimci bir 
damara sahiptir. Ve kuruluş değerlerini 
oluşturan bu damar nedeniyle, türlü 
saldırılara rağmen, ayakta kalmayı, dün-
yadaki örneklerine rağmen, üye kaybet-
mek yerine, diri durmayı başarmıştır. 

Esasen ve özetle; bugün bu damar 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 
temsil edilmektedir ve tüm popülist sal-
dırılar da bu damarı yıpratmaya, zayıf-
latmaya yöneliktir. 

16 Nisan Referandumu dönemin-
de yaratılan ‘Hayır bloğu’ ve son yılların 
en güçlü seçim kampanyası olan ‘Ha-
yır kampanyası’; Adalet Yürüyüşü ve 
mitinginde buluşan farklı kesimlerden 
milyonlarca yurttaş; İYİ Parti, Saadet 
Partisi ve hatta HDP üzerinden yapılan 
seçim taktikleri sayesinde AKP’nin 400 
vekil hedefinin her türlü antidemokratik 
koşula rağmen engellenmiş olması; top-
lumun tüm muhalif kesimlerinin yüzünü 
–son on yıllarda hiç olmadığı kadar- 
CHP’ye dönmesi, CHP’nin ne diyeceği ve 
ne yapacağının çok daha geniş çevreler 
tarafından takip edilir hale gelmesi… Bu 
dönemde CHP’ye yönelik yapılan kurul-
tay çağrılarının niyetten bağımsız  hede-
fi esasen yakalanan bu ivmedir. Çünkü 
bu ivme, CHP’nin tarihsel kırılma nokta-
larının, güncel zirvesidir. Bugün CHP’de 
kurultay istemek, hem partiye hem de 
toplumsal muhalefete sabotaj, AKP’ye 
hizmettir. 

Yaklaşan yerel seçimlerde metropol-
leri kazanmak, Kılıçdaroğlu’nda sembol-
leşen bu sürecin zaferi, AKP iktidarının 
da sonu anlamına gelecektir. 

Aceleyle, selden kütük kapıp, yan-
gından mal kaçırmaya çalışarak engel-
lenmek istenen ise tam olarak budur. 

CHP’de kurultay talebi neye hizmet ediyor?
Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Sandal, dört 

ana başlıkta CHP’de kurultay tartışmalarının neye hizmet ettiğini yazdı. 



İZGAZETE izmir’in gazetesi P O L İ T İ K A10

Halkevleri, Yaz Çocuk Bu-
luşmaları için, özgür bir 
gelecek düşü kuranlara 
dayanışma çağrısı yaptı. 

Üniversite öğrencileri, psikologlar, 
müzisyenler, tiyatrocular, ressamlar 
ve gönüllülerin destek olacağı atöl-
yelerde çocuklar bilim, müzik, tiyatro, 
spor, resim, drama, cinsiyet eşitliği ve 
felsefe gibi eğitimler verilecek.

Narlıdere ve Yamanlar Cemevi, 
Gültepe, Güzeltepe ve Buca Halkev-
lerinde yapılacak eğitim ve etkinlikler 
16 Temmuz – 16 Ağustos tarihleri 
arasında olacak. 

“ÜZERİMİZE  DÜŞEN 
SORUMLULUK…”

Halkevleri tarafından yapılan açık-
lama yaz çocuk buluşması ile ilgili şu 
açıklama yapıldı: “Çocuklar AKP eliyle 
eğitim adı altında kurulan gerici vakıf-
larda istismara, sokağa çıkma yasak-
ları ile şiddete, sokakta öldürülmeye 

maruz kalmasın, kız çocukları erken 
yaşta evliliklere mahkum edilmesin 
diye üzerimize düşen sorumluluklar 
var. Yaz Çocuk Buluşmaları bu sorum-
luluğu yerine getirmek üzere küçük 
ama cesur bir adımdır. Gericiliğin ve 
yoksulluğun tüm yaşam alanlarımızı 
kuşattığı, iktidarın kin ve nefret po-
litikasının kardeşliğimize saldırdığı, 
baskının ve şiddetin giderek arttığı bir 
ülke atmosferinde 12 yıl önce atmaya 
başladığımız küçük adımlarımız artık 
yol oluyor. Her yıl yüze yakın mahal-
lede üniversite öğrencilerinin, psiko-
logların, müzisyenlerin, tiyatrocuların, 
ressamların ve daha bir çok gönüllü 
öğretmenin katılımı ile bizler için da-
yanışmanın kardeşliğin ve birlikte 
üretmenin, çocuklar için ise alternatif, 
parasız ve bilimsel bir eğitim örneği 
oluyor.

Bu bir aylık çalışmada amacımız 
bilimsel bilgiyi, sanatı, doğa sevgisini, 
kardeşliği, birlikte üretmeyi çocuklara 
ulaştırmak ve parasız bilimsel bir eği-
tim örneğini büyütmek olacak.

Halkevleri, çocuklarımız gericiliğe teslim olmasın çağrısıyla düzenlediği Yaz 
Çocuk Buluşmalarında, çocuklara yönelik bir dizi eğitim atölyesi düzenleyecek.

KÜÇÜK AMA CESUR BİR ADIM: 
HALKEVLERİ YAZ ÇOCUK BULUŞMALARI

Narlıdere ve 
Yamanlar Cemevi, 

Gültepe, Güzeltepe ve 
Buca Halkevlerinde 
yapılacak eğitim ve 

etkinlikler  
16 Temmuz –  

16 Ağustos tarihleri 
arasında olacak. 
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OKS, SBS, TEOG ‘un yerini 
alan LGS (Liselere Giriş 
Sınavı) sonuçları açık-
landı. BELGEM(Bornova 

Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi)’de 
Eğitime Destek Kurslarına devam 
eden öğrenciler başarılarıyla yine gu-
rurlandırdı. BELGEM öğrencilerinden 
9’u %1, 52 ‘si % 5, 109 ‘u % 10 luk di-
lime girdi. Merkezi sınav puanıyla öğ-
renci alacak İzmir’deki  Fen ve Anadolu 
Liselerinin 2.800 kadar kontenjanı bu-
lunuyor. Belirtilen  okullara il yüzdelik 
dilimleri % 7.2,  puanı 360 ve üzeri olan 
öğrencilerin  yerleşmesi, yerleşebile-
cek öğrencilerin de en az 75’inin BEL-
GEM öğrencisi olması bekleniyor.

Tercihler  2 Temmuz’da 
başlıyor

Merkezi Sınav Puan üstünlüğüne 
dayalı Merkezi Yerleştirme ile Okul 
Başarı Puanı ve ikamet adresine da-
yalı Yerel Yerleştirme tercihleri 2 Tem-
muz Pazartesi günü başlayıp 13 Tem-
muz Cuma günü sona erecek. Yerel  
yerleştirme tercihinde bulunmayanlar 
Merkezi Yerleştirme tercihinde bulu-
namayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da  BELGEM, başvuru yapacak tüm 
öğrencilere tercih işlemlerinde destek 

olabilmek için hazırlıklarını da tamam-
ladı. 

Eğitim faaliyetleri tüm 
hızıyla sürüyor

BELGEM 8. sınıf öğrencilerine ter-
cih işlemlerinde yardımcı olurken bir 
taraftan da Yaz çalışmaları ve gelecek 
yıl hazırlıkları yapıyor. Yaz Dönemi’nde 
Çamdibi  merkez binada Kodlama ve 
Schratch Eğitimi, Akıl Oyunları, Ma-
tematik, Fen ve Dil Atölyelerinde 460, 
yedi farklı merkezde 3. 4. 5. 6. ve 7. 
sınıftaki 845 öğrencinin yararlandı-
ğı İngilizce kurslarını devam ederken, 
gelecek dönem yıl boyunca tüm ders-
lerden eğitim desteği alacak olan 2. 
400 öğrencinin kayıt işlemleri de ta-
mamladı.

Eğitime destek olmaya 
devam edeceğiz

Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila, Bornova’daki öğrencilerin he-
deflerine ulaşmaları için verdikleri eği-
tim desteğinin amacına ulaşması ne-
deniyle büyük mutluluk yaşadıklarını 
belirterek, “Geleceğimiz olan çocuk-
larımızın ve gençlerimizin eğitimine 
destek olma mücadelemiz sürecek” 
dedi.

Bornova 
Belediyesi’nden 
eğitim desteği 
alan öğrenciler 
LYS’de de büyük 
başarı elde etti

Sistemler değişiyor, başarının adresi değişmiyor
BELGEM öğrencilerinin LYS başarısı

2018 yılında 6500 öğrenciye eğitim desteği verme hedefiyle çalışmalarını sürdüren 
BELGEM(Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi), Liselere Giriş Sınavı’nda gelen başarıyla yine 
büyük gurur yaşattı. BELGEM öğrencilerinden 9’u %1, 52 ‘si % 5, 109 ‘u % 10’luk dilime girdi.

Bornova Belediyesi ekip sinerjisi ile 
hizmetlerini ve gelirlerini arttırmaya 
devam etti

Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila, Bornova’ya birlikte hizmet ettiği 
başkan yardımcıları ve birim müdürleri 
ile 2018 yılının ilk 6 aylık performans 
değerlendirmesini yaptı. Yeni strate-
jilerin belirlendiği toplantıda bugüne 
kadar yapılan hizmetler, ele alındı, 
Bornova’nın ihtiyacı olan ve yapımı 
devam eden projeler üzerinde değer-
lendirmeler yapıldı. Bornovalıların ge-
lişen ve değişen ihtiyaçlarına yönelik 
fikirler müzakere edildi. Bornova Bele-
diyesi’nde 2018 yılı hedeflerinin yüzde 
53’ü , ilk 6 ayda tamamlandı. İlk 6 aylık 
verilere göre Bornova Belediye bütçe-
sinin 2018 yılı sonunda yüzde 90’nın 
üzerinde gerçekleşme ile tamamlan-
ması bekleniyor. 

Bornova Belediyesi’nde hedeflenen 
proje ve hizmetlerde gerçekleşen başarı 
yüz güldürdü. Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, Başkan yardımcıları ve bi-
rim müdürleri 2018 yılı için belirlenen 
hedeflerin ilk 6 ayında gerçekleşme 
oranları ile performans değerlendirmesi 
yaptı. 

Hedef vatandaşa  
en iyi hizmet

Strateji toplantısında bu-
güne kadar yapılan hizmetler 
ele alındı,  Bornova’nın ihti-
yacı olan yeni projeler üzerin-
de değerlendirmeler yapıldı. 
Toplantıda birim müdürleri 
arasındaki koordinasyon ve 
işbirliği ile gerçekleşen proje-
ler ve ekipler arası sinerji ile 
yapılabilecek hizmetler gün-
deme geldi.

Bornova Belediyesi’nde 2018 yılı 
hedeflerinin yüzde 53’ü ilk 6 ayda ta-
mamlandı. Özellikle Fen İşleri, Park-
lar Bahçeler ve Temizlik İşleri gibi fiziki 
işlerin yürütüldüğü müdürlüklerdeki 
performans artışı dikkat çekti. Bornova 
Belediyesi’nde bir taraftan yapılan işler 
ve ulaşılan hedeflerde artış sağlanırken , 
tüm müdürlüklerde 5 yıllık stratejik plan 
kapsamındaki hedeflerin tamamına 
yakını proje ve hizmetlere dönüştü. 
Ayrıca stratejik plan dışında Bornova-
lıların gelişen ve değişen taleplerine 

yönelik yeni projeler hayata geçirildi. 
Kültür merkezleri, pazaryerleri, spor 
alanı inşaatları hızla yükselirken yeni 
parklar da hizmete açıldı.

İlk 6 aylık verilere göre Bornova 
Belediyesi’nde yıl sonunda hizmet ve 
proje hedeflerinin yüzde 100 oranında 
tutturulması, bütçenin de yüzde 90’nın 
üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Daha fazla hizmet için
Etik ve kaliteli hizmet ile doğrulardan 
taviz vermeden ve hergün seçim 
varmış gibi çalıştıklarını vurgulayan 
Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila, “Proje ve hizmetlerde hedef-
lerimize ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Öte yandan aldığımız 
tedbirlerle gelirlerimizi de önemli 
oranda arttırdık. Bir taraftan tasar-
ruf yaparken, diğer taraftan beledi-
yemize daha fazla gelir sağlıyoruz. 
Daha fazla kaynakla vatandaşları-
mıza daha fazla hizmet etmek is-
tiyoruz” dedi.

Bornova’nın önceki dönem Be-
lediye Başkanlarından Aysel Bay-
raktar’ın adı Doğanlar’da yaşaya-
cak. Bornova Belediyesi tarafından 
Doğanlar’da yapımını tamamlanan 
Çok Amaçlı Kültür Merkezi’ne 1994-
1999 yılları arasında Bornova Be-
lediye Başkanlığı görevini yürüten 
Bayraktar’ın ismi verildi. İlgi karar 
Belediye Meclisi’nce oy birliği alındı. 
Başkan Olgun Atila, “Adını verece-
ğimiz Doğanlar Kültür Merkezi’nde 
Sayın Bayraktar gibi Atatürk ilkeleri-
ne ve Cumhriyete bağlı aydın insan-
lar yetişecektir” diye konuştu.

Geçtiğimiz Şubat Ayı’nda yaşamını 
yitiren Bornova Eski Belediye Başkanı 
Aysel Bayraktar’ın ismi, Bornova Be-
lediyesi’nce yapımı tamamlanan Do-
ğanlar Kültür Merkezi’nde yaşayacak. 
İlgili karar,  Bornova Belediyesi’nin 
Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı-
sı’nda oy birliği ile alındı.

Bayraktar gibi aydın 
bireyler yetişecek

Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila,oy birliği ile alınan karar nede-
niyle tüm meclis üyelerine teşekkür 
etti. Aysel Bayraktar’ın Bornova’ya 
önemli hizmetlerde bulunan çok de-
ğerli bir isim olduğunu belirten Atila, 
“Adını vereceğimiz Doğanlar Kültür 
Merkezi’nde Sayın Bayraktar gibi 
Atatürk ilkelerine ve Cumhriyete bağlı 
aydın insanlar yetişecektir” diye ko-
nuştu.

Çok amaçlı kültür merkezi
Bornova Belediyesi önümüzdeki 

günlerde hizmete açmayı planladığı 
Doğanlar Kültür Merkezi’nin temelini 
11 Temmuz 2017 tarihinde atmıştı. 

Doğanlar Mahallesi 1517 So-
kak’taki 1.700 metrekarelik alanda 
inşa edilen Çok Amaçlı Kültür Merke-
zi, çağdaş mimarisiyle dikkat çekiyor. 
3 katlı Kültür Merkezi’nin bodrum katı 
otopark olarak kullanılacak. Engelli 
vatandaşların kullanımı için düzen-
lemelerin de yapıldığı Tesiste, Kadın 
Danışma Merkezi ve bu bölüme ait 
atölyelerin yanı sıra çok amaçlı bir 
salon bulunuyor. Yaklaşık 2 bin aileye 
hizmet veren Dost Market’in Doğan-
lar Şubesi de bu Merkez’e taşınacak. 

Aysel Bayraktar kimdir?
10 Şubat 1932’de Adana’da doğan 

ve 1955 yılında Ankara Üniversitesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun 
olan Aysel Bayraktar, 1957 yılında 
Prof.  Dr. Kazım Bayraktar ile evlen-
di. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Mimarisi Kürsüsü’nde 1960’da 
doktor, 1970’de doçent, 1980 yılında 
profesör oldu. Kendi isteğiyle emekli 
olana dek, kurulmasında büyük emek 
verdiği Ege Üniversitesi Peyzaj Mi-
marlığı Bölümü’nde bölüm başkanlı-
ğı yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası 
dernekte ve kuruluşta üyeliği bulunan 
Bayraktar ; 27 Mart 1994 yerel se-
çimlerinde Demokratik Sol Parti’den 
Bornova Belediye Başkanı seçildi ve 
1999 yılına kadar bu görevini sürdür-
dü. Alp ve Cengiz adlı iki oğul, 3 torun 
ve bir torun çocuğu sahibi Bayraktar, 
21 şubat 2018’de hayata gözlerini 
yumdu.

Strateji toplantısında, gerçekleşen projeler 
değerlendirildi ve yeni hedefler belirlendi

Aysel Bayraktar’ın ismi Doğanlar 
Kültür Merkezi’nde yaşacak

Bu bir ilandır.

Bu bir ilandır.

Bu bir ilandır.
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Bornova Belediyesi, Çocuk Dünyası, 
Hayal Bornova, Karaçam Çocuk Köyü 
projeleriyle Bornova’da çocuklara 
özel bir dünya kuruyor. Bir yandan 
Türkiye’ye örnek olacak projeleri, Çocuk 
Dünyası’nın temelini atarak başlatan 
Bornova Belediyesi, bir yandan da 
Dost Bilim Evi ve Genç Kaşifler Bilim 
Evi’nde geleceğin bilim adamlarını 
yetiştirip Çocuk Kulübü ile de eğlenceli 
vakit geçirmelerini sağlıyor. Bornova 
Belediyesi, spordan bilime, sanattan 
eğitime pek çok projeyi çocuklar için 
planlayıp hayata geçiriyor.

Bornova Belediyesi, çocuklara daha 
güzel bir gelecek hazırlamak için üç 
büyük proje hazırladı. Bunlardan ilki 
olan Çocuk Dünyası’nın temeli atılırken, 
Karaçam Çocuk Köyü ve Hayal Bornova 
projelerinin hazırlıkları sürüyor. Bir 
yandan da 7-14 yaş arası çocukların 
sosyalleşmelerine ve eğlenceli vakit 
geçirmelerine aracılık etmek için ‘Çocuk 
Kulübü’nü kuran Bornova Belediyesi, 
Dost Bilim Evi çatısı altında Bornovalı 
çocukları bilim eğitimi veriyor.

Bornova Çocuk Dünyası
Projesi yarışma ile belirlenen 

Bornova Çocuk Dünyası Kazım Dirik 
Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare 
alana kurulacak. Bodrum kat, zemin kat 
ve birinci kat olmak üzere toplam 3 katlı 
olarak planlanan Çocuk Dünyası’nda 
300 kişilik çok amaçlı salon, eğitim 
atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, 
deprem simülasyon odası, kütüphane, 
seminer odası, açık ofisler, yönetim ve 
çalışma odaları olacak. Yapının bodrum 
katında otopark da bulunacak.

Karaçam Çocuk Köyü
Karaçam Çocuk Köyü, Karaçam 

Mahallesi’nde çocukların sportif 
faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri, 
aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit 
geçirebilecekleri alternatif bir spor, 
eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı 
oluşturmak amacıyla tasarlandı. 
Yaklaşık 35 dönümlük alan üzerinde 
kurulacak olan Karaçam Çocuk Köyü’nde 
amatör ve profesyonel takımların 
antrenman yapabilecekleri toplamda 
640 kişilik tribün kapasiteli 2 adet 
çok amaçlı saha ile 725 kişilik tribün 
kapasiteli 1 adet futbol sahasının yanı 
sıra, spor kulüpleri, okullar, gruplar ve 
ailelerin konaklamasına yönelik 56 kişi 

kapasiteli tesisler yer alacak. Projede 
restoran, kafeterya, oyun ve etkinlik 
alanları ve seyir terasları da bulunacak. 
Karaçam Çocuk Köyü günübirlik gelen 
ziyaretçiler için de kent yoğunluğundan 
kaçabilecekleri alternatif bir eğlenme ve 
dinlenme mekanı olacak.

Hayal Bornova
Temel felsefesi eğlendirirken 

öğretmek olan Hayal Bornova projesinin 
Pınarbaşı’nda 24 dönüm alan üzerine 
kurulması planlanıyor. Proje alanının 
ön dört dönümlük bölümünde, Ege 
Bölgesi’nin tarihi ve turistik değerleri 
ile doğal güzelliklerinin, 1/25 ölçekte 
hazırlanmış yapısal maketleri; aynı 
ölçeğe indirgenmiş yaşayan bitkisel 
peyzajı, hareketli, görsel ve işitsel 
çehresi ile desteklenerek, yaşadığı 
dönemin veya hala içinde bulunduğu 
alanın atmosferini yansıtacak bir tasarım 
anlayış ile sergilenecek. Aynı zamanda, 
eserlerin yazılı tarihi ile de ziyaretçilerin 
aydınlatılması ve geçmişimize daha 
bilinçli bir bakış açısı ile bakmaları 
sağlanacak. Pınarbaşı’nda bir hayali 
gerçekleştireceklerini belirten Bornova 
Belediye Başkanı Olgun Atila, “Hayal 
Bornova, hem çocuklarımızın gelişimine 
hem de bölgedeki kentsel dönüşüme 

büyük katkı sağlayacak” dedi.

Çocuk Kulübü çok beğenildi
Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü, 

7-14 yaş arasındaki çocukların 
sosyalleşmelerine ve tiyatrodan spora 
farklı etkinliklerle eğlenceli ve kaliteli 
vakit geçirmelerine aracılık ediyor. 
Çocuk Kulübü, üye olan çocukların pek 
çok etkinliği birlikte yapmalarına imkan 
sağlıyor. 

Herşey çocuklar için
Bornova Belediye Başkanı Olgun 

Atila, çocuklara yönelik hizmetlere büyük 
önem verdiklerini belirterek, “Çocuklar 
bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan 
çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek 
de bizim görevimiz. İşte bu nedenle 
herşeyimiz dediğimiz çocuklarımız için 
en büyük en güzel projeleri hazırladık. 
Çocuk Dünyası’nın temelini atmanın 
gururunu tüm Bornovalılarla birlikte 
yaşadık. Karaçam Çocuk Köyü ve 
Hayal Bornova projelerini de yine 
Bornovalılarla birlikte hayata geçirip 
çocuklarımızın geleceğinin daha güzel 
olması için çalışmanın mutluluğunu yine 
birlikte yaşayacağız” dedi.

Çocuk Dünyası 
projesinin temelini 
atan Bornova 
Belediyesi, 
Karaçam 
Çocuk Köyü ve 
Hayal Bornova 
projelerinin 
hazırlıklarını 
sürdürüyor.

Bornova’da çocuklara özel dünyalar kuruluyor

Bu bir ilandır.

Beklentinin üstünde çıkan enflas-
yonu ve dolar ve akaryakıttaki artışı 
gerekçe gösteren İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi sudan sonra ulaşı-
ma da zam yaparak farkı, vatandaşın 
cebine yansıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tem-
muz ayı olağan meclisi toplantısı dün 
akşam gerçekleşti. Başkanvekili Sır-
rı Aydoğan’ın başkanlığında yapılan 
belediye meclisinin temmuz ayı ikinci 
oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda kabul edilen zamlar görüşüldü.

2018 yılının 6 aylık döneminde 
TÜFE’de yüzde 15.52, TEFE’de yüzde 
9.17, akaryakıtta yüzde 12.53 ve dö-
viz kurundaki artışların yer aldığı Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu meclis-
te oylandı.  AKP’li üyelerin ret verdiği 
oylama ile birlikte ulaşıma yüzde 4,9 
zam yapıldı.

Toplantıda 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle 
kentte düzenlenecek etkinliklere ka-
tılmak isteyenler için ulaşımın ücret-
siz olması kararlaştırıldı. İçişleri Ba-
kanlığı’nın İzmir Valiliği’ne gönderdiği 
resmi yazı kapsamında İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin uygulayacağı ge-
çici düzenlemede 15 Temmuz günü 
saat 20:00 ile 16 Temmuz saat 06:00 
arasında kentte ulaşım ücretsiz ger-
çekleşecek.

YENİ TARİFE NASIL?
16 Temmuz’dan itibaren başlaya-

cak yeni tarifeye göre; merkez ilçeler-
de tam bilet 2.86 TL’den 3 TL’ye, öğ-
renci ve 60 yaş bilet 1.65 TL’den 1.80 
TL’ye, öğretmen bileti 2.20 TL’den 
2.50 TL’ye yükseldi.  Baykuş tarifesin-
deki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öğ-
renci ve 60 yaş bilet 3.30 TL’den 3.60 
TL’ye, öğretmen bilet 4.40 TL’den 5 
TL’ye yükseldi. Bilet 35 ve personel 
ulaşım kartları 2 kontör olarak sabit 
kaldı. Havalimanı tarifesindeki tam bi-
let 5.72 TL’den 6 TL, öğrenci ve 60 yaş 
bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öğretmen 
bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye yükseldi. 3-5 

Bilet ve personel ulaşım kartları 2 
kontör olarak sabit kaldı.

İZBAN’da ise, tam bilet tarifesin-
de 25 kilometrelik ilk biniş ücreti 2.86 
TL’den 3 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bi-
lette 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öğret-
men bilette 2.20 TL’den 2.50 TL’ye 
yükselme oldu. 25 kilometrenin ar-
dından kilometre başına tam bilette 
0.08 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletin-
de 0.05 kuruş, öğretmen biletinde ise 
0.06 kuruş ilave ücret yansıyacak.

Ayrıca Bilet 35 tarifesindeki 3 bi-
nişlik bilet 10 TL’den 11 TL’ye, 5 biniş-
lik bilet 15 TL’den 17 TL’ye, 10 binişlik 
bilet 29 TL’den 32 TL’ye çıkarıldı.

İZBAN’da geçtiğimiz yıl uygulama-
ya konan gittiğin kadar öde sisteminin 
ESHOT’ta pilot uygulama bölgesi olan 
Seferihisar- Sığacık arasındaki tarife-
de; tam bilet 2 TL’den 2.10 TL’ye, öğ-
renci ve 60 yaş bilet 1.15 TL’den 1.25 
TL’ye, öğretmen bilet 1.54 TL’den 1.75 
TL’ye yükseldi.

SUYA DA ZAM
Önceki gün yapılan oylamada da su 

zammı kabul edilmişti. 1 Ağustos’tan 
itibaren suyun metreküp fiyatına 
yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıl-
dı. Alınan kararla konut abonelerinde 
0-20 metreküp arası suyun metreküp 
fiyatı 4,58 liradan 4,81 liraya yükse-
lirken, 21 metreküp fiyatı 10,21 lira-
dan 10,72 liraya yükseldi. Konut dışı 
kademesiz tarife 10,53 liradan 11,06 
liraya, resmi daire kademesiz tarife 
ise 6,87’den 7,21 liraya çıktı.

Yılbaşındaki zamlardan sonra bir 
kez hem suya hem de ulaşıma zam 
yapılmış  oldu. 

İzmir ve çevresinden geçen yıl 30 bine yakın 
caz tutkunun izlediği muhteşem organizas-
yon, bu yıl 20-21-22 Temmuz’da MaviBahçe 
Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek ve ücret-

siz olarak izlenebilecek.

Kentin alışveriş ve yaşam merkezi MaviBah-
çe tarafından düzenlenen, İzmir ve bölge halkının 
büyük ilgi gösterdiği Jazz Festivali,  dopdolu prog-
ramıyla caz severlere yine unutulmaz anlar yaşata-
cak. Kentin festivali haline gelen etkinliğin ilk günü 
1920 ve 1930’ların caz standartlarını kendi tarz-
larıyla harmanlayarak yorumlayan Flapper Swing, 
Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden biri olan 
Kerem Görsev  Quartet ve  ‘Hollanda’yı ağlatan ses” 
olarak tanınan Caz Sanatçısı Karsu hayranlarıyla 
buluşacak.

İzleyicilerine müzik şöleni sunacak festival ikin-
ci gününde dopdolu programıyla devam edecek.  
ENBE Orkestrası’nın yeni albümünde seslendirdiği 
parçayla dikkat çeken Ezgi Ayçe, Dünyaca ünlü Yu-
nan udçu, piyanist ve besteci Alekos Vretos Proje-
ct ve dünyaca ünlü Türk neyzen ve besteci Mercan 
Dede sahnede müzikseverlere unutulmaz anlar ya-
şatacak. Türkiye’nin en başarılı caz vokallerinden Je-
han Barbur ve Sibel Köse, Caz, blues sanatçısı Erkan 

Oğur festivalin son günü izleyiciler ile buluşacak. 
Festival boyunca düzenlenecek sürpriz etkinlikler ve 
hediye yağmuru, izleyicilere neşeli anlar yaşatacak.  

30 BİN İZLEYİCİ REKORU
Şehrin yeni yaşam merkezi MaviBahçe, geçtiği-

miz yıl aynı tarihlerde düzenlediği Jazz Festivali’nde 
30 bin izleyiciyi ağırlamıştı. Binlerce müziksever, üç 
gün boyunca müziğin ve dansın harmanlandığı kon-
serler sayesinde keyifli ve neşeli saatler yaşamıştı. 
Festivale katılan dünyaca ünlü sanatçılar; Ramona, 
Fatih Erkoç, Kerem Görsev, Elif Çağlar, Della Miles, 
Tolga Bilgin, Emin Fındıkoğlu, Jam Session ve Tun-
cay Kayış sahne performanslarıyla izleyicileri adeta 
büyülemişti.  

BİRİNCİ GÜN

Flapper Swing, Kerem Görsev Quartet, Karsu

İKİNCİ GÜN

Ezgi Ayçe, The Alekos Vretos Project,  Mercan 
Dede

ÜÇÜNCÜ GÜN

Jehan Barbur, Sibel Köse, Caz, Erkan Oğur

MaviBahçe Caz Festivali başlıyor
İzmirlilerin merakla beklediği, dünyaca ünlü sanatçılarının sahne aldığı 

MaviBahçe Jazz Festivali, bu yıl da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. 

Sudan sonra ulaşıma da zam!
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 

enflasyon ve dolardaki artışla akaryakıt 
zamlarını gerekçe göstererek hem ulaşıma 

hem de suya zam yaptı.


