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İZGAZETE
İ Z M İ R ’ İ N  G A Z E T E S İ

İsmet İnönü’nün kızı 
Özden Toker, Konak 
Belediye Bașkanı 
Sema Pekdaș’ı ziya-
ret etti.  s.9

İNÖNÜ’NÜN 
KIZINDAN 
PEKDAȘ’A

ZiYARET

‘İZMİR’İ İSTANBUL YAPMAK İSTEYENLERİN PROJESİ’NE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI!

DAVA SONUÇ VERDİ
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, EGE-

ÇEP ve Doğa Derneği’nin İzmir Körfez Geçiș 
Projesi karșısında açtığı davada İzmir 3’üncü 
İdare Mahkemesi, 11 akademisyenden olușan 
bilirkiși heyetinin resmi raporuna istinaden 
geçtiğimiz günlerde İzmir Körfez Geçiș Projesi 
hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.  

KOCAOĞLU VE ȘENGÜL 
AYNI FİKİRDE

Mahkeme kararının ardından İzmir Büyük-
șehir Belediye Bașkanı Aziz Kocaoğlu ve AKP 
İzmir İl Bașkanı Aydın Șengül yaptıkları açık-
lamalarda ‘Körfez Geçiș Projesi’nin yapılması 
gerektiğini savundu. s.10

Kadının unutulan geçmiși: 
İzmir Kadın Müzesi

Șubadap 
sevilen 
șarkılarını 
öyküleștiriyor

İzmir’in sevilen müzik grupların-
dan Praksis Müzik Kolektifi ile bu 
kolektifin bünyesinde yer alan Șu-
badap Çocuk hakkında konuștuk. 
Sevilen çocuk grubu Șubadap șimdi 
de șarkılarını öyküleștiriyor. Șimdi-
ye kadar öyküleștirilen șarkılardan 
3 tanesi ‘Çekirdeksiz Domates’, 
‘Sivrisinek’ ve ‘Ornitorenk’, BizKitap 
etiketiyle çocuklarla buluștu. ‘Dino’, 
‘Kurbağa Korosu’ ve ‘Irmaklar Öz-
gür Akacak’ ise yolda. s.11

‘idam ve hadım 
cezasızlığı 
getirir: 
çözüm üst sınır 
cezalar’

Çocuğun istismarına yönelik alına-
cak önlemleri, çözüm yollarını İzmir 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi üye-
si avukat İlke Erol ile görüștük.  s.2

GAZETEMİZE DEMOKRASİ ÖDÜLÜ
Ödülü gazetemiz İmtiyaz Sahibi Cihan Sam-
gar usta oyuncu Mehmet Esatoğlu’nun elin-
den aldı. Esatoğlu, “İz Gazete’ye demokrasi 
ödülü veriyoruz. En çok ihtiyacımız olan șey 
demokrasi. Ülkemizde gerçekten basını bi-
tirdiler. Artık hiçbir yașananı, örneğin dolar 
artıyor hiçbir gazetede bunun nedenini bula-
mazsınız. Herkes sadece tahminleri ile yașa-
yacak. Demokrasi olmayan ülkeler böyledir. 
Ama İz Gazete sesini yükseltmeye devam 
ediyor. Yașayacak. Yarın Türkiye demokrasi-
ye kavuștuğunda o da anıtlardan biri olarak 
ülkemizde yerini alacak. s.4

‘Hukuk ve 
demokrasi 

gözardı edilerek 
krizden 

çıkılamaz’
 s.10

23 Ocak 2014’de hiz-
mete açılan Türkiye’nin 
ilk Kadın Müzesi ve 
Konak Belediyesi’nin 
beșinci butik müzesi 
olan İzmir Kadın Mü-
zesi’nin sorumlusu 
Özge Bilgiç ile söyleș-
tik. Müzede döneme 
damga vuran ya da 
Kurtuluș Savaș’ına 
öncülük etmiș  ka-
dınlar var.   s.6

iZMiR’E iHANETE 
iZiN YOK 

ÇAĞRI GRUŞÇU: SADECE KENDİ DEĞİRMENİNE SU 
TAŞIYAN BİR ANLAYIŞLA YAPARSAK...      S.3

TACETTİN BAYIR: DÜN YEDİĞİMİZ HURMALAR 
BUGÜN EKONOMİMİZİ TIRMALIYOR     S.11

ÜMİT KARTAL: ARŞİV KAYITLARINIZDAN 
BELGESELLER YAPACAĞIZ!        S.5
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‘iDAM VE HADIM CEZASIZLIĞI GETiRiR:
ÇÖZÜM ÜST SINIR CEZALAR’

Çocuğa Yönelik Cinsel İs-
tismar Olaylarını Araș-
tırma Komisyonu’ rapo-
ru 23 Ocak 2017 yılında 
tamamlandı. Rapor 245 
gün sonra Meclis’te gö-
rüșüldü. Ancak, ‘Bașta 

Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuk-
lara Yönelik Her Türlü İstismar Olay-
larının Araștırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araștırma Komisyonu’ 
toplantısına 15 AKP vekili 40 da CHP 
vekili katıldı. 

Meclis’in çocuğun istismarına yö-
nelik bir toplantıda çoğunluk göstere-
memesi bu konuda hala etkili politi-
kalar uygulanamamasını beraberinde 
getiriyor.

Örneğin 2017 yılının Mayıs ayında 
çocuk istismarını önlenmesi için ha-
zırlanan araștırma önergesi Adalet ve 
Kalkınma Partisi vekillerinin oy çoklu-
ğuyla reddedildi.

Meclis’in çocuğa yönelik istismar 
vakalarında yetersiz kalıșı Türkiye’de 
çocukların devlet tarafından yeterin-
ce korunamadığı sorularını akıllara 
getiriyor.

Verilere göre, çocuğa yönelik istis-
mar vakaları son 10 yılda %700 artıș 
gösterdi, adliyelerdeki 4 istismar da-
vasının 1’i ise çocuklarla ilgili.  

Çocuğun istismarına yönelik alı-
nacak önlemleri, çözüm yollarını İzmir 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi 
avukat İlke Erol ile görüștük. 

Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın 2014-2019 
dönemini kapsayan ‘Çocuk Koruma 
Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji 
Belgesi’ var. Bu belge aslında çocuk is-
tismarının önüne geçebilir ama uygu-
lanmıyor, neden? 

2014 yılında Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı ve UNİCEF ortaklığıyla 
hazırlanan bir belge. Onay için sunul-
du fakat hala çıkarılmadı. Bunun ulu-
sal eylem planı olarak hazırlanması 
ve tüm kurumların koordinasyonla 
hareket etmesi lazım. 

VERİLERİ MÜCADELEYE 
DÖNÜȘTÜRMEMİZ LAZIM

İzmir Valiliği tarafından düzenle-
nen Çocuk Koruma Koordinasyon Top-
lantısı’nda istenilen koordinasyonu 
sağlayabiliyor musunuz?

Evet, üç ay aralıklarla 
yapılıyor bu toplantı. 
İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, üniver-
site hastanele-
ri gibi çocuğa 
i s t i s m a r l a 
ilgili tüm ku-
rumlar yer 
alıyor bu 
toplantı-
da. 

Ancak bu sistem İzmir açısından 
sağlıklı ișlemiyor. Hala eğitim tedbir-
leri konusunda yetersiz. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından takipler düzenli 
yapılmıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ne ka-
dar dikkatli olsa da, sağlık tedbirleri 
açısından çocuğa cevap verilemiyor. 
‘Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koor-
dinasyon Strateji Belgesi’ ulusal ey-
lem planı olduğunda bunun bir takibi 
ve denetimi olması gerekecek. Eylem 
planı çerçevesinde de birtakım birim-
ler kurulması gerekiyor. Bizim savun-
duğumuz denetim, her mahallede 
her semtte bir çocuk koruma bașvu-
ru birimi olması. Meclis’te çocuk ve 
kadınla ilgili komisyonlar var ama bu 
komisyonlar aktif çalıșmalar yapmı-
yor. Eleștirdiğimiz konulardan biri de, 
Meclis’teki bu komisyonların barola-
rın deneyimlerinden yararlanmaması. 
Ayrıca kadın ve çocuk alanında sivil 
toplum kurulușlarının mutlaka gö-
rüșlerinin alınması lazım. Çünkü buna 
ilișkin stratejik araștırmalar yapan, 
veri toplayan birimler barolar ve sivil 
toplum kurulușları. Amaç bu verileri 
mücadeleye dönüștürüp bunlardan 
kararlar almak olmalı. Ve bunların bu 
komisyonlarda değerlendirilmesi ge-
rekiyor. 

ÇOCUĞA TACİZ VE 
TECAVÜZ HANGİ 
ÇEVREDEN GELİYOR?

Maalesef her çevreden geliyor. 
Bunun katı sınırları yok.  Her eğitim 
düzeyinden gelebiliyor. İzmir’e bakar-
sak, İzmir aynı zamanda çocuğa istis-
mar ve kadına yönelik șiddette en üst 
sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla çocuk 
ihmal ve istismarına yönelik belli bir 
kesimden bahsedemeyiz. Ama çok 
eğitimli ailelerden istismarlar söz 
konusu. Elimizde bu tip davalar var. 
Sorunun çözümü eğitim. Ve eğitim 
toplumun her bireyine uygulanması 
lazım. 

Geçtiğimiz yıl İzmir Barosu, Büyük-
șehir Belediyesi ile bir protokol yaptı. 
Arkadașlarımız, çocuğa yönelik ihmal 
ve istismar ile kadına yönelik șiddet 
konusunda yapılan toplantılarda il-
çeleri dolașarak, o yörenin muhtar-
larına, eğitimcilerine ve yurttașlarına 
çocuk ihmal ve istismarını anlattılar. 
Bireylerin ihbar yükümlülüğünden 
bahsedildi ve alınabilecek tedbirler 

anlatıldı. Bunun devlet eliy-
le eğitimlerin yapıl-

ması gerekir. 

ÇOCUK 

ERKEN YAȘTAN 
İTİBAREN BİREY OLARAK 
YETİȘTİRİLMELİ

Taciz konusunda farkındalık yara-
tabilmek için çocuğa ne öğretilmeli?

Öncelikle ailenin bu konuda eği-
tilmiș olması lazım. Çocuğun bede-
nini iyi tanıması gerekiyor. Mahrem 
yerleri neresidir ve mahrem yerlerine 
kendinden bașka kimsenin dokuna-
mayacağı eğitimi verilmeli. İyi dokun-
ma kötü dokunma nedir öğrenmedi 
öğretilmeli. Cinsel istismar vakaları 
genellikle yakın çevreden geliyor. Bu 
aile bireyi, komșu, akraba, eğitimciler 
gibi çocuğun güvendiği kișiler oluyor. 
Dolayısıyla çocuğun iyi dokunma kötü 
dokunma nedir bilmesi gerekiyor. Ço-
cuğa nasıl hayır demesi gerektiğiyle 
ilgili özgüven verilmesi gerekiyor. Ço-
cuk bu yüzden erken yaștan itibaren 
bir birey olarak yetiștirilmeli. Burada 
anne babanın rolü önemli. Bizim gibi 
toplumlarda çocuk ailenin malı olarak 
görülür, birey olarak görülmez. Ço-
cuklar bireydir, anne baba onun dün-
yaya gelmesinde bir vesiledir. Anne 
baba rol model olmalı. Anne babanın 
birbirine saygılı, birey bilinciyle dav-
ranmaları gerekiyor. Önce aile sonra 
da okulla pekiștirilmeli çocuğun eği-
timi. 

ÇOCUK DEVLETİN 
KONTROLÜNDE OLMALI 

İstismarın önüne geçebilmek için 
yapılacaklar nelerdir?

Öncelik bilimsel araștırmalardır. 
Devletin sosyolog, pedagog ve hu-
kukçulardan olușan komisyonlar ku-
rup istismarın altında yatan nedeni 
çözmesi lazım. Çocuk istismarında 
%700 artıștan bahsediyorsak, bu se-
bebin altında yatan toplumsal sebebi 
bulmamız gerekiyor. Nedeni bulduk-
tan sonra çözümüne yönelik adımları 
atmamız lazım. Çocuğa yönelik șid-
dette ulusal eylem planının hayata 
geçirilmesi ve özellikle devletin ma-

halle birimleri kurup çocuğun 
takibe alınması lazım. Maa-

lesef çocuk istismarını en 
kolay fark eden sağlık ça-
lıșanları, ya bilmedikleri 
için ya da bașım derde 
girmesin diyerek, ihbar 
hükümlüklerini yerine 

getirmiyor. Hala bu 
kurumlar görevlerini 
yerine getirmiyor. Bu 
yüzden çocuk, devlet 
tarafından doğumun-
dan bașlanarak izlen-
meli. Çocuğun geliși-
mine ilișkin her așama 
devletin kontrolünde 
olmalı. Çocuk devletin 
desteğiyle yetișmeli. 

İYİ HAL UYGULAMASI 
TOPLUMDA ADALETE 
OLAN GÜVENİ SARSIYOR

Çözüm idam, hadım (kastrasyon) 
gibi ağırlaștırılmıș cezalar mı?

Barolar olarak bunu kabul etmi-
yoruz. Eylül ve Leyla olayından sonra 
idam ve hadım çok tartıșıldı. Baroların 
Çocuk Hakları Merkezi olarak ortak 
bir basın açıklaması yaptık. Bu olayla-
rın çözümü bu değildir. Cezaların üst 
sınırdan verilmesi, iyi hal indirimle-
rinin uygulanmaması, ağırlaștırılmıș 
șekillerinin uygulanması konusun-
da taleplerimiz var. Mahkemelerde 
çocuk istismar mağdurunun Çocuk 
İzlem Merkezlerinde daha fazla mağ-
dur edilmemesi için kurulmuș bir sis-
tem var. İstismar mağduru bir çocuk 
önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. 
Bir pedagog tarafından hazırlanıyor. 
Ve tamamen bir uzman vasıtasıyla 
bir savcının avukatın kendisini dinle-
diğini bilmeden ifade vermesi sağla-
nıyor. Bu da açılacak davada en büyük 
delillerden biri oluyor. Ama mahke-
meler çocuğu dinlemek için mahke-
meye davet ediyorlar. Bununla ilgili 
davalarımız var. Üst sınırların uygu-
lanmasına yönelik güzel bir örnek var. 
Alperen dosyasında kreș sorumluları-
na ilișkin ağırlaștırılmıș cezalar verdi 
ve iyi hal indirimleri uygulanmadı. 
Maalesef çok spesifik olaylar bunlar. 
İdam ve hadım gelirse mahkemeler 
bu kez, cezasızlığa gidecekler aslında. 
Geri dönüșü olmayan kararlar bunlar. 
Daha fazla mağdur yaratılabilir. Ceza-
ların üst sınırdan verilmemesi, iyi hal 
indirimlerinin uygulanması toplumda 
da adalete olan güveni sarsıyor. Ör-
neğin Kemalpașa’da bir babanın ken-
di kızına istismarı iddiaları söz konusu 
oldu. Babanın gözaltında bulunduğu 
karakolun etrafı babayı linç etmek is-
tedi. Bunları endișeyle izliyoruz. Ada-
lete güvenin sağlanması için karar-
ların toplum vicdanını rahatlatması 
gerekiyor. 

Cinsel istismar durumunda çocu-
ğu koruyan yetișkinler veya kurumlar 
yargı sürecinin iyi ișlemesi için ne yap-
malı?

Cinsel istismarın tanığı olan ebe-
veyn ya da 3. kișinin yapması gereken 
ilk șey bir adli makama bașvurmak. 
Cumhuriyet Savcılığı, karakol, sağ-
lık birimine bașvurulabilir. Bunları da 
yapamıyorsa Barolara bașvurulabilir. 
İzmir Adliyesi’nde 2017 yılında açılan 
Çocuk Hakları Merkez birimimizi bu 
yüzden açtık. Orada gönüllü bir avu-
kat arkadașımız var. 400 00 14’ten 
herkes bu birime ihbarda bulunmak 
için ulașabilir. İhbarda bulunacak kiși 
bir öğretmen ya da 3. kiși ise kișili-
ğinin deșifre olmasından endișelen-
memeli. Bize gelen ihbarda bașvura-

nın bilgisi gizli tutuluyor. 5395 sayılı 
kanun ile Barolar çocuk istismarında 
bașvurulabilecek bir kurum. 

TCK’da çocuğa yönelik cinsel taciz 
ve istismarın cezalandırılması konu-
sunda aksaklıklar var mı, varsa neler?

Ceza Kanununda 102 ve 105 mad-
deleri cinsel istismardan bahsediyor. 
Bununla ilgili yeni düzenlemelerin 
yapılması ile ilgili Baroların çalıșmala-
rı var. Çünkü o alanda çalıșan uzman 
ceza hukukçularının alınmıș görüșleri 
var. Daha çok ceza sürelerinin değiș-
tirilmesi değil çocuğun 15 yașından 
sonra rızası varsa gibi düzenlemeler 
hem fail açısından hem 12-15 yaș 
arasında rızadan bahsedilemeyeceği 
düzenlemesi yapılmak istendi. Ama 
yine hukukçuların ve STK’ların ısrarlı 
itirazı üzerine o uygulamadan vazge-
çildi. Șu andaki mevcut hali korunsa 
ve mahkemeler bunun üzerinden üst 
sınırlar üzerinden ceza verse o da ye-
terli bizim için. 

CEMAAT YURTLARINDAKİ 
İSTİSMARLARA GÖZ 
YUMULMASI İSTİSMARI 
ARTTIRDI

AKP iktidar olduğundan bu yana 
çocuk istismarı olayları %700 arttı. 
Hükümetin dili istismar olaylarını et-
kiliyor mu? 

Yönetici konumunda olan herkesin 
sorumluluğu çok büyük. Devletin en 
bașından bașlayarak, özellikle Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talihsiz 
söylemleri, çocuk ve kadına yönelik 
mücadele içerisinde olması gereken 
kurumların bașındaki kișilerin söylem-
leri ve de Diyanet İșleri Bașkanlığının 
söylemleri maalesef hepimizi endi-
șelendiriyor. Burada hepimizin so-
rumluluğu var. Topluma hizmet eden 
kurumların söylemlerinin çok düșünü-
lerek yapılmıș olması gerekiyor. Maa-
lesef 9 yașındaki çocukla evlenilebilir 
denilmesi, “bir kereden bir șey olmaz” 
denilmesi ve erken yașta evliliğe izin 
veren dini nikâh sistemine cevaz ve-
rir șekilde evliliklerin imam yoluyla da 
yapılmasının önünü açan kararlar bizi 
gerçekten endișelendirdi. Bu tür olay-
ların yaygınlașmasına cesaret verdi-
ğini düșünüyoruz. Sadece cezaların 
ağırlaștırılması değil bu tür olaylara sı-
fır toleransla yaklașılacağının sinyalle-
rinin verilmesi lazım. Özellikle cemaat 
yurtlarında çocuklara yönelik istismar 
olayları yașandı. Bunlara göz yumul-
muș olması bu tür olaylardaki artıșın 
sebeplerinden bir tanesi. 

Verilere göre, çocuğa yönelik istismar vakaları son 10 yılda %700 artıș gösterdi, 
adliyelerdeki 4 istismar davasının 1’i ise çocuklarla ilgili.  

Meclis’te çocuk ve 
kadınla ilgili komisyonlar 
var ama bu komisyonlar 

aktif çalıșmalar yapmıyor.
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Konak İlçe 
Başkanı Çağrı 
Gruşçu ile 2019 
yılının Mart ayında 

yapılması planlanan ve erkene 
çekileceği iddia edilen yerel se-
çimler hakkında konuştuk.

Türkiye’de idari bir vesaye-
tin söz konusu olduğunun altını 
çizen Gruşçu, “Mevcut yapıda 
sadece İzmir değil, tüm Tür-
kiye baskı altında. Bizde idari 
vesayetin ortadan kaldırılması 
gerekiyor. İzmir’de yerel yöne-
timlerde, kayyum atanmasa 
da, çeşitli operasyonlar yapıl-
masa da her gün düzenli olarak 
denetim ve teftiş altında hiz-
met etmeyi zorlaştıran, halka 
hizmet etmeyi zorlaştıran bir 
anlayış hakim.” dedi.

İşte o röportaj;

KONAK’TA 
HER SOKAĞI 
ARŞINLAYACAĞIZ

Yerel seçimler yaklaşırken 
Konak İlçe Örgütü olarak çalış-
malara başladınız mı? Bundan 
sonraki yol haritanız ne yönde 
olacak?

Yerel seçimle ilgili biz par-
ti içerisindeki tartışmalardan 
çok bu sürece odaklanmamız 

gerektiğini düşünerek hareket 
ettik. Konak İlçe Örgütü olarak 
yarın dahi seçim olsa, yapıla-
cak her türlü seçime hazır du-
rumdadır. Biz Konak’ta yerel 
seçim hazırlıklarına başlaya-
rak, mevcutta 2011 yılından 
itibaren tüm seçimlerin ana-

lizlerini, son yapılan Genel ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
Konak ilçesindeki analizlerini 
çıkardık ve yerel seçimlere bu 
analiz üzerinden hazırlanıyo-
ruz. Konak’ta 112 mahallemiz 
var, bu 112 mahalle üzerinden 
insanlara umut olacak, halkta 
karşılık bulacak ve halkın so-
runlarını kendi sorunu sayacak 
bir yönetim kurulu üyelerimiz 
ve belediye meclis üyelerimiz-
le hareket ediyoruz. Bundan 
sonrada yine bu umudu bütün 
ilçemize bir anlayışla bu süreci 
devam ettireceğiz. Yerel seçim 
süreci elbette zor geçecek an-
cak biz birinci parti olarak çıka-
cağımıza inanıyoruz. Bundan 
sonraki süreç gerçek anlamda 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
sosyal belediyecilik anlayışıyla 
daha fazla tanışması ve daha 
başarılı bir belediyecilik anla-
yışını yansıtacak, Konak’ta her 
sokağı arşınlayacak, sokakta 
karşılık bulacak adaylarla ha-
reket edecek adaylarla yola 
çıkacağız.

Yerel seçim çalışmalarına 
başladığımız gibi yakın zaman-
da da Danışma Kurulu’muzu 
gerçekleştireceğiz. Hem ek-
siklerimizi görmek hem de 
özeleştirimizi yapmak, hatala-
rımızdan ders alarak önümüz-

deki seçimleri daha parlak bir 
şekilde görmeyi umuyoruz.

Yaptığımız çalışmada son 
seçim diğer seçimlerden çok 
farklı oldu. Son iki genel seçim 
sonuçları mesela çok farklıydı. 
Bunun en temel sebebi, Cum-
hurbaşkanlığı sisteminin üze-
rine kurulmuş, ikili bir seçim 
sisteminin neden olduğu fak-
törlerdir. Tabii ki yerel seçimler 
bu seçimlere benzemeyecek. 
Yerel seçimler hem adayın ön 
planda olduğu hem de partinin 
daha fazla ön planda olduğu 
seçimlerdir. Biz şuna inanıyo-
ruz ki, mevcutta kendi bölge-
lerinde çalışan ve kendi azim 
ve istekleri ile halkta karşılık 
bulan adayların bulunmasıyla 
Konak’ta rekor sayıda bir oy 
oranı ile biz ipi göğüsleyeceğiz.

“ŞAPKAMIZI 
ÖNÜMÜZE ALIP 
DÜŞÜNMEMİZ 
GEREKİYOR”

Siyasete İyi Parti gibi bir 
faktörün de girmesinin ardın-
dan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
önümüzdeki yerel seçimlerde 
İzmir’de belediye kaybedeceğini 
düşünüyor musunuz?

Şapkamızı önümüze koyup 
düşünmemiz gerekiyor. Kendi 
şahsi çıkar ve menfaatimize 
yönelik ve sadece kendi değir-
menimize su taşıyan bir anla-
yışla yaparsak iktidar olmamız 
imkansız. Burada önemli olan 
geçtiğimiz yerel seçim sonuç-
larını iyi değerlendirmek ve 

İzmir’de kaybettiğimiz 8 ilçe-
nin yeniden Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin belediyeciliğine dö-
nüştürecek bir anlayışla, kişi-
sel anlamdaki çıkarlarımızdan, 
bireysel düşüncelerimizden ve 
sadece benim olsun ama kü-
çük olsun anlayışından çıkarak, 
toplumsal menfaat için çalışan 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
menfaatini gözeten halkta 
karşılık bulan bir tarzda siyaset 
yaptığımız takdirde biz inanı-
yoruz ki 30 ilçenin hepsinde 
başarılı oluruz.

HALK ULAŞIMDAN 
MEMNUN MU?

Burada temel mesele şu;

Şu an ki mevcut tablo-
da belediyelerimizde elbette 
yaşanan sıkıntılar olabilir, bu 
sorunların üstesinden nasıl 
gelebiliriz ve nasıl çözüm üre-
tebiliriz. Biz halk için nasıl umut 
olabiliriz bunu düşünmek, irde-
lemek, sorgulamak gerekiyor. 
Halk gerçekten Cumhuriyet 
Halk Partisi belediyeciliğinden 
memnun mu? Memnun değilse 
neden memnun değil, bunun 
araştırılması ve sonuçlarının 
gözetilmesi gerekiyor. Biz ta-
rafsız bir şekilde bu değerlen-
dirmeyi yapmak, bu doğrultuda 
hareket ederek ilçelerimizde ve 
illerimizde Genel Merkezi’nde 
bu anlamda adaylıkları tayin 
etmesini sağlayacak bir an-
layışı yakalamak gerekiyor. 
Halk ulaşımdan memnun mu? 
Sosyal refahından memnun 
mu? Kentsel olarak gerçek-
leşen etkinliklerden memnun 
mu? İzmir’in tarihi ve kültürel 
yapısıyla entegre olabilmiş 
mi? İzmir’de yaşayanların hala 
yüzülebilir körfez hayali devam 
etmekte midir?

“YEREL SEÇİMLERİN 
ZAMANINDA 
YAPILMASINDAN 
YANAYIZ”

Ülkede var olan ekonomik 
kriz, yerel seçimin öne çekilme-
sinin önünü açabilir mi? Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi ye-
rel seçimlerin zamanında ya-
pılmasından yanadır. Mevcutta 
ülkemizdeki barış halinin ortan 
kalktığı, ekonomik adaletsizlik-
lerin daha da arttığı, yargı ba-
ğımsızlığının ortadan kalktığı, 
eğitimde ve sağlıkta fırsat eşit-
liğinin yaşanmadığı ve ne yazık 
ki, bunların altında vatandaş-
larımızın yaşamaya çalıştığı 

bir durum var. Böylesi bir ülke 
gündemi içerisinde, Türkiye’nin 
dağ gibi sorunları oluşmuşken, 
bu ülkenin gündemini farklı 
noktalara çekmek isteyen ikti-
dar partisinin bu düşüncedeki 
oyunlarına biz asla geleme-
yeceğiz. Dolayısıyla zamanın-
da yapılacak yerel seçimlerin, 
merkezileşmeye hükmetme-
ye başlayan iktidar partisinin 
anlayışından uzaklaşmak açı-
sından bir nefes alma noktası 
olacağını düşünüyorum. Çünkü 
Türkiye git gide yerelleşmeden 
uzaklaşarak merkezileşiyor. 
Biz yerelleşmeden uzaklaştık-
ça da toplumsal sorunlardan 
da uzaklaşıyoruz. Bu nedenle 
biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak yerelleşmeden yanayız. 
Mevcut belediyelerin itibar-
sızlaştırıldığı ve sadece be-
nim dediğim olsun anlayışıyla 
belediyeler üzerine getirilmiş 
olan bu baskının ortadan kal-
dırılabilmesi için, merkezi yö-
netimin yerel yönetim üzerine 
olan baskısının ortadan kal-
dırılmasından yanayız. Bunun 
sağlanabilmesi de önce idari 
vesayetin ortadan kaldırılma-
sı ile mümkün. Bu vesayetin 
kaldırılabilmesi için eminim 
ki parlamentonun alacağı ka-
rar seçimlerin zamanında ve 
yerinde yapılacak olmasıdır. 
Zamanında yapılacak olan ye-
rel yönetimler seçimleri hiçbir 
şekilde merkezi idarinin bas-
kısı olmadan sadece siyasi 
bir rüşvet verme noktasında 
halka yönelik düşüncelerini ve 
çalışmalarını yürütmeye ça-
lışan mevcut iktidarın halka 
kulağını tıkadığı, kör ve sağır 
bir anlayışla sadece saray eko-
nomisi ve saray adaleti üzerin-
den yaptığı siyasetin ortadan 
kalkması için biz mücadele 
edeceğiz. Bu mücadeleyi sür-
dürürken de halkımıza ekono-
mik refah, adalet ve barışı ge-
tirmek istiyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin Anadolu’yu ta-
nıştıracağı sosyal belediyecilik 
anlayışı ile yeniden bu adaleti, 
ekonomik refahı ve halkımızda 
karşılık bulan bir anlayışla ba-
rışı yeniden tesis edeceğimize 
inanıyoruz. O nedenle mart 
ayındaki seçimlere topyekün 
hazırlanarak, birlik ve beraber-
lik çağrısı da yaparak bundan 
sonraki süreçte Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin belediyeciliği-
nin ne kadar önemli olduğunu, 
sadece kendilerine oy verenle-
rin değil, vermeyenlerin de be-
lediyesi olarak görev yapacağı-
mızı belirtmek istiyorum.

İDARİ VESAYETİN 
KALDIRILMASI 
GEREKİYOR

Doğu illerinde birçok beledi-
yeye kayyum atandı. AKP’nin bu 
tarz bir tabloyu İzmir’e sıçratma 
durumu var mı? Ya da mevcut 
iktidarın İzmir’e yönelik bir bas-
kısı söz konusu mu?

Mevcut yapıda sadece İzmir 
değil, tüm Türkiye baskı altında. 
Bizde idari vesayetin ortadan 
kaldırılması gerekiyor. İzmir’de 
yerel yönetimlerde, kayyum 
atanmasa da, çeşitli operasyon-
lar yapılmasa da her gün düzenli 
olarak denetim ve teftiş altında 
hizmet etmeyi zorlaştıran, hal-
ka hizmet etmeyi zorlaştıran bir 
anlayış hakim. Bu baskı zaten 
belediyelerimizin rahatça, öz-
gürce kentin en büyük sivil top-
lum örgütü gibi çalışmasına da 
engel olan bir anlayıştır. Bunun 
içinde stad meselesi var, katı 
atık bertaraf tesisleri var. İnci-
raltı planlarının yeniden düzen-
lenmesi gibi bir konu var. Ula-
şımda bazen İZBAN’da yapılan 
adaletsizlikler var. Mevcut ikti-
dar hizmetin önünü tıkamak için 
kentlerimizde ellerinden geleni 
yapıyor. Ancak kendine ait olan 
belediyelerde ne yazık ki çifte 
standartlı uygulamalarla yasayı 
kendine göre kullanan bir anlayış 
var. Bunun ortadan kaldırılması, 
Avrupa Yerel Özerklik Şartna-
mesi’nde yer alan ve Türkiye’nin 
çekince koyduğu 10 maddeyi 
kabul ederek, BM’nin sürdürü-
lebilir kentler için beyanname-
sinde yer alan 18 maddeyi har-
fiyen uygulayarak, belediyecilik 
alanında hazırlanacak bir reform 
paketi ile sağlanabilir. Aksi hal-
de merkezileşen bu ülkede, ne 
yazık ki yerel yönetimlerimiz 
ve belediyelerimiz elleri kolları 
bağlı şekilde merkezi hükume-
tin iki dudağının arasına bakan 
ve Ankara’dan karar verilirek 
projelerin ne yazık ki kentlerde 
üretildiği ve kentlerin dokusunu 
ortadan kaldıran, kentlerin kendi 
silüetlerini bozan anlayışla yapı-
lan projeler ile sadece sermaye 
gruplarına peşkeş çekilerek hal-
kın yaşam alanlarının ortadan 
kaldırıp, nefes almaz hale ge-
len kentler yaratan bir anlayışa 
döndürülmeye çalışılmaktadır. O 
nedenle biz her şeyden önce biz 
merkezileşmenin önünde du-
ran ve yerelleşmenin çok daha 
önemli olduğuna inanarak hare-
ket etmek ve bu ilkeler doğrul-
tusunda belediyecilik anlayışı-
mızı sürdürmek gerekiyor.

Gruşçu’dan yerel seçim öncesi uyarı: 
‘Sadece kendi değirmenimize su 
taşıyan bir anlayışla yaparsak...’

TUGAY 
CAN

Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak İlçe örgütünün yerel seçim çalışmalarını 
gazetemize anlattı. Gruşçu, “Şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı kendi 
şahsi çıkar ve menfaatimize yönelik ve sadece kendi değirmenimize su taşıyan bir anlayışla yaparsak 

iktidar olmamız imkansız.” diye konuştu.iktidar olmamız imkansız.” diye konuştu.
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KUSURA BAKMA AZİZ 
BAȘKAN AMA...

cihansamgar@gmail.com

CİHAN
SAMGAR

Kanun hükmünde kararname 
(KHK) ile kapatılan Yenikapı 
Tiyatrosu’nun yerine  kurulan 
Deneysel Tiyatro Komünü’nün 
düzenlediği 12. Türkiye Tiyat-

ro Bulușması Seferihisar’da gerçekleștirildi. 
Festivalin son gününde artık gelenekselle-
șen ödül töreni yapıldı. Tören, Sığacık Kalei-
çi’nde yapılırken, ödül törenine Orhan Aydın, 
Levent Üzümcü, Orhan Alkaya, Mehmet 
Esatoğlu, Nebil Sayın, Cengiz Toraman gibi 
birçok önemli tiyatrocu da katıldı.

GAZETEMİZE ÖDÜL
Törende gazetemiz de ‘Demokrasi’ ödü-

lüne layık görüldü. Ödülü gazetemiz İmtiyaz 
Sahibi Cihan Samgar usta oyuncu Mehmet 
Esatoğlu’nun elinden aldı. Esatoğlu ödülü 
verirken yaptığı konușmada “İz Gazete’ye 
demokrasi ödülü veriyoruz. En çok ihtiya-
cımız olan șey demokrasi. Ülkemizde ger-
çekten basını bitirdiler. Artık hiçbir yașananı, 
örneğin dolar artıyor hiçbir gazetede bunun 
nedenini bulamazsınız. Herkes sadece tah-
minleri ile yașayacak. Demokrasi olmayan 
ülkeler böyledir. Ama İz Gazete sesini yük-
seltmeye devam ediyor. Yașayacak. Yarın 
Türkiye demokrasiye kavuștuğunda o da 
anıtlardan biri olarak ülkemizde yerini ala-
cak. Tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

‘BİZİM İÇİN ONURDUR’
Törende Esatoğlu’ndan gazetemiz adına 

ödülü alan Cihan Samgar ise “Öncelikle bizi 
bu değerli, anlamlı ödüle layık görenlere çok 
teșekkür ederim. Bu ödülün bize yüklediği 
sorumlulukların farkındayız. Aynen kaldığı-
mız yerden de devam edeceğiz. Bu ödülün 
bizim için farklı bir önemi daha var. KHK ile 
kapatılamayan Yenikapı Tiyatrosu bizi bu 
ödüle layık gördü. Bu bizim için onurdur.” 
șeklinde konuștu. 

Törende Dayanıșma ödülleri TAKSAV, 
Kıyı Ege ve Ege Tiyatroları Birliği ve Toprak 
Sahne Tiyatro Festivaline verildi. Bulușma-
da Seferihisar Belediye Bașkanı Tunç Soyer, 
Gaziemir Belediye Bașkanı Halil İbrahim Șe-
nol ve tiyatrocu ve HDP Hatay Milletvekili 
Barıș Atay’a Barıș Ödülü verildi.

ONUR ÖDÜLÜ ÜZÜMCÜ’NÜN
12.Türkiye Tiyatro Bulușması’nın Onur 

Ödülü Levent Üzümcü’ye verilirken, Üzüm-
cü’nün ödülünü yakın dostu olan usta oyun-
cu Cengiz Toraman takdim etti. Törende 
Emek Ödülü’nün sahibi Hamit Demir olur-
ken, Çayan Birben Umut Ödülü ise Tiyatro 
Gazetesine verildi. 

Törende usta oyuncu Nebil Sayın da sah-
neye çıkarak Ege Türküleri seslendirdi.

GAZETEMiZE 
DEMOKRASi ÖDÜLÜ

Bu yıl 12.si düzenlenen Türkiye Tiyatro Bulușması’nın 
ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Ödülü gazetemiz İmtiyaz 
Sahibi Cihan Samgar usta 

oyuncu Mehmet Esatoğlu’nun 
elinden aldı. Esatoğlu, “İz 

Gazete’ye demokrasi ödülü 
veriyoruz. En çok ihtiyacımız 

olan şey demokrasi. Ülkemizde 
gerçekten basını bitirdiler. 

Artık hiçbir yaşananı, örneğin 
dolar artıyor hiçbir gazetede 
bunun nedenini bulamazsınız. 

Herkes sadece tahminleri 
ile yaşayacak. Demokrasi 

olmayan ülkeler böyledir. Ama 
İz Gazete sesini yükseltmeye 

devam ediyor. Yaşayacak. 
Yarın Türkiye demokrasiye 

kavuştuğunda o da anıtlardan 
biri olarak ülkemizde yerini 

alacak.

Bir proje hayata 
geçirilmeden 
önce her konuda 

artıların ve eksilerin değer-
lendirildiği bir ‘yapılabilirlik’ 
çalıșması yapılır. Faydalı 
mıdır, zararlı mıdır? Sorun 
mu çözer, sorun mu yaratır? 
Ekonomik olarak ne getirir, 
ne götürür? Tüm bunlar dik-
kate alınır. İzmir Körfez Ge-
çiș Projesi gibi bir projede 
ise, ortada bir doğa katliamı 
söz konusuysa ‘yapılabilir-
lik’ çalıșmasına dahi gerek 
yoktur. Sosyal demokrat, 
halkçı bir belediye buna 
karșı çıkar. Çünkü doğadan, 
bilimden yana olur.

FLAMİNGOLARIN ZAFERİ VE 
DİĞERLERİ

TMMOB İl Koordinas-
yon Kurulu, EGEÇEP, Doğa 
Derneği ve gönüllüler geçti-
ğimiz günlerde düzenlediği 
basın toplantısıyla, Körfez 
Geçiș Projesi’nin olumlu 
ÇED kararına karșı açılan 
dava sonucu İzmir 3. İdare 
Mahkeme’sinin iptal kararı 
verdiğini ‘Flamingoların 
Zaferi’ bașlığını kullanarak 
yaptı. Harika bir bașlık. 
Durumu özetliyor. Kentte 
yapılacak olan değișiklikler 
sadece insanları ilgilen-
dirmiyor. Bu kentte birçok 
canlı ile birlikte yașıyoruz. 
Bu birlikte yașama karșı 
çıkan ya da umurunda ol-
mayan ‘rantçı’ların savun-
maları ise bakın neymiș:

Neymiș; İzmir’in geliș-
mesine engel olunuyormuș!

Neymiș; İzmir’in nüfu-
sunun artması engelleni-
yormuș!

Neymiș; yabancı yatı-
rımcı gelmeyecekmiș!

Açıkçası kendilerini haklı 
göstermeye çalıșan ‘rant-
çı’ların 3 sebebi de İzmir için 
onurdur. İzmir’i bu ülkenin 
en yașanılabilir kenti yapan 
özelliklerin bașında gelir.

Ellemeyin İzmir köy 
kalsın!

Ellemeyin İzmir’in nüfu-
su ‘daha’ da artmasın!

Ellemeyin İzmir’e ya-
bancı yatırımcı gelmesin! 
Doğa katliamı üzerine gele-
cekse hiç gelmesin.

Yerli ve millilikten bah-
sedenlerin yabancı yatırımcı 
gelmeyecek diye bir sebep 
‘sallaması’ samimiyetsizli-
ğin dik alasıdır. Peki kendi 
partisinin milletvekillerinin, 
belediye bașkanlarının, üye-
lerinin ve iktidarda olduğu 
İzmir’de aklı bașında her-
kesin karșı olduğu projeyi 
sahiplenmek nedir? Örneğin 
CHP İzmir Milletvekili Murat 
Bakan, Körfez Geçiș Projesi 
ile ilgili soru önergeleri verdi 
ve doğadan, bilimden yana 
tarafını belli etti. Önceki dö-
nem CHP İzmir Milletvekili 
ve Eski Genel Bașkan Yar-

dımcısı Zeynep Altıok Akatlı 
ise söz konusu basın top-
lantısında boy gösterdi. Bu 
isimler daha da çoğaltılabi-
lir. Tüm bunlar ortadayken 
bir de AKP’liler “Körfez Ge-
çiș Projesi’nin yapılamama 
sebebi CHP’dir” diyor. Bu 
açıklamalar bence CHP için, 
CHP’liler için gurur duyula-
cak açıklamalardır. Doğaya 
ihanet ettiğini itiraf eden bir 
partinin vekilleri, yöneticileri 
doğaya ihanet ettirmeyen 
CHP’dir diyor.

AZİZ BAŞKAN’IN DİLİNDE TÜY 
BİTMİŞ

AKP’lilerin bu açıklama-
larına ise İzmir Büyükșehir 
Belediye Bașkanı Aziz Ko-
caoğlu bu hafta Büyükșehir 
Belediyesi Meclisi’nde yap-
tığı konușmada ‘Körfez ge-
çiș projesi gereklidir. Bunu 
anlatacağım diye diye di-
limde tüy bitti’ dedi. Kendi-
sini eleștiren AKP grubuna 
karșı, onlarla aynı düșün-
cede olduğunu söyleyerek 
doğa katliamından yana 
olduğunu belirtti. İstanbul’a 
ihanet edenlerle İzmir’e iha-
net etmek için beraber saf 
tuttuğunu söyledi. İlginçtir 
insanın aklına Basmane Çu-
kuru ve Gökmen Ulu geliyor 
yazdıkça. Neyse...

Bir de diğer taraftan, 
arkasında türlü ‘terör’ ör-
gütleri ve ‘siyasi rantçı’ların 
olduğu iddia edilenler ne 
demiș ona bakalım. Doğa 
Derneği Koruma Programı 
Koordinatörü İtri Levent 
Erkol’un “Bu proje bir kent 
içi ulașım projesi değildir. 
İzmir’i İstanbul gibi yapmak 
isteyenlerin hazırladığı 
rant projelerinin merkez 
noktasıdır.” diye tarif ettiği 
projeye, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Dö-
nem Sözcüsü Melih Yalçın 
ise “Bu proje rant baronla-
rının projesidir.” diyor. Çevre 
hakları aktivisti avukat Arif 
Ali Cangı da “Körfez Geçiș 
Projesi, İzmir kimliğinin 
kaybettirilmesi anlamına 
gelmektedir” diyor.

KUSURA BAKMA AZİZ BAŞKAN!
Biz size yaptığınız ve 

sonrasında da destekledi-
ğiniz kooperatif projeleriniz 
için ‘İz Bırakanlar’ ödülü 
vermiș bir gazeteyiz. Koo-
peratif projeleriniz ne kadar 
takdire șayan ise bu proje 
de en az o kadar İzmir’e 
ihanettir. Kusura bakma-
yın bașkanım, parti içinde 
sergilediğiniz muhalefeti, 
İstanbul’dan sonra İzmir’e 
ihanet etmeye gelenlere 
karșı sergilemediniz, sergi-
leyemediniz. Yeniden aday 
olup olmayacağınızı bilmi-
yorum ya da partinizin sizi 
aday gösterip, gösterme-
yeceğini de. Ama umarım 
en azından yerel seçimlere 
kadar doğadan, bilimden 
yana bir tavır sergilersiniz.
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Mehmet Kartal benim ba-
bam. 

Artvin Ardanuç’un 
Bulanık Köyü’nde 1955’de doğdu.

Köyde ‘Mevlüt’ diye bilirler.
Gençlik yılları devrimci hareketin 

tüm ülkede güçlü olduğu döneme 
denk geliyor. 

Artvin ‘Devrimci Yol’cudur. O 
dönem için ‘Ardanuç’un nüfusu 5 bin 
ise Dev Yol’un mitingine 15 bin kiși 
katılırdı’ derler. 

Babam darbeden önce Orman 
Köylüleri Kooperatifinin bașkanlığını 
yaptı. Kooperatifler köylüler arasın-
daki ciddi bir örgütlenme alanıymıș, 
hemen hemen hepsine de Devrimci 
Yol’cular hakimmiș. Köylüler arasın-
daki orman anlașmazlıklarını çözer, 
köylülerin kontrolsüz ağaç kesim-
lerine ve devletin tırașlama hare-
ketlerine engel olurmuș. Köylülerin 
kooperatif örgütlenmesi șeklinde 
çalıșmalarını sağladığı için, çalıșa-
mayan ve kazanamayan köylü de 
kalmazmıș. 

Orman köylüleri kooperatifler 
sayesinde mesela; keresteden ev 
yaparken, ücretsize yakın bir fiyatla 
kereste alırmıș. Köylere devletin 
götürmediği hizmeti, imece yöneti-
miyle köylüler kendileri halledermiș. 
Kooperatifin gelirleriyle köylere ucuz 
gıda malzemeleri getirilip, köylünün 
kolayca edinmesi sağlanırmıș.

Harika bir dayanıșma örneği koo-
peratifleșme.

Örneğin; içinde erkek olmayan 
hanelerin kadınları için, kooperatif 
üyesi devrimci köylüler, dayanıșma 
amacıyla gönüllü çalıșır, önce o ha-
nelerin tarlaları hep birlikte biçilir, 
kaldırılır, odunları hep birlikte tașınır-
mıș. Hele kocası ya da oğlu ‘mahpus’ 
olanlar için…

Sadece ekonomik konular da 
değil. 

Dev Yol’cular kültür sanat çalıș-
malarına da önem verirmiș. Köy ti-
yatroları, köylü koroları kurulup, halk 
șenlikleri yapılırmıș. Bir hayli etkili 
olurmuș bunlar.

Söyleșiler… Gençlerle toplu kitap 
okumaları…

Hem de sadece siyasi içerikli 
kitaplar da değil. Dünya klasiklerini 
okurmuș köylü gençler. Okumayan 
‘dıșarıda’ kalırmıș.  

Mesela, düğün gelenekleri bile 
değișmiș devrimci mücadelenin 
büyümesiyle. Gelinin yolu kesilip, 
içki parası istenen gelenek; halk kü-
tüphanesi için kitap parası istemeye 
çevrilmiș. Gelin damadın önünü ke-
sen devrimci gençler, kütüphane için 
istenilen para verilene kadar kitap 
okurmuș. 

Șimdi insanların birbirine selam 
vermediği, hayvanlara tecavüz edilip, 
çocukların istismara uğradığı, toplu 
tecavüzlerin yașandığı yobazlaș-
mıș köyler; devrimci mücadelenin 
zirvede olduğu dönemlerde kitlesel 
aydınlanmanın, dayanıșma içinde bir 
birine sahip çıkmanın merkezleriy-
miș.

Kușkusuz bu dayanıșma siyasi 
bir birliktelik ve yeni bir dünya ha-
yaliyle mümkün oluyor. Dağlarına 
tepelerine yazılar yazmıș devrimci 
gençler Ardanuç’un: ‘Jandarma zul-
müne hayır! Kahrolsun fașizm, tek yol 
devrim!  Orman köylüsü köle değildir! 
Ormanlar ve köyler halkındır!’ bunlar-
dan bazıları…

Bir kısmı hala silinmemiș, duru-
yor Ardanuç’un dağlarında.

Mesela bizimkiler ‘Katil Amerika. 
Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’ 
yazarken, șimdi iktidarda olanlarınki-
ler ‘Komünistler Moskova’ya’ yazmıș. 

Tıpkı dönemin yandaș gazetele-
rinin ‘Amerika’yı sevmeyenler komü-
nisttir’ manșetleri atması gibi…

***
’80 darbesinden sonra, tüm ülke-

de devrimcilerin üzerinden silindirle 
geçtikleri gibi, Ardanuç’ta da Dev-

rimci Yol’cular bașta olmak üzere, 
köylülere etmedik zulüm bırakma-
mıș; dönemin diktatörleri.

Köy meydanlarına erkekleri top-
layıp soymak, karda süründürmek, 
yașlılara bile șiddet uygulamak bir 
kısmı…

Darbeden sonra bir süre kaçak 
olarak yașayan Devrimci Yol’un Ar-
danuç Bölge sorumları 1 ay kadar da 
bizim evin altındaki ahırda gece yarı-
sı kazılarak yapılan 3-4 metrekarelik 
yerde yatmıșlar. Üstlerinde inekler…

Annem o dönemi hala korku ile 
anlatıyor. Gece gizli gizli yemek gö-
türürmüș kaçak devrimcilere.

Velhasıl babam ve ‘kaçaklar’ 
yakalanmıș. 2 buçuk yıl yardım ya-
taklıktan Erzurum Așkale’de yatmıș 
babam. Cezaevi koșullarını protesto 
için 40 küsur gün açlık grevinde kal-
mıș. Bedeninin çok zayıfladığını ve 
durumun kötüye gittiğini gören yol-
dașları babama zorla bıraktırmıșlar 
açlık grevini. 

***
Yatıp çıktıktan sonra da uzun-

ca süre emniyete gidip imza verdi 
babam. Adli kontrolün bir türü bu. 
Bazen de emniyetten çalıștığı yere 
gidip kontrol ediyorlardı. 

Çalıștığı derken, eski hükümlü 
olduğu için çok zor iș buluyordu. Ba-
bam çalıșamadığı için, ben okuyayım 
diye ablam çalıșıyordu. Bu da inanıl-
maz gücüne gidiyordu.

Ben 9 yașında falandım, bir gün 
babamın zorla bulduğu fabrikaya 
gittik annemle. İnanılmaz pis kokulu, 
paslı, dumanlı bir yerdi. Çok üzül-
müștük. Annem babama, “Çalıșma 
burada, öldük mü acımızdan” demiș-
ti. Fikren olmasa da fiilen devrimcidir 
annem de… Hala hatırlarım. 

Kısa süre sonra trafik kazasında 
kaybettik babamı, ben 10, babam 42 
yașındaydı.

Babamı kaybettik ama onun 
dünyaya bakıșını kazandık kendi 
hayatlarımızda. 

Bu kișisel hikâye, okuyan birçok 
kiși için tanıdık bir hikâye, biliyorum.

Çünkü; çalmadan, çırpmadan, 
onuruyla yașayan ve bu ülkeyi ve 
halkı gerçekten seven milyonlarız 
biz. 

***
Arșiv kayıtlarınıza gelince…
Kayıtlarınızda bunlar eksik midir?
Hiç sanmam.
Yine de katkı yapmak istedim; 

kimsenin unutmadığını, geçmi-
șinden falan utanmadığını, sizden 
korkmadığını yeniden ve yeniden 
görün diye.

Arșivcisiniz biliyoruz.
Eksiği olmaz, fazlası olur sizde.
Miting meydanlarından fotoğraf-

larımız, konușmalardan videolarımız 
vardır elinizde. 

Ne güzel!
***

umitkartal08@gmail.com

ÜMİT KARTAL

TUĞÇE 
KAȘ

İnșaat Mühendisleri Odası 
(İMO) İzmir Șube Yönetim Ku-
rulu Bașkanı Gürkan Erdoğan, 
İMO İzmir Șube Yönetim Kurulu 
Üyesi Nurgül Atabey ve İMO 

İzmir Engelli Çalıșma Grubu Komisyon 
Bașkanı Ayșe Baysal yürüttükleri ça-
lıșmalarla engelli yurttașların kamu-
sal alanı daha rahat kullanabilmeleri 
için denetimler yapıyorlar.

‘ÇALIȘMALAR BİLİNÇSİZ-
CE YAPILIYOR’

Engellilerin erișebilirliliğine uy-
gunluğu konusunda incelemelerde 
bulunduklarını ve denetimlerden so-
rumlu olduklarını söyleyen İMO İnșaat 
Mühendisi Șube Yönetim Kurulu Üyesi 
Nurgül Atabey, “Komisyonumuza ta-
lep geldiği zaman gidip kamu binaları 
ya da özel yapıları erișebilirlik yönün-
den inceliyoruz. Bunlar içerisinde belli 
bir puanlama sistemiyle puanlayıp 
kırmızı bayrak veriliyor. Son zaman-
larda yapılan çalıșmalar var. Ama bun-
lar yeterli değil. Bilinçsizce yapılıyor. 
Özellikle görme engellilerle ilgili yapı-
lan çalıșmalarda bunu görebiliriz. Bi-
zim isteğimiz engelliler adına yapılan 
çalıșmalarda daha bilinçli olunması. 
Bu konuda belediyenin her zaman ya-
nında olduğumuzu söylüyoruz. Ancak 
bize talep gelmiyor”. Aynı zamanda 
bilinçsizce yapılan çalıșmalara örnek 
veren Atabey, “Kaldırımlarda yapılan 
rampaların belli bir eğime göre yapıl-
ması gerekiyor. Bunların eğime uy-
gun olmadıklarını görüyoruz. Kamu 
binalarında kapı girișlerindeki ölçülere 
uyulmadığını görüyoruz. Basit șeyler 
gibi gözükse de aslında erișebilirlilik 
açısından çok önemli. Önemsenmeyip 
dikkat edilmiyor.” dedi.

‘YAPILAN PROJELERE 
ÇAĞIRILMALIYIZ’

İnșaat Mühendisi Engelli Çalıșma 
Grubu üyesi Ayșe Baysal, “Biz inșaat 
mühendisleri olarak gerçekten iyi ça-
lıșıyoruz. Diğer șube İMO’larımızda bu 
kadar hızlı bir çalıșma yok. Birikimleri-
mizi değerlendirmek istiyoruz. Beledi-
ye bizden esas olmayan șeylerde çok 
destek alıyor. Herhangi bir binasının 
kontrolünde gelip bakın diyebiliyor. 
Ancak önemli bir proje olduğu zaman 
çağrılmıyoruz. Örneğin, Kemeraltı’n-
daki tarihi doku kültürünün değerlen-
diği bir çalıșma var. Bizim haberimiz 
yok. Biz yer alırsak gerçekten iyi șey-

ler yapacağız” șeklinde konuștu.

Engelli bireylerin kamusal alanda 
ya da kurumlarda erișebilirlilik açı-
sından sıkıntı yașadıkları noktaları 
ihbar ettikten sonra izlenen süreci de 
anlatan Atabey; “Bize ulașıldığında 
komisyon olarak irtibat kurup, prog-
ram yapıyoruz. Bahsedilen yerlere gi-
derek, kendi tespitlerimizi yapıyoruz. 
Gittiğimiz yerlerin yöneticileriyle ko-
nușup, çözüm üretmelerini bekliyo-
ruz. Bir ay boyunca takipte oluyoruz. 
Ancak sonrasında bir ilerleme göre-
miyorsak, ilgili Aile Ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığına yazı gönderiyoruz. 
Onlarda gönderdiğimiz belgeyi ihbar 
olarak alıyorlar ve süreci onlar ele alı-
yor” dedi.

‘EN BÜYÜK SIKINTI 
UYGULAMALARDA’

Yönetmeliğin eksik ve yetersiz 
olduğunun altını çizen Atabey; “En 
büyük sıkıntı projeden sonra uygu-
lama da ve denetleme noktasında-
dır. Önemli olan bilinçli olmak. İzmir 
Büyükșehir Belediyesi’nin kırmızı 
bayrak uygulaması güzel ancak 
yeterli değil. Tamamen talebe bağ-
lı bir șey. Bizim cezai bir yetkimizde 
yok. Sadece denetlemelerle ilgileni-
yoruz. Mevcut yapılar için esas bunu 
yapması  gereken kurum Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığıdır.” ifadelerini 
kullandı.

AFET ANINDA 
ENGELLİLERİN 
KURTARIMI

Engelsiz İzmir kongresinde yer 
alan İMO, kendi bünyesinde hazırla-
dıkları yarıșmanın da bu alanda etkili 
ve önemli olduğunu belirtti. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Atabey, “İnșaat 
mühendisi olduğumuz için depremle 
ilgili çalıșmalarda bulunuyoruz. Bizim 
çıkıș noktamız afetlerde engellilere 
ulașım ve onların kurtarılmasıyla ilgili 
bir çalıșmamız vardı. Yarıșmada inșa-
at mühendisi öğrencileri ya da inșaat 
mühendisleri olarak bir grup oluștur-
duk. Afet anında neler yapılması ge-
rekiyor. Engellilerin kurtarımıyla ilgili 
nasıl bir çalıșma yürütülmesi gerektiği 
üzerine kurulu bir senaryo yaratmak 
istedik. Engelsiz İzmir Kongresi ger-
çekleștiğinde yarıșma sonuçlarını da 
açıklama kararı aldık” dedi.

‘’BÜYÜKȘEHİR’DEN GERİ 
DÖNÜȘ İSTİYORUZ’’

İnșaat Mühendisi Șube Yönetim 
Kurulu Bașkanı Gürkan Erdoğan 
çalıșmalarındaki ortak amacın 
farkındalık yaratmak ve daha yașanılır 
bir toplum olușturmak olduğunu 
söyleyerek, “Çalıșmalarımızın 
tamamında ne kadar basınç oluștura-
bilirsek, karșılığını o kadar alıyoruz. Bir 
konunun belediyenin radarına girmesi 
için seçmen nezdinde bir karșılığının 
olması gerekiyor. Yapmıș olduğumuz 
çalıșmalar da aslında seçmen kamu-
oyu noktasında bir basınç olușturabil-
mek. İzmir Büyükșehir Belediyesi’yle 
ilgili konularda geri dönüșlerde sıkın-
tı yașayabiliyoruz. Bu konuda daha 
olumlu ve hızlı hareket etmesini isti-
yoruz” dedi.

İMO Engelli Çalıșma Grubu:

Büyükșehir’den
geri dönüș istiyoruz

Tuğçe Kaș, İnșaat Mühendisleri Odası (İMO)İzmir Șubesi 
Engelli Çalıșma Grubu üyeleri ile engelli yurttașların 

kamusal alanda yașadığı zorlukları konuștu.

Nurgül Atabey, 
“Belediyenin her 

zaman yanındayız, 
ancak talep 

gelmiyor”

Gürkan Erdoğan “Çalıșmalarımızın 
tamamında ne kadar basınç olușturabilirsek, 

karșılığını o kadar alıyoruz”

Devran dönünce, arșiv kayıtları-
nızdan belgeseller yapacağız.

Biz babalarımızın, çocuklarımız 
da bizim…

Size de hak ettiğiniz yeri veririz 
belgesellerde!

***

Devran döner mi?

Tabi ki...

Dünya döner de devran dönmez 
mi!

ARȘİV KAYITLARINIZDAN 
BELGESELLER YAPACAĞIZ!
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Mehmet Kartal benim ba-
bam. 

Artvin Ardanuç’un 
Bulanık Köyü’nde 1955’de doğdu.

Köyde ‘Mevlüt’ diye bilirler.
Gençlik yılları devrimci hareketin 

tüm ülkede güçlü olduğu döneme 
denk geliyor. 

Artvin ‘Devrimci Yol’cudur. O 
dönem için ‘Ardanuç’un nüfusu 5 bin 
ise Dev Yol’un mitingine 15 bin kiși 
katılırdı’ derler. 

Babam darbeden önce Orman 
Köylüleri Kooperatifinin bașkanlığını 
yaptı. Kooperatifler köylüler arasın-
daki ciddi bir örgütlenme alanıymıș, 
hemen hemen hepsine de Devrimci 
Yol’cular hakimmiș. Köylüler arasın-
daki orman anlașmazlıklarını çözer, 
köylülerin kontrolsüz ağaç kesim-
lerine ve devletin tırașlama hare-
ketlerine engel olurmuș. Köylülerin 
kooperatif örgütlenmesi șeklinde 
çalıșmalarını sağladığı için, çalıșa-
mayan ve kazanamayan köylü de 
kalmazmıș. 

Orman köylüleri kooperatifler 
sayesinde mesela; keresteden ev 
yaparken, ücretsize yakın bir fiyatla 
kereste alırmıș. Köylere devletin 
götürmediği hizmeti, imece yöneti-
miyle köylüler kendileri halledermiș. 
Kooperatifin gelirleriyle köylere ucuz 
gıda malzemeleri getirilip, köylünün 
kolayca edinmesi sağlanırmıș.

Harika bir dayanıșma örneği koo-
peratifleșme.

Örneğin; içinde erkek olmayan 
hanelerin kadınları için, kooperatif 
üyesi devrimci köylüler, dayanıșma 
amacıyla gönüllü çalıșır, önce o ha-
nelerin tarlaları hep birlikte biçilir, 
kaldırılır, odunları hep birlikte tașınır-
mıș. Hele kocası ya da oğlu ‘mahpus’ 
olanlar için…

Sadece ekonomik konular da 
değil. 

Dev Yol’cular kültür sanat çalıș-
malarına da önem verirmiș. Köy ti-
yatroları, köylü koroları kurulup, halk 
șenlikleri yapılırmıș. Bir hayli etkili 
olurmuș bunlar.

Söyleșiler… Gençlerle toplu kitap 
okumaları…

Hem de sadece siyasi içerikli 
kitaplar da değil. Dünya klasiklerini 
okurmuș köylü gençler. Okumayan 
‘dıșarıda’ kalırmıș.  

Mesela, düğün gelenekleri bile 
değișmiș devrimci mücadelenin 
büyümesiyle. Gelinin yolu kesilip, 
içki parası istenen gelenek; halk kü-
tüphanesi için kitap parası istemeye 
çevrilmiș. Gelin damadın önünü ke-
sen devrimci gençler, kütüphane için 
istenilen para verilene kadar kitap 
okurmuș. 

Șimdi insanların birbirine selam 
vermediği, hayvanlara tecavüz edilip, 
çocukların istismara uğradığı, toplu 
tecavüzlerin yașandığı yobazlaș-
mıș köyler; devrimci mücadelenin 
zirvede olduğu dönemlerde kitlesel 
aydınlanmanın, dayanıșma içinde bir 
birine sahip çıkmanın merkezleriy-
miș.

Kușkusuz bu dayanıșma siyasi 
bir birliktelik ve yeni bir dünya ha-
yaliyle mümkün oluyor. Dağlarına 
tepelerine yazılar yazmıș devrimci 
gençler Ardanuç’un: ‘Jandarma zul-
müne hayır! Kahrolsun fașizm, tek yol 
devrim!  Orman köylüsü köle değildir! 
Ormanlar ve köyler halkındır!’ bunlar-
dan bazıları…

Bir kısmı hala silinmemiș, duru-
yor Ardanuç’un dağlarında.

Mesela bizimkiler ‘Katil Amerika. 
Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’ 
yazarken, șimdi iktidarda olanlarınki-
ler ‘Komünistler Moskova’ya’ yazmıș. 

Tıpkı dönemin yandaș gazetele-
rinin ‘Amerika’yı sevmeyenler komü-
nisttir’ manșetleri atması gibi…

***
’80 darbesinden sonra, tüm ülke-

de devrimcilerin üzerinden silindirle 
geçtikleri gibi, Ardanuç’ta da Dev-

rimci Yol’cular bașta olmak üzere, 
köylülere etmedik zulüm bırakma-
mıș; dönemin diktatörleri.

Köy meydanlarına erkekleri top-
layıp soymak, karda süründürmek, 
yașlılara bile șiddet uygulamak bir 
kısmı…

Darbeden sonra bir süre kaçak 
olarak yașayan Devrimci Yol’un Ar-
danuç Bölge sorumları 1 ay kadar da 
bizim evin altındaki ahırda gece yarı-
sı kazılarak yapılan 3-4 metrekarelik 
yerde yatmıșlar. Üstlerinde inekler…

Annem o dönemi hala korku ile 
anlatıyor. Gece gizli gizli yemek gö-
türürmüș kaçak devrimcilere.

Velhasıl babam ve ‘kaçaklar’ 
yakalanmıș. 2 buçuk yıl yardım ya-
taklıktan Erzurum Așkale’de yatmıș 
babam. Cezaevi koșullarını protesto 
için 40 küsur gün açlık grevinde kal-
mıș. Bedeninin çok zayıfladığını ve 
durumun kötüye gittiğini gören yol-
dașları babama zorla bıraktırmıșlar 
açlık grevini. 

***
Yatıp çıktıktan sonra da uzun-

ca süre emniyete gidip imza verdi 
babam. Adli kontrolün bir türü bu. 
Bazen de emniyetten çalıștığı yere 
gidip kontrol ediyorlardı. 

Çalıștığı derken, eski hükümlü 
olduğu için çok zor iș buluyordu. Ba-
bam çalıșamadığı için, ben okuyayım 
diye ablam çalıșıyordu. Bu da inanıl-
maz gücüne gidiyordu.

Ben 9 yașında falandım, bir gün 
babamın zorla bulduğu fabrikaya 
gittik annemle. İnanılmaz pis kokulu, 
paslı, dumanlı bir yerdi. Çok üzül-
müștük. Annem babama, “Çalıșma 
burada, öldük mü acımızdan” demiș-
ti. Fikren olmasa da fiilen devrimcidir 
annem de… Hala hatırlarım. 

Kısa süre sonra trafik kazasında 
kaybettik babamı, ben 10, babam 42 
yașındaydı.

Babamı kaybettik ama onun 
dünyaya bakıșını kazandık kendi 
hayatlarımızda. 

Bu kișisel hikâye, okuyan birçok 
kiși için tanıdık bir hikâye, biliyorum.

Çünkü; çalmadan, çırpmadan, 
onuruyla yașayan ve bu ülkeyi ve 
halkı gerçekten seven milyonlarız 
biz. 

***
Arșiv kayıtlarınıza gelince…
Kayıtlarınızda bunlar eksik midir?
Hiç sanmam.
Yine de katkı yapmak istedim; 

kimsenin unutmadığını, geçmi-
șinden falan utanmadığını, sizden 
korkmadığını yeniden ve yeniden 
görün diye.

Arșivcisiniz biliyoruz.
Eksiği olmaz, fazlası olur sizde.
Miting meydanlarından fotoğraf-

larımız, konușmalardan videolarımız 
vardır elinizde. 

Ne güzel!
***

umitkartal08@gmail.com

ÜMİT KARTAL
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İnșaat Mühendisleri Odası 
(İMO) İzmir Șube Yönetim Ku-
rulu Bașkanı Gürkan Erdoğan, 
İMO İzmir Șube Yönetim Kurulu 
Üyesi Nurgül Atabey ve İMO 

İzmir Engelli Çalıșma Grubu Komisyon 
Bașkanı Ayșe Baysal yürüttükleri ça-
lıșmalarla engelli yurttașların kamu-
sal alanı daha rahat kullanabilmeleri 
için denetimler yapıyorlar.

‘ÇALIȘMALAR BİLİNÇSİZ-
CE YAPILIYOR’

Engellilerin erișebilirliliğine uy-
gunluğu konusunda incelemelerde 
bulunduklarını ve denetimlerden so-
rumlu olduklarını söyleyen İMO İnșaat 
Mühendisi Șube Yönetim Kurulu Üyesi 
Nurgül Atabey, “Komisyonumuza ta-
lep geldiği zaman gidip kamu binaları 
ya da özel yapıları erișebilirlik yönün-
den inceliyoruz. Bunlar içerisinde belli 
bir puanlama sistemiyle puanlayıp 
kırmızı bayrak veriliyor. Son zaman-
larda yapılan çalıșmalar var. Ama bun-
lar yeterli değil. Bilinçsizce yapılıyor. 
Özellikle görme engellilerle ilgili yapı-
lan çalıșmalarda bunu görebiliriz. Bi-
zim isteğimiz engelliler adına yapılan 
çalıșmalarda daha bilinçli olunması. 
Bu konuda belediyenin her zaman ya-
nında olduğumuzu söylüyoruz. Ancak 
bize talep gelmiyor”. Aynı zamanda 
bilinçsizce yapılan çalıșmalara örnek 
veren Atabey, “Kaldırımlarda yapılan 
rampaların belli bir eğime göre yapıl-
ması gerekiyor. Bunların eğime uy-
gun olmadıklarını görüyoruz. Kamu 
binalarında kapı girișlerindeki ölçülere 
uyulmadığını görüyoruz. Basit șeyler 
gibi gözükse de aslında erișebilirlilik 
açısından çok önemli. Önemsenmeyip 
dikkat edilmiyor.” dedi.

‘YAPILAN PROJELERE 
ÇAĞIRILMALIYIZ’

İnșaat Mühendisi Engelli Çalıșma 
Grubu üyesi Ayșe Baysal, “Biz inșaat 
mühendisleri olarak gerçekten iyi ça-
lıșıyoruz. Diğer șube İMO’larımızda bu 
kadar hızlı bir çalıșma yok. Birikimleri-
mizi değerlendirmek istiyoruz. Beledi-
ye bizden esas olmayan șeylerde çok 
destek alıyor. Herhangi bir binasının 
kontrolünde gelip bakın diyebiliyor. 
Ancak önemli bir proje olduğu zaman 
çağrılmıyoruz. Örneğin, Kemeraltı’n-
daki tarihi doku kültürünün değerlen-
diği bir çalıșma var. Bizim haberimiz 
yok. Biz yer alırsak gerçekten iyi șey-

ler yapacağız” șeklinde konuștu.

Engelli bireylerin kamusal alanda 
ya da kurumlarda erișebilirlilik açı-
sından sıkıntı yașadıkları noktaları 
ihbar ettikten sonra izlenen süreci de 
anlatan Atabey; “Bize ulașıldığında 
komisyon olarak irtibat kurup, prog-
ram yapıyoruz. Bahsedilen yerlere gi-
derek, kendi tespitlerimizi yapıyoruz. 
Gittiğimiz yerlerin yöneticileriyle ko-
nușup, çözüm üretmelerini bekliyo-
ruz. Bir ay boyunca takipte oluyoruz. 
Ancak sonrasında bir ilerleme göre-
miyorsak, ilgili Aile Ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığına yazı gönderiyoruz. 
Onlarda gönderdiğimiz belgeyi ihbar 
olarak alıyorlar ve süreci onlar ele alı-
yor” dedi.

‘EN BÜYÜK SIKINTI 
UYGULAMALARDA’

Yönetmeliğin eksik ve yetersiz 
olduğunun altını çizen Atabey; “En 
büyük sıkıntı projeden sonra uygu-
lama da ve denetleme noktasında-
dır. Önemli olan bilinçli olmak. İzmir 
Büyükșehir Belediyesi’nin kırmızı 
bayrak uygulaması güzel ancak 
yeterli değil. Tamamen talebe bağ-
lı bir șey. Bizim cezai bir yetkimizde 
yok. Sadece denetlemelerle ilgileni-
yoruz. Mevcut yapılar için esas bunu 
yapması  gereken kurum Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığıdır.” ifadelerini 
kullandı.

AFET ANINDA 
ENGELLİLERİN 
KURTARIMI

Engelsiz İzmir kongresinde yer 
alan İMO, kendi bünyesinde hazırla-
dıkları yarıșmanın da bu alanda etkili 
ve önemli olduğunu belirtti. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Atabey, “İnșaat 
mühendisi olduğumuz için depremle 
ilgili çalıșmalarda bulunuyoruz. Bizim 
çıkıș noktamız afetlerde engellilere 
ulașım ve onların kurtarılmasıyla ilgili 
bir çalıșmamız vardı. Yarıșmada inșa-
at mühendisi öğrencileri ya da inșaat 
mühendisleri olarak bir grup oluștur-
duk. Afet anında neler yapılması ge-
rekiyor. Engellilerin kurtarımıyla ilgili 
nasıl bir çalıșma yürütülmesi gerektiği 
üzerine kurulu bir senaryo yaratmak 
istedik. Engelsiz İzmir Kongresi ger-
çekleștiğinde yarıșma sonuçlarını da 
açıklama kararı aldık” dedi.

‘’BÜYÜKȘEHİR’DEN GERİ 
DÖNÜȘ İSTİYORUZ’’

İnșaat Mühendisi Șube Yönetim 
Kurulu Bașkanı Gürkan Erdoğan 
çalıșmalarındaki ortak amacın 
farkındalık yaratmak ve daha yașanılır 
bir toplum olușturmak olduğunu 
söyleyerek, “Çalıșmalarımızın 
tamamında ne kadar basınç oluștura-
bilirsek, karșılığını o kadar alıyoruz. Bir 
konunun belediyenin radarına girmesi 
için seçmen nezdinde bir karșılığının 
olması gerekiyor. Yapmıș olduğumuz 
çalıșmalar da aslında seçmen kamu-
oyu noktasında bir basınç olușturabil-
mek. İzmir Büyükșehir Belediyesi’yle 
ilgili konularda geri dönüșlerde sıkın-
tı yașayabiliyoruz. Bu konuda daha 
olumlu ve hızlı hareket etmesini isti-
yoruz” dedi.

İMO Engelli Çalıșma Grubu:

Büyükșehir’den
geri dönüș istiyoruz

Tuğçe Kaș, İnșaat Mühendisleri Odası (İMO)İzmir Șubesi 
Engelli Çalıșma Grubu üyeleri ile engelli yurttașların 

kamusal alanda yașadığı zorlukları konuștu.

Nurgül Atabey, 
“Belediyenin her 

zaman yanındayız, 
ancak talep 

gelmiyor”

Gürkan Erdoğan “Çalıșmalarımızın 
tamamında ne kadar basınç olușturabilirsek, 

karșılığını o kadar alıyoruz”

Devran dönünce, arșiv kayıtları-
nızdan belgeseller yapacağız.

Biz babalarımızın, çocuklarımız 
da bizim…

Size de hak ettiğiniz yeri veririz 
belgesellerde!

***

Devran döner mi?

Tabi ki...

Dünya döner de devran dönmez 
mi!

ARȘİV KAYITLARINIZDAN 
BELGESELLER YAPACAĞIZ!
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Türkiye’nin ilk Kadın Müzesi 23 
Ocak 2014’de hizmete açıldı. 
19.yy dönem evlerinin karakteris-
tik özelliklerine sahip müze Konak 

Belediyesi’nin 5. Butik Müzesi. 

Avrupa ve geleneksel  Türk mimarisi-
nin öğelerinin bir arada kullanıldığı müze, 
üç kattan olușuyor. İzmir Kadın Müzesi’nin 
amacı, kadının unutulan geçmișini, gücünü 
tüm dünyaya hatırlatmak ve Anadolu 
kadınının yaratıcılığını ortaya çıkarmak olarak 
belirlenmiș. Müzede dikkat çeken sergi alanları da 
mevcut. Bunlar, Geçmișten Günümüze Kadın, An-
tik Dönemde Anadolu’da Kadın, Videoart Odası, 
Protesto ve Kadın Odası, Koleksiyon Eseler Odası, 
Öncü Kadınlar Odası ve Geçici Sergi Salonu. 

‘PROTESTO VE KADIN’ ODASINA 
BÜYÜK İLGİ

En dikkat çeken sergi alanları arasında bulu-
nan Protesto ve Kadın Odası, kadınların toplum-
sal yașamdaki direnișlerinin öykülerinden olușu-
yor. Örneğin, 1828 yılında yapılan ekmek zammı 
sonrası İzmirli kadınların çocukları ile birlikte so-

kağa çıkarak zammı protesto etmesinin fotoğraf-
ları yer alıyor. Kadınların protestosu sonrası dö-
nemin valisi Hasan Pașa’nın ekmek zammını geri 
çekmesini de buraya not olarak düșelim. Bir diğer 
değerli sergi alanı ise, Koleksiyon Eserler Odası. 
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nden eșyalar ve 
bilgilerin yer aldığı koleksiyon İzmirlilerin ilgisine 
tanık oluyor. 

BİLİME VE SANATA ÖNCÜ 
KADINLAR 

Öncü Kadınlar Odası’nda ise, Osmanlı ve 
Cumhuriyet döneminde bilimden sanata öncülük 
etmiș kadınlarımıza ait objeler, biyografiler 
ve görseller yer alıyor. Müzede yer alan öncü 

kadınların seçimlerindeki organizasyon 
ve koordinasyonlarında Ege Üniversi-
tesi’nin kurucu üyeleri tarafından ya-
pıldığını söyleyen Özge Bilgiç, “Bilime 
ve sanata öncülük etmiș kadınlar se-
çildi. Eksikler çok fazla. İlk yapıldığında 
mekân kısıtlı olduğu için belirli kadınlar 
seçildi. Bunlar daha çok döneme 
damga vuran ya da Kurtuluș Savaș’ına 
öncülük etmiș  kadınlardı.” dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM 
ALANI YARATILIYOR

İzmir Kadın Müzesine ilginin 
yoğun olduğunu söyleyen Özge Bil-
giç, “Daha çok okullarla çalıșıyoruz. 

Özellikle kıș döneminde yoğunuz. Sosyal 
medyadan da müzeye talep var. Dernekler, si-
vil toplum örgütleri ve okullar tarafından rağbet 
görüyoruz. Ayda yaklașık 900-1000 kișiyi ağırlı-
yoruz.” șeklinde konuștu. Öncü Kadınlar alanın-
da öğrencilerle ders çalıșıldığını söyleyen Bilgiç, 
“Okullardaki öğretmenlerimizle iletișim kurarak, 
öncü kadınlarımızın isim listelerini verip araștır-
maları konusunda konușuyoruz. Daha sonra öğ-
retmenler ödev verip, burada sunum yapıyorlar. 
Daha keyifli ve verimli oluyor.” Müzenin eğitici ya-
nına da dikkat çekti. 

Müze pazar ve pazartesi hariç saat 09:00 ile 
17.00 saatlerinde İzmirli ziyaretçilerini tarihsel ve 
kültürel bir yolculuğa çıkarmak için bekliyor.

Kadının unutulan geçmiși
İzmir Kadın Müzesi
Türkiye’nin ilk Kadın Müzesi olarak hizmet veren İzmir Kadın Müzesi 

sorumlusu Özge Bilgiç ile kültürel  bir yolculuk yaptık.

Bilime ve sanata 
öncülük etmiș 

kadınlar seçildi.

Müzede döneme 
damga vuran ya da 
Kurtuluș Savaș’ına 

öncülük etmiș  
kadınlar var.
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İzmir’in sevilen müzik grupla-
rından Praksis Müzik Kolekti-
fi ile bu kolektifin bünyesin-
de yer alan Șubadap Çocuk 
hakkında konuștuk. Sevilen 

çocuk grubu Șubadap șimdi de șar-
kılarını öyküleștiriyor. Șimdiye kadar 
öyküleștirilen șarkılardan 3 tanesi 
‘Çekirdeksiz Domates’, ‘Sivrisinek’ 
ve ‘Ornitorenk’, BizKitap etiketiyle 
çocuklarla buluștu. ‘Dino’, ‘Kurbağa 
Korosu’ ve ‘Irmaklar Özgür Akacak’ 
ise yolda.

İște Șubadap’la yaptığımız keyifli 
söyleși:

‘Șubadap’  ismini artık daha sık 
duyuyoruz, öğretmenler, ebeveynler 
ve çocuklar artık Șubadap șarkılarını 
biliyorlar desek?

Elbette çalıșmalara bașladığımız 
2013’ten bugüne epey yol kat ettik. 
Pek çok eğitim kurumunda Șuba-

dap șarkıları müzik çalıșmalarının 
vazgeçilmezi oldu. Daha büyük bir 
temas için çabamız sürüyor. Hede-
fimiz ilkokul çocukları. Türkiye’de 
yaklașık 5 milyon ilkokul çocuğu var. 
Her yıl bir devinim oluyor, yani daha 
çok ișimiz var.

Șarkılarınızda farklı farklı tema-
lar var. Barıș, Özgürlük, Evrim, Doğa, 
Çocuk Hakları gibi temalarda șarkı-
lar yapıyorsunuz. Konuların bu kadar 
belirli olması çocukları sıkmıyor mu?

İlk albümden beri uzak durdu-
ğumuz bir biçim var: didaktizm. “Bu 
böyledir çocuklar, sakın unutmayın” 
yaklașımını ‘geçilmiș’ olarak görü-
yoruz. Temalar șarkılarımızda çeșitli 
düzeylerde yer alıyor. Çocuklar ya 
da yetișkinler bazı șarkıların hangi 
temada olduğunu doğrudan anla-
yamıyor. Fakat diyelim ki evrim me-
selesiyle ilișkilenmiș oluyor. 

Çocukların sıkılma meselesi, her 
ne kadar mevcut tüketim toplumu-
nun da dayatmasıyla ilerlese de, 
yine de çocukların güncel dinleme 
alıșkanlıklarına yakın bir estetikte, 
yine çocukların güncel yașam ve 
dillerine yakın seçimlerle șarkılar 
ürettiğimiz için çocuklar șarkıları 

pek seviyorlar. Yetișkinler de șarkı-
ları seviyorlar. Hatta duyduğumuza 
göre yetișkinler daha çok seviyor-
muș.

Șimdi de șarkılarınızın öykülerin-
den hareketle kitaplar yazıyorsunuz. 
Bu kitaplar nasıl bir ișlev görecek?

Șimdiye kadar çocuklarla yap-
tığımız müzik temelli çalıșmaların 
hepsinden öğrendiğimiz ve șu anki 
çalıșmalarımıza uygulamak istedi-
ğimiz șey, bütünlük. Sadece çocuk 
șarkılarıyla, bașka bir çocukluk kül-
türü yaratma gerçekliğimiz yok. Ço-
cuklar için yapılan tiyatro oyunları, 
kitaplar, eğitsel materyaller, oyunlar, 
çizgi filmler vb. tüm kültür ürünleri 
çocukların yașamla kurduğu ilișkiye 
yön veriyor. Dolayısıyla șarkılarımız 
da, ancak tamamlayıcı çalıșmalar-
la birlikte olduğunda oldukça ișlevli 
oluyor. Tam da bu sebeple tiyatro 
ekipleri, yazarlar, bilim insanları ve 
öğretmenlerle birlikte çalıșmalar 
yapıyoruz. #ȘubadapKitap bașlığıy-
la, BizKitap etiketiyle yayınladığımız 
kitaplar, șarkılarımızdaki ana tartıș-
maların çocuklarla farklı bir zeminde 
bulușmasını sağlıyor. 

Her kitapta farklı bir çizer, farklı 

bir yazar var. Kitaplar arası bütünlük 
ile ilgili sorun olmuyor mu?

Kitapların yazılma biçimi kolektif. 
Șarkıların temel iletileri belli zaten, 
onu zemin olarak alıp üzerine çalıșı-
yoruz. Yani kitabın iç kapağında bir 
yazar ismi yazıyor ama tamamen 
yasal zorunluluktan. Yoksa öyküde, 
ekipteki herkesin bir kelimesi var. 

Çizer arkadașlarımız çizimler için 
destek oluyorlar. Yoğun yașamları-
nın içerisinden belki de kendilerine 
kalan az sayıda günlerini ayırıp ki-
tapları çiziyorlar. Bazen kendi ara-
mızda konușurken diyoruz ki, bu ka-
dar dayanıșma ile biz bu iși becerip 
sürdüremezsek ‘yuh’ bize!

Bu kitaplara nasıl ulașılabiliyor?

Kitaplara temelde iki yöntemle 
ulașılabilir: Birincisi, internet üzerin-
den, kitap ismiyle arama yaparak; 
ikincisi de sosyal medya hesapları-
mızda sık sık duyurduğumuz ’ulașım 
noktaları’ndan.

Sırada hangi kitaplar var?

Bu seri için 6 kitap planladık. 3’ü 
çıktı, 3 tane kaldı. Kalanlar: Dino, 
Kurbağa Korosu ve Irmaklar Özgür 
Akacak.  Dino, kușlarla dinozorların 
akrabalılığının öyküsü; kurbağa ko-
rosu, ekolojik denge ile ilgili; Irmak-
lar Özgür Akacak öyküsü ise, yine 
șarkısına paralel olarak, paragözle-
rin doğayı para olarak görmesi üze-
rine bir öykü. Hepsini 2018 bitme-
den çıkarmak istiyoruz. 

ȘUBADAP SEViLEN ȘARKILARINI 

ÖYKÜLEȘTiRiYOR
 İlk albümden beri uzak 
durduğumuz bir biçim var: 
didaktizm. “Bu böyledir çocuklar, 
sakın unutmayın” yaklașımını 
‘geçilmiș’ olarak görüyoruz.

“Dino, kuşlarla dinozorların 
akrabalılığının öyküsü; kurbağa 
korosu, ekolojik denge ile ilgili; 
Irmaklar Özgür Akacak öyküsü 

ise, yine şarkısına paralel 
olarak, paragözlerin doğayı 

para olarak görmesi üzerine bir 
öykü.”

CİHAN 
SAMGAR
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İzmir’in sevilen müzik grupla-
rından Praksis Müzik Kolekti-
fi ile bu kolektifin bünyesin-
de yer alan Șubadap Çocuk 
hakkında konuștuk. Sevilen 

çocuk grubu Șubadap șimdi de șar-
kılarını öyküleștiriyor. Șimdiye kadar 
öyküleștirilen șarkılardan 3 tanesi 
‘Çekirdeksiz Domates’, ‘Sivrisinek’ 
ve ‘Ornitorenk’, BizKitap etiketiyle 
çocuklarla buluștu. ‘Dino’, ‘Kurbağa 
Korosu’ ve ‘Irmaklar Özgür Akacak’ 
ise yolda.

İște Șubadap’la yaptığımız keyifli 
söyleși:

‘Șubadap’  ismini artık daha sık 
duyuyoruz, öğretmenler, ebeveynler 
ve çocuklar artık Șubadap șarkılarını 
biliyorlar desek?

Elbette çalıșmalara bașladığımız 
2013’ten bugüne epey yol kat ettik. 
Pek çok eğitim kurumunda Șuba-

dap șarkıları müzik çalıșmalarının 
vazgeçilmezi oldu. Daha büyük bir 
temas için çabamız sürüyor. Hede-
fimiz ilkokul çocukları. Türkiye’de 
yaklașık 5 milyon ilkokul çocuğu var. 
Her yıl bir devinim oluyor, yani daha 
çok ișimiz var.

Șarkılarınızda farklı farklı tema-
lar var. Barıș, Özgürlük, Evrim, Doğa, 
Çocuk Hakları gibi temalarda șarkı-
lar yapıyorsunuz. Konuların bu kadar 
belirli olması çocukları sıkmıyor mu?

İlk albümden beri uzak durdu-
ğumuz bir biçim var: didaktizm. “Bu 
böyledir çocuklar, sakın unutmayın” 
yaklașımını ‘geçilmiș’ olarak görü-
yoruz. Temalar șarkılarımızda çeșitli 
düzeylerde yer alıyor. Çocuklar ya 
da yetișkinler bazı șarkıların hangi 
temada olduğunu doğrudan anla-
yamıyor. Fakat diyelim ki evrim me-
selesiyle ilișkilenmiș oluyor. 

Çocukların sıkılma meselesi, her 
ne kadar mevcut tüketim toplumu-
nun da dayatmasıyla ilerlese de, 
yine de çocukların güncel dinleme 
alıșkanlıklarına yakın bir estetikte, 
yine çocukların güncel yașam ve 
dillerine yakın seçimlerle șarkılar 
ürettiğimiz için çocuklar șarkıları 

pek seviyorlar. Yetișkinler de șarkı-
ları seviyorlar. Hatta duyduğumuza 
göre yetișkinler daha çok seviyor-
muș.

Șimdi de șarkılarınızın öykülerin-
den hareketle kitaplar yazıyorsunuz. 
Bu kitaplar nasıl bir ișlev görecek?

Șimdiye kadar çocuklarla yap-
tığımız müzik temelli çalıșmaların 
hepsinden öğrendiğimiz ve șu anki 
çalıșmalarımıza uygulamak istedi-
ğimiz șey, bütünlük. Sadece çocuk 
șarkılarıyla, bașka bir çocukluk kül-
türü yaratma gerçekliğimiz yok. Ço-
cuklar için yapılan tiyatro oyunları, 
kitaplar, eğitsel materyaller, oyunlar, 
çizgi filmler vb. tüm kültür ürünleri 
çocukların yașamla kurduğu ilișkiye 
yön veriyor. Dolayısıyla șarkılarımız 
da, ancak tamamlayıcı çalıșmalar-
la birlikte olduğunda oldukça ișlevli 
oluyor. Tam da bu sebeple tiyatro 
ekipleri, yazarlar, bilim insanları ve 
öğretmenlerle birlikte çalıșmalar 
yapıyoruz. #ȘubadapKitap bașlığıy-
la, BizKitap etiketiyle yayınladığımız 
kitaplar, șarkılarımızdaki ana tartıș-
maların çocuklarla farklı bir zeminde 
bulușmasını sağlıyor. 

Her kitapta farklı bir çizer, farklı 

bir yazar var. Kitaplar arası bütünlük 
ile ilgili sorun olmuyor mu?

Kitapların yazılma biçimi kolektif. 
Șarkıların temel iletileri belli zaten, 
onu zemin olarak alıp üzerine çalıșı-
yoruz. Yani kitabın iç kapağında bir 
yazar ismi yazıyor ama tamamen 
yasal zorunluluktan. Yoksa öyküde, 
ekipteki herkesin bir kelimesi var. 

Çizer arkadașlarımız çizimler için 
destek oluyorlar. Yoğun yașamları-
nın içerisinden belki de kendilerine 
kalan az sayıda günlerini ayırıp ki-
tapları çiziyorlar. Bazen kendi ara-
mızda konușurken diyoruz ki, bu ka-
dar dayanıșma ile biz bu iși becerip 
sürdüremezsek ‘yuh’ bize!

Bu kitaplara nasıl ulașılabiliyor?

Kitaplara temelde iki yöntemle 
ulașılabilir: Birincisi, internet üzerin-
den, kitap ismiyle arama yaparak; 
ikincisi de sosyal medya hesapları-
mızda sık sık duyurduğumuz ’ulașım 
noktaları’ndan.

Sırada hangi kitaplar var?

Bu seri için 6 kitap planladık. 3’ü 
çıktı, 3 tane kaldı. Kalanlar: Dino, 
Kurbağa Korosu ve Irmaklar Özgür 
Akacak.  Dino, kușlarla dinozorların 
akrabalılığının öyküsü; kurbağa ko-
rosu, ekolojik denge ile ilgili; Irmak-
lar Özgür Akacak öyküsü ise, yine 
șarkısına paralel olarak, paragözle-
rin doğayı para olarak görmesi üze-
rine bir öykü. Hepsini 2018 bitme-
den çıkarmak istiyoruz. 

ȘUBADAP SEViLEN ȘARKILARINI 

ÖYKÜLEȘTiRiYORÖYKÜLEȘTiRiYOR
 İlk albümden beri uzak 
durduğumuz bir biçim var: 
didaktizm. “Bu böyledir çocuklar, 
sakın unutmayın” yaklașımını 
‘geçilmiș’ olarak görüyoruz.

“Dino, kuşlarla dinozorların 
akrabalılığının öyküsü; kurbağa 
korosu, ekolojik denge ile ilgili; 
Irmaklar Özgür Akacak öyküsü 

ise, yine şarkısına paralel 
olarak, paragözlerin doğayı 

para olarak görmesi üzerine bir 
öykü.”

CİHAN 
SAMGAR
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Amerikan 
karșıtlığı mı,  

temeli olmayan 
dönemsel bir 

öfke mi ?

Son günlerde Türk Lirasının dolar 
ve Euro karșısında hızla değer 
kaybetmesi hem ulusal hem 

de uluslararası alanda çeșitli gerilim ve 
tartıșmaları beraberinde getirdi. Yürü-
tülen onca tartıșma bir yana dönüp de 
sokaktaki insana bakmanın da kișiyi 
kimi zaman sinirlendiren, kimi zaman 
da șașkınlıkların içerisine hapseden 
tarafları olduğu șüphesiz. Her gün bir 
televizyon kanalında yeni dönem “Ame-
rikan karșıtlarını” görüyoruz. Öyle an-
tiemperyalistlerden falan bahsetmiyo-
rum, yanlıș anlamayın. Onları televizyon 
ekranlarında göremezsiniz zaten. Onlar 
yıllardır Amerikan politikalarına karșı 
sokaklara çıktığı için “kameraların görüș 
alanları dıșında” șiddete uğrayan, gö-
zaltına alınan, tutuklananlardır. Onlar ki 
6. Filo Türkiye’ye demir attığında ișgalci 
Amerikan askerlerini denize dökenlerin 
mirasçılarıdır. Tabi bu esnada bugün do-
lar bozdurup “vatansever” olan suskun-
ların abileri, babaları tarafından silahlı 
saldırıya uğrayanlar da onlardır. 

Bu yazıda dolar bozduranı bedava 
tıraș yapan berberden, bedava ekmek 
veren fırıncıdan söz etmekteyim sizle-
re. Ha bir de eldeki doları yakmak için 
meydana gidip, doların üzerinde yazılı 
olanlara yüklediği kutsallığın etkisiyle, 
“yakmayayım da bozdurayım” diyerek 
soluğu döviz bürosunda alanlar var. 
Yüksek kurdan doları bozdurup kar 
eden, üzerine bir de vatanseverlik atfe-
dilmiș adamlara sözüm. Bu bir dolu in-
sana sormak, sordurmak gerekir șimdi;

Yıllardır Amerika’nın Ortadoğu po-
litikalarında, ișgallerinde neden sesiniz 
çıkmıyordu? Șimdi dolar üzerinden atıp 
tutuyorsunuz tamam da iki sene önce 
siz değil miydiniz ayakkabı dükkânınız-
da, lokantanızda Suriyeli sığınmacılara 
lastik deniz botları satıp, onların kanı 
üzerinden para kazanan. İzmirliler ha-
tırlar, Çankaya’da neredeyse esnafın 
tamamı Suriyelilere deniz botu satardı. 
Keșke o zaman da biraz Amerikan karșı-
tı olsaydınız.

İncirlik üssüne tek ses çıkartmayıp 
bugün kısa yoldan Amerikan karșıtı 
olanlar, kolay mı o kadar gerçekten bu 
ișler?  

Geçtiğimiz günlerde İzgazete’de 
denk gelmiștim sanırım o görsele. Za-
manın Akșam gazetesinin manșetinde 
“Amerika’yı Sevmeyenler Komünisttir” 
yazıyordu. Dönemin yetkili-rütbeli Ame-
rikan sevicilerinden birinden alıntıydı 
anladığım kadarıyla. Eee ne oldu șimdi 
diye sormazlar mı insana? Neyse ki 
boynumuzda Amerikan emperyalizmine 
herhangi bir dönem kol kanat germiș 
olmanın lekesi yok. Biz soruyu soran 
tarafız.

Sorulacak yüzlerce soru, verilecek 
bir tarih dolusu örnek var ama siz sa-
dece yukarıdaki șu üçünü cevaplasanız 
yeter.

Çok uzatmayayım. Amerikan karșıtı 
olabilmek için kimilerinin çok fırın ek-
mek yemesi lazım, kimileri ise ne yapsa 
olmaz, hatırlatmıș olalım. 

Bitirirken bir Amerikan Dolarının 
nelere tekabül ettiğini kısaca yazayım.

Bu yazının yazıldığı an itibariyle 1 
Amerikan Doları;

5,756 Türk Lirasına, dünyanın he-
men her yerinde milyonlarca yașamını 
yitirmiș insana, bir o kadar ișkence 
görmüș insana, tecavüze uğrayan ka-
dınlara, denizlerde boğulan sığınmacı-
lara, farklı coğrafyalarda tezgâhlanmıș 
darbelere, paramparça edilmiș ülkelere, 
yurtlarından edilmiș insanlara denktir. 

Yani diyeceğim o ki Dolar karșısında 
Liranın değer kaybetmesi üzerinden 
döviz büroları önünde șov yapmakla ne 
Amerikan karșıtı olunur ne de vatan-
perver. Tarih çok șeyi not etti bir yerlere, 
dönüp bir bakın derim.  

FIRAT 
BELEN

Türkiye Cum-
huriyeti’nin 2. 
Cumhurbașka-
nı İsmet İnö-
nü’nün kızı ve 

aynı zamanda İnönü Vakfı 
Bașkanı Özden Toker Ko-
nak Belediye Bașkanı Sema 
Pekdaș’ı makamında ziyaret 
etti. Görüșmede Konak Be-
lediyesi’nin baștan sona ye-
nileyerek, çok yakında hiz-
mete açmaya hazırlandığı 
İnönü Müze Evi konușuldu. 
İnönü Vakfı’nın bilgisi doğ-
rultusunda yürütülen deği-
șiklikleri İzmir’e gelerek ye-
rinde inceleyen Toker, Müze 
Evi’nin bir ihtiyaç olduğunu 
belirtti. 

İNÖNÜ’YÜ GENÇ 
NESİLLER DE 
BİLMELİ

Babası İsmet İnönü’nün 
1884 yılında gözlerini bu 
tarihi Konak’ta açtığı-
nı hatırlatan Özden Toker, 
İsmet İnönü’nün zorlu ve 
bașarılarla dolu bir yașam 
sürdüğünü belirterek, asıl 
önemli olanın hikayesini 
gelecek nesillere aktarmayı 
sağlamak olduğunu söyle-
di. Konak Belediye Bașkanı 
Sema Pekdaș’ın talimatıy-
la ve Prof. Engin Berber’in 
yönetiminde İsmet İnönü 
Müze Evi’nin kısa sürede 
canlandıran Bașkan Pekdaș, 

bundan sonraki süreçte mü-
zenin daha çok kișiye hiz-
met veren bir merkez haline 
geleceğini vurguladı. 

AİLEYE AİT 
BELGELER DE 
SERGİLENECEK

Belediye Bașkanı Sema 
Pekdaș da önümüzdeki 
günlerde bitirilecek çalıș-
malar sayesinde İnönü Evi 

Müzesi’nin daha çok kiși 
tarafından ziyaret edilece-
ğini söyledi. Kurtuluș Savașı 
kahramanlarından, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 2. Cumhur-
bașkanı İsmet İnönü’nün 
adını tașıyan sokakta yer 
alan tarihi binanın iç deko-
rasyonu baștan sona değiș-
tirildi. Tarihi doku korunarak, 
sergileme alanları yenilenen 
İnönü Evi, çok kısa zamanda 
yeni haliyle ziyaretçilerini 

ağırlamaya bașlayacak. Ye-
nilenen müzede, İnönü aile-
sine ait eșya ve fotoğrafla-
rın yanı sıra İsmet İnönü ve 
eși Mevhibe İnönü arasında 
savaș yıllarında yazılmıș 
mektuplar da sergilenecek. 
Lozan kahramanı İsmet İnö-
nü’nün meclis kürsüsünden 
yaptığı konușma da rad-
yo aracılığıyla ziyaretçilere 
dinletilecek. Ayrıca Mevhibe 
İnönü’nün bizzat not aldığı 
yemek ve tatlı tarifleri de 
müze evinin mutfak bölü-
münde sergilenecek.

SOKAĞIN DOKUSU 
DEĞİȘECEK

1999 yılından bu yana 
İsmet İnönü Evi Müzesi 
adıyla hizmet veren tarihi bi-
nada sona gelinen yenileme 
çalıșmaları hakkında Özden 
Toker’e bilgi veren Pekdaș, 
büyük bir titizlikle yürütülen 
çalıșmalar bittiğinde müze-
nin ziyaretçiler tarafından 
daha keyifle gezilebilir hale 
geleceğini söyledi. Yenile-
meler sırasında her türlü ay-
rıntının düșünüldüğünü dile 
getiren Pekdaș, Eylül ayında 
yapılacak törenle müzenin 

yeniden ziyarete açılacağı-
nı kaydetti. Pekdaș, “Yap-
tığımız görüșme sonunda 
burası için yeni bir plan be-
lirlemiștik. Ekiplerimiz çalıș-
malarını yaptı ve sağlanan 
değișiklikle hem bu bölgenin 
dokusu yenilenecek hem 
de kentimizin kültür-sanat 
çalıșmalarına katkı koyacak 
yeni bir mekan olacak” dedi. 
İsmet İnönü’nün sadece bir 
asker olmadığını, Cumhuri-
yet’in önemli bir değeri ol-
duğunu dile getiren Pekdaș, 
yapılan yeni düzenlemenin 
bu öneme yakıșacağını söy-
ledi. İkili görüșme sonunda 
açılıșta görüșmek üzere ay-
rılmadan önce hatıra fotoğ-
rafı çektirdi. 

İnönü’den Pekdaș’a
teșekkür ziyareti

İsmet İnönü’nün doğdugu ev.

UMUT KARAKOYUN 

Bergama’ya bağlı kırsal 
Ovacık Mahallesi’nde bulunan 
ve faal olan altın madeni ișlet-
mesine rezerv sağlamak için, 
ilçenin kırsal mahallelerinden 
biri olan Yerlitahtacı’da altın 
madeni açık ocak ișletmeciliği 
projesinin hayata geçirilmesi 
planlandı. Projeye 2009 yılın-
da verilen ‘ÇED olumlu’ kararı 
geçen yıl iptal edildi. Karar, Da-
nı ștay tarafından da onanarak 
kesinleșmiș oldu. Mahkemenin 
kararının ardından, aynı proje 
için alan değișikliğine gidildi. 
İlçenin kırsal mahallelerinden 
biri olan Kapıkaya’da, Ova-
cık’taki altın madeni ișletme-
sine rezerv sağlamak amacıy-
la; altın, gümüș, bakır madeni 
açık ocak ișletmesi projesi için 
ÇED bașvurusunda bulunuldu. 
Çevre ve Șehiricilik Bakanlı-
ğı’na sunulan dosya, İnceleme 
Değerlendirme Komisyonu’n-
da (İDK) görüșüldükten sonra, 
ÇED olumlu kararı verildi. Ta-
rihi mirası ve kültürel zengin-
likleri ile dikkat çeken ve 2014 

yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne ‘Çok Katmanlı Kül-
türel Peyzaj Alanı’ olarak gi-
ren Bergama için verilen onay, 
çevrecileri șașırttı.

Bergama Çevre Platfor-
mu Sözcüsü Erol Engel, aynı 
projenin daha önce yine kırsal 
mahallelerden biri olan Yer-
liahtacı’da hayata geçirilmek 
istendiğini, açtıkları davalar 
sonucu iptal edildiğini söyledi. 
110 bin nüfuslu Bergama’nın 
içme suyunun tehlike altında 
olduğuna dikkat çeken, ayrı-
ca tesisin kurulmak istendiği 
alanın çam ormanları ile kaplı 
olduğuna değinen Erol En-
gel, “Kozak Yaylası’nda büyük 
bir talan bașlayacak. Berga-

ma’dan Ayvalık’a kadar bütün 
doğayı tahrip edecekler” dedi.

‘630 KİLO ALTIN 
ALACAKLAR’

Doğayı tehdit eden pro-
jeleri her defasında durdur-
duklarını, ancak yargı kararına 
rağmen bu çalıșmalara izin 
verildiğini savunan Erol Engel, 
șunları söyledi: “Çalıșmalar 3 
yıl sürecek, 630 kilo altın ala-
caklar ama doğaya verecek-
leri zararın telafisi mümkün 
olmayacak. Burada büyük bir 
talan bașlayacak. Bu nedenle 
öfkeliyiz. Yargıya rağmen bu 
kararlar siyasi irade tarafından 
veriliyor. Ülkenin doğası, insanı 
hep bir șekilde acımasızca har-
canıyor. UNESCO Kültür Mirası 
listesine giren Bergama, do-
ğadaki talana karșı çırpınıyor.”

Tesisin kurulacağı Kapıka-
ya’da 2 bin yıl öncesine uzanan 
tarihi yapının bulunduğunu ak-
taran Engel, bunun da tesisin 
açılmaması için bașlı bașına bir 
neden olduğuna vurgu yaptı. 

Yargının kapatılması yönünde 
kararı bulunmasına rağmen, 
Ovacık’taki altın madeni için 
mühürleme ișlemi yapılma-
dığını ve İDK toplantısında 
yeni bir ÇED olumlu kararının 
verildiğini belirtin Erol Engel, 
“Ovacık’taki tesis açık kaldığı 
müddetçe, en yakın cevherin 
olduğu Kozak Yaylası büyük bir 
tehdit altında olacak. Cevherin 
bittiği Ovacık’ın kapatılması 
gerekiyor. Böylece Kozak Yay-
lası ve çevresi rahat bir nefes 
alacak. Ama ne yazık ki defa-
larca alınan yargı kararlarına 
rağmen siyasi irade buraları 
tam bir miras yedi anlayıșı ile 
bitiriyor. Bölge halkı, hakkını 
arayacak, bu durumu kabul et-
miyoruz” diye konuștu.

‘AYNI RUHSAT 
SAHASI İÇİNDE’

Avukat Arif Ali Cangı ise 
Ovacık’taki altın madeninde 
rezervin bittiğini, maden iș-
letmesini çalıștırmak için Ko-
zak Yaylası’na göz dikildiğini 
ileri sürerek, “Șimdiye kadar 

Gelintepe, Uyuzkaya ve Yerli-
tahtacı mahallelerinde maden 
ocağı projeleri gündeme geldi, 
üç proje de açtığımız davalar 
sonunda mahkemeler tara-
fından verilen iptal kararları ve 
Kozaklıların tepkisi sayesinde 
gündemden çıktı. Bunlardan 
Yerlitahtacı ile Kapıkaya ma-
den ocağı projeleri birbiriyle 
yakın ilișkili. Zira aynı ruhsat 
sahası içinde iki ayrı maden 
ocağı projesi” diye konuștu. 
Yerlitahtacı için verilen yargı 
kararını etkisiz hale getirilmek 
amacıyla aynı bölgede aynı 
ekosistem içinde bașka adla 
yeni bir ‹ÇED olumlu› kararı 
verildiğini söyleyen Cangı, 
“Kapıkaya maden projesi, Yer-
litahtacı maden projesini iptal 
eden mahkemenin kararının 
arkasından dolanma girișimi-
dir. Proje, Kozak ekosistemine 
çok büyük zarar verecek, Ber-
gama’nın su kaynaklarını kirle-
tecek. Bu nedenle bölge halkı, 
Kapıkaya altın madeni proje-
sine de izin vermeyecek” diye 
konuștu. (DHA)

‘Büyük bir talan bașlayacak’Çevreciler 
kararlı: 
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CHP Parti 
Meclisi Üyesi ve 
İzmir Milletvekili 
Sevda Erdan 
Kılıç, ülkemizin 
içinde 
bulunduğu 
krizle mücadele 
konusunda 
hükümeti 
uyararak “Hukuk 
ve demokrasi 
göz ardı 
edilerek krizden 
çıkılamaz” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi 
ve İzmir Milletvekili Avu-
kat Sevda Erdan Kılıç, 
yașanılan ekonomik krizin 

en önemli sebebinin yanlıș ekonomi 
politikalarının yanı sıra hukuk ve de-
mokrasiden hızla uzaklașılması oldu-
ğunu belirterek “Hukuku ve demok-
rasiyi göz ardı ederek soruna sadece 
ekonomi temelli bakan yaklașımların 
hiç birinin bașarıya ulașma șansının 
olmadığını” vurguladı.

Krizden çıkıș formülünün ancak ve 

ancak krizi doğuran, büyüten ve bu-
günlere tașıyan nedenlerin iyi tespit 
edilmesi ve buna göre adımlar atıl-
masıyla mümkün olacağını belirten 
Kılıç, yaptığı yazılı açılamada șunları 
ifade etti.

 “Teșhis doğru konulmazsa, teda-
vi de yanlıș olur. Bunun için öncelikle 
duygusal değil rasyonel yaklașımlara 
ihtiyaç vardır. Bu kriz birden bire ol-
mamıștır ve sadece Rahip Brunson 
olayıyla izah edilecek kadar da basi-
te indirgenmemelidir. Çünkü adeta 
bağıra bağıra gelen krizin temelinde 
Türkiye’nin yönetilememe sorunu 
yatmaktadır. Krizin sadece ekonomik 
değil siyasi olduğunun görülmesi la-
zımdır.  Bugün bütün ülke olarak ağır 
bir bedelle karșı karșıyaysak bunun 
tek sorumlusu 2002’den beri tek ba-
șına iktidarda olan AKP’nin eğitimden 
sağlığa, ekonomiden dıș politikaya 
kadar uyguladığı yanlıș politikalardır. 
Bu süreçte, iyi niyetle yapılan bütün 
itirazlarımıza ve çözüm önerilerimize 
karșın, ortak aklı devre dıșı bırakan, 
bir tek fabrika yapmadığı gibi Cum-

huriyetin ilk yıllarından itibaren ya-
pılanları satan, döviz geliri olmayan-
ları dövizle borçlandıran, üretmeden 
tüketmeyi ekonomi politikası sanan, 
hazine garantili ihalelerle yandașla-
rın servetine servet katan, iğneden 
ipliğe her șeyi dıșardan alan, en ufak 
itiraza bile tahammülü olmayan, de-
mokrasiyi gerektiğinde inilecek bir 
araç gibi kullanan ve hukuksuzluğu 
hukuk olarak algılayarak ülkeyi bir 
korku imparatorluğuna savuran bir 
anlayıșla yönetildiğimiz unutulma-
malıdır. Bunun sonucunda ülkemiz 
ne hukuk ve demokrasi anlamında 
ne de iç ve dıș politika anlamında 
güven veren bir ülke görünümünden 
hızla uzaklașmıștır. Elbette ki bunun 
ekonomik yansımaları da olacaktır ve 
bugün yașanan da tam olarak budur. 
2002’de iktidara geldiklerinde toplam 
dıș borç 129,6 milyar dolar seviye-
sindeyken bugün 453 milyar dolara 
çıkmıșsa, geçen yıl ülkemize gelen 
doğrudan yatırımlar yüzde 19 azal-
mıșken, bu yılın ilk 6 ayında bu oran 
yüzde 20’ye çıkmıșsa ve 57 milyar 

dolar olan cari açıkla ekonomi kırılgan 
hale getirilmișse siyasi iradenin ve 
yaratılan siyasi ortamın bunda büyük 
rolü vardır. 

Bu nedenle yașanılan krizi sa-
dece ekonomi temelli gören ve dıș 
politika, hukuk ve demokrasiyi göz 
ardı eden yaklașımların tümü çözüm 
olușturmayacak, aksine uzun vadede 
yeni bir krize alt yapı olușturacaktır. 
Bu doğrultuda öncelikle yapılması 
gereken krizden dersler çıkartılarak 
“Ben yaptım, oldubitti” anlayıșından 
vaz geçilmesi, demokrasi ve huku-
kun bütün kurallarıyla yașamın bütün 
alanlarında egemen kılınması, içte ve 
dıșta ayakları yere basan politikalar 
olușturulması ve ülkemizin yatırım-
cılar açısından güven veren bir iklime 
kavușturulmasıdır. Öte yandan krizle 
mücadele konusunda 7’den 70’e top-
lumun bütün kesimlerinde olușan bir-
lik, bütünlük ve dayanıșma havasını 
kendi hegemonyasını güçlendirmek 
için fırsata çevireceklerin, bu ülkeye 
en büyük zararı vereceklerinin hatır-
latılmasında da fayda vardır.”

Yașanılan ekonomik krizi TBMM 
gündemine de tașıyan CHP Milletve-
kili Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak’ın yanıtlamasını istediği 
önergesinde șu sorulara yer verdi. 

1. Türkiye ekonomisinde ya-
șanan krizin ve Türk Lirası’nın diğer 
paralar ve özellikle de ABD Doları ve 
Euro karșısında yașadığı değer kaybı-
nın sebebi Rahip Brunson olayı nede-
niyle ABD ile yașanan gerilim midir?

2. ABD’nin uyguladığı para po-
litikaları nedeniyle gelișmekte olan 
diğer ülkelerin para birimleri yüzde 
7 – 8 civarında değer kaybı yașarken 
Türk Lirası’nın Ağustos ayının ilk haf-
tası itibarıyla dolar karșısında yüzde 
40, Euro karșısında yüzde 34 değer 
kaybetmesinin sebebi nedir?

3. ABD’nin uyguladığı politi-
kalardan neden en çok Türkiye etki-
lenmiștir? Karșı karșıya olduğumuz 
sorunların temeli sadece ekonomi 
midir? Yoksa hükümetinizin uyguladı-
ğı hukuki ve siyasi politikaların da bu 
sürece etkisi var mıdır?

4. 2017’de yüzde 10 azalan 
doğrudan yatırımların 2018’in ilk 6 
ayında yüzde 20’ye çıkmasının eko-
nomik, siyasi ve hukuki açıdan ne-
denleri nelerdir?

5. Türk Lirasının değer kay-
bı ile ülkemizin karșı karșıya olduğu 
tablonun bir daha yașanmaması için 
atılacak adımlar ve alınacak önlemler 
sadece ekonomi temelli mi olacaktır? 

Yaşanılan ekonomik krizi önergeyle 
TBMM gündemine de taşıyan 

Kılıç, krizin en önemli nedeninin 
“Demokrasiden hızla uzaklaşan, 
hukuku askıya alan ve tek adam 
rejimine yönelen AKP zihniyeti” 

olduğunu belirtti.

CHP’Li KILIÇ’TAN ÖNEMLi UYARI

TMMOB, EGEÇEP ve Doğa Der-
neği, İzmir Mimarlık Merkezi’n-
de bir basın toplantısı düzenle-

yerek flamingoların zaferini duyurdu. 
İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde 

görülen davada mahkeme heyeti, pro-
jenin koruma alanları ile Gediz Deltası 
sulak alanı üzerinde olușturabileceği 
olumsuz etkilerin yeterince incelenme-
diğini, ‘İzmir Körfezi Geçiși Projesi’nin il 
ya da bölge düzeyinde planın stratejisi 
olarak üretilmediğini belirterek, projenin 
planlama ilke ve esaslarına uygun olma-
dığına hükmetti.

Doğa Derneği’nden İtri Levent Erkol 
dava açan kurumlar adına yaptığı açık-
lamada, “İzmir İdare Mahkemesi, 11 
akademisyenden olușan bilirkiși heyeti-
nin resmi raporuna istinaden geçtiğimiz 
günlerde İzmir Körfez Geçiș Projesi hak-
kında yürütmeyi durdurma kararı verdi.” 
dedi.

Erkol, alınan kararın dünya doğa ko-
ruma içtihadı açısından tarihi öneme sa-
hip olduğunu belirterek, Gediz Deltası-
nın, UNESCO’nun Dünya Doğa Mirası ile 
ilgili dört kriterinin tamamını sağladığını 
ifade etti.

“Bu proje İzmir’i İstanbul gibi yapmak 
isteyenlerin hazırladığı rant projelerinin 
merkez noktasıdır. Bu proje binlerce 
kușun yuvası olan Gediz Deltasına ve 
Körfeze geri dönüșü olmayan zararlar 
verecektir. Bu projenin, İnciraltı’nın ve 
yarım adanın yapılașmaya açılmasından 
bașka bir amacı yoktur. Bu proje İnciral-
tı’nın, yarım adanın, bütün doğal yașam 
alanlarımızın sonunun bașlangıcıdır.” 
șeklinde konușan Erkol, projenin kent içi 

ulașıma dâhil olmadığına dikkat çekti.
İzmirlilere seslenen Erkol, “İzmir’e 

dayatılan bu rant ve talan politikalarına 
hukuki, siyasi tüm yolları kullanarak kar-
șı çıkmamız zorunludur.” dedi. 

Toplantıya katılan çevreci avukat 
Arif Ali Cangı da, İzmirlilerin projeye 
karșı birlik olması gerektiğini belirterek 
projenin İzmir’e ihanet projesi olduğunu 
söyledi. 

Davayı savunan avukatlardan Cem 
Altıparmak da, mahkemenin verdiği yü-
rütmeyi durdurma kararının bir bașarı 

olduğunu ve hep birlikte mücadeleye 
devam edeceklerini ifade etti. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuru-
lu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın da, “Bu 
proje rant baronlarının projesidir. Bașta 
İzmir Büyükșehir Belediyesi olmak üze-
re ilçe belediyelerinin bu tür rant pro-
jelerine destek vermemesi gerekiyor. 
Kimse kendi koltuğunu korumak için 
İzmir’in yok olmasını izlememeli. Eğer 
kentin yok olmasını izlemeyi sürdürür-
lerse biz de onları teșhir etmeyi sürdü-
receğiz” șeklinde konuștu.

İZMİR’E İHANETE İZİN YOK
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, EGEÇEP ve Doğa Derneği’nin İzmir Körfez Geçiș Projesi 
karșısında açtığı davada İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ASYA 
YAȘARİKİZ

İzmir Büyükșehir Belediye Baș-
kanı Kocaoğlu, AKP Genel Bașkan 
Yardımcısı ve İzmir Milletvekili 
Hamza Dağ’ın, mahkemenin yürüt-
meyi durdurma kararı vermesinin 
ardından yaptığı açıklamayı eleș-
tirdi. Kocaoğlu, “Bir milletvekili ar-
kadașımız ‘danıșıklı dövüș’ diye laf 
etmiș. ‘Körfez Geçiși yapılsın’ diye 
diye ağzımda tüy bitti. Bunu siyasi 
malzeme yapmayın” diye konuștu.

AKP İzmir İl Bașkanı Aydın Șen-
gül de açıklamasında “Buradaki 
amaç, yapılan bir projeyi durdur-
mak ya da engellemek olmamalı. 
Körfez Geçiși Projesi’ne karșı olan 

sivil toplum örgütleri ve destek-
çileri samimi ise, ‘Güzergâhta bir 
sıkıntı var ama gerekli düzenleme-
ler yapılırsa sorun çözülür’ demeli. 
Yani ortaya bir alternatif sunmalı. 
Ancak ortaya bir çözüm de sunmu-
yorlar. Bunların derdi flamingolar 
ya da çevre değil. İdeolojik bir yapı 
var ve bunların arka planında gizli 
örgüt gibi, İzmir küçük kalsın, İz-
mir’e kimse gelmesin İzmir’in nü-
fusu artmasın diye uğrașıyor. Bu 
sivil toplum örgütlerinin araștırıl-
dığında İzmir’e ne zaman bir proje 
yapılsa hep dava açmıșlar onu gö-
rüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KOCAOĞLU VE ŞENGÜL 
YAPILMASINI İSTİYOR
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Basın toplantı-
sında konușan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İzmir İl 
Bașkanı Deniz 

Yücel, ülkemizde AKP iktida-
rının uygulamaları sonucun-
da paraya dayalı, ranta dayalı, 
sermayeye dayalı ekonomi 
politikaları sonucunda, ülkemi-
zin girmiș olduğu ekonomik bir 
darboğaz söz konusu. Türk lira-
sı son bir haftada yaklașık yüz-
de yüze yakın bir değer kaybet-
ti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak her zaman ülkemizde 
darboğazdan çıkılması için çö-
züm önerilerini, ekonomik re-
çeteleri sunduk. Ancak iktidarın 
yabancı sermaye gruplarıyla 
olan politikaları sonrasında, 
Cumhuriyet ile yașıt Cumhuri-
yet ile eșdeğer fabrikalarımızın 
satılması da dahil olmak üzere, 
sanayinin tarımın bir bir yok 
edilmesi sonucunda buralara 
geldik. Hamaset dolu nutuklar 
yerine, aklın, bilimin, ekonomi 
biliminin rehberliğinde somut 
adımlar atılması gerekiyor.” 
diye konuștu.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Cumhuriyet’i kurarken bir he-
defi vardı.” diyen Yücel, “Ekono-
mik bağımsızlık olmadan siyasi 
bağımsızlık da mümkün değil. 
Dolayısıyla bizim Cumhuriyet 
Hak Partisi olarak hedefimiz 
ve mücadelemiz, ekonomik 
bağımsızlık siyasal bağımsızlık 
ve tam bağımsızlık.” ifadelerini 
kullandı.

Basın toplantısında konu-
șan Cumhuriyet Halk Partisi 
İzmir milletvekili Tacettin Bayır, 
“Dolar bir türlü hızını alamıyor. 
Yükseldikçe ulus olarak biz fa-
kirleșiyoruz. İnsanlar yarınla-
rından endișeli. Bu durumda 
doğal olarak, ‘’Türkiye’de dolar 
neden yükseliyor?’’ Sorusunu 
soruyoruz.” dedi.

“FATURA EN 
GÜNAHSIZ KESİM 
OLAN EMEKÇİLERE 
YIKILAMAZ”

Hükümetin ekonomik krizi, 
İzmir’de ev hapsinde bulunan 
Rahip Brunson’a ve Türkiye’de 
tutuklu bulunan 15 Amerikalı 
’ya bağladığını ifade eden Ba-
yır, krize yol açan nedenini 16 
Yıldır Türkiye’yi yönetenlerin iz-
lemiș olduğu yanlıș dıș politika 
olduğunu vurguladı. Bayır, “Pa-
paz olayı zaten çöküntüye git-
mekte olan Türk ekonomisi için 
sadece bahane oldu. Krizi belki 
biraz tetikledi, o kadar. Geli-
nen nokta da; dün yediğimiz 

hurmalar, bugün ekonomimizi 
tırmalıyor. Bunun faturası; en 
günahsız kesim olan emekçi-
lere, emeklilere, vatandașımıza 
yıkılamaz.” diye konuștu.

KRİZİN NEDENİ 
YANLIȘ POLİTİKALAR

Türk Lirasının değer kay-
betmesinin sebeplerini sırala-
yan Bayır, șöyle konuștu;

“Türkiye ekonomisinin bü-
yümesi doğrudan yatırımlarla 
değil, sıcak paraya bel bağ-
lanmasıyla sağlandı. ABD’nin 
2008 krizinin ardından varlık 
alım programını bașlatmasıyla 
dünyadaki dolar bolluğu ülke-
mize de uğradı. Ülkemizdeki 
șirketler ucuz döviz bolluğunu 
kullanarak, hesapsızca, 220 
Milyar Dolar borçlandılar. Hü-
kümetin yanında olan șirket-
lerin büyük bir çoğunluğu rant 
peșinde koștu. Yandaș mü-
teahhidin ekonomisi büyüdü, 
halkın kazancı olduğu yerde 
saydı. Rant peșinde olmayanlar 
da, kredi borçlarını ödeyemez 
hale geldi. Yarını, artık kimse 
göremiyor.”

“CARİ AÇIĞI KONTROL 
EDECEK POLİTİKALAR GELİȘ-
TİRİLMELİ”

Bugün yașanan ekonomik 
krizi 2001 krizi ile bağdaștır-
manın doğru olmayacağını 
söyleyen Bayır, “Yașanan bu 
kriz gelip geçici değil! 2001 kri-
zinden tek farkı, orada olay bir 
gece de oldu ve bitti. Burada 
ise, olay bir gece de olmuyor, 
zamana yayılıyor. Suyun için-
deki kurbağa misali alıștırıla-
rak yavaș yavaș hașlanıyoruz. 
Suyun ısı derecesi artıyor, ya-
nıyoruz. Ülkemizi yönetenlerin 
uyguladığı dıș politika ve Ame-
rika’nın faiz artıș sürecine gir-
mesiyle sıcak para ülkemizden 
çıkmaya bașladı. Türk Lirası de-
ğer kayıpları yașamaya bașladı. 
Yapılan tüm uyarılara rağmen, 
cari açığı kontrol altında tuta-
cak politikalar geliștirilemedi.” 
ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLER 
TOPRAĞINA 
KÜSTÜRÜLDÜ”

Bu süreç içerisinde çiftçi-
nin de zor duruma düștüğünü 
vurgulayan Bayır, “Ülkemiz dıș 
ticarette ithalata bağlı bir hale 
getirildi. Bir zamanların Tarım 
ülkesi olan Türkiye, buğdayı sa-
manı bile ithal eder hale geldi. 
Çiftçi traktörüne mazot alama-
dı. Toprağını ekemedi. Ektiğini 
satamadığı gibi, sattığı ürün-

lerini de maliyetinin altında 
vermek zorunda kaldı. Çiftçiler, 
toprağına küstürüldü.” șeklinde 
konuștu.

“YABANCI YATIRIMCI 
ENDİȘELİ”

24 Haziran seçimleri ön-
cesinde iktidarın, “Merkez 
Bankası bağımsız olacak” ta-
ahhüdünde bulunduğunu ha-
tırlatan Bayır, “Buna karșın 
Cumhurbașkanı Erdoğan’ın 
damadını ekonomi yönetimine 
getirmesiyle küresel sermaye 
ile sürdürülen ittifak dağıldı. 
Merkez bankalarıyla ilgilenen 
dünyadaki bütün çevreler, bu-
gün Merkez Bankası’nın ba-
ğımsız olmadığını biliyorlar.” 
dedi.

Yabancı yatırımcının ülkeyi 
hiçbir açıdan güvenli bulmadığı 
için gelmek istemediğine dik-
kat çeken Bayır, “Ülkemizdeki 
yabancı yatırımcılarda gelece-
ğinden endișe duymaya baș-
ladılar. Duydukları endiședen 
kaynaklı, fabrikasını kapatıp, 
bunu da dolara çevirerek ülke-
sine geri dönüyor. Ülkemizde 
dolar böylelikle azalıyor ve Türk 
parası değer kaybetmeye baș-
lıyor.” İfadelerini kullandı.

Bayır sözlerini șöyle sür-
dürdü;

“Bu durumda halkımıza 
yansıyor. İnsanlar fakirleșiyor. 
Emeklinin aldığı maaș yarı yarı-
ya düșüyor. Tüketimde her șey 
dolarla olduğu için Doğalgaz, 
Elektrik gibi genel ihtiyaçları-
mıza gelen zam, vatandașları-
nın harcamalarının azalmasına 
sebep oluyor ve bütçeleri dara-
lıyor. Diğer taraftan da sanayi-
cilerimiz ürettikleri ürünleri, dıș 
politikamızdaki kötü ilișkiler-
den dolayı ihraç edemiyor. Sa-
nayicimiz ürettiğini satamadığı 
için küçülmeye gidiyor. Yanında 
çalıștırdığı ișçiyi ișten çıkar-
tıyor. İșsizlik daha da artıyor. 
Döviz girdisi azalıyor ve bun-
ların tamamı, dıș borcumuzun 
faizini ödemekte bize sıkıntı 
yaratıyor.”

“240 MİLYAR 
DOLARA İHTİYAÇ 
VAR”

“Türk Lirası, Dolar karșısın-
da mum gibi eriyor. Öyle bir 
noktaya getirdiler ki, borç borç-
la kapanmıyor. Borcun faizini 
ödemek için de borçlanmak zo-
runda kalıyorlar. Bu sebepten-
dir ki, 2002’den bugüne kadar 
olan dıș borcumuz katlanarak 
büyüyor. Türkiye’nin yaptığı 

ihracatta da gelir dengesi bo-
zuluyor. Bu anlamda yabancı 
sermayenin tekrar Türkiye’ye 
gelișini sağlayabilmek ve mev-
cut yabancı sermayenin Türki-
ye’den çıkıșını engelleyebilmek 
için yatırımcılara güvence ver-
mek gerekiyor.”

“Türkiye’deki üretici ihracat 
yapabilmek adına bankalardan 
döviz kredileri kullanıyorlar. 
Döviz yükseldikçe, borcunu 
ödemekte zorlanıyor. Bugün 
bu borçların kapatılması için, 
240 Milyar Dolara ihtiyaç var.”

“GÜNDE 38 İȘYERİ 
KAPANIYOR”

Yapılan araștırmalardan 
örnekler veren Bayır, “Günde 
38 ișyeri kapanıyor. İș yerleri 
birer birer iflaslarını açıklıyor-
lar. Son bir buçuk yılda kapısına 
kilit vurulan ișyeri sayısı 20 bin 
607’ye ulaștı. Bu yılın bașın-
dan itibaren de iflaslar yüksek 
hızla devam ederken, sadece 
Ocak ayında, 2 bin 417 șirket 
kapandı. Böylece 2018 yılının 
ilk altı ayında 5 bin 906 ișyeri-
nin kapısına kilit vuruldu.” diye 
konuștu.

Temmuz ayındaki enflas-
yon artıșı, bir önceki aya göre 
yüzde 0.55 olduğunu belirten 
Bayır, . “1603 lira olan asga-
ri ücret, yılbașında 424 dolar 
iken, bugün 235 dolara kadar 
indi. Enflasyon artıșına bağ-
lı olarak elektrik ve doğalgaz 
bașta olmak üzere, temel gıda 
ve tüketim ürünlerine yüzde 
9 ile - yüzde 50 arasında zam 
yapıldı. Türk lirasının bir yıl-
da yüzde 50 oranında değer 
kaybettiği bir dönemde, ișçi, 
memur ve emekli maașlarına 
ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı 
ayda ise yüzde 3.5 zam yapıl-
ması halkımızı açlık ve sefalete 
sürüklüyor.” ifadelerini kullandı.

“UYGAR BİR 
ÜLKEDE…”

Bayır sözlerini șöyle sür-
dürdü; “Geçtiğimiz günlerde 
Sayın Erdoğan, hedeflerini 
açıkladı. Hedefleri; yardım gö-
türdükleri 600 bin aç insan sa-
yısını, 800 bine çıkarmakmıș. 
Uygar bir ülkede hedef ancak 
ve ancak 600 bin aç insanı açlık 
düzeninden kurtarmak olma-
lıdır. Türk Lirasının değeri, bir 
günde %24,5 düștü.”

“İLAÇ KRİZİ DE 
KAPIDA…”

Kur artıșı nedeniyle ilaç de-
polarındaki stoklar azaldığına 

dikkat çeken Bayır, “ İlaç firma-
ları ilaçları piyasadan çekmiyor 
fakat ilaçları limitli bir șekilde 
dağıtıyorlar. Bu da arz talep 
dengesini karșılamıyor. Stok-
ların azalmasıyla ilaç zamları 
da yakında gelecektir. Özellikle 
ithal ilaçlarda sıkıntılar yașana-
bilir.” dedi.

“İZMİR’DE Kİ 
YABANCI SERMAYE 
DE KAÇIYOR”

İzmir’de bulunan yabancı 
sermayeden de örnekler veren 
Bayır șunları söyledi;

“Avusturya merkezli MM 
Süperpak Ambalaj’ın, İzmir’in 
de aralarında bulunduğu 3 șe-
hirde faaliyet gösteren Süper-
pak Ambalaj Sanayii ve Tica-
ret A.Ș. fabrikalarında üretim 
durduruldu. Șirket temsilcileri 
ile ișçilerin bağlı olduğu sen-
dika olan Türk-İș’e bağlı Se-
lülöz-İș Sendikası arasında 
süren toplu iș sözleșmelerinin 
anlașmazlıkla sonuçlanması 
üzerine bașlanılan grev halen 
sürmektedir. İzmir Gaziemir’de 
yer alan, Ege Serbest Bölge-
si’ndeki Amerikan fon șirketine 
ait 3 bin ișçinin çalıștığı Delphi 
fabrikası, 2019’da üretim yap-
mayacaklarını açıklayarak, ka-
demeli olarak ișçi sayısı 100’e 
düșürdü. Bu gibi daha birçok 
yatırımcı ardına bile bakmadan 
fabrikalarını kapatıp kaçmaya 
bașladı.”

EKONOMİK SORUNU 
NASIL AȘABİLİRİZ?

“Geldiğimiz noktada yașa-
nan sorunu, günlük pansuman 
tedbirlerle, halının altına sü-
pürmekle çözemeyiz. Ülkeye 
güveni yeniden tesis edecek, 
kapsamlı bir ekonomik progra-
mın ivedilikle ortaya konulması 
gerekmektedir. Daha güçlü bir 
Türkiye için, eğitimden, hu-
kuka, halkçı, sosyal kalkınma, 
sosyal adalet ve eșitliği ortaya 
koyabilecek yepyeni bir kalkın-
ma programına ihtiyacımız var. 
Sadece salt sorunu tek bașıma 
çözerim anlayıșı ile hareket et-
mek, ülkeyi uçurumdan așağı 
fırlatmakla eșdeğerdir.” șek-
linde konușan Bayır, ekonomik 
sorunu așmak için önerilerini 
șu șekilde sıraladı;

Yapılması gereken en 
önemli ișlerden birisi devlette 
liyakat sisteminin yeniden inșa 
edilmesidir.

Merkez Bankası’nın bağım-
sız olmalıdır. Merkez Bankası, 
bugünkü Siyasi otorite yüzün-

den bağımsız karar alamıyor.

Üretim öncelikli bir planla-
ma politikasına ihtiyacımız var. 
Üreterek güçlenebiliriz. Bugün 
tarımda, sanayide ve her alan-
da üretmeyen bir Türkiye var.

Dıș Politikamızı düzelt-
meliyiz. 2002 yılında komșu-
larımızla sorunumuz yokken, 
geldiğimiz süreçte sorun ya-
șamadığımız neredeyse tek 
bir ülke yok. Hamaseti bir yana 
bırakmalıyız. İktidarıyla, muha-
lefetiyle tüm kesimlerin ortak 
milli söylem içinde olması ge-
rekmektedir.

Dolar esas alınarak yapılan 
ihaleler, süratle Türk Lirası’na 
dönüștürülmelidir.

Yönetenler hukukun üstün-
lüğünü teminat altına almalı-
dır. Önce kendi vatandașımızın 
yeniden güvenliği sağlanmalı-
dır. Hak ve özgürlüklerin gasp 
edildiği bir ülkeye, yabancı va-
tandaș niye gelsin ve yatırım 
yapsın?

İsraf ekonomisine son veril-
melidir. İktidar, tasarrufa önce 
kendilerinden bașlamalıdır. 
İlk önce kamudaki lüks araba 
saltanatına son vermeli, eko-
nomiyi düzeltme konusunda 
kararlı iseler, Saraydan bașla-
yarak israfa son vermelidirler. 
Yoksa karanlık günler, bizleri 
beklemektedir.

“SADECE KENDİ 
ZÜMRELERİ 
ZENGİNLEȘTİ”

Basın toplantısında konu-
șan bir diğer İzmir milletvekili 
Bedri Serter ise, “Her șeyin bașı 
üretim ve planlama. Bu hüku-
met 16 yıldır sadece inșaat, 
beton, demir ve nakit dolar ve 
Euro üzerinden hareket ede-
rek insanları zenginleștirdiğini 
zannetti. Fakat sadece kendi 
zümreleri zenginlești. Büyük 
kitleler, açlık ve sefalet içeri-
sinde. Bizim çıkıș noktamızın 
Türkiye toprakları içerisinden 
olması gerekir. En önemli nok-
ta, Tarımsal sanayi. Tarımı sa-
nayi ile birleștirmeliyiz. Türkiye 
üç bir yanı denizlerle çevrili, her 
noktası inanılmaz verimli top-
raklara sahip bir yer. Bunların 
geliștirilmesi, kalkındırılması, 
bilim ve teknoloji ile fabrika-
larla birleșerek ayağa kalkması 
gerekiyor. Evimizin içinde bu 
ürünler varken, dıșarıdan buğ-
day, arpa, yulafı ithal etmek bir 
hükumet için acizliktir.” diye ko-
nuștu.

CHP’li Bayır: 

‘Dün yediğimiz hurmalar, bugün 
ekonomimizi tırmalıyor’
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Tacettin 
Bayır ve Bedri Serter, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
İl Bașkanlığı’nda gündemde olan ekonomik kriz 
ve dolardaki yükseliș hakkında bir basın toplantısı 
düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Bașkanı 
Deniz Yücel’in de bulunduğu basın toplantısında 
meclisin derhal toplanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Ekonomik krizin halka yansıdığı ifade eden Bayır, “İnsanlar 
fakirleşiyor. Emeklinin aldığı maaş yarı yarıya düşüyor. 
Tüketimde her şey dolarla olduğu için Doğalgaz, Elektrik gibi 
genel ihtiyaçlarımıza gelen zam, vatandaşlarının harcamalarının 
azalmasına sebep oluyor ve bütçeleri daralıyor.” dedi. 
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Mart 2019 da 
y a p ı l m a s ı 
p l a n l a n a n 
yerel se-
çimler için 

partiler seçim startlarını verdi. 
CHP’nin kalesi olarak anılan 
İzmir, iktidar için de muhalefet 
için de en önemli merkezler-
den biri. Foça Belediye Bașkan 
aday adayı olacağı konușulan 
Balkan ve Rumeli Göçmenleri 
Kültür ve Dayanıșma Derneği 
Bașkanı Gürol Türkmentepe 
ise seçim hazırlıklarını hızlan-
dırd ı. 

Seçim atmosferini ve tem-
posunu iyi bilen Türkmentepe, 
16 Nisan referandumunda 
yaptığı çalıșmaların yanında, 
24 Haziran Milletvekilliği ve 
Cumhurbașkanlığı seçim sü-
recinde CHP İzmir milletvekili 
adayları ile İzmir’in 30 ilçesin-
deki saha çalıșmalarında yer 
almıș, Diyabakır, Șırnak, Ușak 
gibi Türkiye’nin çeșitli șehirle-
rinde seçim çalıșmalarına des-
tek vermiști.

‘İKTİDAR YERELDEN 
BAȘLAR’

Muhtarlar, Sivil Toplum 
Kurulușları (STK) ile görüș-
meler gerçekleștiren Bașkan 
Türkmentepe ev ziyaretleri ile 
de seçmenin nabzını tuttu-
yor. Mahalle mahalle gezen, 
STK’lar ile sık sık bir araya ge-
lerek projelerini anlatan Türk-
mentepe çalıșkanlığıyla dikkat 
çekiyor. Milletvekilliği seçimle-
rinin ardından Ankara’ya gide-
rek, CHP İzmir milletveklerini 
makamlarında ziyaret eden 
Göçmen derneği bașkanı Türk-
mentepe Foçalı dostlarıyla dü-
zenlediği kahvaltı etkinliğinde, 
“Yerel seçim süreci bașladı. 
Biliyoruz ki iktidar yerelden 
bașlar. Bizde bu yönde çalıș-
malarımıza bașladık. Daha iyi-
yi yapmak için, umudu büyüt-
mek için, çalıșacağız” șeklinde 
açıklama yapmıștı.

‘ELİMİZİ TAȘIN 
ALTINA KOYMALIYIZ’

Genç Belediye Bașkan 
Aday Adayı’nın projeleri ve 
profosyonel çalıșma șekli 
Foça siyasetine heyecan ge-
tirdi. Foça CHP gençlik kolları 
ile de biraraya gelerek aday 
adaylığı süreci ve projeleri 
hakkında gençleri bilgilendiren 
Türkmentepe șöyle konuștu, 
“Ülkemiz de ekonomi ve siya-
seten her șey kötüye giderken 
bir vatansever olarak hepimiz 
elimizi tașın altına koymalıyız. 
Foça da örnek bir belediyeci-
lik anlayıșı sergileyerek bunun 
Türkiye geneline yayılmasını 
sağlamayı hedefliyoruz. İyilik 
bulașıcıdır. Biz genç bir beledi-
ye, genç bir kent yaratacağız. 
Eğitimden, çevresel faaliyet-
lere, tarımdan, kalkınmaya, 
toplumsal eșitlik anlayıșından, 
sanatsal faaliyetlere kadar her 
alanda örnek projelere imza 
atarak, Foça da aslında hayal 
ettiğimiz ülkeyi inșa edece-
ğiz. Özellikle gençlerin giderek 
umudunu yitirdiği ve mutsuz 
olduğu güzel ülkemizi tek-

rar onlar için umut vaadeden 
bir șekle getirmeye, Foça’dan 
bașlayacağız”.

‘EĞİTİM İÇİN EL ELE 
GELECEĞE’ 

Türkmentepe seçim ça-
lıșmalarının yanında gerçek-
leștirdiği sosyal sorumluluk 
projeleri ile de adından söz 
ettiriyor. Son olarak Foça’da 
dezavantajlı öğrenciler, ev ha-
nımları ve gençler için ‘Mesleki 
Beceri Geliștirme Atölesi’ ku-
rulabilmesi adına çalıșan Türk-
mentepe Foça Kaymakamı Ali 
Çetin’nin eși Sibel Çetin, Foça 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel 
Akar, Mavișehir Rotary Kulübü 
Bașkanı Altan Yücel ve Mark 
Warner  ile ‘Eğitim İçin El Ele 
Geleceğe’isimli projeyi hayata 
geçirdi. Atölyeye kaynak sağ-
laması amacıyla 31 Ağustos’ta 
Mark Warner Phokaia Beach 
Resort’ta OLTEN Flarmoni Or-
kestrası tarafından bir konser 
verilecek. 

Foça’nın genç bașkan aday adayı çalıșıyor
2019 yılında 
yapılması 
planlanan 
yaklașırken, Foça 
Belediye Bașkan 
aday adayı 
olacağı konușulan 
Balkan ve Rumeli 
Göçmenleri Kültür 
ve Dayanıșma 
Derneği 
Bașkanı Gürol 
Türkmentepe 
ise seçim 
hazırlıklarını 
hızlandırdı. 


